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ΤΟΙΣ ΕΝΤΕΤΞΟΜΕΝΟΙΣ 

Ι(ατα τ-t]ν όγδόη Νοεμβp{οu του σωτηpίοu έτους 1999 ό έκ χωpίοu 
Πλατανιας-Γεpακαpίοu των Ίωαννlνων όpμώμ.ενος Γpηγόpιος Στάθης 
τοD Θεοδώpοu καί της Μαpίας, καθηγψης της Βuζαντινfjς Μοuσικολο
γlας καl της Ψαλτικής Τέχνης πpότεpον μέν στ1] Θεολογικη Σχολή 
άπό δέ της συστάσεώς τοu στό Τμημα Μουσικών Σπουδών τοD 'Έθνι
κοu και Καποδιστpιακου Πανεπιστημίου Άθηνων, σuνεπλήpωσε ''ύπό 
την σκέπην των πτεpύγων της άuλοu δόξης'' των άγγελικών έποupαν{

ων Δυνάμεων, των καί φυλάκων της γενεθλίου αύτου ήμέpας, τό έξη
κοστόν έτος της ήλικίας τοu. 0[ πολυπληθείς μαθητές τοu, ίδιαιτέpως δέ 
ό δωδεκαμελής όμιλος των (Εταίpων της ύπό τ-t]ν έπωνuμία Άvατολης 

το Πεpιήχημα άστικfjς μή κεpδοσχοπικfjς Έταιpείας, πpότpιτα σuμ.
πηχθείσης μέ ίδpuτικη βούληση του έξονομασθέντος διδασκάλου, χpίνα

με εuκαιpη τή σuγκupία, σuνδuαζομ.ένη μάλιστα μ.έ τήν τpιακονταετij 

f;δη εύκλεij παpοuσία τοu στόν έπ,στημ.ονικό στίβο, καί πpοέβημ.εν στόν 
σχεδιασμό του παpόντος χαpιστ-ηpίοu άφιεpώματος. 

ιΟ άνά χείpας, λοιπόν, τόμος καί ό έπισuναπτόμ.ενος σ' αύτόν ψη
φιακός δ{σκος άποτελοuν πpοίον ένός έπι τpιετlαν χuοφοpηθέντος και 
σύν Θεφ αίσίως ήδη εύοδοθέντος εύγενοuς π6θοu γιά σεμ νοπpεπij και 
ευγνώμονα έκφpαση τιμijς, σεβασμ.οu και άyάπης πpός το πp6σωπο του 
φιλτάτοu καθηyψοu μας κ. Γpηγοpίοu Θ. Στάθη, μέ άφοpμή τή σuμ
πλήpωση των έξήvτα έτώv τrjς ήλικ{ας καί τώv τpιάντα έτών τ-ijς έπι
στημ,οvικrjς καί καλλιτεχvικrjς πpοσφοpας τ-οu· ''. .. τιμή πpός τ-όν διδά
σκαλον ... '' άποκαλέσαμ.ε πpοσr;κ6ντως τήν παpοuσα άπ6πειpα, ουδό
λως δέ άμ.φιβάλλοuμ.ε ότι ό νοuς τ-ων έντεuξομ.ένων φιλομ.ούσων θα 
στpαφεί αuτόχpημ.α στό δεκαπεντασύλλαβο πο{ημ.α - διαχpονικο ίίμ. νο 

των άπαvταχοu μαθητών της ψαλτικής τέχνης: 
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to θ /\ \ θ Λ \ θ /\ ) Λ θ εΛων μονσικην μα ειν και εΛων επαινεισ αι, 

θέλει πολλας ύπομονας θέλει πολλας ~μέρας, 
θέλει καλδν σωφpονισμδν καt φόβον τον Κνplον, 

\ \ \ δδ ' λ δ Ι ) \ τιμην πpος Τον ι ασκα ον ονκαΤα εις Τας χειpας, 
Ι \ 'θ t θ \ \ Ι\ \ Ι 

τοτε να μα ει ο μα TJ'TTJS' και 7ΈΛειος να γενει . 

.ΣrοιχοDvτες στό πνεDμ.α της άνωτέpω λαοφιλους ''πpός τους μαθr;
τας νοuθεσ{ας'' θέσαμε, ώς άλλοι σώφpονες καί θεοφοβούμενοι μαθητές, 
ύπ ' όψιν τοD διδασκάλου Π)ν πpόθεσή μ.ας· νά άντιπελαpyήσοuμε, δηλα
δή, έναντι της δαψιλοDς πνεuμ.ατικης στοpγijς και της άκαταπονήτοu 
έ,,ιστημονικης φpοντίδος του τόν παpόντα χαpιστήpιο τόμο, άφιεpωμένο 
κupίως στό εύpύ καί πολυσχιδές έpγο του, πεpιχαpείς και εύγνώμονες 
κοινωνοι τοD όπο!οu έγενόμεθα οί πάντες. Των άpχικών έντόνων ένδοια
σμων του διδασκάλου διασκεδασθέντων, άλλα καί του έ,,aκολοuθήσαν
τος έσωτεpικοU πpοβληματισμοD τοU lδίοu καμ.φθέντος, όχι χωplς έπίμ.ο
νες έκ μέpοuς μας όχλήσεις, οί Έταίpοι της άστικης μή κεpδοσκοπικης 
rτ;, Ι 'Α λ """ \ Π Ι ' ~") , ι θ ι 
.1!.Jταιpειας· νατο ης το εpιηχημα, με εuΛογα εuφpοσuνα σuναισ r;-
ματα, άλλα και Π)ν ένδόμuχη έγκαύχηση πού έπιφέpε, ή ύλοποίηση του 

όpαματισμοU μας, παpαδίδοuμε ήδη τό παpόν έpγο στό φως της δημ.οσιό-
' Ι θ ' Ι \ 1 β Ι ~~ Ι λ t T'f / 

τητος και ανα ετοuμε αuτο στον σε αστο μας οιοασκα ο κup .i pηγοpιο 

τούπίκλην .Σrάθη, όχι με άλλες σuγχαpητήpιες πpοσpήσεις για τή σuμ

πλήpωση της έξηκοnαετίας της ήλικίας και της τpιακονταετίας της 
έπιστημονικης και καλλιτεχνικής δpαστηpιότητός του, άλλα με τον κα
τα Π)ν ίεpωτάτη έκείνη ώpα της θείας Λειτοupγίας έκφωνούμενο καp
οιακό λόγο· ''τα σα έκ των σων σοl πpοσφέpομεν κατα πάντα και δια 

Ι 11 
παντα ... 

* * * 
Όφει'λοuμε έοω να σημειώσουμε, για την ίστοpία του πpάγματος, ότι 

ό άpχικος σχεοιασμος τοϋ παpόντος άφιεpώματος όοηγοϋσε τη σκέψη 
μας στον καταpτισμο ούο μαλλον τόμων, όπου ή σuλλ.εγείσα ύλη πpοε
βλέπετο νά ταξινομηθεί διττώς, κατά τα είωθότα· ήτοι, στον μεν πpώτο 

Ι \ θ 'β 11'~ Ι t 'λ t τομο να καταχωpισ οϋν τα ιο-εpγογpαφικα οεοομενα και τα οιπα 

στοιχεία για το πpόσωπο και το έpγο τοϋ άνθpώποu και έπιστήμονος 
n Ι Θ '{"f ιο Ω ' ' , ' , θ j Ι , .!\ 1' Ι ' pηγοpιοu . kJτa η, καυως και εκτενες αν ΟΛογιο εκοεοομενων και 
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, 1'1 Ι \ 1'\ 1' Ι ' 
αvεκr;οτωv κειμεvωv τοu, στον r;ε ()εuτεpο να πεpιληφθεί έκτεvές συμπό-

σιο πpωτοτύπωv μελετών και έπιστr;μοvικωv άvακοιvώσεων των μα
θητών τoiJ τιμωμένου διδασκάλου. Ή ''έπίvοια'', όμως, ή όποία όπως 
εlvαι παλαι6θεv γvωστο ''ψεύδει τήv γνώμr;v'', άλλα καί 'ή έnονη διά
θεσή μας να τιμηθεί δεόντως ό διδάσκαλος και vά φωτισθοuν όλες οί 
πτυχές της πολύπλεupr;ς πpοσωπικότητός τοu, μας παpώθησαv άφ' ένός 
μέν να διεupύνοuμε τήv για τόν πpώτο τόμο καθοpισμέvη ύλη, σuγκpο
ιτ:οuσα {;δη 'Τ:ΟΥ μετα χείpας όγκώδη τόμο, άφ' έτέpοu δέ να παpαπέμψοu
με ιτ:ήν για τόν δεύτεpο τόμο άντ{στοιχη ύλη σέ ένα άλλο φιλόδοξο 
έγχεlpημα της Έταιpεlας μας· τό φεpώvuμο έπιστημονικό μουσικολογι
κό πεpιοδικό· Άνα:τολης Το Πεpιήχrιμα, τό πpωτο τεuχος τofJ όποlοu 
πpόκειται να κυκλοφοpηθεί σύντομα. 

Καιτ:όπιν αύτης της pυθμ{σεως ό άγαπητός μ.ας καθηγητής κύp Γpη
γόpιος Θ. 2/Cάθης παpακλήθηκε νά άvοίξει τό πλούσιο άpχείό τοu καί νά 
μας έπιδαψιλεύσει άγνωστα και άνέκδοτα κεfμ.εvά τοu ή άλλες λιγότερο 

γνωστές έκδεδομ.ένες μελέτες τοu, πpοκειμέvοu καl μέσφ των σελίδων 
τοϋ παpόντος χαpιστηpίου τόμου νά σκιαγpαφηθεί έ,,αpκως ό ανθpωπος, 
ό σuγγpαφεύς, ό βυζαντινός, ό μ νημ.οναpιστής, ό ποιητής, ό μελοποιός, ό 
μαtστωp, ό έπιστήμ.ων, ό διαλεκτικός, ό όpαματιστής, ό θεμελιωτής, ό 
διοικητικός, ό παpαινετικός, ό τιμητής, κατά τούς χαpακτηpισμούς πού 
πpοσφuέστατα έπεβλήθησαν στις άντlστοιχες ένό,τητες τοίJ άνα χείpας 
έpγοu, πpό πάντων δέ ό πεφιλημ.ένος διδάσκαλος, ό πνευματικός οίονεl 
πατέpας χοpείας όλης νέων έπιστημόνων μουσικολόγων. Καθηκον έπι-

, - 1 d Ι \ - \ι Ι \ Ι 
τακτικο κινει την ωpα τουτη τον νοu μ.ας -και εν πpοχειμενφ τον κα-

λαμο- πpός έκφpαση άπεlpων εuχαpιστιων γιά τη συγκατάνευση τοίJ 
διδασκάλου έναντι των αίτημ.άτων των μ.αθψών. Ίδιαιτέpως τόν εύ

γνωμονοuμε διότι έστεpξε καί σuνέταςε, ώς άλλη πολuτιμ.η παpακατα

θήκη, Π')ν αύτοβιογpαφία του, κεlμενο πού θα άποτελέσει όπωσδήποτε 
πpοσφιλέστατο έντpύφημα όχι μόνον των πολυπληθών μαθητών του άλ

λα και παντός φιλομοuσοu. Ίσχup-ή εlναι ή πεποίθησή μας ότι δια τοu έν 
λόγφ - ''κατ' αίτησιν των μαθητών'' φιλοπονηθέντος- κειμένου συνεχί
ζεται έπαξ(ως ή παλαιοτάτη έκε{νη τακτική της ''δια ζητήσεως ή οι' 

δpισμοu η κατ' αίτησιν'' έκπονήσεως θεωpητιχών διδαχών ή μελοποιή
σεως μουσικών συνθέσεων, για τ-ήv όποία πληθώpα σχετικών έvδεlξεων 
έντοπίζοuμε στα μοuσιχά χειpόγpαφα και Π')ν έν γένει παpάδοση της 
ψαλτικ'ijς τέχνης. fH δε χαpά μας είναι πεπληpωμένη, διότι -μ.έ τή 
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σuμπεpι'ληψη στόν παpόντα τόμο δύο ποιητικών τοu συλλογών (άλλά 
κuplως και μέ την αύτοτελη έκδοση του Έpωτικου τοu 1lόyou, τpιών 
δηλαδη ποιητικών σuλλογων, καλλιε,ιιίJς και εύμέτpως έξuμ νούντων 
την άγάπη)- ό ποιητικώτατος διδάσκαλος ηχθη στη φανέpωση του ά
γνώστοu μαλλον στους πολλούς αίσθαντικου ποιητικου τοu εpyou. 

Λfέ τή μεθόδευση, λοιπόν, αύτή, ή συμβολή των ΈταΕpων της ά
στικης μη κεpδοσκοπικης Έταιpείας Άνατολfjς το Πεpι~χί}μα~ σε έπ{-

~, , , Υ, ' ' ' 
πεοο εκπονησεως κειμενων καταχωpι~ομενων στον παpοντα τομο, πε-

pιοpίζεται στήν έpγογpαφία τοίJ τιμωμένου διδασκάλου, την όπο(α με 
\ λ Ι ' λ \ 1 ~ l: ~ 1 , 'l:: , t •λ λλ, χ τον π εον ανα uτικο και οιεςοσικο τpοπο εςεπονησε ο nχι εας αλ-

~ Ι Ω ' ' ' , - l: .'1 , ' 
σαιακης, χαvως και στις μεταφpασεις των ςενογΛωσσωv επιστημονι-

κών άpθpων, τόν κόπο των όποίων άνέλαβαν μέ ίδιαίτεpο ζηλο ή Φλώpα 
ΚpητικοίJ, ό Γpηγόpιος :4 ναστασίοu καί ή Εύαγγελ(α Σπupάκοu. Και 
αίτιολογείται τώpα σαφέστεpα ή έξ άpχης άνάθεση τοίJ μετά χείpας τό
μου στόν καθηγητη Γpηγόpιο Θ. Στάθη ύπό τόν άπόηχο του λειτοupγι
κοίJ λόγου· ''τά σά έκτων σων ... ,, 

Τα έν πpοκειμένφ πpοσφεpόμενα άποτελοίJν, βεβαίως, όσα όpιίJνται 
και άναγινώσκονται και λέγονται. Τά μή καταγpαφόμενα, ώς έκ τού
του δε ήκιστα λεγόμενα, είναι τά συναισθήματα που σέ άγγίζοuν και σέ 
διαπεpνοίJν και σε σuνεπαίpνοuν κατά την άναστpοφη μαζί του· τό άόp
γητον καl ήσύχιον και πpαον του χαpακτηpός του· τό στtχθεpόν και έπί-
μονον, τό ίσχupόν καl πολύτpοπον, τό εύπειθές και καταλλάσσον της 
Ω λ, , ' λ / ~ 1 Ι ' ,, .... ~ ~ λ' υε ησεως του· το π οuσιοοωpον και χαpιεν και εupοον της σισασκα ιας 

του· το πτεpόεν καl γλαφupόν, το σαφες καl σοφον της γpαφίδός του· ή 
άφελότης, πpο πάντων, της καpδlας του καl το ηθος της ψuχrjς του. 
Πάντα τarJτa άναβλύζοuν καl pέouv άφθόνως άπο το ύφος τorJ πpοσώ
ποu του και διατpέχοuν τις γpαμμές των παντοειδών καl παμπληθών 
και άγλαών γpαπτών του. 

* * * 
Θεωpοuμε ύποχpέωσή μας να εύχαpιστήσοuμ.ε και άπο της θέσεως 

αύτijς όλους όσοι συνέβαλαν στήν όλοκλήpωση τοϋ παp6ντος χαpιστηp{
ου άφιεpώματος. Ή όχι εύκαταφp6νητη χpηματική δαπάνη πού ιίπαιτή
θηκε για την έκδοση του άνα χείpας τόμου καλύφθηκε έκ μέpοuς της 
άστικης μη κεpόοσκοπικης Έταιpείας ΆναΤολης Tb Πεpι~χ'f)μα, τorJ 
και έκόοτικοD φοpέως τοϋ όλου έγχειpήματος, πpαγμα για το όποίο οί 
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'Εταψοι αύτ'ijς -σurκ_εκpιμ.ένα οί ~ξijς δώδεκα· 'Αχιλλέας Χαλδαιάκης, 
Δημητp;ος Μπα~αγεωpyος, Γpηyοpιος ~ vαστασίοu, Γεώpy,ος Ζήσιμος, 
π. Δημητpιος ,Τζεpπο~, Φλ~pα Κpητικοu, Κωvσταvτίvος Καpαyκούνης, 
π. Σπupfδων :Α ντωνιοu, Εuαγγελ{α Σπupάκοu, Θωμας 'Αποστολόποu-
λ 'Έ 'λ n Ι λ ' ,τ Ι 'I.Ti. Ι ος, μμανοuη ιαννοποu ος και .1ωαvνης .ι:.ΙΛΙ,οuδης- ''καυχώνται 

' κ Ι '' εν upιφ . 
Ίδιαιτέpως σημαντικη για το παpον άφ,έpωμα ήταν ή συμβολή των 

μελών του χopou ψαλτωv· ιΌί Μαiστοpες της Ψαλτικης Τέχνης'', 
σuμβολη όχι μ.6νον ήθική (με τήν άφιλοκεpδη ήχογpάφηση τοu ψηφια
κοϋ δίσκου που συνοδεύει τόν άνά χείpας τόμο) άλλά καί οίκονομ.ικ-ή (μέ 
την πp6φpονα παpαχώpηση του άντιμισθίοu σuμ.μετοχης του χopou στις 

' J ι'\ λ Ι ,,, Λ λ ' , Λ Ι Γ' π ' , ,.,., θ' μοuσeκες εκοη ωσεις .11. νατο ικα n. ντιφωνα , αvνuχις και .1pι ε-

κτη'' του Mεyάpou Μοuσικης Άθηνωv, ύπεp των δαπανών της παρού
σης έκδ6σεως)· ή άναλυτικη στή συνέχεια μνεία των όvομ.άτων των 
''μαίστόpων'' άποτε)~εϊ έ)..άχιστη ένδειξη τιμ.ης χαί εύyνωμ.οσύνης: 'Α
θανάσιος Βοuyιουκ),ης, 'Αθανάσιος Βοupλης, Άθαvάσιος Δασχαλοθα-

' , Λθ ' Ν Υ' 'λθ Ι π ' 'Λ ' νασης, n. ανασιος τ"'ανης, r.ι ανασιος απαyεωpγιοu, n. ναστασιος 

Μπόκος, Ά vδpέας ΆποστοΝΟης, Ά νδpέας Ίατpόποuλος, Ά ντώνιοc; Μπο
τονάκης, Αυγουστίνος Ζήσιμος, 'Αχιλλέας Χαλδαιάκης, Βασι'λειοc; Γ,
ώτης, Βασι'λειος Κουτσόyιαννος, Βασι'λειος Παπαγεωpyίοu, Βασι'λειος 

Σαλτεprjς, Γεώpyιος Ζήσιμος, Γεώpγιος Καpαφύλλης, Γεώpγιος Ντό
κος, Γεώpyιος Σμάvης, Γpηγόpιος Ά ναστασίοu, Δημ.ψpιος Λ!ανούσης, 

Δημψpιος Λι!παλαyεωpyος, Δημψpιος Κοντοyιώpyης, Δημοσθένης 

Παπαοικοvόμοu, Έμμ.ανοuήλ Γιαννόπουλος, Έμμαvοuηλ Κοuλούpης, 
Ζαχαpίας Καpούvης, Θεμ,στοχλijς Πpοδpομάκης, Θεοχάpης Θεοχάpης, 

Θωμας Κpαβαpίτης, Ίωάννης Δημ.ητpούλης, 'Ιωάννης Λιάκος, 'Ιωάν
νης Μποτονάκης, 'Ιωάννης Τσούνης, Κωνσταντίνος Καpαyκούvης, 

Κωνσταντίνος Νιφόpος, Κωνσταντίνος Ριζιώτης, Κωνσταντίνος Ροuμ
πέκας, π. Κωνσταντίνος Τεpζόποuλος, 1lάζαpος Κοuμεντάκης, Μάνος 
Γpuσμπολάκης, Μάpιος Μαpχόποuλος, Μιχαηλ Δημητριάδης, Μιχαηλ 
Εύpιπίδης, Jιι!ιχαr;λ Χουpάνι, Νικόλαος Ά νδpίκος, Νικόλαος Δημ.ητpα
κόπουλος, Νικόλαος Χαλδαιάκης, Παναγιώτης Δεpμ.ούσης, Παναγιώ
της Τζανάκος, Χprjστος Καζι'λας, Χpηστος Κανέλλος-Μαλαμας, Χpη
στος Πανάγοu, Χpηστος Παπαχpήστοu, Χpιστοφόpος Λάσκος. 

Χάριτες όφεfλοuμε, τέλος, στόν Όpγαvισμ.ό του Μεγάρου Μουσικης 
'Αθηνών για τη συμμετοχή του στό παpόν άφιέpωμα στα έξηντάιχpονα 
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rης ήλικlας καί στά τpιαντάχpοvα ·rijς έπιστημοvικijς καi χαλλιτε

χvικijς πpοσφοpας του καθηγητοϋ Γpηγοpίοu θ. Στάθη μ.έ Π) δωpεάv 

παpαχώpηση της Αίθουσας Φίλωv της Μοuσικijς, πpοκειμέvοu vά ήχο

γpαφηθεί ό ψηφιαχος δίσκος που έ,ιισuvάπτεται σΠ)v πapofJσa έκδοση. 

Δέv παpαλείποuμε, βεβαίως, Υά έκφpάσοuμε και έnεϋθεν τις πλέον 
θεpμές των εύχαpιστιώv μας πpός το φιλόκαλοv ζεϋγος των έμπειpοτά
τωy τuπογpάφωv Ίωάvνοu και Μαpιάνvας Σούκη, σuνεpγατωv καi φί
λων παλαιών τofJ τιμωμένου διδασκάλου, άγαθώΥ δέ και πpοθuμωy σuy

αντtληπτόpων xal ήμωv τώv άσήμωv και ταπεινών σΠ)v παpοϋσα άp
κούντως άπαιτητική τuπογpαφική έτοιμασία τοϋ μετά χείpας όγκώδοuς 

Ι 

τομοu. 

Σημειωτέον, έν κατακλείδι, ότι για τις διοpθώσεις των κειμένων όχι 
λίγο κόπο κατέβαλαν οί Γpηγόpιος ~vαστασίοu, Δημήτpιος Μπαλα
γεώpγος και ~χιλλέας Χαλδαιάκης· ό τελευταίος εlχε, έπιπpοσθέτως, 

τον σχεδιασμο τή γενική έπιμέλεια καί Π)v όλη έπιστασία της παpού

σης έκδόσεως. 
Κατακλείοντες Π)ν παpοϋσα πpοοιμιακή άvαφοpα έκφpάζοuμε βαθu

σεβάστως την uίικη εύγνωμοσuνη μας πpος τον Μακαpιώτατο Άpχιε
πίσκοπο :4 θηvων και πάσης 'Ελλάδος κ. Χpιστόδοuλο, ό όποίος άvτα
πεκplθη πp6θuμα σέ σχετικο αίτημά μας και δια των θεοπειθώv εύχώv 
του έπεuλόγησε την έκδοση τοϋ άvα χείpας τόμου. 

ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

~να-τολfjς -το ΠΕpιήχημα 




