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ɒᛂɎɏᛟɒɍɊɇɐᛂɒɍᛒʹͲɍᛒȽᚫɣɋȽǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

ͳͷͷ

ȫȜȨȜȞȤȳȮȢȭȥȪȯȮȬȜȥȪȭ
ȠɇɏɊɍɉɟɀɇɍȧɎȽɉəɐɄ ɂɏɚȽǣȫɏɘɒɟɉɂɇȽɂɌɄɀɄɒɇɈɛɎɏɍɐɚɀɀɇɐɄ
ɒɘɋȽɈɍɉɍɓɅɇɣɋɒɍɓɖɏɘɊȽɒɇɈɍɠɀɚɋɍɓɑǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

ͳ

ȤȠȬȪȧȪȨȜȱȪȭȤȳȭȢȰȥȪȯȮȭȪȯȬȢȭ
ȢǼɅɚɐɄǽɘɑɎɏɍɡɎɟɅɂɐɄǣȠɏɘɒɛɊȽɒȽɈȽɇɂɎɇɐɄɊəɋɐɂɇɑ
ɐɂɖɂɏɍɓȾɇɈɚɑɐɓɋɅɚɐɂɇɑȽɎɟɒɍɋͳͻɍ ɐɒɍɋʹͳɍ ȽɇɣɋȽ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

ͳͻ

ȫǤ ȭȫȯȬȤȟȳȨȥȳȨȭȮȜȨȮȢȭ

ȭɓɀɖɏɍɋɇɐɊɟɑɒɂɉɂɒɍɓɏɀɇɈɛɑɈȽɇɗȽɉɊɘɁɜȽɑ
ɐɒɄȦȽɒɏɂɜȽɒɄɑȠɈɈɉɄɐɜȽɑǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

ͳͺͻ

ȫȜȨȜȞȤȳȮȢȭȧȜȬȤȨȪȭ
ȢɗȽɉɒɇɈɛɎȽɏəɁɍɐɄɒɄɑȡȽɈɠɋɅɍɓǤ
ȤɐɒɍɏɇɈɛȽɋȽɐɈɟɎɄɐɄɈȽɇɊɍɓɐɇɈɍɉɍɀɇɈɛȽɋəɉɓɐɄɒɍɓɃȽɈɓɋɅɇɋɍɠɊɚɉɍɓɑ
ɊɚɐȽȽɎɟɒɄɋɎɏɍɔɍɏɇɈɛɈȽɇɀɏȽɎɒɛɎȽɏəɁɍɐɄǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

ʹͲͳ

ȞȠȬȜȭȤȧȪȭȭȪȰȪȥȦȢȭȫȜȫȜȟȪȫȪȯȦȪȭ
ȧɂɒȽɀɏȽɔɛɗȽɉɒɇɈɣɋɊɂɉɣɋɐɒɍɒɍɓɏɈɇɈɟɎɂɋɒəɀɏȽɊɊɍǣ
ȞɇȽɒɜɈȽɇɎɣɑǢǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

ʹͶͷ

ȤȳȜȨȨȢȭȫȦȠȧȧȠȨȪȭ
ȜɎɟɒɍɋȣɂɟɁɘɏɍȰɘɈȽɚȽɐɒɍɋȮɚɍɋɒɍɏȜɋɒɟɏɋɍǣ
ȢɁɇəɐɎȽɐɄɒɍɓɈɉȽɐɇɈɍɠɊɍɓɐɇɈɍɠɚɏɀɍɓ
ɈȽɇɍȽɋɒɜɈɒɓɎɟɑɒɍɓɐɒɄɋɗȽɉɒɇɈɛɎɏəɌɄ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

Ͷͳͳ

ȭȮȜȯȬȪȭȭȜȬȜȨȮȤȟȢȭ
ȢȽɋəɁɂɇɌɄɒɄɑɈɏɇɒɇɈɛɑɐɈɚɗɄɑ
ɐɒɍɊəɅɄɊȽɒɄɑɂɈɈɉɄɐɇȽɐɒɇɈɛɑɊɍɓɐɇɈɛɑǤ
ȮɍȥɍɇɋɘɋɇɈɟɒɄɑɂɍɏɒɛɑɒɘɋȣɂɍɔȽɋɂɜɘɋ
ɐɂɊɚɉɍɑɒɍɓȫɚɒɏɍɓȫɂɉɍɎɍɋɋɄɐɜɍɓɈȽɇɛɖɍȾȽɏɠ
ɊɚɐȽȽɎɟɚɋȽɎɏɍɒɂɇɋɟɊɂɋɍɁɇɁȽɈɒɇɈɟɊɍɋɒɚɉɍǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

Ͷ͵ͷ

ȥȳȨȭȮȜȨȮȤȨȪȭȞǤ ȭȤȜȱȪȭ
ȵɋȽɎɂɏɀȽɊɄɋɟɐɎəɏȽɀɊȽȾɓɃȽɋɒɇɋɛɑɊɍɓɐɇɈɛɑɐɒɄȧɂɐɐɄɋɜȽ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

ͶͶͻ

ȨȤȥȪȦȜȪȭȭȤȥȦȜȰȤȟȢȭ
ȢɗɄɔɇȽɈɛɈȽɒȽɉɍɀɍɀɏəɔɄɐɄ
ɒɘɋɗȽɉɒɇɈɣɋɖɂɇɏɍɀɏəɔɘɋ
ɒɍɓȫȽɒɏɇȽɏɖɇɈɍɠȤɁɏɠɊȽɒɍɑȫȽɒɂɏɇɈɣɋȧɂɉɂɒɣɋǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

Ͷ͵

ȧȜȬȥȪȭȭȥȪȯȦȤȪȭ
ȭɓɊȾɍɉɚɑɐɒɄɋɂɎɇɐɒɄɊɍɋɇɈɛɒɂɈɊɄɏɜɘɐɄ
ɒɄɑȽɐɓɀɈɚɏȽɐɒɄɑɈȽɇɎɍɉɓɁɇȽɐɒɄɊȽɒɇɈɛɑɐɠɐɒȽɐɄɑɒɄɑȪɈɒȽɄɖɜȽɑǤ
ȭɠɀɖɏɍɋɂɑɓɎɍɉɍɀɇɐɒɇɈɚɑɊɚɅɍɁɍɇ
ɈȽɇɄɒɍɋɇɈɛɁɇɂɏɂɠɋɄɐɄɄɖɍɀɏȽɔɄɊəɒɘɋɗȽɉɒɇɈɛɑǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

Ͷ

ȟȢȧȪȭȣȠȨȢȭȭȫȜȨȪȯȟȜȥȢȭ
ȫɏɍɡɎɍɅɚɐɂɇɑɈȽɇɁɂɌɇɟɒɄɒɂɑɀɇȽɒɄɋȤɂɏəȲȽɉɊɘɁɜȽɐɒɄɋȪɏɅɟɁɍɌɄȦȽɒɏɂɜȽ
ɐɒɍɎɉȽɜɐɇɍɒɄɑȟɄɊɟɐɇȽɑȫɏɘɒɍȾəɅɊɇȽɑȠɈɎȽɜɁɂɓɐɄɑǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

Ͷͻ

ȧȤȱȜȢȦȭȮȬȪȯȧȫȜȥȢȭ
ȫɏɍɡɎɍɅɚɐɂɇɑɊȽɅɄɒɂɜȽɑɒɄɑɗȽɉɒɇɈɛɑ
ɐɒɇɑȽɏɖɚɑɒɍɓȥʅȽɇɣɋȽɐɒɄɋȥɘɋɐɒȽɋɒɇɋɍɠɎɍɉɄǤ
ȢɎɂɏɜɎɒɘɐɄɒɍɓȫȽɋɒɍɉɚɍɋɒɍɑȧɂɉȽɖɏɍɇɋɍɠɁɄǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

Ͷͻͻ

ȱȜȬȜȦȜȧȫȪȭȭȯȧȠȳȨȤȟȢȭ
ȟɇɂɏɂɠɋɄɐɄɒɄɑȽɋɒɇɐɒɍɇɖɜȽɑɒɄɑȝɓɃȽɋɒɇɋɛɑȪɈɒɘɄɖɜȽɑ
ɊɂɒɍɓɑȽɏɖȽɜɍɓɑɂɉɉɄɋɇɈɍɠɑɒɟɋɍɓɑȋɒɏɟɎɍɓɑȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

ͷͳ7

ȥȯȬȤȜȥȪȭȮȡȪȯȬȜȧȜȨȢȭ
ȠɎɇɁɏəɐɂɇɑɒɍɓɂɇɏɊɍɉɍɀɇɈɍɠɊɚɉɍɓɑɒɍɓͳɍɓ ȽɇɣɋȽ
ɐɒɍɋɚɍɐɒɇɖɄɏȽɏɇɈɟɂɜɁɍɑɊɂɉɍɎɍɇɜȽɑɒɍɓͳͺɍɓȽɇɣɋȽ
ɊɚɐȽȽɎɟɒɄɋɚɏɂɓɋȽɒɘɋɗȽɉɒɇɈɣɋɅɚɐɂɘɋǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

ͷͳͻ

ȤȳȜȨȨȢȭȮȪȧȜȭ
ȮᛂɗȽɉɒɇɈᛂᚍɏɀɍɒɍᛒȨɇɈɍɉəɍɓɎɏɘɒɍɗəɉɒɄȭɊɠɏɋɄɑ
ɐɒᚷɑᚍɋɒɓɎɂɑᚌɈɁɟɐɂɇɑɈȽᚷɒɖɂɇɏɟɀɏȽɔɄɎȽɏəɁɍɐɄ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

ͷ͵ͷ

ȠȯȜȞȞȠȦȤȜȱȜȦȟȜȤȜȥȢ
ȫɏɍɡɎɍɅɚɐɂɇɑɈȽɇɁɂɌɇɟɒɄɒɂɑɀɇȽɒɄɋɗȽɉɊɘɁɜȽ
ɐɒȽɒɂɠɖɄɒɄɑǼȨɚȽɑȰɟɏɊɇɀɀȽɑǽȋͳͻʹͳ-ͳͻʹ͵ȌǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

569

ȞȠȳȬȞȤȪȭȱȜȮȡȢȣȠȪȟȳȬȪȯ
ȢɊɂɒɏɍɔɘɋɇɈɛɂɏɊɄɋɂɜȽ
ɒɍɓȜɋȽɐɒȽɐɇɊȽɒȽɏɜɍɓɒɍɓȫɚɒɏɍɓȫɂɉɍɎɍɋɋɄɐɜɍɓ
ɈȽɇɍȽɏɀɍɐɠɋɒɍɊɍɑɊɇɈɒɟɑɐɒɇɖɄɏȽɏɇɈɟɑɁɏɟɊɍɑǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

579

ȧȠȬȪȭȞʅǣ
ȠȤȭȢȞȢȭȠȤȭȭȠȜȦȦȠȭȞȦȳȭȭȠȭ
JORDAN BANEV
Music Education in the Contemporary Method of Teaching
the ʏ Cappella Ǥ  ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

599

AMINE BEYHOM
Theory and Practice of Psaltiki: Why do they not coincide? ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

ʹ9

JEAN-FRANÇOIS GOUDESENNE
A Greek psaltic Manual by Couturier
ǯ Ǥ 
    ȋͳͺͺͲ-ͳͻ͵ͲȌ ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

6ͳ

GERASIMOS SOFOKLIS PAPADOPOULOS
Transcribing Neo- -line score:
Why and how? ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

69͵

ANNA ZAGULINA
ʔǤʑǤʒˈ˓˙ˏ˃ːˋˈˆˑ˗˖ːˇ˃ˏˈː˕˃ˎ˟ː˞ˈ˕˓˖ˇ˞ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

ͺͷͳ

Ɠ˜ƥƱƴƬƣƫƮ˖ƭƱƴƵƶƫƴƺƣƭƶƫƬ˖ƴƧƳƮƩƯƧ˚ƧƴƶƱƷƲƳƻƶƱƺ˔ƭƶƱƷ
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ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Τμήμα Μουσικών Σπουδών-Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα
emmgiann@gmail.com

Περίληψη. Για τον μέγιστο ερμηνευτή της ψαλτικής, πρωτοψάλτη Θρασύβουλο Στανίτσα, έχουν γραφτεί και δημοσιευτεί πάρα πολλά από πολλούς. Ιστορικό της γενικότερης πορείας του, ενθυμήσεις, παρτιτούρες του, προσωπικές αναμνήσεις μαθητών
και μελών των χορωδιών του, κ.ά. Ακόμη, είναι γνωστό ότι πολλές χιλιάδες είναι οι
ηχογραφήσεις του λαμπρού τρόπου με τον οποίο έψαλλε (μονωδιακά ή από χορού)
στην Κωνσταντινούπολη, την Αθήνα και σε πολλές άλλες πόλεις της Ελλάδος και του
εξωτερικού. Είναι ωστόσο εντυπωσιακό ότι δεν έχει επισημανθεί σχεδόν καθόλου ένα
βασικό χαρακτηριστικό της ψαλτικής του. Πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος ενσυνείδητα μεριμνούσε ώστε να προβάλλεται επιτυχέστερα ο ποιητικός λόγος.
Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζονται πληθώρα στοιχείων που φανερώνουν τον τρόπο σκέψης του αειμνήστου πρωτοψάλτη προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο ΑΡΧΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΤΗΣ Μ.Χ.Ε. ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ
Ο κατά πολλούς μέγιστος ιεροψάλτης του 20ου αιώνα κυρ Θρασύβουλος Στανίτσας
(1910-ͭ1987) άφησε ανεξίτηλο ίχνος στην ψαλτική τέχνη. Ιδιαίτερα ως λαμπαδάριος
(1939-1959) και αργότερα ως πρωτοψάλτης (1959-1964) της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, αλλά και μετά την απέλασή του από την Κωνσταντινούπολη (1964) και
την ανάληψη της πρωτοψαλτείας στον ναό του Αγ. Δημητρίου Αμπελοκήπων της Αθήνας
(1966-1980), έως και το τέλος της ζωής του στα 1987, άφησε εποχή με τις ψαλτικές ερμηνείες του και με την εν γένει δραστηριότητά του. Για τον αείμνηστο πρωτοψάλτη έχουν
γραφτεί και ειπωθεί πολλά και από πολλούς, και για τον λόγο αυτό δεν θα αναφερθώ
καθόλου στα της ζωής του και της ποικίλης δραστηριότητάς του. Στην βιβλιογραφία που
παρατίθεται στο τέλος του κειμένου μπορεί να βρει ο κάθε ενδιαφερόμενος τις βασικότερες δημοσιεύσεις για τον Άρχοντα και με βάση αυτές να ενημερωθεί αναλυτικά.
Στην παρούσα ανακοίνωση θα ήθελα να εστιάσω σε ένα συγκεκριμένο θέμα της
ψαλτικής του «φιλοσοφίας» το οποίο δεν έχει επισημανθεί σχεδόν καθόλου από όσους
κατά καιρούς έχουν παρουσιάσει πτυχές της πορείας του. Πρόκειται για την έγνοιά του
ώστε κατά την μελοποίηση και την ψαλμώδηση των ύμνων να αποδίδονται πιστότερα τα
νοήματα τους, να τονίζονται σωστά οι κατάλληλες λέξεις και να χωρίζονται επιτυχώς οι
φράσεις σύμφωνα με την ολοκλήρωση των εννοιών τους. Στο θέμα του μουσικού «χρωματισμού» και της μουσικής απόδοσης επιμέρους λέξεων των ύμνων από τον Στανίτσα
έχει αναφερθεί ακροθιγώς ο εκ των μαθητών του αειμνήστου Άρχοντος, μουσικολογιώτατος κ. Αθανάσιος Παϊβανάς σε σχετική ομιλία για τον δάσκαλό του1, στο παρόν κείμενο
όμως επιθυμώ να παρουσιάσω πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα από την ψαλτική του

Αθανασίου Παϊβανά, «Θρασύβουλος Στανίτσας, ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μεγάλης Εκκλησίας
και δάσκαλός μου», Δράμα 2018.
1
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προσέγγιση, τα οποία δεν αφορούν απλά σε μια γενική χρήση μεταβολών μέσω φθορών ή
χροών, ή μια αλλαγή μελωδικής κίνησης προς τον σκοπό αυτό.
Οι αναφορές μου αυτές θα στηριχτούν σε ηχογραφήσεις του Στανίτσα (πρωτίστως
κατά την διάρκεια ακολουθιών, «ζωντανές», όπως συνηθίσαμε να τις λέμε) οι οποίες κυκλοφορούνταν παλαιότερα σε μπομπίνες, ακολούθως μεταγράφηκαν από πολλούς από
εμάς σε κασέτες (κυρίως κατά την δεκαετία του 1980) και τα τελευταία χρόνια ψηφιοποιούνται κατά εκατοντάδες και αναρτώνται «εις κοινόν όφελος» στο διαδίκτυο, είτε σε
ιστοσελίδες όπως το φόρουμ «Ψαλτολόγιον» (https://analogion.com/forum/), είτε στο
Youtube, είτε σε άλλες. Συγκεντρωμένες αυτές οι ηχογραφήσεις (24 μικρά αποσπάσματα)
βρίσκονται στην προσωπική μου ιστοσελίδα http://users.auth.gr/mangian στην ενότητα
Επιστημονικό έργο→Συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια-διαλέξεις, στην επιμέρους αναφορά
στο παρόν συνέδριο του Βόλου του έτους 2018, και συγκεκριμένα εδώ:
http://users.auth.gr/mangian/Giannopoulos,%20arxeia%20hxou,%20Volos%202018.rar
από όπου μπορούν να μεταφορτωθούν και να γίνει ακρόαση του κάθε αρχείου, όταν στο
κείμενο της εισήγησης υπάρχει η αναφορά αρχείο ήχου και ο αριθμός του ηχητικού. Θα
στηριχτούν επίσης σε χειρόγραφα του πρωτοψάλτη τα οποία και πάλι από παλαιά κυκλοφορούνταν από χέρι σε χέρι σε μορφή φωτοτυπίας, και τα τελευταία χρόνια έχουν
ψηφιοποιηθεί ή και πληκτρολογηθεί και αναρτώνται στο διαδίκτυο. Είναι ακόμη γνωστό
ότι πολλά από τα χειρόγραφά του έχουν εκδοθεί σε πανομοιότυπη μορφή το έτος 20062.
Η χρήση μικρών αποσπασμάτων από τις πηγές αυτές για τις ανάγκες του κειμένου
που ακολουθεί (οι εικόνες και τα αρχεία ήχου που συνοδεύουν την εργασία), δεν έχει ασφαλώς τον χαρακτήρα κάποιας αναδημοσίευσης τους, αλλά γίνεται ως εποπτική χρήση
των ερμηνειών και καταγραφών του αειμνήστου πρωτοψάλτου για την ανίχνευση των
κινήτρων των μουσικών επιλογών του.
Σημειώνω ακόμη, ότι οι αναφορές μου αυτές στην «ψαλτική φιλοσοφία» του Θρ.
Στανίτσα αποτελούν μικρό τμήμα ευρύτερης εργασίας, η οποία παρουσιάζει και εξετάζει
συγκριτικά και κριτικά εκατοντάδες μελοποιήσεις σπουδαιότατων μουσικών των τελευταίων αιώνων και ηχογραφήσεις των τελευταίων 110 περίπου ετών. Η εργασία αυτή που
έχει παρουσιαστεί με ενδεικτικές αναφορές (καθώς είναι μεγάλη σε έκταση) σε σχετικές
ομιλίες και σε ακαδημαϊκές αίθουσες πρόκειται να δημοσιευτεί σύντομα.
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤ᾿ ΕΝΝΟΙΑΝ ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Όπως κατ᾿ επανάληψιν έχω επισημάνει τα τελευταία χρόνια3, από τις αρχές του
17ου αιώνα τουλάχιστον διαφαίνεται ξεκάθαρα μια συστηματική προσπάθεια των σπου-

Θρασυβούλου Στανίτσα, άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Μουσικά
χειρόγραφα. Εσπερινός-Όρθρος, επιμέλεια εκδόσεως Χρήστος Τσιούνης, Αθήνα 2006.

2

Λίγα ενδεικτικά, από τα πολλά που μπορώ να αναφέρω την στιγμή αυτή, και για τα οποία έχω
δημοσιεύσει σχετικές εργασίες: ο ιερεύς Αντώνιος που τροποποιεί (περί το 1724) τις καταβασίες
προ Χριστού Γεννήσεως ώστε να τονίσει και να χωρίσει σωστά τα νοήματά τους (Εμμ. Γιαννόπουλου, «Αντώνιος ιερεύς και Μέγας Οικονόμος της Μεγάλης Εκκλησίας», εισήγηση στο 2ο Ιεροψαλτικό Συνέδριο Κρήτης: Η Ψαλτική Τέχνη στη Σύγχρονη Εκκλησιαστική και Κοινωνική Πραγματικότητα
(Χανιά, 2-4 Δεκεμβρίου 2016)-δημοσιευμένη στο ηλεκτρονικό περιοδικό του Τμήματος Θεολογίας
Α.Π.Θ. Σύνθεσις/Synthesis Vol. 6-No 1 (Δεκέμβριος 2017), σσ. 47-72, και, Emmanouil Giannopoulos,
“Some uninterpreted to the New Method and unpublished compositions in post-Byzantine psaltic
manuscripts”, εισήγηση στο 7th International Musicological Conference MODUS-MODI-MODALITY
(Nicosia, 6-10 September 2017) όπου δημοσιεύω εξήγηση των μελών αυτών στην Νέα Μέθοδο), η
περίπτωση του λαμπαδαρίου Πέτρου του Πελοποννησίου ο οποίος μελοποιεί πολύ ομαλότερα το
Ειρμολόγιο (σε σχέση με εκείνο του ιερέα Μπαλάση), το Αναστασιματάριο (σε σχέση με εκείνο του
πρωτοψάλτη Δανιήλ) και το Δοξαστάριο, ενώ και στα μέλη του της Παπαδικής βλέπουμε ξεκάθαρα
αυτήν την έγνοιά του (Emmanouil Giannopoulos, “Tracing the Sources of the Enormous Oeuvre of
the Famous Ecclesiastical Musician Petros the Peloponnesian (ca. 1735-†1778)”, εισήγηση στο
3
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δαίων κατά καιρούς μελοποιών και ψαλτών ώστε να αποδίδεται επιτυχέστερα το περιεχόμενο των υμνογραφικών κειμένων μέσω της εκκλησιαστικής μελωδίας. Στην παρούσα
συνάφεια θα ήθελα να αναφέρω εντελώς ενδεικτικά μερικά παραδείγματα τέτοιων προσπαθειών από το ευρύτερο περιβάλλον και τα χρόνια στα οποία ο Θρασύβουλος Στανίτσας διαμόρφωνε την ψαλτική του φυσιογνωμία, και επηρεαζόταν προς την κατεύθυνση
των επιλογών του.
α’. Σε σχετικά πρόσφατη συνέντευξη του Θεοδώρου Καλλιμάχου στην εκπομπή
«Ψαλτικές περιηγήσεις» (13-6-2015) αναφέρθηκε η φιλοσοφία με την οποία προσέγγιζε
την εκκλησιαστική μουσική ο εξαιρετικός ερμηνευτής Αθανάσιος Παναγιωτίδης (κανόναρχος στον Πατριαρχικό ναό επί πρωτοψάλτου Ιακώβου Ναυπλιώτου, μαθητής στην
Χάλκη, και μετέπειτα εγκαταστάθηκε στην Θεσσαλονίκη). Έλεγε ο Παναγιωτίδης ότι εάν
όταν ψάλλουμε δεν αναδεικνύεται το κείμενο, «το μέλος είναι για πέταμα. Ήταν λάτρης
του κειμένου. Δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα ψάλλει κάτι και δεν θα φανεί το κείμενο.
Αυτός ο τονισμός δεν ήταν δική του πατέντα. Την έφερε από τον Ιάκωβο [Ναυπλιώτη,
πρωτοψάλτη της Μ.τ.Χ.Ε. έως το έτος 1939]».
β’. Σε ηχογράφηση διαφόρων ύμνων από τον Χορό ψαλτών του Θεοδοσίου Γεωργιάδου, η οποία κυκλοφορήθηκε ψηφιοποιημένη τα τελευταία χρόνια (Κωνσταντινούπολις,
δεκαετία 1950, όταν ο Στανίτσας ήταν λαμπαδάριος στον Πατριαρχικό ναό) διακρίνουμε
αλλαγές στις συνήθεις μελοποιήσεις γνωστών ύμνων, με σαφή στόχευση. Επί παραδείγματι, στον γνωστό ύμνο Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον... της εορτής της Πεντηκοστής
(η μελωδία του οποίου καταγράφεται στο σύνολο σχεδόν των παλαιότερων ψαλτικών
βιβλίων περίπου σταθερά με τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται στο Δοξαστάριο του
Πέτρου του Πελοποννησίου [μελοποίηση περί το 1770, α’ έκδοση στα 1820]), παρατηρούμε ότι στις λέξεις τελειοῖ και συγκροτεῖ ο Γεωργιάδης αλλάζει την κοινή μελωδία μεταφέροντας την κάπως μεγαλύτερη μελωδική ανάπτυξη των συλλαβών τε και συγ, στην
τονιζόμενη γραμματικά λήγουσα των δύο λέξεων. Επιγραμματικά μπορούμε να το διατυπώσουμε ως εξής:
πιο ξεκάθαρος μελωδικός τονισμός της τονιζόμενης γραμματικά συλλαβής (μείωση
μελωδικής ανάπτυξης άλλων συλλαβών, και εκτενέστερη μελωδική ανάπτυξη της τονιζόμενης). Ας συγκρίνουμε την μελοποίηση του Πέτρου από την έκδοση του Δοξασταρίου
στα 1820:

Διεθνές Μουσικολογικό Συνέδριο (IMC 2013: International Musicological Conference) Musical Romania and the neighbouring cultures: traditions, influences, identities, Iasi 4-7 July 2013, δημοσιευμένη στο: Muzica. Romanian musicology magazine serie nouă, Anul XXVI, Nr. 3-4 (Aprilie-Iunie
2015), pp. 121-142 και αναδημοσιευμένη στο βιβλίο μου Η Ψαλτική τέχνη. Λόγος και μέλος στη
λατρεία της Ορθόδοξης εκκλησίας. Β', Θεσσαλονίκη 2016). Είναι ακόμη η περίπτωση του Γεωργίου
Χουρμουζίου Χαρτοφύλακα με το άγνωστο έως πρότινος πεντάτομο χφ των 1750 σελίδων όπου
μελοποιεί τα πάντα, και προσόμοια και κανόνες, κατ᾿ έννοιαν (Εμμ. Γιαννόπουλου, «Πτυχές του
έργου του Γεωργίου Χουρμουζίου, Χαρτοφύλακος της Μ.Χ.Ε.», εισήγηση στο συνέδριο Η Βυζαντινή
Μουσική μέσα από την Νέα Μέθοδο Γραφής (1814-2014). Καθιέρωση-Προβληματισμοί-Προοπτικές,
Θεσσαλονίκη 2014 δημοσιευμένη στο βιβλίο μου Η Ψαλτική τέχνη. Λόγος και μέλος στη λατρεία της
Ορθόδοξης εκκλησίας. Β', Θεσσαλονίκη 2016). Αρκετά στοιχεία έχω παραθέσει και σε άλλη εργασία
μου: «Λόγος και μέλος στην έντυπη και στην ασματική παράδοση της ψαλτικής», εισήγηση στην
Ημερίδα Θέματα Ελληνικής Μουσικής (Μουσικό Σπουδαστήριο Καρδαμύλης, 31-8-13) δημοσιευμένη στο βιβλίο μου Η Ψαλτική τέχνη. Λόγος και μέλος στη λατρεία της Ορθόδοξης εκκλησίας. Β', Θεσσαλονίκη 2016 και στα Πρακτικά της Ημερίδας: Θέματα ελληνικής μουσικής Ι. Πρακτικά ημερίδας
της 31ης Αυγούστου 2013 [Μουσικό Σπουδαστήριο Καρδαμύλης], Καρδαμύλη 2017.
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και:

με το αρχείο ήχου 01, ώστε το γεγονός να φανεί ξεκάθαρα. Ο Θεοδ. Γεωργιάδης διασκεύασε τις παλαιότερες μελοποιήσεις και δίδαξε στον Χορό του τα παραπάνω σημεία
ως εξής:

Η ίδια ακριβώς πρακτική παρατηρείται στην ίδια ηχογράφηση και σε σημεία του ύμνου Εἴδομεν τὸ φῶς: τὸ ἀληθινόν... Πνεῦμα ἐπουράνιον... πίστιν ἀληθῆ, όταν η μελοποίησή
τους συγκριθεί με εκείνη των παλαιότερων ευρύτατα διαδεδομένων εκδόσεων, όπως της
Συλλογής ιδιομέλων.... του πρωτοψάλτου Μανουήλ (1831), ή της Μουσικής Κυψέλης του
λαμπαδαρίου Στεφάνου (1857, 1883).
Παρόμοιες επεμβάσεις δεν ήταν κάτι μεμονωμένο, αλλά κοινή πρακτική και έγνοια
των σπουδαίων μουσικών της Κωνσταντινούπολης, όχι μόνο στα χρόνια εκείνα, αλλά και
παλαιότερα. Επί παραδείγματι την ίδια λογική μελοποίησης βλέπουμε συνεχώς στο Αναστασιματάριο (έκδοση στα 1863-65) του περίφημου πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου
(ͭ1862), αν το συγκρίνουμε και πάλι με εκείνο του Πέτρου του Πελοποννησίου (έκδοση
στα 1820) το οποίο απετέλεσε την βάση των μεταγενεστέρων. Εξετάζοντας τυχαία ένα
στιχηρό του α’ ήχου, ας προσέξουμε και ας συγκρίνουμε την μελωδική ανάπτυξη στις λέξεις οἱ ἀνάξιοι, εὐσπλαχνία, και, ὁ Θεός στα δύο μουσικά έργα:

- 84 -

ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΨΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ

Αναστασιματάριο Πέτρου, έκδοση στα 1820.

Αναστασιματάριο Κωνσταντίνου, έκδοση στα 1863-65.
για να καταλάβουμε πώς ο Κωνσταντίνος μεταφέρει την μελωδική και ρυθμική ανάπτυξη στις τονιζόμενες συλλαβές, και μάλιστα αποφεύγοντας να τονίσει υπερβολικά τα
άρθρα οἱ [ἀνάξιοι] και ὁ [Θεός] (μια πρακτική την οποία θα συναντήσουμε και παρακάτω).
Ακούγοντας το σύνολο των ύμνων που είναι ηχογραφημένοι από τον Χορό του Θεοδ.
Γεωργιάδη διακρίνουμε και άλλες τέτοιες επεμβάσεις προς την κατεύθυνση της καλύτερης μελωδικής απόδοσης των νοημάτων των ύμνων. Σαν μια δεύτερη αναφορά στην ίδια
ηχογράφηση θα ήθελα να επισημάνω την:
αλλαγή της παλαιότερης μελωδίας, ώστε να συνδεθούν καλύτερα συγκεκριμένες λέξεις σύμφωνα με την έννοια του ύμνου. Πράγματι, στην φράση ἀλιεῖς θεολόγους ἀνέδειξεν
ο Θεοδ. Γεωργιάδης μεταβάλλει την παλαιότερη μελοποίηση του Πέτρου και των ακολού-
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θων του η οποία συνδέει αρκετά περισσότερο την λέξη θεολόγους με την προηγούμενη,
παρά με την επόμενη (όπως θα έπρεπε):

κάνοντας ξεκάθαρη στάση στην λήγουσα του ἀλιεῖς και ενώνοντας τις δύο επόμενες
λέξεις (αρχείο ήχου 02). Ιδού και η καταγραφή του συγκεκριμένου σημείου:

γ’. Φαίνεται ότι ο Στανίτσας που ήταν καλλιεργημένος άνθρωπος, διδάχτηκε πολλά
από αυτό το περιβάλλον στην Κωνσταντινούπολη, που επιδίωκε την νοηματικότερη και
επιτυχέστερη μελοποίηση και ομαλότερη ψαλμώδηση των ύμνων. Η προσοχή στην εκφορά των λέξεων και των φράσεων είναι διαχρονικά ζητούμενο, είτε στην ομιλία-ανάγνωση,
είτε στην εμμελή εκφώνηση, είτε στην ψαλμώδηση. Πέρα βέβαια από την ευρύτερη ανάγκη για λογικό τονισμό, υπάρχουν αρκετές λέξεις οι οποίες ανάλογα με τον τρόπο με τον
οποίο εκφέρονται αλλάζουν νόημα. Τέτοιες είναι οι: διά, κατά, ἐπί, παρά, οὐ-οὗ, ὅτι-ὅ,τι, ἐνἕν, εἶ-εἰ, οἱ-οἳ, μετά, ὑπέρ, ὑπό, ἵνα, σύν, αλλά και ἐναντίον. Πολλά είναι τα παραδείγματα
που θα μπορούσα να παρουσιάσω με βάση ευρύτατη έρευνα πάνω στην περίπτωση αυτή,
στην συνάφεια όμως του θέματος, μας ενδιαφέρει η ηχογραφημένη διήγηση του Κωνσταντίνου Πρίγγου4 για ένα περιστατικό που συνέβη καθώς έψαλε εντός του Πατριαρχικού
ναού ο λαμπαδάριός του Θρασύβουλος Στανίτσας το στιχηρό της Κυριακής του Τελώνου
και του Φαρισαίου Μὴ προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς...: «λοιπόν, είχα λαμπαδάριο τον Στανίτσα, επί Βενιαμίν του Πατριάρχου. Ήταν του Τελώνου και του Φαρισαίου, στον εσπερινό,
και ψάλλαμε το Μη προσευξώμεθα... Ο λαμπαδάριός μου, δεν του άρεσε φαίνεται [το ευρύτερα γνωστό μέλος (;)] και εκεί που λέει ταπεινωθῶμεν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ τελωνικῶς,
ξεφώνησε το εναντίον τοῦ Θεοῦ και ο Πατριάρχης από τον θρόνο επάνω λέει «βρε, αυτός
είναι και αγράμματος βρε. Βρε, δεν είναι ἐναντίον τοῦ Θεοῦ βρε, είναι ενώπιον του Θεού,
βρε»» (αρχείο ήχου 03). Το περιστατικό αυτό, το οποίο έλαβε χώρα κατά την περίοδο
1939-1946, εφόσον Πατριάρχης αναφέρεται ο Βενιαμίν, θα ήταν σίγουρα πολύ έντονο
βίωμα και ένα καλό «μάθημα» για τον νεαρό τότε λαμπαδάριο.
Ο διάφορος (επιτυχής ή ατυχής) τονισμός κάποιων από τις παραπάνω λέξεις είναι
κάτι που παρατηρείται και στην εκφωνητική απόδοση περικοπών. Βλέπουμε, επί παρα-

4

Αναρτημένη στο youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9T2EGfkjshY
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δείγματι ότι ο Σίμων Καράς καταγράφει την κατά παράδοση τελική κατάληξη των αποστολικών αναγνωσμάτων στο Οικουμενικό Πατριαρχείο5, ως εξής:

Κατά ευτυχή συγκυρία η ίδια περικοπή είναι δημοσιευμένη από τον Κωνσταντίνο
Ψάχο στο εξαιρετικό Λειτουργικό του (Αθήνα 1905) όπου καταγράφει την παραδοσιακή
ψαλμώδηση της Θείας Λειτουργίας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ανεξάρτητα από τις
διαφορές στην μελωδική εκτύλιξη της κατάληξης της περικοπής, ενδιαφέρον παρουσιάζει
ο τονισμός της λέξης «μετά». Ο έντονος τονισμός (και η στάση) στην λήγουσα στην καταγραφή του Σ. Καρά προσδίδει στην λέξη περισσότερο την έννοια «ακολούθως», ενώ αντίθετα ο Ψάχος είναι ιδιαίτερα προσεκτικός και αποδίδει μελωδικά την λέξη, έτσι ώστε να
δικαιώνεται το σωστό περιεχόμενό της στην συγκεκριμένη συνάφεια: «μαζί με».

Σίμωνος Καρά, Μέθοδος της ελληνικής μουσικής. Θεωρητικόν. Τόμος Β’, Αθήνα 1982, σ. 150-151
(το απόσπασμα παρατίθεται καθαρογραμμένο). Παράβαλε και Σίμωνος Καρά, Μέθοδος της ελληνικής μουσικής. Πρακτικόν μέρος. Έτος Δ’-τεύχος Α’ (ήχοι κύριοι), Αθήνα 1985, σσ. θ΄- ι΄.
5

- 87 -

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΘΡΑΣ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΕΣΗ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΣ
Το μοναδικό γραπτό κείμενο του Θρασυβούλου Στανίτσα με τον τίτλο «Λόγος και
μελωδία» (Επετηρίς του Συλλόγου φίλων Βυζαντινής Μουσικής, Αθήνα 1970), αναδημοσιευμένο από κάποιους, αλλά όχι επαρκώς σχολιασμένο ως προς το κύριο μέρος του, είναι
αποκαλυπτικό για τις απόψεις του πρωτοψάλτη για το εν λόγω θέμα. Παραθέτω ένα απόσπασμα:
«Θεωρώ το ιερόν παλάτιον της Βυζαντινής μουσικής μας ανεγηγερμένον επί δύο μοναδικών και αδιαφιλονικήτων βάσεων, του λόγου και της μελωδίας. Υπό τον όρον «λόγος» εννοείται φυσικά ο υμνογράφος, ο οποίος και περιλαμβάνει όλην την ποικιλίαν των
αδομένων, από του ιερού λόγου των Γραφών, μέχρι και του «Κύριε ελέησον». Υπό δε την
«μελωδίαν», το εξέχον εκείνο χαρακτηριστικόν της Εκκλησιαστικής μουσικής, το και διακρίνον ταύτην από την αρμονίαν.
Διά την εν γένει μουσικήν, υπήρχεν ανέκαθεν θέμα προτεραιότητος, μεταξύ των δύο
βασικών αυτών παραγόντων, του λόγου και της μελωδίας, ή αρμονίας. Παλαιότατα, εις το
έπος, εκυριάρχει ο λόγος και συνώδευεν η μουσική. Συν τω χρόνω όμως, η μουσική κατέλαβε σημαντικωτέραν θέσιν και εις την λυρικήν ποίησιν σχεδόν εκυριάρχει του λόγου.
Δεν συνέβη και δεν δύναται να συμβή τούτο εις την Εκκλησιαστικήν μουσικήν, η οποία πρέπει να θεωρηθή ως στοιχείον συντελούν εις την ολοκλήρωσιν της κατανοήσεως
και συμμετοχής του πιστού, εις το μυστήριον της Θείας Λατρείας. Εν πάση περιπτώσει, εις
την Ορθόδοξον Λατρείαν, από της εποχής και του τρόπου της «εμμελούς αναγνώσεως»
(Μ. Αθανάσιος), εισέτι, μέχρι και της σημερινής εξελίξεως των μελωδημάτων και του τρόπου εκτελέσεως αυτών, ως πρώτον βασικόν στοιχείον πρέπει να αναγνωριστεί η Χριστιανική υμνογραφία, δηλαδή ο λόγος, με δεύτερον βασικόν, την μελοποίησιν και μουσικήν
απόδοσιν αυτού ....
Αξίζει να σημειωθεί, ότι και μία απλή ψαλμωδία, ορθώς και «κατ᾿ επίγνωσιν» ψαλλομένη, αποτελεί μίαν συζυγίαν ήχων, τέχνης, ιεράς προσομιλίας, ψυχικής συντριβής, διαλογικού δυναμισμού, βιωματικής συγκινήσεως, δεκτικής ικανότητος. Οι όροι ούτοι, νομίζω ότι ομιλούν αφ᾿ εαυτών των.»
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Για τον αείμνηστο πρωτοψάλτη λοιπόν, ο λόγος των ύμνων (η Χριστιανική υμνογραφία) ήταν το κυρίαρχο στοιχείο, και η μελωδία το δεύτερο, το οποίο είχε ως σκοπό την
απόδοση αυτού. Με δεδομένα και όσα ανέφερα παραπάνω, θεωρώ βέβαιο ότι αυτή του η
άποψη είχε διαμορφωθεί και με βάση όσα ευρέως συζητούντο και εδιδάσκοντο στο Πατριαρχικό και ευρύτερο Κωνσταντινουπολίτικο περιβάλλον για τα ψαλτικά θέματα.
Κατόπιν όλων αυτών, προχωρώ σε συγκεκριμένες αναφορές των επεμβάσεων τις
οποίες πραγματοποίησε ο Θρασύβουλος Στανίτσας σε γνωστά μέλη, ώστε να δικαιώνεται
αυτή η κυριαρχία και η ακριβέστερη νοηματική απόδοση της χριστιανικής υμνογραφίας
κατά την ψαλμώδησή της, «ως στοιχείον συντελούν εις την ολοκλήρωσιν της κατανοήσεως και συμμετοχής του πιστού, εις το μυστήριον της Θείας Λατρείας». Για την καλύτερη
εποπτεία των στοιχείων που θα παραθέσω, τα παρουσιάζω κατά κατηγορίες.
Μεταφορά του τονισμού στην κατάλληλη συλλαβή λέξης του ύμνου
Τρία παραδείγματα: α’. στην κλασική μελοποίηση των Ανοιξανταρίων η οποία αποδίδεται στον Θεόδωρο παπά-Παράσχου Φωκαέα, ο Στανίτσας συστηματικά μεταφέρει
τον μελωδικό και ρυθμικό τονισμό στις γραμματικά τονιζόμενες συλλαβές. Δύο φορές
στον στίχο Εὐλόγει ἡ ψυχή μου στην λέξη ἐπουράνιε και στην επανάληψή της αλλάζει την
στάση δύο χρόνων στην πρώτη συλλαβή ή τον έντονο τονισμό της κατά την επανάληψή
της, αναδεικνύοντας την γραμματικά τονιζόμενη τρίτη συλλαβή της λέξης:

Μουσική Συλλογή, Γ. Πρωγάκη, 1909.
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Χειρόγραφο Θρ. Στανίτσα (και αρχείο ήχου 04).
β’. στην ευφρόσυνη αργή δοξολογία του πρωτοψάλτου Πέτρου του Βυζαντίου
(ͭ1808) σε ήχο α’ τετράφωνο, μεταφέρει τον τονισμό της λέξης γινώσκουσί από την πρώτη συλλαβή στην γραμματικά και λογικά τονιζόμενη δεύτερη (αρχείο ήχου 05), όπως και
πολλοί άλλοι σπουδαίοι μουσικοί:

Πανδέκτη, τόμος 2, Κωνσταντινούπολη 1851. Η πρωτότυπη μελοποίηση.

Αθαν. Καραμάνη, Νέα Μουσική Συλλογή. Τόμος Α΄, Θεσσαλονίκη 1955.
γ’. παρόμοια στην αργή δοξολογία του λαμπαδαρίου Πέτρου του Πελοποννησίου
σε ήχο δ’ άγια, στον στίχο Εὐλογητός... απαλύνει τον τονισμό και δεδοξασμένον προς όφελος της τονιζόμενης παραλήγουσας:
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Μουσική Συλλογή, Γ. Πρωγάκη, 1909.

Χειρόγραφο Θρ. Στανίτσα.
Συστηματική αποφυγή έντονου τονισμού των άρθρων
Κάποια παραδείγματα: α’. τον ειρμό της θ’ ωδής του όρθρου της Μεγ. Τρίτης Ἡ τὸν
ἀχώρητον Θεόν, τον οποίο παρότι άκουγε επί 20 έτη να ψάλλεται με τονή στο αρχικό άρθρο από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Κωνσταντίνου Πρίγγο (ο οποίος τον κατέγραψε έτσι
και στην περίφημη Μεγάλη Εβδομάδα του, κάνοντάς το άρθρο να ακούγεται ως διαζευκτικό ἢ), τον ψάλλει μεταφέροντας τον τονισμό στην λογική του θέση: στην συλλαβή χω
της τρίτης λέξης του ύμνου (αρχείο ήχου 06).

Κωνσταντίνου Πρίγγου, Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάς, Αθήνα 1969.
Η καταγραφή της ψαλμώδησης του Θρ. Στανίτσα:

Παρόμοιο θέμα παρατηρείται και στα δύο τροπάρια που ακολουθούν στην ίδια
ωδή, αλλά και σε πολλές άλλες περιπτώσεις.
β’. στα γνωστά «Πεντηκοστάρια» των Κυριακών, όπου με τρίφωνη κατάβαση αλλάζει τον ευρέως διαδεδομένο τονισμό του αρχικού άρθρου Ταῖς (με την συνηθισμένη
ανάβαση μίας φωνής από τον ζω΄ της μαλακής χρωματικής):
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γ᾿. στα Ανοιξαντάρια του Φωκαέως (στίχος Ἡδυνθείη), όπου αλλάζει την μελοποίηση, ώστε να μην υπερτονίζεται το άρθρο τὸ [ἅγιον] και να μεταφερθεί λογικότερα ο μελωδικός τονισμός στην τονιζόμενη συλλαβή της επόμενης λέξης (αρχείο ήχου 07):

Μουσική Συλλογή, Γ. Πρωγάκη, 1909. Η πρωτότυπη μελοποίηση.

Χειρόγραφο Θρ. Στανίτσα.
δ’. παρομοίως και σε στίχους των Ανοιξανταρίων του πρωτοψάλτου Γεωργίου
Ραιδεστηνού:

- 92 -

ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΨΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ

Ανοιξαντάρια Γ. Ραιδεστηνού, στίχος ᾌσω τῷ Κυρίῳ.

Χειρόγραφο Θρ. Στανίτσα.

Ανοιξαντάρια Γ. Ραιδεστηνού, στίχος Εὐλόγει ἡ ψυχή μου

Χειρόγραφο Θρ. Στανίτσα.
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ε’. στο θεοτοκίο Τὴν ὡραιότητα, όπου η γνωστή αργή μελωδία και ο τρόπος που
εψάλλετο και από τον πρωτοψάλτη Κωνσταντίνο Πρίγγο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
(αρχείο ήχου 08):

Το παραδοσιακό μέλος.
δεν τον εμποδίζει από το να τροποποιήσει-απαλύνει τους έντονους τονισμούς των άρθρων τῆς [παρθενίας σου], ή τὸ [τῆς ἁγνείας σου] στην δική του ερμηνεία (αρχείο ήχου
09), με αυτό τον τρόπο:

Οι μεταβολές στον τονισμό των άρθρων από τον Θρ. Στανίτσα .
Σημειώνω ότι η έγνοια των παραδοσιακών αλλά και ευαίσθητων στο θέμα της ορθής απόδοσης των ύμνων ψαλτών ώστε να μην απαλύνονται ή και να τροποποιούνται
ριζικά ανάλογα φαινόμενα «άλογων» τονισμών είναι διαχρονική. Επί παραδείγματι, ιδού
πώς τονίζεται υπερβολικά και άστοχα το άρθρο τὴν στο τέλος πάμπολλων προσομοίων
όταν ακολουθείται αυτούσια η μελωδία του αυτομέλου Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον:
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και ιδού πώς ο άρχων πρωτοψάλτης Λεωνίδας Αστέρης αλλάζει συστηματικά τον τονισμό
(τρεις συνεχόμενες φορές! σε ψαλμώδησή του στην Βέροια το έτος 2009) ώστε να μην
συμβεί αυτό (αρχείο ήχου 10):

Μελωδική έκφραση δύο συνεχόμενων τονιζόμενων συλλαβών
Το γνωστό αυτό θέμα, το οποίο μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπιστεί ερμηνευτικά
και σε τρεις ακόμη συνεχόμενες τονισμένες γραμματικά συλλαβές, δεν διέλαθε της προσοχής πολλών ιεροψαλτών, όπως και του Θρασυβούλου Στανίτσα. Σημειώνω ότι είναι
κάπως ανακριβές το σύνηθες λεγόμενο, ότι, δηλαδή, στην περίπτωση δύο συνεχόμενων
τονιζόμενων συλλαβών, η μελωδία τονίζει την δεύτερη. Το σωστό είναι ότι κατά την μελοποίηση και την ψαλμώδηση τέτοιων περιπτώσεων τονίζονται και οι δύο, με την δεύτερη να εκφράζεται εμφαντικότερα.
Αυτό κάνει και ο αείμνηστος Στανίτσας πολλές φορές, όπως στο μεγαλυνάριο Ἄξιόν
ἐστιν, ψάλλοντας, επί παραδείγματι, το λεγόμενο «συνηθισμένο» του πλ. δ’ το έτος 1959
στο Σκούταρη. Έτσι, ενώ η παραδοσιακή καταγραφή της μελωδίας στο σημείο αυτό είναι:

Μουσική Συλλογή, τόμος Γ’, Γ. Πρωγάκη, 1910.
ο Στανίτσας αναπτύσσει σε δύο χρόνους κάθε μία από τις συλλαβές της λέξης Θεὸν ώστε
να μην ακούγεται τονισμένη έντονα η πρώτη, και συνεχίζει τονίζοντας λογικά και την
επόμενη λέξη (αρχείο ήχου 11):

Ήδη σημείωσα ότι το φαινόμενο είναι διαχρονικό, και οι ευρύτερες συζητήσεις και
υποδείξεις για τα θέματα επιτυχούς ανάδειξης του υμνογραφικού λόγου ήταν πολύ συνηθισμένες μεταξύ των κορυφαίων ιεροψαλτών. Στην ψαλμώδηση της ίδιας σύνθεσης εντός
του Πατριαρχικού ναού τον Οκτώβριο του έτους 2008 ο Λεωνίδας Αστέρης επίσης τροποποιεί ελαφρά την μελωδία (και αυτός μόνο σε αυτό το σημείο του μέλους), κάπως διαφορετικά μεν από τον προκάτοχό του Θρασ. Στανίτσα, αλλά με τον ίδιο σκοπό και αποτέλεσμα (αρχείο ήχου 12):

Για την οικονομία του χώρου δεν μνημονεύω λεπτομερώς ανάλογες μελικές τροποποιήσεις από άλλους κορυφαίους πρωτοψάλτες στην περίπτωση αυτή, διαχρονικά
παρατηρούμενες, και εντός του Πατριαρχικού ναού έως και σήμερα, όπου το (παλαιό συ-
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νήθως) μέλος του Μεγαλυναρίου ψάλλεται αυτούσιο, εκτός όμως του συγκεκριμένου σημείου όπου ακολουθείται η παραπάνω λογική.
Επιτυχέστερος χωρισμός και μελοποίηση των νοημάτων ενός ύμνου σύμφωνα με το νόημά τους
Δύο παραδείγματα: α’. το τρίτο στιχηρό των Αίνων της Κυριακής των Βαΐων, το οποίο συχνά-πυκνά εμφανίζεται σε πολλές εκδόσεις χωρισμένο άστοχα: δεῦρο θέασαι, * ὅν
εἶδεν Ἡσαΐας, ἐν σαρκὶ * δι᾿ ἡμᾶς παραγεγόμενον

Συλλογή ιδιομέλων…, Κωνσταντινούπολις 1831.
στην μελοποίηση του Τριωδίου από τον Θρ. Στανίτσα (και σε λίγους ακόμη μελοποιούς)
εμφανίζεται ορθά χωρισμένο: δεῦρο θέασαι, ὅν εἶδεν Ἡσαΐας, * ἐν σαρκὶ δι᾿ ἡμᾶς παραγεγόμενον

Θρασ. Στανίτσα, Μουσικόν Τριώδιον, Αθήνα 1969.
β΄. ο στίχος Ὅτι ἔτι καὶ ἡ προσευχή μου από την στιχολογία των Εσπερινών (όπου
παρατηρείται γενικότερα άστοχος χωρισμός λέξεων, οι οποίες όμως νοηματικά συμπορεύονται) στον οποίο υπάρχει ο συστηματικά άστοχος χωρισμός σχεδόν σε όλα τα ψαλτικά βιβλία: κατεπόθησαν έχόμενα * πέτρας οἱ κριταὶ αὐτῶν. Επί παραδείγματι στον α’ ήχο:
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Νέον Αναστασιματάριον [Πέτρου Πελοποννησίου], έκδ. 1820.
το οποίο διορθώνει ο Θρ. Στανίτσας:

Χειρόγραφο Θρ. Στανίτσα (αρχείο ήχου 13, από την συναυλία στις Βρυξέλλες).
Στην ευρύτερη ενότητα της ορθής κατανόησης του νοήματος ενός ύμνου και της
συνακόλουθης επιτυχούς μελοποίησής του, μπορεί να αναφερθεί και η κατηγορία περιπτώσεων με τον τίτλο
Ποιητική ισορροπία, αλλά νοηματική αστοχία
Και στον τομέα αυτό ο Θρ. Στανίτσας επέδειξε εύστοχες παρεμβάσεις, όπως άλλωστε και κάποιοι άλλοι μελοποιοί. Ωστόσο, φαίνεται ότι εκείνος διακρίθηκε περισσότερο, παρουσιάζοντας μεταβολές παλαιότερων μελοποιήσεων χάριν του νοήματος των ύμνων
α’. στην θ’ ωδή της εορτής της Υπαπαντής: ...πρωτοτοκούμενον Μητρὶ *
ἀπειράνδρῳ μεγαλύνομεν προσπερνά την ποιητική ισορροπία των παλαιών (και κάποιων
νεώτερων) ψαλτικών βιβλίων και χωρίζει σωστά: ...πρωτοτοκούμενον Μητρὶ ἀπειράνδρῳ
* μεγαλύνομεν και στο συλλαβικό και στο αργό ειρμολογικό μέλος.
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Ειρμολόγιον σύντομον Πέτρου Βυζαντίου, έκδ. 1825, όπου συν τοις άλλοις
το ἀπειράνδρω μετατρέπεται σε ...επίρρημα με την προσθήκη του τελικού «ς» (κάτι που
εμφανίζεται στην ίδια έκδοση και στο αργό μέλος του Πέτρου του Πελοποννησίου).
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Η συλλαβική (και αρχείο ήχου 14) και αργοσύντομη μελοποιητική απόδοση
του ύμνου από τον Στανίτσα.
β΄. στην ευρηματική και κάπως εντυπωσιακή ψαλτική προσέγγισή του στον ειρμό
της θ’ ωδής των Κυριακών Τελώνου και Φαρισαίου και Τυρινής Θεὸν ἀνθρώποις ἰδεῖν
ἀδύνατον, όπου και πάλι προσπερνά την ποιητική ισορροπία δύο+δύο λέξεων, και χωρίζει
νοηματικά:

Χειρόγραφο Θρ. Στανίτσα (και αρχείο ήχου 15)
γ΄. στον ειρμό της ζ’ ωδής του κανόνα των Χριστουγέννων, όπου ο Θρ. Στανίτσας
προσπερνά και πάλι την ποιητική ισορροπία με βάση την οποία έγινε η παλαιότερη μελοποίηση (ὁ τῶν Πατέρων * Θεὸς εὐλογητός εἶ), και ψάλλει κατά νόημα: ὁ τῶν Πατέρων Θεὸς
* εὐλογητός εἶ και στο συλλαβικό (αρχείο ήχου 16) και στο αργοσύντομο μέλος
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Καταγραφή της ψαλμώδησης του Θρ. Στανίτσα από τον μαθητή του Λυκούργο Πετρίδη
στο βιβλίο του, Όρθρος. Μέρος Β΄, Θεσσαλονίκη 2000, σ. 10 (το αργό μέλος στην σ. 29).
δ᾿ στον επινίκιο ύμνο Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος Σαβαώθ με την γνωστή γενικότερα
κορύφωση και στάση στην λέξη οὐρανὸς η οποία όμως τεμαχίζει το νόημα του ύμνου:
πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ [τῆς δόξης Σου]. Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι σε μία από τις
πρώτες μελοποιήσεις του ύμνου (δημοσιευμένη στο Μουσικόν Δωδεκαήμερον του Αλεξάνδρου Βυζαντίου [Κωνσταντινούπολις 1884] σε επεξεργασία του Γ. Σαρανταεκκλησιώτου)
αυτή του Ονουφρίου Βυζαντίου περί τα μέσα του 19ου αιώνα (στον παραδοσιακό β’ ήχο
της Θείας Λειτουργίας), ο ύμνος μελοποιείται κατά τον ποιητικό χωρισμό.
Με νοηματικό χωρισμό εμφανίζεται ο ύμνος στην μελοποίηση του πρωτοψάλτου
Γεωργίου Ραιδεστηνού, δημοσιευμένη στην Φόρμιγγα του Ιακώβου Ναυπλιώτου στα
1894, και στο Εν άνθος της καθ᾿ ημάς εκκλησιαστικής μουσικής του Αγαθαγγ. Κυριαζίδη το
έτος 1896 (στην δεύτερη όμως, παραδόξως, υπό το όνομα του Ονουφρίου Βυζαντίου) .

Αγαθαγγ. Κυριαζίδου, Εν άνθος..., 1896.
Σε αντίστοιχες μελοποιήσεις του Θρ. Στανίτσα παρατηρείται συχνά το φαινόμενο
να χωρίζεται ο ύμνος νοηματικά, όπως στους ἠχους β’, πλ. δ’, και λέγετο:
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Χειρόγραφο Θρασ. Στανίτσα. Ο επινίκιος ύμνος σε ήχο λέγετο.
Εντύπωση όμως προκαλεί η περίπτωση της σύνθεσης του Μιχαήλ Χατζηαθανασίου σε ήχο α’ επτάφωνο την οποία πολύ συχνά έψαλε ο Στανίτσας. Ο χωρισμός του ύμνου
στην συγκεκριμένη σύνθεση είναι ποιητικός, και έτσι τον έψαλε (με επιμέρους καλλωπισμούς) ο μαθητής του μελοποιού αείμνηστος Στανίτσας, και έτσι το κατέγραψε από τις
παλαιότερες ερμηνείες του ο μαθητής του τελευταίου Λυκούργος Πετρίδης (Θ. Λειτουργία
1982).

Μιχ. Χατζηαθανασίου, Μουσική Ζωοδόχος πηγή, 1976, σ. 185.
Σε μεταγενέστερες ερμηνείες του όμως (περίπου μετά τα μέσα της δεκαετίας του
1970) ο αείμνηστος πρωτοψάλτης μετέβαλε την μελοποίηση του δασκάλου του στο συγκεκριμένο σημείο, αντιλαμβανόμενος το θέμα και επιλέγοντας την νοηματική απόδοση
του ύμνου:

Χειρόγραφο Θρασ. Στανίτσα (και αρχείο ήχου 17)6.

Πέρα από τα χειρόγραφα του Θρασ. Στανίτσα, οι εν λόγω μελοποιήσεις του επινίκιου ύμνου ή οι
καλλωπισμοί του ίδιου έχουν εκδοθεί και στον τόμο Πατριαρχική Μουσική Κιβωτός, Άγιον Όρος
1999.
6
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ε’. το περίφημο δοξαστικό του εσπερινού της Αποκαθηλώσεως, όπου στην τελευταία του φράση ο ποιητικός χωρισμός μετατρέπεται και σε μελωδικό, και αλλοιώνονται
έτσι άσχημα τα νοήματα του υμνογράφου: μεγαλύνω τὰ Πάθη Σου * ὑμνολογῶ καὶ τὴν
Ταφήν Σου * σὺν τῇ ἀναστάσει κραυγάζων· * Κύριε δόξα σοι, αντί του ορθού: μεγαλύνω τὰ
Πάθη Σου * ὑμνολογῶ καὶ τὴν Ταφήν Σου σὺν τῇ ἀναστάσει, κραυγάζων· Κύριε δόξα σοι.
Προσπερνώντας ο αείμνηστος Θρασ. Στανίτσας το γεγονός ότι όλες (πλην μίας, αλλά μεταγενέστερης)7 οι μελοποιητικές προσεγγίσεις του ύμνου ακολουθούν τον ποιητικό χωρισμό (μαζί και εκείνη του επί 20ετία πρωτοψάλτη του Κων/νου Πρίγγου, καταγεγραμμένη στην Μεγάλη Εβδομάδα του), ψάλλει το έτος 1966 νοηματικά, εκφράζοντας θαυμάσια
το περιεχόμενο του ύμνου (αρχείο ήχου 18):

7

Του αειμνήστου π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη (Η Αγία και Μεγ. Εβδομάς, 2004):

Στο θέμα έχω αναφερθεί παλαιότερα: «Σῶσόν με θεολογοῦντά Σε. Ἡ μελωδικὴ ἔνδυση τῆς
ὑμνογραφίας στὸ νέο στιχηραρικὸ γένος μελοποιίας», εισήγηση στο Β΄ Διεθνές Συνέδριο Μουσικολογικό και Ψαλτικό του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος: Τα γένη
και είδη της Βυζαντινής Ψαλτικής Μελοποιίας, (Αθήνα 15-19 Οκτωβρίου 2003). Δημοσιεύτηκε στον
τόμο των Πρακτικών του συνεδρίου (Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος-Ἵδρυμα
Βυζαντινῆς Μουσικολογίας. «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης». Β Διεθνὲς Συνέδριο
Μουσικολογικὸ καὶ Ψαλτικό. Ἀθήνα, 15-19 Ὀκτωβρίου 2003. Τὰ Γένη καὶ Εἴδη τῆς Βυζαντινῆς
Ψαλτικῆς Μελοποιίας. Πρακτικά. Ἐκδίδει ὁ Γρ. Θ. Στάθης, σσ. 335-357). Δημοσιεύτηκε και στην β'
έκδοση του βιβλίου Η ψαλτική τέχνη. Λόγος και μέλος στη λατρεία της ορθόδοξης εκκλησίας, Θεσσαλονίκη 2008.
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Έτσι το έψαλε και ο χορός Εργαστήρι Ψαλτικής του Αθανασίου Παϊβανά, μαθητή
του αειμνήστου πρωτοψάλτου, σε σχετική εκδήλωση το έτος 20178, με βάση καταγραφή
της συγκεκριμένης ερμηνείας του άρχοντα.
Με βάση τα παραπάνω εκτεθέντα στην κατηγορία αυτή, ας τολμήσω να «αυθαιρετήσω», μη παραθέτοντας ως τεκμήριο υπάρχουσα παρτιτούρα ή ηχογράφηση του άρχοντος (αφού τέτοια δεν υπάρχει), αλλά εκφράζοντας την βεβαιότητά μου για το ότι, αν
είχε συνειδητοποιήσει το νοηματικά άτοπο του ποιητικού και μελωδικού χωρισμού καὶ
τὴν δοθεῖσαν ἐξουσίαν * πανταχοῦ διδαχθέντες στο πρώτο αναστάσιμο εωθινό ιδιόμελο,
δεν θα δίσταζε να την τροποποιήσει, ίσως κάπως έτσι:

π. Κων/νου Παπαγιάννη, Μουσική Παρακλητική, στο τελευταίο τμήμα
και των τριών τόμων (Α΄, Β΄, Γ΄).
Σύνδεση και όχι χωρισμός του άρθρου από την λέξη που ακολουθεί.
Ένα παράδειγμα για την συγκεκριμένη περίπτωση είναι η αριστοτεχνική ψαλμώδηση από τον Θρασ. Στανίτσα του νεώτερης μελοποίησης αλλά ήδη κλασικού Ἄξιόν ἐστιν,
του λεγόμενου «Πατριαρχικού». Αν και στο χειρόγραφό του βάζει σταυρό μετά από το
άρθρο τῶν [χερουβίμ] χωρίζοντάς το από το ουσιαστικό, στην θαυμάσια ερμηνεία του
αγνοεί το ίδιο του το μουσικό κείμενο στο σημείο εκείνο και ενώνει εμπνευσμένα την
φράση (αρχείο ήχου 19).

8

https://www.youtube.com/watch?v=lqIBzKLHRno

- 103 -

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Χειρόγραφο Θρασ. Στανίτσα.
Η μελοποίηση-ψαλμώδηση «ιδιαίτερων» λέξεων
Ήδη αναφέρθηκαν παραπάνω αρκετές λέξεις των ύμνων οι οποίες αλλάζουν νόημα ανάλογα με τον τονισμό τους κατά την μελοποίηση. Ως παράδειγμα αναφέρω εδώ την
λέξη μετὰ η οποία μνημονεύτηκε παραπάνω σε συνάφεια με τις εμμελείς αναγνώσεις. Στο
δ’ εωθινό, η συνηθισμένη και γενικότερα γνωστή μελοποίηση της φράσης τὶ τὸν ζώντα
μετὰ τῶν νεκρῶν ζητεῖτε, δίνει στην συγκεκριμένη λέξη πολύ περισσότερο την έννοια του
«ακολούθως», παρά την σωστή «μαζί με». Αρκεί να δει κάποιος την μελοποίηση της φράσης αυτής στο Αναστασιματάριο του 1832 (με την επιγραφή «καθὼς ψάλλονται ἐν τῷ
Πατριαρχείῳ», κάτι που σημαίνει ότι ήδη εκείνη την εποχή δεν ψαλλόταν αυτούσια η μελοποίηση του Πέτρου του Πελοποννησίου), σε εκείνο του Ιωάννου πρωτοψάλτου, και σε
πολλών άλλων μελοποιών και ερμηνευτών έως και σήμερα.

Αναστασιματάριον νέον, Κωνσταντινούπολις 1832.
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Αναστασιματάριο «Πέτρου, επιδιορθωθέν», έκδ. Ιωάννου, 1863.
Ωστόσο, στην παλαιότερη μελοποίηση του Πέτρου του Πελοποννησίου από τον
18ο αιώνα, η φράση τονίζεται επιτυχώς, ώστε η λέξη μετὰ να εκφέρεται κατά το νόημά
της

Πέτρος Πελοποννήσιος (περίπου 1770, ἐκδ. 1820).
κάτι που συμβαίνει και στην μελοποίηση του πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου

Αναστασιματάριον Κων/νου, έκδ. 1863-65
Παρομοίως, σωστά μελοποιεί την συγκεκριμένη φράση και ο Άρχοντας Θρασ.
Στανίτσας, και στις δύο μελοποιήσεις του (η πρώτη κατά το έτος 1963)

Χειρόγραφο Θρασ. Στανίτσα (αρχείο ήχου 20).
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Είναι σημαντικό να μνημονεύσουμε εδώ και την περίπτωση ψαλμώδησης του αναστάσιμου στιχηρού των Αίνων του γ’ ήχου Χαρᾶς τὰ πάντα πεπλήρωται από τον εξαιρετικό Κωνσταντινουπολίτη πρωτοψάλτη και βασικό συνεργάτη του Θρασ. Στανίτσα, Δημήτριο Μαγούρη. Στην ψαλμώδηση αυτή που προέρχεται από την δεκαετία του 1960, ο
Μαγούρης αφενός εκφράζει τονίζοντας επιτυχώς την λέξη μετὰ (Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα
μετὰ τῶν νεκρῶν) μεταφέροντας τον τονισμό της φράσης στην συλλαβή κρῶν, αφετέρου
προσπερνά την ποιητική ισορροπία οὒκ ἔστιν ᾧδε, ἀλλ' ἐγήγερται * καθὼς εἶπε, προάγων
ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ ψάλλοντας νοηματικά: οὒκ ἔστιν ᾧδε ἀλλ' ἐγήγερται καθὼς εἶπε, * προάγων
ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ (αρχείο ήχου 21). Με κάποια σχετική ακρίβεια η ψαλμώδηση της συγκεκριμένης φράσης του εν λόγω στιχηρού από τον αείμνηστο Μαγούρη καταγράφεται ως
εξής:

Μελοποίηση και ψαλμώδηση σύνθετων λέξεων
Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρούμε να τονίζονται υπερβολικά τα πρώτα συνθετικά τέτοιων λέξεων σε παλαιότερες εκδόσεις, ενώ αντίθετα σε πάρα πολλές ερμηνείες
σπουδαίων πρωτοψαλτών το φαινόμενο απαλύνεται με μελωδικό «σπάσιμο» του μουσικού τονισμού στο συγκεκριμένο σημείο. Ανάλογες περιπτώσεις παρατηρούμε και στις
ερμηνείες του Θρασ. Στανίτσα, με ποιο χαρακτηριστική ίσως την λέξη παραπεσόντα του
δοξαστικού ιδιομέλου της Κυριακής της Τυρινής. Πράγματι, στην συγκεκριμένη λέξη την
οποία τονίζουν έντονα στην συλλαβή [πα]ρα[πεσόντα] οι παλαιότεροι, αλλά και αρκετοί
νεώτεροι μελοποιοί, ο αείμνηστος πρωτοψάλτης επιλέγει μια μελωδική κίνηση που μεταφέρει τον τονισμό στην γραμματικά τονισμένη συλλαβή της λέξης.

Στεφάνου λαμπαδαρίου, Μουσική Κυψέλη, τόμος Β’, Κωνσταντινούπολις 1857 και 1883.
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Θρασ. Στανίτσα, Μουσικόν Τριώδιον, Αθήνα 1969.
Υπέρβαση της μελωδίας του αυτομέλου σε προβληματικούς χωρισμούς προσομοίων
Μη θέλοντας να μακρυγορήσω θα σημειώσω τελείως επιγραμματικά κάποιες μόνο
περιπτώσεις από τις πάρα πολλές, όπου ο Θρασ. Στανίτσας (μερικές φορές και άλλοι
σπουδαίοι ιεροψάλτες) αλλάζουν την μελωδία του αυτομέλου, όταν διαπιστώνουν ότι με
βάση αυτήν κάποια προσόμοια χωρίζονται ανεπιτυχώς. Το φαινόμενο είναι ευρύτερα
γνωστό και «σημείον αντιλεγόμενον», ως μη ώφελε, μεταξύ των ιεροψαλτών.
α’. το προσόμοιο της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βαβαὶ τῶν σῶν μυστηρίων ἁγνή! το
οποίο χωρίζεται νοηματικά (και όχι κατά το αυτόμελο Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος!...
Εὐφραίνου Γεθσημανῆ, τῆς Θεοτόκου τὸ ἅγιον τέμενος. Βοήσωμεν οἱ πιστοί, * τὸν Γαβριὴλ
κεκτημένοι ταξίαρχον...) από πολλούς, από την εποχή τουλάχιστον του πρωτοψάλτου Ιακώβου του Πελοποννησίου (ͭ1800), και φυσικά και από τον Στανίτσα: ...Ἡ δόξα σου
εὐπρεπής, θεοφεγγέσιν ἐκλάμπουσα χάριτι, Παρθένοι σὺν τῇ Μητρὶ τοῦ Βασιλέως πρὸς
ὕψος ἐπάρθητε... (αρχείο ήχου 22, μονή Κύκκου 1986). Το ίδιο θέμα παρουσιάζεται στο
ίδιο προσόμοιο στους Αίνους της 8ης Σεπτεμβρίου.
β΄. τα προσόμοια της 25ης Μαρτίου όπου παρομοίως προσπερνά την μελωδία του
αυτομέλου Ὅλην αποθέμενοι... ἵνα διὰ πάντων * ὑπήκοοι γενόμενοι Χριστῷ...:
...χαῖρε θεία στάμνε τοῦ Μάννα, χαῖρε λύσις τῆς ἀρᾶς...
...μὴ με δελεάσῃς ἀπάτῃ· οὐ γὰρ ἔγνων ἡδονήν... (αρχείο ήχου 23, έτος 1972).
γ΄. το γνωστότατο και λόγω της ψαλμώδησής του στους Παρακλητικούς κανόνες της
Υπεραγίας Θεοτόκου προσόμοιο θεοτοκίο Τῇ θεοτόκῳ ἐκτενῶς, είναι γραμμένο με βάση
το αυτόμελο Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ, ωστόσο το νόημα της δεύτερης φράσης του ολοκληρώνεται δύο λέξεις-πέντε συλλαβές μετά την κατάληξη του αυτομέλου: ἁμαρτωλοὶ καὶ
ταπεινοὶ καὶ προσπέσωμεν ἐν μετανοίᾳ. Ο νοηματικός αυτός χωρισμός, ο οποίος έχει καταγραφεί με σημεία στίξης και σε παλαιά Ωρολόγια, ακολουθείται και από τους μεγάλους
μουσικούς σε ψαλτικά βιβλία και στην ψαλμώδηση στους ναούς, αντί του χωρισμού του
αυτομέλου. Έτσι το έψαλε ασφαλώς και ο Θρασ. Στανίτσας και πολλοί προκάτοχοί του.
δ΄. το τροπάριο Ἀνέθηκε Μωϋσῆς του κανόνα της εορτής της Υψώσεως του Τιμ.
Σταυρού, εάν ψαλλεί σύμφωνα με τον ειρμό Σταυρὸν χαράξας παρουσιάζει τον χωρισμό:
τὸν πρὸς γῆν συρόμενον ὄφιν προσέδησεν * ἐγκάρσιον ἐν τούτῳ θριαμβεύσας τὸ πῆμα... Ο
λαμπαδάριος και μετέπειτα πρωτοψάλτης Ιωάννης όμως, κατά το α’ μισό του 19ο αιώνα,
αντιπαρέρχεται τον χωρισμό του ειρμού και το χωρίζει νοηματικά: τὸν πρὸς γῆν
συρόμενον ὄφιν προσέδησεν ἐγκάρσιον * ἐν τούτῳ θριαμβεύσας τὸ πῆμα... (Ειρμολόγιον
των Καταβασιών..., β’ έκδοση: Κωνσταντινούπολις 1839). Έτσι το έψαλε και ο άρχων
Θρασ. Στανίτσας (αρχείο ήχου 24, ψαλμώδηση στις 14 Σεπτεμβρίου 1969).
ε’. το α’ προσόμοιο των Αίνων της εορτής της Μεταμορφώσεως Πρὸ τοῦ Τιμίου
Σταυροῦ σου ψάλλεται κατά το αυτόμελο Ὁ ἐξ ὑψίστου. Εάν εφαρμοστεί η μελωδία του
τελευταίου, οι τελευταίοι στίχοι του προσομοίου παρουσιάζουν τον χωρισμό:
...ἀναβοῶντες· Σὺ τὸ ἄχρονον * φῶς ὑπάρχεις Χριστὲ καὶ ἀπαύγασμα * τοῦ Πατρός, εἰ καὶ
θέλων * σάρξ ὡράθης ἀναλλοίωτος. Σε σειρά όμως ηχογραφήσεων των πατριαρχικών
πρωτοψαλτών Κωνσταντίνου Πρίγγου (Βόλος, 6-8-1958), Θρασυβούλου Στανίτσα και
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πολλών άλλων, παρατηρούμε ότι ψάλλουν κατά το νόημα, ενώνοντας τις αρμόδιες φράσεις και λέξεις: ...ἀναβοῶντες· Σὺ τὸ ἄχρονον φῶς ὑπάρχεις Χριστὲ καὶ ἀπαύγασμα τοῦ
Πατρός * εἰ καὶ θέλων σάρξ ὡράθης ἀναλλοίωτος.
Ευρύτερες παρεμβάσεις σε παλαιότερες συνθέσεις
Εξαιρετικό παράδειγμα επεξεργασίας πολλών σημείων ενός μέλους με στόχο τούς
σωστούς τονισμούς και τις ομαλότερες καταλήξεις αποτελεί η περίφημη αργή δοξολογία
του Κυριακού Ιωαννίδου σε ήχο πλ. α’. Το εντυπωσιακό αυτό μέλος έχει, ωστόσο, σε κάποια σημεία παράτονες θέσεις με αποτέλεσμα να υπερτονίζονται μη τονιζόμενες συλλαβές του ποιητικού κειμένου: Ίησου ή: Κυριέ· καὶ αἰνετὸν (υπερτονισμός του συνδέσμου
καὶ)· τὰ δίκαιωματά Σου· κατεφυγόν· έλεησον ἡμᾶς και σε άλλα σημεία. Ο Θρ. Στανίτσας (ο
οποίος συνήθιζε να ψάλλει την εν λόγω δοξολογία, με θαυμάσιο τρόπο) επενέβει στις περιπτώσεις αυτές, διόρθωσε τους παρατονισμούς, ενώ επιπρόσθετα τροποποίησε με ομαλότερη μελωδική ροή (σταδιακή ανιούσα εκφραστική πορεία) τις καταλήξεις του τρισαγίου στο τέλος: Ἅγιος ὁ Θεὸς (εντελής αντί για ατελή κατάληξη) Ἅγιος Ἰσχυρὸς (ατελής
αντί για εντελή)9. Παραθέτω κάποια από τα επίμαχα σημεία στην πρωτότυπη μορφή της
σύνθεσης και στην επεξεργασία του αειμνήστου Θρασ. Στανίτσα.

...Ἰησοῦ Χριστέ...

Θρασυβούλου Στανίτσα, Άρχοντος πρωτοψάλτου της Μ.τ.Χ.Ε. Μουσικά χειρόγραφα. ΕσπερινόςΌρθρος, Αθήνα 2006, σ. 541 κ.ε.
9
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...τὰ δικαιώματά Σου.

...πρὸς Σὲ κατέφυγον...
και το τρισάγιον για την κατάδειξη της συνολικής επέμβασης:
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ
Σταματώ εδώ, μη θέλοντας να λεπτολογήσω άλλο, και μη μπορώντας ασφαλώς να
παραθέσω λεπτομερώς την πληθώρα των παραδειγμάτων από χειρόγραφα και ηχογραφήσεις του μεγάλου πρωτοψάλτου τα οποία εμπίπτουν σε μία ή κάποιες από τις παραπάνω κατηγορίες, ή και σε άλλες. Θα μπορούσα, επί παραδείγματι, να αναφερθώ στο πώς ο
Θρασ. Στανίτσας κανονίζει τους χρόνους των αναστάσιμων εξαποστειλαρίων ώστε να
ενώνονται νοήματα, ή στο πώς μελοποιεί νοηματικά και πάλι πολλά από τα τροπάρια του
κανόνα του Ακαθίστου Ύμνου. Επίσης, δεν παραθέτω όλες τις περιπτώσεις στις οποίες
παρατηρείται ότι η ψαλτική «φιλοσοφία» του αειμνήστου Θρασ. Στανίτσα προέρχεται ή
συμπίπτει με παρόμοιες πρακτικές επεμβάσεων σπουδαίων παλαιότερων ή σύγχρονών
του πρωτοψαλτών και μελοποιών, προς όφελος της επιτυχούς νοηματικής ψαλμώδησης
των ύμνων. Πιστεύω ότι με όσα ήδη καταγράφηκαν, η εικόνα είναι καθαρή και τα ψαλτικά «μηνύματα» του αειμνήστου άρχοντος ξεπερνούν τυχόν αγκυλώσεις για δήθεν αναλλοίωτο και ίσως σχεδόν «θεόπνευστο» «παραδεδομένο» μέλος, το οποίο θα πρέπει να
μείνει ανέγγιχτο, ως νεκρό μουσειακό είδος.
Η ψαλτική δεν είναι απλά το μέλος, αλλά το συναμφότερον λόγου και μέλους, και η
διδασκαλία της πρέπει πάντα να ξεκινά από την ερμηνεία του πρώτου, και κατόπιν να
προχωρά στην διδαχή του δεύτερου, όχι όμως οποιασδήποτε μελοποίησης, αλλά αυτής
που με εναργέστερο τρόπο εκφράζει και προβάλλει το περιεχόμενο των ύμνων. Και πάλι
δεν επεκτείνω τον λόγο στο σημείο αυτό, έχω ήδη γράψει και μιλήσει αρκετά για το θέμα,
υπάρχουν μαγνητοσκοπημένες-αναρτημένες και δημοσιευμένες εισηγήσεις και ομιλίες,
και η προγραμματισμένη, συν Θεώ, έκδοση για την οποία μίλησα παραπάνω θα έχει ακόμη μεγαλύτερη πληρότητα.
Δεν θα μπορούσε όμως να υπάρχει καταλληλότερος ακροτελεύτιος λόγος μετά τα
όσα προσπάθησα να εκθέσω για την ψαλτική προσέγγιση των ύμνων από τον αείμνηστο
Άρχοντα πρωτοψάλτη Θρασύβουλο Στανίτσα, από ένα απόσπασμα του λόγου του Πανα-
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γιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου στο Πνευματικό μνημόσυνο του
αειμνήστου Θρασυβούλου Στανίτσα (1910-1987), Άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του
Χριστού Εκκλησίας το οποίο έλαβε χώρα στην Αστική Σχολή Γαλατά την 9η Δεκεμβρίου
του έτους 2017 (βλ. την παρατιθέμενη παρακάτω βιβλιογραφία):
«Σεβόμενοι λοιπόν τα παραδόσεις μας σημαίνει να μεταφέρομεν την αγαθήν μερίδαν της τότε εποχής εις σύγχρονον έκφρασιν.... Ο αείμνηστος άρχων ήτο εμβαπτισμένος,
άνευ ουδεμιάς αμφιβολίας, εις τα νάματα της πατρώας εκκλησιαστικής μας μουσικής.
Όμως ήτο εμβαπτισμένος με έναν τέτοιον τρόπον ώστε να μην αναμασά ακάρπως τα κληροδοτηθέντα και κληρονομηθέντα, αλλά να τα επεξεργάζεται επικαίρως και χρησίμως
προς ωφέλειαν των συγχρόνων του αλλά και ως βάσιν άσειστον διά τας επιγενομένας
γενεάς. Ο μακαριστός Στανίτσας, τούτο το εκλεκτόν γέννημα και θρέμμα της Πόλεώς μας,
ετίμησε τα Πατριαρχικά αναλόγια πρωτίστως διά του χαρακτήρος του και εν συνεχεία διά
της απαραμίλλου κάλλους τέχνης του. Τούτο είναι η πιστή υπακοή εις την καλώς νοουμένην παράδοσιν, την ζωντανήν και δυναμικήν παράδοσιν, την εξελισσομένην παράδοσιν,
την παράδοσιν που μας εισάγη εν ασφαλεία εις το μέλλον. Έχομεν ιερώτατον χρέος να
βαδίσωμεν εμπρός, εμπνεόμενοι από τα παραδοθέντα. Δεν πρέπει όμως υπ᾿ ουδενί λόγω
να παραδοθώμεν εις άκριτον αιχμαλωσίαν των, αλλά εις επωφελή ανάπτυξίν των.»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ ΣΤΑΝΙΤΣΑ
Αγγελινάρα Γεωργίου, Θρασύβουλος Στανίτσας, Άρχων πρωτοψάλτης της Μεγάλης
του Χριστού Εκκλησίας, ομιλία στην «Βυζαντινή Συμφωνία στη μνήμη του Άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασυβούλου Στανίτσα. Αίθουσα Αρχαιολογικής Εταιρείας, 28 Απριλίου 1988. Σε ανάτυπο: Αθήνα 1991.
Παϊβανά Αθανασίου, «Μνήμες από τα χρόνια της μαθητείας του στον Θρασύβουλο
Στανίτσα». Ομιλία που πραγματοποιήθηκε στις 29 /11/2017 στην εκδήλωση που οργάνωσε ο εν Αθήναις Σύλλογος Μουσικοφίλων Κων/πόλεως.
https://www.youtube.com/watch?v=opoxd4ZkxyQ
Παϊβανά Αθανασίου, «Θρασύβουλος Στανίτσας: ο κρίκος της διά μέσου των αιώνων
αλυσίδας των Αρχόντων Πρωτοψαλτών της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας». Εισήγηση
στο Γ΄ Παγκόσμιο Συνέδριο του Βυζαντινού Μουσικού Πολιτισμού (29/10-2/11/2011,
Αθήνα).
https://www.youtube.com/watch?v=pRIUwL1Focg
Παϊβανά Αθανασίου, «Ο Άρχων Θρασύβουλος Στανίτσας ως Πρωτοψάλτης και διδάσκαλος». Εισήγηση στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Χίου 15 Δεκεμβρίου 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=IsmEdfcRDb0
Παϊβανά Αθανασίου, «Θρασύβουλος Στανίτσας, ο Άρχων Πρωτοψάλτης της Μεγάλης
Εκκλησίας και δάσκαλός μου», Δράμα 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=7iu2L2BSSZI&feature=youtu.be
Στάθη Γρηγορίου, «Θρασύβουλος Στανίτσας. Άρχων πρωτοψάλτης της Μεγάλης του
Χριστού Εκκλησίας (ͭ18 Αυγούστου 1987)», στον τόμο «Τιμή προς τον διδάσκαλον». Έκφραση αγάπης στο πρόσωπο του καθηγητού Γρηγορίου Θ. Στάθη, Αθήνα 2001, σσ. 895898.
Στανίτσα Θρασυβούλου, άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας,
Μουσικά χειρόγραφα. Εσπερινός-Όρθρος, επιμέλεια εκδόσεως Χρήστος Τσιούνης, Αθήνα
2006.
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Τσέτση Γεωργίου πρωτοπρεσβυτέρου, «Μνήμη πρωτοψαλτών της Μεγάλης του
Χριστού Εκκλησίας [Ιάκωβο Ναυπλιώτη, Κωνσταντίνο Πρίγγο, Θρασύβουλο Στανίτσα]»,
Ομιλία στην Κύπρο περί το έτος 2009. Δημοσιευμένη:
http://panagiotisandriopoulos.blogspot.gr/2009/02/blog-post_1741.html
Τσιούνη Χρήστου, Θρασύβουλος Στανίτσας, Άρχων Πρωτοψάλτης της Μ.Χ.Ε. (19101987), Αναμνήσεις και αφηγήσεις, Εκδόσεις Φανάριον, Αθήνα 2003.
Φαράσογλου Σεραφείμ πρωτοπρεσβυτέρου, «Θρασύβουλος Στανίτσας. Άρχων πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας (1910-1987)», στον τόμο: Οι ψάλτες του
Οικουμενικού Πατριαρχείου, Αθήνα 1966, σσ. 77-96 (όπου και σχετική βιβλιογραφία).
Φαράσογλου Σεραφείμ πρωτοπρεσβυτέρου, Από την τάξη και ψαλμωδία στον Πατριαρχικό ναό Κωνσταντινουπόλεως, Αθήνα 1988.
Φαράσογλου Σεραφείμ πρωτοπρεσβυτέρου, «Θρασύβουλος Στανίτσας. Η Βυζαντινή
μουσική και το εκκλησιαστικό ύφος», Πειραϊκή Εκκλησία, αρ. φύλλου 187, (Νοέμβριος
2007).
Φαράσογλου Σεραφείμ πρωτοπρεσβυτέρου, «Θρασύβουλος Στανίτσας», ηχογραφημένη εκτενής αναφορά στον Άρχοντα πρωτοψάλτη, αναρτημένη στην ιστοσελίδα «Ψαλτολόγιον» στα πλαίσια ανάλογων ηχογραφήσεων του π. Σεραφείμ για τους σπουδαίους
ψάλτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Χατζηγιακουμή Μανόλη, Μνημεία και Σύμμεικτα Εκκλησιαστικής μουσικής. Εκδοτικές
σειρές. Κείμενα και σχολιασμοί (1999-2010), Αθήνα 2011 (στις σσ. 553-554 τα περί του
Θρασυβούλου Στανίτσα και των ιδιαίτερα σημαντικών ηχογραφήσεών του στα πλαίσια
των δύο αυτών σειρών [Μνημεία..., και, Σύμμεικτα...] και στις ανάλογες σελίδες όπου παρουσιάζονται οι ηχογραφήσεις αυτές).
Πνευματικό μνημόσυνο του αειμνήστου Θρασυβούλου Στανίτσα (1910-1987), Άρχοντος πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Οργάνωση του εν Αθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως (Αστική Σχολή Γαλατά, 9 Δεκεμβρίου 2017).
Μαγνητοσκοπημένο και αναρτημένο στο διαδίκτυο:
https://www.youtube.com/watch?v=vVYCJU3_2Qw&feature=share
Βιογραφικό: Ο Εμμανουήλ Στ. Γιαννόπουλος είναι επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Μουσικών
Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο οποίο διδάσκει από το έτος 2005,
και διδάκτορας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (2001), με επιβλέποντα καθηγητή τον Γρηγόριο Θ. Στάθη. Είναι επίσης πτυχιούχος των τμημάτων Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού και Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το μεταπτυχιακό του
εκπονήθηκε στο Τμήμα Ποιμαντικής Θεολογίας του ίδιου πανεπιστημίου στο γνωστικό αντικείμενο
της Λειτουργικής και της Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης και επιβλέποντα καθηγητή τον αείμνηστο κορυφαίο λειτουργιολόγο Ιωάννη Φουντούλη. Υπηρέτησε ως επίκουρος καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία (ΑΕΑ) Βελλάς Ιωαννίνων–Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής
και Ψαλτικής (2013-14). Δίδαξε επί πολλά έτη (2000–2011) κατ᾿ ανάθεσιν στο Τμήμα Θεολογίας της
Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. τα μαθήματα Εισαγωγή στην εκκλησιαστική μουσική και Θέματα
Ψαλτικής Τέχνης. Υπηρέτησε από το έτος 1988 έως το 2013 και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ
συνεχίζει την θητεία του και στο Δημοτικό Ωδείο Θεσσαλονίκης όπου από το έτος 1994 κ.ε. πολλοί
μαθητές του έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην Ψαλτική Τέχνη. Είναι συγγραφέας πολλών
επιστημονικών βιβλίων, άρθρων, μελετών, καταλόγων χειρογράφων ψαλτικής, είναι τακτικός εισηγητής σε διεθνή μουσικολογικά και άλλα συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ δίδαξε σε σεμινάρια και μαθήματα πάνω στο γνωστικό του αντικείμενο σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
φοιτητές πολλών πανεπιστημίων του εξωτερικού. Το κύριο βάρος της επιστημονικής του έρευνας δίδεται στην χειρόγραφη παράδοση της Ψαλτικής, από την συστηματική μελέτη της οποίας προκύ-
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ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ΣΤΙΣ ΨΑΛΤΙΚΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑ
πτουν πλήθος στοιχείων για την ιστορία, τη μορφολογία, την εξέλιξη και διάδοση, την θεωρία και την
πράξη, τα άγνωστα έργα, τους μελοποιούς, κ.ά. της σπουδαίας αυτής τέχνης του ορθόδοξου πνεύματος και του ελληνικού πολιτισμού. Έχει διακονήσει ως ιεροψάλτης σε ναούς της Θεσσαλονίκης
και από το έτος 1998 είναι πρωτοψάλτης του περικαλλούς βυζαντινού ιερού ναού των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων. Ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/mangian
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