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ΠΑΝΑΓΙΩΤΟY ΧΡΥΣΑΦΟΥ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ 
ΕΝΑΤΟΣ ΑΥΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΩΔΙΞ

Ό Παναγιώτης Χρυσάφης ό νέος (ό παλαιός Χρυσάφης, ό Μανουήλ, ζεΐ στά χρό
νια τής Άλώσεως), ακμάζει άπό τά μέσα τοϋ Που αίώνος, Ισως ώς κάποια χρονιά στά 
τέλη τής δεκαετίας τοϋ 1680-1690. Άπό νεότερες έρευνες καί δημοσιεύματα είμαστε 
σέ θέση νά πληροφορηθοϋμε δ,τι είναι γνωστό σήμερα γι’ αυτόν1. Τά στοιχεία αυτά 
πηγάζουν κυρίως άπό τή χειρόγραφη παράδοση καί μάλιστα άπό τά δικά του αΰτό- 
γραφα, τών μαθητών του, αλλά καί κατοπινών εραστών των ποιημάτων του τών ΰμνο- 
λογικών καί μουσικών, πού φρόντισαν νά τά συμπεριλάβουν στις δικές τους συλλο
γές. Είναι δέ ό Παναγιώτης Χρυσάφης άπό τούς πρώτους κρίκους μιας μεγάλης αλυ
σίδας σπουδαίων μουσικών στήν Κωνσταντινούπολη2, πού επηρέασε άποφασιστικά 
τήν εξέλιξη τής ψαλτικής τέχνης στά σύγχρονό του, άλλά καί στά κατοπινά άπό αυτόν, 
χρόνια.

Τελευταία καί πιό ολοκληρωμένη προσωπογραφία γιά τόν πρωτοψάλτη αυτόν 
τής τοϋ Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, δηλαδή τοϋ πατριαρχικού ναοϋ, είναι αυτή 
πού δημοσιεύτήκε στό πρόγραμμα τοϋ Μεγάρου Μουσικής Αθηνών γιά τόν κύκλο 
συναυλιών «Μελουργοί τοϋ 1Ζ' αιώνα» τής περιόδου 1995-1996, γραμμένη άπό τόν

1. Τά δημοσιεύματα αυτά είναι τά έξης: Chr. Patrinelis, «Protopsaltai, Lampadarioi, and 
Domestikoi of the Great Church during the Post-Byzantine Period [1453-1821]», Studies in Eastern 
Chant, X. Ill, London 1973, an. 150-152· Μαν. Χατζηγιακουμής, Μουσικά χειρόγραφα Τουρκο
κρατίας (1453-1832), τ. 1, ’Αθήνα 1975, σσ. 404-411· τοϋ ίδιου, Χειρόγραφα 'Εκκλησιαστικής 
Μουσικής 1453-1820, Αθήνα 1980, σσ. 33-34, 86, 130-131, καί φωτογραφικά δείγματα 31, 4L 
Γρ. Θ. Στάθης, Ή δεκαπεντασύλλαβος Ύμνογραφία εν τή Βυζαντινή Μελοποιΐμ, Αθήνα 1977, 
σσ. 115-116- τοϋ ίδιου, Οί αναγραμματισμοί καί τά μαθήματα τής Βυζαντινής μελυποιϊας, 
Αθήνα 1979, σσ. 52-53. Στόν Γρ. Θ. Στάθη, Τά χειρόγραφα Βυζαντινής Μουσικής. "Αγιον 
Όρος, τ. Β', ’Αθήνα 1976, καταλογογραφοϋνται άναλυτικά δύο άπό τούς αΰτόγραφους κώ
δικες τοϋ Παναγιώτη Χρυσάφη, ό Ξενοφ. 128 καί ό Παντελ. 993. ’Ακόμη, στόν Γ ' τόμο τοϋ ίδιου 
έργου (’Αθήνα 1993), σσ. 671-678, όπως καί στό παραπάνω μνημονευθέν Ή δεκαπεντασύλλαβος, 
σ. 116, σημ. 5, τό ξεκαθάρισμα γτά τό βαφτιστικό όνομα τοϋ νέου Χρυσάφη. Γιά μιά τελευταία 
πλήρη προσωπογραφία περί τοϋ νέου Χρυσάφη αμέσως παρακάτω.

2. Ή αλυσίδα αυτή ξεκινά άπό τόν Γεώργιο Ραιδεστηνό τόν Πρωτοψάλτη, κοντά στόν 
όποιο μαθήτευσε ό Χρυσάφης (όπως ό ίδιος αναφέρει), συνεχίζεται μέ τόν Παναγιώτη Χρυ
σάφη, κατόπιν υπάρχει ό μαθητής του Γερμανός Νέων Πατρών καί οί «φοιτητές» τοϋ Γερμανοϋ 
Μπαλάσιος Νομοφύλαξ καί Κοσμάς Ίβηρίτης ό Μακεδόνας. Ό Κοσμάς υπήρξε δάσκαλος τοϋ 
Δαμιανού Βατοπεδινοϋ πού μνημονεύεται πάλι σάν δάσκαλος τών Πολιτών μουσικών καί 
κυρίως τοϋ Παναγιώτου Χαλάτζογλους Πρωτοψάλτου, αυτός τοϋ Ίωάννου Τραπεζουντίου, 
κατά σειράν δομεστίχου, λαμπαδαρίου καί πρωτοψάλτου καί δασκάλου τών Δανιήλ πρωτο
ψάλτου, Πέτρου λαμπαδαρίου καί ’Ιακώβου επίσης κατά σειράν δομεστίχου, λαμπαδαρίου καί 
πρωτοψάλτου. Ή αλυσίδα συνεχίζεται μέ τόν Πέτρο Βυζάντιο πού πέρασε ομοίως άπό τά τρία 
αυτά άξιώματα, άφοΰ μαθήτευσε στόν συνονόματο του λαμπαδάριο, άλλά καί μέ τούς μετα
γενέστερους, Μανουήλ, Γρηγόριο καί Κωνσταντίνο, τούς πρωτοψάλτες. Στοιχεία γιά όλα αυτά 
στή βιβλιογραφία τής προηγούμενης υποσημείωσης.
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καθηγητή του πανεπιστημίου ’Αθηνών Γρ. Θ. Στάθη. Στην παρουσίαση αυτή τού προ
σώπου καί του έργου του μελουργοϋ, πού υπήρξε άπό τούς σπουδαιότερους τής επο
χής του, μπορεί νά άνατρέξει ό κάθε φιλομαθής γιά τήν ενημέρωσή του.

Οί αύτόγραφοι κώδικες τού Παναγιώτη Χρυσάφη, όπως άναφέρονται στήν τε
λευταία αυτή εργασία, ανέρχονται σε οκτώ, άπό τούς οποίους οί έξι στόν έλλαδικό 
χώρο καί οί δύο εκτός. Αυτοί είναι:

1. Πατριαρχική Βιβλιοθ. 'Ιεροσολύμων, Νέα Συλλογή, άρ. 4, έτ. 1655.
2. "Αγιον "Ορος, Μονή Ξενοφ. 128, έτ. 1671.
3. Βιβλ. Κιέβου 78 Λ, ετ. 1671.
4. Άρχαιολ. Μουσείο 'Αλμυρού 15, έτ. 1672.
5. "Αγιον Όρος, Μονή Ίβήρων 1224, περ. 1675.
6. "Αγιον Όρος, Μονή Ίβήρων 1097, περ. 1675.
7. "Αγιον Όρος, Μονή Παντελεήμ. 993, περ. 1680.
8. ’Αθήνα, Ε.Β.Ε. 947, έτ. 1680.
Κατά τή διάρκεια μιας έρευνας στά microfilms τών χειρογράφων τής μονής Μ. 

Λαύρας στό Πατριαρχικό "Ιδρυμα Πατερικών Μελετών τής Θεσσαλονίκης, γιά τίς 
ανάγκες τής εκπόνησης τής διδακτορικής μου διατριβής, μεταξύ τών άλλων αύτογρά- 
φων πού βρήκα —άγνωστων έως σήμερα— έπωνύμων δασκάλων τής ψαλτικής, διαπί
στωσα ότι ό κώδικας Η 118 αποτελεί τό ένατο ώς σήμερα γνωστό αύτόγραφο τού 
παραπάνω ψάλτου, μελοποιοΰ καί δασκάλου τής ψαλτικής τέχνης. Δύο εσωτερικές 
μαρτυρίες, μία άμεση καί μία έμμεση, ό γραφικός χαρακτήρας, ή διακόσμηση τών 
πρωτογραμμάτων καί οί ανθολογούμενες συνθέσεις φανερώνουν στόν προσεκτικό 
αναγνώστη τόν γραφέα τού κώδικα.

Ό κώδικας

Στόν κατάλογο τών κωδίκων τής Μεγίστης Λαύρας3 καί στή σελίδα 118 δίνεται 
σύντομη περιγραφή τού ύπ’ αριθμόν Η 118 χργφ. τής μονής ώς εξής:

Η 118. Μουσικόν 
Χαρτ. 14x10 αιών ιη ' φ. 243

1. Μαθήματα τοϋ Εσπερινόν, άρθρου καί λειτουργίας καί ειρμοί καλοφωνικοί.
2. εν φ. 104β «Πολυχρονισμός εις τόν άγιώτατον καί μακαριώτατον ημών αύθέντην 

καί δεσπότην άρχιεπίσκοπον τής άγιωτάτης καί Θειοτάτης άρχιεπισκοπής τοϋ άγιον 
καί Θεοβάδιστου Όρους Σινά καί Ραϊθοϋ, Χωρήβ άγιας Βάτου καί πάσης γής Μαδιάμ 

Κυρίου Άνανία».

Όμως πέρα άπ’ αυτά, ή μελέτη τού κώδικα έδειξε πώς στό φ. 117α αρχίζει ή με
λοποίηση τού Άμώμου μέ τήν εξής δήλωση: αμωμος ψαλλόμενος εις τούς κοιμηθέ- 
ντας δστις κεκαλλώπισται παρ ’ έμοϋ Χρυσάφου πρωτοψάλτου τής τοϋ Χρίστον με
γάλης εκκλησίας. ’Επίσης στό φ. 124β υπάρχει ή επιγραφή: τρισάγιον τον βήματος 
ήμέτερον. Σ’ αυτές τίς δύο περιπτώσεις τά μέλή πού ανθολογούνται είναι άναμφίβολα 
τού Παναγιώτη Χρυσάφη. ’Αλλά καί ή γραφή είναι τού Χρυσάφη, όπως τή γνωρίζου-

3. Κατάλογος τών κωδίκων τής Μεγίστης Λαύρας (τής εν Άγίψ Όρει). Συνταχθείς ΰπό 
Σπυρίδωνος Λαυριώτου ίατροϋ, έπεξεργασθείς δέ καί διασκευασθείς ύπό Σωφρονίου Εΰστρα- 
τιάδου, Μητροπολίτου πρ. Λεοντοπόλεως, Paris 1925.
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με άπό τά άλλα του χειρόγραφα αν καί στον κώδικα της Λαύρας αρκετές σελίδες 
μοιάζουν νά μην έχουν την επιμέλεια μέ τήν οποία μάς έχει συνηθίσει στά υπόλοιπα 
αύτόγραφά του, τά όποια έχουν άξια μνημειακή4.

’Αρχικά παρατηρούμε ότι τό αιών ιη ' τού καταλόγου πρέπει νά μετατραπεί σέ 
αιών ίζ', μιας καί τό 1700 ό Χρυσάφης σίγουρα δέν ζει πιά5. Κατόπιν πρέπει νά 
πούμε ότι τό χειρόγραφο δέν είναι πλήρες, ούτε γράφεται στό σύνολό του άπό τόν 
Παναγιώτη Χρυσάφη. Πιό συγκεκριμένα, τά φφ. 1α-8β δέν προέρχονται άπό τη γρα
φίδα του. Άπό τό φ. 9α καί έξης, γραμμένα άπό τό χέρι του, συναντούμε τό τέλος ενός 
χερουβικοΰ καί άκολούθως καί άλλα χερουβικά σέ διαφόρους ήχους. Τό χάσμα ανά
μεσα σ’ αυτά τά δύο φύλλα (8β-9α) είναι φανερό στόν κώδικα, άρα ουσιαστικά τό 
χειρόγραφο είναι άκέφαλο καί μάλιστα τά πρώτα φύλλα γράφηκαν άπό μεταγενέ
στερο γραφέα σέ μιά προσπάθειά του νά καλύψει τά άπολεσθέντα φύλλα τού Πανα
γιώτη Χρυσάφη.

Πράγματι, ό άγνωστος συμπληρωτής άνθολογει τά χερουβικά πού έξέπεσαν, στα
ματώντας στη φράση ...άγγελικαΐς άοράτως... σ’ αυτό τού τρίτου ήχου, γιά νά συνεχι
στεί τό μέλος (δορυφορούμενον...) άπό τό χέρι τού Χρυσάφη στό επόμενο φύλλο. Τό 
πράγμα επιβεβαιώνεται καί άπό τήν αρίθμηση τών τετραδίων: κάτω άριστερά στήν ώα 
τού φ. 9α αρχίζει τό β ' τετράδιο καί καθώς τά τετράδια παρακάτω είναι όκτάφυλλα 
καταλαβαίνουμε ότι τό πρώτο όκτάφυλλο τού Χρυσάφη, πού σίγουρα θά περιλάμ
βανε καί μιά άρκτική επιγραφή, έξέπεσε.

Δέν είναι όμως μόνο αυτό τό άξιο προσοχής. Άλλο ένα χάσμα διακρίνεται μετά 
τό φ. 124β. Άπό τό σημείο αυτό καί μετά διακόπτεται ή άρίθμηση τών τετραδίων καί 
άλλάζει καί ό άριθμός τών σειρών σέ κάθε σελίδα, ό γραφεύς όμως παραμένει ό ίδιος. 
Πιθανότατα λοιπόν έχουμε δύο ξεχωριστά χειρόγραφα τού Παναγιώτη Χρυσάφη πού, 
ευρισκόμενα σέ άσχημη κατάσταση, συνενώθηκαν άπό κάποιον μεταγενέστερο (ίσως 
μαθητή του) σέ ένα.

Ό κώδικας περιλαμβάνει σέ χαλαρή διάταξη (δέν άκολουθείται δηλαδή πάντα ή 
σειρά τών άκολουθιών τού νυχθημέρου), μελοποιήσεις διαφόρων ύμνων, κυρίως ό
μως καλοφωνικών μαθημάτων παλαιών δασκάλων καί τού ίδιου τού Χρυσάφη τού 
νέου. Άπό τή Θ. Λειτουργία περιέχονται κάποια χερουβικά καί κοινωνικά, ένα τρισά
γιο καί τά μέλη τής Θ. Λειτουργίας τού Μ. Βασιλείου, ενώ άπό τόν Εσπερινό λίγα 
μέλη (Νυν αί δυνάμεις καί Γεύσασθε...) τής άκολουθίας τών Προηγιασμένων Δώρων, 
τά οκτώ άναστάσιμα Θεοτοκία καί ή άρχική μόνο φράση τού Μακάριος άνήρ στό 
τέλος τού χειρογράφου. Άπό τόν Όρθρο υπάρχουν τά ένδεκα έωθινά δοξαστικά, ό 
άμωμος, ένα πασαπνοάριο τού ευαγγελίου τού άρθρου τού Γαξή καί οί δύο τελευ
ταίοι στίχοι τής Τιμιωτέρας.

Στό φ. 12β πρωτοπαρουσιάζεται τό όνομα «Χρυσάφης» πριν άπό τή μελωδία

4. Έγχρωμες φωτογραφίες άπό θαυμάσιας τέχνης κώδικες τού Χρυσάφη (κυρίως τόν 
Ξενοφ. 128 καί τόν Ίεροσ. Ν. Συλλογή 4) είναι συγκεντρωμένες στήν προσωπογραφία του Γρ. Θ. 
Στάθη πού μνημονεύσαμε. Δέν είναι άσφαλώς γνωστό, αν οί ολοσέλιδες μικρογραφίες τών κω
δίκων αυτών είναι δημιουργήματα τής δικής του καλλιτεχνίας ή έγιναν άπό άλλον κατ’ ανά
θεση. Πάντως καί αυτό αν Ισχύει, ή τεχνική, καθαρή καί ευκολοδιάβαστη γραφή του, τά ζωηρά 
χρώματα, τά καλαίσθητα πρωτογράμματα καί οί διακοσμητικές ταινίες (έπίτιτλα) πού κο
σμούν πραγματικά τίς σελίδες τών χειρογράφων του, αλλά καί ή φροντίδα του νά γίνουν οί μι
κρογραφίες, τόν κατατάσσουν στούς σπουδαιότερους καλλιτέχνες αυτού τού είδους τής πολι
τιστικής δημιουργίας.

5. Βλ. τή μνημονευθείσα προσωπογραφία τού καθηγητοΰ Γρ. Θ. Στάθη, σ. 11.



Μ. Γιαννόπουλος, Παναγιώτου Χρυσάφου ένατος αύτόγραφος κωδιξ 4 11

ενός χερουβικού: τού αύτοϋ κύρ Χρυσάφι καί μαΐστορος. Λίγο μετά, στό φ. 25β, ή 
επιγραφή είναι σαφέστερη: τό παρόνχερουβίκόν ποίημα τον αύτοϋ [Χρυσάφου] πρω
τοψάλτου... Οί δύο επιγραφές δημιουργούν μιά σύγχυση. Ό χαρακτηρισμός «μαϊ- 
στωρ» αποδίδεται άπό τη χειρόγραφη παράδοση στόν παλαιό Χρυσάφη, τόν Μα
νουήλ (λαμπαδάριο τον εναγούς βασιλικού κλήρου μέχρι τήν "Αλωση), ενώ τό αξίω
μα τού πρωτοψάλτου μάς οδηγεί στόν νέο, τού ιζ' αίώνος. Χαρακτηρίζει ό γραφεύς 
τόν εαυτό του ως μαϊατορα ή τό χερουβικό στήν πρώτη περίπτωση ανήκει στόν πα
λαιό; Κι αν είναι έτσι, τότε γιατί γράφει μετά, τού αύτοϋ πρωτοψάλτου; Ίσως μόνο ό 
παραλληλισμός των συνθέσεων μπορεί νά λύσει τήν απορία.

Ό Χρυσάφης ανθολογεί στόν κώδικα συνθέσεις παλαιών αλλά καί σχεδόν συγ
χρόνων του μελουργών. Έτσι βρίσκουμε «ποιήματα» τού ’Ηθικού, Κουκουζέλους, 
Κορώνη, Κλαδά, Μανουήλ Χρυσάφου, Μανουήλ Γαζή, Γαβριήλ ίερομονάχου, Ίωά- 
σαφ τού νέου Κουκουζέλη καί φυσικά δικά του.

’Ιδιαίτερη μνεία πρέπει νά γίνει γιά τήν ενότητα πού επιγράφεται άρχή σύν Θεω 
άγίω τών ήχημάτων (φ. 210β κ.έ.), στήν όποια περιλαμβάνονται τά οκτώ δογματικά θε
οτοκία τής ’Οκτωήχου μέ παρεμβολή κρατήματος πριν τήν τελική τους φράση. Τό γε
γονός δέν είναι συνηθισμένο. Στις αρχές τών Παπαδικών6 μετά άπό αυτή τήν επιγρα
φή συγκεντρώνονται οί αρκτικές μουσικές φράσεις στιχηρών ιδιομέλων άπό τά πιό 
γνωστά τής άσματικής πράξης, όπως τά ένδεκα εωθινά δοξαστικά, ταξινομημένες κατ’ 
ήχον, γιά νά χρησιμεύουν στή διδασκαλία τών μαθητών καί στήν άσφαλέστερη ψαλ- 
μώδηση τών ήχων. Ή χρήση εδώ τών δογματικών θεοτοκίων γιά τόν σκοπό αυτό (επί
σης πολύ γνωστών καί συχνά ψαλλόμενων ύμνων πού εξαντλούν τήν όκταηχία) φανε
ρώνει πρωτοτυπία, άλλά πιθανότατα καί τή διδακτική πρακτική τού Χρυσάφη.

Τέλος, στό φ. 104β κ.έ., περιέχεται, άγνωστο άπό αλλού, τό Πολυχρόνιο πού μνη
μονεύει ό έντυπος κατάλογος καί άναγράψαμε παραπάνω. Τό κείμενο τού Πολυχρο
νίου, στό όποιο περιέχεται τό όνομα τού Άνανία, είναι πολύ βοηθητικό γιά τή χρο
νολόγηση τού α ' τμήματος τού κώδικα αυτού. Ό Άνανίας ό Βυζάντιος υπήρξε πρό
σωπο μέ πολυκύμαντη ζωή καί δράση, άλλά όπως φαίνεται καί μέ άτυχεις επιλογές7. 
Χρημάτισε άρχιεπίσκοπος Σιναίου τά έτη 1661-1671. Προηγουμένως όμως, αν καί 
κατήγετο άπό τήν Πισιδία, είχε άνατραφει στήν Κωνσταντινούπολη καί σίγουρα θά 
γνώριζε καλά τόν Παναγιώτη Χρυσάφη, πού τά χρόνια εκείνα ήταν πρόσωπο μέ με
γάλο κύρος, πρωτοψάλτης τού πατριαρχικού ναού καί δάσκαλος ξακουστός. Ίσως νά 
υπήρχε φιλική σχέση άνάμεσα στούς δύο άνδρες καί αυτό νά οδήγησε τόν Άνανία 
άργότερα στό νά στείλει στόν Χρυσάφη τό κείμενο τού Πολυχρονισμού τού εαυτού 
του (!) πρός μελοποίηση. Δέν μελοποίησε ό Χρυσάφης αύτοβούλως τόν Πολυχρονι
σμό αυτό, γιά τόν απλό λόγο ότι δέν είναι αυτός πού προβλέπει ή εκκλησιαστική τάξη 
άλλά ένα δημιούργημα αυθαίρετο τού Άνανία, ό όποιος προσπάθησε νά επιβάλει κα
θεστώς άνεξαρτητοποίησης τού αρχιεπισκόπου Σινά άπό τήν εκκλησιαστική άρχή

6. Παπαδική: είδος κώδικα πού πρωτοεμφανίζεται τόν 14ο αιώνα (κώδικας Ε.Β.Ε. 2458 
τού έτους 1336), καί κατά κύριο λόγο περιέχει τις μελοποιήσεις τών σταθερών μερών τών ακο
λουθιών τού νυχθημέρου (π.χ. κεκραγάρια, πασαπνοάρια, χερουβικά, κοινωνικά κ.λπ.), πού 
στήν πλειοψηφία τους προέρχονται άπό τό ψαλτήρι τού Δαβίδ. Στις αρχές τών Παπαδικών πε- 
ριέχονται θεωρητικά κείμενα, οί προθεωρίες.

1. "Ολες οί πληροφορίες γιά τόν Άνανία πού παρατίθενται έδώ έχουν αντληθεί άπό τή δι
δακτορική διατριβή τού λέκτορος τού Πανεπιστημίου Αθηνών Σπυρ. Κοντογιάννη, Τό Σιναϊτι- 
κόν ζήτημα (ΙΣΤ'-ΙΘ' al), Αθήνα 1987.
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στήν όποια υπαγόταν8.
Ή ύπαρξη τού κειμένου αυτού στον κώδικα σέ μελοποίηση τού Χρυσάφη τοπο

θετεί τό α' τμήμα τού χειρογράφου μετά τό 1661 ή καί λίγο αργότερα, μετά τό 1663- 
1664. Ό Άνανίας έπαύθη οριστικά τό 1671, εζησε μέχρι τό 1692 καί έκοιμήθη ώς 
πρώην Σιναίου. Δέν θά πρέπει λοιπόν νά υποθέσουμε ότι τό Πολυχρόνιο γράφτηκε 
στόν κώδικά μας μετά τό 1671, άρα μπορούμε κατά προσέγγιση νά τοποθετήσουμε τή 
γραφή τού α' τμήματος τού κώδικα ανάμεσα στά χρόνια 1663-1671.

Μέ τίς πληροφορίες αυτές ολοκληρώνουμε τήν παρουσίαση τού αΰτογράφου — 
ένατου στή σειρά καί πιστεύουμε ότι στό μέλλον θά άνακαλυφθούν καί άλλα— τού 
Παναγιώτη Χρυσάφη, χωρίς νά προχωρήσουμε στήν άναλυτική του περιγραφή. Αυτή 
θά περιμένει τή δημοσίευσή της στούς καταλόγους μουσικών χειρογράφων τού 
'Αγίου Όρους9, έργο ζωής τού καθηγητοΰ Γρηγορίου Θ. Στάθη.

Μ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Α' ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥΣ ΛΑΟΥΣ

Η Εταιρεία Παιδαγωγικών Επιστημών Κομοτηνής σε συνεργασία με το Δημοκρί- 
τειο Πανεπιστήμιο Θράκης διοργάνωσαν με επιτυχία τριήμερο Α' Διαβαλκανικό Συ
νέδριο (από 30 Οκτωβρίου έως 1 Νοεμβρίου) με θέμα: «Οι πνευματικές σχέσεις του 
ελληνισμού με τους βαλκανικούς λαούς». Η σπουδαιότητα του συνεδρίου ως απαρχή 
μιας γενικότερης ανάπτυξης και δημιουργία ουσιαστικότερων δεσμών φιλίας και 
συνεργασίας μεταξύ των λαών των Βαλκανίων τονίστηκε τόσο στους εναρκτήριους 
χαιρετισμούς, όσο και στις επί μέρους εισηγήσεις Ελλήνων και ξένων, προερχόμενων 
από τον χώρο της Βαλκανικής, επιστημόνων.

Το Συνέδριο φιλοξενήθηκε στο αμφιθέατρο της Νομικής Σχολής. Ο καθηγητής 
της Νομικής Αλέξανδρος Κωστάρας εκ μέρους του πρύτανη του Δ.Π.Θ. καθηγητή κ. 
Σιμόπουλου στον χαιρετισμό του τόνισε ότι τέτοια συνέδρια αναδεικνύουν τις αντι
στάσεις μας και αφυπνίζουν τους πολιτιστικούς δεσμούς μας. Η ποικιλομορφία και 
ιδιαιτερότητες των λαών της Βαλκανικής ως απαραίτητες ψηφίδες ενός ενιαίου ψη
φιδωτού πρέπει να διατηρούνται ανέπαφες και να γίνονται σεβαστές από όλους μέσα 
σε ένα πλαίσιο ευρύτερης αλληλοκατανόησης και συνεργασίας για την αναζήτηση 
του κοινού πεπρωμένου.

Τη σημασία μιας τέτοιας βαλκανικής συνάντησης εξήρε επίσης σε μήνυμά του ο 
Υπουργός Μακεδονίας-Θράκης κ. Φίλιππος Πετσάλνικος που πρότεινε την ενίσχυση 
της επιστημονικής δραστηριότητας σε θέματα που αφορούν στην ευρύτερη περιοχή 
των Βαλκανίων εξαιτίας της γειτνίασης και της παράλληλης ιστορικής και πνευμα
τικής τους πορείας.

Στον χαιρετισμό του ο Γεν. Γραμματέας Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Σταύρος Καμπέλης 
θεώρησε το Συνέδριο ως αφορμή εμβάθυνσης στα ιστορικά γεγονότα από τα οποία 
αναδύεται η πολιτισμική ενότητα των λαών, ενώ ο Δήμαρχος Κομοτηνής κ. Γεώργιος 
Παπαδριέλλης σημείωσε την έντονη επίδραση του ελληνισμού στην πολιτιστική 
διαδρομή και εξέλιξη των βαλκανικών λαών.

8. "Ο.π.
9. Γρ. Θ. Στάθη, Τά χειρόγραφα βυζαντινής μουσικής. "Αγιον Όρος, τ. Α' 1975, τ. Β' 

1976, τ. Γ 1993,’Αθήνα.
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