ιερα συνοΔοσ τΗσ εκκλΗσιασ τΗσ ελλαΔοσ

ιΔρυΜα ΒυΖαντινΗσ Μουσικολογιασ

«θεωρία καὶ Πράξη
τῆς Ψαλτικῆς τέχνης»
Ζ´ Διεθνεσ συνεΔριο
Μουσικολογικο και Ψαλτικο
Ἀθήνα, 18-20 Ὀκτωβρίου 2018

«Μορφολογία  αἰσθητικὴ»
ΠρογραΜΜα

«θεωρία καὶ Πράξη
τῆς Ψαλτικῆς τέχνης»
Ζ´ Διεθνεσ συνεΔριο
Μουσικολογικο και Ψαλτικο

«Μορφολογία - αἰσθητικὴ»
Ἀθήνα, 18–20 Ὀκτωβρίου 2018
τὸ συνέδριο ὀργανώνει καὶ πραγματοποιεῖ
τὸ Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας
τῆς Ἱερᾶς συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν εὐλογία
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου,
σὲ συνδιοργάνωση μὲ τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν
καὶ μὲ τὴν ἀρωγὴ
τοῦ τμήματος Μουσικῶν σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Χορηγία τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βατοπαιδίου

Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ
ΠρόεΔροσ:
• γρηγόριος θ. στάθης, Ὁμότιμος καθηγητὴς - Διευθυντὴς τοῦ ιΒΜ
γραΜΜατεασ: • Ἀχιλλεὺς Χαλδαιάκης, καθηγητὴς - Πρόεδρος τοῦ
τΜσ τοῦ εκΠα
• Δημήτριος Μπαλαγεῶργος, Ἀναπλ. καθηγητὴς
• θωμᾶς Ἀποστολόπουλος, Ἀναπλ. καθηγητὴς
• Φλώρα κρητικοῦ, Ἐπίκ. καθηγήτρια
γραμματεία, συντονιστικὴ – Ἐκτελεστικὴ
γρηγόριος Ἀναστασίου, Διδάκτωρ
gr_anastasiou@yahoo.gr

στέφανος τσάρας, ὑποψ. Διδάκτωρ
Πολύκαρπος τύμπας, ὑποψ. Διδάκτωρ

Theoria and Praxis of the Psaltic Art
VII CONGRESS MUSICOLOGICAL – PSALTIC
Athens, 18-20 October 2018
“Morphology - Aesthetics”
Tel & Fax. +30 210-3843545, mob. +30 6942576845,
e-mail: conference@ibyzmusic.gr

Πέμπτη 18 Ὀκτωβρίου 2018
ὥρα 9.00 πρωϊνὴ
αἴθουσα Πολιτιστικοῦ κέντρου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
(Mεγ. Βασιλείου 15, Ἀθήνα - σταθμὸς Μετρὸ ‘κεραμεικός’)

Ἔναρξη τοῦ συνεδρίου (Ἐγγραφὲς ἀπὸ ὥρα 8.30)

καλωσώρισμα καὶ ἔκφραση εὐχαριστιῶν, ἀπ’ τὸν κ. γρ. θ.
στάθη, Ὁμότιμο καθηγητὴ – Διευθυντὴ τοῦ Ἱδρύματος
Βυζαντινῆς Μουσικολογίας.
Χαιρετισμὸς τοῦ Προέδρου τοῦ τμήματος Μουσικῶν
σπουδῶν τοῦ εκΠα, καθηγητοῦ κ. Ἀχιλλέα Χαλδαιάκη.
Ἀνάγνωση μηνυμάτων καὶ χαιρετισμοί.
εὐλογητικὴ Προσφώνηση καὶ κήρυξη ἐνάρξεως τῶν
ἐργασιῶν τοῦ Ζ΄ Διεθνοῦς συνεδρίου ἀπ᾽ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερώνυμο, Πρόεδρο τοῦ Δ.σ. τοῦ ι.Β.Μ.
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Πέμπτη 18 Ὀκτωβρίου 2018
πρωὶ
αἴθουσα Πολιτιστικοῦ κέντρου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
Ἐπιστημονικὲς Ἀνακοινώσεις
1η ΠρωϊνΗ συνεΔρια
Πρόεδρος· Ἀχιλλεὺς Χαλδαιάκης
9.30

9.50

Δημήτριος Μπαλαγεῶργος, «Ἡ ἐν πολλοῖς ἄγνωστη
ἀλλὰ πρωτότυπη κι ἐνδιαφέρουσα μελοποιητικὴ ἐργασία
τοῦ Παρθενίου σγούτα – Μορφολογικὲς παρατηρήσεις»
Μιχαὴλ στρουμπάκης, «Ἡ μελοποίηση τοῦ θεομητορικοῦ Ὕμνου Ἄξιόν ἐστι στὶς ἑλληνόφωνες ἔντυπες ἐκδόσεις τοῦ 19ου αἰώνα - Μορφολογικὲς παρατηρήσεις»

10.10

Δημοσθένης σπανουδάκης, «Μορφολογία καὶ αἰσθητικὴ στὰ κεκραγάρια. Ἀνάλυση μὲ ἐπίκεντρο τὴ μελισματικότητα καὶ τὴν ὀκταηχία»

10.30

νικόλαος ταπραντζῆς, «κεκραγάριον Ἰακώβου, ἦχος
α´ –μεταβυζαντινὴ ἐξηγητικὴ καὶ νέα μέθοδος. συγκριτικὴ μελέτη πηγῶν, ἀναλύσεις, ἐπισημάνσεις»

10.50

συζήτηση

11.30

Διάλειμμα

2η ΠρωϊνΗ συνεΔρια
Πρόεδρος· Δημήτριος Μπαλαγεῶργος
12.00
12.20

Μαρία Ἀλεξάνδρου, «Μορφὴ καὶ αἰσθητικὴ παλαιῶν
καὶ καλοφωνικῶν στιχηραρικῶν μελῶν»
Παναγιώτης κουτράκος, «‘Ἄρχον δυνάμεως θεοῦ…’ Ἡ
ἱστορία ἑνὸς μαθήματος: μουσικοποιητικὴ μορφολογικὴ
ἀνάλυση»

12.40

Ἰωάννης Ἀρβανίτης, «‘τῇ Ὑπερμάχῳ’: ἀπὸ τὴν πρώτη
του καταγραφὴ στὸ σήμερον ψαλλόμενο ‘ἀρχαῖον, ἀργόν,
δίχορον’»

13.00

κωνσταντῖνος καραγκούνης, «Παρατηρήσεις ἐπὶ τῶν
μελικῶν θέσεων τῆς Παπαδικῆς στὸν ἀργὸ καὶ στὸν
ἀργοσύντομο δρόμο τοῦ παπαδικοῦ γένους»

13.40 συζήτηση - λήξη πρωϊνῶν συνεδριῶν
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Πέμπτη 18 Ὀκτωβρίου 2018
ἀπόγευμα
αἴθουσα Πολιτιστικοῦ κέντρου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
Ἐπιστημονικὲς Ἀνακοινώσεις
1η αΠογευΜατινΗ συνεΔρια
Πρόεδρος· Μαρία Ἀλεξάνδρου
17.00

Βασίλειος σαλτερῆς, «‘...καλλονῆς ἕνεκα...’ Ὁ ‘καινὸς
καλλωπισµός’ τοῦ µέλους τοῦ στιχηραρίου ὡς µορφολογικὸ καὶ αἰσθητικὸ φαινόµενο»

17.20

Βασίλειος Βασιλείου, «Ἐπώνυμες μελοποιήσεις τροπαρίων στὴ χειρόγραφη παράδοση· συμβολὴ στὴ διαμόρφωση τῆς αἰσθητικῆς τοῦ 18ου αἰώνα»

17.40

Φλώρα κρητικοῦ, «οἱ μελοποιήσεις τῆς κυριακῆς
Προσευχῆς κατὰ τὸν 16ο καὶ 17ο αἰῶνα: μορφολογικὴ
ἀνάλυση»

18.00

Ἐμμανουὴλ σουργιαδάκης, «Ξαναψάλλοντας τὸν κωνσταντῖνο Πρίγγο· ἡ παράδοση καὶ ἡ ἀνανέωση στὸ στιχηραρικό του μέλος»

18.20

συζήτηση - λήξη 1ης ἀπογευματινῆς συνεδρίας

ἑσπέρα, ὥρα 19.30
Ἱερὸς Μητροπολιτικὸς ναὸς Ἀθηνῶν
κεντρικὴ Διάλεξη – Ψαλτικὴ Ἐκδήλωση
19.30

γρηγόριος θ. στάθης, «Ἡ αἰσθητικὴ τῆς Ψαλτικῆς
τέχνης»

20.15

Χορὸς Ψαλτῶν «οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς τέχνης»
Χοράρχης· ὁ καθηγητὴς καὶ Πρωτοψάλτης κ. Ἀχιλλεὺς
γ. Χαλδαιάκης

21.00

Ἐκκλησιαστικὴ Χορωδία Ἱερᾶς Μητροπόλεως λεμεσοῦ
«ρωμανὸς ὁ Μελωδός»
Χοράρχης· ὁ π. νικόλαος λυμπουρίδης
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Παρασκευὴ 19 Ὀκτωβρίου 2018
πρωὶ
αἴθουσα Πολιτιστικοῦ κέντρου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
Ἐπιστημονικὲς Ἀνακοινώσεις
3η ΠρωϊνΗ συνεΔρια
Πρόεδρος· Μιχαὴλ στρουμπάκης
9.30

Ἰωάννης λιάκος, «σκέψεις πάνω σὲ αἰσθητικὲς ἀρχὲς
ποὺ διέπουν τὴν Ψαλτικὴ τέχνη»

9.50

π. Romanos Joubran, «οἱ ἕλξεις στὴν Βυζαντινὴ Μουσική – αἰσθητικὴ θεώρηση»

10.10

π. Ἰωσὴφ κουτσούρης, «Ἡ ὀντολογία τῆς αἰσθητικῆς
τοῦ ‘βυζαντινοῦ τρόπου’ καὶ οἱ πτωτικὲς σχάσεις τῆς
σύγχρονης μουσικῆς πραγματικότητας»

10.30

γρηγόριος Ἀναστασίου, «αἰσθητικὲς ἀρχὲς σαφῶς
διατυπωμένες ἢ ὑπονοούμενες στοὺς Προλόγους τῶν
μουσικῶν ἐκδόσεων τοῦ 19ου αἰώνα καὶ οἱ ἀντανακλάσεις
τους στὸ μέλος»

10.50

συζήτηση

11.30

Διάλειμμα

4η ΠρωϊνΗ συνεΔρια
Πρόεδρος· Ἰωάννης λιάκος
12.00 Μιλτιάδης Παππᾶς, «Προσέγγιση στὶς αἰσθητικὲς
παραμέτρους ἀκρόασης δίσκων γραμμοφώνου. Ἡ περίπτωση τῶν ἠχογραφήσεων τοῦ Ἰακώβου ναυπλιώτου»
12.20 κωνσταντῖνος κατσίκης, Ἡ σημασία τῆς προφορικῆς
παράδοσης καὶ ἡ καταγραφὴ τοῦ μέλους καὶ τῆς ψαλτικῆς
τάξης ἐντὸς τοῦ πατριαρχικοῦ ναοῦ μέσα ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ
Ἄγγελου Βουδούρη»
12.40 Χαραλάμπης συμεωνίδης, «τὸ παπαδικὸ μέλος τοῦ 19ου
αἰῶνος: Μορφολογία, Ἀνάλυση, αἰσθητικὴ θεώρηση καὶ
Ψαλτικὴ Ἑρμηνεία ἀπὸ τὸν Ἰάκωβο ναυπλιώτη»
13.00 Δημοσθένης Φιστουρῆς, «Μορφολογικὴ ἀνάλυση τῶν
ἰδιομέλων τῆς Μ. τεσσαρακοστῆς τοῦ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου καὶ ἑρμηνευτικὲς προσεγγίσεις μέσα ἀπὸ τὶς
ἀναλύσεις τῶν Πρίγγου, στανίτσα, νικολαΐδου καὶ
θεοδοσοπούλου»
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13.40 συζήτηση - λήξη πρωϊνῶν συνεδριῶν

Παρασκευὴ 19 Ὀκτωβρίου 2018
ἀπόγευμα
αἴθουσα Πολιτιστικοῦ κέντρου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
Ἐπιστημονικὲς Ἀνακοινώσεις

2η αΠογευΜατινΗ συνεΔρια
Πρόεδρος· θωμᾶς Ἀποστολόπουλος

17.00

Ἰωάννης Πλεμμένος, «Ἀπὸ τὸ ‘δυοῖν θάτερον’ στὸ ‘μικτὸν ἐξ ἀμφοῖν’: τὸ τέλος τοῦ μουσικοῦ καρτεσιανισμοῦ
καὶ ἡ διείσδυση τῆς κοσμικῆς μουσικῆς στὴ νεότερη ψαλτικὴ τέχνη»

17.20

γιῶργος σμάνης, «τὰ τερενοὺμ στὸ ρεπερτόριο τῆς ὀθωμανικῆς μουσικῆς»

17.40

νίκος Ἀνδρίκος - σταῦρος σαραντίδης, «Ἀπὸ τὴν ἰδιοπρόσωπη καινοτομία στὴν ὑπερτοπικὴ ἀποδοχή. Ἡ περίπτωση τοῦ στιχηροῦ εἰς τὸ μνῆμα σὲ ἐπεζήτησεν»

18.00

Amine Beyhom, «The differences between the theory and the practice of Psaltiki as the result of intrinsic modal heterophony»

18.20 συζήτηση - λήξη 2ης ἀπογευματινῆς συνεδρίας

ἑσπέρα, ὥρα 19.30
Ἱερὸς Μητροπολιτικὸς ναὸς Ἀθηνῶν
Ψαλτικὴ Ἐκδήλωση
Χορὸς Ψαλτῶν τοῦ συλλόγου Ἱεροψαλτῶν
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως
Χοράρχης· ὁ κ. γεώργιος Δροσάκης
Χορὸς Ψαλτῶν τοῦ συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Πατρῶν καὶ περιχώρων «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς»
Χοράρχης· ὁ κ. νικόλαος κυδωνιάτης
«Ἰλισιῶτες Ψάλτες», ὁ χορὸς ψαλτῶν
τῆς σχολῆς Ψαλτικῆς τοῦ ἱ. ν. Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Ἰλισίων
Χοράρχης· ὁ κ. γρηγόριος Ἀναστασίου
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σάββατο 20 Ὀκτωβρίου 2018
πρωὶ
αἴθουσα Πολιτιστικοῦ κέντρου Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
Ἐπιστημονικὲς Ἀνακοινώσεις
5η ΠρωϊνΗ συνεΔρια
Πρόεδρος· κωνσταντῖνος καραγκούνης

9.30

γεώργιος κωνσταντινίδης, «γλῶσσα καὶ Μουσική:
Μορφολογικὸς συσχετισμὸς στὴν ὑπηρεσία τῆς αἰσθητικῆς»

9.50

γεράσιμος σοφοκλῆς Παπαδόπουλος, «Μορφολογικὴ
ἀνάλυση ψαλτικῶν μελῶν μὲ βάση τὴν γενετικὴ θεωρία
τῆς τονικῆς Μουσικῆς»

10.10

π. σπυρίδων κωνσταντῆς, «Προϋποθέσεις καὶ ὅρια τῆς
χρήσης σύγχρονων τεχνολογικῶν μέσων καὶ τῆς αἰσθητικῆς ἔκφρασης στὴν ψαλτικὴ ἑρμηνεία»

10.30

Ἐμμανουὴλ γιαννόπουλος, «Μορφολογικὲς καὶ αἰσθητικὲς παρατηρήσεις σὲ μελοποιήσεις τοῦ Πέτρου Ἐφεσίου (†1840)»

10.50
11.30

συζήτηση
Διάλειμμα

6η ΠρωϊνΗ συνεΔρια
Πρόεδρος· Φλώρα κρητικοῦ
12.00 θωμᾶς Ἀποστολόπουλος, «ΜαθΗΜατα καλλουσ:
Μιὰ ἀπόπειρα ἀνίχνευσης μελοποιητικῶν τεχνικῶν στὰ
Μαθήματα τοῦ Μπαλάση»
12.20 Galina Alekseeva, «Performing inerpretation of dogmatics in the history of church tradition: Canon of
the liturgical text and evolution in singing»
12.40 Yevgeniya Ignatenko, «The Byzantine works in the
Ukrainian and Belarusian musical manuscripts of the
16th - 18th centuries (the identification of sources)»
13.00 συζήτηση
13.20 συμπεράσματα - λήξη συνεδρίου.
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Π ρο γ ραΜΜ α Ψ αλτικ ων ε κΔΗλω σεω ν
Ἱερὸς Μητροπολιτικὸς ναὸς Ἀθηνῶν
«Ὁ εὐαγγελισμὸς τῆς θεοτόκου»

Πέμπτη, 18 Ὀκτωβρίου 2018
ἑσπέρα, ὥρα 20.15
Χορὸς Ψαλτῶν «οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς τέχνης»
Χοράρχης· Ἀχιλλεὺς Χαλδαιάκης
καθηγητής – Πρωτοψάλτης

Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη: στίχος καλοφωνικὸς ἐκ τοῦ δευτέρου
ψαλμοῦ, μέλος τοῦ μαΐστορος Ἰωάννου κουκουζέλη (α´ μισὸ
ιδ´ αἰ.), ἦχος πλ. δ´ νεαγιε

Ἐκκλησιαστικὴ Χορωδία
Ἱερᾶς Μητροπόλεως λεμεσοῦ «ρωμανὸς ὁ Μελωδός»
Χοράρχης· π. νικόλαος λυμπουρίδης

Ἡδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου, στίχος τῶν Ἀνοιξανταρίων,
μέλος Ἰωάννου τοῦ κλαδᾶ (περὶ τὸ 1400) σὲ σύντμηση
Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος († 1840), ἦχος πλάγιος δ´
Ἀξίως τοῦ ὀνόματος, δοξαστικὸ τῶν ἑσπερίων τοῦ ἁγίου
γεωργίου, μέλος Ἰακώβου Πρωτοψάλτου († 1800), ἦχος
πλάγιος β´
τὴν παγκόσμιον δόξαν, δοξαστικὸ θεοτοκίο τῆς Ὀκτωήχου,
μέλος θεοφάνους Βατοπαιδινοῦ, ἦχος α´
Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μεγαλυνάριο θεοτοκίο ψαλλόμενο
στὴν θ. λειτουργία τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου, μέλος Μιχαὴλ
Χατζηαθανασίου (†1948), ἦχος α´ ἑπτάφωνος

Παρασκευή, 19 Ὀκτωβρίου 2018
ὥρα 19.30 ἑσπερινὴ
Χορὸς Ψαλτῶν τοῦ συλλόγου Ἱεροψαλτῶν
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως
Χοράρχης· γεώργιος Δροσάκης

Πᾶσα πνοή - αἰνεῖτε, πασαπνοάρια τῶν αἴνων, μέλος
Παναγιώτη Χρυσάφη τοῦ νέου, Πρωτοψάλτου τῆς ΜΧε
(† 1685), καὶ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου († 1800), ἦχος α´
Ὑμνοῦμεν σου, Χριστέ, ἀναστάσιμο στιχηρὸ ἰδιόμελο τῶν
αἴνων τῆς Ὀκτωήχου, μέλος Παναγιώτη Χρυσάφη τοῦ
νέου, ἦχος α´
Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς, στίχοι ἐκ τῆς Δοξολογίας, μέλος
γεωργίου ραιδεστηνοῦ, ἦχος α´
λιχνευσάμενοι, τὴν πρώτην ὑπέστημεν γύμνωσιν, ἰδιόμελο
τῶν ἀποστίχων ψαλλόμενο τὴν κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω, μέλος
γεωργίου τοῦ ραιδεστηνοῦ († 1889), ἦχος πλ. δ´

Χορὸς Ψαλτῶν τοῦ συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Πατρῶν καὶ
περιχώρων «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός»
Χοράρχης· νικόλαος κυδωνιάτης

κύριε, ἐκέκραξα, ἀργὰ κεκραγράρια τοῦ Ἑσπερινοῦ, μέλος
Ἰακώβου Πρωτοψάλτου, ἦχος γ´
Πᾶσα πνοή, πασαπνοάριο τῶν αἴνων καὶ τέσσερα στιχηρὰ
ἰδιόμελα τῆς Ὀκτωήχου, μέλος σύντομο Πέτρου Πελοποννησίου († 1778), ἦχος β´
λόγον ἀγαθόν, στίχοι ἐκ τοῦ Πολυελέου τῶν θεομητορικῶν
ἑορτῶν, μέλος Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος († 1840), ἦχος
λέγετος
(Δόξα) τρισήλιε ἄκτιστε, τὸ τριαδικὸ μάθημα τοῦ Πολυελέου Ἐξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ (συντετμημένο), μέλος
θεοδώρου Φωκαέως († 1851), ἦχος λέγετος
Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μεγαλυνάριο θεοτοκίο ψαλλόμενο
στὴν θ. λειτουργία τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου, μέλος Μισαὴλ
Μισαηλίδου († 1906), ἦχος βαρὺς ἑπτάφωνος

Παρασκευή, 19 Ὀκτωβρίου 2018
«Ἰλισιῶτες Ψάλτες», ὁ χορὸς ψαλτῶν
τῆς σχολῆς Ψαλτικῆς τοῦ ἱ. ν. Ἁγίας Μαρίνης Ἄνω Ἰλισίων
Χοράρχης· γρηγόριος Ἀναστασίου

τῶ τριττῷ τῆς ἐρωτήσεως, στιχηρὸ ἰδιόμελο - δοξαστικὸ τῶν
ἁγίων Ἀποστόλων, μέλος Ἰακώβου Πρωτοψάλτου (†1800),
ἦχος δ´
(Δόξα) θεέ, τρισήλιε μονάς, τὸ τριαδικὸ -15σύλλαβομάθημα τοῦ Πολυελέου Ἐπὶ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος, μέλος
Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ἦχος γ´
Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μεγαλυνάριο θεοτοκίο ψαλλόμενο
στὴν θ. λειτουργία τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου, μέλος γρηγορίου
στάθη, ἦχος πλάγιος α´

Tὸ IBM
Tὸ Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας συστήθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατὰ τὴν πζ΄ συνεδρίαν της τῆς 24ης
Ἰουνίου τοῦ 1970, ὕστερα ἀπὸ εἰσήγηση τοῦ μακαριστοῦ μητροπολίτου
σερβίων καὶ κοζάνης κυροῦ Διονυσίου πρὸς τὴν ἐπὶ τῆς θείας λατρείας καὶ τέχνης Μόνιμον συνοδικὴν Ἐπιτροπήν. λειτουργεῖ σύμφωνα μὲ
τὸν κανονισμὸ 17/1981 τῆς Ἱερᾶς συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (“Ἐκκλησία” ἔτος νΖ΄, τεῦχος Β΄, ἀρ. 3/16.9.1981), καὶ Φεκ
135, τεῦχος πρῶτο, 10.11.1982. Διευθυντὴς καὶ ἐκδότης τῶν ἐκδοτικῶν
σειρῶν τοῦ Ἱδρύματος εἶναι ὁ Ὁμότιμος καθηγητὴς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, κ. γρηγόριος θ. στάθης.

IBM
The Institute of Byzantine Musicology was established by the Holy
Synod of the Church of Greece during its 87th meeting that took
place on 24 June 1970, following a proposal made by the
Metropolite of Serbia and Kozani, the Most Reverend Mgr
Dionysius, addressing the Committee assembled to regulate matters
pertaining to the Holy Worship and Art of the Permanent Synod
Committee. The Institute of Byzantine Musicology functions
according to the Regulations 17/1981 of the Holy Synod of the
Church of Greece Ecclesia 50th year, vol. II, No 3/16.9.1981, and
FEK [Official Government Bulletin} 135, vol. 1/10.11.82). The
direction of the Foundation is entrusted personally to Prof.
Gregorios Th. Stathis.
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