
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Γ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

Ὁ πρωτοψάλτης Κυζίκου Πέτρος Φιλανθίδης
'0734 περ- , 081/()

0- Βίος

ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Πότε καὶ ποῦ γεννήθηκε ὁ Πέτρος Φιλανθίδης δὲν μᾶς εἶναι γνωστὸ μὲ ἀκρίβεια- Ὁ

Μᾶρκος Δραγούμης τοποθετεῖ τὴ γέννησή του γύρω στὰ 073/0- Δὲν θὰ βρισκόμασταν+
ὡστόσο+ ἐκτὸς πραγματικότητας ἂν μετακινούσαμε αὐτὸ τὸ χρονικὸ ὅριο κατὰ μία καὶ
πλέον πενταετία ἀργότερα- Γενέτειρά του πρέπει νὰ ἦταν ἡ Πάνορμος ἢ ἡ Ἁρτάκη+ ὅπως
συνέβη μὲ τὸν πρωτότοκο γιό του Μενέλαο1- Σὲ αὐτὲς τὶς πολιτεῖες+ ἐξάλλου+ μοίρασε τὸν
μεγαλύτερο χρόνο τῆς ζωῆς του-

Τὰ βήματά του ὁδηγήθηκαν ἀρκετὲς φορὲς καὶ στὴν Κωνσταντινούπολη+ ἤδη κατὰ τὶς
ἡλικίες τῆς διαμόρφωσης καὶ ἐκπαίδευσης+ ὅπου πιθανότατα ἀπέκτησε τὴ γενικὴ καὶ
μουσικὴ μόρφωσή του- Δώρημα τῆς Κωνσταντινούπολης φαίνεται πὼς ἦταν ἡ Ἑλληνο,
μάθεια καὶ εὐρυμάθειά του+ ἂν καὶ δὲν μᾶς εἶναι γνωστὸ τὸ ἐπίπεδο καὶ τὸ εἶδος τῶν σπου ,
δῶν του+ ποὺ πάντως ἦταν ἀποδοτικὲς καὶ καρποφόρες+ ἀφοῦ κατέστησαν τὸν Φιλανθίδη

) Τὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ προκρίθηκε νὰ δημοσι,
ευτεῖ ἐδῶ+ στὸ ἀφιερωμένο στὸ πρόσωπο τοῦ καθηγη,
τοῦ Γρ- Θ- Στάθη πρῶτο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ Ἁνα,
τολῆς τὸ Περιήχημα+ ἐπειδὴ ἡ ὑπόδειξή του πρὸς τὸν
συντάκτη νὰ ἐρευνήσει στὰ ἀρχεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητρο,
πόλεως Κυζίκου καὶ τῆς Δημογεροντίας Πανόρμου+
ὅπου ὑπάρχουν πολύτιμες μαρτυρίες γιὰ τὴ ζωὴ καὶ τὴ
δράση τοῦ μακαρίτη μουσικοδιδασκάλου Πέτρου Φι,
λανθίδη+ ὁδήγησε στὴν ἀκόλουθη ἀρκετὰ ἐκτεταμένη
καὶ μᾶλλον ἐμπεριστατωμένη βιοεργογραφία-

0- Βλ- Μ- Δραγούμη+ «Μιὰ ἀνέκδοτη μουσικὴ συλ,
λογὴ τοῦ 08ου αἰ- ἀπὸ τὴν Πανόρμου»+ Μικρασιατικὰ
Χρονικὰ 1/ '0887(+ σ- 27-

1- Βλ- Ν- Μηλιώρη+ Μένος Φιλήντας+ ὁ γλωσσο,
λόγος+ ὁ λογοτέχνης+ ὁ ἄνθρωπος+ Ἁθήνα 0861+ σ- 07-
Εἶναι πολὺ ἐνδιαφέρουσα+ ὡστόσο+ ἡ σημείωση τοῦ Ἁ-
Λιούλη+ γραφέα ἑνὸς χρονολογημένου τὸ 0821 φυλλα,
δίου+ ἀποκειμένου στὴν Μουσικὴ Βιβλιοθήκη “Λίλιαν
Βουδούρη”+ στὸ Ἁρχεῖο τοῦ Νηλέως Καμαράδου+ στὸν
φάκελο 5/3+ ποὺ περιέχει τὸ Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων τῆς
Κυριακῆς τῶν Ἁγίων Προπατόρων ¢ÂῦÙÂἠ ἅ·ÓÙÂ˜
'φ- 5u(· «Ἐκ τῆς μελιρρύτου Ἁθωνιάδος τοῦ Πέτρου
Φιλανθίδου τοῦ Καβαλλιώτου 'rhb(»- 'Τὸ φυλλάδιο
εἶναι προσιτὸ στὸ διαδίκτυο στὸν σύνδεσμο· gsso9..chf,
l`- lla-nqf-fq.Hsdl-`row>jjs<J@L@Q//////5/3(-
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ἕναν «ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς διδασκάλους τοῦ Γένους+ Ἑλληνιστὴ ἐκ τῶν κρατίστων»+ κατὰ
τὴ διατύπωση τοῦ γιοῦ του Μένου2- Καὶ ἡ μουσική του κατάρτιση κι αὐτὴ στὴν Πόλη συν ,
τελέστηκε ἀπὸ δασκάλους σπουδαίους+ τὸν Πρωτοψάλτη τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας Γε,
ώργιο Ραιδεστηνὸ Β΄3+ τὸν Ἰωάννη Βυζάντιο καὶ τὸν Χῖο Ἰωάννη Καββάδα4- Ὁ ἴδιος ὁ Φι,
λανθίδης μνημονεύει ἕνα περιστατικὸ μὲ πρωταγωνιστὴ τὸν διδάσκαλό του Ἰωάννη Βυ ,
ζάν τιο9 «… Διὸ καὶ πάνυ σαφῶς ἀπήντησεν ὁ ἀοίδιμος πρωτοψάλτης Ἰωάννης ὁ διδάσκα,
λός μου πρός τινα Εὐρωπαῖον μουσικόν+ παιανίζοντα ἐν καιρῷ θέρους ἐν τῇ νήσῳ Χάλκῃ
καὶ ἐρωτήσαντα αὐτὸν σκωπτικῶς ἂν ὁμοιάζῃ ἡ Μουσικὴ αὐτοῦ πρὸς τὴν ἐκείνου+ ἐν ᾗ το,
σοῦτον ἐμεγαλαύχει+ εἰπὼν αὐτῷ ἀφελῶς9 “Νὰ τραγουδήσω ἐγὼ καὶ τόνισον σὺ καὶ τρα,
γούδησον σὺ νὰ τονίσω ἐγώ+ καὶ τότε βλέπομεν τίνος Μουσικὴ εἶναι ἡ καλλιτέρα· καὶ ἀφή,
σας αὐτὸν ἀναπολόγητον»5- Πνεῦμα ἀνήσυχο καθὼς ἦταν ἄδραξε κάθε εὐ καιρία γιὰ γνώ,
ση καὶ συναναστροφὴ μεγάλων μουσικῶν- Ἔτσι+ σύμφωνα μὲ δική του μαρτυρία+ «ὄντος
ἔτι τότε ἐφήβου» δραστηριοποιήθηκε στὸν Ἐκκλησιαστικὸ Μουσικὸ Σύλλογο+ ποὺ συστά,
θηκε στὸ Πέραν τὸ 07526-

ΑΡΤΑΚΗ
Λίγο ἀργότερα ἐγκαταλείπει τὴν Πόλη καὶ ἐγκαθίσταται ὡς δημοδιδάσκαλος στὸ Ἁρ ,

ρεναγωγεῖο τῆς Ἁρτάκης7- Ἐκεῖ βρίσκεται καὶ τὸ 076/+ ὅταν γεννιέται ὁ πρωτότοκος γιός
του+ ὁ μετέπειτα διαπρεπὴς γλωσσολόγος Μένος Φιλήντας8- Ἁξίζει ἐδῶ νὰ σημειωθεῖ ὅτι
τοῦ Φιλανθίδη τὸ πραγματικὸ ἐπώνυμο ἦταν Φιλήντας+ ποὺ στὰ Τουρκικὰ σημαίνει εἶδος
πυροβόλου ὅπλου+ καὶ τὸ ἄλλαξε ἐπὶ τὸ ἀρχαιοπρεπέστερον- Ἁπὸ τὰ παιδιά του μόνο ὁ Μέ,
νος κράτησε τὸ πρωταρχικό0/-

Σὲ τούτη τὴν ἐγκατάστασή του στὴν Ἁρτάκη πρέπει νὰ ὀφείλει καὶ τὸν τίτλο ποὺ τὸν
ἀκολουθεῖ «Πρωτοψάλτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως Κυζίκου»+ καθὼς δὲν ἀποκλεί,
εται+ παρὰ τὸ νεαρὸ τῆς ἡλικίας του+ νὰ ἀνέλαβε τὴν πρωτοψαλτία τοῦ μητροπολιτικοῦ
ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου+ πρᾶγμα σχεδὸν βέβαιο ἂν θεωρήσουμε ἔγκυρη τὴν πληροφορία
τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου ὅτι «διετέλεσεν Πρωτοψάλτης ἐν Πανόρμῳ ἐπὶ εἰκοσαετίαν

2- Βλ- Μένου Φιλήντα+ Γλωσσογνωσία καὶ γλωσ,
σογραφία ἑλληνική+ τ- Β΄+ Ἁθῆναι 0815+ σ- 31-

3- Βλ- Μ- Δραγούμη+ ὅ-π-+ σ- 28 καὶ ὑποσ- 8-
4- Βλ- Φιλίππου Οἰκονόμου+ Βυζαντινὴ Ἐκκλησια,

στικὴ Μουσική+ τ- Α΄+ Αἴγιο 0881+ σ- 8/- Πρβλ- Ὀ ,
λυμπίας Τολίκα+ Ἐπίτομο Ἐγκυκλοπαιδικὸ Λεξικὸ
τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς+ Ἁθῆναι 0882+ σ- 244-

5- Π'αράρτημα( Ἐ'κκλησιαστικῆς( Ἁ'λήθειας(+
τεῦχ- 4+ Κωνσταντινούπολις 08/1+ σ- 057-

6- Βλ- ΠΕΑ+ τεῦχ- 4+ ὅ-π-+ σ- 068-
7- Βλ- Ἱπποκράτους Μακρῆ+ «Πνευματικὴ καὶ ἐκ ,

παιδευτικὴ κατάστασις ἐν Ἁρτάκῃ καὶ τοῖς πέριξ ἀπὸ
τῆς Τουρκικῆς κατακτήσεως μέχρι τοῦ ἔτους 0811»+
Μικρασιατικὰ Χρονικὰ 0/ '0852(+ σ- 244-

8- Βλ- Ν- Μηλιώρη+ ὅ-π-
0/- Βλ- ὅ-π-+ σσ- 1/,10- Ὁ Ν- Μηλιώρης μᾶς πλη,

ροφορεῖ καὶ τὰ ἑξῆς9 «…Καὶ ὁ Τζώρτζης ὅταν ἄρχισε
νὰ δημοσιεύη στίχους+ τοὺς ὑπέγραφε κι αὐτὸς μὲ τὸ
“Φιλήντας”- Ὁ Μένος+ ποὺ ὅσο κι ἂν ἦταν ἡ ἀξία του
καὶ τὸ ταλέντο του ἡ γλωσσολογία+ ὅμως πιεζόμενος
καὶ ἀπὸ τὴν εὐαισθησία του καὶ τὴν ἀδυναμία τῆς στι,
χουργίας καὶ γιὰ νὰ μὴ γίνεται σύγχυση+ τὸν παρώ,
τρυνε καὶ ἔπεισε τὸν ἀδελφό του νὰ κρατήση τὸ ἀρχαι,
οπρεπέστατο ὄνομα ποὺ εἶχε διαλέξει γιὰ οἰκογενεια,
κό του ὁ πατέρας τους»- Τὴν πληροφορία αὐτὴ ἐπιβε,
βαιώνει ἔμμεσα καὶ ὁ ἴδιος ὁ Γεώργιος Φιλανθίδης
γράφοντας 'Χαϊδεύω τὴν θυγατερούλα μου- Δέρνω
τὸν πόλεμο+ Πόλη 0811(· «ἀφόντας ὁ μεγάλος καλλι,
τέχνης+ μουσικὸς τῆς Νέας Ἑλλάδος+ ὁ πατέρας μου+
ἡ καρδιά μου μοῦ ὑπαγορεύει διαταχτικὰ νὰ γράφομαι
Φιλανθείδης+ μόνο καὶ πάντα»-
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καὶ ἐν Ἁρτάκῃ ἐπὶ δεκαπενταετίαν»00- Ἡ δεκαπενταετία πρέπει νὰ ὑπολογιστεῖ μὲ κάποια
ἑλαστικότητα ἀπὸ τὸν καιρὸ τῆς πρόσληψής του στὸ Ἁρρεναγωγεῖο λίγο πρίν τὸ 076/ ὣς
τὴν μετακίνησή του στὴν Πάνορμο- 

ΠΑΝΟΡΜΟΣ
Τὸ 077/+ λοιπόν –ἀφοῦ κατὰ δική του δήλωση γνώρισε πολλὰ μέρη ἐκείνων τῶν ἐπαρ,

χιῶν+ ἐργαζόμενος ὡς διδάσκαλος τῶν Ἑλληνικῶν καὶ καταγράφοντας τὰ ὑπὸ ἀφανισμὸ
δημοτικὰ τραγούδια–+ ὥριμος πιὰ διδάσκαλος καὶ πρωτοψάλτης+ βρίσκεται στὴν Πάνορ,
μο- Ἡ πληροφορία ἔρχεται ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ τῆς Δημογεροντίας Πανόρμου+ σύμφωνα μὲ
τὰ ὁποῖα ἐπιβλήθηκε «αὑθωρεὶ» πρόστιμο στὸν διδάσκαλο Πέτρο Φιλανθίδη ἐπειδὴ περιέ,
φερε δίσκο συλλέγοντας 15/ γρόσια ποὺ ἔπρεπε νὰ ἐπιστραφοῦν στὴ Σχολή01- Ἕνα χρόνο
ἀργότερα ἡ Δημογεροντία ἀποφάσισε νὰ ἀπολυθεῖ ὁ δημοδιδάσκαλος καὶ ἱεροψάλτης Π-
Φιλανθίδης ἐπειδὴ ἀρνήθηκε νὰ ψάλει στὴ δεύτερη Ἁνάσταση καὶ παρουσιάστηκε στὴν
ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Νικολάου συνοδευόμενος ἀπὸ ἑκατὸν πενῆντα ὁπλισμένους ναῦτες-
Στὸ πρακτικὸ τῆς δημογεροντίας εἶναι προφανὲς ὅτι κάτι σοβαρότερο ἀπὸ τὰ περιγραφό,
μενα γεγονότα ὑποκρύπτεται+ ἀφοῦ ὁ Φιλανθίδης χαρακτηρίζεται «δημεγέρτης» καὶ μάλι,
στα ἐκφράζεται ἡ εὐχὴ νὰ ἐγκαταλείψει τὴν πόλη+ ὥστε νὰ ἡσυχάσουν τὰ πνεύματα τοῦ
λαοῦ02- Δὲν ὑπάρχει+ ὡστόσο+ καμμία ἔνδειξη ὅτι ἡ εὐχὴ αὐτὴ ἐκπληρώθηκε- Ἁντίθετα+
στὶς 08 Ἰουνίου 0772 ἡ Δημογεροντία ἀνακαλώντας τὴν προηγούμενη ἀπόφασή της
ἐγκρίνει τὸν Φιλανθίδη μεταξὺ τῶν ὑποψηφίων διδασκάλων03- Ἐκεῖνα τὰ χρόνια γεννήθη,
κε καὶ ὁ δεύτερος γιός του Γεώργιος ἢ Τζώρτζης- Τὰ ἑπόμενα χρόνια+ ὣς τὸ τέλος τῆς δε,
καετίας+ βρίσκουν τὸν Φιλανθίδη+ ἐγκατεστημένο στὴν Πάνορμο+ νὰ διάγει ἤρεμο οἰκογε,
νειακὸ βίο ὡς δάσκαλος τῶν Ἑλληνικῶν καὶ τῆς μουσικῆς καὶ πρωτοψάλτης τῆς Μητρο,
πόλεως Κυζίκου04- Σύμφωνα δὲ μὲ ὅλα τὰ δεδομένα τὸ 0777 πρέπει νὰ γεννήθηκε ὁ τρίτος
του γιὸς Χαρίλαος καὶ τὸ 0778 ἔδωσε μιὰ διάλεξη στὸν Μουσικὸ Σύλλογο «Ὀρ φεὺς» τῆς

00- Βλ- Γεωργίου Παπαδοπούλου+ Λεξικὸν τῆς
Βυζαντινῆς Μουσικῆς+ Ἁθήνα 0884+ σσ- 12/,120-

01- Βλ- στὸν κώδικα Γ'ενικῶν( Ἁ'ρχείων( τοῦ
Κ'ράτους( , Τ'αμείου( Ἁ'νταλλαξίμων( 341.Ι+ 063+
σ- 036- Τὴν ἀναλυτικὴ περιγραφὴ τῶν κωδίκων ποὺ
περιέχουν τὰ ἀρχεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυζί,
κου καὶ τὸ βιβλίο πρακτικῶν τῆς Δημογεροντίας Πα,
νόρμου καὶ τῆς Ἐφορείας τῶν Σχολείων βλ- Αἰκ-
Μπεκιάρογλου,Ἑξαδακτύλου+ Κώδικες Βορειοδυτι ,
κῆς Μι κρᾶς Ἁσίας '076/,0817(+ τ- Β΄+ Ἁθήνα 0855-

02- Βλ- κώδικα ΓΑΚ,ΤΑ 341.Ι+ 063+ σ- 065- Γιὰ
τὸ ρόλο τῆς συντεχνίας τῶν λεμβούχων στὴν κοινωνι ,
κὴ ζωὴ τῆς Κυζικινῆς χερσονήσου βλ- Ἱπ- Μακρῆ+
ὅ-π-+ σσ- 260,261-

03- Βλ- κώδικα ΓΑΚ,ΤΑ 341.Ι+ 063+ σ- 103-
04- Βλ- Μ- Δραγούμη+ ὅ-π-+ σ- 28- Κανονικὴ ἕδρα

τῆς Μητροπόλεως Κυζίκου ἦταν ἡ Ἁρτάκη- Ὁ Δρα,
γούμης ὑποθέτει+ ὅμως+ ὅτι κατ’ ἐκείνη τὴν περίοδο ἡ

ἕδρα τῆς μητροπόλεως εἶχε μεταφερθεῖ στὴν Πάνορμο
'βλ- ὅ-π-+ ὑποσ- 01(- Σὲ τοῦτο+ κατὰ τὸν Δραγούμη+
συνηγορεῖ καὶ ἡ ἰδιότητα τοῦ Φιλανθίδη ὡς πρωτοψάλ,
του Κυζίκου ἐνῶ ἀναμφίβολα διέμενε στὴν Πάνορμο-
Χαρακτηριστικὸς ἐν προκειμένῳ εἶναι ὁ τρόπος ποὺ
ὑπογράφει ἕνα κείμενό του στὴν Φόρμιγγα9 «Ἐν Πα,
νόρμῳ τῆς Κυζίκου+ τῇ 10 Μαΐου 08/7- Ὁ Μουσικοδι,
δάσκαλος καὶ Πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλε,
ως Κυζίκου Πέτρος Φιλανθίδης» 'βλ- Φόρμιγξ Β΄+ ἔτ-
Δ΄ '08/7(+ ἀρ- 4,01(- Πάντως οἱ πολλὲς ὁμολογουμέ,
νως περιπέτειες τῆς μητροπόλεως Κυζίκου φαίνεται
πὼς μετριάστηκαν ἢ ἔπαυσαν μετὰ τὸ 0743 καὶ μᾶλλον
δὲν ὑπῆρχε λόγος γιὰ ἀλλαγὴ ἕδρας- Τὸ πιθανότερο
εἶναι πὼς ὁ Φιλανθίδης διακόνησε γιὰ κάποιο διάστημα
πρὶν τὸ 077/ ὡς πρωτοψάλτης στὸν Ἅγιο Νικόλαο τῆς
Ἁρτάκης 'τὸν μητροπολιτικὸ ναὸ τῆς Κυζίκου( καὶ
ἔκτοτε ἔφερε τὸν τιμητικὸ τίτλο Πρωτοψάλτης Κυζί,
κου-
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Κωνσταντινουπόλεως+ τὸ κείμενο τῆς ὁποίας δημοσιεύτηκε τὸν ἑπόμενο Ἰούνιο στὴν ἐφη,
μερίδα Ἐπιθεώρησις05-

Τὸ 078/+ ὅμως+ ἕνα σοβαρότατο ἐπεισόδιο τάραξε τὴν ἠρεμία τοῦ Φιλανθίδη καὶ ὁλό,
κληρης τῆς Πανόρμου- Τὸ ζήτημα ἦταν τόσο σοβαρὸ ὥστε προκάλεσε «Ἔκτακτη Γενικὴ
Συνεδρία ἁπάντων τῶν πολιτῶν τῆς Πανόρμου»06- Ἁξίζει νὰ τὸ παρακολουθήσουμε μέσα
ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ ἐκείνης τῆς Συνεδρίας+ παρ’ ὅτι πρόκειται γιὰ ἕνα ἀπροκάλυπτα μερο,
ληπτικὸ κείμενο079

«™ήÌÂÚÔÓἠ28ἠὈÎÙˆ‚ÚίÔ˘ἠÙÔῦἠ1890ἠÛˆÙËÚίÔ˘ἠἔÙÔ˘˜ἠÎ·ὶἠÂÚὶἠὥÚ·Óἠ8ËÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎὴÓἠἐÁέ-
ÓÂÙÔἠἐÓἠÙῇἠ·ἰıÔύÛῃἠÙῆ˜ἠÛ¯ÔÏῆ˜ἠÙῶÓἠἀÚÚέÓˆÓἠἔÎÙ·ÎÙÔ˜ἠÁÂÓÈÎὴἠÛ˘ÓÂ‰Úί·,ἠἀÊ÷ἠÔὗἠÚÔË-
ÁÔ˘ÌέÓˆ˜ἠἀÓËÁÁέÏıËἠἐÓἠÙ·ῖ˜ἠἐÎÎÏËÛί·È˜.ἠΔὰἠ˙ËÙήÌ·Ù·ἠÎ·ὶἠÔἱἠÏόÁÔÈἠÙῆ˜ἠἐÎÙάÎÙÔ˘ἠÙ·ύ-
ÙË˜ἠÛ˘ÓÂ‰Úί·˜ἠἦÛ·ÓἠÔἱἠἑÍῆ˜:

∞΄)ἠἈÓÂÎÚίıËÛ·ÓἠάÓÙÂ˜ἠÔἱἠ·ῖ‰Â˜ἠÙῆ˜ἠ∑΄ἠÎ·ὶἠ∂΄ἠÙάÍÂˆ˜ἠÙίἠἐ‰È‰ά¯ıËÛ·Óἠ·ÚὰἠÙÔῦ
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙÔῦἠÎ.ἠªÂÙ·ÍᾶἠÎ·ÙὰἠÙὴÓἠἀÓάÙ˘ÍÈÓἠÙÔῦἠἱÂÚÔῦἠ∂ὐ·ÁÁÂÏίÔ˘ἠÙῆ˜ἠ∑΄ἠ√ἰÎÔ˘ÌÂÓÈÎῆ˜
™˘Óό‰Ô˘·ἠ‰ÈόÙÈἠἀὸἠÂἴÎÔÛÈἠἤ‰ËἠἡÌÂÚῶÓἠ‰ÈÂ‰ί‰ÂÙÔ ἀÓὰἠÙὰἠÛÙόÌ·Ù·ἠÔἰÎÔÁÂÓÂÈῶÓἠÙÈÓˆÓἠὅÙÈ
ὁἠ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙὴ˜ἠÎ.ἠªÂÙ·Íᾶ˜ἠἐ‰ί‰·ÍÂἠ‰ῆıÂÓἠÚὸ˜ἠÙÔὺ˜ἠ·ῖ‰·˜ἠ‚ÏάÛÊËÌάἠÙÈÓ·ἠÎ·ÙὰἠÙὴÓἠὀÚıό-
‰ÔÍÔÓἠ‰ÔÁÌ·ÙÔÏÔÁί·Óἠ(™ËÌÂÈˆÙέÔÓ,ἠὅÌˆ˜,ἠὅÙÈἠÙὸἠÙÔÈÔῦÙÔÓἠÌέ¯ÚÈἠÛήÌÂÚÔÓἠÙÚÂῖ˜ἠÌόÓÔÓ
Ì·ıËÙ·ὶἠÎ·ὶἠ‰ὴἠÙÔῦἠÎ.ἠºÈÏ·Óıί‰Ô˘ἠἐÎἠÙῶÓἠ25ἠÙῶÓἠÙ·˘ÙÔ¯ÚόÓˆ˜ἠἀÎÚÔ·Û·ÌέÓˆÓἠÙὴÓἠἀÓά-
Ù˘ÍÈÓἠÙÔῦἠ∂ὐ·ÁÁÂÏίÔ˘,ἠ‰Èέ‰È‰ÔÓ) Î·ὶἠὅÙÈἠÂἶÓ·ÈἠÎ·ıÔÏÈÎὸ˜ἠÙὸἠ‰όÁÌ·.

μ΄)ἠ∫·ÙόÈÓἠὅÌˆ˜ἠÙῆ˜ἠ·ὐÛÙËÚÔÙάÙË˜ἠἀÓ·ÎÚίÛÂˆ˜ἠἕˆ˜ἠἑÎάÛÙÔ˘ἠÙῶÓἠÌ·ıËÙῶÓἠ¯ˆÚὶ˜
ÔὔÙÂἠÙῶÓἠ·ἰ‰ÂÛÈÌˆÙάÙˆÓἠἱÂÚέˆÓἠÎ·ὶἠÙῆ˜ἠ™Â‚·ÛÙῆ˜ἠ¢ËÌÔÁÂÚÔÓÙί·˜ἠἀÎÚÔˆÌέÓˆÓἠάÓἠ-
ÙˆÓἠÙῶÓἠ·ÚÈÛÙ·ÌέÓˆÓἠÎ·ὶἠÁÚάÊÔÓÙÔ˜ἠÙÔῦἠÁÚ·ÌÌ·Ùέˆ˜ἠÙὰ˜ἠÎ·Ù·ıέÛÂÈ˜ἠÙῶÓἠ·ί‰ˆÓ
ἀÂ‰Âί¯ıËÛ·ÓἠἩÏίÔ˘ἠÊ·ÂÈÓόÙÂÚ·:ἠ·)ἠὍÙÈἠὁἠ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙὴ˜ἠÎ.ἠªÂÙ·Íᾶ˜ἠÔὐἠÌόÓÔÓἠÔὐ‰έÓ,ἠÔὐ‰÷
ÙὸἠἐÏά¯ÈÛÙÔÓἠ‚ÏάÛÊËÌόÓἠÙÈἠἢἠÎ·Îό‰ÔÍÔÓἠÂἶ¯Âἠ‰È‰άÍÂÈἠÎ·ÙὰἠÙὴÓἠἀÓάÙ˘ÍÈÓἠÙÔῦἠ∂ὐ·ÁÁÂ-
ÏίÔ˘ἠἐÎÂίÓÔ˘,ἠἀÏÏ÷ἠἀ÷ἠἐÓ·ÓÙί·˜,ἠὅÙÈἠ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÙ·Ù·ἠἐ‰ί‰·ÍÂἠÎ·ὶἠἀÓέÙ˘ÍÂἠÚὸ˜ἠάÓἠ-
Ù·˜ἠÁÂÓÈÎῶ˜ἠÙÔὺ˜ἠÌ·ıËÙὰ˜ἠἀÌÊÔÙέÚˆÓἠÙῶÓἠÙάÍÂˆÓἠÙ·˘ÙÔ¯ÚόÓˆ˜·ἠὅÙÈἠ‰ὲἠÎ·ὶἠ¯ÚÈÛÙÈ·Óὸ˜
ὀÚıό‰ÔÍÔ˜ἠÂἶÓ·ÈἠÎ·Ù·Ê·ίÓÂÙ·ÈἠἀÚÈ‰ήÏˆ˜ἠÎ·ὶἠἐÎἠÙῶÓἠἱÂÚῶÓἠÌ·ıËÌάÙˆÓ,ἠἅÂÚ,ἠÌόÏÈ˜ἠÂἶ‰Â
ÙὴÓἠἔÏÏÂÈ„ÈÓἠ·ὐÙῶÓ,ἠÂἰÛήÁ·ÁÂÓ,ἠἐÊέÙÔ˜,ἠἤÙÔÈἠÙÔῦἠÌ·ıήÌ·ÙÔ˜ἠÙῆ˜ἠἀÓ·ÙύÍÂˆ˜ἠÙῶÓἠ∫˘-
ÚÈ·ÎῶÓἠÂÚÈÎÔῶÓἠÙÔῦἠἱÂÚÔῦἠ∂ὐ·ÁÁÂÏίÔ˘,ἠÙῆ˜ἠ§ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎῆ˜ἠÎ·ὶἠÙῆ˜ἠἱÂÚᾶ˜ἠ∫·ÙË¯ήÛÂˆ˜·
ἐÓἠᾧἠÔὐ‰Âὶ˜ἠÙῶÓἠÚÔÎ·Ùό¯ˆÓἠ·ὐÙÔῦἠ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙῶÓ,ἠÎ·ίÂÚἠ‚ÏέˆÓἠÙὴÓἠἔÏÏÂÈ„ÈÓ,ἠÂἰÛῆÁέ
ÔÙÂ·ἠ‚)ἠἈÏÏ÷ἠὅÙÈἠἡἠÙÔÈ·ύÙËἠÛ˘ÎÔÊ·ÓÙί·ἠÎ·ὶἠÎ·ÎÔÊËÌί·ἠÎ·Ù÷ἠ·ὐÙÔῦἠÚÔῆÏıÂÓἠἐÎἠÙÔῦ
ἑÍῆ˜ἠÌ˘Û·ÚÔῦἠÎ·ὶἠÎ·ÎÔ‚ÔύÏÔ˘ἠÙÔῦἠÛ˘Ó·‰έÏÊÔ˘ἠ·ὐÙÔῦ,ἠÎ.ἠºÈÏ·Óıί‰Ô˘,ἠÛ¯Â‰ίÔ˘:ἠἈÊ÷ἠÔὗἠÔἱ
Ì·ıËÙ·ὶἠÙῆ˜ἠ∂Ë˜ ÙάÍÂˆ˜,ἠÔἵÙÈÓÂ˜ἠÙ÷ἠἄÏÏ·ἠÌ·ıήÌ·Ù·ἠ‰È‰άÛÎÔÓÙ·ÈἠὑὸἠÙÔῦἠÎ.ἠºÈÏ·Óıί‰Ô˘,
ÂἰÛῆÏıÔÓἠÂἰ˜ἠÙὸἠÙÌῆÌάἠÙˆÓ,ἠÌÂÙὰἠÙὸἠÌάıËÌ·ἠÙÔῦἠ∂ὐ·ÁÁÂÏίÔ˘,ἠÂἷ˜ἠἐÍἠ·ὐÙῶÓ,ἠὁἠ°ÂÒÚÁÈÔ˜
™ÙÂίÚË˜,ἠἀÊ÷ἠÔὗἠἔ·˘ÛÂἠÙὸἠ‰ÈάÏÂÈÌÌ·ἠÏËÛÈά˙ÂÈἠÚὸ˜ἠÙὸÓἠÎ.ἠºÈÏ·Óıί‰ËÓἠ(™ËÌÂÈˆÙέÔÓἠ‰÷
ἐÓÙ·ῦı·ἠὅÙÈἠÙὸÓἠ·ῖ‰·ἠÙÔῦÙÔÓἠὁἠÎ.ἠºÈÏ·Óıί‰Ë˜ἠÙὸÓἠÌÂÙ·¯ÂÈÚί˙ÂÙ·Èἠὡ˜ἠÌ˘ÛÙÈÎÔÛύÌ‚Ô˘ÏÔÓ
ὠÙ·ÎÔ˘ÛÙὴÓἠ Î·ὶἠ ÔÏÏάÎÈ˜ἠ ÌάÏÈÛÙ·ἠ Û˘ÓέÏ·‚ÂÓἠ ·ὐÙὸÓἠ ὁἠ Î.ἠ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙή˜)ἠ Î·ὶἠ Ùῷἠ ÏέÁÂÈ:

05- Βλ- Γεωργίου Παπαδοπούλου+ Συμβολαὶ εἰς
τὴν ἱστορίαν τῆς παρ’ ἡμῖν ἐκκλησιαστικῆς μου,
σικῆς+ Ἁθῆναι 078/+ σ- 3/5- Πρβλ- Μ- Δραγούμη+
ὅ-π-+ σ- 28-

06- Κώδικας ΓΑΚ,ΤΑ 341.Ι+ 063+ σσ- 233,234-
07- Ἡ στίξη τοῦ κειμένου μεταγράφεται μὲ ἀκρί,

βεια- Μὲ πλάγια στοιχεῖα ἐπισημαίνονται ὅσα σημεῖα
εἶναι ὑπογραμμισμένα στὸ χειρόγραφο-
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”¢άÛÎ·ÏÂ,ἠὁἠἑÏÏËÓÈÎὸ˜ἠÌέÛ·ἠÌᾶ˜ἠÂἶÂἠÂἰ˜ἠÙὸἠÂὐ·ÁÁέÏÈÔÓἠÓὰἠÌὴἠÚÔÛÎ˘ÓῶÌÂÓἠÂἰÎόÓ·˜,ἠÓὰ
ÌὴἠἀÓά‚ˆÌÂÓἠÎËÚί·,ἠ ÓὰἠÌὴἠ ÓËÛÙÂύˆÌÂÓἠÎ·ὶἠ ÙÔÈ·ῦÙάἠÙÈÓ·‘,ἠ Î·ıὼ˜ἠὡÌÔÏόÁËÛÂἠ ἐÓἠ Ùῇ
ἀÓ·ÎÚίÛÂÈ,ἠ ὁÌÔÏÔÁί·Óἠ ὅÏˆ˜ἠ ἐÓ·ÓἠÙί·Óἠ ÙῶÓἠ ‰È‰·¯ıέÓÙˆÓ·ἠ ‰ÈόÙÈἠ ἐÚˆÙËıÂὶ˜ἠ ”‰È·Ùίἠ ÙόÙÂ
ÂἶÂ˜ἠÚὸ˜ἠÙὸÓἠÎ.ἠºÈÏ·Óıί‰ËÓἠἄÏÏ·;‘,ἠἔÌÂÈÓÂÓἠἄÓ·˘‰Ô˜ἠÎ·ὶἠἀÓ·ÔÏόÁËÙÔ˜ἠ(ª˘ÛÙήÚÈόÓ
ÙÈἠὑÔÎÚύÙÂÙ·È·ἠÊ·ίÓÂÙ·ÈἠὅÙÈἠὁἠ·ῖ˜ἠÔὗÙÔ˜ἠἦÙÔἠ‚·ÏÙὸ˜ἠὑὸἠÙÔῦἠÎ.ἠºÈÏ·Óıί‰Ô˘ἠÓὰἠÂἴῃ
ÙÔÈ·ῦÙ·ἠἐÓÒÈÔÓἠÙῶÓἠÌ·ıËÙῶÓἠÚὸ˜ἠ·ὐÙόÓ.ἠ¢˘ÛÙ˘¯ῶ˜ἠÙὸἠÙÔÈÔῦÙÔÓἠ‰ὲÓἠἀÂÎ·ÏύÊıË)ἠÙό-
ÙÂἠ ὁἠ Î.ἠºÈÏ·Óıί‰Ë˜ἠ ÌόÏÈ˜ἠ ἤÎÔ˘ÛÂἠ Ùὰἠ·Úὰἠ ÙÔῦἠ™ÙÂίÚËἠ ·ὐÙῷἠἀÓ·ÁÁÂÏıέÓÙ·ἠ ἔÓÙÚÔÌÔ˜
(‰ῆıÂÓ)ἠÁÂÓόÌÂÓÔ˜ἠὡ˜ἠ·ὐÙό˜ἠÙÂἠÎ·ὶἠÔἱἠÌ·ıËÙ·ὶἠ·ὐÙÔῦἠὡÌÔÏόÁËÛ·Ó,ἠἀÓέÛÙËἠἀὸἠÙῆ˜ἠıέ-
ÛÂÒ˜ἠÙÔ˘ἠÎ·ὶἠἀÔÙÂίÓÂÙ·ÈἠÚὸ˜ἠἕÙÂÚόÓἠÙÈÓ·ἠÌ·ıËÙήÓ,ἠªέËÓἠἐÈÎ·ÏÔύÌÂÓÔÓἠἐίÛË˜ἠÔὐ¯ὶ
Î·Ïῆ˜ἠ„˘¯ῆ˜,ἠÎ·ὶἠÚὸ˜ἠÙὸÓἠ·Ú·ÏÂύÚˆ˜ἠÎ·ıήÌÂÓÔÓἠÎ·ὶἠἐÚˆÙᾶἠÌÂÙὰἠÙÔῦἠἑÍῆ˜ἠÙόÓÔ˘:
”ἈÏήıÂÈ·,ἠ‚Úὲἠ·È‰Èά,ἠἔÙÛÈἠÛᾶ˜ἠἐ‰ί‰·ÍÂÓἠ·ὐÙὸ˜ἠÌέÛ·;‘ἠἈÔÎÚÈıέÓÙÔ˜ἠÙÔῦἠªέË:ἠ”ªά-
ÏÈÛÙ·,ἠ‰άÛÎ·ÏÂ‘,ἠὁἠÎ.ἠºÈÏ·Óıί‰Ë˜,ἠÚὶÓἠÂἰÛέÙÈἠÔἱἠÏÔÈÔὶἠÌ·ıËÙ·ὶἠἀÓÙÈÏËÊıῶÛÈἠÂÚὶἠÙί-
ÓÔ˜ἠÚόÎÂÈÙ·ÈἠÎ·ὶἠ‰È·ÙίἠÎάÌÓÂÈἠ·ὐÙὰ˜ἠÙὰ˜ἠἐÚˆÙήÛÂÈ˜,ἠἄÚ¯ÂÙ·ÈἠÏέÁÂÈÓἠ‰ÈὰἠÙÔῦἠὁÌÔίÔ˘ἠÙό-
ÓÔ˘:ἠ”¶·È‰ÈάἠÌÔ˘,ἠ·ὐÙὰἠÔὺἠÛᾶ˜ἠἐ‰ί‰·ÍÂἠÌέÛ·ἠ·ὐÙὸ˜ἠÂἶÓ·Èἠ‚ÏάÛÊËÌ·ἠÎ·ὶἠ‚ÏάÛÊËÌ·
ἐÓ·ÓÙίÔÓἠÙῆ˜ἠıÚËÛÎÂί·˜ἠ·ὐÙὸ˜ἠıὰἠÛᾶ˜ἠἀÏÏάÍῃἠÙὴÓἠίÛÙÈÓἠÛ·˜,ἠÂἶÓ·ÈἠÚÔÙÂÛÙάÓÔ˜·ἠὤ!ἠÓὰ
ᾶÙÂἠÓὰἠÙὰἠῆÙÂἠÛÙÔὺ˜ἠÁÔÓÂῖ˜ἠÛ·˜!!!‘ἠÎ·ὶἠἤÚ¯ÈÛÂÓἠἀÌέÛˆ˜ἠÙὸἠÌάıËÌάἠÙÔ˘.ἠ√ἱἠ‰ύÔἠÔὗÙÔÈ
·ῖ‰Â˜ἠÌÂÙὰἠÙὸἠÌάıËÌ·ἠÂἶÔÓἠÂἰ˜ἠÙÔὺ˜ἠÏÔÈÔύ˜:ἠ”μÚὲἠÛÂῖ˜ἠ‰ὲÓἠÎ·Ù·Ïά‚·ÙÂἠÙίἠÌᾶ˜ἠἐ‰ί‰·-
ÍÂἠÌέÛ·,ἠÓÔÌί˙ÂÙÂ,ἠÊ·ίÓÂÙ·È,ἠὅÙÈἠÂἶÓ·ÈἠÎ·Ïὰἠ·ὐÙὰἠÔὺἠÌᾶ˜ἠÂἶÂ;ἠÓὰἠÙὸἠῆÙÂἠÛÙÔὺ˜ἠ·Ùέ-
ÚÂ˜ἠÛ·˜‘.ἠἈÏÏὰἠÙίἠÛ˘Óέ‚Ë;ἠ√ὐ‰Âὶ˜ἠÙῶÓἠἄÏÏˆÓἠÌ·ıËÙῶÓ,ἠÎ·ıὼ˜ἠÎ·ὶἠ·ὐÙÔὶἠÔἱἠÁÔÓÂῖ˜ἠÙˆÓ
ὡÌÔÏόÁËÛ·ÓἠἐÓἠÙῇἠÛ˘ÓÂ‰ÚίᾳἠÂἶέἠÙÈἠÚὸ˜ἠ·ὐÙÔὺ˜ἠÎ·ὶἠÌάÏÈÛÙ·ἠÙÔὺ˜ἠÂἶÔÓἠÙὰἠÎ·ıέÎ·ÛÙ·
ὡ˜ἠἐÁέÓÔÓÙÔἠὑὸἠÙÔῦἠºÈÏ·Óıί‰Ô˘.ἠΔὸἠÎ·ÎὸÓἠὅÌˆ˜ἠἐÓÙὸ˜ἠÂἴÎÔÛÈἠἡÌÂÚῶÓἠἐÏάÌ‚·ÓÂἠ‰È·-
ÛÙάÛÂÈ˜ἠÎ·ὶἠἤÚÍ·ÙÔἠÎ·ıÈÛÙάÌÂÓÔÓἠÈÛÙÂ˘ÙόÓ·ἠ‰ÈόÙÈἠÔὐἠÌόÓÔÓἠÔἱἠ‰ύÔἠÔὗÙÔÈἠ·ῖ‰Â˜ἠÙὸἠÂἶÔÓ
Âἰ˜ἠÙÔὺ˜ἠÁÔÓÂῖ˜ἠÙˆÓἠÎ·ὶἠἐÎÂῖÓÔÈἠÂἰ˜ἠἄÏÏÔ˘˜ἠὡ˜ἠÈÛÙÂύÛ·ÓÙÂ˜ἠἀÌέÛˆ˜,ἠἀÏÏὰἠÎ·ὶἠ·ὐÙὸ˜ἠὁἠÎ.
ºÈÏ·Óıί‰Ë˜,ἠÎ·ıὼ˜ἠἀÂ‰Âί¯ıËἠἐÎἠÙῶÓἠÎ·Ù·ıέÛÂˆÓἠÔÏÏῶÓἠÎ·ὶἠἰ‰ίᾳἠÙÔῦἠ°ÂˆÚÁίÔ˘ἠΔÛ·-
άÚË,ἠÙÔῦἠ∫˘ÚÈάÎÔ˘ἠÃ΄¶·˘ÏῆἠÎ·ὶἠÙÔῦἠÎ.ἠ™ÂÚάÓÙ˙·ἠἰ·ÙÚÔῦ,ἠÌÂÙ·‚·ίÓˆÓἠἀὸἠÔἰÎÔÁÂ-
ÓÂί·˜ἠÂἰ˜ἠÔἰÎÔÁέÓÂÈ·Óἠ‰Èέ‰È‰ÂἠÙὰἠÙÔÈ·ῦÙ·ἠὡ˜ἠἀÏËıῆἠÎ·ὶἠÚ·ÁÌ·ÙÈÎὰἠÎ·ὶἠἐÂÛÊÚάÁÈ˙ÂÓ
ÔὕÙˆ˜ἠÂἰÂῖÓἠÙὰ˜ἠÂÔÈıήÛÂÈ˜ἠÙῶÓἠÔÏÈÙῶÓ.ἠὍÙÈἠÌάÏÈÛÙ·ἠὁἠÎ.ἠºÈÏ·Óıί‰Ë˜ἠἔÚ·ÙÙÂἠÙὸ
ÙÔÈÔῦÙÔÓἠἀÂ‰Âί¯ıËἠÎ·ὶἠἐÎἠÙÔῦἠἑÍῆ˜:ἠἐÚˆÙËıÂὶ˜ἠÎ·ÙὰἠÙὴÓἠἀÓάÎÚÈÛÈÓἠ”‰È·Ùίἠ‰ὲÓἠÂἰ‰ÔÔίË-
Û·˜ἠÙὸÓἠ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙὴÓἠÔÛῶ˜ἠÂÚὶἠÙÔύÙÔ˘ἠἢἠÙὴÓἠ¢ËÌÔÁÂÚÔÓÙί·ÓἠἐὶἠÙῷἠὄÓÙÈἠÂἶÓ·ÈἠἀÏËıῆ
ὑὸἠÙÔῦἠ™ÙÂίÚËἠÛÔÈἠἀÓ·ÎÔÈÓˆıέÓÙ·;‘ἠἀήÓÙËÛÂἠÙὴÓἠἑÍῆ˜ἠ‚Ï·ÎÒ‰ËἠἀάÓÙËÛË:ἠ”¢ÈὰἠÓὰ
ÌὴἠÓÔÌίÛËÙÂἠὅÙÈἠἐÁὼἠÎ·ὶἠάÏÈÓἠἐÓήÚÁËÛ·ἠÙὸἠÎ·ÎὸÓἠÙÔῦÙÔ·ἠ‰ÈόÙÈ,ἠὅÏ·ἠÙὰἠÛÙÚ·‚ὰἠÙὰἠ„ˆ-
ÌÈὰἠÙὰἠÎάÌÓÂÈἠÎ·ÙὰἠÙὴÓἠ·ÚÔÈÌί·ÓἠἡἠÓύÌÊË‘.

°΄)ἠἘÂÈ‰ή,ἠÏÔÈόÓ,ἠÎ·ὶἠἐÎἠÔÏÏῶÓἠἄÏÏˆÓἠÙÂÎÌËÚίˆÓἠἀÎÚ·‰άÓÙˆÓἠἀÂ‰Âί¯ıËἠÙὸἠÎ·-
Îό‚Ô˘ÏÔÓἠ·ὐÙÔῦ,ἠ‰ÈόÙÈἠἐÛÎόÂÈἠÔὐ‰ὲÓἠἄÏÏÔÓἠἢἠÓὰἠÎ·ÎÔÊËÌίÛῃἠÎ·ὶἠ‰È·ÛύÚῃἠἀÓὰἠÙὰἠÛÙό-
Ì·Ù·ἠÙὸÓἠ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙήÓἠ(ÓÔÌί˙ˆÓ,ἠÊ·ίÓÂÙ·È,ἠὅÙÈἠ‰ὲÓἠı÷ἠἀÔÎ·ÏύÙÂÙÔἠÙὸἠÙÔÈÔῦÙÔÓἠÌ˘ÛÙή-
ÚÈÔÓ)ἠἡἠ™Â‚·ÛÙὴἠ¢ËÌÔÁÂÚÔÓÙί·ἠÙὸἠÌὲÓἠÚῶÙÔÓἠÂὑÚέıËἠÂἰ˜ἠ‰ύÛÎÔÏÔÓἠıέÛÈÓἠὁÔί·ÓἠÙÈÌˆ-
Úί·Óἠ·ὐÙῷἠÓὰἠἐÈ‚άÏῃἠÎ·ὶἠÙίÓÈἠÙÚόῳἠÓὰἠἱÎ·ÓÔÔÈήÛῃἠÙὸÓἠÎ˘Úίˆ˜ἠÚÔÛ‚ÏËıέÓÙ·ἠ‰ÈÂ˘ı˘-
ÓÙὴÓἠÎ.ἠªÂÙ·ÍᾶÓ,ἠὅÛÙÈ˜ἠ‚Â‚·ίˆ˜,ἠἐὰÓἠἀÂ‰ÂÈÎÓύÂÙÔἠὅÙÈἠÂἶÓ·ÈἠÚÔÙÂÛÙάÓÔ˜,ἠıὰἠὑÂ‚άÏ-
ÏÂÙÔἠÂἰ˜ἠÙὸÓἠ‰ÈὰἠÏÈıÔ‚ÔÏÈÛÌÔῦἠıάÓ·ÙÔÓ,ἠἕÓÂÎÂÓἠÙῶÓἠ·ὐıÔÚÌήÙˆ˜ἠÚÔÛÂÏıόÓÙˆÓἠἐÓἠÙῇ
™¯ÔÏῇἠÓ·˘ÙῶÓἠÙÈÓˆÓἠÎ·ὶἠÏÂÌ‚Ôύ¯ˆÓἠÚὸ˜ἠὑÔÛÙήÚÈÍÈÓἠ‰ῆıÂÓἠÙÔῦἠÎ.ἠºÈÏ·Óıί‰Ô˘ἠἀÂÊ·-
ÛίÛıËἠἡἠἀÔÔÌὴἠ·ὐÙÔῦἠἀὸἠÙÔῦἠ‰È‰·ÛÎ·ÏÈÎÔῦἠÎ·ıήÎÔÓÙÔ˜.
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¢΄)ἠἈÏÏὰἠ ÙὴÓἠ ἐÈÔῦÛ·Óἠ 30ἠ ÙÚέ¯ÔÓÙÔ˜ἠ Û˘ÓÂÏıÔῦÛ·ἠ ἰ‰ίᾳἠ ἡἠ™Â‚·ÛÙὴἠ¢ËÌÔÁÂÚÔÓÙί·
ÌÂÙὰἠÙῆ˜ἠἐÊÔÚÂί·˜ἠÎ·ὶἠÏ·‚ÔῦÛ·ἠὑ÷ἠὄ„ÈÓἠÙὶ˜ἠ·Ú·ÎÏήÛÂÈ˜ἠÎ·ὶἠÌÂÙάÓÔÈ·ÓἠÎ·ὶἠÌÂÙ·ÌέÏÂÈ-
·ÓἠÙÔῦἠÎ.ἠºÈÏ·Óıί‰Ô˘ἠ—ἠÙόἠÙÂἠ‰ύÛÎÔÏÔÓἠÎ·ὶἠἀÛύÌÊÔÚÔÓἠÙῆ˜ἠἀÓÙÈÎ·Ù·ÛÙάÛÂˆ˜ἠ·ὐÙÔῦἠἐÓ
ÙῷἠÌέÛῳἠÛ¯Â‰ὸÓἠÙÔῦἠÛ¯ÔÏÈÎÔῦἠἔÙÔ˘˜ἠÎ·ὶἠÙὸἠÔÏ˘ÌÂÏὲ˜ἠÙῆ˜ἠÔἰÎÔÁÂÓÂί·˜ἠ·ὐÙÔῦἠÂὐÛÏ·Á-
¯ÓÈÛıÂῖÛ·ἠÌÂÙÂÎάÏÂÛÂἠÙὴÓἠÚÔÙέÚ·ÓἠἀόÊ·ÛÈÓἠÎ·ὶἠἀÂÊάÛÈÛÂἠÙὰἠἑÍῆ˜ἠἀÌÂÙ·ÎÏήÙˆ˜:

·ÔÓ.ἠ¡ὰἠἐÈ‚άÏῃἠÙῷἠÎ.ἠºÈÏ·Óıί‰ῃἠÙÈÌˆÚί·Óἠ(ÚόÛÙÈÌÔÓ)ἠ‰έÎ·ἠ(ἀÚÈıÌ.ἠ10)ἠÏÈÚῶÓ,ἠÎ·ı˘-
ÛÙÂÚÔῦÛ·ἠÙ·ύÙ·˜ἠἐÎἠÙÔῦἠἐÙËÛίÔ˘ἠÌÈÛıÔῦἠÙÔ˘.ἠ¶Úὸ˜ἠ‰ὲἠἐὰÓἠÙÔῦἠÏÔÈÔῦἠÎ·ÙὰἠÙὸἠἀÔÏÂÈÊıὲÓ
¯ÚÔÓÈÎὸἠ‰ÈάÛÙËÌ·ἠÁÂίÓῃἠÚόÍÂÓÔ˜ἠἢἠ·ἴÙÈÔ˜ἠÙ·Ú·¯ῆ˜ἠÙÈÓÔ˜ἠἢἠıÂÏήÛῃἠÓὰἠ‰È·ÛÂίÚῃἠÙὴÓἠÙÈÌὴÓ
Î·ὶἠὑόÏË„ίÓἠÙÈÓÔ˜ἠÙῶÓἠÛ˘Ó·‰έÏÊˆÓἠ·ὐÙÔῦἠÓὰἠἀÔ‚ÏËıῇἠ·ὐÙÔÛÙÈÁÌÂὶἠἀÌÂÙ·ÎÏήÙˆ˜ἠἐÓ
Ôἱ·‰ήÔÙÂἠἐÔ¯ὴἠÙÔῦἠἔÙÔ˘˜.ἠ¢ὲÓἠıὰἠ‰ÈÎ·ÈÔῦÙ·Èἠ‰ὲἠÙόÙÂἠÔὔÙÂἠÙὸἠὑόÏÔÈÔÓἠÙῶÓἠÌÈÛıῶÓἠ·ὑἠ-
ÙÔῦἠÓὰἠÏά‚ῃ.

‚ÔÓ.ἠ¶Úὸ˜ἠἱÎ·ÓÔÔίËÛÈÓἠÙÔῦἠÎ.ἠªÂÙ·ÍᾶἠἀÂÊάÛÈÛÂÓἠἵÓ·ἠ‰Ôıῇἠ·ὑÙῷἠÁÚ·ÙὴἠἱÎ·ÓÔÔίË-
ÛÈ˜ἠὑÔÁÂÁÚ·ÌÌέÓËἠὑὸἠάÓÙˆÓἠÙῶÓἠ·ÚÂ˘ÚÂıέÓÙˆÓἠἐÓἠÙῇἠἐÎÙάÎÙῳἠÁÂÓÈÎῇἠÛ˘ÓÂÏÂύÛÂÈ
Î·ὶἠ ἰ‰ίᾳἠὑὸἠÙÔῦἠ ἰ‰ίÔ˘ἠÎ.ἠºÈÏ·Óıί‰Ô˘ἠÙÔῦἠÙÔÏÌήÛ·ÓÙÔ˜ἠÙÔÛÔῦÙÔÓἠÎ·ÎÔ‚ÔύÏˆ˜ἠÎ·ὶἠÌÔ-
¯ıËÚῶ˜ἠÓὰἠÚÔÛ‚άÏῃἠÎ·ὶἠÛ˘ÎÔÊ·ÓÙήÛῃἠÙὴÓἠÙÈÌὴÓἠÎ·ὶἠ‰È·ÛÂίÚῃἠÙὴÓἠὑόÏË„ÈÓἠ·ὐÙÔῦ,ἠἵÓ·
ἔ¯ῃἠÙ·ύÙËÓἠὡ˜ἠÚό¯ÂÈÚÔÓἠÚÔÊ˘Ï·ÎÙήÚÈÔÓἠÌέÙÚÔÓἠἐÓἠÔἱ·‰ήÔÙÂἠÂÚÈÛÙάÛÂÈ.

ÁÔÓ.ἠ¶Úὸ˜ἠÙÔύÙÔÈ˜ἠἐÂÈ‰ὴἠὁἠÎ.ἠ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙὴ˜ἠἐÎἠÙῆ˜ἠÌέ¯ÚÈἠÙÔῦ‰Âἠ‰È‰·ÛÎ·Ïί·˜ἠÙÔῦἠÎ.ἠºÈ-
Ï·Óıί‰Ô˘ἠÚÔÂῖ‰ÂÓἠὅÙÈἠ‰ὲÓἠıὰἠ‰˘ÓËıῇἠÔὗÙÔ˜ἠÓὰἠἐÈÊέÚῃἠÔἵ·ÓἠάÚÔ‰ÔÓἠÚέÂÈἠÙÔῖ˜ἠÌ·ıË-
Ù·ῖ˜ἠ·ὑÙÔῦἠ‰ÈὰἠÔÏÏÔὺ˜ἠÚÔËÁËıέÓÙ·˜ἠÏόÁÔ˘˜…ἠÎ·ὶἠ ἵÓ·ἠÌὴἠἐέÚ¯ËÙ·ÈἠÛύÁ¯˘ÛÈ˜ἠÎ·ı÷
ἑÎάÛÙËÓἠἕÓÂÎ·ἠÙÔῦἠἀÛ˘Ì‚È‚άÛÙÔ˘ἠÙÔῦἠ¯·Ú·ÎÙῆÚÔ˜ἠ·ὐÙÔῦἠὡ˜ἠÌὴἠ·Ú·‰Â¯ÔÌέÓÔ˘ἠÔὐ‰Â-
Ìί·Óἠὁ‰ËÁί·ÓἠÎ·ὶἠÙÚόÔÓἠἕÙÂÚÔÓἠ‰È‰·ÛÎ·Ïί·˜,ἠ‰ÈόÙÈἠÎέÎÙËÙ·Èἠἤ‰ËἠÙÚÈ·ÎÔÓÙ·ÂÙῆἠ‰È‰·-
ÛÎ·ÏÈÎὴÓἠÂῖÚ·Ó,ἠἀÂÊάÛÈÛÂÓἠἵÓ·ἠÙÔῦἠÏÔÈÔῦἠὁἠÎ.ἠºÈÏ·Óıί‰Ë˜ἠÌέÓῃἠἀÓÂÍάÚÙËÙÔ˜ἠÎ·ὶἠὁἠÎ.
ªÂÙ·Íᾶ˜ἠἀÓÂύı˘ÓÔ˜ἠ‰Èὰἠ·ὐÙόÓ,ἠ¯ˆÚὶ˜ἠ‰ËÏ·‰ὴἠÔÛῶ˜ἠὁἠÎ.ἠ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙὴ˜ἠ‰ὲÓἠıέÏÂÈἠἀÓ·ÌÈ-
ÁÓύÂÛı·ÈἠÔὔÙÂἠÂἰ˜ἠÙὸÓἠÙÚόÔÓἠ‰È‰·ÛÎ·Ïί·˜,ἠÔὔÙÂἠÂἰ˜ἠÙὸἠÔÈόÓ,ἠÔὔÙÂἠÂἰ˜ἠÙὸἠÔÛὸÓἠÙῆ˜ἠÎ·ı÷
ἑÎάÛÙËÓἠἐÚÁ·Ûί·˜,ἠἤÙÔÈἠὁἠÎ.ἠºÈÏ·Óıί‰Ë˜ἠıὰἠÂἶÓ·ÈἠἐÏÂύıÂÚÔ˜ἠÓὰἠ‰È‰άÍῃἠὅÙÈἠıέÏÂÈἠÎ·ὶἠὅˆ˜
ıέÏÂÈ,ἠÂἰ˜ἠ‰ὲἠÙὸἠÙέÏÔ˜ἠÙÔῦἠἔÙÔ˘˜ἠÓὰἠ·ÚÔ˘ÛÈάÛῃἠÎ·ÚÔὺ˜ἠὅÛÔ˘˜ἠ‰˘ÓËıῇ.ἠὉἠÎ.ἠ‰ὲἠªÂÙ·Íᾶ˜
ὡ˜ἠ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙὴ˜ἠıὰἠἐÈ‚ÏέῃἠÌόÓÔÓἠÙὴÓἠÙάÍÈÓἠἐÓἠÙῷἠÙÌήÌ·ÙÈἠÙÔῦἠÎ.ἠºÈÏ·Óıί‰Ô˘.

ἘÎÂῖÓ·ἠÌὲÓἠἐÁέÓÔÓÙÔ,ἠÙ·ῦÙ·ἠ‰ὲἠἀÂÊ·ÛίÛ·ÌÂÓ,ἠ‰ÈὸἠÎ·ὶἠÙὸἠ·ÚὸÓἠÚ·ÎÙÈÎὸÓἠÛ˘ÓÂÙά-
Í·ÌÂÓ,ἠὅıÂÓἠÎ·ὶἠὑÔÛËÌÂÈÔύÌÂı·ἠÂὐÛ˘ÓÂÈ‰ήÙˆ˜.

ὉἠἈÚ¯ÈÂÚ·ÙÈÎὸ˜ἠἘίÙÚÔÔ˜ἠἐÈ‚Â‚·ÈÔῖἠ—ἠἩἠ¢ËÌÔÁÂÚÔÓÙί·ἠ—ἠὉἠ°Ú·ÌÌ·ÙÂύ˜»
Τὸ κείμενο τοῦ Πρακτικοῦ εἶναι προφανὲς ὅτι περιγράφει μὲ μονομέρεια τὰ γεγονότα-

Ἐπιτρέπει+ ὡστόσο+ νὰ διαφανεῖ ἀφ’ ἑνὸς ὅτι ὁ Φιλανθίδης βρισκόταν σὲ συνεχῆ ἀντιπαρά,
θεση καὶ σύγκρουση μὲ τὶς Ἁρχὲς τῆς Πανόρμου –πρᾶγμα ποὺ πιθανῶς εἶχε πολιτικὲς
προεκτάσεις– ἀφ ἑτέρου ὅτι+ ἀκόμη καὶ ἂν ἐνήργησε ἐνσυνείδητα κατὰ τοῦ Μεταξᾶ+ τοῦτο
ἔπραξε ὄχι ἀπρόκλητα· ὅπως προκύπτει ἀπὸ μιὰν προσεκτικὴ ἀνάγνωση τοῦ Πρακτικοῦ+ ὁ
Μεταξᾶς ὡς διευθυντὴς παρενέβαινε στὸ διδακτικό του ἔργο+ κάτι ποὺ ὁ Φιλανθίδης μὲ τὴν
τριακονταετῆ διδασκαλικὴ πεῖρα δὲν ἀνεχόταν- Ἔτσι+ ὅταν φάνηκε ἡ ἐλάχιστη εὐ καιρία
νὰ ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴν καταπιεστικὴ κηδεμονία τοῦ διευθυντοῦ προσπάθησε νὰ τὴν ἐκμε,
ταλλευθεῖ στὸ ἔπακρο+ φθάνοντας ὣς τὴν ὑπερβολὴ τῆς μομφῆς γιὰ αἵρεση-
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ΖΩΓΡΑΦΕΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Μοιάζει+ ὡστόσο+ ὅτι στὴν Κωνσταντινούπολη ἔχαιρε τῆς ἐκτιμήσεως ποὺ δὲν ἀπολάμ,

βανε στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα του- Σύμφωνα μὲ δική του ἀνακοίνωση+ τὸ 0784 βραβεύτηκε
γιὰ τὴ συλλογή του τῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν στὸ Ζωγράφειο διαγωνισμὸ ποὺ διεξῆγε ὁ
Ἑλληνικὸς Φιλολογικὸς Σύλλογος08- Ἡ ἀκρίβεια+ πάντως+ αὐτῆς τῆς πληροφορίας ἀμφι,
σβητεῖται ἀπὸ τὸν Μ- Δραγούμη+ ὁ ὁποῖος+ ἐρευνώντας στὰ Πρακτικὰ τῆς συνεδριάσεως
τῆς 0/ης Μαΐου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Συλλόγου+ διαπίστωσε ὅτι σὲ ἐκεῖνον τὸν
διαγωνισμὸ βραβεύτηκαν οἱ συλλογὲς τῶν Νικολάου Φαρδὺ καὶ Γεωργίου Παχτίκου καὶ
κρίθηκαν ἄξιες ἐπαίνου τῆς Μαριγῶς Σταθάκη καὶ τοῦ Μένου Φιλήντα+ γιοῦ τοῦ Φιλανθί,
δη1/- Κατὰ τὸν Δραγούμη+ ὁ Φιλανθίδης σκόπιμα διέδιδε αὐτὴν τὴν πληροφορία γιὰ νὰ δια,
φημίσει τὸ «Ὠδεῖον» του+ μιὰ συλλογὴ τριακοσίων τραγουδιῶν ποὺ σκόπευε νὰ ἐκδώσει
ἐκεῖνο τὸν καιρό10-

Αὐτὸς ὁ διαγωνισμός+ πάντως+ ἦταν προάγγελος τῆς ἐγκαταστάσεώς του στὴν Κων,
σταντινούπολη+ ποὺ ὅμως ἄργησε λίγο+ ἀφοῦ τὸ 0787 βρίσκεται ἀκόμα στὴν Πάνορμο+ δε,
χόμενος συστάσεις ἀπὸ τὴ Δημογεροντία νὰ ψάλλει σύμφωνα μὲ τὶς ἐκκλησιαστικὲς δια,
τάξεις καὶ νὰ ἐγκαταλείψει τοὺς «ἐξωτερισμούς»11- Στὶς 18 Ἰουλίου τοῦ ἴδιου χρόνου ζητᾶ
αὔξηση τοῦ μισθοῦ του+ ἀλλὰ εἰσπράττει τὴν ἄρνηση τῆς Δημογεροντίας- Ἡ σχετικὴ
ἀλληλογραφία –δηλαδή+ ἡ αἴτηση τοῦ Φιλανθίδη κυρίως+ καὶ τὸ Πρακτικὸ τῆς ἀπόφασης
τῆς Δημογεροντίας– μᾶς παρέχουν καὶ ἄλλες πολὺ ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες γιὰ τὸν βίο
τοῦ Κυζικηνοῦ Πρωτοψάλτη12- Ἁπὸ τὰ γραφόμενά του συνάγεται πὼς κάποια στιγμὴ
μετὰ τὸ 078/ ἔφυγε ἀπὸ τὴν Πάνορμο στὴν ὁποία ἐπέστρεψε τὸ 0784 μόνο ὡς ἱεροψάλτης
τὴ φορὰ αὐτή13- Καὶ ἐπίσης μπορεῖ κάποιος νὰ ὑποθέσει ὅτι μεγάλωσε κι ἄλλο ἡ οἰκογένειά
του κατὰ τὸ διαρρεῦσαν διάστημα+ ἀφοῦ ἀπὸ «πολυμελὴς» ποὺ ἐμφανίζεται στὸ Πρακτικὸ

08- Τὴν πληροφορία μᾶς παρέχει ὁ ἴδιος· βλ- Φόρ,
μιγξ Α΄+ ἔτ- Α΄+ ἀρ- 06+ Ἁθήνα 0/.5.08/1+ σ- 3-

1/- Ἡ ὑπόθεση+ πάντως+ μοιάζει περίπλοκη δεδο,
μένου ὅτι καὶ ὁ ἴδιος ὁ Φιλανθίδης ἀναφέρεται σὲ αὐτὴ
τὴν διάκριση τοῦ γιοῦ του- Βλ- ΠΕΑ+ τεῦχ- 4+ ὅ-π-+ σ-
081-

10- Μ- Δραγούμη+ ὅ-π-+ σ- 3/-
11- Βλ- κώδικα ΓΑΚ,ΤΑ 342.ΙΙ+ 064+ φ- 06u- Ἡ

παρέκκλιση τοῦ Φιλανθίδη ἀπὸ τὴν ὀρθὴ ψαλτικὴ πρά,
ξη+ ποὺ ἐπέσυρε τὶς ἐν λόγῳ συστάσεις+ ἴσως συνίστα,
ται στὴν ψαλμώδηση τῶν δικῶν του πρωτότυπων συν,
θέσεων- Τοῦτο ὑπονοεῖται στὰ μετὰ πολλὰ ἔτη γραφό,
μενά του στὴν Εἰσαγωγὴ τῆς ἐκδόσεως τῶν μελῶν
του 'Ἁθωνιάς+ τ- Β΄+ σσ- η΄,θ΄(9 «Προκειμένου δὲ περὶ
τῶν Ἰδιομέλων καὶ Δοξαστικῶν ἐν γένει τοῦ ὅλου ἐνι,
αυτοῦ+ ἐθισθέντες ν’ ἀκούωμεν ταῦτα+ ἐν ὅλως συνή,
θως τετριμμένῳ καὶ ἥκιστα καλλιτεχνικῷ τρό πῳ+ οὐ ,
δόλως ἀνεχόμεθα τὸ ὑπὸ πᾶσαν μὲν ἔποψιν καλλιτε,
χνικώτατον+ ἀλλ’ ἐν τῇ προκατειλημμένη ἡ μῶν ἀκοῇ
ἀσύνηθες+ διατιθέμενοι οὕτως+ ὡς ἤθελέ τις διατεθῇ γι,
γνώσκων καὶ ἐκτελῶν σφαλερῶς καὶ ἐλ λειπῶς ὅλως

ἓν ᾆσμα+ ὅπερ ὅμως+ ὅταν συμβῇ νὰ ἀ κούσῃ ψαλλόμε,
νον ἔστω καὶ ὑπὸ τοῦ μουσουργήσαν τος αὐτό+ οὐδόλως
ἤθελε διστάσει νὰ χαρακτηρίσῃ τὸ ᾆσμα ἐκεῖνο+ ὡς ὁ
Μήδας ἐχαρακτήρισε τὴν λύραν τοῦ θεοῦ Ἁπόλλωνος+
προτιμήσας ταύτης τὸν ποιμενικὸν αὐλὸν τοῦ αἰπόλου
Πανός+ διὸ καὶ κατεδικάσθη νὰ φέρῃ ὦτα ὄνου»-

12- Βλ- κώδικα ΓΑΚ,ΤΑ 342.ΙΙ+ 064+ φ- 10q-
13- Ἁσφαλὲς τεκμήριο τῆς ἐκ νέου ἐγκαταστάσε,

ώς του στὴν Ἁρτάκη κατ᾽ αὐτὸ τὸ διάστημα '078/,
0784( ἀποτελεῖ ἡ ἀφιέρωση ἑνὸς αὐτόγραφου φυλλαδί,
ου του στὸν Νηλέα Καμαράδο 'Ἁρχεῖο Καμαράδου+
φάκ- 88+ φ- 7u(9 «Τῷ ἐν φίλοις κρατίστῳ μου καὶ ἐν
Μουσικοδιδασκάλοις ἀρίστῳ Κυρίῳ Νηλεῖ Καμαράδῳ
Πρωτοψάλτῃ τοῦ ἐν Γαλατᾷ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τῶν Χίων+ τεκμήριον ἀγάπης καὶ ἐκτιμήσε,
ως+ καὶ δι᾽ Αὐτοῦ παντὶ ἐφιεμένῳ προσφέρω- Ἐν
Ἁρτάκῃ- Τῇ α΄ τοῦ Νέου ἔτους 0784+ ὅπερ+ εἴη αὐτῷ
ὑγιές+ εὐτυχές+ αἴσιόν τε καὶ πανεύδαιμον παντὸς δ᾽
ἀγαθοῦ καὶ καταθυμίου πάροχον»- Τὸ φυλλάδιο εἶναι
προσιτὸ στὸ διαδίκτυο στὸν σύνδεσμο· gsso9..chfl`-
lla-nqf-fq.Hsdl-`row>jjs<J@L@Q///////88
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τῆς Συνεδρίας γίνεται «πολυμελεστάτη» στὴν ἐπίμαχη αἴτηση- Καὶ ἴσως ἀποκαλύπτεται
ὁ ἑπόμενος σταθμός του+ πρὶν ξαναγυρίσει στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ μετὰ τὴν ἀρνη,
τικὴ ἀπάντηση τῆς Πανόρμου στὸ αἴτημά του+ ποὺ πιθανότατα ἦταν ἡ Κοινότητα Γωνίας+
ὅπου τοῦ εἶχαν ὑποσχεθεῖ «ἀξιοσέβαστον μισθὸν καὶ ἱκανὰ τυχηρά»-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Τελικὰ ὁ κ΄ αἰώνας ὑποδέχεται τὸν Φιλανθίδη+ ὡς τακτικὸ μέλος τοῦ δραστήριου Ἐκ ,

κλησιαστικοῦ Μουσικοῦ Συλλόγου+ στὴν Κωνσταντινούπολη- Ἐδῶ τιμοῦν τὴ λόγια προ,
σωπικότητά του· δίνει διαλέξεις+ συμμετέχει σὲ ἐπιτροπὲς κρίσεως ἱεροψαλτῶν14 καὶ τοῦ
ἀνατίθεται ἡ διδασκαλία τῆς Α΄ τάξης τῆς Σχολῆς τοῦ Συλλόγου15- Ἐνδεικτικὸ τῆς ἀτμό,
σφαιρας ποὺ συνάντησε στὴν Πόλη ὁ Φιλανθίδης εἶναι τὸ παρακάτω ἀπόσπασμα ἀπὸ τὰ
Πεπραγμένα μιᾶς συνεδριάσεως τοῦ Συλλόγου9 «Μετὰ ταῦτα ὁ κ- Π- Γ- Φιλανθίδης ἀνέ,
γνω συνέχειαν τοῦ ὑπὸ τὸν τίτλον Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἡμῶν μουσικὴ ἐν σχέσει πρὸς τὴν
εὐρωπαϊκὴν καὶ ἀσιατικήν· ἀναγνώσματός του ᾄσας ἐν τῷ μεταξὺ καὶ διάφορα ἐθνικὰ δη,
μώδη ἄσματα- Ὁ δὲ γεν- γραμματεὺς ἐξ ὀνόματος τοῦ προεδρείου θερμῶς συνεχάρη τῷ
ἀγορητῇ διὰ τὸ ἀξιοσπούδαστον καὶ λίαν ἐπαγωγὸν ἀνάγνωσμα αὐτοῦ+ προσθεὶς ὅτι ὑπὸ
τὴν προεδρείαν τοῦ σεβασμιωτάτου μητροπολίτου Ἁμασείας ζηλωτῶς ἐργαζομένη ἐφο,
ρευτικὴ ἐπιτροπὴ εἶναι ἄξια συγχαρητηρίων ἐκ μέρους τοῦ Συλλόγου+ διότι διορίσασα τὸν
κ- Φιλανθίδην διδάσκαλον ἐν τῇ Ἐκκλησιαστικῇ Μουσικῇ Σχολῇ οὐ μόνον εἰς τὸν στέφα,
νον τῆς Σχολῆς ταύτης ἐπέθηκε πολύτιμον μαργαρίτην+ ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν Σύλλογον προσ ,
έδωκε μέλος τακτικὸν ἐπίλεκτον+ διακρινόμενον ἐπὶ μουσικαῖς γνώσεσι καὶ ἀρτίᾳ ἐγκυ,
κλοπαιδικῇ μορφώσει»16-

Ὁ Φιλανθίδης ἐπέστρεψε+ τὸ 08/1+ στὴν Πάνορμο+ «διανύσας τὸ ἐνιαύσιον ἐν τῇ διδα,
σκαλίᾳ τῆς πατρώας ἡμῶν μουσικῆς στάδιον»17- Μοιάζει+ πάντως+ ἡ ἐπιστροφή του αὐτὴ
μὴ προγραμματισμένη καὶ αἰφνιδιαστική+ προκαλώντας καὶ τὴν ἀντικατάστασή του ἀπὸ
τὴν Τεχνικὴ Ὑπηρεσία τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσικοῦ- Ἡ αἰτία αὐτῆς τῆς κινήσεως
πρέπει κατὰ πᾶσα πιθανότητα νὰ ἀναζητηθεῖ στὴν πρόσκληση ἀπὸ τὴν Πάνορμο '16 Ὀ ,
κτωβρίου 08/1( νὰ ἀναλάβει+ προσωρινὰ χωρὶς ἄλλη ἀμοιβή+ τὰ καθήκοντα στὴν ἐκκλη,
σία καὶ τὸ ἀρρεναγωγεῖο+ τοῦ φυλακισμένου στὴν Προύσα γιοῦ του+ Μενέλαου Φιλήντα18-

Στὶς 3 Φεβρουαρίου τοῦ 08/2+ ὡστόσο+ ξαναβρέθηκε στὴν Πόλη γιὰ νὰ ἐκφωνήσει τὸν
πανηγυρικὸ λόγο στὴν ἐπέτειο ἑορτὴ τοῦ Συλλόγου- Αὐτὴ ἡ ἡμέρα ἦταν ἀπὸ τὶς πιὸ λαμ ,
πρὲς καὶ τιμητικὲς γιὰ τὸν Φιλανθίδη- Ὅλος ὁ τύπος τῆς Κωνσταντινουπόλεως φιλοξε,
νοῦσε τὶς ἑπόμενες μέρες ἐγκωμιαστικὲς ἀναφορὲς στὸν μουσικοδιδάσκαλο – καὶ τὸν μι,

14- Βλ- ΠΕΑ+ τεῦχ- 3+ Κωνσταντινούπολις 08/0+
σσ- 042,043+ ὅπου ὑπογράφει σὲ ἀπόφαση ἐπιτροπῆς
ἀ ξιολογήσεως ἱεροψαλτῶν+ ὡς μέλος της+ μαζὶ μὲ τὸν
Πρωτοψάλτη Γεώργιο Βιολάκη+ τὸν Γεώργιο Παπα,
δόπουλο+ τὸν Ἁλέξανδρο Βυζάντιο+ τὸν Ἰάκωβο Ναυ,
πλιώτη καὶ τὸν Φώτιο Παπαδόπουλο-

15- Βλ- ὅ-π-+ σ- 043- Πρβλ- Γ- Παπαδοπούλου+ ὅ-π-+
σ- 131-

16- Ὅ-π-+ σσ- 054,055-
17- Βλ- ΠΕΑ+ τεῦχ- 4+ ὅ-π-+ σ- 085-
18- Βλ- κώδικα ΓΑΚ,ΤΑ 342.ΙΙ+ 064+ φ- 75q-
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κρότερο γιό του Χαρίλαο+ ποὺ τραγούδησε στὸ πλαίσιο τῆς διαλέξεως2/· ὁ Χαρίλαος ἐκεί,
νη τὴ χρονιὰ ἀποφοίτησε ἀπὸ τὴ Μουσικὴ Σχολὴ τοῦ Συλλόγου καὶ διορίστηκε κανονάρ,
χης στὸν πατριαρχικὸ ναό20-

Στὰ χρόνια ποὺ ἀκολούθησαν ὁ Φιλανθίδης ἀσχολήθηκε περισσότερο μὲ τὶς δημοσιεύ,
σεις καὶ τὶς ἐκδόσεις τῶν ἔργων του- Ἁρθρογραφοῦσε στὴν Φόρμιγγα+ προανήγγειλε κάμ ,
ποσες φορὲς τὴν ἔκδοση τῆς συλλογῆς του τῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν+ δίχως νὰ τὴν πρα ,
γματοποιήσει καὶ ἐξέδωκε τὸ δίτομο Δοξαστάριό του+ τὴν περίφημη Ἁθωνιάδα-

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΑΝΘΙΔΗΣ
Τὴν ἴδια περίοδο '1 Ἰουλίου 08//( δραστηριοποιεῖται στὴν Πάνορμο καὶ ὁ δεύτερος γιός

του+ Γεώργιος+ ὡς διδάσκαλος ἀρχικὰ τῆς γαλλικῆς καὶ τουρκικῆς γλώσσας21- Τὸν ἑπό,
μενο χρόνο τὸν συναντᾶμε ἀριστερὸ ψάλτη+ καὶ τὸ 08/1 διορισμένο δάσκαλο22- Ὁ διορισμός
του+ ὡστόσο+ εἶχε κάποια περιπέτεια· ἡ Δημογεροντία ἀποφάσισε νὰ ἐρωτηθεῖ ἡ Ἐφορεία
γιὰ τὸν διορισμό του ὡς διδασκάλου ἀφοῦ δὲν εἶχε πτυχίο Γυμνασίου καὶ ἔλαβε τὴν ἀπάν ,
τηση+ στὶς 11 Ἰουλίου 08/1+ «ἐπειδὴ κέκτηται παίδευσιν καὶ πεῖραν»23- Ὁ Γεώργιος+ ἐξάλ,
λου+ ἔζησε κάποιες ἀνάλογες μὲ τὸν πατέρα του ἐμπειρίες στὶς σχέσεις του μὲ τὶς ἀρχὲς
τῆς Πανόρμου- Ἔτσι+ στὶς 4 Ἰουλίου 08/2 ἀποφασίζεται νὰ ἀπολυθεῖ «ὡς κατατρίβων τὸν
καιρὸν αὐτοῦ εἰς τὰς περὶ τῆς δημοτικῆς γλώσσης ἰδέας αὐτοῦ … ἃς καὶ ἐν τῇ σχολῇ καὶ
ἐν καφενείοις οὐκ ἐπαύσατο κηρύττων»24- Δύο χρόνια ἀργότερα '13 Ἰουλίου 08/5(+ ὅμως+
ἐπαναπροσλαμβάνεται ὡς δάσκαλος «καίτοι ἐμμένει εἰς τὰς περὶ γλώσσης παραδόξους ἰ ,
δέας του»25-

ΤΟ ΤΕΛΟΣ
Ὁ Πέτρος Φιλανθίδης συνέχιζε νὰ διδάσκει+ ὡς μουσικοδιδάσκαλος+ στὴν Πάνορμο σὲ

μεγάλη ἡλικία26- Ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος μᾶς πληροφορεῖ ὅτι «ἀπεβίωσε κατὰ Φε,
βρουάριον τοῦ 081/»27- Τοῦτο συνάγεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι στὶς 01 Μαρτίου τοῦ 081/
οἱ ἀρχὲς τῆς Πανόρμου ἀποφάσισαν τὴν ἐνίσχυση τῶν ὀρφανῶν του+ ἀπαντώντας σὲ σχε,
τικό τους αἴτημα ποὺ ὑποβλήθηκε τὴν 05η Φεβρουαρίου- Ἡ ἀπόφαση αὐτὴ ἀναφέρεται σὲ
ἄλλα παιδιὰ ποὺ στὸ μεταξὺ εἶχε ἀποκτήσει ὁ Φιλανθίδης+ μικρότερα καὶ μάλιστα θυγατέ,
ρες+ τὴν Εὐλαλία καὶ Ἱφιγένεια28- Φαίνεται+ λοιπόν+ πὼς ὁ Φιλανθίδης εἶχε τουλάχιστον

2/- Ἁποσπάσματα ἐκείνων τῶν δημοσιευμάτων
ἀναδημοσιεύονται συγκεντρωμένα στὸ ΠΕΑ+ τεῦχ- 5+
Κωνσταντινούπολις 08/6+ σσ- 008,016-

20- Βλ- Γ- Παπαδοπούλου+ ὅ-π-+ σ- 133-
21- Βλ- κώδικα ΓΑΚ,ΤΑ 342.ΙΙ+ 064+ φ- 22q,u-
22- Βλ- κώδικα ΓΑΚ,ΤΑ 342.ΙΙ+ 064+ φ- 48q-
23- Βλ- κώδικα ΓΑΚ,ΤΑ 342.ΙΙ+ 064+ φφ- 68q,7/u-
24- Βλ- κώδικα ΓΑΚ,ΤΑ 342.ΙΙ+ 064+ φ- 0/0u-
25- Βλ- κώδικα ΓΑΚ,ΤΑ 342.ΙΙ+ 064+ φ- 046u-
26- Βλ- κώδικα ΓΑΚ,ΤΑ 342.ΙΙ+ 064+ φ- 076q-
27- Βλ- Γ- Παπαδοπούλου+ Λεξικὸν τῆς Βυζαντι ,

νῆς Μουσικῆς+ ὅ-π-+ σ- 12/-
28- Βλ- κώδικα ΓΑΚ,ΤΑ 342.ΙΙ+ 064+ φ- 156u- Ἂς

σημειωθεῖ ἐδῶ ὅτι ὁ Ντίνος Χριστιανόπουλος ἀναφέ,
ρεται στὴ συγγένειά του μὲ τὸν Φιλανθίδη σὲ μιὰ συν ,
έντευξή του μὲ τὸν Γιῶργο Χρονᾶ+ ποὺ πρωτοδημοσι,
εύτηκε σὲ δυὸ μέρη στὰ περιοδικὰ Adrs Rdkkdq τὸ
χειμῶνα τοῦ 0886 καὶ Ὁδὸς Πανός+ τεῦχος 85+ Μά,
τριος,Ἁπρίλιος 0887 καὶ ξανακυκλοφορήθηκε αὐτο,
τελῶς σὲ βιβλίδιο μὲ τὸν τίτλο Μιὰ συνομιλία μὲ τὸν
Ντίνο Χριστιανόπουλο+ 'Ὁδὸς Πανός(+ Ἁθήνα 1//2+
σσ- 07,089 «Ἡ μάνα μου προέρχεται ἀπὸ ἕνα σόι δια,
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πέντε παιδιά· μάλιστα γεννημένα σὲ ἕνα ἐξαιρετικὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα- Τὸ 081/ ὁ
Μένος ἦταν 4/ ἐτῶν+ ὁ Γεώργιος γύρω στὰ 3/ καὶ ὁ Χαρίλαος ἤδη 213/+ καὶ ὑπῆρχαν βε,
βαίως τὰ μικρότερα+ προφανῶς+ ὀρφανὰ κορίτσια ποὺ ἐνίσχυσε ἡ Κοινότητα- Δυὸ χρόνια
ἀργότερα ὁ Γεώργιος Φιλανθίδης στὴν ἀφιέρωση ἑνός βιβλίου του σκιαγραφεῖ τὶς δωρεὲς
τῆς πατρικῆς του συν αναστροφῆς+ σημειώνοντας μὲ κάποιο στόμφο9 «πρὸς τὴν ἱερὰν καὶ
σεβαστὴν τοῦ παραδείσου κάτοικον+ τὴν χιονοφεγγόφωτον ψυχὴν τοῦ μεγάλου τῆς ἐκκλη,
σιαστικῆς Ἑλλάδος μουσικοῦ+ τοῦ σὺν τῇ ζωῇ τὸ καλλιτεχνικόν μοι μεταδόντος Πέτρου Γ-
Φιλανθίδου+ ἐν βαθυτάτῃ κατανύξει ὑπὸ τῆς παιδικῆς ἐμῆς ψυχῆς ὡς ἀγγελόφωνος πρὸς
τὸν πλάστην μολπὴ ἀκουομένῃ τὸ παρὸν πονημάτιον ἀφιερῶ»30-

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ
Ὅσα προηγήθηκαν συνιστοῦν τὸν σκελετὸ μιᾶς ἀρκετὰ ἐμπεριστατωμένης βιογραφίας

τοῦ Κυζικηνοῦ μουσικοδιδασκάλου- Μένει+ ὡστόσο+ νὰ διασαφηνιστοῦν ὁρισμένες πτυχὲς
τῆς προσωπικότητάς του καὶ ἐνδεχομένως νὰ περιοριστοῦν στὶς σωστές τους διαστάσεις-

Ὁ Φιλανθίδης ὡς ψάλτης+ μελοποιός+ δάσκαλος καὶ μουσικολόγος ἔχει θέρμη καὶ ζῆλο+
πνεῦμα φιλέρευνο καὶ ρηξικέλευθο- Ὡς ψάλτης+ μάλιστα+ πρέπει νὰ ἦταν ὑψίφωνος καὶ λι,
γυρόφωνος- Τοῦτο μαρτυροῦν κυρίως οἱ συνθέσεις του+ ἀλλὰ καὶ τὰ λόγια του· στὸ ἀκόλου,
θο ἀπόσπασμα προβάλλει πιθανότατα τὶς ἰδιότητες τοῦ ἑαυτοῦ του περιγράφοντας τὸν ἰδα,

νοουμένων+ οἱ ὁποῖοι κατὰ κάποιο τρόπο+ κυριαρ,
χοῦσαν στὸ πρῶτο τέταρτο τοῦ αἰώνα καὶ στὴν Κων,
σταντινούπολη καὶ γενικότερα στὴν Μικρὰ Ἁσία-
Ἕνας παππούς+ ἀπὸ πλάγιο κλάδο+ δηλαδὴ ὁ ἀδελφὸς
τῆς γιαγιᾶς τῆς μητέρας μου+ εἶναι ὁ περίφημος Πέ,
τρος Φιλανθίδης+ τὸν ὁποῖο ὁ Μᾶρκος Δραγούμης ἔχει
σὲ πολὺ μεγάλη ἐκτίμηση καὶ ὑπόληψη- Ὁ Πέτρος Φι,
λανθίδης εἶναι ὁ ἑνδέκατος ἀναμορφωτὴς τῆς βυζαν ,
τινῆς μουσικῆς- Ἡ βυζαντινὴ μουσικὴ σὲ ὅλη τὴ διάρ,
κειά της ἔχει ἕντεκα ἀναμορφωτὲς καὶ ὁ τελευταῖος+ ὁ
ἑνδέκατος+ εἶναι αὐτὸς ὁ παππούς- Βέβαια+ ὁ ἕβδομος
εἶναι ὁ σημαντικότερος+ ὁ Πέτρος Πελοποννήσιος-
Αὐτοὶ ὅλοι ἀγωνίστηκαν πολὺ νὰ διαμορφώσουν τὴ
βυζαντινὴ μουσικὴ κατὰ τὰ γοῦστα τους καὶ τὴν ἰδε,
ολογία τους- Ὁ Φιλανθίδης ἀγωνίστηκε σκληρὰ μὲ
τέσσερα ὀγκώδη βιβλία+ ἦταν δηλαδὴ συγγραφέας
συνειδητός+ νὰ πετύχει ὡς πρὸς τὴ βυζαντινὴ μουσικὴ
δύο πράγματα- Πρῶτον+ νὰ ἀποφευχθεῖ ἡ τετραφωνία-
Διότι ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ αἰώνα ἄρχισε νὰ εἰσβάλλει ἡ
τετραφωνία στὴν ἐκκλησιαστικὴ μουσική- Αὐτὲς οἱ
ἄθλιες χορωδίες ποὺ ἀκούγονται στὶς ἐκκλησίες καὶ
ποὺ εἶναι τετραφωνίες 'rhb( προέρχονται ἀπὸ ἕνα
ἄνοιγμα πρὸς δυτικὰ πρότυπα+ πράγμα ποὺ αὐτός+ ὁ
Φιλανθίδης+ δὲν τὸ ἤθελε μὲ κανέναν τρόπο- Ἡ βυζαν ,
τινὴ μουσικὴ ἔπρεπε νὰ παραμείνει μονίμως μονωδια,
κή- Τὸ δεύτερο σκέλος τοῦ ἀγῶνος αὐτοῦ ἦταν ὅτι
σιγὰ,σιγά+ εἴτε τὸ θέλαμε εἴτε δὲν τὸ θέλαμε+ ἰδίως
ἀπὸ τὸν περασμένο αἰῶνα+ εἶχε ἀρχίσει νὰ εἰσβάλλει

στὴν βυζαντινὴ μουσικὴ καὶ ἡ τουρκικὴ μουσική- Κά,
τι τὸ ὁποῖο τὸ ἔφερε βαρέως ὁ παππούς+ δεδομένου ὅτι
περὶ τὸ 05// δὲν ὑπῆρχε κἂν ἐπίδραση ἀπὸ τοὺς Τούρ,
κους- Ἤθελε+ λοιπόν+ νὰ ἀποκαθαρθεῖ ἡ βυζαντινὴ
μουσικὴ ἀπὸ τὰ τουρκικὰ στοιχεῖα- Ἐγὼ ἄκουσα Θεία
Λειτουργία τουρκικὴ σὲ μία κασέτα+ καὶ δὲν διαφέρει
σὲ τίποτα ἀπὸ μία λειτουργία χριστιανική- Ἁλλὰ ἔπρε,
πε νὰ διαφέρει- Ἦταν δύο διαφορετικοὶ πολιτισμοί-
Ἔτσι+ λοιπόν+ ὁ Φιλανθίδης πάλεψε πολὺ καὶ πρὸς τὴν
κατεύθυνση αὐτή- Ὁ γιός του+ δηλαδὴ ἕνα εἶδος θείου
μου+ εἶναι ὁ Μένος Φιλήντας …»-

3/- Τὸν Χαρίλαο εἴχαμε συναντήσει κανονάρχο
στὸν πατριαρχικὸ ναὸ πρὶν ἀπὸ δεκαεπτὰ ἔτη- Στὸ με,
ταξὺ ἀνέβηκε στὴν ψαλτικὴ ἱεραρχία τοῦ πατριαρχι,
κοῦ ναοῦ καὶ ἔγινε α΄ δομέστικος 'γιὰ τὴν περίοδο
0808,0812(- Τὴν ἴδια χρονιὰ τοῦ θανάτου τοῦ πατέρα
του+ τὸ 081/+ καὶ δυὸ χρόνια ἀργότερα+ τὸ 0811+ δημο,
σιεύτηκαν στὴν ἐφημερίδα Πρόοδος τῆς Κωνσταντι,
νουπόλεως δυὸ παρόμοιου περιεχομένου ὑπομνήματά
του· «Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Μουσική+ πολλῆς προσοχῆς
ὑπόμνημα»+ Πρόοδος+ 5 Ἰουνίου 081/+ σσ- 0,1+  πρὸς
τὸν τοποτηρητὴ τοῦ πατριαρχικοῦ θρόνου 'Δωρόθεο
Προύσης( καὶ «Ἡ Μουσικὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ
λειτουργοί της+ ἀπαραίτητες διασαφήσεις καὶ ὑπομνή,
σεις»+ Πρόοδος+ 0 Ἰουλίου 0811+ σ- 1+ πρὸς τὸν Πα,
τριάρχη Μελέτιο Δ΄-

30- Βλ- Γ- Φιλανθίδου+ Νὰ μὴ τετραφωνηθῇ ἡ Ἐ ,
θνικὴ ἡμῶν Μουσική+ ἐν Κωνσταντινουπόλει 0811-
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νικὸ μουσικοδιδάσκαλο9 «τῆς ἡμετέρας Μουσικῆς ἡ διδασκαλία+ διὰ νὰ ᾖ πλήρης+ δέον νὰ
γίγνηται οὐ μόνον ὑπὸ γνώστου τῆς τέχνης+ ὡς οἷόν τε τελείου+ ἀλλὰ δὴ καὶ καλλιφώνου+
ὅστις καὶ μόνος δύναται νὰ μεταδώσῃ τὸ λιγυρὸν καὶ εὔστροφον τῶν διὰ τῶν πλουσιωτά,
των καὶ ποικιλωτάτων τῆς Μουσικῆς ταύτης κλιμάκων+ ἀπεικαζομένων ὑμνωδιῶν»31-

Ὑπάρχουν παρόλα αὐτὰ καὶ σκιὲς στὴν εἰκόνα του- Ἐκείνη ἡ αὐθαίρετη περιφορὰ δί,
σκου+ τὸ ἐπεισόδιο στὸν Ἅγιο Νικόλαο καὶ τὸ σοβαρότερο ὅλων μὲ τὸν Μεταξᾶ ἢ ἡ περίερ,
γη στάση του σχετικὰ μὲ τὴν ἔκδοση τοῦ «Ὠδείου» του φανερώνουν κακῆς ποιότητος
ἄνθρωπο+ ὑστερόβουλο+ φιλάργυρο+ ταραξία+ ἐριστικό- Τὸ συμπέρασμα+ ὅμως+ δὲν μπορεῖ νὰ
εἶναι ἀσφαλές+ γιατὶ τὸ διαμορφώνουν οἱ ἀπόψεις καὶ τὰ γραπτὰ τῶν ἀντικειμένων του σὲ
ὅλες αὐτὲς τὶς διενέξεις- Δυστυχῶς+ δὲν ὑπάρχει καταγεγραμμένος ὁ δικός του ἀντίλογος+
πέρα κάποιων ἀσαφῶν ὑπαινιγμῶν σὲ δημοσιεύματά του-

Μιὰ πιὸ νηφάλια καὶ ἐρευνητικὴ ματιὰ στὰ γεγονότα ὁδηγεῖ δίχως ἀμφιβολία σὲ με,
τριασμὸ τῶν κρίσεων γιὰ τὸν μουσικοδιδάσκαλο- Μοιάζει+ ἐξάλλου+ νὰ ὑπάρχουν βαθύτεροι
πολιτικοὶ λόγοι πίσω ἀπὸ τὶς προφανεῖς αἰτίες ὅλων σχεδὸν τῶν δυσάρεστων ἐπεισοδίων
στὰ ὁποῖα ἐμπλέκεται ὁ Φιλανθίδης- Ἡ ἐκδοχὴ αὐτὴ φωτίζεται καὶ ἀπὸ τὶς δύο φυλακίσεις
τοῦ γιοῦ του Μένου μὲ τὴν κατηγορία τοῦ Μεγαλοϊδεατισμοῦ32- Καὶ βέβαια+ πρέπει νὰ συν ,
εκτιμᾶται ἡ πολλάκις μαρτυρουμένη σχέση ἀγάπης τοῦ Φιλανθίδη μὲ τοὺς συμπατριῶτες
του Πανορμίους33-

Ὅλα τὰ προηγούμενα εἶναι ἱκανὰ νὰ μᾶς ὁδηγήσουν στὴν περιγραφὴ τοῦ χαρακτήρα
ἑνὸς τυπικοῦ Ἁρτακηνοῦ+ ὅπως δίνεται ἀπ& τὸν  Ἱπποκράτη Μακρῆ9 «Ὡς πρὸς τὸν χαρα,
κτῆρα οἱ Ἁρτακηνοὶ εἶναι ὑπερήφανοι καὶ ὀξέως μᾶλλον χαρακτῆρος+ κατὰ τὴν παροιμίαν
“δὲν δέχονται μυῖγα νὰ καθίσῃ στὸ σπαθί των” καὶ γιὰ “ἕνα ψύλλο καίγουν τὸ πάπλωμα”-
Εἶναι καθ’ ὑπερβολὴν φιλότιμοι ἀγαπῶντες νὰ διαπρέπωσιν ἐν παντί- Διὰ τῆς πειθοῦς καὶ
καλῶν τρόπων πείθονται+ ἀλλ’ ἐπαναστατοῦσι κατὰ τῆς βίας καὶ τῆς καταπιέσεως- Χα,
ρακτηριστικῶς περὶ αὐτῶν ἔλεγον οἱ Τοῦρκοι9 “Μπὼ ἐρτεκληλὲρ μπασκὰ τουρλοῦ γκια,
οὺρ” ἤτοι αὐτοὶ οἱ Ἁρτακηνοὶ εἶναι ἄλλου εἴδους γκιαούρηδες»34- Τέτοιος+ λοιπόν+ πρέπει νὰ
ἦταν ὁ Φιλανθίδης· περήφανος+ ὀξύθυμος καὶ ἰδιόρρυθμος+ καὶ ἀπ’ τὴν ἄλλη ἀνήσυχος+ δη,
μιουργικός+ φιλότιμος καὶ φιλοπρόοδος-

31- Ἁθωνιάς+ τ- Β΄+ σ- ιζ΄-
32- Τὴν πρώτη φυλάκιση 'τὸ 08/1( ἤδη πληροφο,

ρούμαστε ἀπὸ τὰ Πρακτικὰ τῆς Δημογεροντίας τῆς
Πανόρμου 'βλ- ὑποσ- 14(· ὁ Ν- Μηλιώρης+ ὅ-π-+ σσ-
23,24+ περιγράφει ἕνα δεύτερο περιστατικὸ φυλάκισης
τοῦ Μένου Φιλήντα ὡς ἑξῆς9 «…τὸ 0802 φυλακίστηκε
στὶς φυλακὲς τῆς Προύσας· ἡ τουρκικὴ ἀστυνομία
βρῆκε ἕνα βιβλίο ποὺ τοῦ εἶχε στείλει ὁ Ψυχάρης μὲ
τὴν ἀφιέρωση9 “Στὸν Φιλήντα τὸν ἀγωνιστὴν τῆς Ἰδέ,
ας”- Οἱ τουρκικὲς ἀρχὲς νόμισαν ὅτι πρόκειται γιὰ τὴν
Μεγάλη Ἰδέα καὶ τὸν συλλάβανε- Κινήθηκε τότε ὁ
γιατρὸς Φώτης Φωτιάδης+ ἀπὸ τοὺς παράγοντες τῆς
Πόλης καὶ μεταξὺ τῆς ὁμογένειας καὶ μεταξὺ τῶν
ἐπίσημων τουρκικῶν κύκλων+ φωτισμένος καὶ ζηλω ,
τὴς δημοτικιστὴς καὶ μὲ τὴ μεσολάβηση καὶ τοῦ προ,

ξένου τῆς Σερβίας στὴν Πόλη –Γιώργεβιτς+ ἔχω ση,
μειώσει κάπου– ἀποφυλακίστηκε- Ὕστερα ἀπὸ τὸ γε,
γονὸς αὐ τὸ ὁ Φιλήντας τὸ 0802 κατέφυγε στὴν Ἑλλά,
δα»- Τὸ περιστατικὸ αὐτὸ μᾶς ἐπιτρέπει τὴν ὑπόθεση
ὅτι ἐνδεχομένως οἱ τουρκικὲς ἀρχὲς ὑποψιάζονταν γιὰ
Μεγαλοϊδεατισμὸ τὰ μέλη τῆς οἰκογένειας τοῦ Φι,
λανθίδη- Ἂν κάτι τέτοιο συνέβαινε μποροῦν ἔμμεσα νὰ
ἐξηγηθοῦν οἱ τόσες προστριβὲς τοῦ Φιλανθίδη καὶ τῶν
γιῶν του μὲ τὴν Δημογεροντία καὶ τοὺς ἄλλους φορεῖς
τῆς ὁμογένειας+ ποὺ ὅπως εἶναι εὐνόητο προσπαθοῦ ,
σαν νὰ μὴν δίνουν ἀφορμὲς στὴν τουρκικὴ καχυποψία
καὶ ἐπιθετικότητα-

33- Π-χ- βλ- Ἁθωνιάς+ τ- Β΄+ σ- κδ΄-
34- Ἱπ- Μακρῆ+ «Οἱ κάτοικοι τῆς Κυζικηνῆς χερ,

σονήσου»+ Μικρασιατικὰ Χρονικὰ 8 '0850(+ σ- 105-
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1- Ἔργο

Τὸ ἔργο τοῦ Φιλανθίδη ἀποτελεῖ καὶ αὐτὸ φανέρωμα καὶ τεκμήριο τῆς πολισχιδοῦς δρα,
στηριότητας καὶ λογιωσύνης του- Τοῦτο μπορεῖ νὰ διακριθεῖ σὲ τρεῖς τομεῖς359 Μελοποιία+
Μουσικὲς καταγραφές+ Μουσικολογία , Θεωρία-

ΜΕΛΟΠΟΙΪΑ
Τὸ σωζόμενο καὶ ἐντοπισθὲν μελοποιητικὸ ἔργο τοῦ Πέτρου Φιλανθίδη δὲν καλύπτει ὁλό,

κληρο τὸν κύκλο τῶν νυχθήμερων ἐκκλησιαστικῶν ἀκολουθιῶν+ οὔτε ἐκτείνεται σὲ ὅλα τὰ
εἴδη τῆς μελοποιίας+ ἀλλ’ οὔτε μὲ τὸν ὄγκο του ἐντυπωσιάζει- Κατὰ τοῦτο δηλαδὴ δὲν συγ ,
κρίνεται μὲ τῶν συνωνύμων του πολυγραφότατων Πέτρων+ τοῦ Μπερεκέτη καὶ τοῦ Πελο,
ποννησίου- Σώζονται μόνο ὁρισμένοι λειτουργικοί+ κυρίως+ ὕμνοι καὶ ἕνα πλῆρες Δοξαστά,
ριο+ παρότι ὑπάρχουν ἔνδείξεις ὅτι μελοποίησε ἀρκετὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ σωζόμενα-

Συγκεκριμένα+ μελοποίησε9
0- Μιὰ σειρὰ τριπλῶν ∫ύÚÈÂἠ ἐÏέËÛÔν στοὺς ὀκτὼ ἤχους- Πρωτοδημοσιεύτηκαν στὸ

Μουσικὸ Παράρτημα τῆς Φόρμιγγος Β΄+ ἔτ- Δ΄+ τεῦχ- 4+ σσ- 83,88 καὶ ἀρκετὰ ἀργότερα
ἀνθολογήθηκαν στὴν φωτογραφικὴ ἔκδοση τῆς χειρογράφου ἀνθολογίας τοῦ γέροντος
Μελετίου Συκιώτου+ Μουσικὸς Ἁνθὼν Θείας Λειτουργίας+ Καρυαὶ Ἁγίου Ὄρους 0874+
σσ- 62,67- Στὴ σύνθεση αὐτὴ ἐντυπωσιάζει ἡ εὐστροφία τῆς μελωδίας καὶ οἱ «αὐτοσχε,
διαστικοὶ» μελικοὶ πλατυσμοί- Δὲν λείπουν οἱ παραχορδὲς καὶ οἱ φωνητικὲς ἐξάρσεις παρό,
λο ποὺ τὸ κείμενο δὲν προσφέρει οὔτε ἔκταση οὔτε ἐναλλαγὲς νοημάτων-

1- Ἕνα ¢ύÓ·ÌÈ˜ , Τρισάγιον σὲ ἦχο δεύτερο- Δημοσιεύτηκε γιὰ πρώτη φορὰ στὸ Μου,
σικὸ Παράρτημα τῆς Φόρμιγγος Β΄+ ἔτ- Δ΄+ τεῦχ- 4+ σσ- 6/,62+ καὶ ἀργότερα ἀνθολογήθη,
κε ἀπὸ τὸν Χαρ- Καρακατσάνη στὸ Ὀκτάηχον Μουσικὸν Λειμωνάριον+ τ- Β΄+ Ἁθῆναι
0874+ σ- 137· γνώρισε ὡς φαίνεται καὶ χειρόγραφη διάδοση+ δεδομένου ὅτι ἀνθολογεῖται
στὸν ἁγιορειτικὸ κώδικα Σταυρονικήτα 176+ φ- 85q κ-ἑ-36 Καὶ σὲ τοῦτο τὸ ποίημα τοῦ  Φι,
λανθίδη συναντοῦμε τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς προηγούμενης σύνθεσης- Γίνεται συχνὴ
ἐναλλαγὴ τοῦ χρωματικοῦ μὲ τὸ διατονικὸ γένος- Δημιουργεῖται+ μάλιστα+ σὲ δύο περι,
πτώσεις ἡ ἐντύπωση τοῦ βαρέος διατονικοῦ ἤχου+ καθὼς τὸ μέλος ὁδεύει κατὰ τὸ δια,
πασῶν σύστημα περιχαρακωμένο ἀπὸ τὶς μαρτυρίες 3§] καὶ 7§ -

2- Ἕνα μεγαλυνάριο ἌÍÈόÓἠἐÛÙÈ, σὲ δεύτερο ἦχο παραμεσάζοντα 'δευτερόπρωτο(- Τὸ
μέλος τοῦτο ἐντοπίζεται στὸν Μουσικὸ Θησαυρὸ τῆς Λειτουργίας+ τ- Α΄+ Ἅγιον Ὄρος

35- Ἕνας ἀκόμα τομέας τῆς πνευματικῆς του
δραστηριότητος μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ἡ ποίηση στίχων+
τῆς ὁποίας+ ὡστόσο+ δὲν ἔχουμε πολλὰ δείγματα πέρα
τῶν στίχων σὲ δικές του συνθέσεις τραγουδιῶν –ἀ πὸ
ἐκεῖνα ποὺ ἀνακάλυψε σὲ χειρόγραφο ὁ Μ- Δραγού,
μης καὶ γιὰ τὰ ὁποῖα γίνεται ἰδιαίτερος λόγος κατω,
τέρω– καὶ τῶν δύο ὠδῶν ποὺ ἔχει μελοποιήσει ὁ Ἰά,
κωβος Ναυπλιώτης καὶ δημοσιεύονται στὸ ἔργο του

Φόρμιγξ+ ἐν Κωνσταντινουπόλει 0783 'Πρβλ- Ἁν ,
τωνίου Χατζοπούλου+ Ἡ ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ παι,
δεία στὴν Ἐκκλησία τῆς Κωνσταντινουπόλεως κατὰ
τὸν 08ο καὶ 1/ὸ αἰῶνα+ Ἁλεξανδρούπολη 1//0+ ἀνέκδο,
τη διδακτορικὴ διατριβή+ σ- 43(-

36- Βλ- Γρ- Θ- Στάθη+ Τὰ χειρόγραφα Βυζαντινῆς
Μουσικῆς , Ἅγιον Ὄρος+ τ- Γ΄+ Ἁθῆναι 0882+ σ- 5/2-
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0820+ σσ- 337,34/- Ἁνθολογεῖται ἐπίσης στὸ ἔργο τοῦ ἱεροδιακόνου Ἱεροθέου Φιλοθεΐτου+
Ἁθωνικὴ Μουσικὴ Ἁνθοδέσμη+ ἔκδ- Ἱ- Μονῆς Φιλοθέου+ Ἅγιον Ὄρος 0876 καὶ ἀπὸ τὸν γέ,
ροντα Μελέτιο Συκιώτη στὴ συλλογὴ Μουσικὸς Ἁνθὼν Θείας Λειτουργίας 'σσ- 008,010(+
ἀνωνύμως καὶ ἐλαφρῶς διασκευασμένο-

3- Ἕνα ἀκόμη ἌÍÈόÓἠ ἐÛÙÈ+ σὲ ἦχο βαρὺ ἐναρμόνιο- Ἐντοπίστηκε στὴν συλλογὴ τοῦ
Νηλέως Καμαράδου+ ποὺ φυλάσσεται στὴν μεγάλη μουσικὴ βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδού,
ρη» τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς Ἁθηνῶν στὸ Ἁρχεῖο Νηλέως Καμαράδου+ φάκ- 420+ φφ- 30u,
31u37- Ὁ γραφέας+ Νικόλαος Βλαχόπουλος+ ἀνθολογεῖ τὸ συγκεκριμένο μέλος ὑπὸ τὴν
χαρακτηριστικὴ ἔνδειξη· «ἐκ τῆς ἀνεκδότου Σιὼν Π-Φ- Ἦχος βαρὺς ἐναρμόνιος μετὰ
χρωματικοῦ»- Τὸ συγκεκριμένο μέλος φέρει τὴν προσωπικὴ μελοποιητικὴ σφραγίδα τοῦ
Κυζικηνοῦ μελοποιοῦ- Περίτεχνες μουσικὲς φράσεις+ ποὺ ἀπαιτοῦν εὐστροφία καὶ μεγάλη
ἔκταση φωνῆς+ ξεδιπλώνονται ἀσταμάτητα ἡ μιὰ μετὰ τὴν ἄλλη συνθέτοντας ἕνα ὑψηλῶν
ἑρμηνευτικῶν ἀπαιτήσεων καὶ κάπως ἐξεζητημένο μέλος-    

4- Μιὰ Ἁκολουθία τοῦ Ἁγίου Αἰμιλιανοῦ+ ἡ ὁποία+ ὡστόσο+ δὲν ἔχει ἐντοπιστεῖ- Τὴν
ἀπαριθμεῖ στὰ ἔργα τοῦ Φιλανθίδη ὁ Μ- Δραγούμης ἐπισημαίνοντας ὅτι «τὴν πληροφορία
αὐτὴ ὀφείλουμε στὸν Ὀρέστη Κ- Λογοθετίδη+ ἀπὸ τὴν Ἁρτάκη+ ὁ ὁποῖος τὴν ἀναφέρει στὰ
χειρόγραφα Ἁπομνημονεύματά του+ ποὺ βρίσκονται σήμερα κατατεθειμένα στὸ Κέντρο
Μικρασιατικῶν Σπουδῶν στὴν Ἁθήνα 'βλ- σ- 074(»38-

5- Μιὰ σειρὰ «κατ᾽ ἦχον ἀργῶν ἢ Καλλιφωνικῶν Χερουβικῶν»4/- Πρόκειται γιὰ περίτε,
χνες καὶ ἐκτενέστατες συνθέσεις οἱ ὁποῖες ἀρχίζουν μὲ δικῆς του ἐμπνεύσεως ἀπηχήμα,
τα+ τὰ ὁποῖα ὁ μελοποιὸς ὀνομάζει «προσυπηχήσεις» καὶ ἐπίσης ἐκτενῆ προοίμια+ στὰ
ὁποῖα δίνει τὸν χαρακτηρισμὸ «παρακλητική» 'παρότι δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὸ γνωστὸ μέ,
λος τῆς ἐναρκτήριας θέσης τῆς παρακλητικῆς(+ διευκρινίζοντας· «Αἱ προσυπηχήσεις+ τὸν
φθόγγον καὶ τὸν ἦχον τοῦ μέλους ἐμφαίνουσαι+ δέον νὰ προτάσσονται+ εἴτε μετὰ εἴτε καὶ
ἄνευ τῆς παρακλητικῆς ψάλληται τὸ μέλος»- Μεταφέρουμε ἐν προκειμένῳ ἐνδεικτικὰ τὴν
προσυπήχηση τοῦ πρώτου ἤχου9 2" GJ@s a ‚l, mgxö<s º? HJ@Æ_AJ@Æ mg gä.  2"

|ε   ε     ε    ε  ε   ε     ε     α      α   |ε  ες

37- Τὸ συγκεκριμένο τεκμήριο εἶναι προσβάσιμο
διαδικτυακὰ στὸ ἱστοτόπο· gsso9..chfl`-lla-nqf-fq.
Hsdl-`row>jjs<J@L@Q//////420

38- Μ- Δραγούμη+ ὅ-π-+ σ- 30+ ὑποσ- 10-
4/- Τὸ φυλλάδιο ποὺ περιέχει τὶς συγκεκριμένες

συνθέσεις φυλάσσεται στὸ ἀρχεῖο τοῦ Εὐσταθίου Βιγ,
γοπούλου- Τὸ συγκεκριμένο ἀρχεῖο μελέτησε ὁ Δημή,
τριος Ζαγκανᾶς στὸ πλαίσιο τῆς ἔρευνάς του γιὰ τὴν
μελέτη του Εὐστάθιος Βιγγόπουλος+ Ἄρχων Λαμπα,
δάριος τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας· Εἰσα,
γωγὴ , Μουσικὲς συνθέσεις+ Ἁθήνα 1/00+ ὅπου στὶς
σσ- 87,88 γίνεται ἀναφορὰ στὰ «Κατ& ἦχον ἀργὰ ἢ
Καλλιφωνικὰ Χερουβικὰ» τοῦ Φιλανθίδη- Ἄκρως

ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ σημείωση τοῦ Ζαγκανᾶ πὼς τὸ
καλλιγραφημένο αὐτὸ φυλλάδιο+ ὅπου ἀνθολογοῦνται+
εἶναι χειρόγραφο τοῦ Φιλανθίδη- Ἡ πρώτη σελίδα τῆς
σχετικῆς ἑνότητας προσφέρεται καὶ σὲ φωτογραφία ὑπὸ
τὸν ἀριθμὸ 0/2+ στὴν σ- 1/0+ τῆς παραπάνω μελέτης-
Ἡ σύγκριση μὲ τὰ ἐντοπισθέντα ἀδιαμφισβήτητα
αὐτόγραφα τοῦ Φιλανθίδη στὰ Γενικὰ Ἁρχεῖα τοῦ Κρά,
τους καὶ στὸ Ἁρχεῖο Καμαράδου ἐπιβεβαιώνει τὴν πα,
ραπάνω θέση- Γιὰ τὴν ὕπαρξη αὐτῆς τῆς σειρᾶς μελο,
ποιημάτων τοῦ Φιλανθίδη μὲ ἐνημέρωσε ὁ Δημήτριος
Σκρέκας+ ὁ ὁποῖος μὲ ἐφοδίασε καὶ μὲ τὶς σχετικὲς φω,
τογραφίες+ μετὰ ἀπὸ παραχώρηση τοῦ Δ- Ζαγκανᾶ-
Καὶ στοὺς δύο ἀπευθύνω θερμότατες εὐχαριστίες-
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Καὶ σὲ τοῦτα τὰ μελοποιήματα τοῦ Φιλανθίδη ἀπαντοῦν τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς μελοποι,
ίας του+ ἐκζήτηση+ συχνὲς μεταβολές+ μεγάλη φωνητικὴ ἔκταση καὶ ὑψηλὲς ἑρμηνευ,
τικὲς ἀπαιτήσεις· μάλιστα+ ἡ χρήση τῆς σημειογραφίας εἶναι τέτοια ποὺ ὁδηγεῖ σὲ ἐντελῆ
προσδιορισμὸ τῆς ψαλτικῆς ἑρμηνείας- 

6- Μιὰ δοξολογία σὲ ἦχο πρῶτο- Ἡ σύνθεση αὐτὴ ἐντοπίστηκε στὸ μνημονευθὲν ἤδη
'ὑποσημείωση 13( αὐτόγραφο φυλλάδιό του ποὺ ἀφιέρωσε στὸν Νηλέα Καμαράδο40- Πρό,
κειται γιὰ σύντομη μελοποίηση καὶ παρ᾽ ὅτι χαρακτηρίζεται ὡς μέλος τοῦ πρώτου ἤχου
ἔχει πολλὲς μελικὲς ἀναφορὲς στὸν τρίτο+ ἐμμένοντας νὰ δείχνει τὸ φθόγγο Γα- Ἡ σύνθε,
ση κατακλείεται μὲ ἕνα ἀρκετὰ ἐνδιαφέρον ἀσματικὸ τρισάγιο- Ἐνδεικτικὰ μεταγράφεται
ἐδῶ ὁ πρῶτος στίχος τῆς ἐν λόγῳ δοξολογίας9 
2" mscN al g   g  g  g   g s s sk 4$ f g gä s s s ºvl gh   g  

∆ο   ο  ξα  σοι τω δει ξαν τι    το  φως    δο  ξα α  εν     υ    ψι   ι    στοις Θε  

mag# 4$a jÄ s s sJ@ g GHf g gä ak 4$ a s sJ@ g gh g f g gä 
ω  ω    και  αι   ε   πι  γης  ει    ρη  η   η  νη       εν    αν  θρω ποις  ευ δο κι   ι   ι

ak 2"
α   

Ὁ Φιλανθίδης στὸ τέλος τῆς δοξολογίας πληροφορεῖ τὸν παραλήπτη τοῦ φυλλαδίου Νηλέα
Καμαράδο πὼς ἔχει μελοποιήσει ἄλλες ἕνδεκα δοξολογίες σὲ σύντομο μέλος9 «Κατὰ τὸν
ρυθμὸν τοῦτον δώδεκα ὅλας ἔχομεν κατ᾽ ἦχον δοξολογίας+ καταχωρισθησομένας ἐν τῷ
ὁσονούπω ἐκδιδομένῳ δοξασταρίῳ ἡμῶν “Η ΣΙΩΝ”»-

7- Ἡ Σιὼν ὅπως φαίνεται μετονομάστηκε Ἁθωνιὰς καὶ ἐκδόθηκε ἀπὸ τὸ τυπογραφεῖο
τῶν Ἁδελφῶν Γεράρδων στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 08/5- Πρόσφατα ἀνατυπώθηκε ἀνα,
στατικὰ ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Ὁ Μιχ- Ἰ- Πολυχρονάκης»+ Νεάπολις,Κρήτης 'χ-χρ-(- Παρό,
λη τὴν εὐρεῖα ἔντυπη διάδοσή της+ ἡ Ἁθωνιὰς γνώρισε καὶ χειρόγραφη διάδοση+ καθὼς
μᾶς εἶναι γνωστὸς τουλάχιστον ἕνας κώδικας μὲ τὸ περιεχόμενό της· πρόκειται γιὰ τὸν
ἁγιορειτικὸ κώδικα Παντελεήμονος 02/341- Καὶ μόνο τοῦτο τὸ γεγονὸς μαρτυρᾶ γιὰ τὴν
σπουδαία θέση ποὺ ἀπέκτησε τὸ ἔργο τοῦ Φιλανθίδη+ ἤδη ἐξ ἀρχῆς+ στὴν ζῶσα ψαλτικὴ
παράδοση – ἰδιαιτέρως τὴν ἁγιορειτική-

Ἐδῶ πρέπει νὰ ἐπισημανθοῦν δυὸ ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα ποὺ ἀπορρέουν ἀπὸ τὴν ὕπαρξη
τοῦ φυλλαδίου στὸ Ἁρχεῖο Καμαράδου+ τὸ ὁποῖο ὅπως εἴδαμε περιέχει ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ
πρὸς ἔκδοση Δοξαστάριο τοῦ Φιλανθίδη Σιών+ καὶ τὴ σύγκρισή του μὲ τὴν ἐκδεδομένη ἐν
τέλει Ἁθωνιάδα9 Πρῶτον+ ἡ θερμὴ ὑποδοχὴ ἀπὸ τοὺς Ἁγιορεῖτες τοῦ ἔργου τοῦ Φιλανθίδη
καὶ μάλιστα ἡ ἔμπρακτη ὅπως φαίνεται συνδρομή τους στὴν ἔκδοσή του ὁδήγησε τὸν με,

40- Ἁρχεῖο Καμαράδου+ φάκ- 88+ φφ- 3q,5q-
41- Βλ- Γρ- Θ- Στάθη+ Τὰ χειρόγραφα Βυζαντινῆς

Μουσικῆς – Ἅγιον Ὄρος+ τ- Β΄+ Ἁθῆναι 0865+ σσ- 41/,
410-
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λοποιὸ νὰ τὸ μετονομάσει καὶ νὰ τὸ ἀφιερώσει μὲ θέρμη σ᾽ αὐτούς- Δεύτερον+ ἡ σύγκριση
τῶν μελῶν ποὺ περιέχονται στὸ φυλλάδιο μὲ τὴν Ἁθωνιάδα ἀποκαλύπτει πὼς τὰ ἀνθολο,
γημένα στὸ φυλλάδιο μέλη –καὶ μποροῦμε νὰ εἰκάσουμε ὁλόκληρη ἡ λανθάνουσα συλλογὴ
τῆς Σιών– διασώζουν μιὰν προεκδοτικὴ μορφὴ τῶν ἐκδεδομένων στὴν Ἁθωνιάδα+ μὲ κά,
που,κάπου ἀρκετὲς διαφορὲς στὴν μελικὴ πορεία+ ἰδιαίτερα τῶν καταλήξεων+ στὴν ὀρθο,
γραφία καὶ στὸν τρόπο χρήσης τῆς σημειογραφίας42- Πρόκειται γιὰ μιὰ ἐλαφρῶς συντομό,
τερη καὶ κάπως ἁπλούστερη μορφὴ ἀπὸ αὐτὴ τῶν ἐκδεδομένων μελῶν- 

Ἁκολούθως+ ἐνδεικτικά+ παρουσιάζεται ἡ μεταγραφὴ ἑνὸς τμήματος τοῦ Δοξαστικοῦ
τῶν Αἴνων τῆς Κυριακῆς τῆς Ἁπόκρεω ¶ÚÔÎ·ıάÚˆÌÂÓἠἑ·˘ÙÔύ˜+ ἀπὸ τὴν Ἁθωνιάδα+ καὶ
πάνω ἀπὸ τὴν βασικὴ γραμμὴ μὲ μικρότερα στοιχεῖα οἱ παραλλαγὲς τοῦ φυλλαδίου τοῦ
Ἁρχείου Καμαράδου9     

2"     a      a     jÄ                                                g  g  g g  ‚l  fA xö< sk  4$   
Προ     κα     α                         ρω  ω   ω  ω   ω    με   ε    εν2" ak jÄ s j sk ºl s, g g GJ@s  g X@J@s g gh jÄsJ@ h j ak h s  sk 

Προ ο   κα  α θα    α    α α  α   α   α  α   α    ρω  ω  ω   με  ε  εν   ε    αυ  του

g  gä ma,;   gä  ma gä s  F g#  2"    g     s   s  sk  ºl  ºlv  gx.ö 16%  a:  sJ@ g  g g  g 
ου ους    α    α     δε   ε   ελ   φοι οι       τη    βα    σι    λι      ι      ι    δι ι         τω     ω   ω  ω  ω  ων sl, g g g# g,;gä msSN aö g ak 2" a s s sk ºl s, g xä sk sl, g g 

ου  ου ους α δε  ελ φοι   οι  οι  οι       τη   βα  σι   λι     ι     ι   δι ι   τω   ω  ω ων

GJ@s      g    gä        s          j                                                      sk     sk sL    fAK
α      α    α      ρε        ε                              ω       ω     ω     \ωGJ@s magä maxö<s sk fAg gä sJ@ g s,; gä FK xä m‚ gä magä _AJ@s mg gä.

α       α  α    ρε  ε   ε  τω   ω  ω  ω ω  ω   ω  ω  \ω ω   τω  ων   α  α    α    ρε  ε

g g g g ƒK     xä jÄ      sJ@
γο    ο     ο     ο      ο      ο   ο       οak 2" gÄ sSK sL axä sk sJ@ g sk ºl s maNa GJ@s g gä ‚v g g GJ@s

των      ι  δου  ου   γα αρ πα  ρα   α  γε    ε     ε  γο   ο   πα  ρα α  γε   ε γο  ο

h  j ak  4$  msNal axä s hk g,;gä m sS Nal g# a a ma,; gä s j msNa g º s  
νε   ε    ε        πλου  ου    ου  ου   ου  τον   η    η    μι     ι   ιν    α    γα     θω  ων  κο   ο     μι    ι    ι    ι     ι mgxö<s: 16% g#    sl, ƒ g gä a,; gä s j sJ@ g g s sJ@ g mg g s:_ GJ@s ma gäÀ
νε  ε  ε    πλου  ου  ου  ου ου το  ον  η   η  μι  ιν α  γα   θω ων κο ο  μι     ι     ι    ι

42- Εὐχαριστῶ τὸν Δημήτρη Σκρέκα γιὰ τὴν ἐπι, σήμανση τοῦ πράγματος-
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g,; gä msNal g_ AJ@s g GHJ@Æ a sl, g g ak 2"≠                                                              g         gü    s       sv
ι    ι    ζου  ου  ου     ου  ου     \ου     ου     ου  ου ου  σα                                       κα     τευ    να        αÈAJ@s mg gä. ak 2"≠                                                                    hk sJ@ g gä ÍkZ GJ@s g gäÜ< s ºö g 
ι    ζου ου σα                                     των  πα α  α θων κα  τε ευ  να   α   α

sL   s    s  sJ@  g xä ºl ak            2" 
και    τω     ∆ε   σπο  ο  ο    ο     τηxä g skO g s s sv gh g mag. 2%ssk sJ@ g sJ@ gxä jÄ sz jÄ ms 

α α ζει   τα  οι   δη    η     μα  α   τα  α  και  τω  ∆ε   ε σπο  ο ο ο    ο  ο     ο  

g,; gä fAxö< s,; gä AJ@s g gä    F   g mg g     
α  ατ  τει ει    ει   ει   του  ου  ους πται αι   σα ανgä m ‚Nal g x.ö< 2" s s  sk_a ºlv x.ä GJ@s magä maxö<sJ@ g ºk ak 

ο      ο    ο  τη η      κα  ταλ  λα   α    α   α α     α  ατ   τει  ει  ει   ει   ει  τους 

s: 4/           Íz      sJ@        g
τας     δι        ο        οAJ@sa sl, g g ma GJ@sg g g ºN a g_ AJ@s mg gä. ak 2" sL s msw gä
πται   αι  αι   αι αι   σα   α  α  α α   α    α   α   α    α  αν τας      δι     ο      ο   ο

g#                                a_                                                                                              s,;     gä         ‚   maNal     g#                          g    
με                   τε   magä_ AJ@s h_ AJ@s hk AJ@s a sk sJ@ g gä Í ms gä magä. mg göj
με  ε    ε     τε   ευ  φρο   συ    υ     υ υ   υ  υ    υ      υ   υ    υ   υ   υ  υ  υ

s      ºk  
τα       αm‚ gä magä. mg g sk 2" sJ@ g º? ºl s, gx.ä g a a sJ@ hk  GJ@s

υ   υ    νη  η   η   η  ης  τα  α   α    α    αυ  την υ  πο   δε   ξω  ω     ω

magä_ AJ@s mg gä. ak 2"
ω  ω    ω   με  ε θα      ……
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Η ΑΘΩΝΙΑΣ
Ἡ Ἁθωνιὰς περιέχει τὸ κύριο μελοποιητικὸ ἔργο τοῦ Φιλανθίδη- Ἁποτελεῖται ἀπὸ δύο τό,

μους- Ἐξ αὐτῶν ὁ πρῶτος 'στὶς 316 σελίδες του( περιέχει «τὰ κατ’ ἦχον ὀκτὼ δογματικὰ
θεοτοκία μετὰ καὶ τῶν ¢όÍ·-∫·ὶἠÓῦÓ+ τὰ ἕνδεκα ἑωθινὰ προστιθεμένου καὶ τοῦ ἐναρμονίου
Ἰ‰ÔὺἠÛÎÔÙί·ἠÎ·ὶἠÚˆί+ δοξαστικὰ τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ μετὰ τῶν ἐκλεκτοτέρων ἰδιομέλων»43-
Στὸ τέλος τοῦ τόμου καταχωρίζεται καὶ ἕνας «Παιὰν τοῦ Ἄθωνος» σὲ ἦχο πλάγιο τοῦ τε,
τάρτου , μακὰμ ράστ+ ποιημένος ἀπὸ τὸν Φιλανθίδη «ἐν Πανόρμῳ τῆς Κυζίκου τῇ 07ῃ Δε,
κεμβρίου 08/4»- Στὴν ἀρχὴ τοῦ δεύτερου τόμου 'σσ- ζ΄,κδ΄( ὑπάρχει μιὰ ἀρκετὰ ἐκτενὴς
εἰσαγωγὴ διηρημένη σὲ τρία μέρη9 α( τὸν Πρόλογο+ β( μιὰ βραχεῖα ἀλλὰ πολὺ ἐνδιαφέρου,
σα πραγματεία «περὶ χρόνου καὶ ῥυθμοῦ» καὶ γ( τὴν ἀφιέρωση+ ἕνα λυρικότατο ἐγκώμιο
στὴν Ἁθωνιάδα Πολιτεία καὶ τοὺς Ἁγιορεῖτες πατέρες- Ἁκολουθοῦν 'σσ- 0,286( «ἅπαντα
τὰ Δοξαστικὰ καὶ Ἰδιόμελα τοῦ Τριωδίου καὶ Πεντηκοσταρίου»44 καὶ στὸ τέλος ὁ «Παιὰν
τοῦ Ἄθωνος» ποὺ ὑπάρχει καὶ στὸν πρῶτο τόμο μὲ ἕνα ἐφύμνιο ποὺ δὲν ὑπῆρχε στὸν προη,
γούμενο τόμο-

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΜΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
Ὁ Φιλανθίδης ἔχει συνείδηση ὅτι ἡ Ἁθωνιάδα εἶναι πρωτότυπο ἔργο+ δίχως ἀνάλογο

προηγούμενο+ ποὺ καινοτομεῖ στὴν μελοποιία τοῦ στιχηραρικοῦ γένους- Καὶ πράγματι ἔτσι
εἶναι- Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ δύο ἀντίρροπες τάσεις ἔχουν ἐμφανιστεῖ στὴν μελοποιία τοῦ Στι,
χηραρίου- Ἁπὸ τὴ μιὰ ὁ καλλωπισμὸς καὶ ἡ ἀνάπτυξη τοῦ λιτοῦ καὶ συντόμου μέλους τοῦ
Πέτρου Πελοποννησίου+ ἀπὸ τὴν ἄλλη ἡ σύντμηση καὶ κολόβωση μελῶν –ἂν ὄχι πλήρης
ἐγκατάλειψη– τοῦ ἀργοῦ στιχηραρίου- Ἁνάμεσα σὲ τοῦτες τὶς τάσεις ὁ Φιλανθίδης δημι,
ουργεῖ ἕνα νέο ἀργοσύντομο στιχηραρικὸ μέλος+ ἀνάμεσα στὸ ἀργὸ τοῦ Ἰακώβου Πρωτο,
ψάλτου καὶ τὸ σύντομο τοῦ Πέτρου Λαμπαδαρίου+ συνδυάζοντας κατὰ τὰ λεγόμενά του
αὐτὰ τὰ δύο9 «Κατόπιν πολυχρονίων καὶ ἀτρύτων πόνων ἐπελαβόμην τῆς ἐκδόσεως τῆς
παρούσης βίβλου+ ἐν ᾗ συνδυάζεται τὸ σύντομον Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου+ ἀφ’ οὗ δὲν ἀ ,
πομακρυνόμεθα+ μετὰ τοῦ τερπνοῦ καὶ κατανυκτικοῦ καὶ ἀριστοτεχνικοῦ καὶ μεγαλοπρε,
ποῦς Ἰακώβου τοῦ Πρωτοψάλτου+ ᾧ προσεγγίζομεν+ καὶ ὅπερ κατανύσσει τὴν καρδίαν καὶ
ἀνυψοῖ τὸν νοῦν τοῦ ἀνθρώπου εἰς ὑπερκοσμίους κόσμους+ μεγαλύνει τὴν Μουσικὴν ἡμῶν+
ἐξαίρει τὸν ἀκένωτον αὐτῆς πλοῦτον καὶ αἴρει πᾶσαν κατ’ αὐτῆς μομφήν+ τοσούτῳ μᾶλ ,
λον+ ὅσῳ καὶ οἱ πλείους τῶν διακεκριμένων ἱεροψαλτῶν ἡμῶν κατὰ τὸ μᾶλλον καὶ ἧττον
οὕτω σήμερον ἐνασμενίζονται νὰ ψάλλωσι»45-

Ὁ πίνακας ποὺ ἀκολουθεῖ ἐμφανίζει σὲ παράθεση τὸν πρῶτο στίχο ἀπὸ τὸ ἰδιόμελο ™ή-
ÌÂÚÔÓἠÎÚÂÌᾶÙ·ÈἠἐὶἠÍύÏÔ˘ κατὰ τὴν μελοποίηση τῶν τριῶν μελοποιῶν+ τῶν δύο Πέτρων ,
τοῦ Πελοποννησίου καὶ τοῦ Φιλανθίδη κατὰ σειρά,καὶ τοῦ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου ἔπειτα-   

43- Ἡ διατύπωση ἀπὸ τὴν προμετωπίδα τοῦ Α΄ τό,
μου- Ἐπισημαίνουμε καὶ τὴ δημοσίευση ἑνὸς ¢ύÓ·ÌÈ˜ἠ-
ΔὸÓἠ™Ù·˘ÚόÓἠ™Ô˘+ στὶς σσ- 51,52 τοῦ Α΄ τόμου+ μετὰ
τὰ Ἰδιόμελα τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ-

44- Ἡ διατύπωση ἀπὸ τὴν προμετωπίδα τοῦ Β΄ τό,
μου-

45- Ἁθωνιάς+ τ- Β΄+ σ- θ΄-
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η Η δΠ8
sScv g g# ak g j sk mh gä
Ση    η   με  ρον   κρε  ε   μα     ται  αι

s sJv g g g j sJ hk %=<
αι      ε     ε     ε  πι  ι   ξυ   λου

h s fK g g g º s 
ο      εν      υ    δα   α   σι    ι     την 

sv g GJs mg# xä sl, g ak 5"
γη    ην  κρε     μα α    α    α  σας

η Η δΠ8
msSN a g ºv g  ƒ g gä ak

Ση     η    η    η    η   με    ε  ε   ρον

al sS_ AJ@s hk ¥ sk skt<
κρε     μα       α    ται          ε     πι

sJ@ ©ä mÍN al g g g0< g g
ξυ   υ   υ      υ     υ    υ   υ   υ   υ   υ

sS, m©ä÷ sL ak %=< a a
υ     λου ου  ου     ου          ο      εν

sv g ƒ ©ä ak º? sk 
υ      υ    δα   α  α    σι       ι     την

sk sl,  g g ma g_ AJ@s ©l<
γη      η    η  ην    κρε    ε      ε    ε   ε

s:_ GJ@s magä_ AJ@s m©l< 
μα       α          α  α       α       α  α  

sc Nal m©ä÷ sL ak %=
α      α   σα  α    α    ας  

η Η δΠ8
a: s, g s: s, g F g# g
Ση     η     η    η      η     η    η   η   η      

sl, g#g# f S GJ@s g# axö<sk
η    η   η   ση      η   με    ρο  ο    ο

s, g F g# g gä skn g# sk 
ο    ο     ο    ο   ο    ο     ο   ον   κρε

‚k ma:_ h s ºt sJ@ 
ε        μα       α      α       α       α  

mag.ä g# av  g0< g gº? %=<ªk
ται  αι αι   αι    αι αι  αι  αι        ε

ak mf,; gä s ºk a j a
πι     ξυ   υ    υ      υ      υ    υ    υ

g sl, g# g# mag_AJs hksj
υ    υ   υ   υ     υ   υ     υ    ε     πι  ι

sv g g g sl, g# f ggä ak
ξυ   υ   υ   υ    υ    υ    υ    υ  υ  λου

sk sk msNa g ºk AJsv
ο      εν       υ     υ     υ    υ        υ 

gxä ÍN a g# GJs hk sS j
δα α    α      α    α    α     σι      ι    ι 

AJ@s g ghk sJ at j a
ι      ι       τη      ην    γη     η    η

svx.ä f ggä ma:0_g sk fK
η   η    η    η  ην    κρε    ε    ε      ε 

m© av g g j s j sv gg       
μα α    α  την γη ην  κρε   ε   μα    α  α

g sl, g# g fc m©÷ sNal 
α     α    α    α   α     σα α     α     α 

ak %=
ας 
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Γιὰ νὰ ἐπιτύχει αὐτὸν τὸν συγκερασμὸ τοῦ συντόμου καὶ τοῦ ἀργοῦ στιχηραρικοῦ μέ,
λους+ ὁ μελοποιός μας δὲν ἀναμιγνύει ἁπλῶς στὸ σύντομο μέλος κάποιες ἀπὸ τὶς ἀργὲς
στιχηραρικὲς θέσεις+ ἀλλὰ ἀπὸ τὴ μιὰ ἀναλύει καὶ πλαταίνει κατὰ τὸ δυνατὸν τὸ σύντομο
μέλος καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη εἰσάγει θέσεις τοῦ παλαιοῦ στιχηραρίου+ εἴτε αὐτούσιες εἴτε –τὶς
περισσότερες φορές– συντετμημένες καὶ διασκευασμένες- Συγκεκριμένα+ σχετικὰ μὲ τὶς
θέσεις ἀπὸ τὸ παλαιὸ στιχηράριο+ αὐτούσιες θέσεις χρησιμοποιεῖ ἐλάχιστες ὁ Φιλανθίδης+
καὶ ἀπὸ αὐτὲς τὶς σχετικὰ συντομότερες- Χαρακτηριστικὰ παραδείγματα ἀπὸ τὰ συχνό,
τερα ἐπαναλαμβανόμενα εἶναι οἱ θέσεις τῆς παρακλητικῆς καὶ τοῦ ἀναστάματος στοὺς
πρώτους ἤ χους46 καὶ τοῦ θεματισμοῦ στοὺς χρωματικοὺς ἤχους47- Σὲ ἄλλες περιπτώσεις
εἴτε διασκευάζει συντέμνοντας γνωστὲς θέσεις48+ εἴτε δημιουργεῖ νέες συνθέτοντας τμή,
ματα ἤδη καθιερωμένων παλαιῶν θέσεων5/- Ἕνα ἀκόμη χαρακτηριστικὸ τῆς μελοποιίας
τοῦ Φιλανθίδη εἶναι ἡ ἐνσυνείδητη ἐγκατάλειψη50 τῆς κοινότατης στὸ σύντομο στιχηράριο
καταληκτικῆς θέσεως a º,; gä m ak xä sl, g ak + τὴν ὁποία ἀντικαθιστᾶ μὲ πλατύτερα 
μελικὰ μορφώματα+ ἀπὸ τὰ ὁποῖα χρησιμοποιοῦνται συχνότερα τὰ ἀκόλουθα9

2" sSv g g  º s  g,; gä f g_ AJ@Æ g gä ak sl, g g ak 2" 
Πνε  ε  ε    ε     ε   ε   ευ μα  α   α   α  α  \α    α  α  α  τι 

46- 2" sJ@ ©ä s j s: msNal ƒKxä ‚,
και   αι αι  Σω ω   τη      η    ηρ   τω  ω  ων

ƒKxä ‚ mg gä sk º s_ AJ@Æ g gh jÄ 
ψυ υ    υ    χω  ω   ω     ω     ω       ω    ω      \ω ω

ma gä magsJ@ g fK h sv xä º s, hk
ω   ω    ω  ω   ω   ω   ων    η     η   η    η      η   η

sL AJ@Æ gg  m‚ gä ma gä_ AJ@Æ mg gä. ak 2"
η      \η   η των    ψυ  υ    χω  ω   ων     η  η  μων   

47- 56% ak sL mag mag s sv xä g
α     α        α  α      α  α     α     α   α   α

Í ºk GJs a s, ƒKx.ä a ºl– fA g gä
|ε     ε      α      α     α     α  α     α     α    α   α  αυ

skn g#    56%
κ

48- 5"  ak AJ@Æ a sJ@ g sk j s g,; gä
το     τη      η     κα  αρ   δι   ι    ι      ι   ι

F g gä a:_ g sk fK mg g. GJ@s magä_ AJ@Æ
ι    ι   ι    α   α    α    ας   σκλη η   η       η   η     η

mg gä. ak    5"
η   η  ρο(ν)

5/- %=<apL sS maN al gü< g s maNal
Α     να      α      α   α   α    α       α    α

ak mh_õ gä sJ@ g gh msCὼ   _gä sJ@ hk AJ@Æ
α     στα   α   α    α      Α     να    α    α    στα   σι

g g# sl, g g0< g g º?  %=<
ι   ι    ι     ι   ι  ι   ι   ιν

50- Βλ- Ἁθωνιάς+ τ- Β΄+ σ- ιε΄- Ἡ θέση αὐτὴ διατη,
ρεῖται μόνο σὲ ὁρισμένες ἀτελεῖς καταλήξεις τῶν Δο,
ξαστικῶν· σὲ ἐντελεῖς καὶ τελικὲς καταλήξεις ἐπιβιώ,
νει στὴν μελοποίηση τῶν Ἰδιομέλων- Πρέπει νὰ ἐπιση,
μάνουμε+ ὡστόσο+ στὴν προεκδοτικὴ ἐκδοχὴ τῆς
Ἁθωνιάδος 'τὴν Σιών( δὲν εἶναι τόσο σπάνια αὐτὴ ἡ
καταληκτικὴ θέση- Ἁντίθετα+ ἡ πλήρης σχεδὸν ἐγκα,
τάλειψή της στὴν Ἁθωνιάδα μοιάζει σὰν “ἐγκεφα,
λικὴ” ἐφαρμογὴ μιᾶς στὸ μεταξὺ κατασταλαγμένης
ἄποψης τοῦ μελοποιοῦ γιὰ τὸν τρόπο τοῦ μελίζειν-

07.Anastasiou τελικο_08Anastasiou.qxd  22/10/2014  8:45 π.μ.  Page 205



206 ∞¡∞Δ√§∏™ Δ√ ¶∂ƒπ∏Ã∏ª∞ 1ἠ(2014)ἠ€ἠ∞΄.ἠª∂§∂Δ∏ª∞Δ∞

2" s s fK m g g s:_ GJ@s magä_ AJ@Æ m g gä. ak 2"
των   αι   ω    ω  ω  νω    ω     ω  ω   ων   α  α  μην

4$ al a a g jÄ sJ@ g# ƒ g gä ak magä_ a ºl m‚gä magä_ AJ@Æ
και  των    πι στω   ων  το   ε    ε εγ  καλ   λω ω   ω    ω     ω   ω    ω  ω   ω

mg gä.  ak 2"
πι  ι σμα

5§ ‚v g GJ@s g ºl s g:< sL ak sl,  g g ak 56%
Πνε  ε  ε    ε     ε  ευ μα   α   \α    α   α α  τι

5§ s j ms gä sk ms gä magä. g g º?  56%
α  α    μη  η   η     η   η     η  η  η  η  ην

16%al a a sJ@ g ºl s g,; gä AJ@Æ g gä mag.  16%
προ   α   νε   φω ω  ω    ω  νη   η    η    η  η   σε  ε

16% GJ@s g gh j sk sJ mg g. GJ@s magä_ AJ@Æ mg gä. ak  2"
δι   ι      ε  ε  γρα  α   φη η   η      η  η    η    πο ο  τε

%=<a: sJ@ g g  GJ@s g gä  sJ ak mfA,; gä sJ mg g_ AJ@Æ g gä ak sl, g g ak 5"
γνω   ω   ω ω   ρι   ι   ι  ζο    ο      ο  ο   ο    με  ε    ε   ε  ε  |ε    ε    ε  ε  νος

1! ms–gä sJ@ g ºN a g# mg gä sJ@  g,; gä AJ@Æ g g g  sk 1!
Πνε ε   ε    ε    ε    ε  ευ μα  α  α   α   α  \α   α  α  α  τι

16% ak ºl s, hk sJ@ g  sk_ AJÆ g,; gä AJ@Æ g gä ma g: 16%
Μη   η    η  τερ    α  α   νυ    υμ φε  ε    ε    ε  ευ   τε   ε
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Ὁ Φιλανθίδης ὡς μελοποιὸς λατρεύει τὴν ποικιλία- Πιστεύει μάλιστα ὅτι ἡ ἐπανάληψη
τῶν ἴδιων θέσεων εἶναι μειονέκτημα τοῦ μέλους- Ἔτσι+ ὄχι μόνον ἀποφεύγει τὶς ἐπαναλή,
ψεις+ ἀλλὰ συχνότατα καταφεύγει σὲ μεταθέσεις συστημάτων καὶ παραχορδές51- Τοῦ ἀρέ,
σει+ ἐπίσης+ ἡ συχνὴ μετάβαση καὶ ἐμμονὴ τοῦ μέλους σὲ ὑψηλὲς φωνητικὲς περιοχὲς καὶ
ἡ ἐξεζητημένη ἀνάπτυξη τῶν μελωδικῶν γραμμῶν-

Ἁλλὰ τὸ πάθος του εἶναι ὁ ρυθμός- Πιστεύει στὴν ἀδιασάλευτη ρυθμικότητα τῶν ἐκ ,
κλησιαστικῶν μελῶν52+ ὅσο βεβαίως ἐπιτρέπει τὸ κείμενο+ γιατὶ παραδέχεται ὅτι «ἐν τῇ
Ἐκκλησιαστικῇ Μουσικῇ ὁ ῥυθμὸς δὲν καθιεροῖ τὸ μέλος+ ἀλλὰ τἀνάπαλιν τὸ μέλος κα,
θιεροῖ τὸν ῥυθμόν+ ἐφ’ ᾧ καὶ τὸ κείμενον τοῦ ὕμνου ἐπιβάλλει τὴν ποικιλίαν ἢ μὴ τοῦ ῥυ ,
θμοῦ+ εἰς ἄρτιον ἢ δίσημον τετράσημον καὶ εἰς περιττόν+ ἤγουν τρίσημον+ ἀναλόγως τῶν
μέτρων ὡς εἴρηται»53-

Προσπαθεῖ+ ἑπομένως+ νὰ ὑποτάξει τὸ μέλος στὸν λόγο+ μελοποιώντας κατ’ ἔννοιαν+
καὶ προσέχωντας νὰ διατηρεῖ ἀλώβητο τὸ ἐκκλησιαστικὸ καὶ σεμνοπρεπὲς ὕφος- Ἰδοὺ πῶς
περιγράφει ὁ ἴδιος τὶς ἐπιδιώξεις του κατὰ τὴν μελοποιία9 «…ἐν τῇ ἐκπονήσει τῆς βίβλου
ταύτης πρώτιστον καὶ κυριώτατον μέλημά μου ὑπῆρξε9 α΄( τό+ ὅπως τὰ ἐν αὐτῇ ἱερὰ
ἄσματα ὦσιν αὐστηρῶς ἐκκλησιαστικά+ β΄( ὅπως ταῦτα ψάλλωνται κατ’ ἔννοιαν καὶ γ΄(
ὅπως ὦσι ποικίλα ἐν τῇ ἁπλότητι αὐτῶν+ ἄνευ ἐπαναλήψεως ὡς οἷόν τε τῶν αὐτῶν πάντο,
τε θέσεων ἐν τῷ αὐτῷ μαθήματι»54-

ΠΡΟΟΔΟΣ Ἢ ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ:
Ὁ Φιλανθίδης+ προλογίζοντας τὴν Ἁθωνιάδα+ παραθέτει τοὺς ἀκόλουθους λόγους τοῦ

Ἰσοκράτους9 «Τὰς ἐπιδόσεις ἴσμεν γιγνομένας καὶ τῶν τεχνῶν καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων
οὐ διὰ τοὺς ἐμμένοντας τοῖς καθεστῶσιν+ ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐπανορθοῦντας καὶ τολμῶντας ἀεί
τι κινῶν τῶν μὴ καλῶς ἐχόντων»55- Πάνω σ’ αὐτὴν τὴ βάση διατυπώνει τὴν ἄποψη ὅτι
«νομίζομεν λίαν ἐπισφαλῶς+ καὶ ὡς δόγμα πίστεως κηρύττομεν+ ὅτι δὲν πρέπει πλέον νὰ
τονίσωμεν νέα μέλη+ ὡσεὶ ἐλέγομεν+ ὅτι οὐδεὶς πλέον πρέπει νὰ συγγράψῃ»56- Ἁλλοῦ πάλι
δείχνεται ὑπέρμαχος τῆς παραδόσεως ἐπικρίνοντας ὅσους ζητᾶνε νὰ τὴν νοθεύσουν ἢ νὰ

51- Βλ- χαρακτηριστικά· Ἁθωνιάς+ τ- Β΄+ σ- ιζ΄9
«Ἐν τῇ ἐξωραΐσει τῆς Μουσικῆς ἡμῶν συμβάλλει
πληρέστατα καὶ ἡ μετάβασις ἀπὸ γένους εἰς γένος
καὶ ἀπὸ συστήματος εἰς σύστημα+ τοῦθ’ ὅπερ συνεπά,
γεται καὶ γνώσεις θεωρητικὰς ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ+
καὶ δὴ ἐν ταῖς παραχορδαῖς+ ὧν ἡ ἄπταιστος καὶ
ἀκριβὴς ἐκ τέλεσις εἶναι ἔργον οὐ τοῦ τυχόντος»-
Προηγουμένως ὁ ἴδιος ὁ μελοποιὸς ἐξηγεῖ τὸν τρόπο
ποὺ εἰσάγει τὶς παραχορδὲς δίνοντας καὶ  ὁρισμένα
παραδείγματα ἀπὸ τὸ ἔργο του 'Ἁθωνιάς+ τ- Β΄+ σσ-
ιβ΄,ιγ΄(9 «… πρῶτον φυσικοποιεῖται οὕτως εἰπεῖν τὸ μέ,
λος πρὸς τὴν ἑπομένην παραχορδὴν καὶ ἀκολούθως
εἰσέρχεται μεγαλοπρεπῶς εἰς αὐτὴν ἡδέως πάνυ+ κατὰ
παραπλήσιον δὲ τρόπον+ ἐπιχαρίτως ἐξερχόμενον ἐπα,
νακάμπτει ἐπὶ τὴν φυσικὴν τοῦ ἀρχικοῦ ἤχου τροχιάν-

'Ὅρα Δεκεμβρίου κστ΄+ ¢όÍ·ἠἐÓἠὑ„ίÛÙÔÈ˜+ Αὐγούστου
ιε΄+ Δῇἠἀı·ÓάÙῳἠÛÔ˘ἠÎÔÈÌήÛÂÈ Α΄ Τόμος- Κυριακὴ τῆς
Τυροφάγου+ ἘÎάıÈÛÂÓἠἈ‰άÌ+ Τῇ Μ- Πέμπτῃ+ °έÓÓËÌ·
ἐ¯È‰ÓῶÓ Β΄ τόμος καὶ πολλαχοῦ ἄλλοθι(»-

52- Εἶναι ἀξιοσημείωτο ὅτι ἐξυπηρετώντας τὴν
ρυθμικότητα τοῦ μέλους συχνὰ χρησιμοποιεῖ μελικὰ
μορφώματα ποὺ ξεφεύγουν ἀπὸ τὸν «ἀργοσύντομο
δρόμο» τοῦ μέλους+ ὅπως τὸ ἑπόμενο9 AJ@sm g gä

τε      τε  ε

53- Ἁθωνιάς+ τ- Β΄+ σ- κ΄-
54- Ὅ-π-+ σ- ιε΄-
55- Ὅ-π-+ σ- ζ΄-
56- Ὅ-π-+ σ- θ΄-
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ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ αὐτή- Τί λοιπὸν συνιστᾶ τὸ ἔργο του σὲ σχέση μὲ τὴν Ψαλτικὴ Παρά,
δοση· πρόοδο ἢ ἀλλοτρίωση:

Τὸ ζήτημα εἶναι γενικότερο καὶ συνδέεται+ προφανῶς+ μὲ τὴν μελοποιία μετὰ τὴν κα,
θιέρωση τῆς ἀναλυτικῆς σημειογραφίας+ ἀπὸ τὸ 0704 κι ὕστερα- Ὁ Σίμων Καρᾶς ἐπιση,
μαίνει δύο κακὰ ποὺ ἐπέφερε ἡ «ὁλοσχερὴς ἀνάλυσις τῆς παλαιᾶς στενογραφίας9 α( τοῦ
νὰ παύσῃ τελείως ἡ μελέτη καὶ ἡ γνώση τοῦ παλαιοῦ ἐκείνου συστήματος καὶ νὰ δημιουρ,
γηθῇ χάσμα μεταξὺ ἡμῶν καὶ τῶν παλαιῶν+ ὅσον ἀφορᾶ τὴν μουσικὴν γραφὴν ἐκείνων
καὶ τὴν προφορικήν της διδασκαλίαν+ καὶ β( τοῦ νὰ ἀμεληθῇ τελείως ἡ γνῶσις τῆς μελω,
δίας τῶν παλαιῶν σημαδίων καὶ θέσεων ἐξ οὗ τὰ μέγιστα ἢ μᾶλλον καιρίως ἐπλήγη ἡ τέ,
χνη τῆς μελοποιίας»57- Καὶ ὁ καθηγητὴς Γρηγόριος Στάθης ἐξηγεῖ τὸν τρόπο ποὺ ἐπλήγη
ἡ μελοποιία9 «Ἡ Βυζαντινὴ Μουσικὴ ἀρχίζει νὰ πάσχει+ νὰ φθείρεται+ νὰ ἀλλοιώνεται- Ἡ
ἀλλοίωση αὐτή+ γιὰ νὰ γίνει πιὸ σαφὴς ὁ λόγος+ ἀναφέρεται στὴν εἰσαγωγὴ πολλῶν φθο ,
ρῶν καὶ στὴ συχνὴ ἐναλλαγή τους+ καὶ στὴ δημιουργία μικτῶν κλιμάκων ἐξ ἐπιδράσεως
τῆς ἐξωτερικῆς μουσικῆς 'τῶν τουρκικῶν μακαμίων(· ἀναφέρεται ἀκόμα+ ὡς εὐνόητο+
καὶ στὴ δημιουργία νέων μουσικῶν θέσεων+ καὶ τὴν προτίμηση αὐτῶν τῶν θέσεων ἐν σχέ,
σει μὲ τὶς παλαιές- Ἔτσι+ τὰ παλαιὰ μέλη+ μολονότι ὑπάρχουν μεταφερμένα στὴ Νέα Μέ,
θοδο+ ἀπολησμονοῦνται στὰ χειρόγραφα+ ἐφόσον ἡ μουσικὴ τυπογραφία διαδίδει κυρίως τὰ
νέα συνθέματα»58-

Ὁ Π- Φιλανθίδης ἐκδίδει τὴν Ἁθωνιάδα+ οὔτε λίγο οὔτε πολύ+ ἐνενήντα δύο χρόνια μετὰ
τὴν Μεταρρύθμιση καὶ ὅπως ὅλα δείχνουν δίχως νὰ ἔχει ἰδιαίτερες γνώσεις τοῦ παλαιοῦ
σημειογραφικοῦ συστήματος- Εἶναι+ ἑπομένως+ φυσικὸ ἡ μελοποιία του νὰ παρουσιάζει
ὅλα τὰ φανερώματα τῆς ἀπόστασης καὶ ἀποξένωσης ἀπὸ τὴν παλαιὰ μελοποιία- Θεωρεῖ
τὶς παραχορδὲς καὶ τὴ χρήση φθορῶν ἐπιβεβλημένο ἐμπλουτισμὸ τοῦ μέλους+ ἐπιδιώκει τὴ
μελικὴ ἐκζήτηση+ καὶ ὄχι μόνον δὲν ἀντιλαμβάνεται πλήρως τὴν ὀρθὴ λειτουργία τῶν πα,
λαιῶν θέσεων+ ἀλλὰ συχνὰ τὶς διασκευάζει καὶ τὶς ἀναμιγνύει+ συγχέοντας ἀκόμη καὶ τὰ
γένη τῆς μελοποιίας- Ὅλα τοῦτα στοιχειοθετοῦν ἀπόκλιση ἀπὸ τὴν παράδοση+ πολὺ περισ,
σότερο ἂν ἀναλογιστοῦμε ποιά ἦταν ἡ ἀντίληψη τῶν παλαιοτέρων γιὰ τὴν παράδοση στὴν
μελοποιία+ ὅταν ἀκόμα καὶ ὁ χαριτώνυμος μαΐστωρ Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης «ἐν τοῖς
ἀναγραμματισμοῖς αὐτοῦ κατ’ ἀκρίβειαν τοῦ τῶν παλαιῶν στιχηρῶν ἔχεται δρόμου καὶ
αὐτῶν οὐ πάνυ τοι ἐξίσταται τοῖς τῆς ἐπιστήμης πειθόμενος νόμοις»6/-

Στὴν περίπτωση τοῦ Φιλανθίδη+ ὡστόσο+ συμβαίνει τὸ παράδοξο+ τὸ ἔργο του νὰ ἔχει
ἐνσωματωθεῖ+ σχεδὸν ἐξ ἀρχῆς+ στὴν ψαλτικὴ παράδοση καὶ νὰ στέκεται ἰσόκυρα πλάι στὸ
κλασικὸ ρεπερτόριο τοῦ στιχηραρίου- Εἶναι ἐντυπωσιακό+ ἐξάλλου+ ὅτι κυρίως ἐπιβλήθηκε
καὶ διαδόθηκε στὴν συντηρητικότερη καὶ πιὸ παραδοσιακὴ ψαλτικὴ κοινότητα+ τὴν Ἁθω,
νική- Ἡ Ἁθωνιὰς ἔγινε ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ἕνα ἀπὸ τὰ ἀγαπητότερα ἐντρυφήματα τῶν

57- Σίμωνος Καρᾶ+ Ἡ Βυζαντινὴ Μουσικὴ Σημει,
ογραφία+ Ἁθῆναι 0822+ σ- 07-

58- Γρ- Θ- Στάθη+ «Ἡ Βυζαντινὴ Μουσικὴ στὴ Λα,
τρεία καὶ τὴν Ἐπιστήμη»+ Βυζαντινὰ 3 '0861(+ σ- 314-

6/- Βλ- C- Bnmnlnr+ Sgd sqd`shrd ne L`mtdk Bgqx ,
r`ogdr sgd K`lo`c`qhnr+ B'nqotr( R'bqhosnqtl( cd Q'd(
L'trhb`(+ a- HH+ Vhdm 0874+ oo- 31+ 33-
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Ἁγιορειτῶν ψαλτῶν καί+ ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ ἴδιος ὁ μελοποιός+ αἰτιολογώντας τὴν
ἀφιέρωση τοῦ ἔργου του+ «ἡ ὑπὸ τῶν ῥεκτῶν+ καὶ πεπνυμένων+ μουσοστεφῶν καὶ μουσολή,
πτων Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος ὡς ἔφθην εἰπών+ ἀπροσωπολήπτως καὶ
ἀπροκαταλήπτως συστᾶσα κριτικὴ τῶν Μουσικῶν καὶ Μουσικολόγων Ἐπιτροπή+ ἥτις ἐν
τῇ χαρακτηριζούσῃ τοὺς Ἁγίους Πατέρας φιλοσοφικωτάτῃ ἀμεροληψίᾳ καὶ εὐαγγελικω,
τάτῃ ἐπιεικείᾳ ἀπεφήνατο 'καθ’ ἅ μοι οἱ ἀγωνοθέται Ἅγιοι Πατέρες ἀπαντητικῶς ἔγρα,
ψαν(· “ἡ κρίσις αὐτῶν ὑπῆρξεν ὑπεράγαν εὐμενής+ οὐ μήν+ ἀλλὰ καὶ κατέτερψεν αὐτοὺς
τὸ ἐκκλησιαστικώτατον+ ἔντεχνον καὶ μελῳδικότατον αὐτοῦ ὕφος- Ὡς τοιοῦτον δὲ τὸ
ἔργον+ ἄξιον κρίνεται τῆς δεούσης ὑποστηρίξεως”- Ἁλλ’ ὅτι καθιστᾷ αὐτοὺς θαυμαστούς 
δὲν περιωρίσθησαν μόνον εἰς λόγους καὶ ὑποσχέσεις ἀγόνους+ ἀλλὰ καὶ ἐξεπλήρωσαν χρι,
στομιμήτως τὴν ἐπαγγελίαν αὑτῶν ταύτην+ ἔργῳ»60-

Οἱ λόγοι τῆς καθιερώσεως τῆς Ἁθωνιάδος δὲν ἐξαντλοῦνται στὴν μουσικὴ ἰδιοφυΐα καὶ
ἔμπνευση τοῦ δημιουργοῦ της+ οὔτε στὴν εὐρυθμία καὶ τὸν ἔντεχνο χαρακτῆρα τῶν μελῶν
του- Κυρίως ὀφείλεται στὴν καινοτομία- Ὁ Φιλανθίδης δὲν προσπάθησε νὰ διασκευάσει ἢ
νὰ ἐκτοπίσει τὰ παραδεδομένα- Ἁντιλήφθηκε τὸ κενὸ ποὺ ὑπῆρχε καὶ κατέγινε μὲ τὴ συμ ,
πλήρωσή του- Δημιούργησε ἔτσι ἕνα τρίτο δρόμο γιὰ τὸ στιχηραρικὸ μέλος+ στὴ μεσότητα
τοῦ συντόμου τοῦ Πέτρου Πελοποννησίου καὶ τοῦ ἀργοῦ τοῦ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου- Γιὰ
τοῦτο ὁ ὀργανισμὸς τῆς παραδόσεως ἀφομοίωσε καὶ δὲν ἀπέρριψε τὸ ἔργο του- Προκύπτει+
μάλιστα+ ὅτι ἐνσυνείδητα κινήθηκε σὲ αὐτὴ τὴν κατεύθυνση+ ἀφοῦ κάπου γράφει9 «ἐγὼ δὲ
ἀπεχθανόμενος τὰς καινοτομίας+ οὐκ ἦλθον καταλῦσαι τὰ καλῶς τεθεσπισμένα+ ἀλλ’ ὑπ’
αὐτῶν ἀρυώμενος συμπληρῶσαι τὰ συμπληρώσεως χρήζοντα»61-

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ
Τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ μουσικὲς καταγραφὲς δημοτικῶν τραγουδιῶν ὑπῆρξε ἔντονο ἤδη ἀπὸ

τὰ μέσα τοῦ ιθ΄ αἰῶνος καὶ κορυφώθηκε κατὰ τὴν τελευταία δεκαετία τοῦ ιθ΄ αἰ- καὶ τὴν
πρώτη τοῦ ἑπομένου- Ἐκείνη τὴν ἐποχὴ παρουσιάζεται ἕνα κίνημα μελέτης τῆς δημοτι ,
κῆς μουσικῆς παραδόσεως+ ποὺ ἐκφράζεται μὲ δημοσιεύματα μελετημάτων+ συναυλίες+
διαλέξεις+ μουσικοὺς διαγωνισμοὺς καὶ κυρίως μὲ ἐκδόσεις παρασημασμένων συλλογῶν62-
Ὅλα αὐτά+ ὅμως+ γίνονται δίχως κεντρικὸ προγραμματισμὸ καὶ ἐποπτεία+ μὲ πρωτοβου,
λίες ἀτομικές+ ἀπὸ πρόσωπα ἑτερόκλητα μὲ διαφορετικές –πολλὲς φορὲς ἀντίθετες– ἀπό,
ψεις καὶ προσεγγίσεις τοῦ θέματος63-

60- Ἁθωνιάς+ τ- Β΄+ σ- κγ΄-
61- ΠΕΑ+ τεῦχ- 4+ ὅ-π-+ σ- 072-
62- Βλ- Καίτης Ρωμανοῦ+ Ἐθνικῆς Μουσικῆς Πε,

ριήγησις 08/0,08/1+ Μέρος Ι+ Ἁθήνα 0885+ σ- 061+
ὑποσ- 00+ τὶς ἀναφορὲς τῆς Φόρμιγγος σὲ ἐκδόσεις
μουσικῶν συλλογῶν ἀπὸ τὸ 0732 ὣς τὸ 0783- Ἄλλο
κατάλογο ἀνέκδοτων συλλογῶν βλ- ὅ-π-+ σ- 066+ ὑποσ-
06- Ὁ Γεώργιος Παχτῖκος+ ἐξάλλου+ 15/ Δημώδη
Ἑλ ληνικὰ Ἄσματα+ ἐν Ἁθήναις 08/4+ σ- ιη΄+ ὑποσ- 0+
παραδίδει κατάλογο «τῶν μετὰ μέλους ἤτοι μετὰ πα,

ρασημάνσεως τῆς μελωδίας ἐκδεδομένων συλλογῶν»-
63- Δύο κύριοι χαρακτηριστικοὶ τύποι καταγραφέ,

ων παρουσιάζονται9 α( Ὅσοι προέρχονται ἀπὸ τὸν
χῶρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς+ τῆς Ψαλτικῆς+
ποὺ χρησιμοποιοῦν στὶς καταγραφές τους τὴν Ἁναλυ,
τικὴ Σημειογραφία τῆς Νέας Μεθόδου καὶ ἐκδηλώ,
νουν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ἐξωτερικὴ μουσική+
μάλιστα μετὰ τὶς σχετικὲς ἐκδόσεις τοῦ Θεοδώρου
Φωκαέως- Αὐτοὶ βρίσκουν πολλὰ κοινὰ ἀνάμεσα στὶς
μουσικὲς τῶν ἀνατολικῶν λαῶν καὶ τῶν Ἑλλήνων
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Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ πρόσωπα ὑπῆρξε ὁ Φιλανθίδης+ τοῦ ὁποίου τὸ κύριο ἔργο καὶ τὸ πρῶτο
του μέλημα+ κατὰ πὼς ὁ ἴδιος ἰσχυρίζεται+ ὑπῆρξε ἡ καταγραφὴ καὶ διάσωση τῶν δημο,
τικῶν μελωδιῶν- Σὲ τοῦτο συνηγοροῦν καὶ τὰ «μουσικολογικά» του ἐνδιαφέροντα+ ὅπως
φανερώνονται σὲ διαλέξεις καὶ ἄρθρα+ παρόλο ποὺ ἐν τέλει ἀπὸ τὸ συνολικὰ δημοσιευμένο
καὶ διασωθὲν ἔργο του τὸ μεγαλύτερο μέρος καλύπτει ἡ ἐκκλησιαστικὴ μελοποιία-

Ἡ συλλογὴ δημοτικῶν τραγουδιῶν τοῦ Φιλανθίδη περιεῖχε περίπου τριακόσια «δημώδη
ᾄσματα+ ψαλλόμενα ἐν Μικρᾷ Ἁσίᾳ+ ἐν τοῖς νήσοις τοῦ Αἰγαίου+ ἐν τῇ Ρωμυλίᾳ καὶ ἐν τοῖς
παραλίοις τοῦ Πόντου»64- Γιὰ πρώτη φορὰ τὸν Ἰούνιο τοῦ 08/1 προαναγγέλθηκε ἡ ἔκδοσή
της ὑπὸ τὸν τίτλο Ὠδεῖον65- Ἕξι χρόνια ἀργότερα ὁ συντάκτης της ἀρθρογραφεῖ στὴν Φόρ,
μιγγα προσπαθώντας νὰ προσελκύσει χορηγούς66- Ποτέ+ ὅμως δὲν δημοσιεύτηκε+ παρὰ
μόνο ἀποσπάσματά της+ οὔτε ἐπισημάνθηκε ὣς τώρα σὲ χειρόγραφη μορφή67- Ἁπὸ τὶς σω,
ζόμενες δημοσιευμένες καταγραφές του οἱ περισσότερες βρίσκονται σὲ διάφορα τεύχη τοῦ
Μουσικοῦ Παραρτήματος τῆς Φόρμιγγος+ εἰκοσιπέντε τὸν ἀριθμό+ καὶ περίπου ἄλλες δέ,
κα+ ὄχι ἀπαραίτητα ὅλες διαφορετικές+ ἐγκατεσπαρμένες στὰ μουσικολογικά του κείμενα
ποὺ δημοσιεύτηκαν κατὰ καιροὺς στὴν Φόρμιγγα καὶ στὸ Παράρτημα Ἐκκλησιαστικῆς
Ἁλήθειας-

Ὁ πίνακας ποὺ ἀκολουθεῖ περιέχει τὶς δημοσιευμένες καταγραφὲς δημοτικῶν τραγου,
διῶν τοῦ Πέτρου Φιλανθίδη9

Περιοδικό ἔτ.τεῦχ-.ἀρ-.χρον-      σελ- τίτλος τραγουδιοῦ ἦχος           ρυθμός
037 Ἡ Φραγκοπούλα) α΄ 4σημος

Μουσικὸ 04/ Ἡ Πέρδικα γ΄ 3σημος
Παράρτημα Α΄+ τεῦχος 0/+ 08/0 040 Γιαλό,Γιαλό) δ΄ 6σημος
Φόρμιγγος 041 Πατινάδα πλ- α΄ 1σημος

042 Ἁντικρυστός α΄ 8σημος
044 Ὁ Χαραλάμπης πλ- δ΄ 6σημος

Μουσικὸ 1/ Φωτιὰ νὰ πέσῃ δ΄ 6σημος
Παράρτημα Γ΄+ τεῦχος 1+ 08/2 10 Ὁ Γέρωκλέφτης α΄ 3σημος
Φόρμιγγος 12 Ἡ Βλάχα α΄ 3σημος

13 Βρὲ διαβολουγυιέ α΄ 3σημος
14 Τὰ Χαμψία α΄ 6σημος

καὶ δὲν διστάζουν νὰ χρησιμοποιοῦν διπλῆ παράλλη,
λη ὁρολογία+ κυρίως γιὰ τρόπους.ἤχους καὶ ρυθμούς-
β( Οἱ δυτικοσπουδασμένοι+ ποὺ προκρίνουν τὴ δυτικὴ
σημειογραφία τοῦ πενταγράμμου ὡς καταλληλότερη
καὶ ἀκριβέστερη γιὰ τὴν καταγραφὴ τῶν δημοτικῶν
τραγουδιῶν+ τὰ ὁποῖα θεωροῦν ἄμεσες προβολὲς τῆς
ἀρ χαίας ἑλληνικῆς μουσικῆς στὴν ἐποχή τους- Θεω,
ροῦν δὲ ὅτι ἡ Βυζαντινὴ Μουσικὴ ἔχει ὑποστεῖ ἀρ ,
κετὲς ἐπιδράσεις ἀπὸ τὶς μουσικὲς τῶν ἀνατολικῶν
λαῶν-

64- Φόρμιγξ Β΄+ ἔτ- Δ΄+ ἀρ- 3,4,5+ σ- 0/-
65- Βλ- Φόρμιγξ Α΄+ ἀρ- 06+ 0/.5.08/1+ σ- 3 καὶ ἀρ-

08,1/+ ὅπου παρουσιάζεται τὸ Ὠδεῖον+ συλλογὴ τρια,

κοσίων τραγουδιῶν ποὺ βραβεύτηκε στὸν Ζωγράφειο
Διαγωνισμό· ἀρ- 08,1/· 0 καὶ 04.6.08/1+ σ- 7+ ὅπου
προαγγέλλεται ἡ ἔκδοση τῆς συλλογῆς· καὶ ἀρ- 11+
17.7.08/1+ σ- 3+ Προεγγραφὲς συνδρομῶν γιὰ τὸ Ὠ ,
δεῖον- Πρβλ- Κ- Ρωμανοῦ+ ὅ-π-+ σσ- 07/,070-

66- Στὰ τεύχη ἀπὸ τὸν ἀριθμὸ 3 ὣς τὸν ἀριθμὸ 01
τῆς Φόρμιγγος Β΄ τοῦ ἔτους 08/7+ δημοσιεύεται ἡ με,
λέτη του ὑπὸ τὸν τίτλο «Προθεωρία τῶν ἐθνικῶν ἡ μῶν
Μελωδιῶν»-

67- Ὁ Μ- Δραγούμης+ ὅ-π-+ σ- 3/+ ὑποστηρίζει ὅτι
«ἂν ὑπάρχει ἀκόμα+ θὰ πρέπει νὰ βρίσκεται στὰ ἀπρό,
σιτα καὶ στοὺς Τούρκους ἀκόμα ὑπόγεια τῆς βιβλιο,
θήκης “Σουλεϊμανιέ” στὴν Ἄγκυρα»-
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15 Νὰ σᾶς τὸν πῶ πλ- α΄ 3σημος
Μουσικὸ 22 Ὁ Γιολδάσης α΄ 4σημος
Παράρτημα Ε΄+ τεῦχος 2 23 Τὸ Φράμπα,Φροῦμπα α΄ 6σημος
Φόρμιγγος 24 Ὁ Ναύτης α΄ 8σημος

26 Κούνιε παραμάνα μ’ τὸ παιδί β΄ 3σημος
27 Ἡ Καλιάντρα β΄ 3σημος
28 Γιαροῦμπι γ΄ 3σημος
3/ Βάρκα γιαλό δ΄ 3σημος
30 Γιαλό,Γιαλό) δ΄ 6σημος
31 Νταγιάντισε καρδούλα μου βαρύς 3σημος
32 Ἐσύ ’σαι φῶς μου πλ- δ΄ 3σημος
33 Πάρε με ξανθοῦλα μου πλ- δ΄ 6σημος
34 Ἡ Γεωργίτσα πλ- δ΄ 8σημος

Παράρτημα 045 Ὁ ναύτης μας ἀρρώστησε α΄ 8σημος
Ἐκκλησιαστι, τεῦχ- 4+ 0.00.08/1 045 Γκενεγεσιλλε α΄ 8σημος
κῆς Ἁλήθειας 046 Σαράντα χρόνια φυλακή) α΄ 6σημος

046 Ἡ Φραγκοπούλα) α΄ 4σημος
047 Κυρά μ’ κι ἀρχοντοπούλα πλ- α΄ 3σημος
047 Ξημέρωσε ξυπνήσετε πλ- α΄ 3σημος
055 Σεβαστόπολ γ΄ 3σημος
1/0 Ἡ Φραγκοπούλα) α΄ 4σημος

Φόρμιγξ Β΄ ἔτ- Δ΄+ ἀρ- 6,7 3 Καΐκι , Καϊκάκι πλ- α΄ 6σημος
3 Σαράντα χρόνια φυλακή) α΄ 6σημος
3 Φέτο τὸ καλοκαιράκι

) Μὲ ἀστερίσκο σημειώνονται ὅσα τραγούδια δημοσιεύονται διπλῆ ἢ τριπλῆ φορά- Σὲ μερικὲς περιπτώσεις
πάντως καταγράφονται μὲ διαφορετικὸ τρόπο σὲ κάθε ἔγγραφή- Ξεχωρίζοντας τὶς διπλὲς καὶ τριπλὲς ἐγγραφὲς
διαπιστώνουμε ὅτι ἀπομένουν τριάντα καταγραφὲς τραγουδιῶν+ κυρίως δημοτικῶν+ ἀπὸ πολλὰ γεωγραφικὰ δια,
μερίσματα τοῦ ἑλ ληνικοῦ χώρου+ τὰ περισσότερα πάντως ἀπὸ τὴν Κυζικηνὴ χερσόνησο-

Ὁ Μ- Δραγούμης ἐντόπισε καὶ ἄλλα τραγούδια σὲ αὐτόγραφο τοῦ Φιλανθίδη ποὺ ἀνα,
κάλυψε στὴν βιβλιοθήκη τοῦ πρωτοψάλτου τῆς Μ-Χ-Ε- Γεωργίου τοῦ Ραιδεστηνοῦ στὴν
Κωνσταντινούπολη- Σύμφωνα μὲ τὴν περιγραφὴ τοῦ ἐν λόγῳ ἐρευνητοῦ πρόκειται γιὰ δύο
σπαράγματα ἀπὸ μεγαλύτερο κώδικα+ γραμμένα ὡστόσο σὲ ἀρκετὴ χρονικὴ ἀπόσταση τὸ
ἕνα ἀπὸ τὸ ἄλλο- Τὰ σπαράγματα περιέχουν συνολικὰ τριάντα τρία τραγούδια· τὸ πρῶτο
περιέχει δέκα τρία τραγούδια 'δέκα δημοτικά+ ἕνα λόγιο φαναριώτικο+ ἕνα βουλγαρικὸ καὶ
ἕνα τοῦ Φιλανθίδη68( καὶ τὸ δεύτερο εἴκοσι 'ἤτοι ὀκτὼ δημοτικά+ τρία λόγιας προέλευσης+
ἕνα δυτικότροπο καὶ δύο τουρκικὰ σαρκιά(- Ἁπὸ τὰ τραγούδια τῶν δύο σπαραγμάτων
τριάντα εἶναι ἐντελῶς ἀδημοσίευτες καταγραφές+ τῶν ὁποίων πολλὲς μελωδίες ἐντελῶς
ἄγνωστες ἀπὸ ἀλλοῦ7/- Ἔτσι+ συνολικὰ γνωρίζουμε ἑξήντα καταγραφὲς τραγουδιῶν –τὰ
περισσότερα δημοτικά– ἀπὸ τὸν Φιλανθίδη- Σ’ αὐτὲς διαπιστώνουμε τέσσερα βασικὰ χα,

68- Στὸ χειρόγραφο ὑπὸ τὴν ἔνδειξη9 «ἕτερον Zᾆ ,
σμα\ ἐρωτικὸν ποιηθὲν παρ’ ἐμοῦ Π- Γ- Φιλανθίδου εἰς
εἶδος ὄπερας»- Βλ- Μ- Δραγούμη+ ὅ-π-+ σ- 28-

7/- Βλ- Μ- Δραγούμη+ ὅ-π-+ σσ- 30,32- Θὰ μπορού,
σαμε ἴσως νὰ ὑποθέσουμε ὅτι πρόκειται γιὰ διασωθέν ,
τα τμήματα τοῦ Ὠδείου-
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ρακτηριστικά· α΄( τὴν χρήση τῆς βυζαντινῆς σημειογραφίας+ β΄( τὴν παράλληλη χρήση
βυζαντινῶν+ τουρκικῶν καὶ ἀρχαιοελληνικῶν μουσικῶν ὅρων+ γ΄( τὴν ἐπιστράτευση τοῦ
σημαδιοῦ τοῦ ἐστιγμένου σταυροῦ καὶ δ΄( τὸν χαλαρὸ προσδιορισμὸ τοῦ ὅρου «δημοτικὸ
τραγούδι»9

α΄( Ὁ Φιλανθίδης+ ὡς ψάλτης καὶ ἑλληνολάτρης+ δὲν μποροῦσε νὰ χρησιμοποιήσει στὶς
καταγραφές του ἄλλο σύστημα σημειογραφίας ἀπὸ τὴν Ἁναλυτικὴ Βυζαντινὴ Σημειο,
γραφία τῆς Νέας Μεθόδου- Μάλιστα+ στρέφεται ἐναντίον ὅσων χρησιμοποιοῦν τὴν εὐρω,
παϊκὴ μουσικὴ γραφὴ τοῦ πενταγράμμου στὶς καταγραφές τους καὶ κυρίως ὅσων ἐναρμο,
νίζουν καὶ ἐνορχηστρώνουν+ σύμφωνα μὲ τοὺς κανόνες τῆς εὐρωπαϊκῆς ἁρμονίας+ τὶς δη,
μοτικὲς μελωδίες· «Ὁ λαὸς δὲν θυσιάζει οὐδὲ μειοῖ τὴν δύναμιν τοῦ πάθους χάριν τῆς ἐξω,
τερικεύσεως- Ἡ ὀθνεία ἀμφίεσις δι’ ἧς περιβάλλουσι τὴν καλλίμορφον ταύτην τῆς Μνημο,
σύνης κόρην οἱ ἰδιοτελεῖς ψευδοπροστάται αὐτῆς+ καθιστᾶ αὐτὴν τραγέλαφον καὶ ἀποφώ,
λειον τέρας+ οὕτως ὥστε+ οὐδεὶς δύναται νὰ ἀναγνωρίσῃ τὴν διὰ τοῦ ἐναρμονισμοῦ ἐνορχη,
στρωθεῖσαν ἐθνικὴν ἡμῶν Μελωδίαν»70- Αὐτὴ ἡ στάση του ἀφ’ ἑνὸς ἀντικατοπτρίζει τὶς
μουσικολογικὲς ἰδέες του+ ἀφ’ ἑτέρου συνιστᾶ ἀπάντηση στὰ γραφόμενα ἀπὸ τὸν Γεώργιο
Παχτῖκο στὴν Εἰσαγωγὴ τῆς συλλογῆς του71+ ὅπου ἀπορρίπτει τὴ βυζαντινὴ σημειογρα,
φία ὡς ἀκατάλληλη γιὰ τὶς καταγραφὲς τῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν καὶ καταφέρεται
ἐναντίον τοῦ Γεωργίου Παπαδοπούλου καὶ τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσικοῦ Συλλόγου- Ἡ
Καίτη Ρωμανοῦ72 ὑποψιάζεται ὅτι αὐτὴ ἡ ἀντίδραση πιθανότατα ὑποκινήθηκε καὶ ἀπὸ
φθόνο γιὰ τὴν ἐπιτυχία τοῦ Παχτίκου νὰ προσελκύσει χορηγὸ καὶ νὰ ἐκδώσει τὴν συλλογή
του στὴ σειρὰ «Μαράσλειος Βιβλιοθήκη»+ ἐπειδὴ δημιουργεῖται κάποια ἀντίφαση μὲ τοὺς
προηγούμενους ἐπαίνους καὶ τὶς κολακευτικὲς κρίσεις τοῦ Ἁρτακηνοῦ μουσικοδιδασκάλου
γιὰ τὸ ἔργο τοῦ Ἄραμη+ τοῦ Ct bntcq`x καὶ κυρίως τοῦ Δ- Κόκκου+ ποὺ χρησιμοποίησε τὰ
δημοτικὰ τραγούδια ὡς πρώτη ὕλη στὴ σύνθεση τῶν κωμειδυλλίων του73- Παρόλα αὐτά
εἶναι εὐνόητο ὅτι ἐνοχλοῦσε τὸν Φιλανθίδη ἡ ἐναρμόνιση καὶ ἡ ἀλλοίωση τοῦ χαρακτῆρα
τῶν δημοτικῶν μελωδιῶν+ ἐνῶ ἀντίθετα θεωροῦσε κέρδος τὸν «ἐξελληνισμὸ» τοῦ ξενόφερ,
του λυρικοῦ θεάτρου-

β΄( Στὶς καταγραφές του+ ὁ Φιλανθίδης+ ἀρκετὰ συχνὰ προσδιορίζει τὸν τρόπο καὶ τὸν
ρυθμὸ ἑνὸς τραγουδιοῦ μὲ παράλληλη διπλῆ ἢ τριπλῆ ὁρολογία· βυζαντινή+ τουρκική+ ἀρ ,
χαία ἑλληνική- Ἔτσι+ δίπλα στὸν ἦχο κάθε κομματιοῦ+ βλέπουμε τὸ ἀντίστοιχο μακὰμ καὶ
τὸν τρόπο+ καὶ μαζὶ μὲ τὶς ρυθμικὲς κινήσεις καταγράφονται τὰ οὐσούλια καὶ οἱ ρυθμικοὶ
πόδες μὲ τὴν ἀρχαία τους ὀνομασία- Αὐτὴ ἡ πράξη ἀπηχεῖ τὴν ἄποψή του «ὅτι καὶ πρὸς τὰ
ἐθνικὰς ἡμῶν μελῳδίας σχετιζομένη ἡ Ἁσιᾶτις Μουσικὴ μεγίστην ἔχει τὴν ὁμοιότητα·
τοσούτῳ μᾶλλον καθ’ ὅσον+ ἡμεῖς λέγοντες ἐξωτερικὸν μέλος οὐδεμίαν διάκρισιν ποιούμε,
θα τῶν ἑλληνικῶν ᾀσμάτων πρὸς τὰ ὀθωμανικά+ ἅτινά εἰσιν ὁμοιότατα καθ’ ὅλα τε τὰ λοι,
πά+ ὡς καὶ κατὰ τὰ χορευτικὰ αὐτῶν ἐν πολλοῖς μέτρα ἢ πατήματα 'ρυθμός(+ ἐκ τοῦ
ὁποίου ἐξάγεται+ ὅτι σὺν τοῖς ἄλλοις τε πολλοῖς καὶ τὴν Μουσικὴν παρέλαβον τὰ Ἁσιατικὰ

70- Βλ- Κ- Ρωμανοῦ+ ὅ-π-+ σ- 070-
71- Βλ- Γ- Παχτίκου+ ὅ-π-+ ἰδιαίτερα στὶς σσ- ξ΄,ξε΄-

72- Βλ- Κ- Ρωμανοῦ+ ὅ-π-+ σ- 07/-
73- ΠΕΑ+ τεῦχ- 4+ ὅ-π-+ σ- 07/-
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ἔθνη καὶ ἰδίως οἱ Ὀθωμανοὶ παρ’ ἡμῶν- …Τοῦτον δὲ τοσοῦτον ἀληθές ἐστιν+ ὥστε ἰδίοις
ὀφθαλμοῖς εἶδον ἐγώ+ τὸν χορὸν τῶν Κουρητῶν τῆς Ἑλληνικῆς Μυθολογίας+ χορευόμενον
ὑπὸ Ὀθωμανῶν+ κρουόντων ἀλλήλων τὰ ξίφη καὶ ὀρχουμένων πέριξ ἁμάξης προχωρούσης
μετὰ θορύβου καὶ κρότου πολλοῦ+ ὡς οἱ Κουρῆτες ἐχόρευον κρούοντες τὰς ἑαυτῶν ἀσπίδας
διὰ τῶν δοράτων πέριξ τοῦ Κρόνου…»74-

γ΄( Ἕνα ἄλλο στοιχεῖο στὶς καταγραφὲς τοῦ Φιλανθίδη εἶναι ἡ χρήση τοῦ σημαδιοῦ τοῦ
«ἐστιγμένου» ἢ «ἔνστικτου σταυροῦ» Z·*\ ὡς ρυθμικοῦ σημείου- Πίστευε ὅτι ἀπὸ τὴν Ἁνα,
λυτικὴ Σημειογραφία τῆς Νέας Μεθόδου ἔλειπε τὸ κατάλληλο σημάδι γιὰ νὰ δείξει τὰ μι,
κτὰ καὶ σύνθετα μέτρα τῶν τραγουδιῶν- Τὴν ἔλλειψη ἀναπλήρωσε ἡ ἐπινόηση ἀπὸ τὸν Θε,
όδωρο Φωκαέα τοῦ σημαδιοῦ τοῦ ἐστιγμένου σταυροῦ+ ποὺ στὸ μεταξὺ χρησιμοποιήθηκε
καὶ ἀπὸ ἄλλους καταγραφεῖς ἐξωτερικῶν μελῶν- Ὁ Φιλανθίδης θεωρεῖ ὅσους δὲν ἐνστερ,
νίζονται αὐτή του τὴν ἄποψη ἀρνητὲς τῆς παραδόσεως75+ προκαλώντας ἔτσι ἕναν πολυετῆ
δημόσιο διάλογο στὶς στῆλες τῆς Φόρμιγγος+ ἀνάμεσα στὸν ἴδιο+ τὸν Δημήτριο Περιστέρη
καὶ τὸν Χρίστο Βλάχο76- Ὁ λόγος του+ ὡστόσο+ γύρω ἀπὸ τὸ θέμα εἶναι διεξοδικὸς σὲ δυὸ
δημοσιεύματά του· «Πῶς δεῖ γράφειν καὶ ἐκτελεῖν τὰς δημώδεις μελωδίας»77 καὶ «Προθε,
ωρία τῶν ἐθνικῶν ἡμῶν μελωδιῶν»78-

δ΄( Γιὰ τὸν καταγραφέα Φιλανθίδη ἄξια περισυλλογῆς εἶναι κάθε μελωδία ποὺ προφέ,
ρουν τὰ χείλη τοῦ λαοῦ+ ἀδιάφορο ἂν εἶναι στὴν ἑλληνικὴ ἢ στὴν τουρκικὴ γλῶσσα+ ἂν ἔχει
ὕφος εὐρωπαϊκὸ ἢ ἀνατολίτικο+ ἂν μοιάζει μὲ μέλος ἐκκλησιαστικὸ ἢ ἀμανέ+ ἀκόμα ἂν φέ,
ρει τὴν σφραγῖδα τῆς ἐπωνυμίας- Βρίσκεται καὶ αὐτὸς στὴν σύγχυση ποὺ βιώνει ἡ ἐποχή
του σχετικὰ μὲ τὶς ἔννοιες δημοτικὸ ἢ δημῶδες+ ἀπόρροια κι αὐτὴ τοῦ πολυπολιτισμικοῦ
περιβάλλοντος τῆς Κωνσταντινουπόλεως τοῦ ιθ΄ καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ κ΄ αἰῶνος8/-

ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟ , ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Τὸ μουσικολογικὸ ἢ θεωρητικὸ ἔργο τοῦ Φιλανθίδη δὲν εἶναι ἰδιαιτέρως μεγάλο –ὅπως

ἄλλωστε καὶ τὸ ὑπόλοιπο+ μελοποιητικὸ καὶ καταγραφικό–+ ἀλλὰ ἀξιοπρόσεκτο γιατὶ θε,
μελιώνει θεωρητικὰ τὴν μελουργικὴ καὶ καταγραφικὴ δράση του καὶ μαρτυρᾶ γιὰ τὴν
παιδεία+ τὴν εὐρυμάθεια καὶ τὴν διάνοιά του- Θὰ ἀρκεστοῦμε ἐδῶ στὴν ἀναφορὰ τῶν ση,
μαντικότερων δημοσιευμάτων του κατὰ χρονολογικὴ σειρά+ παραθέτοντας καὶ μιὰν εὐσύ,
νοπτη περίληψη τοῦ περιεχομένου τους- Πρόκειται+ κυρίως+ γιὰ ἄρθρα καὶ διαλέξεις+ στὰ
ὁποῖα+ ὅπως εἶναι φυσικό+ πολλὰ πράγματα ἐπαναλαμβάνονται-

0- Τὸ κείμενο τῆς διαλέξεως στὸ Σύλλογο «Ὀρφεύς»+ ποὺ δημοσιεύτηκε τὸν Ἰούνιο τοῦ
0778 στὴν ἐφημερίδα Ἐπιθεώρησις τῆς Κωνσταντινουπόλεως80-

74- Ὅ-π-+ σ- 044-
75- Βλ- Φόρμιγξ Β΄+ ἔτ- Δ΄+ ἀρ- 3,4,5+ σ- 0/-
76- Βλ- στὰ παρακάτω τεύχη τῆς Φόρμιγγος Β΄9

ἔτος Α΄ '08/4(+ ἀρ- 5+ σσ- 1,2· ἀρ- 6,7+ σσ- 0,2· ἀρ- 00,
01+ σσ- 2,3· ἀρ- 04+ σ- 3· '04.1.08/5(+ ἀρ- 12+ σσ- 2,3·
ἔτος Β΄ '08/5(+ ἀρ- 0,1+ σσ- 5,6· ἔτος Δ΄ '08/7(+ ἀρ-
3,01-

77- ΠΕΑ+ τεῦ χ- 4+ ὅ-π-+ σσ- 085,1/6-
78- Φόρμιγξ Β΄+ ἔτ- Δ΄+ ἀρ- 3,01+ 08/7-
8/- Βλ- Κ- Ρωμανοῦ+ ὅ-π-+ σσ- 061,068-
80- Βλ- Γ- Παπαδοπούλου+ Συμβολαὶ εἰς τὴν

Ἱστορίαν τῆς παρ’ ἡμῖν ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς+
ὅ-π-+ σ- 3/5- Παρόλη τὴν σχετικὴ ἀναζήτηση δὲν κα,
τορθώθηκε ἡ πρόσβαση στὸ κείμενο τῆς ὁμιλίας-
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1- «Ἡ καθ’ ἡμᾶς ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ ἐν σχέσει πρὸς τὴν τῶν ἄλλων ἐθνῶν»+ στὸ
Παράρτημα Ἐκκλησιαστικῆς Ἁλήθειας+ τεῦχος 4ον+ 08/1+ σσ- 042,065-

Περίληψη9 Ἡ μουσικὴ ὡς ἐνδιάθετη στὴ φύση ὑπῆρχε πρὶν ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο+ ἀλλὰ ἀπὸ αὐτὸν ἀναπτύχθηκε
ὡς τέχνη καὶ ἐπιστήμη- Σὺν τῷ χρόνῳ+ καθὼς διαιρέθηκε τὸ ἀνθρώπινο εἶδος σὲ διάφορα φῦλα+ διαιρέθηκαν ἀνα,
λόγως ἡ γλῶσσα καὶ ἡ μουσική+ σὲ Ἑλληνική+ Ἁσιατική+ Εὐρωπαϊκὴ κ-ἄ- Πάντως ὅλος ὁ ἀνατολικὸς χῶρος
ἔχει κοινὸ μουσικὸ σύστημα- Ἡ ἑλληνικὴ μουσικὴ διακρίνεται σὲ ἐκκλησιαστικὴ καὶ ἐξωτερική+ ἡ ὁποία στεγά,
ζει τὶς δημώδεις μελωδίες καὶ τὰ ἐθνικὰ ἄσματα- Ὅλα αὐτὰ κατάγονται ἀπὸ τὴν ἀρχαία μουσικὴ καὶ πολὺ μοι,
άζουν πρὸς τὴν ὀθωμανικὴ μουσική+ ἀφοῦ καὶ οἱ Ὀθωμανοὶ ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες παρέλαβαν τὴν μουσική τους- Ἡ
ἑλληνική 'ἀνατολική( μουσικὴ ὑπερέχει τῆς δυτικῆς9 α΄( κατὰ τὴν ποικιλία τῶν γενῶν+ ἤχων καὶ τόνων+ β΄(
κατὰ τὴν σημειογραφία της+ ποὺ εἶναι ἱκανὴ νὰ καταγράψει καὶ ἑλληνικὲς καὶ δυτικὲς μελωδίες+ σὲ ἀντίθεση μὲ
τὴν εὐρωπαϊκή+ ποὺ δὲν μπορεῖ μὲ ἀκρίβεια νὰ ἀποτυπώσει τὰ ἑλληνικὰ μέλη καὶ νὰ ἐξυπηρετήσει τὴν προσαρ,
μοστικότητα τοῦ Ἕλληνα καὶ στὰ τρία ὕφη· τὸ ἐκκλησιαστικό+ τὸ εὐρωπαϊκὸ καὶ τὸ ὀθωμανικό- Ἑπομένως
εἶναι ἀδιανόητη καὶ ἀπαράδεκτη ἡ προτίμηση στὴ χρήση τοῦ πενταγράμμου+ κυρίως στὴν ἐκπαίδευση+ ἐνῶ θά
’πρεπε αὐτὸ νὰ ἔχει δευτερεύοντα χαρακτῆρα+ ὅπως συμβαίνει μὲ τὶς γλῶσσες-

2- «Περὶ τῶν δημωδῶν ἡμῶν μελωδιῶν ἐν γένει καὶ τῶν διαφόρων ἐν αὐτοῖς ρυθμῶν
ἰδίᾳ»+ στὸ Παράρτημα Ἐκκλησιαστικῆς Ἁλήθειας+ τεῦχος 4ον+ 08/1+ σσ- 065,084-

Περίληψη9 Ἡ σπουδαιότητα τῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν εἶναι τέτοια ποὺ δημιουργεῖ τὴν ἀνάγκη νὰ περισυλ,
λεγοῦν καὶ καταγραφοῦν- Αἰσιόδοξες προοπτικὲς δημιουργεῖ τὸ ἔργο τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσικοῦ Συλλόγου+
τοῦ ὑπογράφοντος 'Π- Φιλανθίδη(+ ἀλλὰ καὶ τοῦ Δ- Κόκκου+ ὁ ὁποῖος ἐπιχειρεῖ νὰ ἀναστήσει τὴν «Ἑλληνικὴ
Σκηνὴ» χρησιμοποιώντας αὐτούσιες δημοτικὲς μελωδίες- Οἱ ρυθμοὶ τῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν ἀποτελοῦνται
κυρίως ἀπὸ σύνθετα καὶ μικτὰ μέτρα+ ἡ ἀκριβὴς καταγραφὴ τῶν ὁποίων παρουσιάζει ἀρκετὲς δυσκολίες+ καθὼς
οἱ Τρεῖς Διδάσκαλοι δὲν εἶχαν προβλέψει αὐτὴ τὴν περίπτωση κατὰ τὴν ἐφεύρεση τοῦ σημειογραφικοῦ τους συ,
στήματος- Τὴν κατάλληλη συμπλήρωση ἔκανε ὁ Θ- Φωκαεὺς εἰσάγοντας τὸ σημεῖο τοῦ ἐστιγμένου σταυροῦ- Ἡ
ἀνωτερότητα τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς διαπιστώνεται κυρίως στὴν ποικιλία τῶν μελῶν της· στὴν ἐναλλαγὴ
γενῶν καὶ συστημάτων καὶ τὴ χρήση μέσων ἤχων+ μὲ πιὸ χαρακτηριστικὴ περίπτωση τοῦ α΄ μέσου ἤχου 'νάου(-

3- «Πῶς δεῖ γράφειν καὶ ἐκτελεῖν τὰς δημώδεις μελωδίας»+ στὸ Παράρτημα Ἐκκλη,
σιαστικῆς Ἁλήθειας+ τεῦχος 4ον+ 08/1+ σσ- 085,1/6-

Περίληψη9 Ὁ δημιουργὸς στὴν τέχνη καὶ τὴν ἐπιστήμη θέτει τοὺς κανόνες ποὺ ἀκολουθοῦνται ἀπὸ τοὺς ἑπο,
μένους- Ἔτσι ἔκαναν καὶ οἱ Τρεῖς Διδάσκαλοι δημιουργώντας τὸ ἀξιοθαύμαστο ἀναλυτικὸ σύστημα τῆς βυζαν ,
τινῆς σημειογραφίας- Τὸ σύστημα αὐτὸ συμπλήρωσε γιὰ τὴν παρασήμανση τῶν ἐξωτερικῶν μελῶν ὁ ἐφάμιλλος
τῶν Τριῶν Διδασκάλων Θεόδωρος Φωκαεὺς μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ σημαδιοῦ τοῦ ἐστιγμένου σταυροῦ- Ὁ σταυρὸς
εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητος γιὰ τὴν καταγραφὴ μελῶν μὲ σύνθετα μέτρα- Εἶναι δὲ ἀπορίας ἄξιον γιατί πολλοὶ
τὸν ἀντικαθιστοῦν μὲ ἄλλα σημάδια 'διαστολές( δεδομένου ὅτι λύνει τὸ πρόβλημα ἱκανοποιητικά+ δίχως νὰ πα,
ρουσιάζει κανένα μειονέκτημα- Τὸ μόνο ποὺ χρειάζεται γιὰ νὰ συμπληρωθεῖ ἡ μουσικὴ γραφὴ εἶναι νὰ γενικευ,
θεῖ ἡ δυνατότητα χρονοτριβῆς+ ὅπως στὴν ἀπόστροφο+ καὶ στὰ ἄλλα σημάδια σὲ περιπτώσεις σὰν τὶς ἀκόλουθες-

Π-χ-9 m s gä.   m s s:ä   m s h:l
4- «Προθεωρία τῶν ἐθνικῶν ἡμῶν μελωδιῶν»+ Φόρμιγξ Β΄+ ἔτος Δ΄+ ἀριθ- 3,01+ 08/7-
Περίληψη9 Ἐπισημαίνεται καὶ πάλι ἡ ἀνωτερότητα τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς καὶ τῶν δημοτικῶν ἀσμάτων-

Ἐπαινεῖται τὸ ἔργο τῶν Τριῶν Διδασκάλων καὶ τοῦ εἰσηγητοῦ τοῦ σημείου τοῦ ἐστιγμένου σταυροῦ+ Θεοδώρου
Φωκαέως- Ἁναλύεται καὶ διὰ παραδειγμάτων ἡ χρησιμότητα καὶ ἀναγκαιότητα τοῦ σημαδιοῦ τοῦ σταυροῦ στὶς
καταγραφὲς τῶν δημοτικῶν τραγουδιῶν+ καὶ στηλιτεύονται ὅσοι αὐθαίρετα δὲν τὸ χρησιμοποιοῦν ἢ τὸ ἀντικαθι,
στοῦν μὲ διαστολές-
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5- Στὰ μουσικολογικὰ κείμενα τοῦ Φιλανθίδη περιλαμβάνεται καὶ ἡ Εἰσαγωγὴ τῆς
Ἁθωνιάδος+ στὴν ὁποία πάντως διεξοδικὴ ἀναφορὰ ἔγινε παραπάνω-

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ὁ Πέτρος Φιλανθίδης ὑπῆρξε μιὰ σπουδαία προσωπικότητα· δὲν ἦταν μόνο εὑρημα,

τικὸς μελοποιός+ ἦταν παράλληλα ἱκανὸς δάσκαλος+ ἐμβριθὴς μελετητής+ χαρισματικὸς
ψάλτης+ ἀκούραστος λαογράφος+ ἕνας λόγιος τῆς ἐποχῆς του+ καὶ ὁ «πατριάρχης» μιᾶς
οἰκογένειας διανοουμένων ποὺ ἐδῶ καὶ περίπου 0// χρόνια ἔχει συνεχῆ καὶ ἀξιοσημείωτη
παρουσία στὰ νεοελληνικὰ γράμματα- 

Ὁ Φιλανθίδης+ εἰδικότερα+ ὡς μελοποιὸς ἦταν καινοτόμος· τοῦ ἄρεσε ἡ ποικιλία+ οἱ με,
ταβολές+ οἱ φωνητικὲς ἀκροβασίες καὶ ἡ ἐκζήτηση κάπου,κάπου- Ἁπ᾽ τὴν ἄλλη εἶχε
ἔγνοια νὰ μὴν ξεστρατίζει ἀπὸ τὸ δρόμο τῆς ψαλτικῆς παράδοσης+ πρᾶγμα ποὺ δὲν κατά,
φερε πάντοτε μέν+ ἀλλὰ ἐν τέλει τὸ ἔργο του ἔγινε στοιχεῖο ἀναπόσπαστο αὐτῆς τῆς παρά,
δοσης+ ἀφοῦ τὸ σεβάστηκε ὁ πανδαμάτωρ χρόνος καὶ τὸ θαυμάζουν οἱ ἄνθρωποι- Γιὰ τὴν
διαφύλαξη αὐτῆς τῆς παράδοσης+ ἐξάλλου+ ὁ ἴδιος διδασκαλικὰ προτρέπει9 «Ταῦτα ἐκ κα,
θήκοντος ἱεροῦ ἐκτιθείς+ ἀδελφοί+ περαίνω τὸν λόγον ἔκκλησιν ποιούμενος εἰς τὰ φιλευσεβῆ
καὶ φιλόμουσα πάντων ὑμῶν αἰσθήματα+ ὅπως ἀμυνόμενοι ὑπὲρ παντὸς ὅ+τι ἐν ἡμῖν ὅσιον
καὶ ἱερόν+ ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ φυλάξωμεν καὶ ὡς δόγμα πίστεως εὐσεβῶς τηρήσωμεν
ὅπως μὴ τὴν δικαίαν ἀρὰν τῶν ἐπιγιγνομένων ἐφ’ ἡμᾶς αὐτοὺς ἐπισύρωμεν+ ἀνοίγοντας
τὰς ἀπορθήτους πύλας τῆς ἀτρώτου ἡμῶν Μουσικῆς καὶ καθιστῶντες οὕτω τρωτὰ βέλε,
σι παρθικοῖς τὰ σεμνὰ καὶ παρθενικὰ αὐτῆς μέλη+ ἃ ἐσεβάσθη οὐ μόνον ὁ πανδαμάτωρ
χρόνος+ ἀλλὰ καὶ σύμπας ὁ πεπολιτισμένος κόσμος θαυμάζει σήμερον»81-

81- ΠΕΑ+ τεῦχ- 4+ ὅ-π-+ σ- 1/5-
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