
ΘΡΑΚΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΙ

Έν τώ Παραρτήματι ΐοΰ Γ' τόμου τών «Θρακικών» (σ. 226) έδημο- 
σιευθη κατάλογος τών διαπρεψάντων εν τή ίερμ τέχντ) Θρακών μουσικών, 
εν δε τφ Δ' τόμφ τών αυτών «Θρακικών» (σ. 370-371) έτερος συμπληρω
ματικός τοΰ πρώτου υπό τοΰ κ. Άντ. Α. Σταμουλη διά προσθήκης νέων 
ονομάτων άπαντώντων εις ειδικά συγγράμματα ξένων συγγραφέων, εις την 
Hymnographie de l’Eglise grecque τοΰ Καρδηναλίου Πίτρα, καί εις 
τό Monuments de la notation ekphonitique et liagiographique de 
l’eglise grecque τοΰ Jean Thibaut.

Ή προσφυγή τοΰ κ. Σταμουλη εις τά δυο ανωτέρω έργα προς συμ- 
πλήρωσιν τοΰ μουσικοΰ καταλόγου τών Θρακών όχι μόνον ούδέν ουσιαστι
κόν προς τον σκοπόν τοΰτον έπέφερεν, άλλ’ επέτεινε την σΰγχυσιν και άπέ- 
δειξεν έτι άπαξ δτι έκ τής ξένης βοήθειας δεν πρέπει νά άναμένωμεν την 
προαγωγήν τών άφορώντων εις τά καθ’ ημάς. Ό θέλων νά άσχοληθή ε’ις 
τό Ιπαγωγόν τοΰτο θέμα, μίαν έχει άσφαλεστάτην πηγήν επί τής οποίας 
δυναται νά βασισθή, τούς μουσικούς καί μόνον κώδικας, εις ους θά ανακά
λυψη καί τά ονόματα τών μουσικών καί τά έργα αυτών. Μέχρι σήμερον, 
δυστυχώς, ούδεμία έγένετο συστηματική τών απειραρίθμων μουσικών κωδί
κων έρευνα· δλη ή γνώσις ημών περί τών ποιητών καί μουσικοδιδασκάλων 
τής εκκλησίας προέρχεται έκ ξένων συγγραφέων, αί δέ πλάναι αυτών μετα
βιβάζονται άβασανίστως εις τήν Ελλάδα ως επιστημονικοί άλήθειαι αδιαμ
φισβητήτου κόρους. Ό Πίτρα ό περί τήν ύμνογραφίαν τής ήμετέρας εκκλη
σίας είδικώς ασχοληθείς εις τον καταρτισθέντα ύπ’ αύιοΰ κατάλογον τών 
ποιητών τής εκκλησίας’, περιέλαβε καί μουσικοδιδασκάλους μή δ'ντας ποιη- 
τάς, ώς ’Άνθιμον τον μελφδόν, τον Ίβηρίτην ’Άνθιμον, Θεόδωρον τόν 
Στουδίτην τόν νέον, τόν μοναχόν Γερμανόν, τόν Ίωάννην Πλουσιαδηνόν 
καί άλλους. ’Άλλους ποιητάς υπό διαφόρους ιδιότητας απαντώντας εις κώδι
κας εξέλαβεν ώς διάφορα πρόσωπα καί παρέδωκεν εις ημάς διπλά καί 
τριπλά τά αυτά πρόσωπα, ώς τόν Άνδρέαν Πηρόν καί Άνδρέαν Τυφλόν, 
τόν Πορφυρογέννητον Κωνσταντίνον καί Κωνσταντίνον τόν δεσπότην, 
Γεώργιον τόν ρήτορα καί Γεώργιον τόν Νικομήδειας, Λέοντα τόν Σοφόν 
καί Λέοντα τόν δεσπότην, Μάρκον τόν Ύδροΰντος καί Μάρκον μοναχόν, 
Συμεών τόν νέον Θεολόγον καί Συμεών τόν Ξυλοκερΐνον (έκ τής μονής τοΰ 1

1 Τ6. Hymnographie de l’Eglise grecque έν τελεί.
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Ξυλοκέρκου), Ίωάννην τον Δαμασκηνόν κα'ι Ίωάννην τον Σαβαΐτην, Στέ
φανον ανεψιόν τοΰ Δαμασκηνού και Στέφανον τον άγιοπολίτην καί Στέφα
νον τον Σαβαΐτην (έκ τοΰ ενός Στεφάνου άνεγράφησαν τρεις διάφοροι) κλπ.

’Άλλοι συγγραφείς, ούτε ποιηται οΰτε μουσικοί, ύπεισήλθον εν τφ 
καταλόγφ ώς ό Αντιόχειας Φλαβιανός, Αθανάσιος ό μέγας, ’Ιωσήφ ό Άπρω, 
Νικήτα; ό από Σερρών Ήρακλείας καί άλλοι. Νείλος ό Χίος ό μητροπολί
της Ρόδου (ό Διασσωρινός) φέρεται ώς Νείλος ό Ρόδιος, άλλοι φέρουσιν 
ονόματα ανύπαρκτα καλούμενοι άθλιοι, ρακενδΰται καί τά όμοια καί άλλοι 
διαφοροτρόπως παραμορφωθέντες υπό των άπροσέκτων άντιγραφέων προσ- 
εκολλήθησαν εις τον κατάλογον τοΰ Πίτρα, χωρίς νά γίνη επί τη βάσει τών 
κωδίκων ή αναγκαία έκκαθάρισις.

Οί επί τοιοότων συγκεχυμένων καί ατελών καταλόγων στηριζόμενοι 
επόμενον είναι ότι θά περιπέσουν εις πλάνας, τών οποίων τον έλεγχον σκοπεί 
ή παρούσα σύντομος μελέτη ή άφορώσα μόνον εις τους Θράκας μουσικούς.

Ό συντάκτης τοΰ καταλόγου τών Θρακών μουσικών (Παράρτημα Γ' 
τόμου «Θρφκικών» σ. 222) μεταξύ τούτων καταλέγει ώς πρώτον τον αΰτο- 
κράτορα Ίωάννην Βατάτζην έκ τοΰ Γεωργίου Παπαδοπούλου 1 ίσως παραπλα
νηθείς. Είναι αληθές ότι εις τούς μουσικούς κώδικας φέρονται έπ’ όνόματι 
Ίωάννου Βατάτζη μουσικαί συνθέσεις, ώς εις τούς Λαυριωτικούς κώδικας 
Ε 128, I 184 καί τον Ξηροποταμινόν 309, Πολυέλεος «Λόγον αγαθόν» καί 
’Αντίφωνα, άλλ’είναι ούτος ό αύτοκράτωρ Βατάτζης ή άλλος τις συνώνυμος έκ 
τής αυτής οικογένειας ή καί δλως ξένος προς αυτήν; Είς τούς κώδικας, κατά 
συνήθειαν, οί αντιγράφεις έσημείουν παρά τό όνομα τοΰ ποιητοΰ καί τό 
αξίωμα αύτοΰ' όταν δε τό πρόσωπον τούτο ήτο αύτοκράτωρ, πατριάρχης, 
άρχιερεύς ή άξιωματοΰχος τοΰ κράτους καί τής έκκλησίας, ή μοναχός ή ιερο
μόναχος, ή πρωτοψάλτης, δομέστικος ή Λαμπαδάριος, συνεπιφέρεται πάντοτε 
σχεδόν μετά τοΰ ονόματος καί ή ίδιότης αύτοΰ προς διάκρισιν άλλων τυχόν 
συνωνύμων προσώπων. Οί βασιλείς ποιηται Λέων δ Σοφός, Κωνσταντίνος 
ό Πορφυρογέννητος, Θεόφιλος, Θεόδωρος ό Λάσκαρις, Μανουήλ ό Κομνη- 
νός συνοδεύονται πάντοτε είς τούς κώδικας με τό αξίωμα αύτών, ό δεσπότης, 
πράγμα τό όποιον δεν συμβαίνει, όπου άπαντά τοΰ Βατάτζη τό όνομα' είς 
τούς κώδικας φέρεται απλώς, άνευ άλλης τίνος προσθήκης, ’Ιωάννης Βατά
τζης, ούδέ άπαντά τό όνομα τούτο εις άρχαίους κώδικας· έχομεν άλλως τε 
καί άλλον Βατάτζην, τον γνωστόν Βασίλειον Βατάτζην, ούδεμίαν σχέσιν ή 
συγγένειαν έχοντα με τον αύτοκράτορα τής Νίκαιας Βατάτζην, τον όποιον 
ό συντάκτης τοΰ καταλόγου τών μουσικών Θρακών (Παράρτημα «Θρφκικών 
σ. 106) άποδέχεται Θρφκα «έν Άδριανουπόλει γεννηθέντα όπόθεν κατήγετο 1

1 2υμβολαί είς τήν ιστορίαν τής παρ’ ήμΐν εκκλησιαστικής μουσικής, έν Άθήναις 
1890, σ. 267.
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ό αύχοκράχωρ τής Νίκαιας ’Ιωάννης Βαχάτζης»' ό Βασίλειος Βαχάτζης ήχο 
γέννημα και θρέμμα χών Θεραπειών. Τό χοιοΰχον πληροφορούμεθα έξ αύχοΰ 
χοΰ Ιδιου, δσχις εις χό ποίημα αύχοΰ1 λέγει:

«ΙίατρΙς ήν με εγέννηαε μήτηρ μου ή κυρία 
υπάρχει εις το καιάστενον που λένε Θεραπεία 
πλησίον της περίφημου πόλεως Κωνσταντίνου 
της λαμπούσης επί της γης ώσπερ άκτίς ήλιου».

Ό άσημος Βασίλειος καί πτωχός υιός χοΰ ίερέως Βαχάχζη ό άναγκασθείς 
πρός έξεύρεσιν τύχης νά ξενιχευθή και περιέλθη χόσας χώρας, άν είχε συνεί- 
δησιν τής εύγενοϋς αύχοΰ καταγωγής, θά διεκήρυχχε χοΰχο πανταχοΰ· είς τό 
ποίημα αύχοΰ ούδέν χοιοΰχον λέγει. Ό ’Ιωάννης Βαχάτζης φρονώ δχι ήχο 
ξένος πρός χόν βασιλικόν οίκον χοΰ Βαχάχζη και συγγενής ίσως χοΰ ανωτέρω 
Βασιλείου, άπλοΰς μουσικοδιδάσκαλος, άνευ άλλων περγαμηνών και τίτλων, 
άφοΰ ούτε εκ χών μουσικών κωδίκων, ούτε εξ άλλων ασφαλών πηγών έχομεν 
πληροφορίας, δχι ό έμπειρος στρατηγός και συνετός βασιλεύς Βαχάτζης ήχο 
και δόκιμος μουσικός, πράγμα χό όποιον δεν θά άπεσιώπων οι χρονογράφοι. 
Έν δσφ λοιπόν στερούμεθα βάσιμων μαρτυρικών αποδείξεων, δεν δικαιού
μεθα νά καχαχάξωμεν μεταξύ χών μουσικών τής Θράκης καί χόν έν λόγφ 
αύχοκράχορα τής Νίκαιας διά χόν λόγον τής ομωνυμίας.

Πλήν χοΰ ανωτέρω Βασιλείου Βαχάχζη, χοΰ άκμάσανχος κατά χόν ιη' 
αΙώνα, άπαντά καί έ'χερος Βασίλειος Βαχάτζης μουσικός, ούχινος ’Αντίφωνα, 
ήχοι αλλάγματα ψαλλόμενα εις χάς έορχάς τής ύπεραγίας Θεοτόκου, εύρηνται 
είς χόν Πανχοκραχορινόν κώδ. 214 φ. 129 Ρ -139. Ό Βαχάτζης ούχος ακμάζει 
προ τής άλώσεως, διότι ό περιέχων τάς συνθέσεις αύχοΰ Πανχοκρατορινός 
κώδιξ χρονολογείται από τοΰ 1433. Ή μετά χοΰ Βασιλείου τούτου Βαχάχζη 
συγγένεια καί σχέσις τοΰ Ίωάννου Βαχάχζη δεν είναι απίθανος.

2.
Έκ χοΰ πρώτου καταλόγου χών Θρακών μουσικών (Παράρτημα «Θρα- 

κικών χόμ. Γ') ελλείπει ό Άδριανουπόλεως ’Αθανάσιος, χόν όποιον ό κ. Α. 
Σχαμούλης συνανχήσας είς χό σύγγραμμα χοΰ Thibaut επισυνάπτει είς χόν 
δεύτερον κατάλογον (χόμ. Δ' «Θρακικών» σ. 371) ούτως: ’Αθανάσιος Tourno- 
bos μητροπολίτης Άδριανουπόλεως είχα οικουμενικός πατριάρχης 17ος αιών». 
Ό ’Αθανάσιος δεν έφερε τό έπίθεχον Τούρνοβος, άλλ’ ήχο μητροπολίτης 
Τουρνόβου μέχρι χοΰ 1692, όπόχε μεχεχέθη είς χήν μηχρόπολιν Άδριανουπό- 
λεως διαδεχθείς χόν παραιχηθένχα Κλήμενχα, παρέμεινε δέ μέχρι χοΰ 1709

f Πρ Λεόνχοπόλεως Σωφρονίου Εΰσχρατιάδου

Λάμπρου, Μικχαί σελίδες σ. 594 (Κανανός Λάσκαρις καί Βασίλειος Βαχάτζης).
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ως μητροπολίτης Άδριανουπόλεως, δτε προεβιβάσθη είς τον οικουμενικόν 
θρόνον (Θρακικά Τ’, 42) (1709-1711), εκαλείτο δέ Άμηράς και κατήγετο 
εκ Κρήτης1 (Θρμκικά, Παράρτημα σ. 84. Γεδεών, ΓΙατρ. Πίν. σ. 619).

Ό ’Αθανάσιος, μαθητής γενόμενος, κατά την μαρτυρίαν των μουσικών 
κωδίκων, τοΰ γνωστού μουσικοδιδασκάλου Βαλασίου ίερέως τοΰ Νομοφΰλα- 
κος, άνεδείχθη είς τών δοκίμων μουσικών τής εποχής συνθέσας τα έξης έργα:

1) Χερουβικά έν κώδ. Θ 153 φ. 295 Λαύρας (’Αθανασίου Άδρια- 
νουπόλεως)· Θ 167 Λαΰρ. (’Αθανασίου πατριάρχου)’ Κ 144 Λαΰρ. (’Αθανασίου 
πρώην μεν Τορνόβου, νΰν δέ Άδριανουπόλεως· έν δέ τη ώα υπό άλλης χειρός 
προστίθενται ταϋτα: «ψευδώς λαλεΓ Αθανασίου γάρ έσιι τοΰ πατριάρχου 
τοΰ καί έμπροσθεν;» προφανώς ήγνόει ό σημειώσας ταϋτα δτι 6 Αθανάσιος 
ήτο πρώην Τυρνόβου, καί είτα Άδριανουπόλεως)· κώδ. 266 Ξηροποτάμου 1 2 
(Αθανασίου άρχιερέως).

2) Κοινωνικά κώδ. 278 Ξηροποτάμου (Αθανασίου πατριάρχου)· 307 
Ξηροποτ. (Άθ. πατρ.)· 309 Ξηροποτ. (Άθ. πατρ.)’ 313 Ξηροποτ. (Κοινωνικά 
τών Κυριακών Άθ. πατρ.) 370 Ξηροποτ. (Αθανασίου)· 373 Ξηροποτ. (Άθ. 
Κ/πόλεως)· Θ 154 Λαύρας (Άθ. Άδριανουπόλεως)' I 184 Λαΰρ. (Άθ. πατρ.) 
Κ 150 Λαΰρ. (Άθ. πατρ.)' Κ 153 Λαΰρ. (Άθ. Άδριανουπόλεως)· Κ. 172 
Λαΰρ. (Άθ. Τορνόβου) Κ 188 Λαΰρ. (Άθ. πατρ. Κ/πόλεως Πατελαρίου τοΰ 
Κρητός!)

3) Ειρμούς καλοφωνικοΰς κώδ. 303 φ. 179 Ξηροποτάμου’ 291 
φ. 172 Ξηροποτ. (Άθ. Άδριανουπόλεως)· 313 Ξηροποτ. (Άθ. πατρ.)’ 326 
φ. 114 Ξηροποτ. (Άθ. πατρ) «Περιστάσεις έκΰκλωσάν με» Ε 128 Λαΰρ. 
(Άθ. πατρ. πρφην Άδριανουπόλεως) 1277 καί 1373 Βατοπεδίου.

4) Στίχους καλοφωνικοΰς κώδ. 309 Ξηροποτ. (Άθ. Κ/πόλεως).
5) Μάθημα είς τήν άγ. Αικατερίνην κώδ. 291 φ. 156-157 

Ξηροποτ. (Άθαν. πατριάρχου Τορνόβου).
6) Πολυχρονισμούς κώδ. Ε 128 Λαΰρ. 267 φ.351 Ξηροποτ. (Αθα

νασίου). Πολυχρονισμόν εις καθηγοΰμενον τής μονής Τβήρων Κώδ. Κ 146 
Λαΰρ. (Άθ. Τορνόβου).

3.
'Άνθιμος ό Γανοχωρίτης.

Άγνωστος ούτος είς τούς συντάκτας τών μουσικών καταλόγων τής 
Θράκης καί είς τον Γεώργιον Παπαδόπουλον ήκμασε κατά τον ιη'ή ιθ'

1 Τόν ’Αθανάσιον τούτον ό Γ. Παπαδόπουλος, (Ένθ’ άν. σ. 304) συγχέει με τον 
ομώνυμον πατριάρχην ’Αθανάσιον Πατελάριον.

2 Κατά τόν δημοσιευθέντα κατάλογον τών κωδίκων τής Μονής Ξηροποτάμου υπό τού 
Γέροντος Εΰδοκίμου Ξηροποταμινοΰ. ΟΙ δέ Λαυριωτικοί κατά τόν χειρόγραφον 
κατάλογον τοΰ Χρυσοστόμου Λαυριώτου καί κατά τόν έντυπον τής Λαύρας τόν 
έκδοθέντα έν Παρισίοις τώ 1925.

Επεγηρις Εταιρείας Βυζλντ. Σπουδών, έτος ΙΒ\ 4
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αιώνα' τούτου σφζεται Δοξολογία εν τφ Λαυριωτικώ κώδ. Θ 157 μεταφρα- 
σθεισα από τής παλαιάς εις χήν νεωτέραν γραφήν είς τον εν λόγω κώδικα 
σημειοΰται: «Δοξολογία τοΰ Δρΰστρας Κυρίλλου, μετεφράσθη δέ παρά 
’Ανθίμου τοΰ Γανοχωρήτου»' ό ’Άνθιμος ανήκε πάντως είς τον κλήρον, κλη
ρικούς δέ ομωνύμους γνωστούς μουσικούς, έχομεν τούς Άγιορείτας ομωνύ
μους, ’Άνθιμον τον ηγούμενον τής Λαύρας, ’Άνθιμον τον δομέστικον τής 
Λαύρας (ίσως ό αυτός με τον ηγούμενον) καί ’Άνθιμον ιερομόναχον τον 
Ίβηρίτην.’Άν ό Γανοχωρίτης δύναται νά συνταυτισθή μέ ένα των ανωτέρω, 
δεν δύναμαι νά εΐπω.

4.
Γαβριήλ ιερομόναχος ό εξ Άγχιάλου.

Έν τφ συμπληρωματική) καταλόγω τοΰ κ. Σταμούλη σημειοΰται απλώς 
διά τοΰ ονόματος μόνον «Γαβριήλ» (Θρακικά Δ, 370) καθ’ ύπόδειξιν τοΰ 
Πίτρα καί Thibaut. ’Ως χρόνος δέ τής ακμής τοΰ Γαβριήλ όρθώς σημειοΰται 
ό 17°5 αιών. Ούτος ήν μοναχός τής παρά τήν Θεσσαλονίκην μονής τής αγίας 
Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας εν ή έγραφε καί τό χρονικόν τοΰ Μαλαξοΰ 
άποκείμενον σήμερον έν τή Εθνική τών Παρισίων Βιβλιοθήκη ύπ’ άριθ. 112 
Suppl. ως έν φύλλφ 179 τοΰ έν λόγψ κώδικος άναγινώσκομεν: «Δώρημα 
τό ύψώθεν νέει πατρός παρά φώτων, τλήμονος τυγχάνει Γαβριήλ πόνος 
Άγχιαλήθη' έν σηκώ ίερφ Άναστασίης τέρμα είχε: μήν έλαφηβολίων 
έτει ,αχκς' (1626) ΐνδικτος θ»1. Φρονώ οτι ό γραφεύς ούτος Άγχιαλίτης είναι 
ό μουσικός Γαβριήλ, καίτοι άναφέρεται καί ά'λλος συνώνυμος μουσικός κατά 
τον 18ον αιώνα, μαθητής τοΰ περιωνύμου μουσικοδιδασκάλου Σεραφείμ 
προηγουμένου Λαύρας τοΰ έκ Μυτιλήνης, δστις χάριν τοΰ Γαβριήλ έγραψε 
τον Λαυριωτικόν κώδ. I 187 ως τό έν τέλει σημείωμα λέγει: «Έγράφη τό 
παρόν Τριφδιον καί Πεντηκοστάριον διά χειρός έμοΰ Σεραφείμ δΓ αΐτήσεως 
Γαβριήλ τοΰ ίερομονάχου καί ήμετέρου μαθητοΰ είς τούς ,αψξα' (1761) 
Αύγούστφ μηνί». Ό μαθητής ούτος τοΰ Σεραφείμ Γαβριήλ κατά πάσαν 
πιθανότητα είναι ό έκ Μακρυνίτζης τής Ζαγοράς ό γράψας τον μουσικόν 
κώδ. τής Λαύρας I 183 1 2, προηγούμενος Λαυριώτης, έπ’ δνόματι τοΰ οποίου 
έν κώδ. Κ 147 τής Λαύρας φέρονται Δοξολογίαι είς α' καί βαρύν ήχον.

Τοΰ έξ Άγχιάλου Γαβριήλ εύρον είς τούς κώδικας τά εξής έργα:
1) ’.^σματικόν έν κώδ. Ε 32 Λαύρας.
2) «Εϊη τό ό'νομα τοΰ Κυρίου εύλογημένον» κώδ. Ε 128 

Λαύρ. 307 καί 309 Ξηροποτάμου (Γαβριήλ ίερομονάχου τοΰ έξ Άγχιάλου).

1 Έκ τής μονής τής αγίας ’Αναστασίας τής Φαρμακολυτρίας καί άλλοι κώδικες 
μετηνέχθησαν είς τήν Παρισινήν Βιβλιοθήκην.

2 "Ιδε κατάλογον τών κωδίκων Λαύρας σ. 210.
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Β) Λειτουργικά των προηγιασμένων Θ 154 Λαύρ. (Γαβριήλ 
μονάχου τοϋ έξ Άγχιάλου).

4) Κοινωνικά I 184 Λαυρ. (Γαβριήλ ίερομ. έξ Άγχιάλου).
5) Στιχηράριον κώδ. 314 Ξηροποτάμου.

5.
Γαβριήλ επίσκοπος Ραιδεστοΰ.

Εΐς ούδένα των μουσικών καταλόγων άπαντά τοιοΰτον δνομα, ουδέ 
μεταξύ τών επισκοπικών καταλόγων Ραιδεστοΰ (Θρφκικά ζ“, 113). Τοΰτου 
ευρηται έν τώ Λαυριωτικφ κώδικι Κ 144 τρισάγιον λειτουργίας έπιγραφό- 
μενον «Γαβριήλ επισκόπου Ραιδεστοΰ».

6.
Γεννάδιος ό εξ Άγχιάλου.

Σημειοΰται καί είς τούς δύο καταλόγους· εις τον πρώτον (Παράρτημα 
Γ' τόμου Θρακικών σ. 224) «Γεννάδιος ΙΊαλαμάς εξ Άγχιάλου περίφημος 
μουσικός τοϋ ιζ' αιώνος»' είς τον δεύτερον (Θρφκικά Δ, 371) απλώς «Γεννά
διος 17ος-18°? αιών». Αλλά τό έπίθετον «Παλαμάς» είναι άγνωστον είς 
τούς κώδικας’ όπου φέρονται έργα αύτοΰ σημειοϋνται «Γενναδίου τοΰ έξ 
Άγχιάλου». Τό έπώνυμον «Παλαμάς» φέρει έτερος Θροιξ μουσικός, ό έκ 
Μεσημβρίας ιερομόναχος Δημήτριος ό ΓΙαλαμάς (ΐδ. κατωτέρω), τόν όποιον 
ό κ. Σταμούλης σημειοΐ ως Ραιδεστηνόν (Θρακικά Δ, 371). Τοΰ Γενναδίου 
φέρονται είς τούς κώδικας τά ακόλουθα:

1) ’4 ομαδικόν κβδ_ Ε 57 Λαυρ. (Γενναδίου τοΰ έξ Άγχιάλου)· I 170 
Λαυρ. 307 Ξηροποτάμου.

2) «Μακάριος άνήρ» κώδ. Ε 128 Λαυρ. Ε 130 Λαυρ. Θ 154 Λαυρ 
(Γενναδίου ίερομονάχου τοΰ έξ Άγχιάλου) 309 Ξηροπ.

7.
Γεράηι/ιος ό Ήρακλείας.

’Άγνωστος καί είς τούς δυο καταλόγους. Είναι ό από τοΰ 1726 διαδε
χθείς τόν Ήρακλείας Καλλίνικον καί παραιτηθείς τφ 1760 (Θρακικά Ε, 7. 
ζ"', 76 - 77).’Έργα αύτοΰ σημειοϋνται είς τρεις Λαυριωτικούς κώδικας τοΰ 
18°'' αίώνος.

1) Είς τούς κώδ. Ε132 καί Θ167 «Χαΐρε νύμφη ανύμφευτε» καί 
«Αλληλούια».

2) Εις τόν κώδ. Κ188 μάθημα καλοφωνικόν.
Τοΰτον αγνοεί ό Γ. Παπαδόπουλος.
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8.

Γεώργιος πρωτοψάλτης Γόνου.

’Αρχαίος διδάσκαλος άκμάσας προ τής άλώσεως και άγνωστος ε’ις τον 
Γ. Παπαδόπουλον. ’Έργα τούτου φέρονται Κοινωνικά των Κυριακών 
«Αινείτε τον Κύριον» εις τον Λαυριωτικόν κώδ. Ε 173 γραφέντα υπό τοΰ 
Ραιδεστηνοΰ Δαυίδ (ΐδ. κατωτέρω) καί χρονολογούμενον από τοΰ 1436 Τα 
αυτά Κοινοί νικά καί εις τους Λαυριωτικοΰς Ε128 καί Θ 154 (Γεωργίου πρω
τοψάλτου Γάνου), καί εις τους Ξηροποταμινούς 307 καί 309 (Γεωργίου 
τοΰ Γάνου).

9.
Γεώργιος Ραιδεστηνός (ό παλαιός) πρωτοψάλτης τής Μ. Εκκλησίας.

Ό διά την μουσικήν αΰτοΰ δεινότητα Κουκουζέλης έπωνυμούμενος 
ήκμασε κατά τον 170ν αιώνα. Ό Γ. Παπαδοπούλας (ένίΓ άν. σ. 303) 
γράφει δτι έγένετο μαθητής τοΰ Μελχισεδέκ επισκόπου Ραιδεστοΰ. Ή άρχιε- 
ρατεία τοΰ Μελχισεδέκ παρατείνεται κατ’ ασφαλείς μαρτυρίας μέχρι τοΰ 
1639 ίσως καί επέκεινα (ΐδ. κατωτέρω Μελχισεδέκ, επίσκοπος Ραιδεστοΰ)' 
επομένως ό Ραιδεστηνός Γεώργιος έγεννήθη (αν άληθεύη ή πληροφορία 
τοΰ Γ. Παπαδοπούλου) περί τό πρώτον τέταρτον τοΰ ιζ' αΐώνος ή καί ένω- 
ρίτερον. Εις τους Λαυριωτικοΰς κώδικας Κ 172 καί Κ188 σημειοΰται δτι ό 
Γεώργιος Ραιδεστηνός έχρημάτισε διδάσκαλος Χρυσάφου τοΰ νέου. Άλλ’ ό 
αυτός Παπαδόπουλος (ένθ’ άν. σ. 302) τήν μεν ακμήν τοΰ Χρυσάφου 
ορίζει κατά τό 1600, τήν δέ τοΰ Γεωργίου Ραιδεστηνοΰ κατά τό 1680 καί 
προσεπιλέγει δτι, ό τφ 1600 άκμάζων Χρυσάφης έποίησε πολυχρονισμόν εις 
τον 'Ιεροσολύμων Χρύσανθον τον μετά ένα αιώνα γενόμενον πατριάρχην 
Ιεροσολύμων! πράγματα παράδοξα καί ασυμβίβαστα. Κατά τήν μαρτυρίαν 
τών ανωτέρω κωδίκων, ή οποία καθ’ ημάς είναι καί ή άληθεστέρα, δέον νά 
θεωρήσωμεν τον Ραιδεστηνόν άρχαιότερον τοΰ μαθητοΰ αΰτοΰ Χρυσάφου 
τοΰ νέου, καί τότε μόνον δυνάμεθα νά θεωρήσωμεν πιθανήν τήν γνώμην 
δτι οΰτος υπήρξε μαθητής τοΰ διάσημου Μελχισεδέκ τον όποιον ΰπερέβη εις 
τήν τέχνην. Ή μεγάλη αΰτοΰ μουσική μόρφωσις καί εμπειρία ΰψωσεν αΰτόν 
εις τό μέγα αξίωμα τοΰ πρωτοψάλτου τής Μεγάλης Εκκλησίας, τό όποιον 
έτίμησε διά τοΰ θαυμασίου αΰτοΰ μουσικοΰ ταλάντου. Τα προϊόντα τής 
μούσης του είναι πολλά' εκ τούτων παραθέτω δσα συνήντησα σωζόμενα εις 
διαφόρους κώδικας.

1) Κρατήματα κώδ. Ε 49 Λαύρ. Ε128 Λαύρ. Ε132 Λαύρ. Κ137 
Λαύρ. 307,309 καί 317 Ξηροποτάμου.
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2) Πασαπνοάρια (Ευαγγελίου) κώδ. Ε128 Λαΰρ. Ε130 Λαΰρ. 
(τρία). Ε132 Λαΰρ. (τρία). 1184 Λαΰρ. 307,309 (αργά) καί 317 Ξηροποτάμου.

3) Ή τιμιωτέρα μετά στίχων καλοφωνικών Ε128 Λαΰρ. Ε130 
Λαΰρ. 267, 307, 309, 317, 320 καί 388 Ξηροποτ.

4) «Τον δεσπότην καί αρχιερέα ημών» Ε128 Λαΰρ.
δ) Χερουβικά Ε22 Λαΰρ. Ε128 (οκτώ) Λαΰρ. Ε132 Λαΰρ. (8). Κ172 

Λαΰρ. (Ραιδεστηνοΰ Γεωργίου διδασκάλου τοΰ Χρυσάφου). Κ188 φ. 532 
Λαΰρ. (ένθα καί πάλιν σημειοΰται δτι εγένετο διδάσκαλος τοΰ Χρυσάφου)· 
317 Ξηροποτ. — «Νΰν αί δυνάμεις» Ε128 Λαΰρ. 307,309 καί 317 Ξηρο
ποτάμου.

6) Κοινωνικά των Κυριακών «Αινείτε τον Κΰριον» Ε 4 Λαΰρ. 
Ε6 Λαΰρ. Ε14 Λαΰρ. Ε18 Λαΰρ. Ε39 Λαΰρ. Ε128 Λαΰρ. (πέντε)· Θ145 
Λαΰρ. Θ154 Λαΰρ. Κ 172 Λαΰρ. 265, 309,317 καί 391 Ξηροποτ. — Κοινω
νικά τής εβδομάδας 309 Ξηροποτ.— «Εις μνημόσυνου»—«Ποτήριον» Ε18 
Λαΰρ. — Κοινωνικά τοΰ ένιαυτοΰ 309 Ξηροποτ. — Κοινωνικά των προηγια
σμένων 309 Ξηροποτάμου.

7) Μάθημα «Σε μεγαλΰνομεν» Ε 128 Λαΰρ. 1277 Βατοπεδίου.
8) «Τήύπερμάχω» Ε127 Λαΰρ. Ε128 Λαΰρ. Ε130 Λαΰρ. Ε132 Λαΰρ.
9) Μ αθή ματα Θεοτοκία κώδ. 291 Ξηροποτ. 307 Ξηροποτ. (κατ’ 

ήχον), 309 καί 317 Ξηροποτ.
10) Μαθήματα εις την λειτουργίαν τών προηγιασμένων 

κώδ. 307 Ξηροποτ. (μετά τιμιωτέρας).
Διάφορα μελφδήματα επιγραφόμενα απλώς «τοΰ Ραιδεστηνοΰ» φέρον

ται εις τούς Λαυριοηικούς κώδ. Ε6, Ε18, Ε22, Ε39 καί Κ172. Είς τούς 
κώδικας γράφεται Ρεδεστινός, Ρεδαιστηνός, καί Ραιδεστηνός.

10.

/ 'ρηγόριος Ιερομόναχος εκ Σηλνβρίας.

’Αρχαίος μουσικοδιδάσκαλος άκμάσας προ τής άλώσεως, άγνωστος εις 
τούς συντάκτας τών καταλόγων τών μουσικών τής Θράκης καί εις τον Γ. 
Παπαδόπουλον. Τοΰτου σώζονται έργα έν τφ λαμπρώ μουσικφ Λαυριωτικώ 
κώδικι Ε173 χρονολογουμένφ από τοΰ 1436, καί εις δΰο άλλους τής αυτής 
Λαΰρας, τον Ε155 καί Λ164.

1) Μάθημα «’Άλλος σε κόσμος αναμένει» Ε173 (ήχος α'. Γρηγορίου 
εκ Σηλυβρίας).

2) Θεοτοκίου «Μόνη καί μόνον είσάγουσα Χριστόν» Ε155.
3) Μάθημα τήν 6 Αύγοΰστου «καί όδήγησον» Λ164 (Γρηγορίου 

ίερομονάχου εκ τής Σηλυβρίας).
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11.
Ααυ'ιδ μοναχός δ Ραιόεοτηνός, δομέοτικος τής έν άγίω “Ορει Μονής 

τον Παντοκράτορος.

Ό Ραιδεστηνός Δαυίδ είναι δλως άγνωστος εις τούς άσχοληθέντας μέ 
τούς μελωδούς τής ήμετέρας εκκλησίας και συνεπώς και είς τούς συντάκτας 
τών καταλόγων των Θρρικών μουσικών. Την εποχήν τής ακμής αυτού έχομεν 
ασφαλή έκ σημειωμάτων τριών αύτοϋ αύτογράφων κωδίκων χρονολογημέ
νων, δύο άγιορειτικών, τού ύπ’ άριθ. 214 (Παπαδική) τής μονής τού Παντο
κράτορος, τού Λαυριωτικοϋ Ε173 και τού Παρισινού 96 (Εύαγγέλιον) γρα- 
φέντων τώ 1432, 1433 και 1436. Έκ τού σημειώματος τού έν τελεί Παν- 
τοκρατορινοϋ κωδικός (214) μανθάνομεν δτι ήν δομέστικος τής έν λόγω 
μονής ως αυτός ούτος λέγει. «Έγράφη το παρόν βιβλίον διά χειρός εμού 
τού έλαχίστου έν μοναχούς Δαυίδ τού Ραιδεστινού και δομεστίκου τής βασι
λικής μεγάλης μονής τού παντοκράτορος Χριστού, διά συνδρομής και έξόδου 
τού τιμιωτάτου έν ίερομονάχοις κυρ Ματθαίου' οί έντυγχάνοντες δέ τούτου 
εύχεσθε διά τον κύριον δπως ήλεως γενήσεται μου έν τή ημέρα τής κρίσεως. 
έτελειώθη έν μηνΐ Ίουλλίου κδ' έν έτει ,ςφμα'» Τνδ. ια' (1433). Και πάλιν 
έν τφ Παρισινώ κώδ. 69 φ. 264^ «f έγράφη τό παρόν βιβλίον διά χειρός 
Δαυίδ έλαχίστου έν μοναχούς τού Ραιδεστινού διά συνδρομής καί έξόδου τού 
τιμιωτάτου καί όσιωτάτου έν Ιερομονάχοις καί πνευματικούς κυρού Καλλίστου 
έν έ'τει ,ς^μ' (1432) έν μηνί μαρτίφ π'»· ό έν λόγφ Κάλλιστος έγραψε μέρος 
τού κωδικός τούτου, καί τό υπόλοιπον συνεπλήρωσεν ό Δαυίδ, ως βεβαιού ή 
έν φ. 248? τού αυτού κωδικός άναγινωσκομένη σημείωσις «έγράφη διά χειρόι 
Καλλίστου έν έτει ,ςφμ' (1432) ινδ. ι'έν μηνί άπριλίφ» 1. Συντομώτερον 
είναι τό τού Λαυριωτικού κώδ. Ε173 έν τέλει σημείωμα. «Έγράφη τό παρόν 
βιβλίον (Παπαδική) διά χειρός έμοΰ έλαχίστου μοναχού Δαυίδ τού Ραιδε- 
στινού έν έτει ,ςι^μδ' (1436) ίνδ. ιδ». Κατά τήν μαρτυρίαν ταύτην ό Δαυίδ 
ήν 'Αγιορείτης μοναχός καί δομέστικος τής μονής Παντοκράτορος. Τό μονα
χικόν αυτού όνομα ήν Δανιήλ, καί ούτως έπιγράφεται εις τινα αύτοϋ έργα 
«Δανιήλ μοναχός 'Αγιορείτης» αλλά μεγαλόσχημος γενόμενος άντήλλαξε τούτο 
διά τού Δαυίδ. Τήν τοιαύτην μεταβολήν τού ονόματος μανθάνομεν έκ τού 
Λαυριωτικοϋ κώδικος ΚΙ88 έν τώ όποίφ είς εν ποίημα αύτοϋ γίνεται ή εξής 
δήλωσις: «Νϋν αί δυνάμεις. Δανιήλ 'Αγιορείτου· έτερον τού αύτοϋ Δανιήλ 
μοναχοϋ τοΰ διά τοϋ μεγάλου σχήματος Δαυίδ». Έν τφ αύτώ κώδ. (Κ188) 
έν Κοινωνικόν «Γεύσασθε καί ΐδετε» έπιγράφεται «Δανιήλ μοναχοϋ Γαβαλά»'

' Ό κώδιξ ούτος ήν κτήμα τοΰ πατριάρχου Κ/πόλεως Ίωάσαφ, κατά τό έν αρχή 
σημείωμα.
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το αυτό δέ Κοινωνικόν εις τον ιδιόγραφον τοϋ Δαυ'ιδ κώδ. (Ε173) έπιγρά- 
ηιεται «Δαυίδ τοϋ Ραιδεστηνοϋ» και εις άλλον κώδ. τής Λαύρας Θ154 τό 
αυτό Κοινωνικόν τιτλοφορείται «Δαυίδ μονάχου 'Αγιορείτου» ομοίως καί 
εις τον Ξηροποταμινόν 317 «Δαυίδ μοναχού». Έκ τούτου δήλον γίνεται δτι 
τό οικογενειακόν αΰτοΰ ό'νομα ήν Γαβαλάς. Ό αυτός δέ Δαυίδ εις τον 
αυτόγραφον αυτού μουσικόν κώδικα τής Λαύρας (Ε173) συμπεριέλαβε καί 
δύο Κοινωνικά «Γεύσασθε καί ΐδετε» καί «Σώμα Χριστού» ετέρου Γαβαλά 
τού Γερασίμου καί ’Άμωμον τοϋ Γαβαλά Κωνσταντίνου, ίερέως' μή άραγε 
ούτοι ήσαν συγγενείς τοϋ Δαυίδ, έκ Ραιδεστοϋ καί αυτοί καταγόμενοι; Εις 
άλλον κώδικα τής Λαύρας, τον Κ188, φέρεται καί τέταρτος Γαβαλάς, ό ίερεύς 
Φίλιππος, ποιητής καί αυτός Κοινωνικού τής εβδομάδος· ήσαν άραγε αδελ
φοί, συγγενείς, ή ξένοι εντελώς προς άλλήλους κοινόν μόνον έχοντες τό έπώ- 
νυμον;Ό Δαυίδ, ώς μεγαλόσχημος, τελείως τον κόσμον άπαρνηθείς ήρκέσθη 
μόνον εις τό μοναχικόν αυτού όνομα άπαξιώσας νά προσθέση καί τό τής 
οικογένειας· ή δέ παράλειψις τούτου δυσχεραίνει τον προσδιορισμόν τών 
τεσσάρων τούτων Γαβαλάδων καί τόν συγγενικόν αυτών βαθμόν πρός άλλή
λους. ’Ίσως νεώτεραι έ'ρευναι εις τούς κώδικας έπιχύσουν περισσότερον φώς.

Τοϋ Ραιδεστηνοϋ Δαυίδ σψζονται εις τούς 'Αγιορειτικούς κώδικας τά 
εξής μουσικά έργα.

1) Στιχηρά τοϋ Μηνολογίου τή 27 Δεκεμ. «Στέφανος ή καλή 
απαρχή» Ε 155 Λαύρ. (Δαυίδ Ραιδεστηνοϋ)· τή 25 Μαρτίου «τώ έ'κτω μηνί» 
Ε 155 Λαύρ. (Δαυίδ μοναχού)- τή 6 Αύγούστου «ουρανοί έφριξαν» Κ 168 
Λαύρ. (Δανιήλ 'Αγιορείτου)· Κ 173 Λαύρ. (Δανιήλ μοναχού 'Αγιορείτου). 
Στιχηρά καλοφωνικά Κ 134 (Δανιήλ 'Αγιορείτου)· τή 8 Σεπτεμ. «'Η παγκό
σμιος χαρά» Ε 46 Λαύρ. (Δανιήλ μοναχού 'Αγιορείτου). "Ετερα μαθήματα 
έν κώδ. I 88 φ. 233 Λαύρ. (Δανιήλ τοϋ παλαιού)4 ίσως τού ήμετέρου Δανιήλ, 
εν άντιθέσει πρός τόν πρωτοψάλτην Δανιήλ δστις άποκαλεΐται Δανιήλ ό νέος, 
καίτοι υπάρχει πολύ παλαιότερος τοϋ ήμετέρου, ό Ιερομόναχος Δανιήλ ό Άχρά- 
δης άκμάσας περί τά τέλη τοϋ ιγ' καί άρχάς τοϋ ιδ' αίώνος.

2) Άλληλουάριον τής λειτουργίας κώδ. I 81 Λαύρ. (Δαυίδ 
μοναχού)· Κ 188 Λαύρ. (Δαυίδ μοναχού).

3) Χερουβικά Κ 188 Λαυρ. (Δανιήλ'Αγιορείτου) «Νΰν αί δυνάμεις» 
Κ 188 Λαύρ. (Δανιήλ μοναχού, 'Αγιορείτου τού διά τοϋ μεγάλου σχήματος 
Δαυίδ).

4) Λειτουργικά προηγιασμένων κώδ. Θ 154 Λαύρ. (Δανιήλ 
μοναχού 'Αγιορείτου).

5) Κοινωνικά «Αινείτε» καί «Γεύσασθε» Ε 25 Λαύρ. (Δαυίδ Ραιδε- 
στηνοΰ) Ε 32 Λαύρ. (Δαυίδ Ραιδεστηνοϋ) — «Γεύσασθε» Ε 173 Λαύρ. Θ 154 
Λαύρ. (Δαυίδ μοναχού 'Αγιορείτου)· Κ 188 Λαύρ. (Δανιήλ μοναχού Γαβαλά),— 
τού ενιαυτού 317 Ξηροποτάμου.
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Σημειωτέου δτι υπάρχει και έτερος μουσικός Δαυίδ Ιερομόναχος ό Πεναρ- 
δης ό άπαντών είς τον μουσικόν Λαυριωτικόν κώδ. Ε 46, προς τον όποιον 
δεν πρέπει νά συγχέεται.

Άλλ’ ή πολυτιμότερα κληρονομιά τήν οποίαν άφήκεν εις ημάς ό Ραι- 
δεστηνός Δαυίδ είναι ό ΰπ’ αυτοΰ γραφείς καί περισωθείς εις τήν μονήν τής 
Λαύρας περισπούδαστος αυτοΰ μουσικός κώδιξ, ό χρονολογούμενος, ως εΐδομεν, 
από τοϋ 1436. Εις 550 φύλλα οσα άπαρτίζουσι τον εν λόγφ κώδικα περιέκλει- 
σεν δ,τι υψηλόν έν τή ιερά τέχνη παρήγαγον οι προ τής άλώσεως χρόνοι 
μέχρι τής εποχής αυτοΰ. Προπαιδευτικά περί τής ψαλτικής τέχνης, Προκείμενα, 
Δοχαί, Κεκραγάρια, Άνοιξαντάρια, Πολυέλεοι, Μεγαλυνάρια, ’Άμωμος, Τρι
σάγια, Λειτουργικά, Πολυχρονισμοί (τοΰ βασιλέως Ίωάννου καί τής Αΰγοΰ- 
στης Μαρίας καί τοΰ πατριάρχου Τωσήφ), Χερουβικά, Κοινωνικά (Κυριακών, 
τής έβδομάδος καί τοΰ ένιαυτοΰ), Στίχοι καλοφωνικοί, Πρόλογοι κατ’ήχον, 
Κρατήματα, Θεοτοκία (είς πάντας τους ήχους), Στιχηρά τοΰ Μηνολογίου, 
Τρκρδίου καί Πεντηκοσταρίου καί πλήθος άλλο ιερών μελφδημάτων δσα 
οί περιφανέστεροι ίεροφάνται τής ίεράς τέχνης από παλαιοτάτων χρόνων 
έμελοΰργησαν ι. Τό δέ σπουδαιότερον οτι μετά τών μελφδιών τούτων 
περιέσωσεν είς ημάς καί τά ονόματα τών διδασκάλων από τών αρχαίων 
χρόνων μέχρι τής εποχής του, ούτως ώστε μετ’ ασφαλείας νά δυνάμεθα νά 
καθορίσωμεν τον χρόνον τής ακμής τών παλαιών μελφδών μέχρι τών χρονι
κών ορίων τής άλώσεως καί τών μετά ταΰτα χρόνων. Διά τοΰτο, προς αποφυγήν 
τής μέχρι τοΰδε παρατηρουμένης αταξίας είς τά ειδικώς συγγραφέντα περί 
τής ήμετέρας μουσικής καί τών μουσικών έργα, θεωρώ απαραίτητον νά 
αναγράψω ενταΰθα τά εν τφ λαμπρφ τοΰτφ κώδικι μνημονευόμενα τών 
μελφδών ονόματα μετά τών ποιημάτων αυτών κατ’ αλφαβητικήν σειράν, ΐνα 
χρησιμεΰση ως οδηγός ασφαλής εις τους άσχολουμένους περί τά τοιαΰτα.

1) Άγαλλιανός (άγνωστον τίς έκ τών δυο' ό Θεόδωρος ή Μανουήλ 
ό δομέστικος τής Μ. Εκκλησίας) Κοινωνικά.

2) ’Αθανάσιος ιερομόναχος. Μάθημα (ήχος πλ. α') «Σταυρω σε».
3) 'Αλμυριώτης (Λέων). Στιχηρόν τής 6 ’Ιανουάριου «Θάμβος ήν». 

Στιχηρ. Τριωδίου «“Οτε τω σταυρω». Στιχηρ. Πεντηκοστής «Γλώσσαι ποτέ».
4) Άμηροΰτζης Μιχαήλ. Μάθημα «Ό διά σέ θεοπάτωρ» — «Ύπό 

τήν σήν δέσποινα σκέπην» — «Ναός καί πύλη».

ι Τό αύτό περίπου περιεχόμενον παρουσιάζει καί ό έτερος αύτόγραφος κώδιξ τοΰ 
Δαυίδ ό περισωθείς είς τήν μονήν τοΰ Παντοκράτορος (έν άγιο) Όρει) καί γραφείς τφ 
1433. Τούτου εκτενή περιγραφήν άπέστειλέ μοι τή αιτήσει μου δ Σχολάρχης τής Άθω- 
νιάδος Σχολής άρχιμ. ’Αθανάσιος ό Παντοκρατορινός, πρός δν εκφράζω δημοσία τάς 
ευχαριστίας μου. Τοΰ δέ κώδ. τοΰ Δαυίδ, τοΰ περισωθέντος έν τή Λαύρα, ή λεπτομερής 
περιγραφή οφείλεται είς τήν πρόθυμον συναντίληψιν τοΰ συνεργάτου μου Γέροντος 
Σπυρίδωνος Λαυριώτου, τοΰ ίατροΰ.
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5) Ά μπελοκη π ιώτη ς. Κοινωνικά.
6) Άνανεώτης (Μιχαήλ δομέστικος). «Τή ΰπερμάχψ»—Στιχηρόν τη 

26 Όκτωβρ. «’Έχει μέν ή θειοτάτη».
7) ’Ανδρόνικος. Μάθημα (ήχος α') «Ριφεΐς Άδάμ εκ τής Έδέμ».
8) Άργυρόπουλος. Κοινωνικά.
9) Άργυρόπουλος Θεοφύλακτος. Κοινωνικά. — Μάθημα «Τήν 

άχραντον και άσπιλον».
10) Άργυρόπουλος Μανουήλ. Άμωμον.— Χερουβικά — Κοινω

νικά «Γεύσασθε»— «Σώμα Χρίστου».— Θεοτοκία (ήχος δ') «Λάμψον μοι 
φώς»—(ήχ. πλ. δ') «Βασίλισσα τών ουρανών».

11) Άσάνης Νικόλαος (ό Κύπριος). Κοινωνικά.
12) Βλατηρός (Μανουήλ ό Θεσσαλονικεΰς). Κοινωνικά.
13) Γαβαλάς Γεράσιμος. Κοινωνικά «Γευσασθε»—«ΣώμαΧριστού».
14) Γαβαλάς Κωνσταντίνος ίερεύς. Άμωμον.
15) Γαβριήλ Ιερομόναχος. Κοινωνικά.
16) Γεράσιμος Ιερομόναχος. Κοινωνικόν «Σώμα Χριστού» — 

Τήν τιμιωτέραν μετ’ αναγραμματισμών — «"Αγιος άγιος». Κοινωνικά — 
Μάθημα «Χαΐρε Μαρία» (ήχος πλ. α') — Στιχηρά- 1 ’Ιανουάριου «Σοφίας 
εραστής»— 6 Αύγ. «Όρος τό ποτέ».

17) Γεώργιος Γάνου (πρωτοψάλτης). Κοινωνικά.
18) Γλυκύς (’Ιωάννης). Άμωμον — Χερουβικά — Κοινωνικόν «Σώμα 

Χριστού». Τήν τιμιωτέραν μετ’ αναγραμματισμών — Θεοτοκία «Άνωθεν οί 
προφήται» (ήχος βαρύς)—«Τή ύπερμάχφ» μετά δύο οϊκων—Στιχηρά 1 
Σεπτεμ. «Ή τών λειψάνων σου θήκη» — 16 Σεπτεμ. «Έκ δεξιών»—26 
Σεπτεμ. «Ποταμοί»—26 Όκτωβρ. «Ό τής αλήθειας αήττητος» (τά γράμματα 
Λέοντος δεσπότου, τό δε μέλος Γλυκέος)—1 Νοεμβ. «Μεγάλων άξιωθέντες»— 
13 Νοεμβ. «Σέ τον μέγαν» — «"Οσιε τρισμάκαρ» — 6 Δεκεμ. «Ιεραρχών τήν 
καλλονήν» —«Τών ανδραγαθημάτων σου»—«Ιεραρχών τό θειον κειμήλιον»— 
17 Δεκεμ. «Πνευματικώς»—22 Δεκεμ. «Προεόρτιος»—30 Ίανουρ. «Πάσαπνοή 
λογική»· 2’Ιουλίου «Φρένα»—15 Ίουλ. «Ό τριετής»—27 Ίουλ. «Ή παμφαής» 
—Στιχηρά τού Τριο>δίου — «Έκάθησεν απέναντι περιπαθώς δακρύων.» «Πάτερ 
αγαθέ»—«Άγιωσύνης δωρεά»—«Τεταρταΐον Λάζαρον» — «Λοιπόν καλώ τά 
έθνη» — Στιχηρά τού Πεντηκοσταρίου—«Άναστάς ό ’Ιησούς άπό τού 
τάφου»—«Φωτίζου φωτίζου»—«Άναλαμβανομένου σου Χριστέ».

19) Γρηγόριος. Στιχηρόν 1 Ίανουαρίου «Πάντων τών αγίων άνε- 
μάξω» — Στιχηρόν Τριωδίου «Τήν θεοδώρητον χάριν».

20) Γρηγόριος εκ Σηλυβρίας. Θεοτοκίον (ήχος α') «Άλλος σε 
κόσμος».

21) Γυμνάσιος ιερομόναχος. Χερουβικά.
22) Δαμασκηνός (’Ιωάννης). — «Νύν αί δυνάμεις».
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23) Δαμιανός. Κοινωνικά.
24) Δημήτριος Ραιδεστηνός. Κοινωνικά.
25) Δοκιανός (Δημήτριος). Κοινωνικά — Στιχηρά Τριφδίου «’Ώ 

πόσων αγαθών» — Θεοτοκίον (πλ. β') «Μή με στήσης» (Την ακμήν τοΰ 
Δοκιανοΰ, ό όποιος ήτο μαθητής τοΰ Κουκουζέλη, ό Γ. Παπαδόπουλος ορίζει 
κατά τον 18ον αιώνα!).

26) Δομέστικος Ίωαννίνων.—Μάθημα «Ελέησόν με ειπεν ό Δαυίδ».
27) Ευγενικός Μάρκος (ό εκ τής μονής τών Ξανθοποΰλων, διάφο- 

ρος Μάρκου τοΰ Εφέσου, προς ον άστόχως συγχέεται).’Άμωμον— Χερου- 
βικά — Κοινωνικά — «Γεύσασθε»— «Σώμα Χριστού»—Μαθήματα (ήχος β') 
«Τριάδα όμοοΰσιον»—«Τίς μή μακαρίσει σε»—«Δοξάζω τού πατρός»—Στι- 
χηρά — 2 Αύγουστου «Χαίροις εν Κυρίφ» — Στιχηρά Πεντηκοσταρίου — 
«Άπέστειλας ήμΐν Χριστέ»—«’Άγγελοι εν οΰρανοΐς»—«’^σματικήνχορείαν».

28) Ζακχαίος ’Ιωάννης. Κοινωνικά.
29) ’Ηθικός Νικηφόρος. ’Άμωμον—«Εΐη το ό'νομα τοΰ Κυρίου» 

—«Τοΰ δείπνου σου τοΰ μυστικού» — «Σιγησάτω»—Θεοτοκία—(ήχος α') «Έν 
λΰπαις σε» — «"Οντως δακρύων άξια» (πλ. β')—«Τή ύπερμάχφ»—Στιχηρά 8 
Σεπτεμ. «Νοερώς οί προφήται»—13 Σεπτεμ. «’Άρατε πύλας» — 16 Σεπτεμ. 
«Πάσα γΐκόσσα» — 21 Νοεμ. «Άγαλλιάσθω ό Δαυίδ» — «Σήμερον ό θεοχον- 
ρητος»—30 Νοεμ. «Τον κήρυκα» — «Ό πρωτόκλητος»—4 Δεκεμ. «Τήν χεϊρα 
τήν σήν ’Ιωάννη»—4 Ίανουαρ. «Τον επί γης» — 1 Αΰγ. «Ή πολύαθλος» — 
6 Αΰγ. «Εις δρος υψηλόν».

30) Θαλασσή νός Θεόδωρος. Στιχηρόν 14 Σεπτεμ. «Σήμερον ξΰλον».
31) Θεόδουλος μοναχός. Στιχηρά Πεντηκοσταρίου «Άναστάσεως 

ήμερα» (αναγραμματισμός) — (τών Μυροφόρων) «Κρυπτόμενον τον Πέτρον» 
— Θεοτοκίον (ήχος β') «Πάσαν αμαρτίαν».

32) Θεόδωρος δομέστικος Καλλ ικρα τε ίας. Κοινωνικά.
33) Θηβαίος. ’Άμωμον.
34) ’Ιωάννης πατριάρχης — Τρισάγιον νεκρώσιμον.
35) Ίωάσαφ μοναχός — Θεοτοκία (ήχ. πλ. β') «Τήν πάσαν ελπίδα 

μου»—(ήχ. πλ. δ') «Τήν Θεοτόκον Μαρίαν».
36) Κάλλιστός. Στιχηρόν 25 Δεκεμ. «Προ τής γεννήσεως».
37) Καμπάνης (Νικόλαος) — ’Άμωμον — Μάθημα (ήχ. α') «Ριφείς 

έκ τής Έδέμ» — Στιχηρά 26 Όκτωβ. «Εΰφραίνου έν Κυρίφ»—8 Νοεμβρ. 
«Συγχάρητε ήμΐν»—21 Νοεμ. «Μετά τό τεχθήναί σε» — 24 Ίουν. «Πρέπει 
τφ ’Ιωάννη».

38) Καναβούρης Μ αν ουή λ — Θεοτοκίον (πλ. β') «Χαΐρε παρθένε 
Μαρία».

39) Καρ β ου ν α ρ ιώτ η ς (Μανουήλ) — Στιχηρά Τριφδίου «Οΐμοι 
μέλαινα».
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40) Κελαδινός — ’Άμωμον.
41) Κλαδάς Θεόδωρος Κατακαλών. Χερουβικά.
42) Κλαδάς (’Ιωάννης Λαμπαδάριος). Κοινωνικά.- ’Άμωμον

— «Γεύσασθε»— «Έξηγέρθη»— «Σώμα Χρίστου»—Θεοτοκία (ήχος α') 
«Ήν πάλαι προεκήρυξαν» — «Τή άειπαρθένφ» — «Των ουρανίων ταγμά
των»— "Ανωθεν οί προφήται»— «Την παγκόσμιον δόξαν» — «’Ιδού πεπλή- 
ρωται» — «Ποια τοϋ βίου τρυφή»—(ήχος β') «Παρήλθεν ή σκιά» — «Ή θαύ
ματος»— «Οΐμοι οίον αγώνα» — (ήχος γ') «Πώς μη θαυμάσωμεν »— 
«Πολλάκις την υμνωδίαν» — (ήχος δ') «Λαμπάδα φαίδρυνον» — «Νεΰσον 
παρακλήσεσι» — (ήχος πλ. α') «Ναός καί πύλη» — «Ήσαΐα χόρευε» — «Ταΐς 
πολυπλόκοις συμφοραΐς» — «Ψυχή τα ώδε πρόσκαιρα» — «"Ανθρωπε θρή- 
νησον» —(πλ. β') «Πάντων προστατεύεις» — «Ό ποιητής και λυτρωτής μου»
— «Θεέ τριάς διαιρετή» (τα γράμματα Κωνσταντίνου Άσάνη) — (ήχος βαρύς) 
«Ψυχή τό Ιπιτίμιον» — «Μήτηρ μέν εγνώσθης»—«"Ανωθεν οί προφήται»
— Μάθημα (ήχος α') «“Απας εγκωμίων» — «Τή ύπερμάχφ» (δύο στάσεις) — 
(ήχος γ') «Πάντα ματαιόιης»—(ήχ. δ') «’Όντως φοβερώτατον»—«Έσείσθη- 
σαν λαοί» — «Εύαγγελίζου γή χαράν μεγάλην» — (ήχος πλ. δ') «Σε μεγαλύνο- 
μεν»—«Ό δε βασιλεύς εύφρανθήσεται» — «Τήν πάσαν ελπίδα μου» — «Έν 
τή φρικτή παρουσία σου» — «’Άνθρωπε στέναξον»—«Παράδεισε άνιώτατε»
— Στιχηρά 8 Σεπτεμ. «Σήμερον ό τοΐς νοεροΐς»—Μεγαλυνάριον (6 Αύγου
στου)— Στιχηρά Τριφδίου «Ό διδάσκαλος λέγει» — «Ό τρόπος σου δολιό- 
τητος» — Στιχηρά Πεντηκοσταρίου «Άναστάσεως ημέρα» — «Τίς λαλήσει»,

43) Κοντοπετρής (Γεώργιος δομέστικος) — Τήν τιμιωτέραν, 
μετ’ αναγραμματισμών.

44) Κορώνης Άγάθ ων - Κοινωνικά - Χερουβικά.
45) Κορώνης (Ξένος) — Χερουβικά—«Έπί σοί χαίρει κεχαριτω- 

μένη»—"Αμωμον — Κοινωνικά—«Γεύσασθε» — Τήν τιμιωτέραν, μετ’ ανα
γραμματισμών — Θεοτοκία (ήχος α') «Τήν ζωοδόχον πηγήν» — «Ποιαν σοι 
επάξιον φδήν» — «’Ιδού ταλαίπωρε» — «Άλλ’ δταν έ'λθης τά κρυπτά» — 
(ήχος γ') «Έν Σιναίφ τω δρει» — (ήχος πλ. α') «Χαΐρε ή καλλονή» — (ήχος 
πλ. β') «Πληθύς ανθρώπων»—«Εί θέλεις άνθρωπε» — (ήχος πλ. δ') «Ταΐς 
εις εμέ» — «Τοΐς άκαθάρτοις λογισμοΐς» — «’Ώ πώς Χριστέ» — «Αυτός μόνος 
υπάρχεις αθάνατος» — (ήχος πλ. α') «Καρδία νφ τε καί ψυχή» — «”Ω πόσων 
θρήνων άξια» — «"Οταν εις νοΰν τό φοβερόν» — «'Ως έπί θρόνου» — (Ήχος 
πλ. β') «Τούς Θεοτόκον σε» — «Μεταβολή τών θλιβομένων»—«’Άνανδρος 
μήτηρ» — «Τής άκηράτου σου»—(ήχος βαρύς) «Πολλά πολλάκις» — «Χαί- 
ροις οικουμένης» — «Αμαρτωλών τάς δεήσεις» — «Τή ύπερμάχφ» — Στιχηρά 
8 Σεπτεμ. «Σήμερον στειρωτικαί»—6 Όκτωβ. «Ώς υπηρέτης» —14 Όκτωβ.
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(είς ’Αθανάσιον πατριάρχην Κων/πόλεως1) «’Αθανάσιε πάτερ»—15 Δεκεμ. 
«Τον έν μάρτυσι» —6 Ίανουαρ. «Σήμερον ό Χριστός» — «Εϊδοσάν σε ΰδατα»
— 20 Ίανουαρ. «Τών έν τφ βίφ» — 23 Ίανουαρ. «Την των χρόνων» —25 
Ίανουαρ. «Ή γρήγορος γλωσσά σου»—30 Ίανουαρ. «Φωστήρες έξέλαμψαν»
— 2 Φεβρ. «Τον ιερόν ή ιερά»—9 Μαρτ. «Την λίμνην» — 23 ’Απριλίου 
«Τοϋ μεγάλου βασιλέως»—24 Ιουνίου «Τούς τής εύσεβείας» — 5 Ιουλίου 
«Τήν τοϋ Κυρίου» — 22 Ίουλ. «Είς τό μνήμα»—Πολυχρονισμόν (6 Ιανουά
ριου) — Στιχηρά Τριφδίου. «Παντοκράτορ Κύριε» — «Άδάμ ό φύλαξ τής 
Έδέμ» — Στιχηρά Πεντηκοσταρίου' «’Ώ θείας, ώ φίλης» —«Παρά τό φρέαρ 
τοϋ Ιακώβ» — «Δικαιοσύνης ήλιε» — «’Εν ταΐς αύλαΐς σου υμνήσω σε» — 
Μάθημα (ήχος δ') «Σύ μου γλυκασμός» (τά γράμματα Ισιδώρου πατριάρχου)1 2.

46) Κουκουζέλης (Ιωάννης). ’Άμωμον-Κοινωνικά-«Νϋν αί δυνά
μεις» — «Γεύσασθε» —Τήν τιμιωτέραν μετ’ αναγραμματισμών — «Τήν ό'ντως 
Θεοτόκον» — Θεοτοκία (ήχος α') «Οΐμοι ψυχή τί ραθυμεΐς» — «Άπάσης 
πλάνης» — (ήχος βή «Έπί ξύλου βλέπουσα» — (ήχος πλ. α') «ΟΥμοι τό τέλος 
άνθρωπε» — «Τήν φοβεράν σου» --«Θρηνώ καί κλαίω»—(ήχος βαρύς) 
«’Άνωθεν οί προφήται» — «Μήτηρ Παρθένε» — «Θρήνησον, κλαϋσον» — 
«Ιδού ψυχή» — (ήχος πλ. δ') «Στήθι καί βλέψον»—Μαθήματα (ήχ. α') — 
«Έκύκλωσεν ημάς» — «Γαστήρ θεοχαρίτωτε» — «Σφαγήν σου τήν άδικον»
— «”Αν βάρος με τών λυπηρών» — «Εϊκών ε’ιμι» — «Ιδού γάρ κτίσις άπασα»
— «Υπέρ ληστήν καί Μανασσήν» — «Τί μάτην τρέχεις, άνθρωπε» — «Ούδείς 
μοι τότε βοηθός»— «Εί καί σταυρόν υπομένεις» — (ήχος β') «Είς νοΰν αν 
λάβω» — «’Ώ απάτη τοϋ βίου»—(ήχοςγ') «Τέκνον μου πλάστα» — «"Οντως 
δακρύων άξια» — (ήχος δ') «’Όντως φοβερώτατον» — «Λέλυται φύσις» — 
«’Έχοντές σε Θεοτόκε» —(ήχος πλ. β') «Φεΰ τί τό ξένον» — «Μετά κλαυθμών 
καί όδυρμών» — «Έξομολογήσομαί σοι» — (ήχος βαρύς) «Ότε τό πάθος» — 
(ήχος πλ. δ') «Ή σέ τεκοϋσα» — «Παρισταμένη τφ σταυρφ»— «Νεφέλη 
κούφη» — «Αιμοχαρής απάνθρωπος»—«Πάθος όρώσα» — «’Εγώ δε πώς»
— «Τή ύπερμάχω» — Στιχηρά- 26 Σεπτεμ. «Εύαγγελιστά» — 21 Νοεμβρ. 
«’Άγγελοι τήν είσοδον» — 15 Δεκεμ. (Παύλου τοϋ έν τφ Λάτρψ) «'Όσιε 
πάτερ τής φωνής» — 1 Ίανουαρ. «Σοφίας έραστής» — 6 Ίανουαρ. «Μεγά- 
λυνον ψυχή μου» — 25 Ίανουαρ. «Λόγφ Θεού»—2 Φεβρ. «Άκατάληπτόν 
έστι» — 5 Ίουλ. (Αθανασίου τοϋ έν τφ ’Άθψ) «Περικυκλοϋντες» — 28 Ίουλ.

1 ‘Ο δσιος ’Αθανάσιος πατριάρχης Κ/πόλεως άνέβη δις έπί τοϋ θρόνου· τό α°ν 1289 - 
1293, τό β°ν 1303-1311. Ό Κορώνης Ξένος ό μελοποιήσας τό είς αυτόν Ίδιόμελον ζή 
άρα κατά τόν ιδ’ αιώνα καί οΰχί κατά τόν ια’ ώς γράφει ό Γ. Παπαδόπουλος (Συμβολαί 
είς τήν ιστορίαν τής παρ’ ήμΐν εκκλησιαστικής μουσικής σ. 266).

2 Έπατριάρχευσεν ό ’Ισίδωρος άπό τοϋ 1347 -1350· ό Κορώνης μελοποιεί τούς στί
χους τοϋ ’Ισιδώρου· μία ετι άπόδειξις ότι ό Κοριονης ήν σύγχρονος τοϋ Ίσιδόίρου άκμά- 
ξων κατά τόν ιδ’ αιώνα.
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(όσιας Ειρήνης) «Την αγνήν» — 25 Μαρτ. «Εύαγγελίζεται ό Γαβριήλ» — 
«Εύαγγελίζου γη» — 8 ’Ιουνίου «Μακαρίσωμεν πάντες» — 8 Σεπτ. «Έξ 
άκαρπου» — 14 Σεπτεμ. «Διά πιστών βασιλέων» —26 Σεπτ. «Και τα νικητή
ρια» — «Έν αρχή ήν ό λόγος» —26 Όκτωβ. «’Απόλαβε» — «Φρουρησον 
ημάς» — «Κατά τήν ασματίζουσαν» —8 Νοεμ. «Σκέπασον ημάς» — «Τούς 
ορθοδόξους άνακτας» - 6 Αύγ. «Τό Θαβώριον όρος» — «Ουρανοί» — 15 
Αύγ. «Και συν αυτή» — «Χαϊρε κεχαριτωμένη» — «Άλλ’ ώ Παρθένε» — 29 
Αύγ. «Άλλ’ ημείς τον βαπτιστήν» — «Ώρχίσατο ή μαθήτρια» — «Πάσα 
πνοή» — Στιχηρά τοΰ Τριφδίου — «Άλλ’ ως οικτίρμων καθαρόν» —«Λοιπόν 
ώ ψυχή»— «Άλλ’ ώ παράδεισε»—«Ευρίσκω τήν είσέλευσιν» — «Άλλα 
πενθών άλλα θρηνών» — «’Ώ τοΰ θαύματος τί τό περί ημάς» — «“Ινα σώση 
τον κόσμον» (Τής Σταυροπροσκυνήσεως) — «Ευλογημένος ό ερχόμενος» — 
Στιχηρά τοΰ Πεντηκοσταρίου — «Τότε κατηργήθη ή αφωνία».

47) Κουκούλάς (Μιχαήλ ίερευς). Μάθημα (ήχος πλ. β') «Τις 
μοι τον θρήνον».

48) Λάσκαρις ’Ιωάννης από τής Κρήτης — Θεοτοκία (ήχος 
πλ. δ’) «Ανύμφευτε Παρθένε» — «Έξέστη επί τούτω» — «"Ολος εΐ σώτερ 
γλυκασμός».

49) Λάσκαρις ’Ιωάννης Πηγωνίτης. Κοινωνικά. Θεοτοκία (ήχος 
γ') «Τήν ωραιότητα»—(ήχος α') «Χαϊρε ή τής χάριτος πηγή»—(ήχος πλ. α') 
«Χαϊρε πύλη»—(Εικάζω ότι ό ΙΙηγωνίτης καί ό από τής Κρήτης Λάσκαρις 
είναι τό αυτό πρόσωπον).

50) Μαγουλάς Κωνσταντίνος. Κοινωνικά — Θεοτοκίον (ήχος δ') 
«Ταχύ συνεισέλθωμεν»—Τή 6 Αύγ. «Άπας γηγενής».

51) Μακάριος ιερομόναχος.— Κοινωνικόν «Σώμα Χριστού».
52) Μανουγράς Θεόδωρος—Άμωμον—Στιχηρά 25 Δεκεμ. «Άκουε 

ούρανέ»—6 Ίανουαρ. «Τί αναχαιτίζει»—6 Αύγ.«Προτυπών τήν άνάστασιν»
— Στιχηρά Τριφδίου «Προ έξ ημερών τού πάσχα».

53) Μανουήλ ίερεύς δρφανοτρόφος. ’Άμωμον.
54) Μοσχιανός (Γεώργιος δομέστικος ό Λαοσυνάκτης). Κατα- 

νυκτικόν « Άνθρωπε τίς ή πλάνη σου » — « Πατέρα υιόν » — Κοινωνικόν 
«Γεύσασθε» καί έτερον Κοινωνικόν «Σώμα Χριστού».

55) Ούρανιώτης (’Ιωάννης πρωτοψάλτης). Κοινωνικά—«Έξη- 
γέρθη» (δύο).

56) Πανάρετος (Γεώργιος). ’Άμωμον— Κοινωνικά — Τήν τιμιω- 
τέραν μετ’ αναγραμματισμών.

57) Πατζάδος (Μιχαήλ). Στιχηρά 25 Μαρτ. «Άπεστάλη ά'γγελος»
— 23 Άπριλ. «Άνέτειλε τό έαρ»—29 Αύγ. «Γενεθλίων τελουμένων».

58) Προπαλάς Μιχαήλ. Κοινωνικά.
59) Ραιδεστηνός Δαυίδ. Κοινωνικά—«Γεύσασθε».
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60) Σγουρόπουλος (Γεώργιος ό Δομέστικος). Μάθημα (ήχος 
πλ. α') «Ή δημιουργική»—Κοινωνικά «Σώμα Χριστού».

61) Σπανός Κωνσταντίνος ίερεΰς. Άμωμον.
62) Σπανός Μανουήλ ίερεΰς. “Αμωμον.
63) Σταυράκιος (’Ιωάννης) χαρτοφύλαξ Θεσσαλονίκης. Στι- 

χηρόν 26 Όκτωβρ. «Τρισαριστεϋ άνιιλήπτωρ».
64) Συγγρός1 Άνδρέας. Κοινοινικά — Μάθημα (πλ. δ') «Αυτός 

μόνος υπάρχεις αθάνατος».
65) Τραμουντάνης Νικόλαος πρωτοψάλτης Ρόδου. Χερουβικά.
66) Τσακνόπουλος (’Ιωάννης)—«Τή ύπερμάχψ».
67) Φαρδιβοΰκης (πρωτοπαπάς αγίων αποστόλων).—"Αμωμον.
68) Φερεντάρης. Κοινωνικά.
69) Φωκάς (’Ιωάννης Λαμπαδάριος) έκ Κρήτης— Κοινω

νικά— Θεοτοκίον (ήχος πλ. δ') «Σέ γάρ έ'χω ελπίδα»—Μάθημα (ήχος πλ. δ') 
«*Ω βάθος άγαθότητος» (τά γράμματα Μανουήλ Σαμβίου).

Οί 69 οΰτοι μουσικοδιδάσκαλοι άκμάζουσι προ τής άλώσεως· οι δέ περί 
τά χρονικά διαστήματα πλανηθέντες δΰνανται επί τή βάσει τοΰ ανωτέρω 
καταλόγου νά επανορθώσουν τάς χρονολογικός αυτών πλάνας.

12.
Δημψριος Ιερομόναχος Παλαμας εκ Μεσημβρίας.

’Άγνωστος είς τους συντάκτας τών καταλόγων τών μουσικών τής Θράκης 
καί είς τον Γ. Παπαδόπουλον. Τοΰτου φέρονται αναγραμματισμοί είς τόν 
Λαυριωτικόν κώδικα Θ207 (Δημητρίου ίερομονάχου Παλαμά εκ Μεσημβρίας)

13.
Δημήτριος ό Ραιόεστηνός.

Μνημονεύεται εν τώ Β' καταλόγφ τοΰ Α. Σταμοΰλη (κατά τόν Thibaut) 
ώς πρεσβΰτερος. Ύπό τήν ιδιότητα ταΰτην, τοΰ πρεσβυτέρου, ούδαμοΰ τών 
γνωστών μοι κωδίκων τό όνομα αυτού συνοδεύεται. "Ηκμασεν είς τούς προ 
τής άλώσεως χρόνους, καταριθμούμενος εν τφ κώδικι τοΰ Δαυίδ (Ε 173) 
μεταξύ τών αρχαίων διδασκάλων, έμελοποίησεν τά εξής:

1) Χερουβικά κώδ. Κ 172 Λαύρ. (Δημητρίου).
2) Κοινωνικά «Άνέβη ό Θεός εν άλαλαγμφ» Ε 8 Λαύρ. (Δημητρίου 

Ραιδεστηνοΰ)—«Αινείτε τόν Κύριον» Ε 173 Λαυρ. Ε 128 Λαύρ. 271, 307 καί 
309 Ξηροποτάμου- ετερον είς ήχον βαρύν είς τούς Λαυριωτικούς Θ 154 
φ. 168. I. 184. Κ 151. Κ 175. — «Γεύσασθε καί ΐδετε» Κ. 188 Λαύρ. 46 
τών Βλατάδων.

1 Είς άλλους κώδικας καλείται Σιγηρός.
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3) Ειρμούς καλοφωνικούς Λ 156 Λαΰρ. «Τύπον τής αγνής 
λοχείας σου» (Δημητρίου)· 291 Ξηροποτ.

4) Στιχηράριον καλοφωνικόν Κ 134 Λαύρ. («Δημητρίου πρω
τοψάλτου». "Αν ο Ραιδεστηνός ήτο καί πρωτοψάλτης μοί είναι άγνωστον). 
Τον Δημήτριον Ι’αιδεστηνόν αγνοεί ό Γ. Παπαδόπουλος.

14.
Διονύσιας ή 'Ηράκλειας.

Ό υπό τοΰ κ. Α. Σταμουλη απλώς ώς «Διονύσιος Ήρακλείας» (κατά τον 
Πίτρα) σημειουμενος είναι ό κατά τά έτη 1591-1600 άρχιερατεΰσας Διονύσιος 
(Θρςικικά <Γ, 75 σημ. 1), αποκλεισμένου τοΰ νεωτέρου Διονυσίου τοΰ από Τυρο- 
λόης, τώ 1830 προαχθέντος εις την μητρόπολιν Ήρακλείας, διότι τά μουσικά 
αύτοϋ έργα, τά Χερουβικά, κεΐνται εις δυο Λαυριωτικούς κώδικας τον Ε 128 
καί Κ 188 χρονολογούμενους, τοΰ μεν πρώτου από τοΰ 1741, τοΰ δέ δευτέρου 
από τοΰ 1739.Ό Διονύσιος έμελοποίησε χερουβικά τά όποια έν Άγίφ ’Όρει 
ήσαν λίαν διαδεδομένα ώς μαρτυρεί ή παρουσία αυτών εις τούς Λαυριωτικούς 
κώδ. Ε 10. Ε 162. Ε 128. I 189. Κ 188 καί τον Ξηροποταμινόν 317.

15.
Δοσίθεος μοναχός Ραιδεστινός.

’Άγνωστος είς τούς συντάκτας τών καταλόγων τών μουσικών τής Θράκης 
καί τον Γ. Παπαδόπουλον. Έπ’ όνόματι αύτοΰ εΰρηται είς τούς Λαυριωτι- 
κούς κώδικας Ε132 καί Κ 157 έν Κοινωνικόν («Δοσιθέου μοναχού τοΰ Ραι- 
δεστινοΰ»). Εικάζω δτι ήν Αγιορείτης.

16.
θεόδονλος μοναχός Αίνίτης.

Ό Θεόδουλος ούτος ό έν Άγίψ’Όρει ασκούμενος καί Θεόδουλος νεώτε- 
ρος είς τά μουσικά αύτοΰ έργα καλούμενος προς διάκρισιν τοΰ παλαιού Θεο- 
δοΰλου, τοΰ δομεστίκου τής μονής τών Μαγγάνων, ήκμασε περί τά μέσα τοΰ 
18ου αϊώνος, την μουσικήν έδιδάχθη παρά τοΰ Λαυριώτου προηγουμένου 
Σεραφείμ τοΰ Μιτυληναίου, διάσημου μουσικοδιδάσκαλου καί γραφέως ικα
νών μουσικών κωδίκων. Τούτο βεβαιουμεΦα έκ τοΰ αύτογράφου κώδικος 
τοΰ Θεοδοΰλου Θ 200 τής Λαύρας, έν φ έν φ. 1626 σημειοΓ «Έγράφη τό 
παρόν βιβλίον οί Οίκοι διά χειρός Θεοδούλου μοναχού 1750»' καί έν φ. 164 
«Έδιδάχθην παρά τοΰ μουσικωτάτου καί μελλυρρητοποιοΰ άρίστου πάντων 
καί διδασκάλου μου κυρίου Σεραφείμ Λαυριώτου τοΰ καί προηγουμένου». 
Είς τά ποιήματα αύτοΰ σημειοΰται ότέ απλώς Θεόδουλος, ότέ μοναχός Θεό
δουλος, ένίοτε Αγιορείτης καί είς τον Λαυριωτικόν κώδ. Κ 188 Θεόδουλος
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μοναχός Αϊνίτης. Ό Θεόδουλος συνεχίζων την από τοΰ Κουκουζέλη μέχρι 
ιών ήμερων του 'Αγιορειτικήν λαμπρόν παράδοσιν έδίδασκε την ίεράν τέχνην 
και εις τούς συμμοναστάς αυτού, ώς τούτο δήλον γίνεται έκ σημειώματος 
τού ανωτέρω Λαυριωτικού κώδ. (Κ188 φ. 254) γραφέντος ύπό τοΰ Έσφι- 
γμενίτου ίεροδιακόνου Μελχισεδέκ (τώ 1739) έν φ λέγει δτι έγένετο μαθη- 
τής τού Θεοδούλου και Νικολάου τοΰ από Άδριανουπόλεως. Ό έν λόγω Μελ 
χισεδέκ εις τον Ιδιόγραφον αυτού τούτον κώδικα εις έν τών Χερουβικών τού 
Θεοδούλου προσέθηκε καί «τού Αίνίτου»· επομένως ή μαρτυρία αυτή τού 
μαθητού τού Θεοδούλου δτι έξ Αίνου κατήγετο ό Θεόδουλος δεν επιδέχεται 
άντίρρησιν.Είς τούς μουσικού: κώδικας δύο άπαντώσιν ομώνυμοι μουσικοδι
δάσκαλοι, Θεόδουλος ό δομέστικος τών Μαγγάνων, καί ό ήμέτερος Θεόδου
λος, δστις έν τού παλαιού Θεοδούλου έργον έν κώδ. Κ173 τής Λαύρας έξή- 
γησεν έκ τής παλαιάς γραφής, ώς μαρτυρεί ό ίδιος· «Τά λυπηρά τής λύπης», 
Θεοδούλου τού παλαιού έξη γη Ό έν ύπ1 έμοΰ καθώς έν άγίω δρει ψάλλεται». 
Άλλ’ δπου άπαντώσιν είς τούς κώδικας δύο ή καί περισσότεροι συνώνυμοι 
τής αυτής ίδιότητος ή διάκρισις τών έργων τούτων είναι δυσχερής. Καί είναι 
μεν αληθές δτι είς τό όνομα τού παλαιού Θεοδούλου προστίθεται πολλάκις 
καί τό «δομέστικος τών Μαγγάνων» άλλα ούχί πάντοτε’ διότι παρειήρησα 
δτι καί εις κώδικας τοΰ ιε' αϊώνος τά έργα τούτου έπιγράφονται άπλώς «Θεο
δούλου μοναχού». Διά τούτο τά εις τούς κώδ. τούς συγχρόνους τού νέου 
Θεοδούλου ή καί μεταγενεστέρους τοΰ 18ου αίώνος άπαντώντα ποιήματα 
ύπό τήν έπιγραφήν «Θεοδούλου μοναχού» άπέδωκα εις τον Αϊνίτην καί 
'Αγιορείτην Θεόδουλον, τά δέ είς παλαιοτέρους κώδικας είς τον δομέστικον τών 
Μαγγάνων.

Κατά ταύτα είς τόν Αϊνίτην Θεόδουλον άνήκουσι τά εξής:
1) Δοχαί Θ 167 καί Κ176 Λαύρας.
2) Άλληλουάριον Ε1 Λαύρ. (Θεοδούλου). Ε4 Λαύρ. Ε6 Λαύρ. Ε8 

Λαύρ. Ε130 Λαύρ. Ε132 Λαύρ. Θ152 Λαύρ. Θ153 Λαύρ. Θ162 Λαύρ. 
1184 Λαύρ. (Θεοδούλου μοναχού). Κ 172 Λαύρ. Κ188 (Θεοδούλου μοναχού).

3) Δοξολογίαι (επτά) Θ 167 Λαύρ.
4) Λειτουργικά Ε148 Λαυρ.
5) Χερουβικά Ε 128 Λαύρ. Ε132 Λαύρ. 1148 Λαύρ. Θ154 Λαύρ. 

(ήχος βαρύς, α', καί β'). Κ 168 Λαύρ. Κ 188 φ. 254 Λαύρ. (Θεοδούλου μονα
χού Αίνίτου).

6) Μαθήματα Ε 108 Λαυρ. «Καί σώσον τάς ψυχάς ήμών».
7) Θεοτοκία καλοφωνικά Κ137 Λαύρ. (τοΰ Μπερεκέτου συντμη- 

θέντα ύπό Θεοδούλου).
8) Κοινωνικά Θ 154 Λαύρ.
9) Προσόμοια άργά μετά κρατημάτων ψαλλόμενα είς τάς άγρυ- 

πνίας Μ 22 φ. 146 Λαύρ.
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Περί τού Θεοδοΰλου τοΰτου ούτε οί συντάκται τών καταλόγων των 
Θρρκών μουσικών ποιούνται λόγον, ούτε ό Γ. Παπαδόπουλος.

17.
Θεόδωρος Δομέστικος Καλλικρατείας.

Εις τόν Β' κατάλογον τών μουσικών τής Θράκης (Θρακικά Δ, 371) ό 
δομέστικος τής Καλλικρατείας καλείται (κατά τόν Pitra και Thibaut) εσφαλ
μένος Κλαδάς. Τούτο δεν είναι αληθές. Ή σΰγχυσις προήλθεν έκ τής συν- 
ωνυμίας τριών αρχαίων μουσικοδιδασκάλων, τοΰ Θεοδώρου Κλαδά, τού Θεο
δώρου Γλαβά καί τοΰ Θεοδώρου δομεστίκου. Ό Κλαδάς Θεόδωρος φέρεται 
εις τόν κώδικα τού Δαυίδ (Ε 173 Λαΰρ.) ως ποιητής χερουβικών έπιγραφο- 
μένων «Θεοδώρου Κλαδά Κατακαλών»· ό Θεόδωρος Γλαβάς (ή Κλαβάς 
κατά τόν κώδικα τού Δαυίδ), κατά την μαρτυρίαν τών Λαυριωτικών κωδί
κων Ε148 καί Λ 166 ήν πρωτοψάλτης Μαρωνείας καί νοτάριος (ΐδ. κατω
τέρω), ό δέ Θεόδωρος, ό τής Καλλικρατείας δομέστικος, αρχαίος καί ουτος 
μουσικός καί προ τής άλώσεως άκμάσας, ούδαμού φέρει τό έπίθετον Γλαβάς 
ή Κλαβάς ή Κλαδάς. Είς τά έργα αυτού τιτλοφορείται «δομέστικος Καλλι- 
κρατείας» άνευ προσθέτου επιθέτου. Ό Δαυίδ Ραιδεστηνός δστις είς τόν αύτό- 
γραφον αυτού κώδικα περιέλαβε καί τούς δυο διδασκάλους διακρίνει αυτούς 
άπ’ άλλήλων. Τόν μεν καλών Θεόδωρον Κλαβάν, τόν δέ Θεόδωρον δομέστι- 
κον Καλλικρατείας. Επίσης είς τόν Ξηροποταμινόν κώδ. 309 φέρονται Κοι
νωνικά Θεοδώρου δομεστίκου Καλλικρατείας καί ολίγον κατωτέρω είς τόν 
αυτόν κώδικα Κοινωνικά Θεοδώρου Γλαβά καί μάθημα Θεοτοκίον Θεοδώ
ρου καί πάλιν τοΰ Γλαβά. ’Άλλα τά κοινωνικά τοΰ Δομεστίκου Καλλικρα- 
τείας καί άλλα τού πρωτοψάλτου Μαρωνείας Γλαβά' άλλο επομένως πρόσωπον 
τό έν καί διάφορον τό άλλο. Τού Δομεστίκου Καλλικρατείας φέρονται Κοι
νωνικά εις τούς Λαυριωτικούς κώδ. Ε128. Ε173. Θ154. I 184 καί τούς 
Ξηροποταμινούς 307 καί 309.

Καί τόν Θεόδωρον τούτον αγνοεί ό Γ. Παπαδόπουλος.

18.

Θεόδωρος ό Γλαβάς 

νοτάριος καί πρωτοψάλτης Μαρωνείας.

Περί τοΰ διδασκάλου τοΰτου ούδένα λόγον ποιείται ό Γ. Παπαδόπουλος 
είς τό περί τών μουσικών καί ποιητών αυτού έργον. Κατά την μαρτυρίαν 
αρχαίου Λαυριωτικοΰ κώδικος, τού Λ 166 (ιε' αίώνος), καί ετέρου νεωτέρου 
τού Ε 148 τής αυτής Λαύρας, ό Θεόδωρος Γλαβάς ήν πρωτοψάλτης Μαρω
νείας καί νοτάριος άκμάσας προ τής άλώσεως. Τοΰτου σημειώ τά εξής έργα:

Επετηρις Εταιρείας Βυζαντ. Σπουδών, έτος ΙΒ . Ο
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1) Θεοτοκία κώδ. 1402 Βατοττεδίου' Ε 128 Λαΰρ. «Δέσποινα τοΰ 
κόσμου» (ήχος πλ. β') άναποδισμός από τοΰ «Μή καταπίστευσης με» (Θεοδώ
ρου Γλαβά)'Λΐ66 Λαύρ. (Θεοδώρου Γαβρά και πρωτοψάλτου Μαρωνείας).

2) Μάθημα (ήχος γ') «Σώσον με Κύριε ό Θεός μου» Ε 148 Λαύρ. 
(πρωτοψάλτου Μαρωνείας νοταρίου Γλαβά).

3) ’Άμωμος Ε 173 Λαύρ. (Θεοδ. Κλαβά).
4) ’Αναγραμματισμοί I 184 Λαύρ.
5) Κοινωνικά 307 Ξηροποτάμου.

19.
Θεόδωρος Άδριανονπολίτης.

"Αγνωστος και ούτος εις τούς συντάκτας τών καταλόγων τών μουσικών 
τής Θρςίκης και τον Γ. Παπαδόπουλον. Τούτου φέρονται μελωδήματα εις τον 
κώδ. τής Λαύρας I 79.

20.
Θωμάς ό Ραιδεστηνός.

Έν τφ Λ' καταλόγφ τών μουσικών τής Θράκης (Παράρτημα Γ' τόμου 
Θρακικών σ. 224) ό Θωμάς φέρεται άποθανών τφ 1868. Τούτο δεν είναι 
αληθές· διότι τοΰ Ραιδεστηνοΰ Θωμά έργα σώζονται είς κώδικας τοΰ 18ου 
αίώνος, τον ύπ’ άριθ. 307 τοΰ Ξηροποτάμου καί τον Η 141 τής Λαύρας. 
Ό πρώτος περιέχει Κοινωνικά καί ό δεύτερος Μαθήματα· άμφότεροι έπιγρά- 
φουσι ταΰτα «Θωμά Ραιδεστηνοΰ»' επομένως ήκμασε κατά τον 18ον αιώνα 
καί πιθανόν καί ενωρίτερον. Είς τον Λαυριωτικόν κώδ. Κ 175 φ. 384 φέρονται 
Θεοτοκία καί στίχοι είς την Θεοτόκον «ποίημα Θωμά ίερέως, ού τό 
έπίκλην Κορδοκολοΰ»· αυτόθι έτερα Θεοτοκία «ποίημα τοΰ μακαριωτάτου 
Ίωάννου ίερέως Κορδοκόλου»· καί εν κώδ. Ε 49 Λαύρας κράτημα «Θωμά 
Κορδοκότου» και άλλο αυτόθι «Ίωάννου Κορδοκότου»· καί έν κώδικι Ε 155 
Λαύρ. μάθημα Στιχηρόν «Όρώσα σε ή κτίσις» ποίημα «Θωμά ίερέως» έχουσιν 
άρά γε οί ούτω φερόμενοι ομώνυμοι σχέσιν προς άλλήλους; είναι ό Ραιδε- 
στηνός Θωμάς ό ούτω Κορδόκολος ή Κορδόκοτος έπωνυμούμενος, ή άλλοι 
τινές ξένοι προς αυτόν καί διάφοροι;

21.
’Ιωακείμ 6 Βιζύης ό Άλαμπάσης.

Περί τοΰ Βιζύης Ιωακείμ έγραψα τά δέοντα έν μελέτη περί τών 
Μητροπολιτών τής Θράκης δημοσιευομένη κατά τό τρέχον έτος είς τον Ηον 
τόμον τών Θρρκικών. Συμπληρωματικώς τών δσων περί τών μουσικών αύτοΰ 
έργων είπον παραπέμπω ένταΰθα εις περισσοτέρους κώδικας, ινα δειχθή
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ή εύρεΐα τών μουσικών αύτοΰ έργων διάδοσις ιδία παρά τοΐς 'Αγιορείταις, 
οΐτινες τόσην αγάπην καί έπίδοσιν είχον εις την ίεράν τέχνην κατά τούς 
παρελθόντος αιώνας, εν άντιθέσει προς την σημερινήν ακαρπίαν καί στασι
μότητα. Κατά τήν μαρτυρίαν τού Βατοπεδινοΰ κώδ. 1427 (ιδε κατάλογον 
Μονής Βατοπεδίου σ. 227) ό ’Ιωακείμ εγένετο μαθητής τοϋ διάσημου μουσι- 
κοδιδασκάλου Βαλασίου τοΰ ίερέως τοϋ νομοφύλακος, μεγάλως διαπρέψας 
έν τή τέχνη. Τοΰ μουσολήπτου τούτου Ιεράρχου σφζονται τά εξής:

1) Χερουβικά εις τούς Λαυριωτικούς κώδικας Ε 46. Ε. 58 (’Ιωακείμ 
άρχιερέως τοΰ καί Σαλαμπάση). Ε 127 (’Ιωακείμ Βιζύης). Ε 128 (τρία. 
’Ιωακείμ τοΰ Βιζύης). Ε 130 (εν). Ε 132 (τρία). Θ 153 («’Ιωακείμ Βιζύης 
δι’ αίτήσεως ’Αθανασίου Άδριανουπόλεως»' ό ’Αθανάσιος ούτος είναι 
ό Άδριανουπολίτης λογιώτατος ’Αθανάσιος, ό τον ομώνυμον Κρήτα διαδε
χθείς (Θρακικά ζ, 42). Θ 167 (Βιζύης). Κ 188 (’Ιωακείμ Βιζύης Σαλαμπάση). 
Λ 151. καί εις τούς Ξηροποταμινούς 91 (’Ιωακείμ άρχιερέως). 373 φ. 170 
(’Ιωακείμ άρχιερέως). 309 (Σαλαμπάση). 313 (Σαλαμπάση). 366 (’Ιωακείμ). 
Καί μικρόν κατωτέρω έ'τερα Χερουβικά (Σαλαμπάση).

2) Κοινωνικά είς τούς Λαυριωτικούς Ε 128 (έ'ν). Ε 130 φ. 269 (εν). 
Θ 154 (ήχος βαρύς). Κ 150. Κ 168. (Βιζύης) Λ 151 (Βιζύης). καί τούς Ξηρο- 
ποταμινούς 317 (Βιζύης) 370 (’Ιωακείμ άρχιερέως).

Έν τφ Β' καταλόγψ τών μουσικών τής Θρφκης (Θρακικά Δ, 371) καθ’ 
ύπόδειξιν τοΰ Πίτρα φέρεται μεταξύ τών μουσικών καί ό Βιζύης ’Ιωάννης, 
δστις είναι ανύπαρκτος. Έκ παραναγνώσεως τοϋ ’Ιωακείμ προήλθεν ό ’Ιωάν
νης Βιζύης ή ίσως τοΰτο ήτο τό λαϊκόν αύτοΰ όνομα· ώς ’Ιωάννης δέ Βιζύης 
άπαντά καί έν τώ Ξηροποταμινφ κώδ. 309, είς δν άποδίδεται εν Κοινωνικόν 
εκ τών γνωστών τοΰ Βιζύης ’Ιωακείμ.

22.
Ιωάννης πρωτοψάλτης Ραιδεστον.

’Άγνωστος καί ούτος είς τούς συντάκτας τών καταλόγων τών μουσικών 
τής Θράκης. Κατά τον Βατοπεδινόν κώδικα 1427 ό πρωτοψάλτης ούτος 
Ραιδεστοΰ ήν άνεψιός μέν τοΰ Ήρακλείας Γερασίμου (1726-1760' Θρακικά 
Ε'), μαθητής δέ Ίωάννου πρωτοψάλτου (τής Μ. ’Εκκλησίας). Γνωρίζομεν δέ 
άσφαλώς ότι ό πρωτοψάλτης ’Ιωάννης (ό Τραπεζούντιος) ήκμασε περί τά μέσα 
τοΰ 18ου αίώνος1, καί οτι έδίδαξε πολλούς μαθητάς τήν ίεράν τέχνην. Μεταξύ 
τών μαθητών αύτοΰ υπήρξε καί ό έκ Σηλυβρίας ’Αλέξιος, δστις έν τέλει τοΰ 
Λαυριωτικοΰ κώδ. Ε 134 σημειοΐ τά εξής: «Καί τόδε σύν τοΐς ά'λλοις κάμοΰ 
’Αλεξίου τοΰ έκ Συλλιβρίας δπερ ώνυσάμην έκ τοΰ άνωθεν γεγραφότος

1 Τφ 1721 ήτο 8τι Λαμπαδάριος καί έγραψε τον κώδ. Μ 93 τής Λαύρας (ϊδε κατάλ. 
Λαύρας σ. 319).
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(Τεροδιακόνου Γρηγορίου) γρόσα δυο καί δέκα.’Ήρχησα συν Θεφ νά διαβάζω 
τό παρόν Στιχηράριον παραδόσει τοΰ μουσικολογιωτάτου κυρίτζη Γιαννάκη 
τοϋ καί πρωτοι|)άλτου τής άγιωτάτης τοΰ Χρίστου μεγάλης εκκλησίας έν έτει 
σωτηρίφ ,αψνθ' (1759) έν μηνί μαρτίου ια' καί δέομαι τοΰ αγίου Θεοΰ ΐνα 
εΰδοκήση τοΰ τελειώσαι αυτό έν τάχει καί προκόπτων καί εις ανώτερα, 
δΓ ευχών τής παναχράντου αΰιοΰ μητρός, των αγίων καί θεοκηρυκων καί 
πνευματοφόρων αποστόλων- είθε- γένοιτο- Αλέξιος».

Τοΰ πρωτοψάλτου Ραιδεστοΰ φέρονται Πασαπνοάρια έν τφ Βατοπε- 
δινφ κώδικι 1399 (Τωάννου πρωτοτ|)άλτου Ραιδεστοΰ, μαθητου Τωάννου 
πρωτοψάλτου).

23.

Ιωάννης δ εξ °Αγχιάλον.

Έν τφ Α' καταλόγφ των μουσικών τής Θράκης (Παράρτημα Γ' τόμου 
Θρακικών σ. 224) ό έξ Άγχιάλου Ιωάννης καλείται Χρυσοβέργης έκ συγχυ- 
σεως προς έ'τερον συνώνυμον. Ό Χρυσοβέργης ’Ιωάννης κατήγετο έξ Ίωαν- 
νίνων καί ήν ανεψιός καί μαθητής τοΰ καθηγητοΰ ’Αναστασίου Χρυσοβέργη 
τοΰ έξ Ίωαννίνων ίερομονάχου. Άμφότεροι θείος καί ανεψιός ήσαν δοκι- 
μώτατοι μουσικοί, τών οποίων τά έργα σφζονται εις πολλούς κώδικας καί 
σημειώ προχείρως τους Λαυριωτικοΰς Θ 154 (Κοινωνικά «’Αναστασίου ΐερο- 
μονάχου καί καθηγητοΰ Χρυσοβέργη» καί «Τωάννου τοΰ Χρυσοβέργη, 
άνεψιοΰ καί μαθητοΰ τοΰ άνωθεν ’Αναστασίου»)- Κ188 (Κοινωνικά «Τωάν- 
νου Χρυσοβέργη έξ Ίωαννίνων»), Κ 172 («Τωάννου Χρυσοβέργη έξ Τωαν- 
νίνων»)- καί τους Ξηροποταμινούς 277 καί 334 («Τωάννου Χρυσοβέργη »)- 
έκ τών ανωτέρω σαφώς καταφαίνεται δτι ό έξ Ίωαννίνων Χρυσοβέργης 
οΰδεμίαν έχει σχέσιν ή συγγένειαν μέτόν έξ Άγχιάλου Τωάννην, τοΰ οποίου 
έν μάθημα κατά την 15 Αύγουστου φέρεται έν τφ Λαυριωτικώ κώδ. Ε 155 
«Τή άθανάτφ σου Κοιμήσει» (Τωάννου τοΰ έξ Άγχιάλου).

24.

Κωνσταντίνος ό εξ Άγχιάλου.

Περί τοΰ διάσημου τοΰτου μουσικοδιδασκάλου οΰδείς γίνεται λόγος 
άλλ’ ουδέ μνεία έν τφ Α' καταλόγφ τών μουσικών τής Θράκης. Έν τφ Β' 
τοΰ Δ' τόμου τών Θρμκικών απλώς αναγράφεται καθ’ ύπόδειξιν τοΰ Pitra 
καί Thibaut- ώς χρόνος δέ τής ακμής αΰτοΰ ορίζεται ό 180? αιών. Αλλά τά 
έργα τοΰ έξ Άγχιάλου Κωνσταντίνου εύρίσκονται εις κώδικας χρονολογου- 
μένους ένα αιώνα ολόκληρον προ τοΰ όριζομένου άνωθεν- ό Λαυριωτικός 
κώδ. 1147 χρονολογείται από τοΰ 1682- ό Ε9 τής αυτής Λαύρας από τοΰ 
1666 καί ό Ε6 τής Λαύρας άπό τοΰ 1620 καί οί τρεις οΰτοι περιέχουσιν 
έργα τοΰ έξ Άγχιάλου Κωνσταντίνου- ήκμασεν άρα πολύ ένωρίτερον τοΰ
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18ον αίώνος, κατά πάσαν δέ πιθανότητα περί τά μέσα ή τό τέλος τοΰ ις' 
αίώνος. Εις τινας κώδικας, ως εις τον Λαυριωτικόν Κ 165 διά τό θαυμαστόν 
αύτοΰ τάλαντον και την μεγάλην έπίδοσιν εις την τέχνην ονομάζεται νέος 
Κουκουζέλης καί ζωγράφος. Περί τοΰ τελευταίου τοΰτου χαρίσματος οΰδε- 
μίαν έχομεν άλλαχόθεν πληροφορίαν. Ταύτην καθιστά ήμΐν γνωστήν ό Σιμω- 
νοπετρίτης μοναχός Νεκτάριος ό Σερεμέτης, δστις αντέγραψε τον ύπ’ άριθ. 
Κ 165 τής Λαύρας κώδικα περιέχοντα έργα τοΰ εξ Άγχιάλου Κωνσταντίνου 
εχοντα τον εξής τίτλον: «Βιβλίον πάνυ θαυμαστόν καί άξιέραστον εις εκείνους 
όπου μετέρχονται την μουσικήν επιστήμην μέ μεγάλον πόθον, συνθεμένον 
παρά τοΰ μουσικωτάτου κυρίου Κωνσταντίνου τοΰ έξ Άγχιάλου τοΰ νέου 
Κουκουζέλη καί ζωγράφου... είναι δέ τά πάντα συνθεμένα ωσάν εις 
σχήμα ολοκλήρου μαθήματος... από τε τής λεγομένης Παπαδικής, τοΰ Μαθη- 
ματαρίου καί Κρατηματαρίου... έρρωσθε· Νεκτάριος Σερεμέτης, έξ οΰ καί 
ηΰξήθη μικρόν».

Τά ποιήματα τοΰ Κωνσταντίνου διεδόθησαν πανταχοΰ ίδίμ δέ έν Άγίω 
Όρει, έ'νθα έθεραπεΰετο μετά ίεροΰ ζήλου ή ωραία τέχνη. Οί κώδικες τών 
ιερών μονών κοσμοΰνται ύπό τών θεσπεσίων μελουργημάτων τοΰ εμπνευ
σμένου διδασκάλου, έξ ών παραθέτομέν τινα δσα οί κώδικες τής Λαύρας καί 
τοΰ Ξηροποτάμου περικλείουσιν.

1) Κρατήματα Ε6 Λαΰρ. (Κώστα, τοΰ έξ Άγχιάλου). Ε9 Λαΰρ. (κρα
τήματα έ'ξ). Ε32 Λαύρ. (δύο). Ε36 Λαύρ. (εν. τον Άγχιάλου). Ε32 Λαύρ. 
(δύο). 1147 Λαύρ. (Κωνσταντίνου Ά [γ] χιλινοΰ). Κ. 137 Λαύρ. Κ165 Λαύρ. 
1416 Βατοπεδίου.

2) Χερουβικά Ε6 Λαύρ. Ε14 Λαύρ. Ε25 Λαύρ. Ε30 Λαύρ. Ε32 
Λαύρ. Ε128 Λαύρ. (τρία). Ε132 (δύο). Θ 162 Λαύρ. 271 Ξηροποτάμου. 307. 
309.317. 320. Ξηροπ.

3) Κοινωνικά Ε38 Λαύρ. Ε128 Λαύρ. Θ154 Λαύρ. Μ22 φ. 43 
Λαυρ. (Κωστή).

4) Μαθήματα Θεοτοκία εις τούς Ξηροποταμινούς κώδ. 291. 307 
καί 309.

5) ’.4σματικόν Κ156 Λαύρ. 309 Ξηροποτ. — «Τον σταυρόν σου 
προσκυνοΰμεν» 309 Ξηροποτάμου.

6) Μαθήματα έκ τοΰ Στιχηραρίου Ε38 Λαύρ. (15 Αύγούστου 
«Τήν πάνσεπτόν σου κοίμησιν» καί έτερον «Αί γενεαί πάσαι»). Ε 155 Λαύρ. 
Ε128 Λαύρ. «Έσείθησαν λαοί,»—317 καί 320 Ξηροποτ. (Στιχηρά ιδιόμελα 
τοΰ ένιαυτοΰ). 1473 Βατοπεδίου. — Μάθημα καλούμενον Περσικόν Ε55 
Λαύρ. (τοΰ έξ Άγχιάλου).

7) Πολυέλεοι Ε 128 Λαύρ. 307, 309 καί 317 Ξηροποτάμου.
8) Η τιμιωτέρα μετά στίχων καλοφωνικών Ε128 Λαύρ. Ε 130Λαύρ. 

(όκτάηχος) Θ153 φ. 378 Λαύρ. Θ 168 Λαύρ. (όκτάηχος μετά κρατήματος).
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Θ197 Λαύρ. (μετά στίχων) 1184 Λαΰρ. (όκτάηχος και δίχορος). Κ146 Λαΰρ. 
Κ188 (όκτάηχος). 307, 309, 320, 323 και 341 Ξηροποτάμου.

9) Δοξολογίαι 323 Ξηροποτάμου.
10) Στίχοι καλοφωνικο'ι Ε128 Λαΰρ.
11) Θεοτοκία καλοφωνικά Ε128 Λαΰρ. (ήχος δ').
Είς πολλούς κώδικας, ως εις τούς Λαυριωτικούς Ε6. Ε14. Ε25. Ε36. 

Ε38. Ε49 τινά των έργων αυτού επιγράφονται απλώς «τού εξ Άγχιάλου» 
άνευ τού ονόματος, ως τοΐς πασι γνωστού.

25.
Μελχιοεδεκ επίοκοττος Ραιδεστού και Πανιού.

Έν τφ Β' καταλόγφ τών μουσικών τής Θράκης (Θρακικά Δ, 371) ή 
ακμή τού Μελχισεδέκ ορίζεται έσφαλμένως κατά τον 180ν αιώνα. Ό Σεβ. 
Μητροπολίτης Σάρδεων Γερμανός εις τούς επισκοπικούς καταλόγους τής ’Ανα
τολικής και Δυτικής Θράκης (Θρακικά ς', 118) επι τή βάσει τών κωδίκων 
τού Οικουμενικού Πατριαρχείου τήν άρχιερατείαν τού Μελχισεδέκ παρατείνει 
μέχρι Μαΐου τού 1628' μετά δέ τον Μελχισεδέκ απαριθμεί τον Θεοφάνην 
καθαιρεθέντα τφ 1637. Άλλ’ 6 Μελχισεδέκ υπογράφεται εις πατριαρχικόν 
Γράμμα Κυρίλλου τού Β' άπολυθέν κατά τό 1639 προς τον Πρώτον τού 
'Αγίου"Όρους ώς επίσκοπος Ραιδεστοΰ1. Έκ τοΰτου δήλον γίνεται δτι παραι
τηθείς ή παυθείς άντεκατεστάθη διά τού Θεοφάνους, μετά δέ τήν τοΰτου 
καθαίρεσιν (τφ 1637) επανέκτησε πάλιν τήν επισκοπήν Ραιδεστού και ως 
τοιούτος εν ένεργείφ υπογράφεται εις τό μνησθέν γράμμα τού πατριάρχου 
Κυρίλλου. Πότε άπέθανεν άγνοούμεν.

Τού Μελχισεδέκ σφζονται εις τούς κώδικας τής Λαΰρας και τού Ξηρο
ποτάμου τά ακόλουθα έργα.

1) Δοξολογίαι εις τούς Λαυριωτικούς Ε13 (Μελχισεδέκ Ραιδεστού). 
Ε25 (Μελχ. επισκόπου). Ε32. Ε52 (Μελχισεδέκ). Ε57. Ε127. Ε. 128. Ε130. 
Θ153 (Μελχ. επισκόπου). 1184 (Μελχ. επισκόπου Ραιδεστού). Κ 156 (Μελχ. 
επισκόπου Ραιδεστού και Πανίου). Κ 168. Κ 188.

2) Κρατήματα εις τούς Λαυριωτικούς Ε 32 (Μελχ. Ραιδεστού). Ε 49. 
Κ 172 (Μελχισεδέκ). και είς τούς Ξηροποταμινούς 266. 267. 272. 307. 309. 
312. 313. 317. 323. 328. 388. 389.

Είς τον Λαυριωτικόν κώδ. Θ 154 φέρονται Κοινωνικά επ’ δνόματι 
Μελχισεδέκ ίεροδιακόνου, αλλά ταύτα άνήκουσιν είς τον Έσφιγμενίτην διά
κονον, τον μαθητήν Θεοδοΰλου τού Αίνίτου και Νικολάου τού από Άδρια- 
νουπόλεως, ώς αυτός δ Μελχισεδέκ σημείο! έν φ. 254 τού ύπ’ αυτού γραφέν- 
τος τφ 1739 Λαυριωτικού κώδικος Κ 188.

1 Σωφρονίου Εΰστρατιάδου, Ιστορικά μνημεία τοϋ "Αθω Ελληνικά Γ, 53.
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26.
Νικόλαος Άδριανουπολίτης.

’Άγνωστος εις τούς συντάκτας τών καταλόγων τών μουσικών τής Θράκης 
και τον Γ. Παπαδόπουλον· ήκμασε κατά τον 18ον α’ιώνα καί έγένετο διδά
σκαλος τοϋ Έσφιγμενίτου Μελχισεδέκ, ως ανωτέρω εσημειώθη.

Ό Μελχισεδέκ ούτος περιέλαβεν εις τον αύτόγραφον αύτοΰ μουσικόν 
κώδικα, τον Λαυριωτικόν Κ 188, καί Κοινωνικά (τής έβδομάδος) τοϋ διδα
σκάλου αύτοΰ Νικολάου. Άλλα Κοινωνικά εις τον Ευαγγελισμόν καί την 
Μεσοιτεντηκοστήν κεΐνται εις τόν Λαυριωτικόν Ε 128 επιγραφόμενα «Νικο
λάου»· έργα αύτοΰ περικλείει καί ό Βατοπεδινός κώδ. 1427.

27.
Παγκράτιος Ιερομόναχος Ραιόεοτηνός.

Διάσημος Αγιορείτης μουσικοδιδάσκαλος ιερομόναχος καί δομέστικος 
τής μονής τών Ίβήρων ήκμασε κατά πάσαν πιθανότητα κατά τόν 17ον ή 180Ύ 
αιώνα. Τοΰ Παγκρατίου τά ποιήματα φέρονται εις πολλούς Άγιορειτικούς 
κώδικας μέ παραλλάσσοντας τίτλους· καλείται εις τινας Ραιδεστηνός, είς 
άλλους μοναχός Ίβηρίτης, ιερομόναχος Ίβηρίτης, καί είς άλλους δομέστικος 
τής μονής τών Ίβήρων· τόν λαμπρόν τοΰτον διδάσκαλον άγνοοΰσιν οί συν- 
τάκται τών καταλόγων τών μουσικών τής Θράκης, δστις έμελοποίησε τά εξής:

1) Στιχηρά τοΰ Μηνολογίου Ε 155 Λαΰρ. (15 Δεκεμ. «Δόξα εν 
ύψίστοις Θεφ»). Κ 173 Λαΰρ. 1277 Βατοπεδίου.

2) Χερουβικά είς τούς Λαυριωτικούς κώδ. Ε 10. Ε 14. Ε. 25. Ε 30. 
Ε 36 (Παγκρατίου Ραιδεστηνοΰ). Ε 128 (δυο. Παγκρατίου μοναχού). Ε 132 
(δυο). I 184 (Παγκρατίου ίερομονάχου). — «Νΰν αί δυνάμεις» Ε 25. Κ 188' 
καί τούς Ξηροποταμινούς 307 (Παγ. μοναχού). 309 (Παγ. ίερομονάχου). 317. 
320 (Παγκρατίου).

3) Κοινωνικά Θ 154 Λαΰρ. (Παγκρατίου)· I 184 Λαΰρ. καί είς τούς 
Ξηροποταμινούς 307 (Παγ. μοναχοΰ) 309 (Παγκρατίου). 313 (Παγ. μοναχοΰ).

4) Λειτουργικά τών προηγιασμένων Θ 162 Λαΰρ. καί είς 
τούς Ξηροποταμ. 307 (Παγ. μοναχοΰ). 309 (Παγ. ίερομονάχου). 317 (Παγ. 
μοναχοΰ). 391.

5) Άλληλουάριον είς τούς Λαυριωτ. Ε 128 (Παγ. μοναχοΰ) Ε 132 
(Παγκρατίου). Κ 188 (Παγ. ίερομονάχου) καί εις τούς Ξηροποτ. 307 (Παγ. 
μοναχοΰ). 309 (Παγ. ίερομονάχου).

28.
Φωκάς Λαμπαδάριος Μέτρων.

Άγνωστος καί ούτος εις τούς συντάκτας τών καταλόγων τών μουσικών 
τής Θράκης καί είς τόν Γ. Παπαδόπουλον. Είς τό δνομα «Φωκά Λαμπαδα- 
ρίου» σημειοΰνται Μαθήματα Θεοτοκία εις τόν Βατοπεδινόν κώδ. 1402 καί
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τον Λαυριωτικόν Κ 168, άλλ’ είναι άδηλον αν ταΰτα είναι τοΰ Λαμπαδαρίου 
Μέτρων ποιήματα ή άλλου συνώνυμου, τοϋ Δομεστίκου Φωκά, τοΰ Λαοσυνά- 
κτου Φωκά, τοΰ έκ Κρήτης Φωκά, τοΰ Φιλαδέλφειας Φωκά, τοΰ Ίωάννου 
Φωκά, δοκίμων πάντων μουσικών και εις διαφόρους άκμασάντων έποχάς. Τοΰ 
Λαμπαδαρίου Μετρών Φωκά τό δνομα φέρει εν Τδιόμελον κατά την 23 Σεπτεμ. 
«έκ βρέφους έγένου» έν κώδ. Λ 142 Λαύρ. (ιζ' αίώνος) οϋτω: «Φωκά Λαμπα
δαρίου Μετρών». Δεν γνωρίζω αν ό μουσοτραφής οΰτος Λαμπαδάριος Φωκάς 
έχει σχέσιν τινα μέ τον ομώνυμον Σακελλάριον τής επισκοπής Ραιδεστοΰ καί 
Πανίου τον άποθανόντα τφ 1585. Περί τοΰ ίερέως τούτου Φωκά φέρεται 
έν αρχή τοΰ Παρισινοΰ κώδ. 258 (Μηναΐον Ίανουαρίου) τό εξής σημείωμα: 
«■{■Έτοΰτο τό χαρτίον ένε τοΰ παπά Δαυίδ (;) καί ένε μινέο γενάρης. 

f Φωκάς Σακελλάριος Πανίου. 
f Έκιμίθη δ δοΰλος τοΰ Θεοΰ Φωκάς ιερεύς 

καί ϊκονδμος τις άγιότάτης έπισκδπΐς Ραιδεστοΰ καί πάνήου έπι έτους ,ζήγ' 
(1585) ίνδ. ιγ έν μινή ίανουαρίφ ίς τάς β' ημέρα κυρίακΐ ώρα γ' τής ίμέρας. 
καί έτάφη έν το νάω τοΰ μεγάλου Θεοδώρου ένπροστεν της είκονδς αύτοΰ 
καί εωνία αΰτοΰ ή μνήμι».

29.
Χρυσόστομος Λαυριώτης 6 Μαδντιος.

Ό έκ τών διαπρεπεστέρων καί λογιωτέρων 'Αγιορειτών μοναχών τών 
τελευταίων χρόνων Χρυσόστομος έγεννήθη έν Μαδύτφ τώ 1851 καί έδολο- 
φονήθη έν 'Αγίφ Όρει τφ 1908 τή 22 Δεκεμβρίου1. 'Ο Χρυσόστομος ήτο 
καί ΰμνογράφος καί δόκιμος μουσικός· ως ΰμνογράφος έποίησεν ακολουθίαν 
εις τον άγιον Καισάριον, τής οποίας ό Κανών φέρει ακροστιχίδα «Καισάριον 
Χρυσόστομος δίκαιον μέλπω» (σφζεται έν κώδ. 83 φ. 78 τής Καλύβης Ίωα- 
σαφαίων)' καί έτέραν ’Ακολουθίαν είς τον άγιον Όρέστην κατά προτροπήν 
τοΰ αειμνήστου πατριάρχου ’Ιωακείμ τοΰ Γ' (ΐδ. κατάλογον Καυσοκαλυβίων 
σελ. 91, 16 σημ. υπό Εΰλογίου Λαυριώτου).

'Ως μουσικός δέ έμελοποίησε τά εξής φερόμενα έν κώδ. 36 καί 93 τής 
Καλύβης Ίωασαφαίων.

1) Τά Δοξαστικά τοΰ Έσπερινοΰ, Λιτής, Άποστίχων καί Αίνων τοϋ 
άγ. Ευσταθίου (Σεπτεμ. 20).

2) Τά Δοξαστικά τοΰ Έσπερινοΰ, Λιτής, Άποστίχων καί Αίνων τοΰ 
άγ. Γεωργίου (Άπριλ. 23).

3) Τά Δοξαστικά τοΰ Έσπερινοΰ, Λιτής, Άποστίχων καί Αίνων τοΰ 
άγ. Μεθοδίου πατριάρχου Κ/πόλεως (Ίουν. 14).

4) Δοξαστικόν είς τήν Κοίμησιν τής Θεοτόκου (ήχος πλ. α') «Σέ τήν 
άγνώς δεξαμένην».

1 Βιογραφικάς σημειώσεις περί τοϋ Χρυσοστόμου ΐδ. έν Εκκλησιαστική ’Αληθείς! 
έτ. ΚΘ σ. 542-643. καί Χριστοφόρου Κτένα, Ή σύγχρονος Άθωνιάς Σχολή καί 
οί έν αυτή διδάξαντες άπό τοΰ 1845-1916 ’ΑΟήναι 1930 σ· 60-65,
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5) Δοξαστικόν τοΰ οσίου Ίωάσαφ τοΰ ίσαποστόλου (Αΰγ. 26).
6) Δοξαστικόν τοϋ Εσπερινού, Λιτής, Άποστίχων καί Αίνων τοϋ άγ. 

Καισαρίου.
7) Δοξαστικόν τοΰ Έσπερινοϋ τής άγ. Τριάδος.
8) Δυο Τροπάρια Έσπερινοϋ εις ήχον πλ. δ'.
9) Τό «Κατευθυνθήτω» τής προηγιασμένης.

10) Τό «Δεΰτε λάβετε φώς».
11) Τό Δοξαστικόν τοϋ Έσπερινοϋ τών Βαΐων.
12) Δοξαστικά Μαξίμου τοΰ Καυσοκαλϋβη. Περί τών λοιπών έργων 

τοϋ Χρυσοστόμου γίνεται λόγος εις τό ανέκδοτον έ'ργον μου. «Περί ποιητών 
καί Μελφδών τής Εκκλησίας».

*❖ %

Καί τοσαΰτα μεν περί τών μουσικών τής Θράκης δσα έκ τών προχείρων 
σημειώσεων ημών ήδυνήθημεν ως συμπληρωτικά καί επανορθωτικά τών δυο 
καταλόγων τών μουσικών τής Θράκης νά συνεισφέρωμεν. Ή συστηματική 
έρευνα τών μουσικών κωδίκων, καί ιδίως τοϋ 'Αγίου "Ορους, θά φέρη είς φώς 
καί άλλους αγνοουμένους τής Θράκης μουσικούς καί θά πλουτίση σημαντι- 
κώς τον αριθμόν τών ποιημάτων τών μέχρι τοΰδε γνωστών. Χιλιάδες μου
σικών κωδίκων εγκατεσπαρμένοι είς τάς Βιβλιοθήκας τής ’Ανατολής καί 
Δϋσεως παραμένουσιν ανεξερεύνητοι καί άθικτοι. Ημείς δέ οί κληρονόμοι 
τοΰ πνευματικοϋ τούτου πλούτου τής προγονικής μεγαλοφυΐας καθήκον έχο- 
μεν νά επαναφέρωμεν είς τήν ζωήν τούς μεγάλους τής τέχνης ίεροφάντας 
καί πατέρας ημών τούς κειμένους νεκρούς, οί όποιοι διά τοϋ αύλοΰ καί τής 
λύρας εφαίδρυναν τό εθνικόν καί εκκλησιαστικόν στερέωμα. Οί μεγάλοι 
νεκροί επικαλούνται από τοϋ τάφου τούς ζώντας’ ό αυλός καί ή λύρα εθρυμ- 
ματίσθησαν, άλλ’ ή φωνή των παραμένει γραπτή είς τούς τάφους τών περγα
μηνών θά τήν άκούσωμεν δταν άνοίξωμεν τά μνήματα.

"Εχω ακόμη μίαν παρατήρησιν νά κάμω εις τόν κ. Άντ. Σταμούλην 
καί θά καταπαύσω. Ό αναγραφόμενος εν τώ καταλόγφ αυτού (Θρακικά Δ, 
371) «Γεώργιος Mpouki Άλιάτης, ιερομόναχος Σηλυβρίας 160ς αιών» είναι 
ό γνωστός ποιητής Γρηγόριος ιερομόναχος έκ Σηλυβρίας (ΐδ. έμπροσθεν 
άριθ. 10) ό όποιος συγχέεται μέ τόν ομώνυμον πρωτοψάλτην τής Μεγάλης 
Έκκλησίάς1 επί τής άλώσεως Γρηγόριον ιερομόναχον Μπούνην τόν Άλυά-

1 Είναι ό τελευταίος πρωτοψάλτης, δστις έφερε τόν τίτλον «πρωτοψάλτης τής Μεγά
λης Εκκλησίας»- ό τόν ανεψιόν τοΰ Άλυάτου Μανουήλ Χρυσάφην διαδεχθείς 'Αλέξιος 
τιτλοφορείται «Πρωτοψάλτης τοΰ πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως» ώς άναγινώσκο- 
μεν είς Ιδιόγραφον αΰτοΰ κώδ. τόν ύπ’ άριθ. 1085 Βατοπεδίου ένθα έν σ. 108 γράφει· 
«Θεοΰ τό δώρον καί πόνος ’Αλεξίου πρωτοψάλτου καί νομοφΰλακος καί ευλογημένου 
έν τψ πατριαρχικφ ναφ Κωνσταντινουπόλεως έν μηνί νοεμβρίω τοΰ έτους ς'ΐήβ' 
(1483) ίνδ. β».
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την. Είς τά μουσικά έργα τοΰ εκ Σηλυβρίας Γρηγορίου ουδέποτε φέρεται 
τό έπίθετον Μποΰνης Άλυάτης, και ό Άλυάτης Μποΰνης ουδέποτε συν
οδεύεται με το τής πατρίδος όνομα «εκ Σηλυβρίας»' εις Ιδιόγραφον αύτοϋ 
σημείωμα κείμενον έν τέλει τοΰ Λαυριωτικοϋ κώδ. 171 επιγράφεται μονα
χός Γρηγόριος Άλυάτης ουταν «έτελειώθη τό παρόν Εύχολόγιον συν Θεώ 
παρ’ έμοΰ Γρηγορίου μονάχου μέν τώ σχήματι τό πίκλην δε Άλιάτη λεγο- 
μένω διά συνδρομής και εξόδου κυροΰ Μελετίου τοΰ από την Κερασέαν 
Εΰχεσθε οΰν όσοι μέλλετε έντυγχάνειν τούτο και δότε συγγνώμην τοις σφάλ- 
μασιν ως άγροίκω πάνυ γε' έγράφη ουν έν μην! άπριλίω ίνδ. ιγ, τοΰ 'ςι^μγ» 
(1435). Εις τά έν τοΐς κώδιξιν έργα τιτλοφορείται Μποΰνης Άλυάτης (ή 
Άλιάτης). Κατά ταΰτα ό Άλυάτης Γρηγόριος (ούχί Γεώργιος) είναι μεταγε
νέστερος τοΰ έκ Σηλυβρίας ομώνυμου Ιερομονάχου και δλως διάφορον πρό- 
σωπον. Πιθανόν ως λαϊκός ό έκ Σηλυβρίας Γρηγόριος νά έφερε τό όνομα 
Γεώργιος, αλλά τό έπίθετον Μποΰνης Άλυάτης ποτέ1 2 * *, Τούτο ανήκει είς τόν 
συνώνυμον αυτού Γρηγόριον, πρωτοψάλτην τής Μ. έκκλησίας καϊ θειον καϊ 
διδάσκαλον Μανουήλ τοΰ Χρυσάφη, κατά την μαρτυρίαν τοΰ Λαυριωτικοϋ 
κώδικος Κ173.

Περί δέ τής εικασίας τοΰ κ. Σταμοΰλη ότι οί τρεις μουσικοδιδάσκαλοι 
Πλαγιώται, Γεώργιος, Γρηγόριος καί Μανουήλ κατήγοντο από τά Πλάγια 
(χωρίον παρά τόν μεγάλον Τσεκμετζέν) σημειώ δτι τό έπίθετον αυτών δια- 
φόρως φέρεται είς τούς κώδικας. Είς τούς Λαυριωτικούς Ε128 καί 1184 ως 
καί είς τούς Ξηροποταμινούς 273, 307 καί 309 δ Γεώργιος λέγεται «Πλα- 
γιώτης»' εις δΰο άλλους τής Λαΰρας τόν Λ164 καί Λ166 (ιε' αίώνος) ό 
Μανουήλ καλείται «Πλαγίτης»· εις δέ τόν Λαυριωτικόν 1185 «Μανουήλ 
Πλαγιάτης πρωτοψάλτης Θεσσαλονίκης»- τό Πλαγιάτης καί Πλαγίτης πιθανο- 
λογοΰσι τήν έξενεχθεΐσαν γνώμην περί τής καταγωγής αυτών. Άλλ’ έχομεν 
καί έτερον Πλαγίτην Ίωάννην καλοΰμενον ούτος είς τόν άρχαϊον μεμβράνι- 
νον Λαυριωτικόν κώδ. Γ86 φ. 536 (ιδ' αίώνος) φέρεται ούχί ώς μουσικός, 
άλλ’ ώς ποιητής ανεκδότου ’Ιδιομέλου είς Γρηγόριον τόν Δεκαπολίτην (20 
Νοεμ.) «Τόν τοΰ Κυρίου ζυγόν έκ βρέφους έπαυχένιον θέμενος» τό όποιον 
φέρει έπιγραφήν «ποίημα κύρ Ίωάννου τοΰ Πλαγίτου, μέλος δέ κυρίου 
Δανιήλ τοΰ Άχράδη»' ό Πλαγίτης δέ ούτος ’Ιωάννης είναι αρχαιότερος τών

1 Ό Μελέτιος οΰτος είναι ό Λαυριώτης Ιατρός διά συνδρομής καί εξόδων τοΰ όποιου 
έγράφη τφ 1425 καί ό Λαυριωτικός κώδ. Ω72 ό περιέχων τά έργα τοΰ ίατροΰ Γαληνού. 
νΙδ. κατάλογ. Λαΰρας σ. 342. Ουδόλως άπίθανον καί ό Άλιάτης νά ήτο μοναχός τής 
Λαύρας καί μαθητής τοΰ Κουκουζέλη, διότι ό Κουκουζέλης ακμάζει κατά τόν ιε’ αιώνα 
ώς θά εΐπωμεν άλλαχοΰ καί οΰχί τόν ια', ώς μέχρι τοΰδε νομίζεται.

2 Εις τινας κώδικας, ώς είς τόν Ξηροποταμινόν 265, καλείται Γρηγόριος Ριμπούνης
Άλυάτης, είς δέ τούς Ξηροποτ. 309 καί 313 Γρηγόριος Χαμπούνης· είς πάντας δέ τούς
λοιπούς — καί είναι πολλοί οί περιέχοντες τά έργα αΰτοΰ — καλείται Μποΰνης Άλυάτης.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:50 EEST - 34.211.113.242



Θρφκες μουσικοί. 75

ανωτέρω και ή γραφή Πλαγίτης αρχαιότερα τής γραφής Πλαγιώτης και Πλα- 
γιάτης. διότι ό μουσικός Άχράδης ό μελοποιήσας τό ανωτέρω είς τον Δεκα
πολίτην ποίημα τοϋ Ίωάννου Πλαγίτου έμελοποίησε καί έτερον ποίημα1 (είς 
τόν αυτόν Λαυριωτικόν κώδ. Γ86 κείμενον) είς τιμήν τοϋ οσίου Φωτίου 
κτίτορος τής εν Θεσσαλονίκη μονής τοϋ Άκαπνίου συνταχθέν υπό Δημητρ- 
Βεάσκου μεγάλου Οικονόμου τής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης· επειδή δέ 
ασφαλώς γνωρίζομεν δτι ό Βεάσκος ζή κατά τόν ιγ' αϊώνα άλληλογραφών 
μετά τοϋ πατριάρχου Γρηγορίου τοϋ Κυπρίου !, έπεται δτι ό ’Ιωάννης Πλα
γίτης καί 6 Άχράδης Δανιήλ ήσαν σύγχρονοι1 2 3, φρονώ δέ δτι ήσαν καί συμ- 
πολΐται, δηλαδή Θεσσαλονικεΐς, διά τούς έςής λόγους.

Είναι γνωστόν δτι ό Δεκαπολίτης Γρηγόριος, εις τιμήν τοϋ οποίου 
ό ’Ιωάννης Πλαγίτης συνέταξεν τό έν λόγφ Ίδιόμελον έζησεν ικανόν χρόνον 
έν Θεσσαλονίκη μονάζων μετά ’Ιωσήφ τοϋ Ύμνογράφου (κατά τόν 9ον αιώνα) 
εν τή μονή τών Λατόμων Ιν ή και πανηγυρικώτερον έτελεΐτο ή μνήμη αύτοϋ' 
Τίς άλλος είχε λόγον νά τίμηση έμφαντικώτερον τόν Δεκαπολίτην Γρηγόριον, 
εϊ μή Θεσσαλονικεΰς τις λόγιος; καί δπως δ Θεσσαλονικεύς Δημήτριος Βεάσκος 
Ιτίμησε διά ποιήματος τήν μνήμην τοϋ ϊδρυτοϋ τής μονής τοϋ Άκαπνίου 
Φωτίου, δπως τόσοι άλλοι Θεσσαλονικεΐς έτίμησαν τούς εν άγιότητι βίου 
διαπρέψαντας έν τή πόλει των οσίους καί αγίους, τοιουτοτρόπως καί ό ’Ιωάν
νης Πλαγίτης έτίμησε δι’ αρμοδίου ποιήματος τόν Δεκαπολίτην Γρηγόριον 
λαβών συνεργόν καί τόν σύγχρονον αύτοϋ καί μουσικόν διάσημον Δανιήλ τόν 
Άχράδην, ψάλτην ίσως τής μονής τών Λατόμων, ή άλλου τίνος ναοΰ εν Θεσ
σαλονίκη. Είς άλλως τε από τούς Πλαγίτας ή Πλαγιάτας, ό Μανουήλ, ήτο, 
ως ανωτέρω Ιλέχθη, πρωτοψάλτης Θεσσαλονίκης1 ό δέ Πλαγιάτης Γρηγόριος 
έμελοποίησεν Ίδιόμελον είς τήν άγ.’Αναστασίαν τήν Φαρμακολύτριαν κείμενον 
έν τφ Λαυριωτικώ Ε 58 «Τής ζωηφόρου άναστάσεως»· γνωστόν δέ δτι ή μονή 
τής αγίας ’Αναστασίας δέν απέχει πολύ τής Θεσσαλονίκης. Ή τοιαΰτη σχέσις 
ή άμεσος καί έμμεσος τών Πλαγιτών μετά τής Θεσσαλονίκης δικαιολογεί 
πως τήν έμήν εικασίαν, ή οποία βεβαίως χρήζει άσφαλέστέρας μαρτυρίας 
καί έπιβεβαιώσεως.
Παρίσιοι κατά ’Απρίλιον 1936.

f Ο ΠΡ. ΛΕΟΝΤΟΠΟΛΕΩΣ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ

1 Έδημοσιεύθη έν «Γρηγορίφ Παλαμα» ζ, 315 υπό Σπυρ. Λαυριώτου.
2 Σωφρονίου Εΰστρατιάδου, Έπιστολαί Γρηγορίου τοΰ Κυπρίου σ. ιδ' - ιε'.
3 Περί της ακμής τοΰ Άχράδη έχομεν άσφαλεστάτην πληροφορίαν έξ Ιδιογράφου 

αΰτοΰ κώδ. τοΰ Βατοπεδινοΰ 1486 γραφέντος τφ 1291 κατά τό έν φ. 299 σημείωμα: 
«έτελειώθη τό παρόν Στιχηράριον διά χειρός έμοΰ Δανιήλ άμαρτωλοΰ τάχα καί ίερομο- 
νάχου τοΰ Άχράδου καί οί ψάλλοντες εϋχεσθε.. μηνί δεκεμβρίφ ιγ' ίνδ. ιβ'(;) έτει ,ςω 
(1291) έπί τής βασιλείας 'Ανδρονίκου. · καί αΰτοκρατορεύοντος Ρωμαίων Ίωάννου τοΰ 
Παλαιολόγου»,
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