
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
Καθηγητής μουσικής

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ 
ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΕΩΣ  

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ  ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ1

Την διδαχή της ψαλτικής τέχνης στα Χανιά πραγματεύεται το παρόν κεί-
μενο, παρουσιάζοντας άγνωστους έως σήμερα μουσικούς, κληρικούς, ψάλτες
και μουσικοδιδασκάλους, που έδρασαν στις μονές, στα δημόσια διδακτήρια και
τους ιδιωτικούς χώρους, σε μια συγκεκριμένη και ιδιαίτερη περίοδο για την ιστο-
ρία της Κρήτης, από τα τέλη του 19ου αι. μέχρι την περίοδο της Κρητικής Πο-
λιτείας. Γίνεται επίσης αναφορά στη χρήση και το περιεχόμενο των μουσικών
διδακτικών εντύπων και χειρογράφων εγχειριδίων, που χρησιμοποιήθηκαν τότε,
ως παιδαγωγικά εργαλεία της εκπαιδευτικής πράξης.

Οι γραπτές και οι προφορικές πηγές που σκιαγραφούν την μελέτη αυτή,
είναι ελάχιστες έως και μηδαμινές, καθώς τα λιγοστά στοιχεία αναδύονται  σε
χρόνους σκληρούς και επώδυνους, μέσα από τον ανελέητο στίβο των αγώνων
επιβίωσης και των αιματοκυλισμένων επαναστάσεων του κρητικού λαού. Αυτο-
νόητο είναι, τα περισσότερα τεκμήρια να έχουν χαθεί και καταστραφεί.  Παρά
ταύτα, συλλέξαμε τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να συμπληρώσουμε την ελ-
λειμματική αυτή ιστορική πτυχή της χανιώτικης ψαλτικής τέχνης.    

Η μουσική παράδοση της Κρήτης – Ενετοκρατία-Τουρκοκρατία

Η Κρήτη ανέκαθεν απετέλεσε την κοιτίδα της μουσικής τέχνης, από την
αρχαιότητα και κυρίως στην Μινωική εποχή. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή
του Ρωμαίου σοφιστή Κλαύδιου Αιλιανού:2 Κρήτες τους παίδας τους ελευθέρους
μανθάνειν πρώτον τους νόμους εκέλευον μετά μελωδίας, ίνα εκ της μουσικής ψυ-
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1. Το κείμενο αποτελεί επεξεργασία της ομότιτλης εισήγησής μου, που εκφωνήθηκε στο 3ο Ιε-
ροψαλτικό Συνέδριο Κρήτης που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο στις 7-8 Φεβρουαρίου 2020,
σε διοργάνωση της Ιεράς Μητρόπολης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, του Συνδέσμου Ιερο-
ψαλτών Νομού Χανίων «Γεώργιος ο Κρης» και του Σωματείου Ιεροψαλτών Νομού Ηρακλείου
«Ανδρέας ο Κρήτης», με γενικότερο θέμα «Μια πολυεπίπεδη επιστημονική και καλλιτεχνική
θεώρηση της Ψαλτικής Τέχνης», υπό την αιγίδα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας
Κρήτης.
2. Κλαύδιος Αιλιανός (175-235 μ.Χ). Ρωμαίος συγγραφέας και διδάσκαλος της Ρητορικής που
άκμασε επί Σεπτιμίου Σεβήρου.



χαγωγούνται και ευκολότερον αυτούς τη μνήμη διαλαμβάνουσι και ίνα μη τι των
κεκωλυμένων πράξαντες αγνοία πεποιηκέναι την απολογίας έχωσι. Δεύτερον δε
μάθημα έταξαν τους των Θεών ύμνους μανθάνειν…3.

Η Μουσική παράδοση της Κρήτης ως ιδιαίτερο και πολύτιμο πολιτισμικό
κληροδότημα που παραδόθηκε από τους παλαιότερους, εξελίχθηκε κατά τα χρό-
νια της Βενετοκρατίας σε μια αλληλοσυγκρουόμενη και ενίοτε αλληλένδετη
ροπή, σε τέσσερα μουσικά ρεύματα:

1) την ψαλτική τέχνη της ορθόδοξης ανατολικής εκκλησίας,
2) την δυτικότροπη εκκλησιαστική μουσική των καθολικών, 
3) τα κοσμικά αστικά μεσαιωνικά τραγούδια και τέλος 
4) τα παραδοσιακά άσματα των Κρητών
Η πρώτη περίπτωση  έχει να επιδείξει μεγάλες μορφές της τέχνης αυτής,

από εγχώριους, αλλά και από μουσικούς που κατέφθασαν στην Κρήτη από την
Κωνσταντινούπολη,  δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο μουσικό ύφος, όπως ο Ιωάν-
νης Λάσκαρης, ο Ιωάννης Πλουσιαδινός και κυρίως ο τελευταίος Λαμπαδάριος
της Αγίας Σοφίας στα χρόνια της Αλώσεως Μανουήλ ο Χρυσάφης, ο οποίος
εδραίωσε και ενδυνάμωσε στην Κρήτη την περίφημη Κωνσταντινουπολίτικη
παράδοση.  

Η Κρήτη παρέμεινε ο μοναδικός ελληνικός χώρος, τουλάχιστον τους πρώ-
τους αιώνες μετά την  άλωση, που επιδίδεται σε μια ξεχωριστή ενασχόληση στη
διατήρηση και διάδοση αλλά και την άνθηση  της ψαλτικής τέχνης, πριν ξανα
επιστρέψει η σκυτάλη στη  βασιλεύουσα, στα χρόνια του πρώιμου νεοελληνικού
διαφωτισμού από τα τέλη του 17ου αι΄ και εξής. Ο Χρύσανθος από την Μάδυτο
αναφέρει αυτή την ακμή της ψαλτικής γράφοντας χαρακτηριστικά ότι, όταν εξέ-
λιπεν από Κωνσταντινουπόλεως  η έμμουσος ψαλμωδία εσώζετο εν ταις εκκλησί-
αις ταις κατά Πελοπόννησον και Κρήτην…4 Η μουσική βρισκόταν σε τέτοια
ανάπτυξη στην ενετοκρατία που κοντά στον Πρωτοπαπά, υπήρχε απαραίτητα-
και μουσικός -πρωτοψάλτης.5

Αν και πολλά ιστορικά πρόσωπα μουσικών αναφέρονται ήδη από την πε-
ρίοδο αυτή, όπως προκύπτει και από τα πολυπληθή κρητικά χειρόγραφα, η ανα-
φορά και τα στοιχεία για τους μουσικούς που έδρασαν στα Χανιά ιδιαίτερα κατά
την Κρητική Αναγέννηση, είναι πενιχρά παρ ότι τα Χανιά, είχαν τους περισσό-
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3. Aeliani, Varia Historia, Heraclidis Pontici et Nicolai Damasceni, editio nova, Halae, in Li-
braria Orphanotrophei, 1826, ΧΧΧΙΧ, σ.37.
4. Χρυσάνθου Αρχιεπισκόπου Δυρραχίου, Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής, Τεργέστη 1832, σ.
XLII.
5. Ν. Τωμαδάκη, Επισκοπή και Επίσκοποι, Κρητικά Χρονικά, τ. ΙΑ΄, Ηράκλειο 1957, σ.8.



τερο αφοσιωμένους και φανατικούς ορθοδόξους. Σίγουρο είναι ότι από τον 15ο
αι. είχε διαμορφωθεί ένα ξεχωριστό ψαλτικό ύφος, «ως ψάλλεται εν Κυδωνία»
όπως δηλώνουν οι επιγραφές κάποιων χειρογράφων. Από τα πρόσωπα αυτά που
δραστηριοποιήθηκαν στα Χανιά ξεχωρίζoυν ο Κωνσταντίν Χανιώτης (16ος αι)
ο Ρεθυμνιώτης Αντώνιος Επισκοπόπουλος πρωτοψάλτης Κυδωνίας (ακμή 1540-
1590 περίπου) και οι υιοί του Βενέδικτος και Λέων και αυτοί  πρωτοψάλτες Κυ-
δωνίας.6

Μετά την λυσσαλέα κατάκτηση της Κρήτης από τους Τούρκους, μνημο-
νεύονται τα πρόσωπα του Αρσενίου επισκόπου Κυδωνίας του Λημναίου στα
17007, του Ιερομόναχου Μεθοδίου του Χανιώτη γύρω στα 17128 του Φιλίππου
Τζαγκαρόλου του μελογράφου όπως τον ονομάζει ο Τωμαδάκης στα 17509 και
του Μανουήλ από την Κυδωνία στα 179110. Επίσης κατά την τελευταία έρευνά
μας, εντοπίστηκαν στους χειρόγραφους κώδικες της Ι. Μ Αγίας Τριάδος των
Τσαγκαρόλων δυο μοναχοί που είχαν αντιγράψει και καλλιγραφήσει στις Σπέ-
τσες δυο ανθολογίες,  κατά τα έτη 1821 και 1830 αντίστοιχα. Πρόκειται για τον
Συμεών Ιερομόναχο Αγιοτριαδίτη,  ο οποίος φέρεται και ως  μελοποιός δύο συν-
θέσεων, και τον μαθητή του Παρθένιο Ιερομόναχο τον Κρήτα11. Στο σημείο αυτό
αξίζει να αναφέρουμε το πέρασμα του μεγάλου δασκάλου και πρωτοψάλτου
Κρήτης Κωνσταντίνου Ψαρουδάκη το 1831, το 1837 και το 1841-51 ως αρχιδι-
δασκάλου της επισκοπικής των Αμερικανών εκκλησίας.12
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6. Βλ. Μανόλη Χατζηγιακουμή, Χειρόγραφα Εκκλησιαστικής Μουσικής 1453-1820, Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος Αθήνα 1980, σσ.28-29, επίσης Γ. Χατζηθεοδώρου, «Η Κρητική μουσική
σχολή και οι Κρήτες ψάλτες», Παράκλητος τ. 11, έτος ΙΑ’ τεύχος 33, Ρέθυμνο 1981, σσ. 45-51,
πρβλ. επίσης Ν. Παναγιωτάκη, Η παιδεία και η μουσική στην Κρήτη κατά την περίοδο της Βε-
νετοκρατίας, Κρήτη 1990, σσ. 76-79· για περισσότερα στοιχεία και μελέτη , βλ.το εξαιρετικό
πόνημα του Εμμ. Γιαννοπούλου, Η Άνθηση της Ψαλτικής Τέχνης στην Κρήτη (1566-1699),
Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας, Μελέται 11, εκδίδει ο Γρ. Στάθης, Αθήνα 2003.
7. Ν. Τωμαδάκη, Επισκοπή και…, σσ.19-20.
8. Εμμ. Γιαννοπούλου, Η άνθηση… σσ. 282-283
9. Ν. Τωμαδάκη, Επισκοπή και.. σ.41.
10. Ο.π σ.284
11. Πρόκειται για δυο Ανθολογίες από τους οκτώ χειρόγραφους κώδικες, των αποκειμένων
στην πλούσια βιβλιοθήκη της Πατριαρχικής Σταυροπηγιακής Ιεράς Μονής της Αγίας Τριά-
δος των Τσαγκαρόλων (αρ. χφφ.7 και 8)· για περισσότερα στοιχεία, βλ. Ι. Καστρινάκη «Τα χει-
ρόγραφα Ψαλτικής Τέχνης της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος των Τσαγκαρόλων» Απόστολος
Τίτος, περίοδος Γ, τεύχος 37, Ηράκλειο 2018, πρακτικά 2ου Ιεροψαλτικού Συνεδρίου Κρήτης
με θέμα: «Η ψαλτική Τέχνη στη Σύγχρονη Εκκλησιαστική και Κοινωνική Πραγματικότητα»,
Χανιά 2016.
12. Ο Ψαρουδάκης αρχικά βρέθηκε στη δυτική Κρήτη για να διευθετήσει διάφορα οικονομικά
θέματα της αδελφής του η οποία διέμενε στα Χανιά, ενώ για δέκα έτη δίδαξε ως αρχιδιδά-
σκαλος  της επισκοπικής των Αμερικανών εκκλησίας, ωστόσο σε καμία πηγή δεν αναφέρεται
η μουσική του δράση κατά την παραμονή  του στα Χανιά, παρ όλο που θεωρείται ένας από 



Αρχικά, η μουσική, όπως και τα γράμματα διδάσκονταν από διδασκάλους,
κυρίως ιερείς αμόρφωτους μεν, αλλά αφοσιωμένους και προσκολλημένους στην
ορθόδοξη πίστη και ασκούσαν μεγάλη επιρροή στον λαό. Δίδασκαν ιδιωτικώς
στους οίκους ή σε διδακτήρια που είχε οργανώσει η εκκλησία, χωρίς ωρολόγιο
πρόγραμμα, αυτοσχεδιάζοντας και περιοριζόμενοι εις ανάγνωσιν, σπανίως και
γραφήν από το ψαλτήριο και την οκτώηχο.

Στο φυλλάδιο που εξέδωσε η Κρητική Πολιτεία στα Χανιά το 1904, βε-
βαιώνεται μεταξύ άλλων, ότι στα χρόνια εκείνα, η εκπαίδευσις εν Κρήτη περιο-
ρίζετο εις τα λεγόμενα  κοινά γράμματα, άτινα ο ιερεύς εκάστου χωρίου,
σπανιώτερον δε κοσμικός, ευτυχήσας να τύχει εν τη ξένη ανωτέρας τινός παιδεύ-
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τους μεγαλύτερους δασκάλους της ψαλτικής τέχνης και ταυτόχρονα ο διαμορφωτής του ψαλ-
τικού κρητικού ύφους την εποχή εκείνη· βλ. σχετικά, Συνοπτική βιογραφία Γεωργίου Χατζή
Ιωάννου Ψαρουδάκη, ερανισθείσα εκ των υπομνημάτων αυτού, Αθήναι 1871, βλ. επίσης για
τον Ψαρουδάκη αλλά και για την αμερικάνικη σχολή, Αγγελική Καραθανάση, Η Αμερικάνικη
Σχολή Κρήτης (1837-1843), από τον πόλεμο του  τσαγιού στον Πρώτο Πόλεμο του Οπίου, εκδ.
Γρηγόρη, Αθήνα 2018 και επίσης της ιδίας συγγραφέως «Ελληνικό Σχολείο και Γυμνασιακές Τά-
ξεις στην πόλη των Χανίων κατά τον 19ο αιώνα (μετά το 1830), Ιστορικές συνθήκες και πρό-
σωπα», Εν Χανίοις, ετήσια έκδοση του Δήμου Χανίων, τ. 13, Χανιά 2019, σσ. 88-90.

Δάσκαλος με τους μαθητές του
Πηγή: Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων



σεως εδίδασκεν εν τω οίκω αυτού επ αμοιβή…13

Στην δεκαετία από το 1855 μέχρι την επανάσταση του 1866, γίνεται κά-
ποια προσπάθεια οργάνωσης της παιδείας με την συμμετοχή κληρικών, στον  δι-
ψασμένο για την εγγράμματη ανόρθωση του ορθόδοξου κρητικού λαού, ενώ οι
ιερές μονές που δίκαια χαρακτηρίσθηκαν «φωτεινοί φάροι», είχαν σηκώσει το
βάρος τόσο των απελευθερωτικών αγώνων όσο και του δύσκολου αυτού έργου
της παιδείας, ιδρύοντας ελληνικά σχολεία τόσο μέσα στον χώρο των μονών όσο
στα χωριά και τις πόλεις, μορφώνοντας αρχικά τα στελέχη της, και έπειτα τους
ψάλτες, τους αναγνώστες και  κυρίως τον ορθόδοξο λαό.14

Διδακτήρια – μουσικές σχολές – πρόσωπα.

Από το 1832 ήδη, υπήρξε σχολείο στην ιερά μονή Οδηγήτριας στην Γωνιά
Κισσάμου15. Η ίδρυση όμως της ιερατικής σχολής το 1892 στην Αγία Τριάδα στα
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13. Κρητική Πολιτεία, Ανωτέρα Διεύθυνσις της Παιδείας και της Δικαιοσύνης, Η εν Κρήτη
Εκπαίδευσις, 
14. Για  την προσφορά της εκκλησίας στην παιδεία και τον κρητικό λαό, βλ. π. Μιχαήλ Βλα-
βογιλάκη, Εκκλησία και Αγώνες της Κρήτης 1856-1905, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελε-
τών «Ελευθέριος Βενιζέλος», Ιερά Μητρόπολις Κυδωνίας και Αποκορώνου, Χανιά 2011.
15. Από το σχολείο αυτό, αποφοίτησαν ο Μητροπολίτης Αθηνών Μισαήλ Αποστολίδης και ο
Παρθένιος Περίδης·  σχετικά με τα ελληνικά σχολεία στην Κρήτη την περίοδο εκείνη, βλ. ό.π.,
Μ. Βλαβογιλάκη Εκκλησία και Αγώνες…σσ. 74-75.

Δάσκαλος με τους μαθητές του
Πηγή: Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων



Χανιά,16 ενώ ήδη λειτουργούσε με έξοδα της μονής, ελληνικό σχολείο από το
1862,17 έδωσε μεγάλη ώθηση τόσο στην γενική όσο και στη μουσική παιδεία και
δη στην πατρώα εκκλησιαστική μας μουσική. Στα πεπραγμένα της σχολής που
δημοσιεύθηκαν  στο δεύτερο έτος της λειτουργίας της, σχετικά με τη ύπαρξη
μουσικοδιδασκάλων, σημειώνεται ότι πρώτον η Εκκλησιαστική ασματική εκτός
της άλλης αυτής μορφωτικής ιδιότητος υποβοηθούσα και εις την καλήν  απαγγε-
λία, ανάγκη δια των Ιεροσπουδαστών να γείνη γνωστόν εν ταις επαρχίαις όπου ελ-
λείψει μουσικοδιδασκάλων δεν υπάρχουσιν οι ανεκτώς πως ψάλλοντες.18 Στα
πρακτικά του επόμενου σχολικού έτους(1894-95), συμπληρωματικά καθορί-
ζονται τα μαθήματα και οι διδάσκοντες.19

Πρώτος  δάσκαλος μουσικής είναι ο αδελφός της μονής π. Νεόφυτος, μου-
σικοδιδάσκαλος όπως ο ίδιος συνυπογράφει, ο οποίος ανέλαβε το σπουδαιότα-
τον  μάθημα της Μουσικής όθεν εδίδαξε μετά ζήλου κατά τα λεγόμενα του
δραστήριου σχολάρχη, μακαριστού και μετέπειτα επισκόπου Ρεθύμνης Αρχ.
Χρύσανθου Τσεπετάκη. Αργότερα ο Αρχιμανδρίτης κ. Στέφανος Γιαζούζης, δι-
πλωματούχος της θεολογικής σχολής της Χάλκης, ανέλαβεν εκτός των  μουσι-
κών, άτινα τέως εδίδασκεν ο πανοσ[ιολογιώτατος] κ. Νεόφυτος Ιερονόναχος, την
Ιεράν και Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν, τα γεωγραφικά και τα τεχνικά μαθήματα,
ανακουφίσας τον κ. Διευθυντήν και τους λοιπούς κ.κ  Καθηγητάς. Χαρακτηρι-
στική είναι και η μνεία που γίνεται για τον  διορισμό του Στεφάνου, τούτο μόνον
λέγομεν ενταύθα ότι ήτο λίαν  ευτυχής η σχολή αποκτήσασα εφέτος ειδικόν της εκ-
κλησιαστικής μουσικής20. Αργότερα τον συναντάμε να διορίζεται στην ιδιωτική
Ιερατική Σχολή του Αγίου Πνεύματος της επαρχίας Αγίου Βασιλείου. 

Η πνευματική αυτή δραστηριότητα σημαδεύεται επίσης, με την επανί-
δρυση της σχολής με το ειδικό Διάταγμα της Κρητικής Πολιτείας το 1899.

Το 1903 ακολουθεί ο διορισμός του Ευθύμιου Φουτάκη εκ της Ριζαρείου
Σχολής προερχόμενος καθηγητής της Εκκλησιαστικής Μουσικής, μετατεθείς από
το δημοτικό σχολείο Μεσκλών  Κυδωνίας, εις το εν Αγία Τριάδι πρότυπον δημο-
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16. Αντίστοιχα λειτούργησε από το 1836, «η εν τη κατά την επισκοπήν Λάμπης και Σφακίων
Ι.Μ Αγίου Πνεύματος Σχολή, Ιερατική Σχολή», «κατ απαίτηση της ιδρυσάσης και συντηρού-
σης αυτήν Ι. Μ Πρέβελης, βλ. σχετικά, «Η εν τη κατά την επισκοπήν Λάμπης και Σφακίων
Ι.Μ Αγίου Πνεύματος Σχολή της Ιεράς και Σταυροπηγιακής μονής του Αγίου Ιωάννου του
Θεολόγου», εν Ρεθύμνη 1899, με την επωνυμία Ιερατική Σχολή όπως ετέθη στο Πρακτικό του
1887.
17. Χφ. κώδικας της Ι.Μ Αγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων, αρ.16 (βιβλίο ληψοδοσίας), 1838-1849. 
18. Ιεροδιδασκαλείον εν Αγία Τριάδι, τα κατά το δεύτερον έτος 1893-1894, εν Χανίοις, Τυπο-
γραφείον της Γεν. Διοικήσεως Κρήτης 1894 σ.9.
19. Ιεροδιδασκαλείον εν Αγία Τριάδι, τα κατά το τρίτον έτος 1894-1895, εν Χανίοις, Τυπογρα-
φείον της Γεν. Διοικήσεως Κρήτης. 1896, σ.21.
20. ό.π., σσ.12.



τικόν σχολείον, επί μηνιαίω μισθώ δρχ. 120 τη αιτήσει του.21

Σ αυτήν την περίοδο αξίζει να αναφέρουμε επίσης μια σπουδαία προσω-
πικότητα, ενός εκ των κορυφαίων καθηγητών της σχολής και των καλύτερων
εκπαιδευτικών των Γυμνασίων στα Χανιά, Ρεθύμνου και Σητείας, ο ιεροπρεπέ-
στατος και φλογερός θεολόγος Αρχιμανδρίτης π. Μάξιμος Μαρκαντωνάκης.
Κατά τις μαρτυρίες των μαθητών του, υπήρξε άριστος γνώστης και εκτελεστής
της Ψαλτικής μουσικολογιώτατος και καλλίφωνος ταυτόχρονα και βροντόφω-
νος. Υπηρέτησε επίσης ως δεξιός ψάλτης στον Ι. Ν. των Αγίων Αναργύρων, ενώ
παρέδιδε μαθήματα ψαλτικής ιδιαιτέρως σ’ αυτούς που είχαν την κλίση.22 Η μου-
σική δραστηριότητα κατά τις αναφορές παλαιότερων μαθητών, συνεχιζόταν
κατά τις ελεύθερες ώρες στα διάφορα διαμερίσματα της σχολής, όπου ακου-
γόντουσαν μελίρρυτα άσματα από τα διάφορα ιδιόμελα από τους ήχους της
οκτωήχου, στην διάρκεια της βραδινής μελέτης.23 είναι γνωστό ότι η παράδοση
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21. Επίσημος εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, έτος Ε΄, τεύχος δεύτερον, αριθ. φύλλου 34,
«Διάταγμα περί διορισμού, μεταθέσεως και αποδοχής παραιτήσεως και απολύσεως διδασκά-
λων, καθηγητών και Ελληνοδιδασκάλων» εν Χανίοις τη 23 Σεπτεμβρίου 1903· βλ. επίσης,
Ευάγγ. Δελάκη,  Το Ιεροδιδασκαλείο Κρήτης, το κατά την πρώτη και δευτέρα περίοδο της λει-
τουργίας αυτού, Άγιος Ματθαίος Χανίων 1998, σ. 589.
22. Ευάγγ. Δελάκη,  Το Ιεροδιδασκαλείο…, ό.π., σσ. 544-546.
23. Ευάγγ. Δελάκη, Το Ιεροδιδασκαλείο…, ό.π., σ. 1012.

Μαθητές του Ιεροδιδασκαλείου Αγ. Τριάδος με το διευθυντή Χρύσανθο Τσεπετάκη αριστερά, 
μπροστά στο ηγουμενείο της Μονής (1899), πηγή : Μ. Μακράκη, Κρητών Παιδεία, Ηράκλειο 2013.



αυτή, διήρκησε κατά την ώρα της
μουσικής μελέτης, ακόμα και όταν η
σχολή μεταφέρθηκε στον Άγιο Ματ-
θαίο. 

Στην Μητρόπολη Χανίων πριν
το 1913, έψαλε ο Νικόλαος Κουερίνι,
ο οποίος  στην προμετωπίδα ενός
μουσικού  εγχειριδίου που εξέδωσε
στην Αθήνα το 1913 δηλώνει πρώην
Πρωτοψάλτης Χανίων, Σύρου και δι-
ευθυντού της εν Κρήτη Εκκλησιαστι-
κής Μουσικής Σχολής.24 Από το
παραπάνω δηλώνεται ότι υπηρέτησε
ως πρωτοψάλτης στο αναλόγιο του
Ι. Ν. των Εισοδίων, πριν την έκδοση
του εγχειριδίου του, αφού τότε έψαλε
στην Αθήνα και συγκεκριμένα στον
ναό της Γεννήσεως του Χριστού
όπως δηλώνει σε ένα απολυτίκιο που
παραθέτει στο πόνημά του. Επίσης
είναι σίγουρο (χρειάζεται φυσικά πε-
ραιτέρω διερεύνηση) ότι στα πρώτα
χρόνια της Κρητικής πολιτείας, λει-
τουργούσε σχολή  βυζαντινής μουσι-

κής στην Κρήτη όπου ο ίδιος, υποθέτουμε, δίδασκε ως διευθυντής. Κατά την
άποψή μας η σχολή αυτή έδρευε στα Χανιά, για τον απλούστατο λόγο, ότι τότε
ήταν πρωτεύουσα της Κρητικής Πολιτείας και επίσης ο ίδιος σίγουρα  διέμενε
στα Χανιά αφού υπήρξε πρωτοψάλτης Χανίων.

Τον Κουερίνι διαδέχθηκε, ο Κωνσταντινουπολίτης Παναγιώτης Παπαευ-
θυμίου και ακολούθησαν αργότερα αρκετοί ψάλτες από την Πόλη  και την
Σμύρνη, όπως ο περίφημος Λάμπρος Σχοινάς με την υπέροχη και  γλυκιά φωνή,
ο περίφημος Δημήτριος Λαμψακηνός, κ.α. Σύμφωνα με την μαρτυρία του μεγά-
λου μουσικοπαιδαγωγού Ιωάννη Μανιουδάκη, υπήρχε τότε η συνήθεια από τον
επίσκοπο να προσλαμβάνονται φημισμένοι ψάλτες στους μεγάλους ναούς.25

Είναι γνωστό ότι και στα επόμενα χρόνια ήρθαν στα Χανιά σπουδαίοι πρωτο-
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24. Νικολάου Α. Κουερίνι, Ύμνοι και Ωδαί, εν Αθήναις 1913,  βλ. επίσης Γεωργίου Χατζηθεο-
δώρου, Βιβλιογραφία Βυζαντινής Μουσικής, περίοδος β’ (1900-1999), Νεάπολις Κρήτης
2018, σ. 53.
25. Ιωάννη Μανιουδάκη, Στο πέρασμα του χρόνου, Χανιά 1987, σ. 63.



ψάλτες και δάσκαλοι, όπως ο
Νικόλαος Δασκαλάκης, ο Γε-
ώργιος Χατζηθεοδώρου26 και ο
Ιάκωβος Γιαμαίος ο Πάτμιος,
συνεχίζοντας έτσι την ψαλτική
αυτή παράδοση.

Παράλληλα διδακτική
δραστηριότητα φαίνεται να
υπάρχει και στη Κίσσαμο σε
ιδιωτικούς χώρους και σε μου-
σικές σχολές, όπως αποκαλύ-
πτουν τα χφφ που θα
εξετάσουμε παρακάτω, με δα-
σκάλους τον Στέφανο Μυλω-
νάκη στο Καστέλι Κισάμου και τον Ιεροδιάκονο Προκόπιο. Ο πρώτος γράφει το
1905 στον επίτιτλο του χφ του: Ανατασιματάριον αργόν και σύντομον· Μελοποι-
ηθέν παρά Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου επιδιορθωθέν δε παρά Ιωάν-
νου Πρωτοψάλτου της του Χριστού Μ. Εκκλησίας εκδίδεται νυν δια του πολυγράφου
χάριν των μαθητών  της Μουσικής  Σχολής Καστελλίου Κισσάμου.27

Διδακτέα ύλη – αναλυτικά προγράμματα

Με την πρωτοποριακή δημοσίευση, αναλυτικών προγραμμάτων και νο-
μοθετημάτων περί παιδείας από την διοίκηση της Κρητικής Πολιτείας, με διά-
ταγμα του Ύπατου Αρμοστή εν Κρήτη το 1901, καθορίζεται μεταξύ άλλων η
κατά τας διαφόρους τάξεις κατανομή των μαθημάτων, η διδακτέα ύλη, το ωρο-
λόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας.28 Τα προγράμματα αυτά εφαρμό-
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26. Ο Ελλογιμώτατος  Άρχων Μαΐστωρ της ΜτΧΕ, όχι μόνον συνέβαλε στην διατήρηση και
τη διάδοση της ψαλτικής  τέχνης στα Χανιά, αλλά πρωτοστάτησε στην αναβάθμιση και στη
διαμόρφωση της νέας τάξης πραγμάτων σε πρακτικό, θεωρητικό και επιστημονικό επίπεδο
της ψαλτικής τέχνης· έψαλε ως πρωτοψάλτης στον Μητροπολιτικό ναό των Εισοδίων, ίδρυσε
τον σύνδεσμο Ιεροψαλτών Χανίων «Γεώργιος ο Κρής» (1975) και την Σχολή της Βυζαντινής
Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Κυδωνίας και Αποκορώνου (1976) όπου ως διευθυντής και
δάσκαλος ανέδειξε πολλούς μαθητές.
27. Τον χφ κώδικα αρ. 4 του Προκοπίου, όπως και άλλους τρεις κώδικες ήσσονος για την πα-
λαιογραφία σημασίας στη νέα γραφή, τους εντόπισα και φωτογράφισα στην βιβλιοθήκη της
Σταυροπηγιακής Ι. Μ. Οδηγήτριας στην Γωνιά Κισάμου. Μόλις ταυτοποιηθούν, θα γίνει σχε-
τική ανακοίνωση.  
28. Επίσημος εφημερίς της Κρητικής Πολιτείας, έτος Γ΄, τεύχος πρώτον, αριθ. φύλλου 93, εν
Χανίοις τη 28 Δεκεμβρίου 1901 αριθ. 143, Διάταγμα περί αναλυτικού προγράμματος του εν
Αγία Τριάδι Ιεροδιδασκαλείου εν Χανίοις τη 20 Δεκεμβρίου 1901.



στηκαν σε ολόκληρη την Κρήτη. Ακόμα
και στο δημοτικό διδασκόταν  εκτός του
μαθήματος της ωδικής  και η εκκλησια-
στική μουσική, όπου οι μαθητές μάθαι-
ναν απλούς ύμνους, όπως τροπάρια και
απολυτίκια. Στην εκκλησιαστική εκπαί-
δευση μάλιστα διδασκόταν ακόμα η
ωδική και η οργανική μουσική. Είναι
αξιοπρόσεκτο ότι σχετικά με την βυζαν-
τινή μουσική, εκδόθηκαν αρκετά αναλυ-
τικά προγράμματα. 
Ένα από αυτά φαίνεται στον πα-
ρακάτω πίνακα ανά τάξη29:

Από τον παρακάτω πίνακα επιση-
μαίνονται τρία στοιχεία:
1. Η διδακτέα ύλη κατά μεγάλο
μέρος, συμπίπτει με την σημερινή όπως
διδάσκεται στα ωδεία και στις μουσικές
σχολές. Βασίζεται καθ ύλην, στα γνωστά
μουσικά βιβλία που χρησιμοποιούμε  σή-
μερα.
2. Σε κάθε έτος γίνεται χρήση της
πρακτικής εφαρμογής της διδακτέας
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29. Διάταγμα…ό.π.



ύλης, απαραίτητης για την αποτελεσματική μουσική εξάσκηση, είτε στην πρα-
κτική ερμηνεία τροπαριακών ύμνων, είτε στη συμμετοχή των μαθητών στην λει-
τουργική ζωή, κάτι που σήμερα στην μεγαλύτερη πλειοψηφία δεν τηρείται.
3. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης, της Ανωτέρας, δεν διδάσκονται την
μουσική, αφού την έχουν ήδη διδαχθεί, αλλά εφαρμόζουν «τα δεδιδαγμένα»
αφού θα διορισθούν ψάλτες στην εκκλησία. Το στοιχείο αυτό μας δείχνει το
υψηλό επίπεδο εκμάθησης των μουσικών σπουδών, όπου ο σπουδαστής, αφού
διδαχθεί με σχολαστικότητα και άρτια την εν λόγω ύλη, θεωρητικά και πρακτικά,
μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στο δύσκολο λειτούργημα του ψάλτου στον  ναό.
Είναι χρήσιμο εδώ να αναφέρω, ότι κατά την δική μου φοίτηση στη σχολή, εν-
θυμούμαι αυτή την δυναμική της σοβαρής και άρτιας διδασκαλίας του μακαρι-
στού δασκάλου μας, πατρός Αντωνίου Τσουρλάκη, ο οποίος μας προετοίμαζε
για να διακονούμε τα αναλόγια της πόλης και της περιφέρειας των Χανίων.

Διδακτικά  Εγχειρίδια

Τα διδακτικά βιβλία και τα εγχειρίδια που βρισκόταν σε χρήση, μαζί με
δυο ακόμα χειρόγραφα που εντοπίσαμε  στην τελευταία έρευνά μας, για την δι-
δασκαλία της εκκλησιαστικής μουσικής στα Χανιά, είναι τα παρακάτω:

Α) ΕΝΤΥΠΑ

Β) ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
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Παρακάτω επιχειρείται  η συνοπτική περιγραφή κατά το περιεχομένο τους:

Α) Τα Έντυπα
1. Η Χρηστομάθεια του διάση-

μου τότε Ιωάννη Σακελαρίδη30 που η
γ΄ της έκδοση δημοσιεύθηκε το 1895,
συμπληρωθείσα και ακριβώτερον ρυθ-
μιθείσα, ήταν το περισσότερο διαδο-
μένο διδακτικό βιβλίο για την
εκμάθηση της ψαλτικής τέχνης την πε-
ρίοδο εκείνη. Το έργο αυτό αποτελεί το
πρώτο εκδοτικό εγχείρημα για την με-
τέπειτα πολυπληθέστατη εκδοτική του
παραγωγή. Ιδιαίτερα η τελευταία αυτή
έκδοση, είναι πρωτοποριακή και μεθο-
δική, με την απαραίτητη και ωφέλιμη
για την διδασκαλία της ύλη. Σε ένα
τόμο συμπεριλαμβάνει τους απαραίτη-
τους ύμνους των εγκυκλίων μαθημά-
των ανά τάξη, του Αναστασιματαρίου,
του Ειρμολογίου μεταξύ των οποίων
προσόμοια και απολυτίκια καθώς και

μέλη της Θ. Λειτουργίας, για τη σωστότερη  εκγύμναση των σπουδαστών. Η εν
λόγω έκδοση διευκόλυνε τους μαθητές ώστε να μην προμηθεύονται όλα τα απα-
ραίτητα βιβλία, καθότι ήταν δυσεύρετα την  εποχή εκείνη και ταυτόχρονα είχαν
μεγάλο κόστος. Αρχικά ο Σακελαρίδης διατηρεί, με ελάχιστες διασκευές και
επεμβάσεις, τα κλασικά κείμενα, χωρίς να καινοτομεί όπως έγινε στις μεταγε-
νέστερες εκδόσεις του. Η παιδαγωγική τομή που εγκαινιάζει εδώ, είναι ότι η θε-
ωρία εισάγεται πριν από το κάθε μέλος βοηθώντας επικουρικά τους μαθητές να
κατανοούν και να συνδέουν την πράξη με τη θεωρία. Η εκδοτική του αυτή προ-
σπάθεια, πρέπει να επισημάνω εδώ, αποτελεί  ένα ιδιαίτερο παιδαγωγικό ψαλτικό
βιβλίο για την εποχή του για μια γόνιμη μελέτη του γνωστικού αντικειμένου.

2. Στο μάθημα της ωδικής, δίδασκαν τη θεωρία, τα μονόφωνα και δίφωνα
ασμάτα και προσευχές όπως ο εθνικός, ο κρητικός και ο βασιλικός ύμνος, το εκ-
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30. Ι. Θ. Σακελαρίδου, Χρηστομάθεια Εκκλησιαστικής Μουσικής, εκδ. Γ΄, εν  Αθήναις 1895·
περισσότερα για τον Ι. Σακελλαρίδη βλ. Ο υμνωδός και μουσικοδιδάσκαλος Ιωάννης Σακελ-
λαρίδης (1853-1939), Λόγοι Εκφωνηθέντες κατά το Φιλολογικόν του Μνημόσυνον εν τω Παρ-
νασσώ τη 12η Ιουνίου 1939, Αθήναι 1940.



κλησάκι, επουράνιε Θεέ κ.α. Η «Ευ-
τέρπη»31 εμπεριείχε μέσα στις 40 σελί-
δες συλλογή εκλεκτών ποιημάτων
διαφόρων ποιητών, που εκδόθηκε στα
Χανιά το 1903, προς χρήσιν  της  σπου-
δαζούσης νεότητος. Σκοπός του μαθή-
ματος ήταν να ενδυναμώσουν και να
καλλιεργήσουν τη  θρησκευτική συνεί-
δηση των μαθητών, καθώς και να προ-
ετοιμάσουν τις εκάστοτε εκδηλώσεις
των εθνικών εορτών.  

Β) Τα χειρόγραφα - περιεχόμενο
1. Το χφ. της Δημοτικής Βιβλιο-

θήκης Χανίων,32 διαθέτει 50 διαφάνειες
ενώ ο τίτλος και ο γραφέας  δηλώνον-
ται στην προμετωπίδα: Κρηπίς και Ανα-
στασιματάριον Αργόν και Σύντομον.
Κατά θεωρίας και πράξιν Εκκλησιαστι-
κής Μουσικής, υπό Στεφάνου Μυλω-
νάκη Καστελίω Κισάμω Κρήτης 1905.33 Το περιεχόμενό του αφορά επιλογές του
Αναστασιματαρίου του Ιωάννη στον α΄ ήχο, προς  ανάγκην των μαθητών της
σχολής. Δεν γνωρίζουμε αν σε κάποια άλλα χφφ. αντέγραψε ή θα είχε σκοπό
μελλοντικά να αντιγράψει  και τους υπόλοιπους ήχους. Πεποίθησή μας είναι ότι
η πορεία της έρευνας θα αποκαλύψει σύντομα τα απόκρυφα στοιχεία. Ο κώδι-
κας διαθέτει επιπλέον, στοιχεία από το Μεγάλο Τυπικό και στη συνέχεια συνε-
χίζει με το θεωρητικό μέρος, με βάση την Κρηπίδα του Φωκαέως, όπου
περιληπτικά  αναπτύσσονται μέσα σε 14 σελίδες τα οκτώ από τα είκοσι κεφά-
λαια. Εν κατακλείδι επισυνάπτεται επίσης το λειτουργικόν μέρος περιέχον τα
υπό των ιεροψαλτών, εν αγία λειτουργία ψαλλόμενα», ενώ στο τέλος παραθέτει
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31. Ευτέρπη, ήτοι Συλλογή εκλεκτών ποιημάτων διαφόρων ποιητών, Πυρρίχη, Δίστιχα Κρητικά, ρυθ-
μιζόμενα προς τον πυρρίχιον χορόν, εκδότης Σταύρος Α. Ανδρουλικάκης, εν Χανίοις 1903.
32. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την Δημοτική  Βιβλιοθήκη  Χανίων για την ευγενή παραχώρηση
του υλικού που αφορά στο περιεχόμενο των εφημερίδων της Κρητικής Πολιτείας, τα πε-
πραγμένα του  Ιεροδιδασκαλείου της Αγίας Τριάδος, καθώς και τις ψηφιακές διαφάνιες των
χειρογράφων.
33. Τα δύο χειρόγραφα του Στεφάνου Μυλωνάκη, τα βρήκα στην βιβλιοθήκη Χανίων σε ψη-
φιακή  μορφή και είχαν παραδοθεί από την Μάλμειο βιβλιοθήκη Χανίων με αριθμ. 6104/635,
η οποία λειτούργησε μέχρι το 1971 με ιδρυτή της τον Χανιώτη λόγιο και συλλέκτη Αντώνιο
Μάλμο (1901-1971).  



το μάθημα τον  δεσπότην……..φήμη πα-
λαιά.

2. Το δεύτερο χφ. αρ. 49 του ιδίου,
έχει τον τίτλο Χειρόγραφον Εκκλησια-
στικής Μουσικής είναι αχρόνιστο και
γράφτηκε στο Καστέλλι. Πρόκειται για
χφ. τετράδιο της Θ. Λειτουργίας για την
πρακτική εξάσκηση των μαθητών όπως
επισημαίνεται στην πρώτη διαφάνεια:
Τετράδιον περιέχον τα υπό των ιεροψαλ-
τών, εν αγία και ιερά λειτουργία ψαλλό-
μενα. Περιέχει ένα χειρουβικό του  Θ.
Φωκαέως σε ήχο Α’ (διαφ. 12), λειτουρ-

γικά σε πλ. δ΄ (διαφ.16) και κοινωνικό
σε ήχο Α’ (διαφ.21). Ολόκληρη η ύλη
έχει συμπεριληφθεί μέσα και στο λει-
τουργικόν του προηγουμένου χφ. που
ήδη αναφέραμε. 
4. Το χφ. αρ. 4 της Ι. Μ. Γωνιάς,34 είναι
έργον «Προκοπίου Ιεροδιακόνου» όπως
προσυπογράφει στο φ. 46 verso. Δεν
γνωρίζουμε αν ο γραφέας ήταν μοναχός
της μονής ούτε γνωρίζουμε περισσό-
τερα στοιχεία για το πρόσωπό του.
Προφορικές πηγές αναφέρουν ότι κα-

ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Η προμετωπίδα του χειρογράφου 
του Στ. Μυλωνάκη, 

Καστέλλι 1905, πηγή: Δημ. Βιβλ. Χανίων

Χειρόγραφο του Στ. Μυλωνάκη, διαφ. 8, 
πηγή: Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων
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34. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον Άγιο Κισάμου κ. Αμφιλόχιο που μου επέτρεψε να  ερευνήσω και
να  ψηλαφίσω τα τεκμήρια της πλούσιας βιβλιοθήκης της μονής, καθώς και τους αδελφούς της
μονής,  αρχιμανδρίτη π. Χρύσανθο  και  π. Νικηφόρο για την φιλοξενία και την αγάπη που
έδειξαν κατά τη διάρκεια της έρευνας μου στη μονή.



ταγόταν από τη Σμύρνη. Το σίγουρο είναι ότι δίδασκε εγκύκλια μαθήματα ψαλ-
τικής τέχνης όπως αναγράφονται  στα κενά φύλλα του χφ. του, όπου συνέταξε
έναν πίνακα 28 ημερήσιων και μηνιαίων μουσικών μαθημάτων με χρηματική
αμοιβή, έναντι τεσσάρων δόσεων όπως φαίνεται στην πάνω δεξιά ώα (φφ. 60 r
και v). Στα επόμενα σημειογραφικά φύλλα συντάσσει επίσης διάφορα «Σχολικά
Μουσικά Μαθήματα» (φφ. 63r-64r) του σχολικού έτους 1909-10, που περιλαμ-
βάνεται η καθ ύλην διδασκαλία του με μαθήματα του τελευταίου έτους σπουδών.
Τα μαθήματα αυτά του παραπάνω σχολικού έτους μας  κάνει να υποθέσουμε,
ότι περίπου τότε ή και λίγο νωρίτερα μπορεί να γράφτηκε ο χαρτώος αυτός κώ-
δικας, ο οποίος βρίσκεται σε καλή σχετικά κατάσταση. Το περιεχόμενο του, με-
λοποιήθηκε ή και επεξεργάσθηκε από τον  γραφέα και αφορά κυρίως δοξαστικά
δεσποτικών και θεομητορικών εορτών, δοξολογίες σύντομες κ.α. Άξιοπρόσεκτη
είναι η σύντομη δοξολογία του μητροπολίτη Σάμου Αθανασίου Καπουράλη, σε
ήχο α’ με τελικές καταλήξεις στον τροχό της υπάτης.35
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Χειρόγραφο του Προκοπίου (v46- r47), πηγή: Βιβλιοθήκη Ι. Μ. Γωνιάς

35. Η Δοξολογία του Αθανασίου Καπουράλη (1848-1903), δημοσιεύθηκε στην Νέα Ανθολο-
γία από τον Εμμ. Βαμβουδάκη το 1921 στην Σάμο (σ. 397), σε ήχο πρώτο τρίφωνο μετ’ εναρ-
μονίων καταλήξεων· η δοξολογία αυτή ψαλλόταν συχνά στη Χίο από τους πρωτοψάλτες
Νικόλαο Χατζησταμάτη, Λεωνίδα Σφήκα και Σταμάτη Αμπαζή· η δημοσίευση της εν λόγω
δοξολογίας, μας ενθαρρύνει την άποψη ότι ο Προκόπιος πιθανόν να υπήρξε μαθητής του δια-
κεκριμένου ιεράρχη. 



Είναι φανερό, ότι  και στους
τρεις χφφ. κώδικες, τα μέλη αντιγρά-
φηκαν προς χρήση των σπουδαστών
για την πρακτική τους εξάσκηση και
την μουσική τους προετοιμασία. Αξιο-
σημείωτο επίσης είναι ότι σε όλα τα χει-
ρόγραφα υπάρχουν πολυχρονισμοί
στον Ύπατο Αρμοστή της Κρητικής Πο-
λιτείας Πρίγκιπα Γεώργιο.

Επίλογος

Η ψαλτική τέχνη γνωστή ως
βυζαντινή μουσική, αποτελεί ένα
απόλυτα πολύτιμο πνευματικό και
πολιτιστικό κληροδότημα που διαν-
θίζει την πλούσιαμουσική παράδοση
του τόπου μας.  Τα στοιχεία τα οποία
περισυλλέγησαν, έπειτα από ενδε-
λεχή αναγκαία αναδίφηση, μελέτη
και έρευνα των πρωτογενών  πηγών,
φυσικά και χρήζουν περαιτέρω έρευ-
νας και διερεύνησης, ωστόσο έρχον-
ται να ποτίσουν ένα άνυδρο και

απρόσωπο μέχρι πρότινος μουσικό τοπίο της τοπικής μας ψαλτικής παράδοσης.
Η έρευνα αυτή προσφέρει το έναυσμα για την απαρχή μιας ρηξικέλευθης μελέ-
της στους ψαλτικούς μουσικούς αμπελώνες των Χανίων σύμφωνα με την  επι-
στημονική δεοντολογία της ιστορικής μουσικολογίας, αλλά και της μουσικής
παιδαγωγικής, ως κλάδος της εφαρμοσμένης μουσικολογίας. Πέρα όμως από
την καταγραφή αυτής της απαιτούμενης και απαραίτητης ιστορικό-μουσικολο-
γικής μελέτης, οφείλουμε να πλέξουμε τα εγκώμια αλλά και να εκφράσουμε την
ευαρέσκεια μας, σ όλους αυτούς τους ανώνυμους και επώνυμους αγαθούς εκ-
κλησιαστικούς άνδρες, που έδρασαν στα Χανιά σε χαλεπούς καιρούς, από την
ύστερη περίοδο της Τουρκοκρατίας έως την ιστορική Ένωση της Κρητικής γης. 

Έχουμε τη πεποίθηση ότι συμβάλαμε έστω και ελάχιστα, στην δημοσιο-
ποίηση αυτής της ιστορικής πορείας, αλλά και στην πλατύτερη γνώση της κα-
θόλου πολιτισμικής δημιουργίας και έκφρασης, τόσο του νεοελληνικού κόσμου,
αλλά και ειδικότερα της κρητικής και χανιώτικης καλλιτεχνικής και ιεροψαλτι-
κής οικογένειας.
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