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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο, παξ’ ὅιε ηὴλ πιαηεηὰ κνπζηθή ηνπ θαηάξηηζε, 

πῆξμε ἄγλσζηνο ζηὸ εξὺ θνηλφ.  καθαξηζηὸο Υαξάιακπνο Γεκνζζέλνπο, 

θχπξηνο ιατθὸο πνηεηήο, πξὸ ηξηαθνληαεηίαο κνῦ δψξηζε ηὸ Θεσξεηηθὸ ηνῦ 

Οἰθνλφκνπ Υαξαιάκπνπο, ηὸ ὁπνῖν ἄξρηζα λὰ κειεηῶ. Ἀξγφηεξα ὁ π. 

Νεθηάξηνο Πάξεο κνῦ εἰζεγήζεθε λὰ ἀζρνιεζῶ κὲ ηὴ δσὴ θαὶ ηὸ ἔξγν ηνῦ ἐλ 

ιφγσ Κππξίνπ ζεσξεηηθνῦ. Μειέηεζα ἐπίζεο ηὸ Ἀλαζηαζηκαηάξην θαὶ ηὴ 

Νεθξώζηκν Ἀθνινπζία, ηὰ ὁπνῖα ἦηαλ ἐδῶ θαὶ δεθαεηίεο ἐμαληιεκέλα. Καξπὸο 

αηῆο ηῆο κειέηεο κνπ πῆξμε θαὶ  παξνῦζα δηαηξηβή. 

Θεξκὲο εραξηζηίεο πξὸο ηὸλ ζχκβνπιν θαζεγεηή, ἀξρηκ. Νεθηάξην Πάξε, ὁ 

ὁπνῖνο κὲ θαζνδήγεζε ὅια αηὰ ηὰ ρξφληα ζηὴλ πεξάησζε ηῆο παξνχζαο 

δηαηξηβῆο θαζὼο θαὶ ζηὰ κέιε ηῆο ἐπηηξνπῆο, θπξία Ἄλλα-Μαξία Ρεληδεπέξε, 

π. ππξίδσλα Ἀλησλίνπ, π. Υξπζφζηνκν Νάζζε, π. Ρσκαλὸ Καξάλν, θχξην 

Γηνλχζην Πνιίηε θαὶ θχξην Νῖθν Ἀλδξίθν γηα ηὶο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο ηνπο. 

Θεξκὲο εραξηζηίεο ὀθείισ ζηὸλ θηιφινγν θχξην ηέιην Παπαλησλίνπ γηὰ 

ηὴ δηφξζσζε ηῆο δηδαθηνξηθῆο δηαηξηβῆο, ηὸλ γισζζνιφγν θχξην Μελέιαν 

Υξηζηνδνχινπ γηὰ ηὴλ ἀξρηθὴ δηφξζσζε ηῶλ ἐπηζηνιῶλ ηνῦ Οἰθνλφκνπ 

Υαξαιάκπνπο θαζὼο θαὶ ζηὸλ ἐξεπλεηὴ Κσζηῆ Κνθθηλφθηα γηὰ ηὴ βνήζεηα 

ζηὴλ εὕξεζε ηῶλ πεγῶλ, ηὶο ὁπνῖεο ρξεζηκνπνίεζα γηὰ ηὴ ζπγγξαθὴ ηῆο 

παξνχζαο κειέηεο. Δραξηζηίεο ὀθείισ πξὸο ηὸλ Μάξην Θνπθπδίδε θαὶ ηὸλ 

Ἄθη Παχινπ γηὰ ηὴλ πιεθηξνιφγεζε ηῶλ κνπζηθῶλ θεηκέλσλ θαζὼο θαὶ ζηὸλ 

Νηθφιαν Βαζηιεηάδε γηὰ ηὴλ εὕξεζε ηῶλ ἐπηζηνιῶλ ηνῦ Οἰθνλφκνπ 

Υαξαιάκπνπο ζηὴλ ἐθεκεξίδα «Πάθνο» θαὶ ηὴλ πιεθηξνιφγεζε ηνπο. 

Δραξηζηίεο ἀθφκε ὠθείισ πξὸο ηὸλ π. Δζχκην ηαπξνβνπληψηε θαὶ ηὸλ 

Γηψξγν Θνπθπδίδε γηὰ ηὴ κεηάθξαζε ηῶλ ζπκπεξαζκάησλ ζηα ἀγγιηθά θαζὼο 

θαὶ ζηὴλ δξα Φσηεηλὴ Νηαληάιηα-Γξάθνπ γηὰ ηὴ κεηάθξαζε ηῶλ 

ζπκπεξαζκάησλ ζηὰ γεξκαληθά. Δραξηζηίεο ὀθείισ θαὶ πξὸο ηὸλ θ. 
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Υαξάιακπν Γεκνζζέλνπο ἐθ Μαλδξηῶλ Πάθνπ, ὁ ὁπνῖνο κνπ δψξηζε ηὸ 

Θεσξεηηθὸ ηνῦ Οἰθνλφκνπ. 

Τἱηθὲο εραξηζηίεο πξὸο ηνὺο ζεβαζηνχο κνπ γνλεῖο, Βαζίιεην θαὶ 

Παξαζθεπή, θαζὼο θαὶ ζηὸλ ζεβαζηφ κνπ πλεπκαηηθφ, π. άββα 

ηαπξνβνπληψηε, γηὰ ηὴλ ὅιε ηνπο ζπκπαξάζηαζε θαὶ βνήζεηα. 

 

Υξηζηφδνπινο Βαζηιεηάδεο 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο εἶλαη ἕλα πξφζσπν, ηὸ ὁπνῖν ἔδεζε καθξηὰ ἀπὸ 

ηὰ θῶηα ηῆο δεκνζηφηεηαο. ηνὺο θχθινπο ηῶλ ἱεξνςαιηῶλ ἀιιὰ θαὶ ηῶλ 

κνπζηθνιφγσλ παξέκεηλε θαὶ παξακέλεη ἴζσο ἄγλσζηνο. Ἀθφκε θαηὰ ηὴλ ἐπνρή 

ηνπ, παξφινλ ὅηη ἀξζξνγξαθνῦζε ζηὴλ ἐθεκεξίδα «Πάθνο», δὲλ ἔγηλε εξέσο 

γλσζηὸο ηφζν ζηὸλ Κππξηαθὸ ὅζν θαὶ ζηὸλ ιιαδηθφ ρῶξν. Αηὸ ὠθείιεηαη 

θπξίσο ζηὸ γεγνλὸο ὅηη ζηὴλ ἐπνρή, θαηὰ ηὴλ ὁπνία ἔδεζε, θπξηαξρνῦζε  

ηξηθσλία, κὲ θχξην ἐθπξφζσπν ηεο ηὸλ Ἰσάλλε αθειιαξίδε.  Οἰθνλφκνο 

Υαξάιακπνο ἦηαλ θάπσο γλσζηὸο ζηὸλ θππξηαθὸ ρῶξν ἐλ ὅζῳ δνῦζε, ιφγῳ 

ηνῦ ὅηη ἄθεζε πίζσ ηνπ πνιινὺο καζεηέο. Ἀθνῦ ὅκσο θνηκήζεθε, δπζηπρῶο 

πεξηῆιζε ζηὴλ ἀθάλεηα
1
. Δἶλαη ραξαθηεξηζηηθὸ ηὸ γεγνλὸο ὅηη θαλεὶο δὲλ ηὸλ 

γλψξηδε ηφζν ζηὴλ γελέηεηξά ηνπ, ὅζν θαὶ ζηὴλ Πάθν, ὅπνπ ἐθεκέξεπε. 

Γπζηπρῶο δὲλ βξῆθα θάπνηα κνλνγξαθία γηὰ ηὸλ Οἰθνλφκν Υαξάιακπν. 

Αηὸ θαηέζηεζε ηὴλ ἔξεπλά κνπ ἀθφκε πηὸ δχζθνιε. Ρψηεζα δηάθνξα 

πξφζσπα θαζὼο θαὶ γέξνληεο θαηνίθνπο ηνῦ ρσξηνῦ Σάια - ἀπὸ ὅπνπ ἕιθεη ηὴλ 

θαηαγσγή ηνπ ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο - ἂλ γλσξίδνπλ θάπνηα ζηνηρεῖα γηὰ ηὸ 

πξφζσπφ ηνπ. Ἡ ἀπάληεζε ἦηαλ ἀξλεηηθή. Φάρλνληαο βξῆθα ἀξθεηὲο 

ἐπηζηνιέο, θπξίσο ζηὴλ ἐθεκεξίδα «ΠΑΦΟ», ζηὴλ ὁπνία, ὅπσο ἀλαθέξακε 

πηὸ πάλσ, ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ἀξζξνγξαθνῦζε. Ἀπὸ αηὲο ηὶο ἐπηζηνιὲο 

ἔρσ ἀληιήζεη ἀξθεηὰ ζηνηρεῖα γηὰ ηὴ δσὴ θαὶ ηὸ ἔξγν ηνῦ Οἰθνλφκνπ 

Υαξαιάκπνπο. 

Σὸ κνπζηθφ ηνπ ράξηζκα ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο κεηέδσζε θαὶ ζηὶο 

ἑπφκελεο γελεέο, ὄρη κφλν κὲ ηὴ δηδαζθαιία ηῆο ςαιηηθῆο ηέρλεο, ἀιιὰ θαὶ κὲ 

                                                           
1
 Αηὸ ζπλέβεθε ἀξθεηὲο θνξὲο κὲ πξφζσπα, πνὺ δηαπξέπνπλ ζηὸλ θαιιηηερληθὸ θαὶ ὄρη κφλν, 

ρῶξν.  Johann Sebastian Bach πέζαλε ηὸ 1750 κ.Υ. θαὶ ἦηαλ παληειῶο ἄγλσζηoο γηὰ ἑθαηὸ 

ρξφληα. Πξῶηνο πνὺ ἀλεθάιπςε ηὸ κεγαιεῖν ηῶλ ἔξγσλ ηνπ Bach ἦηαλ ν  Felix Mendelssohn. 

Βι. Christoph Wolff, Walter Emery, Richard Jones, Eugene Helm, Ernest Warburton, Ellwood 

Derr, Johann Sebastian Bach, NGDMM, η. 1, ζζ. 785-840. Karl-Heinz Kohler, Eveline Bartlitz, 

Felix Mendelssohn-Bartholdy, NGDMM, η. 12, ζζ. 134-159. KENNEDY, Dictionary, ζζ. 36-38 

θαὶ 410-411. 
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ηὴ ζπγγξαθὴ βηβιίσλ, ὅπσο ηὸ Θεσξεηηθὸ θαζὼο θαὶ κὲ ηὴ κεινπξγία. Μέζα 

ἀπὸ ηὶο ζειίδεο ηνῦ Θεσξεηηθνῦ ηνπ, ζπκπεξαίλεη θαλεὶο ὅηη ὁ Οἰθνλφκνο ἦηαλ 

βαζὺο γλψζηεο ηῆο ζεσξίαο ηῆο ςαιηηθῆο ηέρλεο. 

Ἂλ ζειήζνπκε λὰ ηνπνζεηήζνπκε ηὸλ Οἰθνλφκν Υαξάιακπν ζηὰ ἱζηνξηθὰ 

πιαίζηα, ζηὰ ὁπνῖα ἔδεζε, δειαδὴ θαηὰ ηὰ ηέιε ηνῦ 19
νπ

 θαὶ ηὸ πξῶην κηζὸ ηνῦ 

20
νῦ

 αἰψλα, ηφηε κπνξνῦκε λὰ ἐπηζεκάλνπκε θαὶ ηὶο πξαθηηθὲο δπζθνιίεο ηῆο 

ἐπνρῆο ἐθείλεο. Ἡ Κχπξνο, ιφγῳ ἀπνζηάζεσο, ἦηαλ ἀπνθνκκέλε ἀπὸ ηὸλ 

πφινηπν ἑιιεληθὸ θνξκφ. Αηὸ θαζηζηνῦζε ηὴ δηαθίλεζε ἰδεῶλ θαὶ γλψζεσλ 

ἀθφκε πηὸ δχζθνιε. Ἀθφκε  κεγάιε ἐπίδξαζε, πνὺ εἶρε  δπηηθὴ κνπζηθὴ 

ζηὴλ ὀξζφδνμε ἐθθιεζηαζηηθὴ κνπζηθὴ ἦηαλ ὀθζαικνθαλήο. 

Σίζεληαη ἀξθεηὰ ἐξσηήκαηα, ζηὰ ὁπνῖα θαιεῖηαη λὰ ἀπαληήζῃ  παξνῦζα 

ἐξγαζία. Ἡ βαζηθὴ πξνβιεκαηηθή, πνὺ δηέπεη ηὴλ ὅιε δηδαθηνξηθὴ δηαηξηβὴ 

εἶλαη ηὸ ηί ηὸ θαηλνχξγην πξνζέθεξε ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ζηὴλ ἐπηζηήκε 

ηῆο κνπζηθνινγίαο θαζὼο θαὶ ζηὴλ ηέρλε ηῆο ςαιηηθῆο. 

Μὲ ηὴλ ζπγγξαθὴ ηνῦ Θεσξεηηθνῦ ηνπ «Βπδαληηλῆο Μνπζηθῆο Υνξδὴ» 

δηαθνξνπνηεῖηαη ζὲ θάπνηα ζεκεῖα ηφζν ἀπὸ ηὸλ Υξχζαλζν ηὸλ ἐθ Μαδχησλ 

ὅζν θαὶ ἀπὸ ηνὺο ζχγρξνλνχο ηνπ ζεσξεηηθνχο. Ἀλαθνξηθὰ κὲ ηὰ δηαζηήκαηα ὁ 

Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο πξνηείλεη κηὰ δηθή ηνπ δηαζηεκαηηθὴ ζεσξία,  ὁπνία 

ζὲ πνιιὰ ζεκεῖα ηαπηίδεηαη κὲ ἐθείλε ηνῦ ηπιηαλνῦ Υνπξκνχδηνπ ηνῦ 

Κππξίνπ. Πνηὸο θαηὰ ηὴλ γλψκε καο ἔρεη δίθαην θαὶ γηαηί; ρεηηθὰ κε ηὴλ 

ἔλλνηα ηνῦ ξπζκνῦ θαὶ ηνῦ ρξφλνπ, πῆξρε θαὶ πάξρεη ἀθφκε θαὶ ζήκεξα κηὰ 

ζχγρπζε γηὰ ηὸλ ὁξηζκὸ ηῆο θάζε ἔλλνηαο. Γη’ αηὸ θαζνξίδνπκε ηὶο δχν 

παξακέηξνπο, δίλνληαο ζαθὴ ὁξηζκὸ ηνῦ ηί εἶλαη ὁ ρξφλνο θαὶ ηί ὁ ξπζκφο. 

Ὅζνλ ἀθνξ ηὸλ ιεθηηθὸ θαὶ κνπζηθὸ ηνληζκφ, πάξρνπλ δχν ηάζεηο ζήκεξα,  

κία λὰ ζέιῃ ηὸ κέινο λὰ ἀθνινπζῇ ηὸλ ιεθηηθὸ ηνληζκὸ θαὶ  ἄιιε ηὸλ 

κνπζηθφ. Πνηὸο ἔρεη, θαηὰ ηὴ γλψκε καο, δίθαην θαὶ γηαηί; 

Ἀλαθνξηθὰ κὲ ηὴλ ὀξζνγξαθία ηῶλ κνπζηθῶλ θεηκέλσλ, ὁ Οἰθνλφκνο 

Υαξάιακπνο παξαζέηεη θάπνηνπο θαλφλεο ὀξζνγξαθίαο, ἀθνῦ ἐληνπίδεη ηὰ 

ὀξζνγξαθηθὰ ιάζε, πνὺ πάξρνπλ ζὲ ζχγρξνλέο ηνπ κνπζηθὲο ἐθδφζεηο, ὅπσο 

ηῆο ἀδειθφηεηαο ζενιφγσλ «Εσή», ηνῦ ηπιηαλνῦ Υνπξκνπδίνπ ηνῦ Κππξίνπ 

θαὶ ἄιιεο. ρεηηθὰ κὲ ηὸ θαηὰ πφζνλ κπνξνῦκε λὰ ἔρνπκε παξαηνληζκνὺο ζὲ 
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δηάθνξα βπδαληηλὰ κέιε, θαηαζέηνπκε ηὴ δηθή καο ἄπνςε πεξὶ ηνῦ ζέκαηνο 

αηνῦ. ὲ πνηὰ κέιε κπνξεῖ λὰ γίλῃ παξαηνληζκὸο θαὶ γηαηί; 

Ἀλαθνξηθὰ κὲ ηὴλ κεινπνηήζε ὕκλσλ πξνζπάζεηά καο εἶλαη λὰ 

θαηαδείμνπκε πνηὸο εἶλαη ὁ ἐλδεδεηγκέλνο ηξφπνο ηνῦ κεινπνηεῖλ. Σί πξνζφληα 

πξέπεη λὰ ἔρῃ ὁ κειῳδὸο, πφηε πξέπεη λὰ ζπλζέηῃ ὕκλνπο θαὶ πνηνὺο ὕκλνπο 

πξέπεη λὰ κεινπνηῇ θαὶ γηαηί; Ἀθφκε, ἐλδείθλπηαη  κεινπνηήζε ζηίρσλ θαὶ  

θαηαγξαθή ηνπο θαὶ γηαηί; 

Πνηὸο εἶλαη ὁ ζθνπὸο ηῆο ςαικῳδίαο; Δἶλαη αηνζθνπὸο ἠ πεξεηεῖ θάπνην 

ἄιιν ζηφρν;  Οἱ πνιχσξεο ἀθνινπζίαο ζὲ ηί ἀπνζθνπνῦλ; λδείθλπηαη λὰ 

παξαιείπνπκε θάπνηνπο ὕκλνπο; 

Παξάιιεια ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο θαηαθέξεηαη ἐλαληίνλ ὅζσλ 

ἀθνινπζνῦζαλ ηὸ αθειιαξίδεην ζχζηεκα. Πξνηείλεη κηὰ ἐπάλνδν ζηὴλ 

παξαδνζηαθὴ ςαιηηθὴ ηέρλε, ἀθνῦ ζεσξεῖ ὅηη  ηξηθσλία δὲλ ἐθπξνζσπεῖ ηὸ 

γλήζην βπδαληηλὸ ὕθνο. 

Ἕλα ζέκα, ηὸ ὁπνῖν ἀλαθχεηαη εἶλαη γηαηί ζπλέζεζε θαὶ ἐμέδσζε ὁ 

Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ηὸ Ἀλαζηαζηκαηάξην θαὶ ηὴ Νεθξψζηκε Ἀθνινπζία; 

Ἤδε εἶραλ ἐθδνζεῖ ηφζν ηὸ Ἀλαζηαζηκαηάξην ηνῦ Πέηξνπ Πεινπνλλεζίνπ ὅζν 

θαὶ ηὸ Ἀλαζηαζηκαηάξην ηνῦ Πέηξνπ Πεινπνλλεζίνπ, δηαζθεπὴ Ἰσάλλνπ 

Πξσηνςάιηνπ. Σί ηὸ θαηλνχξγην πξνζέθεξε κὲ ηὴλ ἔθδνζή ηνπ αηὴ ὁ 

Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο; 

Ἡ ὅιε ἐξγαζία εἶλαη πξσηφηππε δηφηη εἶλαη  πξψηε, πνὺ παξνπζηάδεη 

θξηηηθὰ ηὴλ κνπζηθὴ δηδαζθαιία ηνῦ Οἰθνλφκνπ Υαξαιάκπνπο κὲ ιεπηνκέξεηα. 

Ἀθφκε θαὶ ηὰ ἄξζξα ηνπ ζηὴλ ἐθεκεξίδα Πάθνο δὲλ ἔρνπλ ζρνιηαζζεῖ 

πξνεγνπκέλσο. Ἡ ζπνπδαηφηεηα ηνῦ Θεσξεηηθνῦ ηνῦ Οἰθνλφκνπ 

Υαξαιάκπνπο ἔγθεηαη ζηὸ γεγνλὸο ὅηη παξνπζηάδεη πξσηφηππα ζέκαηα γηὰ ηὴλ 

ἐπνρή ηνπ, ηὰ ὁπνῖα ἦηαλ ἄγλσζηα ζηὸ ςαιηηθὸ ρῶξν, ὅπσο ὀξζνγξαθία, 

δηαζηήκαηα, ηξηθσλία θαὶ πξνηείλεη ηὴ δηθή ηνπ ζεψξεζε ηῶλ ζεκάησλ αηῶλ. 

Μὲ αηὰ ηὰ ζηνηρεῖα, ηὰ ὁπνῖα πξνηείλεη, ἐκπινπηίδεη ηὰ δεδνκέλα ηῆο ἔξεπλαο 

θαὶ ηὴλ εἰθφλα, πνὺ ἔρνπκε γηὰ ηὴ κνπζηθὴ πξαγκαηηθφηεηα ηνῦ 19
νπ

 θαὶ 20
νῦ 

αἰψλα, ἀθνῦ ἐλ πνιινῖο ἦηαλ ἄγλσζηα ζηὸ ςαιηηθὸ θαη κνπζηθνινγηθὸ θνηλφ. 

Ἡ παξνῦζα ἐξγαζία ρσξίδεηαη ζὲ ἕμη θεθάιαηα. ηὸ πξῶην θεθάιαην 

ἐπηρεηξεῖηαη  ἔληαμε ηνῦ Οἰθνλφκνπ Υαξαιάκπνπο ζηὴλ ἐπνρή, θαηὰ ηὴλ ὁπνία 
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ἔδεζε. Γίλεηαη κηὰ ἱζηνξηθὴ ἀλαδξνκὴ ηῆο ςαιηηθῆο ηέρλεο ζηὴλ Κχπξν θαηὰ 

ηὸλ 19
ν
 θαὶ 20

ὸ 
αἰψλα θαὶ κηὰ πεξηγξαθὴ ηνῦ Θεσξεηηθνῦ ηνπ. 

Σὸ δεχηεξν θεθάιαην ἀπνηειεῖ ηὴλ πξνζσπνγξαθία ηνῦ Οἰθνλφκνπ 

Υαξαιάκπνπο. Καηαγξάθνληαη ηὰ γεληθὰ βηνγξαθηθὰ ζηνηρεῖα ηνῦ ἐλ ιφγῳ 

κεινπνηνῦ, ζθηαγξαθεῖηαη  ζρέζε ηνπ κὲ ηὴλ ςαιηηθὴ ηέρλε, ἐλῷ ζηὴλ 

ζπλέρεηα ζρνιηάδεηαη  ἐλαζρφιεζή ηνπ ὡο ἀξζξνγξάθνπ ζηὴλ ἐθεκεξίδα 

Πάθνο. 

ηὸ ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη γεληθὰ ζεσξεηηθὰ ζέκαηα πεξὶ ηῆο 

ςαιηηθῆο ηέρλεο. ρνιηάδνληαη ηὰ πεξὶ ηῆο ὀξζνγξαθίαο ηῶλ κνπζηθῶλ 

ραξαθηήξσλ ηῆο βπδαληηλῆο κνπζηθῆο, ηὰ πεξὶ ζπκθσληῶλ θαὶ ζπλερήζεσο, 

πεξὶ ηνῦ πξνζιακβαλνκέλνπ ηφλνπ, ζπλαθνῦο θαὶ δηαδεπθηηθνῦ. λ ζπλερείᾳ 

πεξὶ ἀπερεκάησλ θαὶ πεξὶ ἴζνπ θαὶ ἰζνθξαηῶλ. 

ηὸ ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θξηηηθὰ ἐλ ἐθηάζεη νἱ πεξὶ ηῆο 

θηαερίαο ηῆο ςαιηηθῆο ζέζεηο ηνῦ Οἰθνλφκνπ Υαξαιάκπνπο. Ἡ 

δηαπξαγκάηεπζε πεξηιακβάλεη ηὶο γεληθὲο πεξὶ ὀθηαερίαο ἀπφςεηο ηνῦ 

Οἰθνλφκνπ Υαξαιάκπνπο. Πξνηάζζεηαη ὁ γεληθὸο πεξὶ ἤρσλ ζρνιηαζκὸο θαὶ ἐλ 

ζπλερείᾳ ζρνιηάδνληαη θαηὰ ζεηξὰλ νἱ ἤρνη: Πξῶηνο, Γεχηεξνο, Σξίηνο, Σέηαξηνο, 

Πιάγηνο ηνῦ Πξψηνπ, Πιάγηνο ηνῦ Γεπηέξνπ, Βαξὺο θαὶ Πιάγηνο ηνῦ Σεηάξηνπ. 

Ἀλαιχεηαη  ηξνπηθφηεηα ηῶλ ἤρσλ:  βάζε, ηὸ ἀπήρεκα, ηὸ ζχζηεκα, νἱ 

δεζπφδνληεο θζφγγνη, ηὰ κεισδηθὰ δηαζηήκαηα. Οἱ κεηαβνιέο: θαηὰ γέλνο, θαη’ 

ἦρνλ, θαηὰ ζχζηεκα. Οἱ θαηαιήμεηο, ἀηειεῖο, ἐληειεῖο, ηειηθέο. 

ηὸ πέκπην θεθάιαην ζρνιηάδνληαη θάπνηα ζηνηρεῖα κνξθνινγίαο θαὶ 

ξπζκνῦ ζηὴλ ςαιηηθὴ ηέρλε, ὅπσο  κίκεζε,  ξπζκηθὴ θαὶ ὁ ρξφλνο θαζὼο θαὶ 

ὁ ξπζκφο. 

ηὸ ἕθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θαη' ἀξρὴλ νἱ γεληθὲο πεξὶ ςαιηηθῆο 

κεινπνηΐαο ἀπφςεηο ηνῦ Οἰθνλφκνπ θαὶ παξνπζηάδνληαη νἱ δχν κνπζηθὲο 

ἐθδφζεηο ηνπ: Σὸ Ἀλαζηαζηκαηάξηνλ θαὶ Ἡ λεθξώζηκνο ἀθνινπζία. ηὴ ζπλέρεηα 

παξαηίζεληαη θάπνηεο δηνξζσηηθὲο εἰζεγήζεηο ηνῦ Οἰθνλφκνπ ζὲ ζχγρξνλέο ηνπ 

κνπζηθὲο ἐθδφζεηο. λ ηέιεη δὲ ἀλαιχνληαη κνπζηθὰ ἔξγα ηνῦ κεινπνηνῦ, ηξία 

Κεθξαγάξηα (ἦρνο α΄, β΄, πι. δ΄) ζὲ ἀληηπαξαβνιὴ κὲ ηὰ ἀληίζηνηρα ηνῦ Πέηξνπ 

Λακπαδαξίνπ θαὶ Ἰσάλλνπ Πξσηνςάιηνπ, ὥζηε λὰ ἀλαδεηρζνῦλ νἱ ζρέζεηο θαὶ 

νἱ δηαθνξὲο ηνῦ Οἰθνλφκνπ κὲ  ηνὺο παιαηνηέξνπο κεινπνηνχο. 
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Σέινο ζηὸ Παξάξηεκα παξαηίζεληαη θάπνηεο θιίκαθεο ζηνὺο δηάθνξνπο 

ἤρνπο. Αηὲο εἶλαη  δεθαπεληάρνξδνο θιίκαθα θαηὰ ηὸ ζχζηεκα ηνῦ 

Ππζαγφξα,  θιίκαθα ηῶλ πνιπζπιιάβσλ θζφγγσλ θαηὰ ηὸλ ηξνρφ, νἱ 

θιίκαθεο Γηαηνληθή, Σξίηνπ θαὶ Βαξέσο θαὶ Σξηθσλία θαζὼο θαὶ ὅιεο νἱ 

θιίκαθεο ζὲ ἀληηπαξαβνιὴ κὲ ηὴλ κείδνλα θιίκαθα ηῆο εξπσπατθῆο κνπζηθῆο. 

ηὸ Παξάξηεκα ἀθφκε παξαηίζεληαη θαὶ  ἀξζξνγξαθία ηνῦ Οἰθνλφκνπ 

Υαξαιάκπνπο ζηὴλ ἐθεκεξίδα «Πάθνο». 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 

 

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΚΑΗ Ζ ΔΠΟΥΖ ΣΟΤ 

 

α) Ἡ ςαιηηθὴ ηέρλε ζηὴλ Κύπξν θαηὰ ηὸ 19ν θαὶ 20ὸ αἰῶλα 

 

Καηὰ ηὶο ἀξρὲο ηνῦ 19
νπ

 αἰῶλα πξαγκαηνπνηεῖηαη κηὰ ἀιιαγὴ ζηὴ 

ζεκεηνγξαθία ηῆο ςαιηηθῆο ηέρλεο. Αηὴ  ἀιιαγὴ ἔγηλε ἀπὸ ηξεῖο 

δηδαζθάινπο, ηὸλ Υξχζαλζν ἐθ Μαδχησλ, ηὸλ Γξεγφξην Πξσηνςάιηε θαὶ ηὸλ 

Υνπξκνχδην Υαξηνθχιαθα, νἱ ὁπνῖνη εἰζεγήζεθαλ ηὴ λέα κέζνδν
2
. Οἱ ηξεῖο 

δηδάζθαινη κεηέγξαςαλ ἀπὸ ηὴλ παιαηὰ παξαζεκαληηθὴ ἕλα κεγάιν ὄγθν ἀπὸ 

κνπζηθὰ θείκελα. 

Ὅζνλ ἀθνξὰ ζηὸλ θππξηαθὸ ρῶξν, ὁ θηιφκνπζνο ἐζλνκάξηπξαο 

ἀξρηεπίζθνπνο Κχπξνπ Κππξηαλὸο (1810-1821) ἀπέζηεηιε ηὸλ χγθειν 

Μειέηην θαὶ ηνὺο θιεξηθνὺο Ἰεδεθηὴι θαὶ Λεφληην
3
 ζηὴλ Κσλζηαληηλνχπνιε 

θαηὰ ηὴ δεθαεηία ηνῦ 1810 θαὶ κιινλ πξὶλ ἀπὸ ηὸ 1816
4
 γηὰ λὰ καζεηεχζνπλ 

                                                           
2
 Πεξὶ ηῶλ ηξηῶλ αηῶλ δηδαζθάισλ, νἱ ὁπνῖνη ἐθεχξαλ ηὴ λέα κέζνδν βι. ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, 

πκβνιή, ζζ. 107-109. ΥΡΤΑΝΘΟΤ, Θεσξεηηθὸλ (Βαη.), ζζ. 23-34. ΦΑΥΟΤ, 

Παξαζεκαληηθή, ζζ. 85-95. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ζ. 35ἑμ. Π. ΓΔΧΡΓΗΟΤ, 

Υξύζαλζνο, ΘΗΔ, η. 12, ζη. 396. Σ. ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟΤ, Υξύζαλζνο Πξνύζζεο, ΛΔΜ, η. 6, 

ζζ. 620-621. ΓΔΧΡΓΗΟΤ, Υνπξκνύδηνο, ΘΗΔ, η. 12, ζη. 160. Σ. ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟΤ, 

Υνπξκνύδηνο Γεώξγηνο (ὁ Υαξηνθύιαμ), ΛΔΜ, η. 6, ζζ. 594-595. ΓΔΧΡΓΗΟΤ, Γξεγόξηνο ὁ 

Λεπίηεο, ΘΗΔ, η. 4, ζη. 831. Σ. ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟΤ, Γξεγόξηνο ὁ Λεπίηεο (ὁ Πξσηνςάιηεο), 

ΛΔΜ, η. 1, ζζ. 539-540. 
3
 Γηὰ ηνὺο ηξεῖο αηνὺο Κππξίνπο κνπζηθνὺο θαζὼο θαὶ γηὰ ηὸ ἔξγν ηνπο βι. Υαξαιάκπνπο 

Παπαδνπνχιινπ «Σὸ κνπζηθὸλ ἔξγνλ ηνῦ ηπιηαλνῦ Υνπξκνπδίνπ θαὶ βηνγξαθηθαὶ ζεκεηψζεηο 

αηνῦ», Κππξηαθαὶ πνπδαὶ ΜΓ΄ (1980), ζζ. 153-181 θαζὼο θαὶ ζηὸ Θεφδσξνο 

Παπαδφπνπιινο «Ἡ Κχπξνο θαὶ ε βπδαληηλὴ κνπζηθὴ παξάδνζε», Κππξηαθαὶ πνπδαὶ ΜΔ΄ 

(1981), ζζ. 335-345. Βι. ἐπίζεο ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, πκβνιή, ὅπ.π., ζζ. 109-110. 

ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, «Μνπζηθὸο θψδηθαο ηαπξνβνπλίνπ 30. Ἡ ςαιηηθὴ 

παξάδνζε ζηὴλ Κχπξν θαηὰ ηὸλ ηζ΄ αἰ. θαὶ  ζρέζε ηεο κὲ ηὴλ Γ΄ Παηξηαξρηθὴ ρνιὴ ηῆο 

Πφιεο». Σὰ Γέλε θαὶ Δἴδε ηῆο Βπδαληηλῆο Μεινπνηίαο. Πξαθηηθὰ Β΄ Γηεζλνῦο πλεδξίνπ 

Μνπζηθνινγηθνῦ θαὶ Φαιηηθνῦ (Ἀζῆλα 15-19 Ὀθησβξίνπ 2003), Ἀζῆλα 2006, ζζ. 461-463. Πεξὶ 

ηῆο ἐλ Κχπξῳ δηάδνζεο ηῆο ςαιηηθῆο ηέρλεο βιέπε ΥΟΤΡΜΟΤΕΗΟΤ, Γακαζθελόο, ζζ. δ΄-ε΄. 
4
 Ζ κεηαγξαθὴ ἀπὸ ηὴλ παιαηὰ παξαζεκαληηθὴ ζηὴ λέα ἔγηλε ηὸ 1814.  πξσηνςάιηεο Κχπξνπ 

Θεφδνπινο Καιιίληθνο ἀλαθέξεη ζηὸ Θεσξεηηθφ ηνπ ὅηη ὁ ἐζλνκάξηπξαο Κχπξνπ Κππξηαλὸο 

ἀπέζηεηιε ηνὺο ηξεῖο θιεξηθνὺο ζηὴλ Κσλζηαληηλνχπνιε ηὸ 1818, ἀιιὰ κιινλ  κεξνκελία 

αηὴ ζεσξεῖηαη ἐζθαικέλε, ἀθνῦ  κεηαγξαθὴ ἔγηλε ηὸ 1814 θαὶ ὁ Μειέηηνο πξέπεη λὰ 

καζήηεπζε ζηὸλ Γεψξγην Κξῆηα, ὁ ὁπνῖνο ἐθνηκήζε ηὸ 1816 ζηὴλ Κπδσλία. Βι. ΠΑΝ. Γ. 
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ἐθεῖ ζηνὺο ηξεῖο δηδαζθάινπο. θεῖ ἔκαζαλ ηὴ λέα ἀλαιπηηθὴ κέζνδν. Δἰδηθὰ ὁ 

Μειέηηνο πξέπεη λὰ εἶρε καζεηεχζεη θνληὰ ζηὸλ Γεψξγην Κξῆηα
5
. Λφγῳ ὅκσο 

ηῆο ἔλαξμεο ηῆο ἑιιεληθῆο ἐπαλαζηάζεσο ἔθιεηζε  Μνπζηθὴ Παηξηαξρηθὴ 

ρνιὴ θαὶ ἔηζη νἱ ηξεῖο παηέξεο ἐπέζηξεςαλ ζηὴλ Κχπξν, ὅπνπ δίδαμαλ ηὴ Νέα 

Μέζνδν
6
. 

Ἕλαο θαιιίθσλνο κνλαρὸο ηῆο πεξηφδνπ, ηὴλ ὁπνῖα ἐμεηάδνπκε, ἦηαλ ὁ 

ἀξρηκαλδξίηεο Ἰσζὴθ Κπθθψηεο. Αηὸο ζηάιεθε ηὸ 1857 ζηὴλ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ζηὸ Μεηφρην ηῆο Ἱεξο Μνλῆο Κχθθνπ
7
 θαὶ ἐθεῖ δηεχζπλε 

ηὴ ιεηηνπξγία ηνπ γηὰ ηξία ρξφληα, κέρξη ηὸ 1860. ηὴλ Πφιε δηδάρζεθε ηὴ λέα 

κέζνδν. Παξφκνηα ζηάιεθε θαὶ ζηὴ κχξλε, ὅπνπ θαὶ καζήηεπζε θνληὰ ζηὸλ 

Νηθφιαν πξσηνςάιηε κχξλεο γηὰ δχν ρξφληα (1875-1877).  Θεφδνπινο 

Καιιίληθνο ἀλαθέξεη ὅηη ὁ ηπιηαλὸο Υνπξκνχδηνο πιεῖζηα θαινθαίξηα δηέκελε 

ζηὴ Μνλὴ Κχθθνπ θαὶ ἐθεῖ δίδαζθε πνιινὺο κνλαρνὺο ηὴ ςαιηηθὴ ηέρλε
8
. 

Μεηαμὺ ηῶλ κνλαρῶλ, πνὺ δηδάρζεζαλ ἀπὸ ηὸλ ηπιηαλὸ Υνπξκνχδην ηὴλ 

ςαιηηθὴ ἀλαθέξνληαη νἱ Ἰσζήθ, Ἄλζηκνο, Μεζφδηνο, Παΐζηνο, Νηθφδεκνο θαὶ 

ἄιινη. Ὅκσο ζεσξνῦκε ἀκθίβνιν ὁ Ἰσζὴθ Κπθθψηεο λὰ δηδάρζεθε ηὴλ 

ςαιηηθὴ ἀπὸ ηὸλ ηπιηαλὸ Υνπξκνχδην, ἀθνῦ ὁ Ἰσζὴθ ἦηαλ κεγαιχηεξνο ἀπὸ 

ηὸλ Υνπξκνχδην
9
. 

 Ἰσζὴθ Κπθθψηεο γλψξηδε ἄπηαηζηα ηὴλ ηνπξθηθὴ γιῶζζα
10

. Ἦηαλ 

ἄξηζηνο κνπζηθφο, θαὶ ἔςαιιε γηὰ ζαξάληα πεξίπνπ ρξφληα (1877-1917) ὡο 

δεμηὸο ςάιηεο ηῆο Μνλῆο Κχθθνπ. Παξάιιεια δίδαζθε ηὴ λέα παξαζεκαληηθὴ 

ζηνὺο δφθηκνπο ηῆο Μνλῆο.  Ἰσζὴθ ζεσξεῖηαη ἀπὸ ηνὺο πξψηνπο, νἱ ὁπνῖνη 

                                                                                                                                                           
ΝΗΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ, Γεώξγηνο ὁ Κξήο, ΘΗΔ, η. 4, ζη. 481. Σ. ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟΤ, 

Γεώξγηνο ὁ Κξήο, ΛΔΜ, η. 1, ζ. 468. 
5
 ηὸλ κνπζηθὸ θψδηθα ηαπξνβνπλίνπ 30 ὁ Μειέηηνο θάλεη ἀλαθνξὲο ζηὸλ Γεψξγην Κξῆηα ὡο 

«θαὶ κεηέξνπ δηδαζθάινπ». Βι. Μνπζηθὸο θψδηθαο ηαπξνβνπλίνπ 30, Καινθσληθὸλ 

Δἱξκνιόγηνλ ηνῦ ἔηνπο 1823, θθ. 27
r
 θαὶ 135

v
. 

6
 Βι. ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, πκβνιή, ὅπ.π., ζζ. 109-110. 

7
 Σὸ Μεηφρη αηὸ δσξήζεθε γχξσ ζηὸ 1930-1932κ.Υ. ἀπὸ ηὸλ γνχκελν Κχθθνπ Κιεφπα ζηὸ 

Οἰθνπκεληθὸ Παηξηαξρεῖν. Βι. ΚΑΛΛΗΝΗΚΟΤ, Θεσξεηηθόλ, ζ. 123. 
8
  ηπιηαλὸο Υνπξκνχδηνο άλαθέξεηαη ὅηη ἐπηζθέθζεθε ηὸ Μεηφρη ηνῦ Ἁγίνπ Πξνθνπίνπ ηὸλ 

Φεβξνπάξην ηνῦ 1918 θαὶ ηὴ Μνλὴ Κχθθνπ ηὸ θαινθαίξη ηνῦ 1920. θεῖ δηεχζπλε ηὸλ 

ἐθθιεζηαζηηθὸ ρνξφ. Βι. ΚΧΣΖ ΚΟΚΚΗΝΟΦΣΑ, Ἡ Ἱεξὰ Μνλὴ Κύθθνπ ζηὸλ θππξηαθὸ ηύπν 

(1912-1920), ζζ. 552 θαὶ 651. Βι. ἐπίζεο Κέληξν Μειεηῶλ Ἱεξο Μνλῆο Κχθθνπ, ρνιὴ 

Βπδαληηλῆο κνπζηθῆο Ἰεξο Μνλῆο Κχθθνπ, Ἡ βπδαληηλὴ κνπζηθὴ θαὶ νἱ ἀλαζηάζηκνη ὕκλνη, 

Πξαθηηθὰ ζπλεδξίνπ, (Λεπθσζία, 6 Μαΐνπ 2005), Λεπθσζία 2006, ζ. 37, πνζεκ. 45. 
9
 Ὅηαλ ὁ Ἰσζὴθ πῆγε ζηὴλ Κσλζηαληηλνχπνιε γηὰ λὰ δηδαρζῇ ηὴλ ςαιηηθὴ ηὸ 1857, ὁ 

ηπιηαλὸο Υνπξκνχδηνο ἦηαλ ἐλλέα ρξφλσλ. Βι. ὅπ.π., ζζ. 123-124. 
10

 Βι. ΚΤΚΚΟ, Δἰθώλ, ζ. 214. 
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δηέζσζαλ θαὶ δηέδσζαλ ηὴ Νέα Μέζνδν ζηὴ Μνλὴ Κχθθνπ θαζὼο θαὶ ζὲ 

κνλαρνὺο ἄιισλ Μνλῶλ ηῆο Κχπξνπ
11

. ηὸλ Ἰσζὴθ ἀπνδίδεηαη θαὶ ηὸ 

«ξίζαηε ζηὴλ θθιεζία», ηὸ ὁπνῖν ςάιιεηαη ἀπνθιεηζηηθὰ ζηὴλ Ἱεξὰ Μνλὴ 

Κχθθνπ θαηὰ ηὴ Μεγάιε βδνκάδα
12

. Κνηκήζεθε ηὸ 1936 ζὲ ιηθία πέξαλ ηῶλ 

ἐλελήληα ἐηῶλ. 

Μεηαμὺ ηῶλ καζεηῶλ ηνῦ Ἰσζὴθ Κπθθψηε θαὶ ηνῦ ηπιηαλνῦ Υνπξκνπδίνπ 

ἦηαλ θαὶ ὁ Ἄλζηκνο Κπθθψηεο
13

.  Ἄλζηκνο θαηαγφηαλ ἀπὸ ηὸ Μπιηθνχξη θαὶ 

δηαδέρζεθε ηὸλ Ἰσζὴθ θαὶ δίδαμε θαὶ αηὸο ζηνὺο δφθηκνπο ηῆο Μνλῆο ηὴλ 

ςαιηηθὴ ηέρλε.  Ἄλζηκνο ζπλέηεηλε θαὶ αηὸο καδὶ κὲ ηὸλ Ἰσζὴθ ζηὸ λὰ 

δηαθπιαρζῇ  ςαιηηθὴ παξάδνζε ζηὴλ Κχπξν θαὶ λὰ κεηαιακπαδεπζῇ ζηὴλ 

ἑπφκελε γελεά.  Ἄλζηκνο πῆξμε θαὶ κεινπνηφο
14

. Ἀλαθέξεηαη ὅηη  θήκε ηνῦ 

Ἄλζηκνπ ὡο κειηξξχηνπ ςάιηε μεπέξαζε ηὰ ὅξηα ηῆο Κχπξνπ θαὶ πνιινὶ 

ρξηζηηαλνὶ ζπλέξξεαλ ηφζν ἀπὸ ηὸλ ιιαδηθὸ ρῶξν ὅζν θαὶ ἀπὸ ηὴλ Αἴγππην 

                                                           
11

 Βι. ΚΑΛΛΗΝΗΚΟΤ, Θεσξεηηθόλ, ὅπ.π., ζ. 124. Πεξὶ ηνῦ Ἰσζὴθ Κπθθψηε βι. Καὶ 

ΥΑΣΕΖΟΛΧΜΟΤ, Μειέηεο, ζζ. 237-238. 
12

 Βι. ΚΤΚΚΟ, Δἰθώλ, ὅπ.π., ζ. 214. Κσζηῆ Κνθθηλφθηα, Ἡ βπδαληηλὴ κνπζηθὴ ζηὴ κνλὴ 

Κύθθνπ, ζζ. 23-47. Πξαθηηθὰ ζπλεδξίνπ, Ἡ βπδαληηλὴ κνπζηθὴ θαὶ νἱ ἀλαζηάζηκνη Ὕκλνη, 

Λεπθσζία 6 Μαΐνπ 2005, Κέληξν Μειεηῶλ Ἱεξο Μνλῆο Κχθθνπ, ρνιὴ βπδαληηλῆο κνπζηθῆο 

Ἱεξο Μνλῆο Κχθθνπ, Λεπθσζία 2006. 
13

  ἐλ ιφγῳ κνλαρὸο ἦηαλ ζθεπνθχιαθαο ηῆο Μνλῆο. Ἦηαλ θαιιίθσλνο θαὶ εἶρε βξνληεξὴ 

θσλή. Ὅηαλ ἔςαιιε λφκηδαλ ὅηη ἔςαιιαλ πνιινὶ καδί. Ἕλα ραξαθηεξηζηηθὸ ηῆο ςαικσδίαο 

ηνπ εἶλαη ὅηη ὅηαλ ἔςαιιε, ἔκελε ἀθίλεηνο ζὰλ ἄγαικα. Βι. ΚΑΛΛΗΝΗΚΟΤ, Θεσξεηηθόλ, ὅπ.π., 

ζ. 124. 
14

  θεπνθχιαθαο Ἄλζηκνο Κπθθψηεο ἀλαθέξεηαη ἐζθαικέλα ὅηη ζπλέγξαςε ηὸ «Κχξηε 

ἐιέεζνλ», ηὸ ὁπνῖν ἐπνλνκάδεηαη «Κπθθψηηθν». Αηὴ ηὴ ιαλζαζκέλε πιεξνθνξία ἀλαθέξεη ὁ 

Θεφδνπινο Καιιίληθνο ζηὸ ζεσξεηηθφ ηνπ. Βι. ὅπ.π., ζ. 124. Αηὸ ηὸ «Κχξηε ἐιέεζνλ», ηὸ 

ὁπνῖν εἶλαη γξακκέλν ζὲ ἦρν πιάγην ηνῦ ηεηάξηνπ θαηὰ ηξηθσλία, εἶλαη ηνῦ λνπθξίνπ 

Βπδαληίνπ θαη’ ἐθηέιεζε Ἄλζηκνπ Κπθθψηε.  ηπιηαλὸο Υνπξκνχδηνο θαίλεηαη ὅηη ἄθνπζε 

γηὰ πξψηε θνξὰ ηὸ «Κχξηε ἐιέεζνλ» αηὸ ἀπὸ ηὸλ Ἄλζηκν Κπθθψηε, ρσξὶο λὰ γλσξίδῃ ηὴλ 

πξνέιεπζή ηνπ.  Βι. ΠΑΡΖ, Υνπξκνύδηνο, ὅπ.π., ζ. 40.  Θεφδνπινο Καιιίληθνο δηαζψδεη ἕλα 

πεξηζηαηηθὸ κὲ ηὸλ Ἄλζηκν, ηὸ ὁπνῖν δείρλεη ηὸ θαιιίθσλν ηνῦ ἀλδξφο. Γχξσ ζηὸ 1917-18 

κεηέβεζαλ ζηὴ Μνλὴ Κχθθνπ ὁ Λενληνππφιεσο Υξηζηνθφξνο (ὁ κεηέπεηηα παηξηάξρεο 

Ἀιεμαλδξείαο) θαὶ ὁ κεηξνπνιίηεο Πάθνπ Ἀληδνπιάηνο. ηὸλ ἑζπεξηλὸ ὁ Ἀληδνπιάηνο ἔςαιιε 

δεμηά, ἐλῷ ὁ Ἄλζηκνο ἁξηζηεξά. Ὅηαλ ὁ Ἄλζηκνο ἔςαιιε ηὸ θαηεπζπλζήησ, ὁ Ἀληδνπιάηνο 

ἐπεηξάρζεθε πνιὺ θαὶ ζηακάηεζε λὰ ςάιιῃ, ζαπκάδνληαο ηὸλ π. Ἄλζηκν. Καηφπηλ ζηὴλ 

ηξάπεδα ὁ Ἀληδνπιάηνο ιέγεη ζηὸλ γνχκελν: «Ὄτ θαζεγνχκελε, ἐθαηάθεξέο κνπ ηελ. Πνῦ ηὸλ 

εὕξεο θαὶ κνῦ ηὸλ ἔθεξεο θαξηδίκ κνπ»; Καὶ ὁ γνχκελνο ηνῦ ιέγεη: «λ πξκαλ 

Σδπθθψηηθνλ»! («Ὄρη, θαζεγνχκελε, κνπ ηὴλ θαηάθεξεο. Πνῦ βξῆθεο αηὸλ θαὶ κνῦ ηὸλ ἔθεξεο 

ἀπέλαληί κνπ»; Καὶ ὁ γνχκελνο ηνῦ ιέγεη: «Δἶλαη Κπθθψηηθν πξντφλ»). Βι. ΚΑΛΛΗΝΗΚΟΤ, 

Θεσξεηηθόλ, ὅπ.π., ζ. 124. ΥΑΣΕΖΟΛΧΜΟΤ, Μειέηεο, ὅπ.π., ζζ. 238-240. ΑΝΑΣΑΗΜΟΗ 

ΤΜΝΟΗ, ὅπ.π., ζ. 39. 
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πξνθεηκέλνπ λὰ ἀθνχζνπλ ηὸλ Ἄλζηκν
15

. Ἄιινη θαιιίθσλνη Κπθθψηεο ςάιηεο 

ἦηαλ ὁ Μεζφδηνο, Παΐζηνο θαὶ Νηθφδεκνο
16

. 

Ἕλαο δηαπξεπὴο θχπξηνο κνπζηθὸο ἦηαλ ὁ Ἀρηιιέαο Νηθνιαΐδεο, ὁ ὁπνῖνο 

εἶρε ηὸ πξνζσλχκην Νηθνιάθεο.  ἐλ ιφγῳ θχπξηνο κνπζηθὸο γελλήζεθε ζηὴ 

Βάζα Κνηιαλίνπ ηὸ 1830, ἐμαζθνῦζε δὲ ηὸ ἐπάγγεικα ηνῦ δεκνδηδαζθάινπ. Σὰ 

πξῶηα καζήκαηά ηνπ ζηὴλ ςαιηηθὴ ηὰ πῆξε ἀπὸ ηὸλ παηέξα ηνπ, ὁ ὁπνῖνο 

καζήηεπζε ζηὸλ ἀξρηκαλδξίηε Μειέηην ζηὴ Λάξλαθα
17

. Σὸ 1858 ὁ Ἀρηιιέαο 

Νηθνιαΐδεο ἀλαρψξεζε γηὰ ηὴ κχξλε ὅπνπ καζήηεπζε θνληὰ ζηὸλ Νηθφιαν 

Πξσηνςάιηε κχξλεο. Ὅηαλ ἐπέζηξεςε, ἐγθαηαζηάζεθε ζηὸ ρσξηὸ Βάζα 

Κνηιαλίνπ, ὅπνπ θαὶ ἐξγάζηεθε ἀπὸ ηὸ 1861 κέρξη ηὸ 1864 ὡο 

δεκνδηδάζθαινο. θεῖ δίδαμε παξάιιεια θαὶ ηὴ ςαιηηθὴ ηέρλε. Ἕλαο καζήηεο 

ηνῦ Ἀρηιιέα Νηθνιαΐδε, ὁ ὁπνῖνο δηέπξεςε ζηὸλ ρῶξν ηῆο ςαιηηθῆο ἦηαλ ὁ 

ηπιηαλὸο Υνπξκνχδηνο ὁ θχπξηνο. Ἀξγφηεξα ὁ Ἀρηιιέαο Νηθνιαΐδεο 

ἐξγάζηεθε ὡο δεκνδηδάζθαινο ζηὸ Πξαζηεηὸ Μεζανξίαο, ὅπνπ δίδαμε ηὴλ 

ςαιηηθὴ ζὲ πνιινὺο καζεηὲο ζὲ ὅιε ηὴλ πεξηθέξεηα Μεζανξίαο. Γχν ἀπὸ ηνὺο 

ἐπηθαλέζηεξνπο καζεηέο ηνπ ἦηαλ ὁ κεηέπεηηα ἀξρηεπίζθνπνο Κχπξνπ 

Κχξηιινο ὁ Γ΄ θαζὼο θαὶ θάπνηνο μαθνπζηὸο ςάιηεο, ὀλφκαηη «Ἀζπξῆο». 

Μαζεηὴο ηνῦ Ἀρηιιέα Νηθνιαΐδε πῆξμε θαὶ ὁ Ἀρηιιέαο Ἀξγπξίδεο, ὁ ὁπνῖνο 

ἄθεζε πνιινὺο καζεηὲο ζηὴλ πεξηνρὴ Βάζαο Κνηιαλίνπ
18

 θαὶ ζηὰ πεξίρσξα.  

Ἀρηιιέαο Νηθνιαΐδεο θνηκήζεθε ηὸ 1918. 

Mία ἄιιε θπζηνγλσκία ζηὸ ρῶξν ηῆο ςαιηηθῆο ηέρλεο ζηὴλ Κχπξν θαηὰ ηὸ 

19
ν
 αἰψλα ἦηαλ ὁ Νηθφιανο Σαξαθαηζηφγινπ Κφληαιεο.  ἐλ ιφγῳ 

κνπζηθνδηδάζθαινο θαηαγφηαλ ἀπὸ ηὴ κχξλε. Γηδάρζεθε ηὴλ ςαιηηθὴ ἀπὸ ηὸ 

Νηθφιαν πξσηνςάιηε κχξλεο. Γίδαμε ηὴλ ςαιηηθὴ ζηὴλ Κχπξν ζὲ πνιινὺο 

                                                           
15

 Βι. ΚΤΚΚΟ, Δἰθώλ, ὅπ.π., ζ. 215. 
16

 Βι. ΠΑΡΖ, Υνπξκνύδηνο, ὅπ.π., ζ. 40. ΥΑΣΕΖΟΛΧΜΟΤ, Μειέηεο, ὅπ.π., ζζ. 240-241. 

ΚΤΚΚΟ, Δἰθώλ, ὅπ.π., ζζ. 215-216. 
17

 Ἡ ἄπνςε, ηὴλ ὁπνῖα παξαζέηεη ὁ ἄξρσλ πξσηνςάιηεο ηῆο θθιεζίαο ηῆο Κχπξνπ 

Θεφδνπινο Καιιίληθνο ζηὸ Μέγα Θεσξεηηθφ ηνπ, ὅηη ὁ ἀξρηκαλδξίηεο Μειέηηνο, ὅηαλ 

ἐπέζηξεςε ἀπὸ ηὴλ Κσλζηαληηλνχπνιε δηέκεηλε ζηὴλ Λάξλαθα, ὅπνπ θαὶ δίδαμε ηὸ λέν 

ζχζηεκα γξαθῆο, κιινλ ζεσξεῖηαη ὀξζή.  Ἀρηιιέαο Νηθνιαΐδεο δίδαμε ζηὴ ζρνιή, ηὴλ ὁπνία 

ἵδξπζε ζηὴλ γελέηεηξά ηνπ Βάζα Κνηιαλίνπ θαὶ ὄρη ὁ ἀξρηκαλδξίηεο Μειέηηνο. Βι. 

ΚΑΛΛΗΝΗΚΟΤ, Θεσξεηηθόλ, ὅπ.π., ζ. 126. 
18

  Θεφδνπινο Καιιίληθνο ἀλαθέξεη ὅηη ἀλαθάιπςε ζηὸ ρσξηὸ Βάζα Κνηιαλίνπ δηάθνξα 

βηβιία, ὅπσο «Ἀπάλζηζκα», «Παλδψξα», «Καιιηθέιαδνο Ἀεδψλ» Βαζηιείνπ Εαγθιηβεξηλνῦ. 

Βι. ὅπ.π., ζ.126. 
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καζεηέο. Μεηαμὺ ηῶλ καζεηῶλ ηνπ ἦζαλ θαὶ πνιινὶ ζσκαλνί. Ἀπεβίσζε ηὸ 

1858
19

. Ὅπσο κο δηαζψδεη ὁ ηπιηαλὸο Υνπξκνχδηνο, πνιινὶ ἔηξεραλ ἀπὸ ηὰ 

ρσξηὰ θαὶ ηὶο πφιεηο γηὰ λὰ κάζνπλ ηὴ ςαιηηθὴ ηέρλε θνληὰ ζηὸλ ἐλ ιφγῳ 

κνπζηθνδηδάζθαιν
20

. 

 Παπαθσλζηαληῆο Γεσξγίνπ θαηαγφηαλ ἀπὸ ηὸ ρσξηὸ Κνληέα. ηὴλ ιηθία 

ηῶλ ηξηάληα ρξφλσλ κεηέβε ζηὴ κχξλε, ὅπνπ δηέκελε ὁ ἀδειθφο ηνπ, Μειέηηνο 

ἱεξνκφλαρνο. θεῖ καζήηεπζε θνληὰ ζηὸ Νηθφιαν πξσηνςάιηε κχξλεο. Ὅηαλ 

ἐπέζηξεςε ζηὴ γελέηεηξά ηνπ Κνληέα, δίδαμε ηὴλ ςαιηηθὴ ζὲ πιείζηνπο 

καζεηὲο ηῆο πεξηνρῆο ηῆο Μεζανξίαο. πάξρνπλ θαὶ δηθά ηνπ ρεηξφγξαθα, 

ὅπσο «Ἄμηφλ ἐζηηλ», ρεξνπβηθά, θνηλσληθά θιπ. Ἀπὸ ηὸ 1884 κέρξη ηὸ 1890 

ἐξγάζηεθε ὡο δεκνδηδάζθαινο ζηὴλ Κνληέα, παίξλνληαο ὡο κηζζὸ δέθα ιίξεο 

ηὸλ ρξφλν. θνηκήζε ηὸ 1922
21

. 

Καηὰ ηὴλ ἐμεηαδφκελε πεξίνδν πῆξμαλ θαὶ ἄιινη θαιιίθσλνη ἱεξνςάιηεο, 

νἱ ὁπνῖνη ζπλέβαιαλ ζηὴ δηαηήξεζε ηνῦ ἐθθιεζηαζηηθνῦ ὕθνπο θαὶ ςαικῳδίαο, 

ὅπσο ὁ Πηεξῆο Υαηδεπηεξῆο Ἕιιελαο (†1896), ὁ Υαηδῆο Υαηδήθπξηάθνο 

Παπαινΐδνπ (†1897), ὁ Παπαινπθο
22

, ὁ Φψηηνο, ὁ Παξαζθεπο αββίδεο
23

, ὁ 

Γησξγάθεο Υαηδεδηάθνπ, ὁ Ἀλαζηάζεο Παπαδφπνπινο, ὁ Υαηδεκηράιεο 

«Γεξνδάζθαινο» (+1870) θαὶ πνιινὶ ἄιινη. 

Σὴλ πεξίνδν θαηὰ ηὴλ ὁπνία ἔδεζαλ ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο θαὶ ὁ 

ηπιηαλὸο Υνπξκνχδηνο, πῆξμαλ πνιινὶ θαιιίθσλνη ἱεξνςάιηεο, νἱ ὁπνίνη 

ραξαθηεξίδνληαη ὡο ηέιεηνη κνπζηθνί
24

. 

 

β) Ὁ Οἰθνλόκνο Υαξάιακπνο. Ἔληαμε ζηὴλ ἐπνρή ηνπ 

 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ἔδεζε πεξίπνπ ηὴλ ἴδηα ἐπνρή, θαηὰ ηὴλ ὁπνία 

ἔδεζε θαὶ ὁ ηπιηαλὸο Υνπξκνχδηνο ὁ θχπξηνο
25

.  ηπιηαλὸο Υνπξκνχδηνο 

                                                           
19

 Βι. ὅπ.π., ζζ. 127-128. 
20

 Πεξὶ ηνῦ Νηθνιάνπ Σαξαθαηζηφγινπ βι. ἐπίζεο θαὶ ΥΟΤΡΜΟΤΕΗΟΤ, Γακαζθελόο, ὅπ.π., ζ. 

ε΄. 
21

 Βι. ΚΑΛΛΗΝΗΚΟΤ, Θεσξεηηθόλ, ὅπ.π., ζζ. 128-129. 
22

  Παπαινπθο γελλήζεθε ζηὸ ρσξηὸ Λεπθφλνηθν ηὸ 1823. πῆξμε καζεηὴο ηνῦ Νηθνιάνπ 

πξσηνςάιηε κχξλεο θαὶ δίδαμε ζὲ πνιινὺο καζεηέο ηνπ ηὴ λέα παξαζεκαληηθή. Βι. ὅπ.π., ζ. 

129. 
23

 Δἶλαη ραξαθηεξηζηηθὸ ὅηη γη’ αηὸ ηὸλ ἱεξνςάιηε ἀλαθέξεη ὁ Θεφδνπινο Καιιίληθνο ὅηη ηὶο 

γλψζεηο ηνπ γχξσ ἀπὸ ηὴλ ςαιηηθὴ δὲλ ηὶο κεηέδσζε ζὲ ἄιινπο, ἀιιὰ ηὶο θξάηεζε γηὰ ηὸλ ἑαπηφ 

ηνπ. Βι. ὅπ.π., ζ. 129. 
24

 Βι. ΠΑΡΖ, Υνπξκνύδηνο, ὅπ.π., ζ. 18. 
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ἐγελλήζε ηὸ 1848. Ἦηαλ θαηὰ δεθαηξία ρξφληα κεγαιχηεξνο ηνῦ Οἰθνλφκνπ 

Υαξαιάκπνπο - ὁ Οἰθνλφκνο ἐγελλήζε ηὸ 1861 -, ὁ ὁπνῖνο θνηκήζεθε ἕλδεθα 

ρξφληα κεηὰ ἀπὸ ηὸλ ηπιηαλὸ Υνπξκνχδην (1948). πνκέλσο εἶλαη παζηθαλὲο 

ὅηη ὁ ἕλαο κεινπνηὸο γλψξηδε ηὸ ἔξγν ηνῦ ἄιινπ.  Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο 

κάιηζηα ἀζθεῖ θαὶ θξηηηθὴ ζηὶο ζπλζέζεηο ηνῦ ηπιηαλνῦ Υνπξκνπδίνπ, θαζὼο 

ἐπίζεο θαὶ ζὲ ἄιινπο ζχγρξνλνχο ηνπ κεινπνηνχο
26

. Σὴλ ἔληνλε θξηηηθή ηνπ γηὰ 

ἔξγα ζπγρξφλσλ ηνπ ζεσξεηηθῶλ θαὶ κεινπνηῶλ βιέπνπκε λὰ ἀζθῇ ὁ 

Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ηφζν ζηὸ Θεσξεηηθφ ηνπ ὅζν θαὶ ζὲ ἄξζξα ηνπ ζηὶο 

ἐθεκεξίδεο (θπξίσο ζηὴλ ἐθεκεξίδα «Πάθνο»)
27

. 

 

γ) Σὸ ζεσξεηηθὸ ηνῦ Οἰθνλόκνπ Υαξαιάκπνπο 

 

Σὸ Θεσξεηηθὸ εἶλαη βηβιίν, ἀπνηεινχκελν ἀπὸ δηαθφζηεο ὀγδφληα ὀθηὼ 

ζειίδεο. Πεξηερφκελφ ηνπ εἶλαη ηὰ ζέκαηα ηῆο ζεσξίαο ηῆο ςαιηηθῆο ηέρλεο.  

Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο πξνινγίδνληαο ηὸ Θεσξεηηθφ ηνπ, ἀξρηθὰ εραξηζηεῖ 

ηὸ Θεφ, ὁ ὁπνῖνο ηὸλ βνήζεζε λὰ πεξαηψζῃ ηφζν ηὴ ζπγγξαθὴ ὅζν θαὶ ἔθδνζε 

ηνῦ Θεσξεηηθνῦ ηνπ. εκεηψλεη ὅηη  ξζφδνμε θθιεζία δηεθχιαμε ζηνὺο 

ραιεπνὺο θαηξνὺο ηῆο ηνπξθηθῆο δνπιείαο ηφζν ηὴλ ἑιιεληθὴ γιῶζζα ὅζν θαὶ 

ηὴ κνπζηθὴ ηῆο θαζ’ κο ἀλαηνιῆο. Παξάιιεια ἔρεη ηὴλ ηαπείλσζε λὰ ζεσξῇ 

ὅηη  κειέηε ηνπ αηὴ δὲλ εἶλαη ηέιεηα, δηφηη θαλέλα ἔξγν ἀλζξψπηλν δὲλ εἶλαη 

ηέιεην. Ὅκσο εἶλαη ἕλα ἔλαπζκα, γηὰ λὰ θεληξίζῃ ηὸ ἐλδηαθέξνλ ηῶλ 

θηιφκνπζσλ ἀλαγλσζηῶλ ηνπ λὰ πξνρσξήζνπλ ζηὴλ ἔξεπλα θαὶ λὰ κειεηήζνπλ 

ζὲ βάζνο ηὴλ ςαιηηθὴ ηέρλε
28

. 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ζεσξεῖ ὅηη  γιῶζζα ὅζν θαὶ  κνπζηθὴ 

ιεηηνπξγνῦλ κὲ ηὸλ ἴδην ηξφπν
29

. Γη’ αηὸ ηὸ ιφγν ηφζν νἱ ἀξραῖνη πξφγνλνί καο 

ζηὴλ ιιάδα, ὅζν θαὶ κεηέπεηηα νἱ ρξηζηηαλνὶ θαηὰ ηὴ Βπδαληηλὴ ἐπνρὴ εἶραλ 

κεξηκλήζεη νὕησο ὥζηε λὰ θαιιηεξγεζνῦλ θαὶ λὰ ἀλαπηπρζνῦλ θαὶ ηὰ δχν αηὰ 

κεγέζε, γιῶζζα θαὶ κνπζηθή. Ἔηζη νἱ Ἕιιελεο ἔρνπλ ζπλδέζεη ηὶο δχν 

                                                                                                                                                           
25

 Βι. ΑΝΓΡΔΑ ΜΗΣΗΓΖ, Υνπξκνύδηνο ηπιηαλόο, ΘΗΔ, η. 12, ζη. 160-161. Σ. 

ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟΤ, Υνπξκνύδηνο ηπιηαλόο, ΛΔΜ, η. 6, ζζ. 595-596. 
26

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ζζ. 189-232. ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, Δἰζεγήζεηο, ζ. 1 θαὶ ἑμ.  
27

 Βι. ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, Ἐπηζηνιέο, ζ. 5 θαὶ ἑμ. 
28

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. α΄. 
29

 Πξβι. Π. ΣΟΜΠΡΑ, . Μνπζηθὴ θαὶ ζεκεηνινγία, Ἀζήλα 1998. 
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παξακέηξνπο, ηὴ γιῶζζα κὲ ηὴ κνπζηθή, κὲ ηὴ βξαρεία θαὶ καθξὰ θσλὴ ηῶλ 

γξακκάησλ, κὲ ηὶο ζπιιαβέο, κὲ ηὴ βξαρεία θαὶ καθξὰ ζέζε θαὶ ἄξζε ηνῦ 

ρξφλνπ θαὶ κὲ ηνὺο δηάθνξνπο πφδεο θαὶ πνηεηηθὰ κέηξα
30

. Δἶλαη παζηθαλὲο ὅηη 

ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο βξίζθεη ηὴ βαζεηὰ θαὶ πξναηψληα ζρέζε,  ὁπνία 

πάξρεη κεηαμὺ ηῆο γιψζζαο θαὶ ηῆο κνπζηθῆο∙ θαὶ ηὰ δχν αηὰ κεγέζε 

πεξηέρνπλ δσληαλὰ θχηηαξα, ηὰ ὁπνῖα θαιιηεξγνῦληαη, δηαπιάζνληαη θαὶ 

ἀλαπαξάγνληαη δηὰ κέζνπ ηῶλ αἰψλσλ ζὲ θαηλνχξγηεο κνξθὲο κέζῳ ηῆο 

ἀιιειεπίδξαζεο ηῶλ ἀλζξψπσλ. Κάπνηνη δνθεζίζνθνη, δπζηπρῶο 

πξνζπάζεζαλ λὰ ηππνπνηήζνπλ ηφζν ηὴ γιῶζζα ὅζν θαὶ ηὴ κνπζηθή, ἀιιὰ  

πξνζπάζεηά ηνπο ἔπεζε ζηὸ θελφ∙ ἀπέηπρε παηαγσδῶο
31

. 

Μέζα ζηὸ Θεσξεηηθφ ηνπ ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ἅπηεηαη ὅισλ ηῶλ 

βαζηθῶλ ζεκάησλ ηῆο ςαιηηθῆο, ἔζησ θαὶ ἀηειῶο, ὅπσο ἀλαθέξεη. Θὰ 

ἱθαλνπνηεζῇ, ἐὰλ θαηνξζψζῃ λὰ πξνζθέξῃ ἔζησ θαὶ θάηη κηθξὸ θαὶ ρξήζηκν 

ζηὸ «καγηθὸ νἰθνδφκεκα», ὅπσο ηὸ ὀλνκάδεη, ηῆο ςαιηηθῆο ηέρλεο
32

. 

Πξνζπάζεηα ηνῦ Οἰθνλφκνπ Υαξαιάκπνπο, ἔρνληαο π' ὅςηλ θπξίσο ηὸ 

Μέγα Θεσξεηηθὸλ ηνῦ Υξπζάλζνπ ηνῦ ἐθ Μαδχησλ ἀιιὰ θαὶ ηὸ ἔξγν ηῆο 

Μνπζηθῆο Παηξηαξρηθῆο πηηξνπῆο ηνῦ 1881, ἦηαλ λὰ ζπληάμῃ ἕλα 

Θεσξεηηθφ, ὅζν ηὸ δπλαηὸ πηὸ πιήξεο θαὶ ἐλεκεξσκέλν, νὕησο ὥζηε νἱ 

θηιφκνπζνη ἀλαγλῶζηεο λὰ κπνξνῦλ λὰ ἐληξπθήζνπλ ζ’ αηὸ θαὶ λὰ 

ἀπνθηήζνπλ ηὶο γλψζεηο, νἱ ὁπνῖεο ηνὺο ρξεηάδνληαη, ὥζηε λὰ θαηαξηηζηνῦλ ὅζν 

ηὸ δπλαηνλ θαιχηεξα θαὶ πιεξέζηεξα ζηὸλ ηνκέα ηῆο ςαιηηθῆο ηέρλεο
33

. 

                                                           
30

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. α΄. 
31

  πνιὺο Ἀδακάληηνο Κνξαῆο πξνζπάζεζε ἀπὸ ηὸ γξαθεῖν ηνπ ζηὸ Παξίζη λὰ δεκηνπξγήζῃ 

κηὰ γιῶζζα, ζηείξα θαὶ ἄγνλε, ηὴλ θαζαξεχνπζα, δηὰ ηῆο ὁπνίαο νἱ Ἕιιελεο ζὰ ἐμεθξάδνλην. 

Ὅκσο δὲλ θαηάιαβε ὅηη  γιῶζζα εἶλαη ἕλαο δσληαλὸο ὀξγαληζκφο, ὁ ὁπνῖνο κεηαβάιιεηαη, 

θαζὼο θαὶ  κνπζηθή, θαὶ ἰδηαίηεξα ηὸ δεκνηηθὸ ηξαγνχδη, θαζὼο θαὶ  ςαιηηθὴ ηέρλε. Πεξὶ 

αηνῦ βι. ΑΛΔΞ. Κ. ΠΑΠΑΓΔΡΟ, Κνξαῆο Ἀδακάληηνο, ΘΗΔ, η. 7, ζη. 818-825. Σ. 

ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟΤ, Κνξαῆο Ἀδακάληηνο, ΛΔΜ, η. 3, ζ. 241. 
32

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. α΄. Ὅπσο ὅιεο νἱ κεγάιεο θπζηνγλσκίεο, ἔηζη θαὶ ὁ 

Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ζεσξεῖ ηὴλ πξνζπάζεηά ηνπ ἀηειῆ. Ὅζν πηὸ βαζεηὰ εἰζέξρεζαη ζηὰ 

ἄδπηα βάζε ηῆο κνπζηθῆο, ηφζν πηὸ πνιὺ βιέπεηο ηὶο ἀηέιεηέο ζνπ θαὶ ηὴλ ἐπαιήζεπζε ηνῦ 

ζσθξαηηθνῦ «Ἕλ νἶδα, ὅηη νδὲλ νἶδα». Ἡ θξάζε αηὴ ἀπνδφζεθε ζηὸλ σθξάηε ἀπὸ ηὸλ ζθε-

πηηθηζηὴ θηιφζνθν Ἀξθεζίιαν ηὸλ 3
ν
 π.Υ. αἰῶλα. Βι. SEDLEY, Lucretius, ζ. 86. ηὴλ 

ἀπνινγία ηνῦ Πιάησλα γξάθεη ηὰ ἀθφινπζαˑ «ηῷ ὄληη γὰξ θηλδπλεχσ ηαχηελ εἶλαη ζνθφο. νὗηνη 

δὲ ηάρ’ ἄλ, νὓο ἄξηη ἔιεγνλ, κείδσ ηηλὰ ἠ θαη’ ἄλζξσπνλ ζνθίαλ ζνθνὶ εἶελ, ἠ νθ ἔρσ ηί ιέγσˑ 

ν γὰξ δὴ ἔγσγε αηὴλ ἐπίζηακαη, ἀιι’ ὅζηηο θεζὶ ςεχδεηαί ηε θαὶ ἐπὶ δηαβνιῇ ηῇ ἐκῇ ιέγεη. 

Βι. ΠΛΑΣΧΝΟ, Ἀπνινγία, 20d-20e. 
33

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. α΄. Σὸ Θεσξεηηθὸ ηνῦ Υξπζάλζνπ ηνῦ ἐθ Μαδχησλ 

ἐζεσξεῖην θάπσο ἀπεξραησκέλν ζὲ θάπνηνπο ηνκεῖο, γη’ αηὸ  ἐπηηξνπὴ ηνῦ 1881-1883 
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 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ζηὸλ πξφινγν ηνῦ Θεσξεηηθνῦ ηνπ θαηαιήγεη ζὲ 

κηὰ δηαπίζησζε ἀπνθαξδησηηθή, ὅηη δειαδή, ἂλ ἐμαηξέζῃο ηὸ Θεσξεηηθὸ ηνῦ 

Υξπζάλζνπ ἀξρηεπηζθφπνπ Γπξξαρίνπ, ὅια ηὰ ἄιια Θεσξεηηθά, πνὺ 

ἐμεδφζεθαλ κέρξη ηὴλ ἐπνρή, θαηὰ ηὴλ ὁπνία ζπλέγξαςε θαὶ ἐμέδσζε ηὸ 

Θεσξεηηθφ ηνπ, δειαδὴ κέρξη ηὸ 1939, δηδάζθνπλ μέλα θαὶ ἀλεθάξκνζηα 

ζηνηρεῖα πξὸο ηὴλ ἐθθιεζηαζηηθὴ κνπζηθή
34

. Ὡζηφζν  ζέζε αηὴ ηνῦ 

Οἰθνλφκνπ Υαξαιάκπνπο πξέπεη λὰ ζεσξεῖηαη ἀπφιπηε, ἀθνῦ θαίλεηαη λὰ 

ἀγλνῆ ηὰ ἔξγα ηνῦ Κπξηαθνῦ θεζηνκάγλεηνο
35

 θαὶ Παλαγηψηνπ 

Ἀγαζνθιένπο
36

, ἀιιὰ θαὶ ηνῦ Κσλζηαληίλνπ Φάρνπ
37

. ήκεξα ηὸ ἔξγν ηνῦ 

Υξπζάλζνπ θξίλεηαη βάζεη λέσλ ζπκπεξαζκάησλ ηῆο ἔξεπλαο
38

. 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ζεκεηψλεη ἐπίζεο, ηὴλ ἔιιεηςε ὀξγάλνπ 

θαηάιιεινπ γηὰ ηὴ δηδαρὴ ηῶλ κειῳδηθῶλ δηαζηεκάησλ ηῆο βπδαληηλῆο 

κνπζηθῆο
39

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           
ἀλαζεψξεζε δηάθνξεο ζέζεηο ηνῦ Υξπζάλζνπ, ἰδηαίηεξα ὅζνλ ἀθνξ ηὰ δηαζηήκαηα κεηαμὺ ηῶλ 

θζφγγσλ ζηνὺο δηάθνξνπο ἤρνπο. Σφζν ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ὅζν θαὶ ὁ ηπιηαλὸο 

Υνπξκνχδηνο ἔρνπλ ηὶο δηθέο ηνπο ἀπφςεηο γχξσ ἀπὸ ηὰ δηαζηήκαηα θαὶ ηὰ κφξηα κεηαμὺ ηῶλ 

θζφγγσλ ζηνὺο ἤρνπο ηῆο ςαιηηθῆο, βαζηδφκελνη ζὲ δηθέο ηνπο κεηξήζεηο. Ὄρη ιίγνη 

κνπζηθνιφγνη θαίλεηαη λὰ ζπκθσλνῦλ ζήκεξα κὲ ηὶο ἀπφςεηο ηῶλ δχν θππξίσλ ζεσξεηηθῶλ 

γχξσ ἀπὸ ηὰ δηαζηήκαηα ηῶλ θιηκάθσλ. Πεξὶ αηνῦ βι. ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, Μειέηεο, ὅπ.π., ζ. 19ἑμ. 
34

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. α΄. 
35

 ΦΗΛΟΞΔΝΟΤ, Θεσξεηηθόλ, ηνηρεηῶδεο ηῆο Μνπζηθῆο, Κσλζηαληηλνχπνιηο 1859. 
36

 Π. ΑΓΑΘΟΚΛΔΟΤ, Θεσξεηηθὸλ ηῆο Ἐθθιεζηαζηηθῆο Μνπζηθῆο, Ἀζῆλαη 1855. 
37

 Κ. ΦΑΥΟΤ, Ἠ παξαζεκαληηθὴ ηῆο βπδαληηλῆο κνπζηθῆο, Ἀζῆλαη 1917. 
38

 Α. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΗΓΟΤ, Θεώξεζε θαὶ πξνζδηνξηζκὸο ηῶλ κνπζηθῶλ δηαζηεκάησλ ηῆο κηᾶο 

θσλῆο (2009). 
39

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. β΄. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄ 

 

ΠΡΟΧΠΟΓΡΑΦΗΑ 

ΣΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ 

 

α) Βηνγξαθηθὰ 

 

 Οἰθνλφκνο Παπαραξάιακπνο γελλήζεθε ζηὸ ρσξηὸ Σάια ηῆο ἐπαξρίαο 

Πάθνπ ηὸ 1861
40

. πῆξμε ἐθθιεζηαζηηθὸο παξάγνληαο θαὶ ἄξηζηνο θάηνρνο 

ηῶλ ἐθθιεζηαζηηθῶλ γξακκάησλ θαὶ ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο κνπζηθῆο
41

. Καηήγεην 

ἀπὸ ἱεξαηηθὴ νἰθνγέλεηα
42

. Ἡ ζχδπγφο ηνπ ὠλνκαδφηαλ ιέλε Υαηδε-

Οἰθνλφκνπ. Γηεθξίλεην γηὰ ηὴ θηινπνλία, ηὴλ ἀγαζφηεηα ηῆο ςπρῆο ηεο θαὶ ηὰ 

θηιάλζξσπά ηεο αἰζζήκαηα. 

Σὴ ςαιηηθὴ ηέρλε δηδάρζεθε ἀπὸ ηὸλ ἱεξνκφλαρν Ἰσαλλίθην, ὁ ὁπνῖνο 

δηεηέιεζε ἐθεκέξηνο ζηὸλ ἱεξὸ λαὸ ηνῦ ἁγίνπ Λαδάξνπ ζηὴ Λάξλαθα
43

. Κάπνηα 

ζηνηρεῖα γηὰ ηὶο κειέηεο θαὶ ηὴ ζπνπδή ηνπ ζηὴλ ςαιηηθὴ παίξλνπκε ἀπὸ ηὶο 

ἐπηζηνιέο ηνπ ζηὴλ ἐθεκεξίδα Πάθνο. ὲ κηὰ ἀπαληεηηθὴ ἐπηζηνιή ηνπ πξὸο 

ηὸλ Κανπξῆ ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ἀλαθέξεη ὅηη δηδάρζεθε ηὴ βπδαληηλὴ 

κνπζηθὴ ἀπὸ ηνὺο κεγαιχηεξνπο κνπζηθνὺο θαὶ ζπγγξαθεῖο, ηνὺο ὁπνίνπο γηὰ 

λὰ ἀπαξηζκήζῃ ζὰ ἤζειε ἀξθεηὲο ζειίδεο. Σὰ ζπγγξάκκαηα ηῶλ κνπζηθῶλ 

αηῶλ πῆξμαλ γηὰ ὁιφθιεξε ἑμεθνληαεηία  ηξνθή ηνπ,  ζθέςε ηνπ θαὶ  

δσή ηνπ. Ἀλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθὰ ὅηη δὲλ πάξρεη ἐθθιεζηαζηηθὸο κνπζηθὸο 

ζπγγξαθέαο, ηνῦ ὁπνίνπ ηὰ ζπγγξάκκαηα λὰ κὴλ ἔρεη κειεηήζῃ πνιιὲο θνξέο. 

Ἀλαγθάδεηαη λὰ ἀπνθαιχςῃ θαὶ πηπρὲο ηῆο πξνζσπηθῆο ηνπ δσῆο, ὅηη δειαδὴ 

                                                           
40

 Βι. ΚΟΤΓΟΤΝΑΡΖ, Λεμηθόλ, ζ. 455.  Θεφδνπινο Καιιίληθνο ἀλαθέξεη ὅηη ὁ Οἰθνλφκνο 

Υαξάιακπνο γελλήζεθε ηὸ 1860, ἀιιὰ  ρξνλνινγία αηὴ ζεσξεῖηαη κιινλ ιαλζαζκέλε. Βι. 

ΚΑΛΛΗΝΗΚΟΤ, Θεσξεηηθόλ, ζ. 146. Σὴλ ἴδηα ιαλζαζκέλε ρξνλνινγία ρξεζηκνπνηεῖ θαὶ ὁ 

Σάθεο Καινγεξφπνπινο. Βι. ΛΔΜ, η. 6, ζ. 477. Γπζηπρῶο  Θξεζθεπηηθὴ θαὶ Ἠζηθὴ 

γθπθνπαηδεία δὲλ ἔρεη ιεῖκκα γηὰ ηὸλ Οἰθνλφκν Υαξάιακπν. 
41

 Βι. ΚΟΤΓΟΤΝΑΡΖ, Λεμηθόλ, ζ. 455. 
42

 Βι. ΠΑΦΟ, βδνκαδηαία ἀλεμάξηεηνο ἐθεκεξίο, Ἔηνο ΗΣ΄ - Ἀξ. θχιινπ 868, Πέκπηε 11 

Μαξηίνπ 948, ζ. 3. 
43

 Βι. ΚΑΛΛΗΝΗΚΟΤ, Θεσξεηηθόλ, ὅπ.π., ζ. 146. Σ. ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟΤ, 

Παπαραξάιακπνο νἰθνλόκνο, ΛΔΜ, η. 6, ζ. 477. 
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κεηὰ ηὴλ ἐθηέιεζε ηῶλ πνιιῶλ ηνπ θαζεθφλησλ ζηὴλ Μεηξφπνιε Πάθνπ, δὲλ 

εἶρε νὔηε ιεπηὸ ηῆο ὥξαο ἀθηεξσκέλν παξεθηὸο γηὰ ηὴ κνπζηθή. Πνιιὲο θνξὲο 

ράξηλ ηῆο κειέηεο ηῆο κνπζηθῆο, ἀδηαθνξνῦζε θαὶ γηὰ αηή ηνπ ηὴλ ηξνθή
44

. 

πὶ ηῶλ κεηξνπνιηηῶλ Νενθχηνπ θαὶ πηθαλίνπ
45

 ὁ Οἰθνλφκνο 

Υαξάιακπνο δηεηέιεζε πξσηνςάιηεο ηνῦ κεηξνπνιηηηθνῦ λανῦ ἁγίνπ 

Θενδψξνπ. Πξνέβε ζηὴλ θαηαγξαθὴ ηῆο ἀθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ Θξφλνπ θαὶ 

ὁ ζρεηηθὸο θψδηθαο θαηαηέζεθε ζηὸ θηεκαηνιφγην Κχπξνπ
46

. Σὸ 1901 ἔγηλε  

ρεηξνηνλία ηνπο εἰο πξεζβχηεξν ζηὸλ κεηξνπνιηηηθὸ λαὸ ηνῦ ἁγίνπ Θενδψξνπ, 

ἀθνῦ δηαδέρζεθε ηὸλ παηέξα ηνπ, θαὶ πξνήρζε ζὲ Οἰθνλφκν ἀπὸ ηὸλ 

κεηξνπνιίηε Πάθνπ Ἰάθσβν
47

. 

Ἀπὸ ηὸ 1915 κέρξη ηὴλ θνίκεζή ηνπ δηεηέιεζε ζξνληθὸο ἐπίηξνπνο Πάθνπ 

θαὶ ἀπὸ ηὸ 1931 κέρξη ηὸ 1946 ηακίαο ηῆο κεηξνπφιεσο Πάθνπ. Ἀθφκε 

δηεηέιεζε γηὰ πνιιὰ ρξφληα ἐθθιεζηαζηηθὸο δηθαζηήο
48

, θαὶ δάζθαινο ηῆο 

κνπζηθῆο ζηὰ θαηερεηηθά
49

. Ἡ ἐθεκεξίδα Πάθνο θαηεγνξεῖ ηὸλ κεηξνπνιίηε 

Πάθνπ ὅηη «ἐθ ηνῦ ἐπηβνεζεηηθνῦ ὁ Μεηξνπνιίηεο κηζζνδνηεῖ κὲ Λ. 2.00 

κεληαίσο ηὸλ Αἰδ. Παπαραξάιακπνλ Οἰθνλφκνλ, ὅζηηο ἄιινηε ἐκηζζνδνηεῖην ἐθ 

ηνῦ Θξνληθνῦ ηακείνπ»
50

. 

                                                           
44

 Βι. ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, Ἐπηζηνιέο, ὅπ.π., ζ. 45. 
45

  Νεφθπηνο δηεηέιεζε κεηξνπνιίηεο Πάθνπ ἀπὸ ηὸ 1869 κέρξη ηὸ 1888 θαὶ ὁ πηθάληνο ἀπὸ 

ηὸ 1890 κέρξη ηὸ 1899. Βι. ΚΑΛΛΗΝΗΚΟΤ, Θεσξεηηθόλ, ὅπ.π., ζ. 146. 
46

 Βι. ΚΟΤΓΟΤΝΑΡΖ, Λεμηθόλ, ὅπ.π., ζ. 455. 
47

  Ἰάθσβνο Ἀληδνπιάηνο δηεηέιεζε κεηξνπνιίηεο Πάθνπ ἀπὸ ηὸ 1910 κέρξη ηὸ 1930. Βι. 

ΚΑΛΛΗΝΗΚΟΤ, Θεσξεηηθόλ, ὅπ.π., ζ. 146. Ἡ ιέμε «Οἰθνλφκνο» δὲλ ἀπνηειεῖ ηὸ ἐπίζεην ηνῦ 

π. Υαξαιάκπνπο, ἀιιὰ ηὸ ἀμίσκα-ὀθθίθην, ηὸ ὁπνῖν θαηεῖρε ὡο ἐγγακνο ἐθεκέξηνο ἱεξέαο. Γὲλ 

πάξρνπλ ὁπνηεζδήπνηε ἄιιεο καξηπξίεο ὅηη ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ρξεζηκνπνηνῦζε ἄιιν 

ἐπίζεην ἐθηὸο ἀπὸ ηὸ «Οἰθνλφκνο». Σὸ ἴδην ἐπίζεην ρξεζηκνπνηνῦζε θαὶ  γπλαίθα ηνπ ιέλε. 

Πεξὶ ηνῦ ἀμηψκαηνο ηνῦ «νἰθνλφκνπ», βι. ππξ. Γ. Μαθξῆο, Οἰθνλόκνο, Θ.Η.Δ., η. 9, ζη. 680-

681. 
48

 ηὴλ ἐθεκεξίδα Πάθνο πάξρεη  ἀθφινπζε ἀλαθνίλσζε: «Ἱεξὰ Μεηξφπνιηο Πάθνπ, 

πηθχξσζηο Γάκνπ, Σὸ θθιεζηαζηηθὸλ Γηθαζηήξηνλ ηῆο Ἱεξο Μεηξνπφιεσο Πάθνπ ιαβὸλ 

γλῶζηλ ηῆο ἐγθξίζεσο ηῆο αἰηήζεσο ηῶλ Ἰάζσλνο Υ. Νενθχηνπ θαὶ ιέλεο Ἀ. ςαξίδνπ 

ἀκθνηέξσλ ἐθ Κηήκαηνο πξὸο λνκηκνπνίεζηλ ηνῦ γάκνπ αηῶλ, θχξσζε ηὴλ πξνεγνπκέλελ 

αηνῦ ἀπφθαζηλ θαὶ ἐθήξπμε λφκηκνλ ηὸλ γάκνλ ηῶλ ἄλσ πξνζψπσλ, ηειεζζέλησλ πάλησλ ηῶλ 

ἐθθιεζηαζηηθῶλ λνκίκσλ θαὶ ζπλεπῶο ηὰ ἄλσ πξφζσπα εἶλαη πιένλ ἐιεχζεξα παληὸο 

ἐθθιεζαζηηθνῦ ἐπηηηκίνπ θαὶ δχλαληαη λὰ κεηέρσζη πάλησλ ηῶλ ἐθθιεζηαζηηθῶλ κπζηεξίσλ, 

ὅπσο θαὶ νἱ ινηπνὶ ρξηζηηαλνί. Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο». ΠΑΦΟ, βδνκαδηαία ἐζληθν-

αγξνηηθὴ ἐθεκεξίο, Ἔηνο Γ΄ - Ἀξ. 109, 7 Ἰνπιίνπ 1933, ζ. 5. ηὴλ ἐλ ιφγῳ ἀλαθνίλσζε 

βιέπνπκε ηὴλ αζηεξφηεηα θαὶ ηὴλ ἀθξίβεηα ζηνὺο θαλφλεο ηῆο θθιεζίαο, κὲ ηὴλ ὁπνία 

ἔβιεπαλ ηὰ δηάθνξα ζέκαηα νἱ ἀπαξηίδνληεο ηὸ ἐθθιεζηαζηηθὸ δηθαζηήξην. 
49

 Βι. ΚΟΤΓΟΤΝΑΡΖ, Λεμηθόλ, ὅπ.π., ζ. 455. 
50

 ΠΑΦΟ, βδνκαδηαία ἐζληθὴ ἐθεκεξίο, Ἔηνο Β΄ - Ἀξ. 84, 13 Ἰαλνπαξίνπ 1933, ζ. 3. 
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Σὸλ επηέκβξην ηνῦ 1933, κέξα Κπξηαθή, ζηὶο 11π.κ. ἐθνηκήζε  ζχδπγφο 

ηνπ Παπαραξαιάκπνπο Οἰθνλφκνπ. Ἡ ιέλε ἀπέζαλε ζὲ ιηθία 73 ρξφλσλ ἀπὸ 

ζπγθνπὴ θαξδίαο
51

. Ἡ θεδεία ηεο ἔγηλε ηὴλ ἑπφκελε κέξα ζηὸλ ἱεξὸ λαὸ ηνῦ 

Ἁγίνπ Θενδψξνπ παξνπζίᾳ πιήζνπο ιανῦ. ηὴλ θεδεία ρνξνζηάηεζε ὁ 

Μεηξνπνιίηεο Πάθνπ θ. Λεφληηνο. Γηδαθηηθὸλ ἐπηθήδεην εἶπελ ὁ Λάδαξνο 

Υαηδεζέκειεο, πεξηνδεχσλ ἱεξνθήξπθαο ηῆο ἀδειθφηεηαο ζενιφγσλ «ΕΧΖ». 

Σὴλ θνηκεζεῖζα ἀπνραηξέηεζε ὁ δηθεγφξνο Λ. Φηιίππνπ, ὁ ὁπνῖνο θαηέζεζε 

ζηεθάλνπο ἐθ κέξνπο ἄιισλ νἰθνγελεηῶλ
52

. 

Ὅπσο ἀλαθέξεη  ἐθεκεξίδα Πάθνο, ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ἦηαλ ηχπνο 

εζεβήο, πξνο, ἀγαζὸο θαὶ εἰξεληθφο, ὁ ὁπνῖνο θαηέθηεζε ηὸλ ζεβαζκὸ ηνῦ 

πνηκλίνπ ηνπ, ηὸ ὁπνῖν δηέβιεπε ζηὸ πξφζσπφ ηνπ ηὸλ παξαδεηγκαηηθὸ ἱεξέα, κὲ 

ἁγηφηεηα βίνπ θαὶ παξαδεηγκαηηθὰ ἐλάξεηε δσή
53

. θάξκνζε θαηὰ γξάκκα ηὸ 

ξεηὸ «ςαιῶ ηῷ Θεῷ κνπ ἕσο πάξρσ»
54

. 

πῆξμε ἄξηζηνο γλψζηεο ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο κνπζηθῆο, ηὴλ ὁπνία δίδαμε ζὲ 

πνιινὺο καζεηέο
55

. Ἕλα δεῖγκα ηνῦ πφζν θαιὸο πῆξμε ὁ Οἰθνλφκνο 

Υαξάιακπνο ζηὴλ ςαιηηθὴ ηέρλε εἶλαη θαὶ ηὰ πνηθίια ζπγγξάκκαηα ηνπ, ηὰ 

ὁπνῖα ἐπαίλεζαλ κνπζηθνὶ ηῆο Μεγάιεο ηνῦ Υξηζηνῦ θθιεζίαο. Γεῖγκα ἀθφκε 

ηνῦ πφζν ἀθνζησκέλνο πῆξμε ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ζηὴλ ἐθθιεζηαζηηθὴ 

                                                           
51

 Βι. ΠΑΦΟ, βδνκαδηαία ἐζληθν-αγξνηηθὴ ἐθεκεξίο, Ἔηνο Γ΄ - Ἀξ. 120, 22 επηεκβξίνπ 

933, ζ. 4. 
52

 Οἱ νἰθνγέλεηεο, νἱ ὁπνῖεο θαηέζεζαλ ζηεθάλνπο ζηὴλ θεδεία ηῆο ζπδχγνπ ηνῦ Υαξαιάκπνπο 

Οἰθνλφκνπ εἶλαη νἱ ἀθφινπζεο: . Μ. Ἀγξφηε, Η. Παξάζρνπ, Α. Υξηζηνδνχινπ, Ν. Καξάιιε, Υ. 

Παλαγίδε, Α. Παπαζηπιηαλνῦ, Γ. Καζεηδηψηε, Υ. Σαιαξίδε, Κ. Φηιηππίδνπ, Δ. Υαξαιάκπνπο, 

Λ. Κπξηαθίδε, Γ. Η. Λντδίδνπ, Γ. Νηθνιάνπ, Γ. Παπαδνπνχινπ, Δ. Κνληψηε, Ν. Δ. Γεσξγηάδνπ, 

Μ. Υξηζηνδνχινπ, Κι. Νεζηνξίδνπ, Ἀλη. Γ. Παπιίδνπ, Μ. Παπαδνπνχινπ, Ν. Υξηζηνδνχινπ, 

Γ. Νηθήηα, Μ. Β. Μηραειίδνπ, Ο. Γεκεηξηάδνπ, Κ. Κνππάηζνπ, Ξ. . Ἰσαλλίδνπ, . 

Νηθνιαΐδνπ, Υξ. Λψξε, Φ. Θ. Γεσξγηάδνπ, Γηαγ. Γεσξγηάδνπ, . Ληαζίδνπ, Υ. Κνππάηνπ, 

Παπαδνπνχινπ, Δ. Ἀλησληάδνπ, Λ. Φηιίππνπ, Νηθ. άββα, θαὶ ηῆο Ἱεξο Μεηξνπφιεσο Πάθνπ. 

Βι. ΠΑΦΟ, βδνκαδηαία ἐζληθν-αγξνηηθὴ ἐθεκεξίο, Ἔηνο Γ΄ - Ἀξ. 120, 22 επηεκβξίνπ 933, 

ζ. 4. Ἀθνινχζσο  ἐθεκεξίδα Πάθνο ζηνὺο ζπγγελεῖο ηῆο καθαξίηηδνο ἐθθξάδεη ηὰ ζεξκά ηεο 

ζπιιππεηήξηα. Ἡ νἰθνγέλεηα ηνῦ Παπαραξαιάκπνπο Οἰθνλφκνπ ζὲ εραξηζηήξηα ἀλαθνίλσζε 

ἐθθξάδεη ηὰ ἀθφινπζα: «Πξὸο πάληαο ηνὺο θαζ’ νἱνλδήπνηε ηξφπνλ ζπιιππεζέληαο κο ἐπὶ ηῷ 

ζαλάηῳ ηῆο πξνζθηινῦο ζπδχγνπ θαὶ κάκκεο καο ιέλεο ἐθθξάδνκελ ηὰο ζεξκάο καο 

εραξηζηίαο. Μεηὰ ηηκῆο, χδπγνο Υ΄΄ Οἰθνλφκνο Υαξαιάκπνπο, Οἱ ἔγγνλνη, Γεκήηξεο, 

Υαξάιακπνο θαὶ Ἀξίζηε Α. Π/ηπιηαλνῦ». ΠΑΦΟ, βδνκαδηαία ἐζληθν-αγξνηηθὴ ἐθεκεξίο, 

Ἔηνο Γ΄ - Ἀξ. 125, 22 θησβξίνπ 1933, ζ. 3. 
53

 Βι. θεκεξίδα ΠΑΦΟ, ἔηνο ΗΣ΄ - ἀξ. θχιινπ 868, Πέκπηε 11 Μαξηίνπ 1948. 

ΚΟΤΓΟΤΝΑΡΖ, Λεμηθόλ, ὅπ.π., ζ. 455. 
54

 Φαικ. ξγ΄, 33. 
55

 «Μπνξεῖ λὰ ιερζῇ ὅηη ὅινη ζρεδὸλ νἱ λεψηεξνη θιεξηθνὶ θαὶ ςάιηαη ηῆο ἐπαξρίαο Πάθνπ 

ἦζαλ καζεηαί ηνπ». ΚΟΤΓΟΤΝΑΡΖ, Λεμηθόλ, ὅπ.π., ζ. 455. 
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κνπζηθὴ εἶλαη θαὶ ηὸ ὅηη ἀθφκε θαὶ ηξεῖο κέξεο πξὶλ ἀπὸ ηὴλ θνίκεζή ηνπ 

ἀζρνιεῖην κὲ ηὴ ςαιηηθὴ ηέρλε θαὶ θξφληηζε λὰ ζπιιέμῃ ζὲ εἰδηθὸ δσκάηην ηὰ 

κνπζηθά ηνπ βηβιία, γεγνλὸο ηὸ ὁπνῖν καξηπξεῖ ηὸλ δῆιν θαὶ ηὴλ ἐπηκέιεηα πνὺ 

εἶρε γηὰ ηὴλ ἐθθιεζηαζηηθὴ κνπζηθή. 

Κνηκήζεθε ηὸ άββαην ἀπφγεπκα 6 Μαξηίνπ ηνῦ 1948, ζὲ ιηθία 87 

ρξφλσλ
56

. Ἡ θεδεία ηνπ ἔγηλε κὲ θάζε κεγαινπξέπεηα ηὴλ Κπξηαθὴ 7 Μαξηίνπ 

ἀπὸ ηὸλ Ἱεξὸ Ναὸ ηνῦ Ἁγίνπ Θενδψξνπ, κὲ δαπάλεο ηῆο ἱεξο κεηξνπφιεσο 

Πάθνπ. ηὴλ θεδεία ζπκκεηεῖραλ ὁ Μεηξνπνιίηεο Πεξγάκνπ θ. Ἀδακάληηνο, ὁ 

γνχκελνο ηῆο Ἱεξο Μνλῆο ἁγίνπ Νενθχηνπ θ. Λαπξέληηνο, ὁ ἔμαξρνο ηῆο 

ἀξρηεπηζθνπῆο θ. Ἱεξψλπκνο, ὁ ὁπνῖνο ἐθπξνζσπνῦζε ηὸλ καθαξηφηαην 

ἀξρηεπίζθνπν Κχπξνπ, ὁ ἀξρηκαλδξίηεο ηνῦ ζξφλνπ Πάθνπ θ. Γελλάδηνο θαὶ 

δεθαηέζζεξεηο ἱεξεῖο ηῆο πφιεσο θαὶ ηῶλ πεξηρψξσλ. πηθήδεην ἐμεθψλεζε ὁ 

ἀξρηκαλδξίηεο Γελλάδηνο, ὁ ὁπνῖνο ἐμῆξε ηὶο ἀξεηὲο ηνῦ Οἰθνλφκνπ 

Υαξαιάκπνπο
57

. 

Ὅπσο βιέπνπκε ζηὴλ ἐθεκεξίδα Πάθνο, ὁ Παπαραξάιακπνο Οἰθνλφκνο 

ἀπέθηεζε ηξεῖο ἐγγνλνχο. Γὲλ γίλεηαη θακηὰ ἀλαθνξὰ ζηὰ παηδηά ηνπ. Οἱ 

ἐγγνλνί ηνπ εἶλαη νἱ Γεκήηξεο, Υαξάιακπνο θαὶ Ἀξίζηε Α. Παπάηπιηαλνῦ»
58

. 

 

β) Ὁ Οἰθνλόκνο Υαξάιακπνο θαὶ ἡ ςαιηηθὴ ηέρλε 

 

 Οἰθνλφκνο Παπαραξάιακπνο ζηειίηεπζε, θπξίσο κὲ ηὰ ἄξζξα ηνπ ζηὴλ 

ἐθεκεξίδα Πάθνο, ηὴλ ηάζε πνὺ εἶραλ νἱ ςάιηεο ηῆο ἐπνρῆο ἐθείλεο, λὰ 

δεκηνπξγνῦλ εξσπατθὲο ρνξῳδίεο θαὶ λὰ ςάιινπλ ηξίθσλα. ηηγκαηίδεη ηὴλ 

θαηάζηαζε ηῶλ θαηξῶλ ηνπ, ὅηη δειαδὴ νὔηε ζηὶο ἐθθιεζίεο, νὔηε ζηὰ 

κνλαζηήξηα, νὔηε ζηὶο κεηξνπφιεηο, νὔηε ζηὰ γπκλάζηα πάξρεη ζρνιὴ ζηὴλ 

                                                           
56

 Πάιηλ ν Θεφδνπινο Καιιίληθνο ἀλαθέξεη ἐζθαικέλε κεξνκελία θνηκήζεσο (1946) ηνῦ 

Οἰθνλφκνπ Υαξαιάκπνπο. Βι. ΚΑΛΛΗΝΗΚΟΤ, Θεσξεηηθόλ, ὅπ.π., ζ. 147.  Οἰθνλφκνο 

Υαξάιακπνο ἐθνηκήζε ηὸ ἀπφγεπκα ηνῦ αββάηνπ 6 Μαξηίνπ 1948 θαὶ ὄρη ηὴλ Πέκπηε 11 

Μαξηίνπ, ὅπσο ἐζθαικέλα ἀλαθέξεηαη ζηὸ Βηνγξαθηθὸλ Λεμηθὸλ Κππξίσλ ηνῦ ἱζηνξηθνῦ 

Ἀξηζηείδε Κνπδνπλάξε. ηὶο 11 Μαξηίνπ θπθινθφξεζε  ἐθεκεξίδα Πάθνο, ζηὴλ ὁπνία 

γίλεηαη ιφγνο ὅηη ηὸ ἀπφγεπκα ηνῦ παξειζφληνο αββάηνπ ἐμεδήκεζε πξὸο Κχξηνλ ὁ νἰθνλφκνο 

Υαξάιακπνο. Βι. ΚΟΤΓΟΤΝΑΡΖ, Λεμηθόλ, ὅ.π., ζ. 455. θεκεξίδα ΠΑΦΟ, ἔηνο ΗΣ΄ - ἀξ. 

θχιινπ 868, Πέκπηε 11 Μαξηίνπ 1948. 
57

 Βι. θεκεξίδα ΠΑΦΟ, ἔηνο ΗΣ΄ - ἀξ. θχιινπ 868, Πέκπηε 11 Μαξηίνπ 1948. 
58

 Βι. ΠΑΦΟ, βδνκαδηαία ἐζληθν-αγξνηηθὴ ἐθεκεξίο, Ἔηνο Γ΄ - Ἀξ. 125, 22 θησβξίνπ 

1933, ζ. 3. 
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ὁπνία λὰ κπνξῇ θάπνηνο λὰ κάζῃ ηὴ βπδαληηλὴ κνπζηθή. Σὸ κφλν πνὺ πάξρεη 

ζηὰ ὠδεῖα εἶλαη  ηεηξάθσλε ἰηαιηθὴ κνπζηθή
59

. 

Μέζα ζηὰ πιαίζηα ηῆο δηαηήξεζεο ηῆο ςαιηηθῆο παξαδφζεσο, ὁ Οἰθνλφκνο 

Υαξάιακπνο δηαηεξνῦζε ζηελὴ ἀιιεινγξαθία κὲ ηὸλ θχπξην 

κνπζηθνδηδάζθαιν θαὶ ζεσξεηηθὸ ηπιηαλὸ Υνπξκνχδην. Δἶλαη ραξαθηεξηζηηθὸ 

ηὸ ἐγθψκην πνὺ πιέθεη ζὲ ἐπηζηνιή ηνπ ὁ ηπιηαλὸο Υνπξκνχδηνο πξὸο ηὸλ 

Οἰθνλφκν Υαξάιακπν: «ο ἀλαγλσξίδσ, ζο ἐθηηκῶ, ζο ζεσξῶ ἕλα ἐθ ηῶλ 

ζπαλίσλ, ζπαλησηάησλ κνπζηθῶλ, ἐμ ὅζσλ ἐκειέηεζαλ θαὶ ἐλεβάζπλαλ εἰο ηὰ 

κπζηήξηα αηῆο. Δἶδα, ἀλέγλσζα, ἐκειέηεζα γλψκαο θαὶ ἰδέαο πνιιῶλ, ηὰο 

ὁπνίαο ὅκσο ἐζεψξεζα θαὶ ζεσξῶ ὡο θαξχδηα θνχθηα. Γὲλ ιέγσ ηνῦην ἐμ 

ἀιαδνλείαο, ἀιιὰ ἐθ πεπνηζήζεσο θαὶ πνιπεηνῦο πείξαο. Ἴζσο δνζῇ θαηξὸο θαὶ 

ἀθνξκὴ λὰ δηαηξαλψζσ ηνῦην θαὶ ἄιισο πσο. Ἀζπάδνκαί ζε θαὶ δηαηειῶ 

κέηεξνο ὅισο . Υνπξκνχδηνο»
60

. 

 

γ) Ὁ Οἰθνλόκνο Υαξάιακπνο ὡο ἀξζξνγξάθνο 

 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ἀξζξνγξαθνῦζε θπξίσο ζηὴλ ηνπηθὴ ἐθεκεξίδα 

«Πάθνο» ἀπὸ ηὸ 1935 κέρξη ηὴλ κέξα ηῆο θνηκήζεψο ηνπ
61

. Κχξην κέιεκα θαὶ 

θξνληίδα εἶρε ηὴλ πξνβνιὴ ηνῦ παξαδνζηαθνῦ βπδαληηλνῦ ὕθνπο, ζὲ κηὰ 

πεξίνδν ὅπνπ θπξηαξρνῦζαλ νἱ εξσπατθὲο ηξηθσλίεο
62

. Μεηὰ ηὴ γιῶζζα 
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 Βι. ΠΑΦΟ, βδνκαδηαία ἀλεμάξηεηνο ἐθεκεξίο, Ἔηνο Γ΄ - Ἀξ. θχιινπ 189, Πέκπηε 7 

Μαξηίνπ 1935, ζ. 4. 
60

 ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, Ἐπηζηνιέο, ὅπ.π., ζ. 45. Παξφκνηα εἶλαη θαὶ ηὰ αἰζζήκαηα ηνῦ Οἰθνλφκνπ 

Υαξαιάκπνπο πξὸο ηὸλ ηπιηαλὸ Υνπξκνχδην. Σὸλ ζεσξεῖ ὡο γίγαληα ζηὴ ςαιηηθὴ ηέρλε θαὶ 

ἀλαθέξεη ἀθφκε ὅηη ὅινο ὁ θφζκνο ρσξὶο θακηὰ ἀληηινγία ηὸλ ἐθηηκ θαὶ ηὸλ ζαπκάδεη. Βι. 

ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, Ἐπηζηνιέο, ὅπ.π., ζ. 45. 
61

 Βι. ὅπ.π., ζ. 5 θαὶ ἑμ. 
62

 Βι. ΠΑΡΖ, Ἱζηνξία, ζζ. 37-38. πάξρνπλ δηάθνξνη ιφγνη, γηὰ ηνὺο ὁπνίνπο ηὴλ ἐπνρή, θαηὰ 

ηὴλ ὁπνία ἔδεζε ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο, ἐπεθξάηεζε  ηξηθσλία, κὲ θχξην ἐθπξφζσπφ ηεο 

ηὸλ Ἰσάλλε αθειιαξίδε. ηὴλ ἐπνρὴ ἐθείλε, ὅπσο ἀλαθέξεηαη, πῆξρε ἐθθνζκίθεπζε ηῶλ 

ἐθθιεζηαζηηθῶλ κνπζηθῶλ, θαζὼο θαὶ ηνῦ ἰδίνπ ηνῦ θιήξνπ. Παξάιιεια νἱ ἐμσιαηξεπηηθὲο 

ςαιηηθὲο ἐθηειέζεηο, νἱ ζπλαπιίεο, ἀιινίσζαλ κὲ ηὸλ ηξφπν ηνπο ηὸ ςαιηηθὸ κέινο. Ὅπσο 

πνζηεξίδνπλ θάπνηνη,  δηνξγάλσζε ζπλαπιηῶλ ζὲ ζέαηξα εἶλαη ζπλήζεηα μέλε πξὸο ηὴλ 

ὀξζφδνμε παξάδνζε, ἀθνῦ  ςαικῳδία ζηὶο ζπλαπιίεο αηὲο ἀπνδεζκεχεηαη ἀπὸ ηὸλ ρῶξν θαὶ 

ηὸλ ρξφλν ηεο. Ὅκσο ηὸ ζέκα αηὸ πξέπεη λὰ ηὸ δνῦκε θπξίσο κέζα ζηὸλ εξσπατθὸ θαὶ ἐθηὸο 

ιιάδνο ρῶξν. Οἱ ζπλαπιίεο ζὲ ζέαηξα ηνῦ ἐμσηεξηθνῦ γίλνληαη γηὰ λὰ πξνβιεζῇ  ςαιηηθὴ 

παξάδνζε ζηνὺο ἐθηὸο ηῆο ξζφδνμεο θθιεζίαο ρξηζηηαλνὺο θαζὼο θαὶ ζηνὺο ἀιινζξήζθνπο. 

Δἶλαη ηξφπνλ ηηλὰ κηὰ πξψηε γλσξηκία κὲ ηὴλ ςαιηηθὴ παξάδνζε ηῆο ξζνδφμνπ θθιεζίαο. 

Ἀθφκε θαὶ ζηὸλ ξζφδνμν Υξηζηαληθὸ ρῶξν εἶλαη δπλαηὴ  δηνξγάλσζε ζπλαπιηῶλ βπδαληηλῆο 

κνπζηθῆο, κὲ ζθνπὸ ηὴλ πξνβνιὴ ηῆο παξαδφζεσο καο ζὲ ἀλζξψπνπο πνὺ βξίζθνληαη καθξηὰ 

ἀπὸ ηὴλ θθιεζία. Γηὰ ὁιφθιεξεο ἐπίζεο δεθαεηίεο ζηὰ θαηερεηηθὰ κάζαηλαλ ζηὰ παηδηὰ 
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ζεσξνῦζε ηὴ κνπζηθὴ ὡο ηὸ πηὸ ζπνπδαῖν ἐζληθὸ θεηκήιην. Γη’ αηὸ θαὶ ζηὴλ 

ἀξζξνγξαθία ηνπ ηφληδε ὅηη ὀθείινπκε λὰ δηαθπιάμνπκε ηὴλ ἐθθιεζηαζηηθὴ 

κνπζηθὴ ὡο πνιχηηκε παξαθαηαζήθε
63

. Οἱ ἱεξνςάιηεο πξέπεη λὰ ἐθηεινῦλ ηνὺο 

ὕκλνπο κὲ πνιιὴ πξνζνρὴ θαὶ θαηάλπμε. Αηὴ  ἐπηζηεκνληθὴ ἐθηέιεζε ηῆο 

κνπζηθῆο, ὅπσο ηὴλ ὀλνκάδεη ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο, θαὶ  ζεκλνπξεπὴο 

κειῳδία θαηέλπζζε ηὰ αηηὰ θαὶ ηὴλ θαξδηὰ ηῶλ εζεβῶλ ρξηζηηαλῶλ θαὶ 

ἀλαδσπχξσλε ηὸ ζξεζθεπηηθὸ θαὶ παηξησηηθὸ ζπλαίζζεκα
64

.  Οἰθνλφκνο 

Υαξάιακπνο θαηέιεμε ζηὸ ζπκπέξαζκα ὅηη ἐὰλ  ςαιηηθὴ ηέρλε δὲλ εἶλαη 

εράξηζηε ζηὰ αηηὰ ηῶλ ρξηζηηαλῶλ, ηὸ ιάζνο δὲλ ἔγθεηηαη ζηὴλ κνπζηθὴ αηὴ 

ἀιιὰ ζὲ αηνὺο ηνὺο ἰδίνπο
65

. 

Σὴλ ἐπνρή, θαηὰ ηὴλ ὁπνία ἔδεζε ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο,  

ἐθθιεζηαζηηθὴ κνπζηθή, ζχκθσλα κὲ ηὸλ Οἰθνλφκν, θίζηαην ἀιινίσζε θαὶ 

λνζεπφηαλ κὲ κειῳδηθὲο γξακκέο, νἱ ὁπνῖεο ἦηαλ μέλεο πξὸο ηὸ ὕθνο ηεο. Αηὸ 

εἶρε ζὰλ ἀπνηέιεζκα  ςαιηηθὴ ηέρλε λὰ θαζίζηαηαη ἀγλψξηζηε
66

. Ἡ 

ἀιινηξίσζε αηὴ ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο κνπζηθῆο ἐπῆιζε, ὅπσο πνζηεξίδεη ὁ 

Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο, ἀπὸ ἀλζξψπνπο ἀκφξθσηνπο, νἱ ὁπνῖνη δὲλ γλψξηδαλ 

πῶο λὰ ἐθηειέζνπλ ηὰ ἀκίκεηα ἐθθιεζηαζηηθὰ ἄζκαηα
67

. 

Ὅπσο ἀλαθέξεη ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο,  αἰηία, γηὰ ηὴλ ὁπνία ἐπέξρνληαη 

ὅια ηὰ θαθὰ ζηὸλ ἄλζξσπν εἶλαη  ἄγλνηα. Γπζηπρῶο, ἄλζξσπνη πνὺ νδέπνηε 

γλψξηζαλ ζὲ βάζνο ηὴλ ἐθθιεζηαζηηθὴ κνπζηθή, ηὴ δηαζηξέβισζαλ, κὲ 

ἀπνηέιεζκα λὰ ἔρεη ἀιινησζῇ ηφζν ὁ ραξαθηήξαο, ὅζν θαὶ νἱ κεισδηθέο ηεο 

                                                                                                                                                           
ηξαγνχδηα ηνληζκέλα ζὲ εξσπατθὲο ἁξκνλίεο. Πηζηεχνπκε ὅηη αηὸ δὲλ εἶλαη θαθφ, ἂλ ηὸ δνῦκε 

ἐληὸο ηῶλ ὀξζῶλ πιαηζίσλ. Ἕλα παηδὶ πνὺ βξίζθεηαη ζηὰ ἀξρηθὰ ζηάδηα ηῆο πλεπκαηηθῆο δσῆο, 

ρξεηάδεηαη θάπνηα ἐλζάξπλζε θαὶ παξφηξπλζε. Αηὴ ηνῦ ηὴλ δίλεη ηὸ ρξηζηηαληθὸ ηξαγνχδη. 

Ἕλαο ἄιινο βαζηθὸο ιφγνο, γηὰ ηὸλ ὁπνῖν ἐπεθξάηεζε  ηξηθσλία, εἶλαη νἱ θαζαξὰ 

θαιιηηερληθὲο ἀλεζπρίεο ηῶλ ἱεξνςαιηῶλ, νἱ ὁπνῖεο ὅηαλ βξνῦλ γηὰ βνεζὸ κηὰ θσλὴ κὲ 

ἰδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο, αμάλνληαη πέξκεηξα. Ἔηζη κὲ αηὸ ηὸλ ηξφπν νἱ ἐθηειεζηὲο-

ἱεξνςάιηεο δεκηνπξγνῦλ ἔμσ ἀπὸ ηὰ ὅξηα ηῶλ παξαδεδνκέλσλ ἐθθιεζηαζηηθῶλ ἀπαηηήζεσλ. 

Βι. ΠΑΡΖ, Ἱζηνξία, ζζ. 118-122. 
63

 Βι. ΠΑΦΟ, βδνκαδηαία ἀλεμάξηεηνο ἐθεκεξίο, Ἔηνο Γ΄ - Ἀξ. θχιινπ 189, Πέκπηε 7 

Μαξηίνπ 1935, ζ. 4. ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, Ἐπηζηνιέο, ὅπ.π., ζ. 5. 
64

 Βι. ὅπ.π., ζ. 5. 
65

 Βι. ὅπ.π., ζ. 5. 
66

 Πξνθαλῶο ἐδῶ ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο κηι γηὰ ηὴλ ἀιινηξίσζε, ηὴλ ὁπνία ἐπέθεξε, 

ζχκθσλα κὲ ηὴ γλψκε ηνπ,  ἐπίδξαζε ηῆο εξσπατθῆο ηξηθσλίαο, ζηὸ γλήζην βπδαληηλὸ ὕθνο. 
67

 Βι. ὅπ.π., ζ. 6. 
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γξακκέο θαὶ ζέζεηο
68

. Γξάθνληαο ζηὸ ἴδην πλεῦκα, ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο 

ηνλίδεη ὅηη, ηὸ ἔζλνο καο ἔρεη δηαθνξεηηθὸ ζξήζθεπκα, γιῶζζα, ἀθνινπζίεο, 

ᾄζκαηα, ςαικνχο, ᾠδέο, ἤζε θαὶ ἔζηκα ἀπὸ ηὰ ἄιια ἔζλε. πνκέλσο δὲλ κπνξεῖ 

λὰ ζπγρσλεπζῇ ἀπὸ ηὴλ εξσπατθὴ θνπιηνχξα. Μφλν ἀγαλάθηεζε ζηὸλ 

Οἰθνλφκν Υαξάιακπν θαὶ ζηνὺο ἐπαΐνληεο πξνμελεῖ  θαηάζηαζε,  ὁπνία 

ἐπηθξαηνῦζε ηὴλ ἐπνρή, θαηὰ ηὴλ ὁπνία ἔδεζε ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο
69

. 

πηπξφζζεηα ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο πξνηείλεη ζὲ ὅζνπο ἐπηζπκνῦλ λὰ 

ηέξςνπλ θαὶ εραξηζηήζνπλ ηὴλ ἀθνή ηνπο, λὰ πεγαίλνπλ ζηὰ ζέαηξα θαὶ ὄρη 

ζηὴλ ἐθθιεζία, ηνλίδνληαο ὅηη ἐθθιεζία θαὶ ζέαηξν εἶλαη ἐθ δηακέηξνπ 

ἀληίζεηα. Μὲ βαζεηὰ ζιίςε ζεκεηψλεη ὅηη θαλέλαο ἀπὸ ηνὺο ἱεξνθήξπθεο ηὴλ 

ἐπνρὴ ἐθείλε δὲλ ἐηφληζε ζηὰ θεξχγκαηά ηνπ ηὴλ ἀμία ηῆο ςαιηηθῆο ηέρλεο
70

. 

Παξάιιεια, ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο δὲλ παξαιείπεη λὰ ἐπαηλῇ ηὸλ 

ηπιηαλὸ Υνπξκνχδην ηὸλ Κχπξην γηὰ ηὴλ ὅιε ηνπ δξαζηεξηφηεηα ζηὴ δηάζσζε 

ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο κνπζηθῆο. εκεηψλεη ὅηη ὁ ηπιηαλὸο Υνπξκνχδηνο ἕλσζε 

ηὴλ πξάμε κὲ ηὴλ ηέρλε θαὶ ηὴ ζεσξία κὲ ηὴλ ἐπηζηήκε. πηπξφζζεηα ηνλίδεη 

ὅηη ζηὸ πξφζσπν ηνῦ ηπιηαλνῦ Υνπξκνπδίνπ  βπδαληηλὴ κνπζηθὴ βξῆθε ηὸλ 

γλήζην δηδάζθαιν θαὶ πεξαζπηζηή
71

. ὲ βηβιηνθξηζία ηνπ ὁ Οἰθνλφκνο 

Υαξάιακπνο ζηὴλ ἐθεκεξίδα Πάθνο ἐγθσκηάδεη ηὸλ ηπιηαλὸ Υνπξκνχδην γηὰ 
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 Ἡ ςαιηηθὴ ηέρλε ζὰλ ἄθνπζκα δηαθέξεη ἀπὸ ηὴ δπηηθὴ κνπζηθή, δηφηη δεκηνπξγήζεθε θαὶ 

ἀλαπηχρζεθε, ἔηζη ὥζηε λὰ ἐμππεξεηήζῃ ηὶο ἀλάγθεο ηνῦ ιφγνπ. Μὲ αηὸ ηὸλ ηξφπν ἐπελδχεηαη 

ὁ ιφγνο κὲ ηὴ κνπζηθή, νὕησο ὥζηε λὰ γίλῃ πηὸ εράξηζηνο ζηὰ αηηὰ ηῶλ ἀθξναηῶλ. Ἀληηζέησο 

ζηὴλ εξσπατθὴ κνπζηθὴ θπξηαξρεῖ ηὸ κέινο, πνὺ ἐπελδχεηαη κὲ ιφγν. Πεξὶ αηνῦ βι. ΠΑΡΖ, 

Ἱζηνξία, ὅπ.π., ζ. 37.  Ἰσάλλεο αθειιαξίδεο, πξνθεηκέλνπ λὰ ζπλζέζῃ ηξίθσλε κνπζηθή, 

ἁπινπνίεζε ηὸ ὁξηδφληην ζχζηεκα. Ἀζθαιῶο ὅκσο αηὸ πξέπεη λὰ ηὸ δνῦκε κέζα ζηὰ πιαίζηα 

ηῆο ἐπνρῆο ἐθείλεο. Οἱ κειῳδνὶ ἐμππεξεηνῦζαλ ηὶο ἀλάγθεο ηῶλ ρξηζηηαλῶλ. θείλε ηὴλ ἐπνρή, 

δειαδὴ ἀξρὲο ηνῦ 20
νῦ 

αἰψλα, ηὸ θνηλὸ ἤζειε ζηὶο ἐθθιεζίεο λὰ ςάιιεηαη θάηη, φρη ηφζν 

παξαδνζηαθὸ ἄιια ἁπιὸ θαὶ ἐλαξκνληζκέλν ηξίθσλα. Αηὴ ηὴλ ἀλάγθε ηῶλ ρξηζηηαλῶλ 

ἐμππεξέηεζε ὁ Ἰσάλλεο αθειιαξίδεο. μ ἄιινπ κὲ ηὸ ηξίθσλν ζχζηεκα, ηὸ ὁπνῖν 

ρξεζηκνπνηήζε ὁ αθειιαξίδεο, κπνξνῦζε λὰ ζπκκεηέρῃ θαὶ ὁ ιαὸο ζηὰ ςαιιφκελα, ἀθνῦ νἱ 

κειῳδηθὲο γξακκὲο ἦηαλ ἁπιὲο. 
69

 Βι. ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, Ἐπηζηνιέο, ὅπ.π., ζζ. 6-7. δῶ κπνξνῦκε λὰ δνῦκε ὅηη ὁ Οἰθνλφκνο 

Υαξάιακπνο εἶλαη πνιὺ ὀμὺο ζηὶο θξηηηθέο, ηὶο ὁπνῖεο ἀζθεῖ ζὲ ζχγρξνλνχο ηνπ κνπζηθνχο, 

δηφηη, ὅπσο ἀλαθέξεη ὁ Ἀξηζηνηέιεο,  κνπζηθὴ εἶλαη γηὰ ηὴλ ςπρὴ ὅ,ηη εἶλαη  γπκλαζηηθὴ γηὰ 

ηὸ ζῶκα: «Πξὸο ἀξεηήλ ηη ηείλεηλ ηὴλ κνπζηθήλ, ὡο δπλακέλελ, θαζάπεξ  γπκλαζηηθὴ ηὸ ζῶκα 

πνηφλ ηη παξαζθεπάδεηλ, θαὶ ηὴλ κνπζηθὴλ ηὸ ἦζνο πνηφλ ηη πνηεῖλ». ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ, 

Πνιηηηθὰ Θ΄ 1339α, 22-24. πνκέλσο ὁ Οἰθνλφκνο ζέιεη κηὰ κνπζηθὴ ἀπαιιαγκέλε ἀπὸ 

εξσπατθὲο ηξηθσλίεο θαὶ πξνζαξκνζκέλε ζηὸ γλήζην παηξνπαξάδνην ὕθνο. Γη’ αηὸ θαὶ 

ἀγαλαθηεῖ ἐλαληίνλ ὅζσλ ρξεζηκνπνηνῦζαλ ηὴλ ηξίθσλε κνπζηθὴ ζηὶο ἐθθιεζίεο. 
70

 Βι. ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, Ἐπηζηνιέο, ὅπ.π., ζ. 7. 
71

 Βι. ὅπ.π., ζ. 10. 
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ηὴλ ἔθδνζε ηνῦ ζεσξεηηθνῦ ηνπ ἔξγνπ « Γακαζθελφο»
72

. Παξ’ ὅηη ὅκσο ὁ 

Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ζηὶο ἐπηζηνιέο ηνπ ἐπαηλεῖ ηὸλ ηπιηαλὸ Υνπξκνχδην, 

ζηὸ ζεσξεηηθφ ηνπ «Βπδαληηλῆο Μνπζηθῆο Υνξδὴ» ἀζθεῖ θξηηηθὴ ζηὸ κνπζηθφ 

ηνπ ἔξγν, βξίζθνληαο δηάθνξα ιάζε. 

ὲ κηὰ ἄιιε πεξίπησζε, ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ἀπαληψληαο ζὲ ἐπηζηνιὴ 

ηνῦ πξσηνςάιηε Υαξάιακπνπ Παηζίδε ζρεηηθὰ κὲ ηὸ ἔξγν ηνῦ 

κνπζηθνδηδαζθάινπ Ἰσάλλε αθειιαξίδε θαὶ ἀζθψληαο θξηηηθὴ ζὲ αηφ, 

παξαηεξεῖ ὅηη ζὲ ὅιν ηὸ ἔξγν ηνῦ Ἰσάλλε αθειιαξίδε πάξρεη παξαπνίεζε, 

ὅζνλ ἀθνξ ηὴλ ὀξζνγξαθία ηῶλ κνπζηθῶλ ραξαθηήξσλ, παξαράξαμε ηῶλ 

κνπζηθῶλ ζέζεσλ - κειῳδηθῶλ γξακκῶλ, λνζεία ηνῦ γέλνπο θαὶ ἀδηαθνξία γηὰ 

ηνὺο θαλφλεο ηῆο κεινπνηίαο
73

. Σειεηψλνληαο ηὴλ ἀπάληεζή ηνπ ὁ Οἰθνλφκνο 

Υαξάιακπνο ηνλίδεη ὅηη ὁ Ἰσάλλεο αθειιαξίδεο δὲλ ἐπηηξεπφηαλ λὰ 

ρξεζηκνπνηήζῃ ραξαθηῆξεο ηῆο βπδαληηλῆο κνπζηθῆο, ἀθνῦ ηὸ ζχζηεκά ηνπ 

εἶλαη αηὸ ηνῦ πεληαγξάκκνπ Νηφ, Ρέ, Μί, Φά, φι, θαὶ νὔηε ἤμεξε ηὴλ 

ἐλέξγεηα ηῶλ ραξαθηήξσλ ηῆο βπδαληηλῆο κνπζηθῆο, νὔηε πῶο θαὶ πνῦ 

γξαθφληνπζαλ
74

. 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο, ἀπαληψληαο ζὲ ἄξζξν ηνῦ πξσηνςάιηε Υ. 

Παηζίδε, ἀλαθέξεη ὅηη ὁ Ἰσάλλεο αθειιαξίδεο ἐξγάζηεθε ζπζηεκαηηθὰ γηὰ λὰ 

ἐμνξίζῃ ηὴ βπδαληηλὴ κνπζηθὴ ἀπὸ ηνὺο ὀξζφδνμνπο ἱεξνὺο λανχο
75

. Πεξαηηέξσ 

ἐπηθξίλεη ηὶο ζέζεηο ηνῦ Παηζίδε, ὁ ὁπνῖνο ζεσξεῖ ηὴ κνπζηθὴ ηνῦ Ἰσάλλε 

αθειιαξίδε ὡο δεῖγκα  πξνφδνπ θαὶ ἐμέιημεο ηῆο κνπζηθῆο. πλερίδνληαο ηὸ 

ζθεπηηθφ ηνπ ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο, ἐξση ηὸλ Παηζίδε ηί έλλνεῖ κὲ ηὸλ 

ὅξν ἐμέιημε. Μήπσο ὡο ἐμέιημε ἐλλνεῖ ηὴ κεηαβνιὴ θαὶ κεηαπήδεζε ηῆο 

βπδαληηλῆο κνπζηθῆο ζηὴλ εξσπατθή,  ὁπνία εἶλαη μέλε θαὶ ὀζλεία πξὸο ηὶο 

παηξηθέο, ηὶο ζξεζθεπηηθὲο θαὶ ἐζληθὲο καο παξαδφζεηο;
76

 Πίζηε ἀθξάδαληε ηνῦ 

                                                           
72

 Βι. ὅπ.π., ζ. 12. 
73

 Βι. ὅπ.π., ζ. 13. 
74

 Βι. ὅπ.π., ζζ. 15-16. 
75

 Βι. ὅπ.π., ζ. 25. ηὶο δηάθνξεο ἐπηζηνιέο ηνπ βιέπνπκε ὅηη ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο 

ἐπηθξίλεη πνιὺ ηὸ ἔξγν ηνῦ Ἰσάλλε αθειιαξίδε. Ἡ ἐπνρή, θαηὰ ηὴλ ὁπνία ἔδεζαλ, ἦηαλ 

γεκάηε ἀπὸ ἀληηπαξαζέζεηο, ἀθνῦ ἀπὸ ηὴλ κηὰ ὁ Ἰσάλλεο αθειιαξίδεο εἶρε ἐπηθξαηήζεη κὲ ηὶο 

ηξηθσλίεο θαὶ ἀπὸ ηὴλ ἄιιε νἱ ζπληεξεηηθνὶ θαὶ παξαδνζηαζθνὶ κνπζηθνδηδάζθαινη 

πξνζπαζνῦζαλ λα ἐπαλαθέξνπλ ηὸ γλήζην βπδαληηλὸ ὕθνο ζηὴλ ςαιηηθή. Ἀζθαιῶο ηὸ ἔξγν θαὶ 

 ζπλεηζθνξὰ ηνῦ θάζε κνπζηθνδηδαζθάινπ ζὰ θξηζῇ ἀπὸ ηὸλ ἱζηνξηθὸ θαζὼο θαὶ ἀπὸ ηὴλ 

ἱεξνςαιηηθὴ ζπλείδεζε. 
76

 Βι. ὅπ.π., ζ. 25. 
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Οἰθνλφκνπ Υαξαιάκπνπο εἶλαη ὅηη γηὰ ηὴλ ἀλαδήηεζε ηῆο γλήζηαο βπδαληηλῆο 

κειῳδίαο ἐπηβάιιεηαη λὰ ἀλαηξέμνπκε ζηνὺο κεγάινπο δεκηνπξγνὺο ηῆο ρξπζῆο 

ἐπνρῆο ηνῦ Βπδαληίνπ
77

. Δἶλαη ινηπὸλ ἐπηηαθηηθὴ ἀλάγθε λὰ ξίμνπκε ἕλα 

βιέκκα πξὸο ηὸ παξειζφλ, γηὰ λὰ θαηαλνήζνπκε ηὴλ ἐθθιεζηαζηηθή καο 

κνπζηθή, γηαηὶ ἐλῷ ςάιινπκε εξσπατθὰ ἔρνπκε ηὴλ ἐληχπσζε ὅηη αηὴ εἶλαη  

γλήζηα βπδαληηλὴ κνπζηθή
78

. 

Δἶλαη ἄμην κλείαο ηὸ γεγνλὸο ὅηη ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ζεσξεῖ ηὸ 

ηεηξάρνξδν ὡο ζεκέιην ιίζν ηῆο ςαιηηθῆο ηέρλεο
79

. Πεξαηηέξσ ἀλαγθάδεηαη λὰ 

ὁκνινγήζῃ ζηὸλ θχξην Παηζίδε ὅηη γλσξίδεη ζὲ βάζνο ηὴλ ἐθθιεζηαζηηθὴ 

κνπζηθή, θαζὼο θαὶ ὅια ηὰ ζηνηρεῖα ηεο, ὅπσο ηὶο ἕιμεηο
80

, ηὴλ ὀξζνγξαθία ηῶλ 

κνπζηθῶλ ραξαθηήξσλ
81

 θαὶ ὅια ηὰ ζηνηρεῖα, πνὺ ἀπαξηίδνπλ ηὴλ ηέρλε θαὶ 

                                                           
77

 Βι. ὅπ.π., ζ. 26. 
78

 Βι. ὅπ.π., ζ. 26. 
79

 Βι. ὅπ.π., ζ. 26. εκεησηένλ ὅηη, ὅπσο ὅινη νἱ κεηέπεηηα ζεσξεηηθνί, ἔηζη θαὶ ὁ Υξχζαλζνο ὁ 

ἐθ Μαδχησλ ρξεζηκνπνηεῖ ζηὸ ζεσξεηηθφ ηνπ ηὴλ θιίκαθα, γηὰ λὰ ἐμεγήζῃ ζηνὺο ζπγρξφλνπο 

ηνπ ηὶο ζρέζεηο ηῶλ ηεηξαρφξδσλ κεηαμχ ηνπο θαζὼο ἐπίζεο θαὶ ηὶο ἀπνζηάζεηο ηῶλ θζφγγσλ. 

Πεξὶ ηῶλ ηεηξαρφξδσλ βι. ΑΝΣΧΝΗΟΤ, Θεσξία, ζ. 26ἑμ. ΚΑΛΛΗΝΗΚΟΤ, Θεσξεηηθόλ, ὅπ.π., 

ζ. 46ἑμ. ΜΑΡΓΑΕΗΧΣΖ, Θεσξεηηθό, ζ. 31. ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ, Παηδεία, ζ. 31. 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ζζ. 50, 116, 175. ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, Ἀζθήζεηο, ζζ. 79-

80. ΠΑΠΑΑΒΒΑ, Θεσξία, ζ. 6ἑμ. ΥΟΤΡΜΟΤΕΗΟΤ, Μέζνδνο, ζ. 22. ΥΡΤΑΝΘΟΤ, 

Θεσξεηηθὸλ (Βαη.), ὅπ.π., ζ. 251. 
80

 Οἱ δεζπφδνληεο θζφγγνη θάζε ἤρνπ εἶλαη θαηὰ θαλφλα ζηαζεξνὶ θαὶ ἀκεηαθίλεηνη ζηὴ ζέζε 

ηῆο θπζηθῆο ηνπο ὀμχηεηαο θαὶ ὕςνπο. Οἱ πεξβάζηκνη ὅκσο θζφγγνη δὲλ εἶλαη πάληνηε 

ζηαζεξνί, ἀιιὰ ζπρλάθηο ἕιθνληαη πξὸο ηνὺο πιεζίνλ ηνπο δεζπφδνληεο. Αηὸ ζηὴλ ςαιηηθὴ 

ηέρλε ὀλνκάδεηαη ἕιμε. Βι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 127.  Οἰθνλφκνο 

Υαξάιακπνο ζεσξεῖ ηὶο ἕιμεηο ὡο θχξην ζηνηρεῖν ζηὴ ςαιηηθὴ ηέρλε. δῶ κπνξεῖ θάπνηνο λὰ δῇ 

ηὸλ Οἰθνλφκν Υαξάιακπν λὰ ὁξηνζεηῇ ηὰ δεδνκέλα ηῆο ςαιηηθῆο ζηὰ πιαίζηα ηνῦ 

παηξνπαξάδνηνπ ὕθνπο, ζὲ κηὰ ἐπνρή, ὅπνπ ἐδέζπνδε ζὲ ὅιν ζρεδὸλ ηὸλ ὀξζφδνμν ἑιιεληζκὸ  

εξσπατθὴ ηξηθσλία. Βι. ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, Ἐπηζηνιέο, ὅπ.π., ζ. 26. ΥΡΤΑΝΘΟΤ, Θεσξεηηθόλ, 

ὅπ.π., ζζ. 314-319. ΥΟΤΡΜΟΤΕΗΟΤ, Γακαζθελόο, ζζ. 113-114. Οἱ ἕιμεηο γίλνληαη κὲ ηὴ 

θσλὴ αηνῦ πνὺ ἐθηειεῖ, κφλν ἐθ’ ὅζνλ αηὸο γλσξίδεη ἄξηζηα ηὸ ἐθηεινχκελν κέινο. ὲ αηὸ 

ηὸ ιφγν ἔγθεηηαη θαὶ  κεγάιε δηαθνξὰ ηῆο πξψηεο ἐθηειέζεσο θάπνηνπ κέινπο, ἀπὸ αηὴλ πνὺ 

γίλεηαη κεηὰ ἀπὸ ζπζηεκαηηθὴ κειέηε ηνῦ ἰδίνπ κέινπο. Οἱ ἕιμεηο ἀπνηεινῦλ ηὸ ζχλδεζκν γηὰ 

ζρεκαηηζκὸ κηθξῶλ ἠ κεγάισλ αηνηειῶλ κνπζηθῶλ θξάζεσλ ἠ ζέζεσλ, ὅπσο ὀλνκάδνληαη 

ζηὴλ ςαιηηθὴ ηέρλε. Βι. ΠΑΡΖ. Πξνζεσξία, ὅπ.π., ζζ. 26-27. Ἡ ἕιμε εἶλαη λφκνο ἁξκνλίαο 

ζηὴ κνπζηθὴ θαὶ δηέπεηαη ἀπὸ θαλφλεο, ηνὺο ὁπνίνπο δηέζσζε  πξνθνξηθὴ παξάδνζε, ἀθνῦ 

θαηὰ θαλφλα δὲλ πάξρνπλ ζεκεησκέλεο ζηὰ θιαζζηθὰ θείκελα. Βι. ΑΝΣΧΝΗΟΤ, Θεσξία, 

ὅπ.π., ζ. 61. ΜΑΡΓΑΕΗΧΣΖ, Θεσξεηηθό, ὅπ.π., ζ. 41. ΜΑΤΡΟΔΗΓΖ, Σξόπνη, ζ. 109ἑμ. Θὰ 

κπνξνῦζακε λὰ πνῦκε ὅηη ζηὸ ηξίθσλν ζχζηεκα ηνῦ Ἰσάλλε αθειιαξίδε, νἱ ἕιμεηο εἶλαη 

ἐιάρηζηεο, ἀθνῦ θπξηαξρῇ ηὸ θάζεην ζχζηεκα, ζηὸ ὁπνῖν  ἁξκνλία δεζπφδεη ηνῦ ὅινπ 

νἰθνδνκήκαηνο. 
81

 Καὶ ζηὸλ ηνκέα ηῆο ὀξζνγξαθίαο ηῆο ςαιηηθῆο ηέρλεο ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο 

θαηαδεηθλχεηαη ἄξηζηνο γλψζηεο αηῆο, ἀθνῦ ζηὸ ζεσξεηηθφ ηνπ δηνξζψλεη πνιιὰ ιάζε ἄιισλ 

ἐθδφζεσλ, ὅπσο ηῆο ἀδεθφηεηνο ζενιφγσλ ΕΧΖ, ηνῦ Μνπζηθνῦ πιιφγνπ 

Κσλζηαληηλνππφιεσο 1900, ηνῦ Ἰσάλλε αθειιαξίδε θαὶ ηνῦ ηπιηαλνῦ Υνπξκνχδηνπ. Πεξὶ 

αηνῦ βι. Υξηζηφδνπινπ Βαζηιεηάδε, «Γηνξζσηηθὲο εἰζεγήζεηο ηνῦ Οἰθνλφκνπ 

Παπαραξαιάκπνπο ζὲ ζχγρξνλέο ηνπ κνπζηθὲο ἐθδφζεηο», Ἡ βπδαληηλὴ κνπζηθὴ κέζα ἀπὸ ηὴλ 
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ἐπηζηήκε αηή. Μπνξεῖ ἐπίζεο λὰ ρξεζηκνπνηῇ, ἐὰλ παξαζηῇ ἀλάγθε, ηνὺο 

πνιπζπιιάβνπο θζφγγνπο, ἀληὶ ηῶλ κνλνζπιιάβσλ θαὶ ἔρεη γλψζε ηῆο ἀξραίαο 

θαὶ λέαο πξνζῳδίαο θαὶ ξπζκηθῆο. θνπὸο ηνῦ Οἰθνλφκνπ Υαξαιάκπνπο δὲλ 

εἶλαη  αηνπξνβνιή, ἀιιὰ λὰ θηλήζῃ ηὸ ἐλδηαθέξνλ θαὶ ηὴλ θηινηηκία ηῶλ 

ἐπατφλησλ κνπζηθνιφγσλ, γηὰ λὰ κειεηήζνπλ ηὰ βηβιία ηῆο ςαιηηθῆο ηέρλεο
82

. 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ζπλερίδνληαο ηὴλ ἐπηζεηηθή ηνπ 

ἐπηρεηξεκαηνινγία, ἐξση ηὸλ θχξην Παηζίδε θαηὰ πφζν δηθαηνῦηαη αηὸο ὡο 

πξσηνςάιηεο, ἠ κιινλ θαληαδφξνο, λὰ εἰζάμῃ ηὴλ εξσπατθὴ κνπζηθὴ ζηνὺο 

ἑιιελνξζφδνμνπο ἱεξνὺο λανχο. Καὶ ἀπαλη ὁ ἴδηνο ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο 

ζηὴ ξεηνξηθή ηνπ ἐξψηεζε, ὅηη  θθιεζία δὲλ εἶλαη ζέαηξν, ἀιιὰ νἶθνο Θενῦ, 

θαὶ ὀθείιεη ὡο ζενιφγνο θαὶ κάιηζηα Ἕιιελαο λὰ πνζηεξίδῃ ηὶο πάηξηεο 

παξαδφζεηο θαζὼο θαὶ ηὶο πξνζπάζεηεο ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο ηνπο ἀξρῆο
83

. Δἶλαη 

πξφδειν ὅηη ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο, κέζα ζὲ ὅιε ηὴ δπηηθίδνπζα 

πεξηξξένπζα ἀηκφζθαηξα πνὺ θπξηαξρεῖ ηὴλ ἐπνρὴ ἐθείλε - πξῶην κηζὸ ηνῦ 

20
νπ

 αἰψλα-, πξνζπαζεῖ κὲ ὅιεο ηνπ ηὶο δπλάκεηεο θαὶ δπλαηφηεηεο λὰ 

δηαηεξήζῃ θαὶ δηαζψζῃ ηὴλ ςαιηηθὴ ηέρλε ἀπὸ πνηθίινπο ἐμσγελεῖο 

παξάγνληεο, νἱ ὁπνῖνη πξνζπαζνῦλ λὰ ἀιινηξηψζνπλ ηὸ γλήζην θαὶ αζεληηθφ 

ηεο ὕθνο. Οἱ πιεῖζηνη κάιηζηα ηῶλ ἱεξνςαιηῶλ ρξεζηκνπνηνῦζαλ θπξίσο ηὶο 

ζπλζέζεηο ηνῦ Ἰσάλλε αθειιαξίδε θαὶ ἀγλννῦζαλ παληειῶο ηὴλ παξαδνζηαθὴ 

ἐθθιεζηαζηηθὴ κνπζηθή,  ὁπνία θαιιηεξγήζεθε θαὶ ἀλαπηχρζεθε ζηὸ 

Βπδάληην. Ἔηζη  πξνζπάζεηα ηνῦ Οἰθνλφκνπ Υαξαιάκπνπο λὰ ἐπαλαθέξῃ ηὴλ 

παξαδνζηαθὴ ἐθθιεζηαζηηθὴ κνπζηθὴ θαηέζηε ἀθφκε πηὸ δχζθνιε, ἀθνῦ εἶρε 

λὰ ἀληηκεησπίζῃ ὅινπο αηνὺο ηνὺο ἀληηπάινπο, νἱ ὁπνῖνη πνζηήξηδαλ ηὴ 

δπηηθφθεξηε ηξηθσλία. δῶ ἔγθεηηαη θαὶ  ἀμία ηῆο πξνζπάζεηαο ηνῦ 

Οἰθνλφκνπ Υαξαιάκπνπο, γηὰ λὰ δηαηεξεζῇ  γλεζηφηεηα ηῆο ςαιηηθῆο ηέρλεο. 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο κάιηζηα ρξεζηκνπνηεῖ θαὶ ζθιεξὴ γιῶζζα, 

πξνθεηκέλνπ λὰ μππλήζῃ ηνὺο πλψηηνληαο Ἕιιελεο. λνκάδεη ηὰ βηβιία ηνῦ 

                                                                                                                                                           
λέα κέζνδν, 1814-2014, θαζηέξσζε - πξνβιεκαηηζκνί - πξννπηηθέο, Γηεζλὲο κνπζηθνινγηθὸ θαὶ 

ςαιηηθὸ ζπλέδξην, Θεζζαινλίθε 30, 31 θησβξίνπ, 1 Ννεκβξίνπ 2014. Βι. θαὶ 

ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, Μειέηεο, ζζ. 29-39. Παξφινλ ὅηη ὁ Οἰθνλφκνο γλσξίδεη ζὲ βάζνο ηὴλ 

ὀξζνγξαθία ηῆο ςαιηηθῆο, ὅκσο ζηὰ βηβιία ηνπ βιέπνπκε λὰ πάξρνπλ ὀξζνγξαθηθὰ ιάζε. 

Πξνθαλῶο αηὰ ὠθείινληαη ἴζσο ζὲ ἀβιεςίεο ἠ εἶλαη ηππνγξαθηθὰ ιάζε. 
82

 Βι. ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, Ἐπηζηνιέο, ὅπ.π., ζ. 26. 
83

 Βι. ὅπ.π., ζζ. 26-27. 
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Ἰσάλλε αθειιαξίδε «δειεηεξηαζκέλα κνπζηθὰ βηβιία», ηὰ ὁπνῖα παξέδσζε 

ζὲ δχν γελεέο. Μὲ αηὰ εἰζήγαγε ζηνὺο ἱεξνὺο λανὺο ηὴ κνπζηθὴ ηνῦ 

κεινδξάκαηνο θαὶ ηῆο ὀπεξέηηαο θαὶ γεληθὰ ηὴ κνπζηθὴ ηνῦ ζεάηξνπ
84

. Δἶλαη 

παζηθαλὲο ὅηη ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ρξεζηκνπνηεῖ ἐπηρεηξήκαηα, ζηὰ ὁπνῖα 

ὁ θχξηνο Παηζίδεο ἀδπλαηεῖ λὰ ἀπαληήζῃ. Οἱ εξσπατζηέο, ζχκθσλα κὲ ηὸλ 

Οἰθνλφκν Υαξάιακπν, κὲ ηὶο ἐλέξγεηέο ηνπο θαὶ κὲ ηὴλ ἐκκνλή ηνπο ζηὴλ 

ρξήζε ἐληὸο ηῶλ ἱεξῶλ λαῶλ ηῆο ηξίθσλεο δπηηθῆο κνπζηθῆο, θαηαδηψθνπλ ηὴλ 

ςαιηηθὴ ηέρλε θαὶ ζέινπλ λὰ ἐμαθαλίζνπλ θάζε ηεο ἴρλνο. Ἀζθαιῶο ζεσξνῦκε 

ὅηη ηὴλ πξνζπάζεηα θαὶ ηὴλ πξνζθνξὰ ηνῦ Ἰσάλλε αθειιαξίδε ζὰ πξέπεη λὰ 

ηὴλ δνῦκε κέζα ζηὰ ζσζηὰ πιαίζηα ηνῦ ἱζηνξηθνῦ ρσξνρξφλνπ, δηφηη ηφζν ὁ 

Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ὅζν θαὶ νἱ εξσπατζηὲο δηαθαηέρνληαλ ἀπὸ ἔληνλν 

πάζνο γηὰ ηὴλ κνπζηθὴ θαὶ ζὲ πνιιὰ ζεκεῖα πηζαλὸλ λὰ πεξέβαιιαλ. 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ἀπαλη ζηὸ ἐξψηεκα ηνῦ θ. Παηζίδε, γηαηὶ δὲλ 

ζρνιίαζε θαὶ θξηηίθαξε ηὰ βηβιία ηνῦ Ἰσάλλε αθειιαξίδε ὅηαλ αηὸο δνῦζε. 

εκεηψλεη ὅηη πνιιὲο θνξὲο ηὰ ζρνιίαζε, ἀιιὰ νἱ θχθινη ηνῦ Ἰσάλλε 

αθειιαξίδε δὲλ ἔδσζαλ θακηὰ ἀπνιχησο ζεκαζία. Σὸ γλήζην βπδαληηλὸ ὕθνο 

ζηὴλ ςαιηηθὴ ηέρλε, θαηὰ ηὸλ Οἰθνλφκν Υαξάιακπν, δὲλ πξέπεη λὰ ηὸ 

ἀλαδεηήζῃ θαλεὶο νὔηε ζηὴ Γεξκαλία θαὶ ηὰ ζέαηξα, νὔηε ζηὰ κνπζηθὰ θέληξα 

ηῆο Δξψπεο, ἀιιὰ ζηὸ Βπδάληην θαὶ ηὸ Οἰθνπκεληθὸ Παηξηαξρεῖν. Σὸ 

ηειεπηαῖν δηεθχιαμε δηαρξνληθὰ ηὴλ ςαιηηθὴ παξάδνζε ἀλφζεπηε θαὶ 

ἀλεπεξέαζηε ἀπὸ πνηθίινπο ἐμσγελεῖο παξάγνληεο. Πνιινὶ εἶλαη αηνί, πνὺ 

πξνζπάζεζαλ λὰ ἀιινηξηψζνπλ ηὸ ραξαθηήξα θαὶ ηὸ αζεληηθφ ηεο ὕθνο. Σὸ 

Οἰθνπκεληθὸ Παηξηαξρεῖν, ηφζν ηὸλ θαηξὸ ηῆο ηνπξθνθξαηίαο ὅζν θαὶ 

κεηέπεηηα κὲ ηὶο παηξηαξρηθὲο ζρνιέο, δηαηήξεζε θαὶ κεηαιακπάδεπζε ζηὶο 

ἑπφκελεο γελεὲο ηὴλ ἐθθιεζηαζηηθὴ κνπζηθή
85

. 

Ἡ εξσπατθὴ θσλεηηθὴ κνπζηθὴ ηαηξηάδεη, ζχκθσλα κὲ ηὸλ Οἰθνλφκν 

Υαξάιακπν, κὲ ηὰ ἄςπρα κνπζηθὰ ὄξγαλα, ἐλῷ  ςαιηηθὴ ηέρλε δηαηεξεῖ ηνὺο 

ἐιάζζνλεο ηφλνπο θαὶ ηὰ κηθξνδηαζηήκαηα
86

 θαὶ ἔρεη παικφ, ιεπηφηεηα θαὶ 
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 Βι. ὅπ.π., ζ. 27. 
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 Βι. ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, πκβνιή, ὅπ.π., ζ. 99ἑμ. ΦΑΡΗΑΝΟΤ, Μνπζηθή, ζ. 20. 
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 Ἂλ δνῦκε ἐλδειερῶο ηὸ ζέκα ηῶλ κηθξνδηαζηεκάησλ, ηῶλ ἕιμεσλ θαζὼο θαὶ ηῶλ 

πνηθηικάησλ, ζηνηρεῖα ηὰ ὁπνῖα ζπληεξεῖ θαὶ δηαηεξεῖ ζηὸ ζῶκά ηεο  ςαιηηθὴ ηέρλε, 

κπνξνῦκε λὰ δηαπηζηψζνπκε ὅηη ὅζν  κνπζηθὴ ἀλαπηχζζεηαη ὁξηδφληηα-κειῳδηθά, ηφζν 
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ιεηφηεηα ηῆο θσλῆο. Παξάιιεια  ἐθθιεζηαζηηθὴ κνπζηθὴ ηῆο ὀξζφδνμεο 

θθιεζίαο ρξεζηκνπνηεῖ θαὶ ηὶο ἕιμεηο, ἀλάινγα κὲ ηὸλ θάζε ἦρν, ζηὸλ ὁπνῖν 

βξίζθεηαη. Ὅισλ αηῶλ ηῶλ ζηνηρείσλ, ηὰ ὁπνῖα εἶλαη ἄξξεθηα ζπλπθαζκέλα 

ζηὸ ζῶκα ηῆο ςαιηηθῆο ηέρλεο, ζηεξεῖηαη  δπηηθὴ κνπζηθή
87

.  Οἰθνλφκνο 

Υαξάιακπνο πξνηξέπεη ηνὺο θηιφκνπζνπο θαὶ ἐπαΐνληεο λὰ πξνζπαζήζνπλ λὰ 

δηαζψζνπλ ηὰ γλήζηα ζηνηρεῖα ηῆο βπδαληηλῆο κνπζηθῆο,  ὁπνία ἀθφκε 

ἀθνχγεηαη ἀπὸ ηνὺο δίζθνπο ηνῦ γξακκνθψλνπ θαὶ ἀπὸ ηὸ ξαδηφθσλν. 

ὲ ζρέζε κὲ ηὰ πηὸ πάλσ ὁ Ἡ. Ξ. Οἰθνλνκίδεο, ὁ ὁπνῖνο δηεηέιεζε 

πξσηνςάιηεο ζηὴλ Παλαγία Θενζθέπαζηε, πνζηεξίδεη ὅηη ηὸ λενγέλλεην 

θαηαζθεχαζκα ηνῦ Ἰσάλλε αθειιαξίδε δὲλ κπνξεῖ λὰ ὀλνκαζηῇ βπδαληηλὴ 

κνπζηθή, ἐθ’ ὅζνλ ἐπῆιζε θαηαζηξνθὴ ἤρσλ, κειῶλ, θιηκάθσλ θαὶ ἄιισλ 

ζηνηρείσλ, θαὶ δὲλ ηεξήζεθε  ὀξζνγξαθία ηῶλ κνπζηθῶλ ραξαθηήξσλ θαζὼο 

θαὶ  ὀξζὴ πνξεία ηνῦ κέινπο
88

. Γηεξσηηαη ὅκσο θαηὰ πφζν ηὸ κνπζηθὸ αηὸ 

αθειιαξίδεηνλ θαηαζθεχαζκα κπνξεῖ λὰ ὀλνκαζηῇ Βπδαληηλὴ Μνπζηθή, ἐθ’ 

ὅζνλ πάξρεη ηφζε κεγάιε δηαθνξὰ ζηὸ ὕθνο, ὅζν θαὶ ζηὴλ πξνθνξὰ κηο 

γιψζζαο ἀπὸ ηὴλ ἄιιε
89

. Ἡ ἀπάληεζε, ζχκθσλα κὲ ηὸλ Οἰθνλνκίδε, εἶλαη 

ἀξλεηηθή∙ δὲλ εἶλαη δπλαηὸλ  κνπζηθὴ ηνῦ Ἰσάλλε αθειιαξίδε,  ὁπνία ἔρεη 

ηὶο βάζεηο ηεο ζηὴ δπηηθὴ εξσπατθὴ κνπζηθή, λὰ ὀλνκαζηῇ βπδαληηλὴ 

                                                                                                                                                           
ἁπινπνηεῖηαη θάζεηα-ἁξκνληθά. Ἀληίζεηα, γεληθὰ ὁκηινῦληεο,  δπηηθὴ κνπζηθή, ιφγῳ ηνῦ ὅηη 

ἀλαπηχζζεηαη θάζεηα-ἁξκνληθά, ηφζν ζηεξεῖηαη ηῆο πνηθηικαηηθῆο ἀλαπηχμεσο. Ἕλα ζηνηρεῖν, 

ηὸ ὁπνῖν κπνξνῦκε λὰ δηίδνπκε ζηὴλ ἀλαγελλεζηαθὴ κνπζηθὴ εἶλαη ὅηη  κνπζηθὴ αηὴ ηνῦ 16
νπ

 

θαὶ πξψηνπ κηζνῦ ηνῦ 17
νπ

 αἰῶλα ἔρεη ὁξηδφληηα - ἀληηζηηθηηθὴ ἀλάπηπμε. Αηὸ ἔρεη ὡο 

ἀπνηέιεζκα λὰ κὴ δηαηεξῇ ηὴλ ἁξκνληθή ηεο δνκή, πνὺ βξίζθνπκε ζηὴλ θιαζζηθὴ ἐπνρὴ ηνῦ 

18
νπ

 αἰψλα, ζηὰ ἔξγα ηῶλ W. A. Mozart, L. v. Beethoen θαὶ F. J. Haydn θαζὼο θαὶ ζηὰ ἔξγα 

ηῶλ κεηέπεηηα ζπλζεηῶλ. Ὅζν ρξνληθὰ πεγαίλνπκε πξὸο ηὰ πίζσ, ηφζν  βπδαληηλὴ κνπζηθὴ 

πιεζηάδεη πξὸο ηὴλ παιαηὰ δπηηθὴ-εξσπατθὴ κνπζηθή. Βι. Hucke Helmut, Gregorian and 

Roman chant, NGDMM, η. 7, ζζ. 693-697. KENNEDY, Dictionary, ζ. 270. Γηὰ ηὰ 

κηθξνδηαζηήκαηα βι. RICHTER, Lehre, ζζ. 326-327 - NIKOLAKOPOULOS, Kirchenmusik, ζ. 

452. 
87

 Βι. ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, Ἐπηζηνιέο, ὅπ.π., ζ. 28. Ὅηαλ ἀληηπαξαβάινπκε ηὶο θιίκαθεο ηῆο 

βπδαληηλῆο κὲ ἐθεῖλεο ηῆο εξσπατθῆο κνπζηθῆο, ηφηε παξαηεξνῦκε ὅηη ηὰ δηαζηήκαηα ηῶλ δχν 

θιηκάθσλ θαὶ νἱ ζέζεηο, ζηὶο ὁπνῖεο βξίζθνληαη κεξηθνὶ θζφγγνη, δὲλ ζπκπίπηνπλ ἀθξηβῶο. Σὰ 

δηαζηήκαηα Νην-Ρε θαὶ Νε-Πα ζηὸ δηαηνληθὸ γέλνο  εἶλαη ηὰ ἴδηα. Ἀληίζεηα ηὸ Πα-Βνπ εἶλαη 

ιίγν κηθξφηεξν ἀπὸ ηὸ Ρε-Μη. λῷ δειαδὴ νἱ θζφγγνη Νην, Ρε, Φα, νι, Λα ζπκπίπηνπλ κὲ 

ηνὺο θζφγγνπο Νε, Πα, Γα, Γη, Κε, νἱ θζφγγνη Μη θαὶ η δὲλ ζπκπίπηνπλ κὲ ηνὺο Βνπ θαὶ Εσ. 

Ἀλάινγεο δηαθνξὲο πάξρνπλ θαὶ ζηὸ ρξσκαηηθὸ γέλνο. Οἱ ἦρνη ηνῦ ἐλαξκνλίνπ γέλνπο 

ζπκπίπηνπλ κὲ ηὴλ θιίκαθα Φα κείδνλαο ηῆο εξσπατθῆο κνπζηθῆο. Βι. ΠΑΡΖ, Ἱζηνξία, ζ. 37. 

Πάιηλ ὅκσο δὲλ κπνξνῦκε λὰ ηαπηίδνπκε ἀθξηβῶο ηὰ δηαζηήκαηα ηῆο βπδαληηλῆο κὲ ἐθεῖλα ηῆο 

εξσπατθῆο κνπζηθῆο, ἀθνῦ ἐθ θχζσο  ςαιηηθὴ ηέρλε ἔρεη ηὰ κηθξνδηαζηήκαηα, πνὺ 

ρξεζηκνπνηνῦκε ζὲ θάζε ἦρν θαζὼο θαὶ ηὶο ἕιμεηο. 
88

 Βι. ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, Ἐπηζηνιέο, ὅπ.π., ζ. 29. 
89

 Βι. ὅπ.π., ζ. 29. 
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κνπζηθή.  Ἡ. Ξ. Οἰθνλνκίδεο παξαιιειίδεη ηὴλ ἐθθιεζηαζηηθὴ κνπζηθὴ κὲ ηὰ 

ἄκθηα θαὶ ηὰ ξάζα ηῶλ ἱεξέσλ, ηὰ ὁπνῖα δὲλ ἀιιάδνπλ, ἀθνῦ  ἐθθιεζηαζηηθὴ 

κνπζηθὴ δὲλ εἶλαη κφδα γηὰ λὰ ἐμειίζζεηαη
90

. ηὸ ζεκεῖν αηὸ δὲλ κο βξίζθεη 

ζχκθσλνπο  ζέζε αηή. Ἡ ςαιηηθὴ ἐπηδέρεηαη ἐμέιημε, ἀιιὰ κέζα ζηὰ 

πιαίζηα, ηὰ ὁπνῖα θαζνξίδνληαη ἀπὸ ηὴ ςαιηηθὴ ζπλείδεζε. ὰλ θάπνην 

λεψηεξν θαηαζθεχαζκα ηὸ ἀπνδερζῇ  ἐθθιεζηαζηηθὴ ζπλείδεζε, ηφηε αηὸ 

κπνξεῖ λὰ ἐληαρζῇ κέζα ζηὴλ παξάδνζε ηῆο θθιεζίαο. Ἀληίζεηα, ἐὰλ θάηη δὲλ 

γίλῃ ἀπνδεθηφ, ηφηε αηὸ ἀπνβάιιεηαη ἀπὸ ηὸ ζῶκα ηῆο θθιεζίαο. Ἀζθαιῶο 

δὲλ κπνξνῦλ λὰ γίλνπλ ἀπνδεθηνὶ θάπνηνη λεσηεξηζκνί, ἀθνῦ  θθιεζία 

γεληθὰ θαὶ νἱ ἐθθιεζηαζηηθὲο ηέρλεο εἰδηθψηεξα ἔρνπλ ζπληεξεηηθὸ ραξαθηήξα. 

Πεξαηηέξσ παξνκνηάδεη ηὶο κνπζηθὲο ζθέςεηο ηνῦ Ἰσάλλε αθειιαξίδε κὲ 

θαληάδεο ηνῦ θάκπνπ θαὶ ηῆο δηαζθεδάζεσο ἠ κὲ κειῳδίεο ηῆο ὄπεξαο, ἔζησ 

θαὶ ἂλ αηὲο ςάιινληαη ἀπὸ πνιὺ θαινὺο ςάιηεο
91

. 

Παξάιιεια ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο, ζὲ ἀπάληεζή ηνπ πξὸο ηὸλ Κ. Π. 

Κανπξῆ, θέξλεη ζηὴ ζθέςε καο ηνὺο μελχρηεδεο, νἱ ὁπνῖνη ἐπηζηξέθνπλ ἀξγὰ ηὸ 

βξάδπ ἀπὸ ἕλα θέληξν ἀλαςπρῆο θαὶ γηὰ λὰ μεράζνπλ ηνὺο θφπνπο θαὶ ἱδξῶηεο 

ηῆο κέξαο, ηξαγνπδνῦλ Εαθπλζηλὲο θαληάδεο
92

. Αηὲο ινηπὸλ νἱ θαληάδεο, 

ζχκθσλα κὲ ηὸλ Οἰθνλφκν, δὲλ ζπλάδνπλ κὲ ηὴλ ἐθθιεζηαζηηθὴ ηάμε θαὶ 

ἱεξνπξέπεηα,  ὁπνία πάξρεη κέζα ζηὸλ ἱεξὸ λαφ. 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο, ζὲ ἄξζξν ηνπ κὲ κεξνκελία 5.10.1939 ζηὴλ 

ἐθεκεξίδα «Πάθνο», θαηεγνξεῖ ηὸλ Κανπξῆ ὅηη ὁ ηειεπηαῖνο λνκίδεη ὅηη κὲ 

θάπνηεο ζπλαληήζεηο πνὺ ἔθαλε κὲ κνπζηθνχο, κὲ ηνὺο ὁπνίνπο ἔπηλε θαθέ, 

κπνξνῦζαλ λὰ κεηαθεξζνῦλ νἱ γλψζεηο ηνπο ζηὸλ δηθφ ηνπ ἐγθέθαιν. λῷ 

ἀληίζεηα ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο κειεηψληαο γηὰ ἐμήληα ὁιφθιεξα ρξφληα 

λχρηα θαὶ κέξα ηὴλ ςαιηηθὴ ηέρλε, ἀδπλαηεῖ λὰ ςψζῃ ηὴλ θεθαιή
93

. 

Υξεζηκνπνηεῖ κάιηζηα βαξηὲο ἐθθξάζεηο πξὸο ηὸ πξφζσπν ηνῦ Κανπξῆ, δηφηη ὁ 

ηειεπηαῖνο, ρσξὶο λὰ μέξῃ ηὸ ζεσξεηηθὸ ηνῦ Οἰθνλφκνπ Υαξαιάκπνπο, ἀθνῦ 
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 Βι. ὅπ.π., ζ. 29. 
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 Βι. ὅπ.π., ζ. 29. 
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 Βι. ὅπ.π., ζ. 35.  Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο παξέρεη θαὶ κηὰ πιεξνθνξία, ζρεηηθὰ κὲ ηνὺο 

Σνχξθνπο ηῆο ἐπνρῆο ηνπ. Κάζε Κπξηαθὴ ζηὶο 8π.κ. νἱ Σνῦξθνη ζηὸ ρσξηὸ Αδήκνπ πλε ζηὸ 

θαθελεῖν, ηὸ ὁπνῖν εἶλαη γεκην ἀπὸ ζσκαλνχο. Αηνὶ παξαθνινπζνῦλ κὲ πνιιὴ πξνζνρὴ ηὴλ 

Θεία Λεηηνπξγία, πνὺ ηειεῖηαη ζηὸ κεηξνπνιηηηθὸ λαὸ Ἀζελῶλ, ὅπνπ ςάιινπλ βπδαληηλὰ θαὶ 

ὄρη εξσπατθά, ὅπσο ὁ Ἰσάλλεο αθειιαξίδεο. Βι. ὅπ.π., ζ. 35. 
93

 Βι. ὅπ.π., ζ. 46. 
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ἦηαλ ηφηε ἀλέθδνην, ἀζθεῖ ὀμεία θξηηηθὴ ἐπ’ αηνῦ. Θεσξεῖ ηὸλ Κανπξῆ ὅηη 

εἶλαη ςάιηεο ἀιιὰ πνηὲ κνπζηθφο. Οἱ γλψζεηο ηνῦ Κανπξῆ, ὅπσο πνζηεξίδεη ὁ 

Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο, θζάλνπλ κέρξη ηνῦ ζεκείνπ, πνὺ λὰ κπνξῇ λὰ 

θσλάδῃ, ὅπσο ηὰ γξάθῃ ὁ Ἰσάλλεο αθειιαξίδεο, ρσξὶο θἂλ λὰ μέξῃ γηὰ πνηὸ 

ιφγν.  Κανπξῆο, ζχκθσλα κὲ ηὸλ Οἰθνλφκν Υαξάιακπν, εἶλαη θχκβαιν 

ἀιαιάδνλ θαὶ θηζάξα θαθῶο ρνξδηζκέλε ἀπὸ ηὸλ θηζαξηζηὴ Ἰσάλλε 

αθειιαξίδε
94

. ηὸ ζεκεῖν αηὸ κπνξνῦκε λὰ παξαηεξήζνπκε ὅηη ὁ Οἰθνλφκνο 

Υαξάιακπνο θαλεξψλεη ηὴ κεγάιε ηνπ ἀγάπε πξὸο ηὴλ ςαιηηθὴ ηέρλε. Αηὴ 

ηὸλ ὁδεγεῖ πνιιὲο θνξὲο ζηὸ λὰ ρξεζηκνπνηῇ ἀθξαῖεο ἐθθξάζεηο πξὸο ηὸ 

πξφζσπν ηνῦ Ἰσάλλε αθειιαξίδε θαζὼο θαὶ ηῶλ καζεηῶλ ηνπ. Ὅκσο ηὸ ἔξγν 

ηνῦ Ἰσάλλε αθειιαξίδε πξέπεη λὰ ηὸ δνῦκε κέζα ζηὰ ἱζηνξηθὰ πιαίζηα ηῆο 

ἐπνρῆο ηνπ θαὶ ὄρη ἀλεμάξηεηα ἀπὸ ηὸλ ἱζηνξηθὸ ρσξνρξφλν, πνὺ ἔιαβε ρψξαλ. 

Παξάιιεια θαλεξψλεη θαὶ ηὶο πνιιὲο γλψζεηο, πνὺ ἀπέθηεζε κεηὰ ἀπὸ ηφζα 

ρξφληα κειέηεο. Ἀζθαιῶο ηὴλ ἐπνρὴ ἐθείλε δὲλ πῆξραλ ηὰ κέζα, ηὰ ὁπνῖα 

πάξρνπλ ζήκεξα, ὅπσο ὁ ιεθηξνληθὸο πνινγηζηήο, ηὸ δηαδίθπν θιπ., ὁπφηαλ 

 πξφζβαζε ζηὶο πεγὲο ἦηαλ πεξηνξηζκέλε. Γη’ αηὸ πξέπεη λὰ κειεηήζνπκε θαὶ 

λὰ ὁξηνζεηήζνπκε ηὴλ ὅιε ςαιηηθὴ πνξεία ηνῦ Οἰθνλφκνπ Υαξαιάκπνπο κέζα 

ζηὰ πεξηνξηζκέλα κέζα, πνὺ πῆξραλ ηὴλ ἐπνρὴ ἐθείλε. μ ἄιινπ  Κχπξνο 

ἦηαλ μεθνκκέλε ἀπὸ ηὸλ ιιαδηθὸ θνξκφ, ιφγῳ ηῆο ἀγγιηθῆο θαηνρῆο, θαὶ 

αηὸ θαζηζηνῦζε ηὴλ κεηαθνξὰ γλψζεσλ ἀθφκε πηὸ δχζθνιε. Μὲ θαλέλα 

ηξφπν ὁ Οἰθνλφκνο δὲλ κπνξεῖ λὰ δερζῇ ηὶο ἀπφςεηο ηνῦ Κανπξῆ, ἀθνῦ αηὲο 

ἀληίθεηληαη πξὸο ηὶο βαζηθὲο ἀξρὲο ηῆο ηέρλεο, ηὴλ ὁπνία ἐπὶ πνιιὰ ρξφληα 

πεξεηεῖ
95

. 

 Κανπξῆο, ζὲ κηὰ ἄιιε πεξίπησζε, θνβεξίδεη ηὸλ Οἰθνλφκν Υαξάιακπν 

ὅηη ἂλ ὁ ηειεπηαῖνο ἦηαλ ζηὴλ ιιάδα, ζὰ ηὸλ θαινῦζαλ πξὸ ηῆο δηθαηνζχλεο, 

γηὰ λὰ ἀπνδείμῃ αηὰ ηὰ ὁπνῖα ιέγεη.  Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο δηαβεβαηψλεη 

                                                           
94

 Βι. ὅπ.π., ζ. 47. 
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 Καηὰ ηὶο πξῶηεο δεθαεηίεο ηνῦ 20
νῦ 

αἰῶλα εἶρε ἐπηθξαηήζεη ζηὸλ ἑιιαδηθὸ ρῶξν, ζηὴλ Κχπξν 

θαὶ ζὲ δηάθνξεο ἄιιεο ρῶξεο, ὅπνπ πῆξραλ ἀπφδεκνη ἕιιελεο, ηὸ ἔξγν ηνῦ Ἰσάλλε 

αθειιαξίδε. Αηὸο εἶλαη θαὶ ὁ ιφγνο πνὺ ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ἀγαλαθηεῖ γη’ αηὴ ηὴλ 

θαηάζηαζε. Ἀζθαιῶο ηὰ δχν ἄθξα δὲλ ἀπερνῦλ ηὶο πεξηζζφηεξεο θνξὲο ηὴλ ἀιήζεηα.  

Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο εἶλαη ἐπεξεαζκέλνο ἀπὸ ηὸ ὅιν θιῖκα, ηὸ ὁπνῖν ἐπηθξαηνῦζε ηὴλ 

ἐπνρὴ ἐθείλε. Γη’ αηὸ θαὶ θαηαθέξεηαη ἐλαληίνλ ηνῦ Ἰσάλλε αθειιαξίδε θαὶ ὅζσλ 

ἀθνινπζνῦζαλ ηὶο ζέζεηο ηνπ. Ὅκσο ηὸ ζχλνιν ἔξγν ηνῦ αθειιαξίδε πξέπεη θάπνηνο 

ἐξεπλεηὴο λὰ ηὸ δῇ ἀληηθεηκεληθὰ θαὶ πέξα ἀπὸ ηὶο ἀληηπαξαζέζεηο, νἱ ὁπνῖεο πῆξμαλ ηὴλ 

ἐπνρὴ ἐθείλε. 



+ 

 41 

ηὸλ Κανπξῆ ὅηη εραξίζησο ζὰ πήγαηλε ζηὴλ ιιάδα θαὶ ζὰ θαινῦζε κάξηπξα 

πεξαζπίζεσο ηὸλ Κανπξῆ θαζὼο θαὶ ηὸλ Κψζηα Παπ Γεκεηξίνπ. Αηνὶ νἱ 

δχν παξαδέρνληαη ὅηη πάξρνπλ ιάζε ζηὸ ἔξγν ηνῦ Ἰσάλλε αθειιαξίδε.  

ηειεπηαῖνο κάιηζηα ἔρεη θάλεη ηὸ ἀλνζηνχξγεκα λὰ κεηαγξάςῃ ζηὸ δηαηνληθὸ 

γέλνο ςαικνχο, νἱ ὁπνῖνη ἀλήθνπλ ζὲ ρξσκαηηθνὺο θαζαξὰ ἤρνπο
96

. 
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 Βι. ὅπ.π., ζ. 47. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄ 

 

ΘΔΧΡΖΣΗΚΑ ΣΖ ΦΑΛΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ 

 

α) Γεληθὰ ζεσξεηηθὰ 

 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο, θάλνληαο ἀξρὴ ζηὸ Θεσξεηηθφ ηνπ, δίλεη ὁξηζκὸ 

ηῆο ἔλλνηαο ηνῦ θζφγγνπ
97

. ηὴλ ςαιηηθὴ ηέρλε θζφγγνο, θαηὰ ηὸλ Οἰθνλφκν 

                                                           
97

 «Φζφγγνο εἶλαη ὁ κνπζηθὸο ἦρνο, πνὺ παξάγεηαη ἀπὸ ηὴλ ἀλζξψπηλε θσλὴ ἠ ηὰ δηάθνξα 

κνπζηθὰ ὄξγαλα». ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, Θεσξία, ζ. 3. ηὰ πιεῖζηα ηῶλ ζχγρξνλσλ Θεσξεηηθῶλ ηῆο 

εξσπατθῆο κνπζηθῆο, δίλεηαη ιάλζαζκέλνο ὁξηζκφο, ὅηη ὁ θζφγγνο εἶλαη ηὸ ζχκβνιν θαὶ ὄρη ὁ 

ἦρνο, κὲ ηὸ ὁπνῖν ζεκεηψλνπκε ηὸλ ἦρν, πνὺ παξάγεηαη ἀπὸ ηὴλ ἀλζξψπηλε θσλὴ ἠ ηὰ δηάθνξα 

κνπζηθὰ ὄξγαλα. Βι. θαὶ ηὸ ἀπνιπηίθην ηνῦ Μεγάινπ Βαζηιείνπ: «Δἰο πζαλ ηὴλ γῆλ ἐμῆιζελ ὁ 

θζφγγνο ζνπ». Πεξὶ αηνῦ βι. ΑΗΜΗΛΗΟΤ-ΗΧΑΝΝΗΓΟΤ, Θεσξία, ζ. 5. ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ, 

Μνπζηθή, ζ. 7. ΚΑΛΟΜΟΗΡΖ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ, Μαζήκαηα, ζ. 8. ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ, Θεσξία, ζ. 

5. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 43ἑμ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 5.  

Μαλψιεο Καινκνίξεο ζηὸ Θεσξεηηθφ ηνπ δὲλ δίλεη ηὸλ ὁξηζκὸ ηῆο ιέμεσο «θζφγγνο», ἀιιὰ 

ρξεζηκνπνηεῖ ὡο ἐλαιιαθηηθὸ ὅξν ηὴ ιέμε «λφηα». Θεσξνῦκε ὅηη αηὴ  παξάιεηςε εἶλαη 

ζεκαληηθή, ἀθνῦ ζὲ ὅια ζρεδὸλ ηὰ ζεσξεηηθὰ  πξψηε ιέμε,  ὁπνία θαζνξίδεηαη εἶλαη ὁ ὅξνο 

«θζφγγνο». Βι. ΚΑΛΟΜΟΗΡΖ, Θεσξεηηθά, ζ. 6ἑμ. ηὴλ ἀγγιηθὴ γιῶζζα ὁ ὅξνο «θζφγγνο» 

κεηαθξάδεηαη ὡο «musical sound», ἀθνῦ δὲλ πάξρεη εἰδηθὸο ὅξνο, ὁ ὁπνῖνο λὰ θαζνξίδῃ ηὴ 

ιέμε αηή. Ἡ ιέμε «θζνγγφζεκν» κεηαθξάδεηαη ζηὰ ἀγγιηθὰ κε ηὸλ ὅξν «note». Βι. 

STANFORD, Rudiments, ζζ. 1, 4. ηὴλ κνπζηθὴ ὁξνινγία παξαηεξνῦκε ὅηη  ἑιιεληθὴ 

γιῶζζα εἶλαη πινπζηφηεξε ἀπὸ ηὴλ ἀγγιηθή. (Βι. note: θζφγγνο, θζνγγφζεκν, λφηα, dynamics: 

ρξσκαηηζκνί, syncopation: ἀληηρξνληζκφο, ζπγθνπή). ηὴλ Ἀκεξηθὴ  ιέμε «note» ὀλνκάδεηαη 

«tone». Βι. KENNEDY, Dictionary, ζ. 455. Γηὰ ηὴ βπδαληηλὴ ζεκεηνγξαθία βι. ηὴλ ἀλαθνξὰ 

ηνῦ NIKOLAKOPOULOS, Hymnographie, ζ. 166.  Υξχζαλζνο ὁ ἐθ Μαδχησλ ἀλαθέξεη ὅηη 

«θζφγγνο εἶλαη, θσλῆο πηῶζηο ἐκκειήο, ἐπὶ κίαλ ηάζηλ∙ ἤηνη ὁ θζφγγνο εἶλαη εὔγαικα θσλῆο, ἠ 

ἀπὸ ἀλζξσπίλνπ ζηφκαηνο, ἠ ἀπὸ αινῦ, ἠ ἀπὸ ρνξδῆο, νὔζεο ἐπάλσ εἰο ἕλα ηέλησκα∙ δηφηη  

θσλὴ ὁπνῦ εγαίλεη ἀπὸ ηὴλ ρνξδήλ, ἐλ ᾧ αηὴ ηείλεηαη, δὲλ εἶλαη θζφγγνο, ἐπεηδὴ γίλεηαη 

ἐπάλσ εἰο πνιιὰο ηάζεηο». ΥΡΤΑΝΘΟΤ, Θεσξεηηθὸλ (Βαη.), ὅπ.π., ζζ. 164-165. Οἱ θζφγγνη 

ηῆο θιίκαθαο ιέγνληαη θαὶ ρνξδέο. Βι. ΑΝΣΧΝΗΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 24.  Παλαγηψηεο 

Ἀγαζνθιένπο ὁξίδεη ηὸλ θζφγγν ὡο ηὴλ ἐκκειῆ πηψζε (ἔβγαικα) θσλῆο ἀλζξψπνπ ἠ ὀξγάλνπ. 

Ἀθφκε θάλεη κηὰ πνδηαίξεζε ηῶλ θζφγγσλ ζὲ ἐκκειεῖο θαὶ πεδνχο. κκειεῖο ιέγνληαη νἱ 

θζφγγνη, κὲ ηνὺο ὁπνίνπο ςάιινπκε, ἐλῷ πεδνὶ ἐθεῖλνη, κὲ ηνὺο ὁπνίνπο δηαιεγφκαζηε ἠ 

ξεηνξεχνπκε. Βι. ΑΓΑΘΟΚΛΔΟΤ, Θεσξεηηθόλ, ζ. 115. Δἶλαη θαλεξὸ ὅηη ὁ Παλαγηψηεο 

Ἀγαζνθιένπο θαζνξίδεη ὡο ἐκκειεῖο θζφγγνπο, ηφζν ηὴ ςαικῳδία ὅζν θαὶ ηὴ κνπζηθὴ 

ἀπαγγειία. Βι. ζηὴλ ὄπεξα ηὴλ ἐλαιιαγὴ ἄξηαο θαὶ ξεηζηηαηίβνπ. Πεξὶ αηνῦ βι. 

ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, Λεμηθό, ζζ. 34, 48 ἀληίζηνηρα. KENNEDY, Dictionary, ζζ. 24-25 θαὶ 522. 

WESTRUP JACK, WALKER THOMAS, HEARTZ DANIEL, LIBBY DENNIS, Aria, 

MGDMM, η. 1, ζζ. 573-579. WESTRUP JACK, Recitative, NGDMM, η. 15, ζζ. 643-648. Γηὰ 

ηὴλ ἄξηα βι. HIRSCHMANN Wolfgang (Hrsg.), Aria. Eine Festschrift für Wolfgang Ruf (= 

Studien und Materialien zur Musikwissenschaft. Bd. 65). Herausgegeben im Auftrag der 

Abteilung Musikwissenschaft des Instituts für Musik der Martin-Luther-Universität Halle-

Wittenberg und der Georg-Friedrich-Händel-Gesellschaft e. V., Internationale Vereinigung. 

Redaktion: Sebastian Biesold. Olms, Hildesheim u. a. 2011. Γηὰ ηὸ ξεηζηηαηίβν βι. GURLITT 
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Υαξάιακπν εἶλαη ηὰ ἑπηὰ πξῶηα γξάκκαηα ηνῦ ἀιθαβήηνπ
98

, Α, Β, Γ, Γ, Δ, Ε, 

Ζ, ηὰ ὁπνῖα κὲ ηὴλ πξφζιεςε θάπνηνπ ἄιινπ θσλήεληνο, ζπκθψλνπ ἠ 

δηθζφγγνπ, ράξηλ εθσλίαο, παξάγνπλ ηνὺο ἑμῆο θζφγγνπο: πΑ, Βνπ, Γα, Γη, 

θΔ, Εσ, λΖ, πΑ
99

. Ἔηζη κὲ αηὸ ηὸλ ηξφπν ζπκπεξηειήθζεθαλ ὅια ηὰ 

θσλήκαηα ηῆο ἑιιεληθῆο γιψζζαο
100

. λῷ ὅκσο ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο 

δίλεη ζηὴλ ἀξρὴ ὀξζὸ ὁξηζκὸ ηνῦ θζφγγνπ, ὡο κειῳδηθὴ θσλὴ ἐμεξρνκέλε ἀπὸ 

ηὸ ἀλζξψπηλν ζῶκα ἠ ὄξγαλν, ζηὴ ζπλέρεηα θαζνξίδεη ηὸλ θζφγγν ὡο ηὰ ἑπηὰ 

πξῶηα γξάκκαηα ηνῦ ἀιθαβήηνπ, ὁξηζκὸο ὁ ὁπνῖνο ἀληηθξνχεηαη κὲ ηὴλ ἀξρηθή 

ηνπ ζέζε. Φζφγγνο δὲλ εἶλαη ηὰ γξάκκαηα ηνῦ ἀιθαβήηνπ ἀιιὰ ἕλαο ἦρνο, ἐλῷ 

θζνγγφζεκν ἠ λφηα εἶλαη ηὸ ζχκβνιν, κὲ ηὸ ὁπνῖν δειψλνπκε ηὸλ θζφγγν. 

Ὅζνλ ἀθνξ ηὴλ θιίκαθα ὁ Υξχζαλζνο ὁ ἐθ Μαδχησλ ζεσξεῖ ὅηη  θπζηθὴ 

δηαηνληθὴ θιίκαθα ζηὴλ εξσπατθὴ κνπζηθὴ εἶλαη  ια ἐιάζζσλ, ηὴλ ὁπνία 

ἀληηπαξαβάιιεη κὲ ηὴλ θιίκαθα ἐθ ηνῦ Πα
101

. Ὅζνλ ὅκσο ἀθνξ ηὸ ὕςνο θαὶ 

                                                                                                                                                           
Wilibald, Eggebrecht Hans Heinrich (Hrsg.), Riemann Musik-Lexikon. Sachteil. Mainz: Schott 

1968, ζζ. 799-801. 
98

 Σὰ γξάκκαηα ηνῦ ἀιθαβήηνπ ρξεζηκνπνηζεθαλ θαὶ ζηὴλ ἀξραία ἑιιεληθὴ κνπζηθή. Βι. 

ΑΝΣΧΝΗΟΤ, Θεσξία, ζ. 24. Σὰ γξάκκαηα ηνῦ ἀιθαβήηνπ ἐπίζεο ρξεζηκνπνηνῦληαη θαὶ ζηὴλ 

ἀγγιηθὴ θιίκαθα: A (Λα), B (η), C (Νην), D (Ρε), E (Μη), F (Φα), G (νι). Πεξὶ αηνῦ βι. 

STANFORD, Rudiments, ζ. 2ἑμ. Βι. KENNEDY, Dictionary, ζ. 563. Γηὰ ηὴ βπδαληηλὴ κνπζηθὴ 

βι. NIKOLAKOPOULOS, Kirchenmusik, ζ. 450. Βι. ἐπίζεο HΑΝΝΗΚ Christian, Byzantinische 

Musik. In: Die hochsprachliche profane Literatur der Byzantiner II, Handbuch der 

Altertumswissenschaft 12/5/2, hrsg. von H. Hunger, München 1978, ζζ. 183-218. 

NIKOLAKOPOULOS Konstantin, Literatur zum Studium der byzantinischen Musik, 

Orthodoxes Forum 7 (1993) 239-256. NIKOLAKOPOULOS Konstantin, Der byzantinische 

Gesang der griechisch-orthodoxen Kirche von 1814 bis heute, Orthodoxes Forum 14 (2000) 

159-170. NIKOLAKOPOULOS Konstantin, Das Neue Testament als hymnologische Quelle in 

der Orthodoxen Kirche, Theologia 61 (1990) 161-186. TIMIADIS, E. (Bishop of Meloa), 

Byzantine Music. Ηn: A. J. Philippou (Hg.), The Orthodox Ethos, Oxford 1964, ζζ. 200-206. 

TΟΣΕΚΔ Irinej, Die Musik der Orthodoxen Kirche. Ηn: Handbuch der Ostkirchenkunde, Bd. II, 

hrsg. Von W. Nyssen, H.-J. Schulz und P. Wiertz, Düsseldorf 1989, ζζ. 211-235. 
99

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 1.  
100

 Βι. ΑΝΣΧΝΗΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 24. 
101

 Βι. ΥΡΤΝΑΘΟΤ, Θεσξεηηθὸλ (Βαη.), ὅπ.π., ζ. 176. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 

1. Ἀληίζεηα κὲ ηὸλ Οἰθνλφκν Υαξάιακπν, ὁ Γεψξγηνο Υαηδεζενδψξνπ ζεσξεῖ ὅηη  θπζηθὴ 

θιίκαθα εἶλαη αηὴ πνὺ μεθηλ ἀπὸ ηὸλ Νε θαὶ ὄρη ἀπὸ ηὸλ Πα. Βι. ΥΑΣΕΖΘΔΟΓΧΡΟΤ, 

Μέζνδνο, ὅπ.π., ζ. 6. Αηὴ ὅκσο  ζέζε εἶλαη ἐπεξεαζκέλε ἀπὸ ηὴ δπηηθὴ κνπζηθή, ζηὴλ ὁπνία 

ζεσξεῖηαη ὅηη  θπζηθὴ θιίκαθα εἶλαη  Νην κείδσλ. Πεξὶ αηνῦ βι. ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, Θεσξία, 

ὅπ.π., ζ. 8. Καὶ ὁ Ἰσάλλεο Μαξγαδηψηεο ἀλαθέξεη ὅηη  θιίκαθα, πνὺ ἀξρίδεη ἀπὸ ηὸλ Νε 

ἀληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηὴλ δηεζλῶο παξαδεδεγκέλε θπζηνινγηθὴ δηαδνρὴ ηῶλ θζφγγσλ. 

Βι. ΜΑΡΓΑΕΗΧΣΖ, Θεσξεηηθό, ὅπ.π., ζ. 12. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 43ἑμ. 

Θεσξνῦκε ὅηη ε θιίκαθα, πνὺ μεθηλ ἀπὸ ηὸλ Πα εἶλαη  θπζηθὴ θιίκαθα, ἀθνῦ ἂλ ηὴλ 

ἀληηπαξαβάινπκε κὲ ηὴλ Ρε ἐιάζζνλα βξίζθνπκε ὅηη ἔρνπλ ζρεδὸλ ηαπηφζεκα δηαζηήκαηα. Ἡ 

θιίκαθα Λα ἐιάζζνλα αἰνιηθή, ζχκθσλα κὲ ηὰ πεξηζζφηεξα ζχγρξνλα ζεσξεηηθά, εἶλαη  

θπζηθὴ δηαηνληθὴ θιίκαθα, ἀθνῦ δὲλ ἔρεη θαλέλα ζεκεῖν ἀιινηψζεσο θαὶ ηὰ κηηφληά ηεο εἶλαη 

δηαηνληθὰ (Γηαηνληθὰ κηηφληα εἶλαη αηά, πνὺ ζρεκαηίδνληαη ἀπὸ θζφγγνπο κὲ δηαθνξεηηθὸ 

ὄλνκα). Φπζηθὴ ἐιάζζνλα θιίκαθα είλαη κφλν  αἰνιηθή. Οἱ ἄιιεο δχν, κείδνλα θαὶ ἐιάζζνλα, 

εἶλαη ηερληηέο. Οἱ Γπηηθνὶ ζηεξίρηεθαλ ζηὴλ ἀξραία αἰνιηθὴ θιίκαθα θαὶ θαηαζθεχαζαλ ηὶο δχν 

άιιεο, δειαδὴ ηὴλ ἁξκνληθὴ θαὶ ηὴλ κειῳδηθή. Πεξὶ αηνῦ βι. θαὶ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, 

Θεσξία, ζ. 75. 
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ηὴλ ὀμχηεηα θάζε θζφγγνπ,  θιίκαθα ἐθ ηνῦ Πα ἀληηπαξαβάιιεηαη θαηὰ 

πξνζέγγηζε κὲ ηὴλ Ρε ἐιάζζνλα θαὶ ὄρη κὲ ηὴλ Λα ἐιάζζνλα, ὅπσο ζεσξεῖ ὁ 

Υξχζαλζνο ὁ ἐθ Μαδχησλ. 

Σνὺο θζφγγνπο ηῆο ςαιηηθῆο ηέρλεο δείρλεη ζὲ ἀθξνζηηρίδα ηὸ πηὸ θάησ 

ὀθηάζηηρν πνίεκα: 

Πάιαη ἥκαξηελ Ἀδάκ, ἐκαθξχλζε ηνῦ Θενῦ∙ 

Βνπιεζεὶο δ’ ὁ Πιαζηνπξγφο, δνχινπ δέρεηαη κνξθήλ. 

Γάια πίλεη ἐθ κεηξφο∙ εἰο κεηάλνηαλ θαιεῖ, 

Γηδαρῶλ ζθνξπίδεη θῶο, ζαχκαηα πνιιὰ πνηεῖ∙ 

Κεθαιὴλ δ’ ἐρζξνῦ παηεῖ, λεθξσζεὶο θαὶ ἀλαζηάο. 

Εσνδφηεο ὢλ Θεφο∙ θαὶ εἰο κέιινπζαλ δσὴλ 

Νεπελζῆ πηζηνὺο θαιεῖ, ὅπνπ πξῶηνο εἰζειζὼλ 

Πᾶζαλ ἔιαβελ ἀξρὴλ παξὰ ηνῦ Θενῦ Παηξφο
102

. 

 

1) Ὀξζνγξαθία κνπζηθῶλ ραξαθηήξσλ
103

 

 

Ἡ κνπζηθὴ ὀξζνγξαθία ἔρεη θαλνληζηεῖ θαὶ θαζνξηζηεῖ ἀπὸ ηνὺο ἀξραίνπο 

κνπζηθνδηδαζθάινπο ἔηζη ὥζηε λὰ ςάιισληαη ηὰ πνηθίια κέιε ερεξῶο, 

κεινπνηεκέλα θαηὰ ηὴλ ἀπαηηνχκελε ἀθξίβεηα,  ὁπνία πεγάδεη ἀπὸ ηὴλ 

ἔληερλε πινθὴ ηῶλ κνπζηθῶλ ραξαθηήξσλ
104

. Ἡ βπδαληηλὴ παξαζεκαληηθὴ 

ἀθνινπζεῖ θαζνξηζκέλνπο θαλφλεο ὀξζνγξαθίαο, ἀλάινγνπο κὲ ηνὺο 

γισζζηθνχο. Ὅπσο ζηὴλ γιῶζζα ἔρνπκε θαλφλεο ὀξζνγξαθίαο, ἔηζη θαὶ ζηὴ 

                                                           
102

 ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 45, ζεκ. 3. 
103

 Δἶλαη ραξαθηεξηζηηθὸ ηὸ γεγνλὸο ὅηη ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο παξαζέηεη ζηὸ Θεσξεηηθφ 

ηνπ μερσξηζηὸ θεθάιαην, κὲ ηίηιν «ὀξζνγξαθία κνπζηθῶλ ραξαθηήξσλ», ηὴ ζηηγκὴ πνὺ πνιινὶ 

ἄιινη ἀγλννῦζαλ θαὶ ηνὺο πηὸ ζηνηρεηψδεηο ὀξζνγξαθηθνὺο θαλφλεο ηῆο ςαιηηθῆο ηέρλεο. 

Βιέπνπκε θαὶ ζὲ αηὸ ηὸ ζέκα ηὴλ πξσηνπφξν ζθέςε ηνῦ Οἰθνλφκνπ Υαξαιάκπνπο, ἀθνῦ 

ἐκβαζχλεη ζὲ ζεκαληηθνὺο ηνκεῖο ηῆο ςαιηηθῆο. Παξφινλ ὅκσο ὅηη ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο 

γλσξίδεη ζὲ βάζνο ηὴλ ὀξζνγξαθία ηῆο βπδαληηλῆο κνπζηθῆο, κπνξεῖ θάπνηνο λα βξῇ ζηὰ 

κνπζηθά ηνπ ἔξγα, ὅπσο ηὸ Ἀλαζηαζηκαηάξην θαὶ ηὴ Νεθξψζηκε Ἀθνινπζία, ἀξθεηὰ 

ὀξζνγξαθηθὰ ιάζε. Πνιὺ πηζαλὸλ αηὰ λὰ ὀθείινληαη ζηὸ γεγνλὸο ὅηη ηὴλ ἐπνρὴ ἐθείλε δὲλ 

πῆξραλ ιεθηξνληθνὶ πνινγηζηέο, νὕησο ὥζηε λὰ κπνξνῦλ λὰ γίλνπλ εὔθνια θαὶ γξήγνξα 

ὁπνηεζδήπνηε δηνξζψζεηο. ὲ πνιιὰ κνπζηθὰ βηβιία, ηὰ ὁπνῖα ἐμεδφζεζαλ ηὴλ ἐπνρὴ ηνῦ 

Οἰθνλφκνπ Υαξαιάκπνπο, ἀιιὰ θαὶ ζὲ ζχγρξνλα κνπζηθὰ βηβιία, κπνξεῖ θάπνηνο λὰ βξῇ 

ζνβαξὰ ὀξζνγξαθηθὰ ιάζε. ὰλ εἰζαγσγὴ ζηὸ θεθάιαην αηὸ ἀλαθέξεη ὅηη, δηὰ κέζνπ ηῆο 

ὀξζνγξαθίαο ηῶλ κνπζηθῶλ ραξαθηήξσλ, δηδαζθφκαζηε ηὴλ ζχλζεζε θαὶ ζσζηὴ πινθὴ ὅισλ 

ηῶλ κνπζηθῶλ ζηνηρείσλ, ηὴλ ἐλέξγεηα ηνπο, ηὴλ ἔληνλε ἀλάβαζε ἠ θαηάβαζε ηῆο θσλῆο, ηὸλ 

ηξφπν ηῆο ἀλαβάζεσο ἠ θαηαβάζεσο θαὶ γεληθὰ ηὸ γλήζην ὕθνο ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο κνπζηθῆο. 

Πεξὶ αηνῦ βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 22-38.  ηπιηαλὸο Υνπξκνχδηνο 

παξάιιεια παξαζέηεη θαὶ αηὸο μερσξηζηὸ θεθάιαην, κὲ ηίηιν «ὀξζνγξαθία». ηὸλ πφηηηιν ὁ 

ηπιηαλὸο Υνπξκνχδηνο ηνλίδεη ὅηη  ὀξζνγξαθία εἶλαη  βάζε ηῆο ὀξζῆο πξνθνξο. Βι. 

ΥΟΤΡΜΟΤΕΗΟΤ, Γακαζθελόο, ὅπ.π., ζζ. 29-40. Πεξὶ ηῆο ὀξζνγξαθίαο ηῶλ κνπζηθῶλ 

ραξαθηήξσλ βι. θαὶ ΚΖΛΣΕΑΝΗΓΟΤ, Γηδαζθαιία, ζζ. 206-246. ΜΑΡΓΑΕΗΧΣΖ, Θεσξεηηθό, 

ὅπ.π., ζζ. 67-72. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζζ. 239-265. ΑΝΣΧΝΗΟΤ, Θεσξία, 

ὅπ.π., ζζ. 140-145. Δἶλαη ἄμην κλείαο ὅηη ἐλῷ ὁ πξσηνςάιηεο ηῆο θθιεζίαο ηῆο Κχπξνπ 

Θεφδνπινο Καιιίληθνο δηεηέιζε καζεηὴο ηνῦ ηπιηαλνῦ Υνπξκνχδηνπ, ὅκσο ζηὰ βηβιία ηνπ 

κπνξεῖ θάπνηνο λὰ ἐληνπίζῃ πνιιὰ ὀξζνγξαθηθὰ ιάζε. 
104

 Βι. ΚΖΛΣΕΑΝΗΓΟΤ, Γηδαζθαιία, ὅπ.π., ζ. 206. 
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ςαιηηθὴ ηέρλε ἔρνπκε ἀλάινγνπο θαλφλεο. Ἡ ὀξζὴ κνπζηθὴ γξαθὴ ζπληειεῖ 

ζηὸ λὰ παξαζηαζνῦλ ὀξζὰ νἱ ραξαθηῆξεο πνζφηεηαο θαὶ πνηφηεηαο. Παξάιιεια 

θαζνδεγεῖ ηὸλ ἐθηειεζηὴ ζηὸ λὰ ἀπνδψζῃ πηζηὰ κὲ ηὴ θσλή ηνπ ηὸ κέινο, ηὸ 

ὁπνῖν θαηαγξάθνπλ νἱ δηάθνξνη ραξαθηῆξεο θαὶ πνζηάζεηο
105

. 

Καησηέξσ παξαζέηνπκε ηὴλ ὀξζνγξαθία κεξηθῶλ ἀπὸ ηνὺο κνπζηθνὺο 

ραξαθηῆξεο, ὅπσο ηὴλ θαζνξίδεη ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ζηὸ Θεσξεηηθφ ηνπ, 

θαὶ παξάιιεια ζπγθξίλνπκε ηὶο ζέζεηο αηέο, κὲ παξάιιειεο ζέζεηο ἄιισλ 

παιαηῶλ θαὶ ζπγρξφλσλ ζεσξεηηθῶλ. 

 

Πεξὶ ηνῦ ἴζνπ  

Γίλνληαο ἕλα ζαθῆ ὁξηζκὸ ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ἀλαθέξεη ὅηη ηὸ ἴζν 

εἶλαη ραξαθηήξαο ἰζφηεηαο, δηφηη θξαηεῖ ηὴ θσλὴ ἀιχγηζηε θαὶ ἐπαλαιακβάλεη 

πάληνηε ηὸλ θζφγγν ηνῦ πξνεγνχκελνχ ηνπ ραξαθηήξα θαὶ ηὸλ ηφλν
106

. 

Ἀθνινπζεῖ ὅισλ ηῶλ ραξαθηήξσλ ἐθηὸο ἀπὸ ηὴλ πεηαζηή 
107

. πλερίδνληαο 

ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο πεξὶ ηῆο ὀξζνγξαθίαο ηνῦ ἴζνπ, ἀλαθέξεη ὅηη ηὸ ἴζν 

δέρεηαη ηὶο ρξνληθὲο θαὶ ἄρξνλεο πνζηάζεηο θαὶ ηνπνζεηεῖηαη πάλσ ἀπὸ ηὸ 

ὀιίγν  θαὶ ηὴλ πεηαζηή 
108

. Αηνὺο ηνὺο ραξαθηῆξεο πνηάζζεη θαὶ 

                                                           
105

 Βι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 239. 
106

  Υξχζαλζνο ὁ ἐθ Μαδχησλ ἀλαθέξεη ὅηη ηὸ «ηὸ ἴζνλ νὔηε ἀλάβαζηλ, νὔηε θαηάβαζηλ 

θαλεξψλεη, ἀιιὰ ἰζφηεηα∙ θαὶ ηνῦην δεινῖ ηὸ κεδέλ, ὁπνῦ θεῖηαη ἔκπξνζζέλ ηνπ∙ ἐμαγγέιιεη δὲ 

ηὸλ θζφγγνλ ηνῦ γνπκέλνπ». ΥΡΤΑΝΘΟΤ, Θεσξεηηθὸλ (Βαη.), ὅπ.π., ζζ. 188-189. Σὸ ἴζνλ 

ἐπηλνήζεθε πξῶην ὡο βάζε ηῆο κειῳδίαο, εἶλαη πάληνηε ἀπαξαίηεην θαὶ ρσξὶο αηὸ δὲλ γίλεηαη 

νὔηε ἀλάβαζε νὔηε θαηάβαζε. πηλνήζεθε γηὰ ηὴλ ἀλάβαζε ηὸ ὀιίγν θαὶ γηὰ ηὴλ θαηάβαζε  

ἀπφζηξνθνο, ἀκέζσο κεηὰ ηὸ ἴζν, ἀιι’ ὅκσο αηὸ πξσηεχεη ὡο ὁ πηὸ θχξηνο ἀπὸ ὅινπο ηνὺο 

κνπζηθνὺο ραξαθηῆξεο. ΚΖΛΣΕΑΝΗΓΟΤ, Γηδαζθαιία, ὅπ.π., ζζ. 206-207. Βι. 

ΑΓΑΘΟΚΛΔΟΤ, Θεσξεηηθόλ, ὅπ.π., ζ. 185. ΜΑΡΓΑΕΗΧΣΖ, Θεσξεηηθό, ὅπ.π., ζ. 13. 

ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ, Παηδεία, ὅπ.π., ζ. 25. ΠΑΠΑΑΒΒΑ, Θεσξία, ζ. 2. ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, 

Ἀζθήζεηο, ὅπ.π., ζ. 17. ΥΑΣΕΖΘΔΟΓΧΡΟΤ, Μέζνδνο, ὅπ.π., ζ. 7. ΥΟΤΡΜΟΤΕΗΟΤ, 

Μέζνδνο, ζ. δ΄. ΦΑΥΟ, Παξαζεκαληηθή, ὅπ.π., ζ. 122. 
107

 δῶ ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο δὲλ ἀθξηβνινγεῖ, ἀθνῦ ὄρη κφλν κεηὰ ἀπὸ ηὴλ πεηαζηὴ δὲλ 

ηίζεηαη ἴζνλ ἀιιὰ θαὶ κεηὰ ἀπὸ ηὸ ςεθηζηφλ. Πεξὶ αηνῦ βι. θαὶ ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, 

Θεσξία, ζ. 239ἑμ. 
108

 Βι. WOLFRAM and HANNICK, Erotapokriseis, ζζ. 40-42. Βι. ΓΑΒΡΗΖΛ, Φαιηηθή, ζ. 62: 

«Σῆο πεηαζζῆο  ἐηπκνινγία ἀπὸ ηῆο ρεηξνλνκίαο ἐθιήζε, νἱνλεὶ πέηαηαη  θσλὴ θαὶ θηλεῖ ηὴλ 

ρεῖξα ὡο πηέξπγα». Βι. ΚΧΝΣΑ, Σερλνινγία, ζ. 26: «Ἡ πεηαζζή, ηὸ πέηαζκα, ὅπνπ γελλ 

κίαλ ἥκηζπ θσλήλ». Βι. παξάιιεια θαὶ ΠΑΡΖ, Πξνζεσξία, ὅπ.π., ζ. 111.  Υξχζαλζνο ὁ ἐθ 

Μαδχησλ ἀλαθέξεη ζηὸ ζεσξεηηθφ ηνπ ὅηη ηὸ ὀιίγνλ ζέιεη ηὴ θσλὴ λὰ ἀλεβαίλῃ θερσξηζκέλα. 

Ὅηαλ δεηεῖηαη ζπλερὴο ἀλάβαζε θζφγγσλ πνιιῶλ ἀλὰ ἕλα ηφλν, ἐθ’ ὅζνλ ἐπηδέρνληαη 

ζπιιαβέο, ηφηε βάδνπκε κφλν ὀιίγνλ. Ὅηαλ δὲ ηὸ ὁιίγν πνηάζζεηαη θάησ ἀπὸ ηὸ ἴζν θαὶ πὸ 

ηῶλ θαηηψλησλ ραξαθηήξσλ, ηφηε ὁ θζφγγνο αηνῦ πξνθέξεηαη δσεξφηεξα. Βι. ΥΡΤΑΝΘΟΤ, 

Θεσξεηηθὸλ Μέγα, ὅπ.π., ζ. 60. Σὸ ὀιίγν ηίζεηαη θάησ ἀπὸ ηὴλ ἀπφζηξνθν, ὄρη γηὰ ηὴλ 

δσεξφηεηα, δηφηη ἂλ ἦηαλ κφλν γη’ αηὸ, γηαηὶ πάξρεη ηαπηφρξνλα θαὶ ηὸ ςεθηζηφ; Σίζεηαη γηὰ 

λὰ ἀλαπιεξψζῃ ηὸ θερελὸο ηνῦ ξπζκνῦ, ἐπεηδὴ ηὸ ζρῆκα ηῆο ἀπνζηξφθνπ ὡο πξὸο ηνῦ 
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ηνηνπηνηξφπσο ἐθηεινῦληαη θαηὰ ηὸλ ἴδην ηξφπν, πνὺ ἐθηεινῦληαη ἐθεῖλνη. 

Ὅηαλ ηὸ ἴζν ηνπνζεηεῖηαη ἁπιὸ ζηὴ κειῳδία, ἔρεη ἰδηαίηεξα ἔληνλε πξνθνξὰ. 

Ἀπὸ ηὶο ἄρξνλεο θαὶ ἔγρξνλεο πνζηάζεηο ηὸ Ἀξγὸ  θαὶ ηὸ λδφθσλν  

νδέπνηε ηίζεηαη ζηὸ Ἴζνλ
109

. Γέρεηαη ηὶο ζπιιαβὲο ηῶλ ιέμεσλ, ὅπσο ἀθξηβῶο 

θαὶ νἱ ἄιινη ραξαθηῆξεο ηῆο πνζφηεηαο θαὶ ἐμ αἰηίαο αηνῦ ζπγθαηαξηζκεῖηαη 

κὲ ηνὺο ραξαθηῆξεο πνζφηεηαο
110

.  Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο δὲλ ἀλαθέξεη ὅηη 

ηὸ κέινο κπνξεῖ λὰ ἀξρίδῃ θαὶ λὰ ηειεηψλῃ κὲ ἴζνλ
111

. Σὸ ἴζνλ ὀλνκάδεηαη 

ἐπίζεο θαὶ θζνγγφζεκν ηῆο ηαπηνθσλίαο
112

. 

 

Πεξὶ ηῆο πνξξνῆο  

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ἀλαθέξεη ὅηη  πνξξνὴ  εἶλαη ραξαθηήξαο δχν 

θζφγγσλ ζπλερνῦο θαηαβάζεσο. Καηεβάδεη ηὴ θσλή,  ὁπνία ξέεη. Γὲλ δέρεηαη 

θαηλνχξγηα ζπιιαβή, ἀιιὰ ζπλερίδεη ηὸ θσλῆελ ηνῦ πξνεγνπκέλνπ ηεο 

θζφγγνπ
113

. πίζεο ζπλδέεηαη ὁ δεχηεξφο ηεο θζφγγνο κὲ ἴζν  δηὰ ηνῦ 

                                                                                                                                                           
ςεθηζηνῦ βξίζθεηαη κηθξφηεξν. Βι. ΦΗΛΟΞΔΝΟΤ, Θεσξεηηθόλ, ὅπ.π., ζζ. 94-95. 

ΜΗΑΖΛΗΓΖ, Θεσξεηηθόλ, ζ. 36. ΥΟΤΡΜΟΤΕΗΟΤ, Γακαζθελόο, ὅπ.π., ζ. 35. LUNGU-

COSTEA-CROITORU, Grammatica, ζ. 3-4. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ, Μέζνδνο, ζζ. 35-36. 

ΔΤΘΤΜΗΑΓΖ, Μαζήκαηα, ὅπ.π., ζ. 37. ΚΑΡΑ, Μέζνδνο, ζζ. 6-10. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ, 

Θεσξία, ζ. 56. μ ἄιινπ ηὸ ὀιίγνλ θάησ ἀπὸ ηὸ ἴζνλ ηίζεηαη ὡο ἐπὶ ηὸ πιεῖζηνλ ὅηαλ ἔρνπκε 

ζπλερῆ ἴζα θαὶ ζὲ ηνληζκέλε ζπιιαβή. Αηὸ ηὸ βξίζθνπκε ζπλήζσο ζηνὺο ζηίρνπο ηῶλ 

ηξνπαξίσλ, ὅπσο π.ρ. ζηνὺο ζηίρνπο ηῶλ θεθξαγαξίσλ, ἀπνζηίρσλ ἠ παζαπλναξίσλ, ηνὺο 

ὁπνίνπο βξίζθνπκε ζηὸ Ἀλαζηαζηκαηάξην. θεῖ ηίζεηαη θαὶ ηαρεία ρξνληθὴ ἀγσγή. Αηὴ ηὴ 

γξαθὴ ζπλήζσο ηὴ βξίζθνπκε ζὲ θιαζζηθὰ θείκελα. ηὰ λεψηεξα θείκελα ηὸ ὀιίγν θάησ ἀπὸ ηὸ 

ἴζν ἀληηθαηαζηάζεθε κὲ ηὸ ἴζνλ κὲ θιάζκα. Βι. Ἀλαζηαζηκαηάξηνλ Πέηξνπ Λακπαδαξίνπ 

θαζὼο θαὶ ἄιια λεψηεξα Ἀλαζηαζηκαηάξηα. 
109

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 22-24. ΚΖΛΣΕΑΝΗΓΟΤ, Γηδαζθαιία, ὅπ.π., ζ. 

216. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζζ. 240-245. ΑΝΣΧΝΗΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζζ. 

140-141. Σὴλ ἐηπκνινγία ηῶλ κεγάισλ ρεηξνλνκηθῶλ ζεκαδηῶλ ἠ ἀρξφλσλ κεγάισλ 

πνζηάζεσλ ρεηξνλνκίαο κο ηὴλ δίδεη ὁ ζεσξεηηθὸο Γαβξηὴι ἱεξνκφλαρνο (ηζη΄ αἰψλαο). 

«Ἀξθεηὸλ δὲ πξῶηνλ ἀπὸ ηνῦ πξψηνπ ηῇ ηε θχζεη θαὶ ηῇ ζέζεη· ηνῦην δέ ἐζηη ηὸ Ἴζνλ. 

λνκάδεηαη γνῦλ νὕησο ὅηη νὔηε ἐλ ηνῖο ἀληνῦζη ηάηηεηαη νὔηε ἐλ ηνῖο θαηηνῦζη, ἀιι’ ἄθξαλ 

ἰζφηεηα ηεξεῖ θαὶ ἐπὶ ηαηνῦ ἵζηαηαη,  κέρξηο ἂλ ηεζῇ ηη ηῶλ ἀληφλησλ ἠ θαηηφλησλ ζεκαδίσλ, ὃ 

θαὶ ὁδεγήζεη κο ὅπῃ ἰηένλ· δηὰ ηνῦην γνῦλ Ἴζνλ». ΒΑΜΒΟΤΓΑΚΖ, πκβνιή, ζζ. 1-34. Βι. 

TARDO, Melurgia, ζζ. 184-205. Κξηηηθὴ ἔθδνζε ηνῦ ζεσξεηηθνῦ ηνῦ Γαβξηὴι ἱεξνκνλάρνπ 

ἔγηλε ἀπὸ ηνὺο Christian Hannick θαὶ Gerda Wolfram, ἐλ Gabriel Hieromonachos, Abhandlung 

uber den kitchengesang. (Corbus scriptorium de re musical), Wien 1985. 
110

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζζ. 22-23. 
111

 Βι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 240. 
112

 Βι. ΔΤΘΤΜΗΑΓΖ, Μαζήκαηα, ὅπ.π., ζ. 485. Πεξὶ ηῆο ὀξζνγξαθίαο ηνῦ ἴζνπ βι. 

ΑΝΣΧΝΗΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζζ. 140-141. 
113

 Θεσξνῦκε ζεκαληηθὴ ηὴ ιεπηνκέξεηα αηή.  Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ὀξζῶο ἀλαθέξεη ὅηη 

 πνξξνὴ ἐπαλαιακβάλεη ηὸ θσλῆελ ηῆο πξνεγνχκελεο ζπιιαβῆο θαὶ ὄρη ηὴλ πξνεγνχκελε 

ζπιιαβή. Γπζηπρῶο πνιινὶ ζεσξεηηθνὶ ἀλαθέξνπλ ὅηη  πνξξνὴ ἐπαλαιακβάλεη ηὴλ 

πξνεγνχκελε ζπιιαβή. Αηὸ δεκηνπξγεῖ ζχγρπζε ἰδηαίηεξα ζηνὺο καζεηὲο ηῆο ςαιηηθῆο, νἱ 

ὁπνῖνη δηαβάδνληαο αηὸ ηὸλ ὁξηζκφ, ἐπαλαιακβάλνπλ μαλὰ ηὴλ πξνεγνχκελε ζπιιαβή.  Γ. Η. 
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ζπλδέζκνπ (ἑηέξνπ) ἠ ηνῦ ὁκαινῦ, ὡο ὁκνζπιιάβσλ. Σίζεηαη ἀθφκε γνξγὸ 

πάλσ ἀπὸ ηὴλ πνξξνή , γηὰ ηὸλ πξῶην ηεο θζφγγν (ηὴλ ἀπφζηξνθν). Γέρεηαη 

θζνξὰ ἀπὸ πάλσ, γηὰ ηὸλ πξῶην ηεο θζφγγν θαὶ ἀπὸ θάησ γηὰ ηὴ δεχηεξε 

ἀπφζηξνθν
114

. Ἡ πνξξνὴ δὲλ ηίζεηαη ζηὴλ ἀξρὴ ηνῦ κέινπο, ἀθνῦ ἐμαξηηαη 

ἀπὸ ηὸλ πξνεγνχκελν ραξαθηῆξα
115

. 

Ἡ πνξξνὴ κο δεηθλχεη ὅηη  θσλὴ πνξξέεη, δειαδὴ ἀπνξξέεη ἀπὸ ηὸλ 

ιάξπγγα, θαζὼο ὥξηζαλ νἱ ἀξραηφηεξνη. Οἱ δχν ραξαθηῆξεο ηεο ἀπαγγέιινληαη 

ρσξὶο ηνκὴ ἠ δηαθνπὴ ηῆο θσλῆο, ἀιιὰ ὡο ἀπνξξένπζαη
116

.  πξῶηνο ρξφλνο 

ηῆο πνξξνῆο εἶλαη πάληνηε ζηὴλ ἄξζε ηνῦ ἁπινῦ ρξφλνπ, θαζὼο θαὶ ζηὰ 

ἀζζελῆ κέξε ηῶλ κέηξσλ.  δεχηεξνο θζφγγνο ηεο ηνπνζεηεῖηαη ζηὴ ζέζε ηνῦ 

ἁπινῦ ρξφλνπ θαζὼο θαὶ ζηὰ ἰζρπξὰ κέξε ηῶλ κέηξσλ
117

. 

 

Πεξὶ ηνῦ ἐιαθξνῦ  

Ὅπσο ἀλαθέξεη ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο, ηὸ ἐιαθξὸλ εἶλαη ραξαθηήξαο 

ηῆο πεξβαηῆο θαηαβάζεσο δχν θζφγγσλ. Σὸ ἐιαθξὸλ δέρεηαη ἀπὸ πάλσ ηὸ 

θιάζκα, θαὶ ἀπὸ θάησ ηὴ δηπιῆ ἠ ηξηπιῆ. Μπνξεῖ λὰ πξνεγῆηαη ἠ λὰ ἀθνινπζῇ 

ὁπνηνζδήπνηε ραξαθηῆξαο
118

. Οἱ ὀξζνγξαθηθνὶ θαλφλεο ηῆο ἀπνζηξφθνπ θαὶ 

ηῆο ἀπνζηξφθνπ κὲ πεηαζηὴ ἀπὸ θάησ, ἰζρχνπλ ηὸ ἴδην θαὶ γηὰ ηὸ ἐιαθξὸ θαὶ ηὴ 

                                                                                                                                                           
Παλαγησηφπνπινο ἀλαθέξεη ὅηη  πνξξνὴ ἐπεθηείλεη ηὴλ θσλὴ ηῆο ζπιιαβῆο ηνῦ 

πξνεγνχκελνπ θζφγγνπ. Βι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 83. ΑΝΣΧΝΗΟΤ, 

Θεσξία, ζζ. 31, 143.  Μαξγαδηψηεο ἐπίζεο δὲλ δίλεη μεθάζαξν ὁξηζκὸ ζηὴλ ἐλέξγεηα ηῆο 

πνξξνῆο. Ἀλαθέξεη ὅηη ηίζεηαη πνξξνὴ ὅηαλ εἶλαη  ἴδηα ζπιιαβὴ θαὶ εἰο ηὰο δχν θαηαβάζεηο, 

ἐπέθηαζε δειαδὴ ηνῦ πξνεγνχκελνπ θζφγγνπ. Βι. ΜΑΡΓΑΕΗΧΣΟΤ, Θεσξία, ζ. 71. ηὸ 

Θεσξεηηθὸ ηνῦ Γηψξγνπ Κσλζηαληίλνπ δὲλ ἔρνπκε βξῇ θάπνην εἰδηθὸ θεθάιαην πεξὶ 

ὀξζνγξαθίαο, ζηὸ ὁπνῖν λὰ ἀλαθέξεηαη πεξὶ ηῆο ὀξζνγξαθίαο ηῆο πνξξνῆο. Βι. 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ, Θεσξία (Βαη.), ζ. 1ἑμ.  Κ. Παπαδεκεηξίνπ δὲλ θάλεη θαζφινπ ἀλαθνξὰ 

ζηὶο ἀζθήζεηο ηνπ ζηὴλ πνξξνὴ θαὶ ζηὴλ ὀξζνγξαθία ηεο. Βι. ΠΑΠΑΓΖΜΖΣΡΗΟΤ, 

Ἀζθήζεηο, ζ. 17ἑμ. 
114

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 28. 
115

 Βι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 260. 
116

 Βι. ΚΖΛΣΕΑΝΗΓΟΤ, Γηδαζθαιία, ὅπ.π., ζ. 239. Ἡ πνξξνὴ ἔρεη μερσξηζηὴ ἐθηέιεζε ἀπὸ 

ὅηη νἱ δχν ἀπφζηξνθνη. Οἱ δχν ἀπφζηξνθνη θαηεβαίλνπλ ἁπιά, ἐλῷ ζηὴλ πνξξνὴ νἱ δχν θσλὲο 

ξένπλ θπθιηθά, κέζα ζηὸλ ιάξπγγα, θαὶ ἔηζη δεκηνπξγνῦλ ἰδηαίηεξε εζηξνθία ζηὴ θσλή. Βι. 

ΝΔΡΑΝΣΕΖ, πκβνιή, ὅπ.π., ζ. 74. 
117

 Βι. ΔΤΘΤΜΗΑΓΖ, Μαζήκαηα, ὅπ.π., ζ. 495.  Γαβξηὴι ἱεξνκφλαρνο ἀλαθέξεη ὅηη  

πνξξὴ δὲλ εἶλαη νὔηε ζῶκα νὔηε πλεῦκα, ἀιιὰ ζχληνκε θίλεζε ηνῦ θάξπγγα. Βι. 

ΒΑΜΒΟΤΓΑΚΖ, πκβνιαί, ὅπ.π., ζ. 8. Καὶ πηὸ θάησ ἀλαθέξεη ὅηη ηὴλ πνξξνὴ ἐθθέξνπκε 

γξήγνξα, δηὰ ηνῦ γαξγαξεῶλνο, δειαδὴ κὲ γνξγὸ ἠ δίγνξγν, ὅπσο ζπλήζσο παξνπζηάδεηαη. Βι. 

ὅπ.π., ζ. 12. Βι. ἐπίζεο ΝΔΡΑΝΣΕΖ, πκβνιή, ὅπ.π., ζ. 74. Πεξὶ ηῆο ὀξζνγξαθίαο ηῆο 

πνξξνῆο βι. ΑΝΣΧΝΗΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζζ. 143-145. 
118

 Βι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 263. ΥΑΣΕΖΘΔΟΓΧΡΟΤ, Μέζνδνο, ὅπ.π., 

ζ. 24. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 37. 
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ρακειή, θαζὼο θαὶ γηὰ ηὰ ζχλζεηα κὲ αηὰ θζνγγφζεκα
119

. Ὠλνκάζηεθε 

ἐιαθξὸ γηαηὶ θαηεβάδεη δχν θσλέο, πεξβαηῶο κὲ ἐιαθξφηεηα
120

. 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ζπγθξίλεη ηὸ ζπλερὲο ἐιαθξὸ  κὲ ηὴλ 

πνξξνὴ  θαὶ κὲ ηὶο δχν ἀπνζηξφθνπο . Μέζα ἀπὸ αηὴ ηὴ ζχγθξηζε 

δηαπηζηψλεη ηὶο πηὸ θάησ δηαθνξέο: 

α΄) Ἡ πνξξνὴ ρσξὶο γνξγὸ ἔρεη δχν ρξφλνπο, ηὸ δὲ ἐιαθξὸ εἴηε ζπλερὲο εἴηε 

κή, ἐθηειεῖηαη ζὲ ἕλα ρξφλν. 

β΄) Ἡ πηψζε ηῆο θσλῆο ηνῦ πξψηνπ θζφγγνπ ηνῦ ζπλερνῦο ἐιαθξνῦ, ξέεη 

ὅπσο θαὶ ὁ πξῶηνο θζφγγνο ηῆο πνξξνῆο. 

Σὸ ζπλερὲο ἐιαθξὸ δὲλ ἐθηειεῖηαη ζὲ ἕλα ρξφλν, ὅπσο ιαλζαζκέλα ἀλαθέξεη 

ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο, ἀιιὰ ζὲ ἑλάκηζπ ρξφλν, ἀθνῦ  πξψηε ἀπφζηξνθνο 

ηνῦ ζπλερνῦο ἐιαθξνῦ δηαξθεῖ κηζὸ ρξφλν θαὶ  δεχηεξε ἀπφζηξνθνο ἕλα 

ρξφλν. 

Δἶλαη ιάζνο λὰ ρξεζηκνπνηνῦκε δχν ἀπνζηξφθνπο  ἀληὶ ηνῦ ζπλερνῦο 

ἐιαθξνῦ 
121

. Αηὸ ηὸ ιάζνο βξίζθνπκε δπζηπρῶο ζὲ πνιιὰ βηβιία 

παιαηφηεξα ἠ θαὶ ζχγρξνλα. Πνιινὶ δὲλ γλσξίδνπλ ηὴ ἰδηφηεηα ηνῦ ζπλερνῦο 

ἐιαθξνῦ θαὶ ἀλη’ αηνῦ βάδνπλ δχν ἀπνζηξφθνπο κὲ ηὴλ πξψηε λὰ ἔρῃ γνξγφ. 

Ὅκσο ἕλαο κειῳδὸο πξέπεη λὰ γλσξίδῃ θαιὰ ηὴλ ὀξζνγξαθία ηῆο ςαιηηθῆο, 

ἔηζη ὥζηε λὰ κὴλ παξνπζηάδσληαη ὀξζνγξαθηθὰ ιάζε ζὲ βηβιία, πνὺ 

θπθινθνξνῦλ  ζηὸ ςαιηηθὸ θνηλφ. 

 

2) πκθσλία ἢ ζπλήρεζε 

 

πκθσλία ὀλνκάδεηαη  πηψζε θσλῆο κειῳδηθῆο ηαπηφρξνλα δχν ἠ 

πεξηζζνηέξσλ θζφγγσλ, πνὺ εἶλαη δηαθνξεηηθνὶ θαηὰ ηὴλ ὀμχηεηα θαὶ βαξχηεηα 

ἐπὶ ὡξηζκέλσλ ηφλσλ, πνὺ πξνμελνῦλ ζηὴλ ἀθνὴ εάξεζην αἴζζεκα
122

. 

                                                           
119

 Βι. ΔΤΘΤΜΗΑΓΖ, Μαζήκαηα, ὅπ.π., ζ. 495. 
120

 Βι. ΚΖΛΣΕΑΝΗΓΟΤ, Γηδαζθαιία, ὅπ.π., ζ. 243. 
121

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 29. Πεξὶ ηνῦ ἐιαθξνῦ βι. ἐπίζεο ΑΝΣΧΝΗΟΤ, 

Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 31. ΜΑΡΓΑΕΗΧΣΖ, Θεσξεηηθό, ὅπ.π., ζζ. 13-15. ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ, Παηδεία, 

ὅπ.π., ζζ. 58-59. ΥΑΣΕΖΘΔΟΓΧΡΟΤ, Μέζνδνο, ὅπ.π., ζ.8 θαὶ 37. ΥΟΤΡΜΟΤΕΗΟΤ, 

Μέζνδνο, ὅπ.π., ζ. 10-11. 
122

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 44. ηνὺο ἀξραίνπο Ἕιιελεο ηὸ δηαπαζῶλ ζχζηεκα 

ὠλνκαδφηαλ θαὶ ἁξκνλία ἠ δη’ ὀθηὼ ζπκθσλία, ηὸ πεληάρνξδν ὠλνκαδφηαλ δηνμεῖα ἠ δηὰ πέληε 

ζπκθσλία θαὶ ηὸ ηεηξάρνξδν ιεγφηαλ θαὶ ζπιιαβὴ ἠ δηὰ ηεζζάξσλ ζπκθσλία. Βι. 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 122. Ἀλάινγα κὲ ηὴλ θιίκαθα, πνὺ ἀθνινπζεῖ ἕλα 
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Γηαθξίλεη δὲ ηέζζεξεηο ζπκθσλίεο: Σὸ ὁκφθσλν (ὁκνερία)
123

, ηὸ ζχκθσλν 

(ζπλερία)
124

, ηὸ δηάθσλν (δηαθνξφθσλν)
125

 θαὶ ηὸ παξάθσλν
126

. Ἀπὸ ηὶο 

ζπκθσλίεο αηέο, ζχκθσλα κὲ ηὸλ Οἰθνλφκν Υαξάιακπν, ἐπηηξέπνληαη ζηὴλ 

ἐθθιεζηαζηηθὴ ηάμε θαὶ κειῳδία ηὸ «ὁκφθσλν» θαὶ ηὸ «ζχκθσλν», ἐλῷ 

ἀπαγνξεχνληαη αζηεξὰ ηὸ «δηάθσλν» θαὶ ηὸ «παξάθσλν»
127

. Ἡ ζέζε αηὴ ηνῦ 

Οἰθνλφκνπ Υαξαιάκπνπο δὲλ κο βξίζθεη ζχκθσλνπο. Σὸ θιαζζηθὸ 

ἰζνθξάηεκα πάλσ ζηὴλ βάζε ηνῦ πεληαρφξδνπ κπνξεῖ λὰ δεκηνπξγήζῃ 

ἁξκνληθὰ δηαζηήκαηα ηφζν ὁκφθσλα θαὶ ζχκθσλα ὅζν θαὶ δηάθσλα θαὶ 

παξάθσλα. ηὸλ πιάγην ηνῦ Γ΄ ἦρν ι.ρ. ηὸ ἰζνθξάηεκα ὅηαλ εἶλαη ζηὸλ Νε, ὁ 

κειῳδὸο κπνξεῖ λὰ ἐθηειῇ θαὶ θζφγγνπο δηάθσλνπο ἠ παξάθσλνπο κὲ ηὸ Νε, 

ὅπσο Πα, Βνπ, Γα, Γη θιπ. Αηὸ κπνξνῦκε λὰ δνῦκε θαὶ ζηὸ pedal point, pedal 

bass ἠ ἰζνθξάηε ηῆο δπηηθῆο κνπζηθῆο. πάξρεη κηὰ λφηα ζηὸ κπάζν 

θξαηεκέλε, ζπλήζσο ζηὴλ δεζπφδνπζα θαὶ ἀπὸ πάλσ θηλνῦληαη νἱ θσλὲο 

ἐιεχζεξα, ρσξὶο λὰ γίλεηαη ἔιεγρνο γηὰ ἁξκνληθὰ ιάζε ζηὶο ζρέζεηο ηῶλ θσλῶλ 

κὲ ηὸλ κπάζν. Ἔηζη ιεηηνπξγεῖ θαὶ ηὸ ἰζνθξάηεκα ζηὴλ ςαιηηθὴ ηέρλε. Σὸ 

ἰζνθξάηεκα ἀζθαιῶο ζὰ ηεζῇ ὅπσο εἴπακε ζηὴ βάζε ηνῦ πεληαρφξδνπ, ζηὸ 

ὁπνῖν θηλεῖηαη  κειῳδία καο, ἀιιὰ δὲλ ζὰ ἔρῃ θακηὰ ζρέζε κὲ ηνὺο πφινηπνπο 

θζφγγνπο, νἱ ὁπνῖνη ἀθνχγνληαη πάλσ ἀπὸ ηὸ ἰζνθξάηεκα
128

. 

Οἱ ζπκθσλίεο εἶλαη ὁ θαλφλαο ηνῦ ἀκεηάβνινπ ζπζηήκαηνο
129

 θαὶ ηὸ θέληξν 

ζηὴ κνπζηθὴ ἀζθάιεηα. Σὸ κνλφρνξδν
130

 εἶλαη ἕλα ἁπινχζηαην ὄξγαλν, ηὸ 

                                                                                                                                                           
κέινο, πάγεηαη ζὲ ἕλα ἀπὸ ηὰ ηξία ζπζηήκαηα, ηὸ ὀθηάρνξδν, ηὸ πεληάρνξδν ἠ ηὸ ηεηξάρνξδν. 

Βι. ὅπ.π., ζ. 122. 
123

 κφθσλνη ιέγνληαη δχν θζφγγνη, νἱ ὁπνῖνη ὅηαλ πξνθέξνληαη ηαπηφρξνλα, ἔρνπλ κέινο ηὸ 

ἴδην θαηὰ ηὴλ ὀμχηεηα θαὶ θαηὰ ηὴλ βαξχηεηα. 
124

 χκθσλνη ιέγνληαη δχν θζφγγνη ἠ ἀληίθσλνη, νἱ ὁπνῖνη ὅηαλ πξνθέξσληαη ηαπηφρξνλα, ηὸ 

κέινο ηνῦ ὀμπηέξνπ εἶλαη θαζ’ ἑπηαθσλία ζχκθσλν κὲ αηὸ ηνῦ βαξπηέξνπ, θαὶ ηὸ κέινο ηνῦ 

βαξπηέξνπ εἶλαη ηὸ ἴδην κὲ αηὸ ηνῦ ὀμπηέξνπ. 
125

 Γηάθσλνη ιέγνληαη δχν θζφγγνη, νἱ ὁπνῖνη ὅηαλ πξνθέξσληαη ηαπηφρξνλα, ηὸ κέινο ηνῦ 

βαξπηέξνπ δὲλ ἔρεη θακηὰ ζπκθσλία κὲ αηὸ ηνῦ ὀμπηέξνπ. 
126

 Παξάθσλνη ιέγνληαη δχν θζφγγνη, νἱ ὁπνῖνη βξίζθνληαη κεηαμὺ ζπκθψλνπ θαὶ δηαθψλνπ. 
127

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 44. 
128

 πάξρνπλ θαὶ ζεκεξηλὰ ἔληερλα ηξαγνχδηα, ηὰ ὁπνῖα ρξεζηκνπνηνῦλ ηὸλ ἰζνθξάηε ζὰλ πεγὴ 

ηῆο ζπγρνξδίαο, πνὺ ἀθνχγεηαη πάλσ ἀπὸ αηφλ. Πεξὶ αηνῦ βι. Stanley Sadie, Pedal point, 

MGDMM, η. 14, ζ. 328. Βι. KENNEDY, Dictionary, ζ. 484. 
129

 Ἀκεηάβνιν ζχζηεκα ὀλνκάδεηαη ὁ ἀλαιινίσηνο ἦρνο ηῶλ ζπκθσληῶλ ζηὰ θαζνξηζκέλα 

ζεκεῖα ηνῦ κνλνρφξδνπ. Βι. ὅπ.π., ζ. 46. 
130

  δηάζεκνο θηιφζνθνο θαὶ καζεκαηηθὸο ηῆο ἀξραηφηεηαο Ππζαγφξαο θαζψξηζε δηὰ ηνῦ 

κνλνρφξδνπ ηὰ δηαζηήκαηα ηῶλ ηφλσλ ηῆο δηαηνληθῆο θιίκαθαο κέρξη ηῆο δὶο δηαπαζῶλ.  

Ππζαγφξαο θαζψξηζε ηὸ κῆθνο ηῆο ρνξδῆο ζὲ 9216 κέξε. Βξίζθνπκε ηὸλ ἀξηζκὸ αηὸ 

πνιιαπιαζηάδνληαο πέληε θνξὲο ηὸλ ἀξηζκὸ 9 ἐπὶ 4. Βι. ΥΟΤΡΜΟΤΕΗΟΤ, Γακαζθελόο, ὅπ.π., 
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ὁπνῖν, ὅπσο ἀλαθέξεη ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο, εἶλαη ηὸ κφλν θαηάιιειν γηὰ 

ηὸλ ἔιεγρν ηῆο γλεζηφηεηαο ηῶλ δηαθφξσλ ζπκθσληῶλ θαὶ ηφλσλ. Σὸ 

κφλνρνξδν ὅκσο δὲλ εἶλαη ηὸ κφλν θαηάιιειν ὄξγαλν, γηὰ ηὸλ ἔιεγρν ηῆο 

γλεζηφηεηαο ηῶλ δηαθφξσλ ζπκθσληῶλ θαὶ ηφλσλ. Ἔρεη θαὶ ἄιια κὴ 

ζπγθεξαζκέλα ὄξγαλα, ηὰ ὁπνῖα κπνξνῦλ λὰ ἐθηειέζνπλ ἐθθιεζηαζηηθνὺο 

ὕκλνπο, ὅπσο ηὸ βηνιί, βηφια, βηνινληζέιιν, θφληξα κπάζζν, ηξνκπφλη, νὔηη 

θ.ἄ.
 131

. Ἡ ἐιάρηζηε κεηαθίλεζε ηῶλ δεζκῶλ ηῆο ρνξδῆο ηνῦ κνλνρφξδνπ 

θαηαζηξέθεη ηὴλ ὁπνηαλδήπνηε ζπκθσλία
132

. 

 

3) Πξνζιακβαλόκελνο, πλαθή, Γηαδεπθηηθὸο ηόλνο 

 

Πξνζιακβαλφκελνο ζεσξεῖηαη ζχκθσλα κὲ ηὸλ Οἰθνλφκν Υαξάιακπν: 

α. ὁ ηφλνο, πνὺ πξνζιακβάλεηαη πξὸο ηειεηνπνίεζε ηῆο ὀγδφεο,  ὁπνία 

ζπκθσλεῖ κὲ ηὴ Γηζδηαπαζῶλ, ὅπσο:  

β. ὁ ηφλνο ἠ  ηξηθσλία, πνὺ πξνζιακβάλεηαη ἀπ’ ἔμσ ηνῦ ζπζηήκαηνο ἠ ηνῦ 

γέλνπο, ὡο βνήζεκα θαὶ πνζηήξηγκα ζηὴλ κειῳδία, ὅπσο    
133

. Θὰ 

                                                                                                                                                           
ζ. 3. Ὅπσο ἀλαθέξεη ὁ Υξχζαλζνο ὁ ἐθ Μαδχησλ ζηὸ Θεσξεηηθφ ηνπ, ὁ Ππζαγφξαο 

κεηαρεηξίζηεθε ηὴ κνπζηθὴ θηινζνθηθψηεξα. Αηὸο βξῆθε ηὰ δηαζηήκαηα ηῶλ ηφλσλ θαὶ ηὰ 

ἐμέθξαζε κὲ ηνὺο ἀξηζκνχο. Βι. ΥΡΤΑΝΘΟΤ, Θεσξεηηθόλ (Βαη.), ὅπ.π., ζ. 78. Ἡ ρνξδὴ εἶλαη 

ζηεξεὸ θπιηλδξηθὸ ζῶκα ἀπὸ ἔληεξν ἠ λῆκα κεηαμηνῦ ἠ ραιθὸ ἠ ζθπξειαηεκέλν ζίδεξν ἠ 

ἀηζάιη θιπ. θαὶ πνχ, ἀλάινγα κὲ ηὸ κῆθνο ηεο, ἔρεη πάξα πνιὺ κηθξὴ δηάκεηξν. Ἂλ κηὰ ρνξδὴ 

ηελησκέλε κεηαμὺ δχν ζεκείσλ, π.ρ. ΑΒ ηξηβῆ κὲ ηὸ δνμάξη ἠ ρηππεζῆ κὲ ηὸ δάθηπιν 

ἀθνχγεηαη ἦρνο, γηαηὶ ηὰ κφξηα ηῆο ὕιεο ηεο ηίζεληαη ζὲ παικηθὴ θίλεζε. Σὸ ὕςνο ηνῦ θζφγγνπ 

ηῆο παιινκέλεο ρνξδῆο ἐμεηάδεηαη κὲ εἰδηθὸ ὄξγαλν, ηὸ κνλφρνξδν ἠ θζνγγφκεηξν ἠ θαὶ 

ρφκεηξν, ηνῦ ὁπνίνπ  ἐπηλφεζε ἀπνδίδεηαη ζηὸλ ἀξραῖν ἕιιελα ζνθὸ Ππζαγφξα (580π.Υ.-

500π.Υ. πεξίπνπ). Βι. ΔΤΘΤΜΗΑΓΖ, Μαζήκαηα, ὅπ.π., ζ. 70. ηὸ βηνιὶ κνλφρνξδν 

ὀλνκάδεηαη κηὰ ζχλζεζε, πνὺ ἐθηειεῖηαη ζὲ κηὰ κφλν ρνξδή. Πξῶηνο, ὁ ὁπνῖνο πξφηεηλε 

ἐθεηειέζεηο αηνῦ ηνῦ εἴδνπο ἦηαλ ὁ ἰηαιὸο ζπλζέηεο Νηθνιὸ Παγθαλίλη. Πεξὶ αηνῦ βι. ΔΠΜ, 

η. 4, ζ. 431. Σ. ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟΤ, Μνλόρνξδνλ, ΛΔΜ, η. 4, ζζ. 163-164. 
131

 Καηὰ ηὶο ἀξρὲο ηνῦ 18
νπ

 αἰψλα (1709κ.Υ.) ὁ Ἰηαιὸο ηερλίηεο κνπζηθῶλ ὀξγάλσλ 

Βαξζνινκαῖνο Υξηζηνθφξη (Bartolomeo Christofori di Francesco, 1655-1731) θαηεζθεχαζε ηὸ 

πηάλν. πλεθέξαζε (ὅξνο πνὺ πξνέξρεηαη ἀπὸ ηὸ ἀξραῖν ξῆκα θεξάλλπκη, ηὸ ὁπνῖν ζεκαίλεη 

ἀλακηγλχσ) δχν ἤρνπο (λην δίεζε κὲ ξε ὕθεζε, ξε δίεζε κὲ κη ὕθεζε θιπ.) ζὲ ἕλα. Ἔηζη 

θαηεζθεχαζε ηὸ πηάλν, πνὺ ὀλνκάδεηαη «ηὸ θαιῶο ζπγθεξαζκέλν θιεηδνθχκβαιν» («The well-

tempered clavier»), δειαδὴ ηὸ θιεηδνθχκβαιν, ηνῦ ὁπνίνπ νἱ δχν ἦρνη ἔρνπλ ζπγθεξαζηεῖ ζὲ 

ἕλα. Σφηε ὁ Γηφραλ εκπάζηηαλ Μπάρ, γηὰ λὰ ἀπνδείμῃ ὅηη κπνξνῦλ λὰ ζπληεζνῦλ κνπζηθὰ ἔξγα 

ζὲ ὅιεο ηὶο θιίκαθεο, ζπλέζεζε ηὰ ζαξάληα ὀθηὼ πξεινχδηα θαὶ θνῦγθεο γηὰ πηάλν. ηὸ πηάλν 

ἀζθαιῶο δὲλ κπνξνῦλ λὰ ἐθηειζηνῦλ βπδαληηλνὶ ὕκλνη. Ὅκσο ζηὰ κὴ ζπγθεξαζκέλα ὄξγαλα 

κπνξνῦλ λὰ ἐθηειεζηνῦλ νἱ ὕκλνη, ἀθνῦ κπξνξνῦλ λὰ ἀπνδνζνῦλ ηὰ κηθξνδηαζηήκαηα, ηὰ ὁπνῖα 

πάξρνπλ κεηαμὺ ηῶλ θζφγγσλ. Πεξὶ αηνῦ βι. Edwin M. Ripin, Philip R. Belt, Maribel Meisel, 

Derek Adlam, William J. Conner, Rosamond E. M. Harding/R, Cyril Ehrlich, Frank Dawes, 

Pianoforte, NGDMM, η. 14, ζζ. 682-714. KENNEDY, Dictionary, ζζ. 491-492. 
132

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 46. 
133

 Βι. ὅπ.π., ζ. 56. 
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κπνξνχζακε λὰ πνῦκε ὅηη ὁ πξνζιακβαλφκελνο ηφλνο εἶλαη δχν θζφγγνη, ηνὺο 

ὁπνίνπο ὁ ἱεξνςάιηεο ςάιιεη, πξνθεηκέλνπ λὰ εἰζαρζῇ εὔθνια ζηὶο κειῳδηθὲο 

γξακκὲο - ζέζεηο ηνῦ θάζε ἤρνπ. 

πλαθὴο ιέγεηαη  ζπλάθεηα ἠ ζχδεπμε δχν ηεηξαρφξδσλ κὲ ἕλα θνηλὸ 

θζφγγν, ὅπσο Πα-Γη, Γη-Νε
134

. Γηάδεπμε ἠ Γηαδεπθηηθὸο ηφλνο εἶλαη ὁ ηφλνο, ὁ 

ὁπνῖνο ρσξίδεη δχν ὅκνηα ηεηξάρνξδα, ὅπσο Πα-Γη, Κε-Πα
135

. 

 

4) Ἀπήρεκα 

 

Ἀπήρεκα, ζχκθσλα κὲ ηὸλ Οἰθνλφκν Υαξάιακπν, θαιεῖηαη κηὰ κηθξὴ 

κειῳδηθὴ πξνεηνηκαζία θαὶ εἰζαγσγὴ ζηὸλ ἦρν, πνὺ ἀθνινπζεῖ
136

. Κάζε ἦρνο 

ζηὴλ ςαιηηθὴ ηέρλε ἔρεη ηὸ δηθφ ηνπ ἀπήρεκα
137

. Σὸ ἀπήρεκα εἶλαη ἕλα 

ζπζηαηηθὸ ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο κνπζηθῆο, ηὸ ὁπνῖν εἶλαη γλσξηζηηθὸ ηῶλ ἤρσλ. 

Ἄιια ηξία γλσξηζηηθὰ ηῶλ ἤρσλ εἶλαη  θιίκαθα, νἱ δεζπφδνληεο θζφγγνη θαὶ νἱ 

θαηαιήμεηο
138

. Σὸ ἀπήρεκα ζηὴλ ςαιηηθὴ ὀλνκάδεηαη θαὶ πξνήρεκα ἠ ἐλήρεκα, 

εἶλαη δὲ  πξνεηνηκαζία θαὶ ἐπηβνιὴ ηνῦ ἤρνπ, ζηὸλ ὁπνῖν πξφθεηηαη λὰ ςαιῇ 

ηὸ κέινο. Ἡ πξνεηνηκαζία αηὴ γίλεηαη κὲ κηὰ ζχληνκε κειῳδηθὴ γξακκὴ ἠ 
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 Βι. ὅπ.π. Κνηλὸο θζφγγνο ζηὰ δχν αηὰ ηεηξάρνξδα εἶλαη ὁ θζφγγνο Γη. ηὴλ ὁξνινγία ηῆο 

δπηηθῆο κνπζηθῆο ὁ θνηλὸο θζφγγνο ὀλνκάδεηαη pivot note, θαὶ  θνηλὴ ζπγρνξδία pivot chord. 

Ἡ θνηλὴ αηὴ ζπγρνξδία ρξεηάδεηαη γηὰ λὰ γίλῃ κηὰ κεηαηξνπία (modulation) ἀπὸ κηὰ θιίκαθα 

ζὲ κηὰ ἄιιε. Πξνθαλῶο ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο δαλείδεηαη ηὴλ ὁξνινγία «ζπλαθὴ» ἀπὸ ηὴλ 

ἀξραία ἑιιεληθὴ κνπζηθή, ὅπνπ ζπλαθὴο ὀλνκάδεηαη ὁ θνηλὸο ζὲ δχν ηεηξάρνξδα θζφγγνο. Βι. 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ζ. 107, πνζεκ 10.  Γ. Γ. Παλαγησηφπνπινο ρξεζηκνπνηεῖ 

ηὸλ ὅξν «ζπλεκκέλα» ηεηξάρνξδα, ἀθνῦ ὁ ηειεπηαῖνο θζφγγνο ηνῦ ἑλὸο γίλεηαη βάζε ηνῦ 

ἑπνκέλνπ ηεηξαρφξδνπ. Παξάδεηγκα ηξηῶλ ζπλεκκέλσλ ηεηξαρφξδσλ ἔρνπκε ζηὴλ ἐλαξκφληα 

θιίκαθα (Νε, Πα, Βνπ, Γα - Γα, Γη, Κε, Εσ ὕθεζε - Εσ ὕθεζε, Νε΄, Πα΄, Βνπ΄ ὕθεζε). Βι. 

ὅπ.π. 
135

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 56. ηὴ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δηάδεπμε ἠ 

δηαδεπθηηθὸο ηφλνο εἶλαη ὁ Γη-Κε. 
136

 Σὸ ἀπήρεκα εἶλαη κηὰ κηθξὴ κνπζηθὴ θξάζε,  ὁπνία θηίδεηαη γχξσ ἀπὸ κηὰ ζπγθεθξηκέλε 

ιέμε, ραξαθηεξηζηηθὴ γηὰ θάζε ἕλα ἀπὸ ηνὺο ὀθηὼ ἤρνπο. Οἱ ιέμεηο αηὲο ἔρνπλ βπδαληηλὴ 

πξνέιεπζε θαὶ ἀπνηεινῦλ ηὰ κνπζηθὰ ὀλφκαηα ηῶλ ἤρσλ. Βι. ΜΑΤΡΟΔΗΓΖ, Σξόπνη, ὅπ.π., ζ. 

99ἑμ. Πνιινὶ ἱεξνςάιηεο ζήκεξα, θαηὰ ηὸ πιεῖζηνλ «πξαθηηθνί», κὴ γλσξίδνληεο ηὰ ἀπερήκαηα 

ηῶλ ἤρσλ, ἀξγὰ θαὶ ζχληνκα, ςάιινπλ κεξηθνὺο θζφγγνπο, πξνθεηκέλνπ λὰ εἰζαρζνῦλ εὔθνια 

ζηὰ ἀθνχζκαηα ηνῦ θάζε ἤρνπ. Π.ρ. ζηὸλ πξῶην ἦρν ςάιινπλ: . 

Αηνὶ ὅκσο νἱ θζφγγνη δὲλ ἔρνπλ θακηὰ ζρέζε κὲ ηὰ ἀξραῖα ἠ ηὰ ζπληνκψηεξα ἀπερήκαηα, 

νὔηε πξέπεη λὰ ὀλνκάδσληαη ἀπερήκαηα, δηφηη ηὰ ἀπερήκαηα ἔρνπλ ζπγθεθξηκέλε κειῳδηθὴ 

γξακκὴ θαὶ δνκή,  ὁπνία εἰζάγεη ηὸλ ἱεξνςάιηε ἠ ηὸλ βπδαληηλὸ ρνξὸ ζηὸ κέινο, ηὸ ὁπνῖν 

πξφθεηηαη λὰ ἀθνινπζήζῃ. 
137

 Βι. ὅπ.π., ζ. 76. Υσξὶο ὁ ἱεξνςάιηεο ἠ ὁ βπδαληηλὸο ρνξὸο λὰ ςάιιῃ ηὸ ἀπήρεκα, εἶλαη 

ἐπηθίλδπλν λὰ κὴλ εἰζαρζῇ ζηὸλ ἦρν ηνῦ ὕκλνπ, πνὺ ἀθνινζεῖ, ἀιιὰ λὰ ἐθηειέζῃ ηὸλ ὕκλν ζὲ 

ἄιιν ἦρν. 
138

 Σὰ γλσξηζηηθὰ ηῶλ ἤρσλ θαὶ ἰδηαίηεξα νἱ δεζπφδνληεο θζφγγνη θαὶ νἱ θαηαιήμεηο βαζίδνληαη 

πάλσ ζηνὺο ἁξκνληθνὺο θζφγγνπο (harmonics ἠ overtones). 
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ζέζε, ὅπσο ὀλνκάδεηαη ζηὴλ ςαιηηθὴ ηέρλε,  ὁπνία ςάιιεηαη ἀκέζσο πξὶλ ἀπὸ 

ηὴλ ἔλαξμε ηνῦ κέινπο θαὶ ζηὸλ ἴδην ἦρν κὲ ηὸ κέινο, πνὺ ἀθνινπζεῖ, γηὰ λὰ 

δείμῃ ηὴλ πνηφηεηα ηνῦ ἤρνπ. Παιαηφηεξα ςαιιφηαλ κηὰ ἐθηελὴο κειῳδηθὴ 

γξακκή,  ὁπνία ἦηαλ ἕλαο ἀπὸ ηνὺο πνιπζχιιαβνπο θζφγγνπο ηῆο θιίκαθαο
139

. 

Σὸ ἀπήρεκα ἀπνδίδεη κειῳδηθὰ ζηνηρεῖα, ηὰ ὁπνῖα βνεζνῦλ ζηὴλ ἀθνπζηηθὴ 

ἀλαγλψξηζε ηνῦ ἤρνπ. Κηίδεηαη γχξσ ἀπὸ κηὰ ζπγθεθξηκέλε ιέμε, 

ραξαθηεξηζηηθὴ γηὰ θάζε ἕλα ἀπὸ ηνὺο ὀθηὼ ἤρνπο
140

. Σὸ ἀπήρεκα εἶλαη κηὰ 

πεγὴ κνπζηθῶλ πιεξνθνξηῶλ γηὰ ηὸλ θάζε ἦρν θαὶ κο πξντδεάδεη γηὰ ηὰ 

ραξαθηεξηζηηθὰ ηνῦ κέινπο, πνὺ πξφθεηηαη λὰ ἀθνινπζήζῃ. Σὰ κέιε 

δηαθνξνπνηνῦληαη ἀλάινγα κὲ ηὴ κειῳδηθή ηνπο ἀλάπηπμε ζὲ ζχληνκα, 

ἀξγνζχληνκα θαὶ ἀξγά. Καηὰ ηὸλ ἴδην ηξφπν θαὶ ηὰ ἀπερήκαηα 

δηαθνξνπνηνῦληαη ἂλ πξνεηνηκάδνπλ κέινο εἱξκνινγηθφ, ζηηρεξαξηθὸ ἠ 

παπαδηθφ
141

. Γπζηπρῶο ζήκεξα ὄρη ιίγεο θνξὲο νἱ ἱεξνςάιηεο ρξεζηκνπνηνῦλ 

ἕλα ἀπήρεκα ηνῦ παπαδηθνῦ κέινπο γηὰ λὰ εἰζαγάγνπλ ἕλα εἱξκνινγηθὸ κέινο ἠ 

πνιὺ ρεηξφηεξα ρξεζηκνπνηνῦλ ἀξγὰ ἀπερήκαηα γηὰ λὰ πξνεηνηκάζνπλ ἕλα 

παξαδνζηαθφ, ἠ ἔληερλν ηξαγνχδη. Σὸ ἀπήρεκα εἶλαη ἕλα εἰζαγσγηθὸ ζηνηρεῖν 

ζὲ αηὸ πνὺ ζὰ ἀθνινπζήζῃˑ δὲλ εἶλαη μεθνκκέλν ἀπὸ ηὸ ὅιν κέινο. Ἔηζη 

πξέπεη θαὶ νἱ ἱεξνςάιηεο λὰ ρξεζηκνπνηνῦλ ἀλάινγα θάζε θνξὰ ηὸ ὀξζὸ 

ἀπήρεκα. 

Οἱ ἀξραῖνη ἕιιελεο γηὰ λὰ παξαζηήζνπλ ηνὺο θζφγγνπο ηῆο θιίκαθαο 

ρξεζηκνπνηνῦζαλ ηὶο ζπιιαβὲο ηε, ηα, ηε, ησ, γηὰ θάζε ἕλα ἀπὸ ηὰ δχν 

ηεηξάρνξδα ηῆο θιίκαθαο ζηὴλ ἀλάβαζε. Πξὶλ ἀπὸ ηὴ κεηαξξχζκηζε ηνῦ 

1814κ.Υ., νἱ βπδαληηλνὶ ἱεξνςάιηεο ρξεζηκνπνηνῦζαλ γηὰ ηὴλ ἀλάβαζε ηνὺο 

πνιπζχιιαβνπο θζφγγνπο «αλλαλεο» γηὰ ηνὺο θζφγγνπο Πα, Κε, «λεαλλεο» γηὰ 

ηνὺο θζφγγνπο Βνπ, Εσ, «λαλα» γηὰ ηνὺο θζφγγνπο Γα, Νε΄, θαὶ «αγηα» γηὰ 

ηνὺο θζφγγνπο Γη, Πα΄. ηὴλ θαηάβαζε ρξεζηκνπνηνῦζαλ ηνὺο πνιπζχιιαβνπο 

θζφγγνπο «λεαγηε» γηὰ ηὸ Γη, «ααλεο» γηὰ ηὸ Γα, «λερεαλεο» γηὰ ηὸ Βνπ θαὶ 

«λεαλεο» γηὰ ηὸ Πα
142

. Σὸ «αλλαλεο» παξάγεηαη ἀπὸ ηὸ «ἄλα ἄλεο», ηὸ «λεαλεο» 

ἀπὸ ηὸ «λαὶ ἄλεο», ηὸ «λαλα» ἀπὸ ηὸ «ἄλα ἄλα» θαὶ ηὸ «ἅγηα» ἀπὸ ηὸ «ἅγηε». 
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 Βι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 125. 
140

 Βι. ΠΑΡΖ, Πξνζεσξία, ὅπ.π., ζ. 18. 
141

 Βι. ὅπ.π., ζ. 18. 
142

 Βι. Φάρνπ, Παξαζεκαληηθή, ὅπ.π., ζζ. 131-158. Πξβι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, 

ὅπ.π., ζ. 45, ζεκ. 3. Βι. ΑΝΣΧΝΗΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 24. 
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Μὲ αηνὺο ηνὺο θζφγγνπο παξάγεηαη  πξνζεπρὴ «ἄλαμ, ἄθεο, λαὶ ἄθεο, ἄλαμ, 

ἄλαμ ἅγηε»
143

. 

ήκεξα ηὸ ζχληνκν ἀπήρεκα εἶλαη κία κφλν ζπιιαβή
144

. Κάζε ἦρνο ἔρεη ηὰ 

δηθά ηνπ ἀπήρεκα. Ἀπὸ αηὸ ἀληηιακβάλνληαη, ὅζνη γλσξίδνπλ κνπζηθή, ηὸλ 

ἦρν, ζηὸλ ὁπνῖν ἀλήθεη ὁ ὕκλνο πνὺ ἀθνινπζεῖ. 

Ὅηαλ πξνεγεῖηαη ηνῦ ηξνπαξίνπ ζηῖρνο, ηφηε αηὸο ρξεζηκνπνηεῖηαη ὡο 

ἀπήρεκα θαὶ ἔηζη δὲλ εἶλαη ἀλάγθε λὰ ςάιινπκε ηὸ ἀπήρεκα ηνῦ ἤρνπ
145

. Σὸ 

«Ἀκὴλ» ἐπίζεο ρξεζηκεχεη ζὰλ ἀπήρεκα, ηὸ ὁπνῖν ςάιιεηαη κεηὰ ἀπὸ 

ἐθθψλεζε ηνῦ ἱεξέα θαὶ πξὶλ ἀπὸ ηὸ ηξνπάξην πνὺ ἀθνινπζεῖ
146

. Ὡζηφζν ηὸ 

«Ἀκὴλ» ἔρεη βαζχηαην ζενινγηθὸ θαὶ ἐθθιεζηνινγηθὸ πεξηερφκελν, ἀθνῦ 

ἀπνηειεῖ ηὴλ ἐπηβεβαίσζε ηνῦ ιανῦ ζηὰ ὅζα δηαδξακαηίδνληαη ζηὴ ιαηξεία. 

πνκέλσο, θαηὰ ηὴλ ἄπνςή καο, πξέπεη ηὸ «Ἀκὴλ» λὰ κὴλ κειῳδεῖηαη ὡο 
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 Βι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 45, ζεκ. 3. Οἱ ιέμεηο, ηὶο ὁπνῖεο 

ρξεζηκνπνηνῦκε ὡο ἀπερήκαηα, ἔρνπλ βπδαληηλὴ πξνέιεπζε, θαὶ ἀπνηεινῦλ ηὰ κνπζηθὰ 

ὀλφκαηα ηῶλ ἤρσλ. Βι. ΠΑΡΖ, Πξνζεσξία, ὅπ.π., ζ. 18. Ἡ εξσπατθὴ κνπζηθὴ ρξεζηκνπνηεῖ 

ὡο ἐπὶ ηὸ πιεῖζηνλ ηὴλ ἰηαιηθὴ ὁξνινγία, ὅπσο λην, ξε, κη, θα, ζνι, ια, ζη, λην. Αηνὶ νἱ 

θζφγγνη ἔρνπλ ἐδῶ θαὶ αἰῶλεο θαηνρπξσζεῖ ὡο δηεζλεῖο κνπζηθνὶ ὅξνη. ηὴλ ςαιηηθὴ ηέρλε νἱ 

θζφγγνη αηνὶ ἀληηζηνηρνῦλ κὲ ηνὺο Νε, Πα, Βνπ, Γα, Γη, Κε, Εσ, Νε. Οἱ ἄγγινη ρξεζηκνπνηνῦλ 

ηὰ πξῶηα ἑπηὰ γξάκκαηα ηνῦ ἀιθαβήηνπ ηνπο A, B, C, D, E, F, G, Α, ηὰ ὁπνῖα ἀληηζηνηρνῦλ 

ζηὴλ βπδαληηλὴ κνπζηθὴ κὲ ηὸ Κε, Εσ, Νε, Πα, Βνπ, Γα, Γη, Κε. Υξεηάδεαη ἰδηαίηεξε πξνζνρὴ 

ζηὸ πνηὰ ζχκβνια ἠ ιέμεηο ζὰ ρξεζηκνπνηήζνπκε ἠ ζὰ δαλεηζηνῦκε ἀπὸ ηὴ δπηηθὴ κνπζηθὴ γηὰ 

λὰ ἀπνδψζνπκε ὀξζὰ ἕλα ὕκλν. Π.ρ. πάξρεη  θαθὴ ζπλήζεηα λὰ ρξεζκηκνπνηνῦκε ηὴλ 

θνξψλα, ζηὴλ πεξίπησζε, πνὺ ζέινπκε λὰ θξαηήζνπκε πεξηζζφηεξν ἕλα θζφγγν. Ὅκσο 

πηζηεχνπκε ὅηη δὲλ πξέπεη λὰ πἱνζεηνῦκε αηὴ ηὴ γξαθή, ἐθ’ ὅζνλ πάξρεη ζηὴλ ςαιηηθὴ ηὸ 

ἀπφδσκα ἠ ἀπφδεξκα, ηὸ ὁπνῖν δειψλεη ηὴλ ἴδηα ρξήζε κὲ ηὴλ θνξψλα. Ἄιιε θαθὴ ζπλήζεηα, 

θαηὰ ηὴ γλψκε καο, εἶλαη λὰ ρξεζκνπνηνῦκε ηὶο ζπληνκνγξαθίεο f θαὶ p γηὰ ηὸ forte (δπλαηὰ) 

θαὶ ηὸ piano (ζηγαλά). Πνιὺ εὔθνια κπνξνῦκε λὰ γξάςνπκε «Γπλαηὰ» θαὶ «ηγαλά». 
144

 ηὰ ᾠδεῖα ζήκεξα ζηὸλ ἑιιαδηθὸ θαὶ θππξηαθὸ ρῶξν ἔρεη ἐπηθξαηήζεη  πξαθηηθὴ λὰ 

ρξεζηκνπνηνῦλ ηὰ ζχληνκα ἀπερήκαηα, ηὰ ὁπνῖα εἶλαη ἁπιῶο ἕλαο θζφγγνο (Νε) πάλσ ζηὴλ 

βάζε ηνῦ ἤρνπ, εἴηε αηὰ πξφθεηηαη λὰ εἰζάμνπλ ζχληνκα κέιε εἴηε ἀξγά. Αηὸ ὅκσο, θαηὰ ηὴ 

γλψκε καο, δὲλ εἶλαη ὀξζφ, δηφηη ηὰ ἀξγνζχληνκα θαὶ ἀξγὰ κέιε ἔρνπλ ηὰ δηθά ηνπο ἀπερήκαηα, 

ἀλάινγα κὲ ηὸλ ἦρν, ζηὸλ ὁπνῖν θάζε κέινο ἀλήθεη. Σὰ ζχληνκα ἀπερήκαηα δένλ ὅπσο 

ρξεζηκνπνηνῦληαη ὡο εἰζαγσγὴ κφλν ηῶλ ζπληφκσλ κειῶλ. Ἡ δηθαηνινγία, ηὴλ ὁπνία βξίζθνπλ 

εἶλαη ὅηη ηὰ ἀξγὰ ἀπερήκαηα ἔςαιιαλ παιαηφηεξα, ὅηαλ ὁ βπδαληηλὸο ρνξὸο ἦηαλ πνιπκειήο, 

ὁπφηαλ ἔπξεπε ηὰ κέιε ηῆο ρνξῳδίαο λὰ εἰζαρζνῦλ ζηὸλ ὕκλν, πνὺ ἀθνινπζεῖ. Ὅκσο αηὸο δὲλ 

εἶλαη ιφγνο γηὰ λὰ κὴ ρξεζηκνπννῦληαη ηὰ ἀξγὰ ἀπερήκαηα. ηὸ Οἰθνπκεληθὸ Παηξηαξρεῖν 

ἐπεθξάηεζε  θαθὴ αηὴ ηαθηηθή, θαὶ ἀξγφηεξα ζπλερίζηεθε ἀπὸ ηνὺο καζεηὲο ηῶλ 

πξσηνςαιηῶλ, ὅπσο Θξαζχβνπιν ηαλίζηα θαὶ ἄιινπο. Οἱ θαζεγεηὲο ηῶλ ῲδείσλ κάιηζηα 

ἰζρπξίδνληαη ὅηη αηὴ εἶλαη  ὀξζὴ πξαθηηθή, ἀθνῦ αηὴ κο θιεξνδφηεζε ηὸ Οἰθνπκεληθὸ 

Παηξηαξρεῖν. Ὅκσο κέζα ζηὴλ ςαιηηθὴ παξάδνζε πῆξραλ θαὶ ηὰ ἀξγὰ ἀπερήκαηα, ηὰ ὁπνῖα 

κὲ ηὴλ πάξνδν ηῶλ αἰψλσλ θαὶ ἰδηαίηεξα θαηὰ θαὶ κεηὰ ηὴλ πεξίνδν ηῆο ηνπξθνθξαηίαο 

μεράζηεθαλ, ἀθνῦ  ςαιηηθὴ παξάδνζε εἶρε ἐμαζζελήζεη. 
145

 Μαπξνεηδῆ, Σξόπνη, ζζ. 97-99. 
146

 Βι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζζ. 125-126. Οἱ ζηίρνη, νἱ ὁπνῖνη 

πξνηάζζνληαη ηῶλ ζηηρεξῶλ ηξνπαξίσλ, ἔρνπλ πνιὺ κεγάιε ζεκαζία, γηαηὶ εἶλαη δπλαηὸλ λὰ 

πεξηέρνπλ πνιὺ πεξηζζφηεξε πιεξνθνξία ἀπὸ ηὰ ἀπερήκαηα. Ἀπνηεινῦλ κηὰ κνξθὴ 

θσδηθνπνίεζεο ηνῦ ἤρνπ ὡο ὅινπ θαὶ δίδνπλ κηὰ ὁινθιεξσκέλε εἰθφλα ηνῦ ηξνπηθνῦ ὕθνπο, 

κέζα ζηὸ ὁπνῖν ὀθείιεη λὰ θηλεζῇ ὁ ἱεξνςάιηεο.  Βι. ΠΑΡΖ, Πξνζεσξία, ὅπ.π., ζ. 22. 
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κνπζηθὸ ἀπήρεκα. Νὰ ιέγεηαη ηὸ «Ἀκὴλ» θαὶ λὰ ἀθνινπζῇ κειῳδηθῶο ηὸ 

ἀπήρεκα
147

. 

 

β) Ἴζνλ θαὶ ἰζνθξάηεο 

 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο παξαζέηεη ηὸλ πηὸ θάησ ὁξηζκὸ γηὰ ηὸ ἴζν ζηὴλ 

ςαιηηθή: «Ἴζνλ ιέγνληεο ἐλ ηῇ ςαιηηθῇ ἐλλννῦκελ ηὸλ περνῦληα βφκβνλ θαηὰ 

ηὴλ ἐθηέιεζηλ ἐλ ηῇ ἐθθιεζηαζηηθῇ κειῳδίᾳ· ηὸλ ἦρνλ ηῆο θσλῆο ηνῦ βνεζνῦ 

ςάιηνπ ἐπὶ ηνῦ θπξηεχνληνο ἠ δεζπφδνληνο θζφγγνπ, ςαιινκέλνπ ἤρνπ ηηλὸο ἠ 

ζπζηήκαηνο»
148

. Ἡ ιέμε ἰζνθξάηεκα πξνέξρεηαη ἀπὸ ηὸ κνπζηθὸ ραξαθηήξα 

«ἴζνλ» ηῆο παξαζεκαληηθῆο ηῆο ςαιηηθῆο
149

. Ἰζνθξάηεο ἠ βαζηαθηὲο θαινῦληαη 

νἱ βνεζνὶ ηνῦ ἱεξνςάιηε
150

. Αηνὶ κὲ θσλὴ ζπξφκελε ζηὸ θζφγγν πνὺ 

ἐπηθξαηεῖ, δειαδὴ ζηὴλ ηνληθὴ (βάζε ηνῦ ἤρνπ), ἠ ζηὸ δεζπφδνληα θζφγγν, 

ζπλνδεχνπλ ηὸλ κειῳδὸ κὲ ἀλάινγν ἦρν πξὸο ηὴ θσλὴ αηνῦ πνὺ ςάιιεη. Ἔηζη 

ἂλ νἱ ἰζνθξάηεο εἶλαη παηδηά, δὲλ πξέπεη λὰ ζθηάδνπλ ἠ λὰ θαιχπηνπλ ηὴ θσλὴ 

ηνῦ ςάιηε ἠ ηῆο ρνξῳδίαο. Οἱ ἰζνθξάηεο, νἱ ὁπνῖνη εἶλαη ἐλήιηθεο, πξέπεη λὰ 

εἶλαη θαιὰ γπκλαζκέλνη ζηὴ κνπζηθὴ ηέρλε, θαὶ ηὰ πξνζφληα ηνπο πξέπεη λὰ 

εἶλαη  εὔζηξνθε κεηαιιηθὴ θαὶ ιηγπξὰ θσλή,  θαζαξὴ θαὶ ἄπηαηζηε 

ἀλάγλσζε θαὶ  γλψζε ηνῦ λὰ θαλνλαξρνῦλ θαὶ λὰ βνεζνῦλ ηὸλ ἱεξνςάιηε ζηὶο 

δηάθνξεο θαηαιήμεηο ζηὸλ ἴδην ηφλν θαὶ ρξφλν. Ἄλ, παξ’ ἐιπίδα, ὁ ἰζνθξάηεο 

δὲλ ἔρεη αηὰ ηὰ πξνζφληα, ηφηε ηὸ ἄληζν θαὶ ἄκεηξν ἰζνθξάηεκα γίλεηαη ἀεδέο, 

ἐλνριεηηθφ, θαὶ θνπξαζηηθὸ ζηὴλ ἀθνὴ θαὶ ἀλππφθνξν
151

. Ὅπνπ δὲ  βάζε ηνῦ 
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 Σὴλ πξαθηηθὴ αηὴ ἐθάξκνδαλ πάληνηε θαὶ αζηεξῶο νἱ ἀείκλεζηνη πξσηνςάιηεο 

Ἀζαλάζηνο Καξακάλεο θαὶ Λπθνῦξγνο Ἀγγειφπνπινο. Βι. ζὲ δεθάδεο ρνγξαθήζεηο ηνπο. 
148

 ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 149. Βι. ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, πκβνιή, ὅπ.π., ζζ. 142, 213, 

219. ηὸ Μέγα Θεσξεηηθὸ ηνῦ Υξπζάλζνπ Πξνχζζεο δὲλ βξίζθνπκε θάπνην ζπγθεθξηκέλν 

θεθάιαην, ηὸ ὁπνῖν λὰ ἀλαθέξεηαη ζηὰ ἰζνθξαηήκαηα. Βι. ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, Ἰζνθξάηεκα, ζζ. 3-4. 

Σὸ ἰζνθξάηεκα εἶλαη  ἐθθνξὰ ἑλὸο θζφγγνπ ζὲ ἀξθεηὰ κνπζηθὰ κέηξα, ὁ ὁπνῖνο ἀιιάδεη γηὰ 

ιίγν ζὲ θάπνηνλ ἄιιν. Οἱ θζφγγνη, πνὺ ρξεζηκνπνηνῦληαη, εἶλαη θπξίσο  βάζε ηνῦ ἤρνπ θαὶ 

δεπηεξεπφλησο νἱ δεζπφδνληεο θζφγγνη. Βι. ΠΑΡΖ, Ἱζηνξία, ζ. 38. 
149

 Βι. ΠΑΡΖ, Πξνζεσξία, ὅπ.π., ζ. 27. Σὸ ἴζνλ εἶλαη ηὸ πξῶην θαὶ κνλαδηθὸ ζεκάδη ηῆο 

βπδαληηλῆο ζεκεηνγξαθίαο, πνὺ ραξαθηεξίδεηαη ἀπὸ ὅιεο ηὶο πξνζεσξίεο ηῆο Παπαδηθῆο ζὰλ 

ἀξρή, κέζε θαὶ ζχζηεκα πάλησλ ηῶλ ζεκαδίσλ ηῆο ςαιηηθῆο ηέρλεο. Βι. ΠΑΡΖ, Πξνζεσξία, 

ὅ.π., ζ. 27. 
150

 Γὲλ εἶλαη δηαπηζησκέλν ηὸ πφζν παιηὰ εἶλαη  ρξήζε ηνῦ ἰζνθξάηε ζηὴλ ςαιηηθή, ἂλ θαὶ 

πάξρνπλ ἐλδείμεηο γηὰ παξνπζία βαζηαθηῶλ ζηὶο ρνξῳδίεο ηῆο βπδαληηλῆο ἐπνρῆο. Πεξὶ αηνῦ 

βι. ΜΑΤΡΟΔΗΓΖ, Σξόπνη, ὅπ.π., ζ. 107. Βι. ἐπίζεο ΣΑΘΖ, Ἀλαγξακκαηηζκνί, ζζ. 28, 31, 36-

37, 105. 
151

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 149.  Γεκήξηνο Γ. Παλαγησηφπνπινο ἀλαθέξεη 

ὅηη νἱ ἰζνθξάηεο πξέπεη λὰ εἶλαη ηνπιάρηζην δχν, λὰ εἶλαη ἐμαζθεκέλνη θαὶ λὰ ἔρνπλ κνπζηθὴ 
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ἤρνπ θέξεηαη ζὲ ὀμχηεξν ἠ βαξχηεξν δεζπφδνληα θζφγγν, ἠ κεηαβαίλεη ζὲ ἄιιν 

γέλνο ἠ ζχζηεκα, θάλνληαο θαηαιήμεηο, ὁ ἰζνθξάηεο παίξλεη ηὸ ἴζν ζηὴ βαξεία 

δηαπαζῶλ
152

. Γὲλ ἐπηηξέπεηαη ὁ ἰζνθξάηεο λὰ ἰζνθξαηῇ ζηὴλ ὀμεία θσλὴ 

δηαπαζῶλ
153

. 

Σὸ ἰζνθξάηεκα ζεκειηψλεηαη πάλσ ζηὶο βάζεηο ηῶλ ἤρσλ θαὶ ἀπνηειεῖ 

ζηήξηγκα ηῆο κειῳδίαο
154

. Γὲλ πξέπεη, θαηὰ ηὴ γλψκε καο, λὰ ρξεζηκνπνηνῦκε 

ἰζνθξάηεκα, ηὸ ὁπνῖν λὰ ζρεκαηίδῃ θάζεηεο ἁξκνληθὲο ζπλερήζεηο ἠ 

                                                                                                                                                           
ἀληίιεςε θαὶ πείξα ηῆο ςαιηηθῆο. Σὸ ηειεηφηεξν ζὰ εἶλαη ἐὰλ γλσξίδνπλ θαὶ εξσπατθὴ 

κνπζηθή. Σὸ ἰζνθξάηεκα γίλεηαη πινπζηψηεξν θαὶ ιηγψηεξν θνπηαζηηθὸ γηὰ ηνὺο βνεζνχο, ὅζν 

πηὸ πνιινὶ εἶλαη νἱ ἰζνθξάηεο. Βι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 290. Ἀζθαιῶο 

δὲλ πνλννῦκε ὅηη νἱ ἰζνθξάηεο πξέπεη λὰ ἐθαξκφδνπλ ηνὺο θαλφλεο ἁξκνλίαο ζηὸ ἰζνθξάηεκα, 

ἀιιὰ εἶλαη ἀπαξαίηεην λὰ γλσξίδνπλ ηνὺο θαλφλεο, νἱ ὁπνῖνη δηέπνπλ ηὰ κέιε ηῆο ςαιηηθῆο, 

ἔηζη ὥζηε ηὸ ἰζνθξάηεκα λὰ ζπλάδῃ κὲ ηὸλ ςάιιφκελν ὕκλν. Δἶλαη ζέζε καο ὅηη ἀλάινγα κὲ 

ηὴλ κειῳδηθὴ πινθὴ θαζὼο θαὶ κὲ ηὸ ὕθνο ηνῦ ὕκλνπ εἶλαη θαὶ ηὸ ἰζθξάηεκα. Ἄιιν 

ἰζνθξάηεκα ζὰ ρξεζηκνπνηήζνπκε ἂλ ςάιινπκε ηὸ «Ἄμηφλ ἐζηὶλ...» ηνῦ Μ. Υαηδεαζαλαζίνπ 

ζὲ ἦρν Α΄ ἑπηάθσλν θαὶ ἄιιν ἂλ ςάιινπκε ἕλα θιαζζηθὸ ὕκλν. ηὸλ δεχηεξν ζὰ 

ρξεζκνπνηήζνπκε ζπλερφκελν θαὶ παξαδνζηαθὸ-θιαζζηθὸ ἰζνθξάηεκα ἐλῶ ζηὸλ πξῶην ὕκλν 

κπνξνῦκε λὰ θάλνπκε ἐλαιιαγὲο ζηὸ ἰζνθξάηεκα, ἔρνληαο ζὰλ βάζε ηνὺο θαλφλεο ηῆο 

ἁξκνλίαο, νἱ ὁπνῖνη ἀζθαιῶο ζὰ εἶλαη δηακνξθσκέλνη κὲ βάζε ηὶο ἀπαηηήζεηο ηνῦ βπδαληηλνῦ 

κέινπο. Δἶλαη βέβαην ὅηη ζηὸ ἐλαιιαζζφκελν ἰζνθξάηεκα πάξρνπλ θαλφλεο, πνὺ δηέπνπλ ηὴλ 

ἐλαιιαγή, δειαδὴ πφηε ἀθξηβῶο ζὰ γίλῃ  ἐλαιιαγὴ θαὶ πνηὸ ἰζνθξάηεκα ζὰ ηνπνζεηήζνπκε. 

ήκεξα πάξρεη κηὰ δηαζηξέβισζε ηῆο ἀιήζεηαο θαὶ ὁ θαζέλαο ηνπνζεηεῖ ἰζνθξάηεκα ἐθεῖ 

ὅπνπ ηνῦ ἀξέζεη, ρσξὶο λὰ γλσξίδῃ ηνὺο θαλφλεο, πνὺ δηέπνπλ ηὸ ἰζνθξάηεκα. μ ὅζσλ 

γλσξίδνκε εἶλαη ἐιάρηζηα ηὰ ζπγγξάκκαηα, πνὺ ἔρνπλ γξαθεῖ, ηὰ ὁπνῖα λὰ ἔρνπλ ζέκα ηνὺο 

θαλφλεο, πνὺ δηέπνπλ ηὸ ηζνθξάηεκα. Οἱ θαλφλεο γηὰ ηὸ ἰζνθξάηεκα πξέπεη λὰ εἶλαη ἀπαχγαζκα 

ηῆο πξαθηηθῆο ἐθαξκνγῆο ζηὸ ἀλαιφγην (βι. ζηὴλ ὕκλνινγία ηῆο θθιεζίαο καο, ζηὸ 

Ἀπνιπηίθην ηῶλ ἱεξνκαξηχξσλ, ηὴ ζνθὴ ξήζε «ηὴλ πξμηλ εὗξεο ζεφπλεπζηε, εἰο ζεσξίαο 

ἐπίβαζηλ»). Πεξὶ αηνῦ βι. ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, Ἰζνθξάηεκα, ζ. 3ἑμ. 
152

 Σὸ ἰζνθξάηεκα πξέπεη λὰ εἶλαη ἁπιὸ-κνλὸ θαὶ ὁ ἰζνθξαηεκαηηθὸο θζφγγνο δὲλ πξέπεη λὰ 

παξνπζηάδῃ ζπρλὲο κεηαηνπίζεηο. Ἡ ἀιιαγὴ ηνῦ θζφγγνπ ηνῦ ἰζνθξαηήκαηνο ζπλνδεχεη ἀιιαγὴ 

πνιπρφξδνπ, ζηὸ ρῶξν ηνῦ ὁπνίνπ ζρεκαηίδεηαη κία θξάζε κεγάιεο δηάξθεηαο,  ὁπνία ζπρλὰ 

ηνλίδεηαη θαὶ ἀπὸ ἀιιαγὴ ἤρνπ. Βι. ΠΑΡΖ, Πξνζεσξία, ὅπ.π., ζ. 27. 
153

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ζ. 149. Καηὰ ηὴ γλψκε καο, πάξρνπλ πεξηπηψζεηο, ὅπνπ 

ὅηαλ ρξεζηκνπνηνῦκε ζπλερφκελν ἰζνθξάηεκα, κπνξεῖ ὁ ἰζνθξάηεο ζὲ θάπνηα ζεκεῖα λὰ 

βξίζθεηαη πάλσ ἀπὸ ηὸλ κειῳδφ. Ὅηαλ π.ρ. ζηὸλ γ΄ ἦρν ὁ ἰζνθξάηεο βαζηάδεη Γα ζπλερφκελν 

ἰζνθξάηεκα, πάξρνπλ πεξηπηψζεηο ὅπνπ ὁ κειῳδὸο ζὰ θαηέιζεη θάησ ἀπὸ ηὸλ Γα, ὁπφηαλ ηὸ 

ἰζνθξάηεκα ζὰ βξίζθεηαη πάλσ ἀπὸ ηὸλ κειῳδφ. Ἡ θάζνδνο ηνῦ κέινπο θάησ ἀπὸ ηὸ ὕςνο ηνῦ 

ἰζνθξαηεκαηηθνῦ θζφγγνπ δὲλ πξνθαιεῖ κεηαηφπηζε ηνῦ ἰζνθξαηήκαηνο. Βι. ΠΑΡΖ, 

Πξνζεσξία, ζ. 27. Πνιινὶ κεινπνηνὶ ὅηαλ ζὰ ζεκεηψζνπλ ηὰ ἰζνθξαηήκαηα, γξάθνπλ κὲ θάζε 

ιεπηνκέξεηα αηά, ἔζησ θαὶ ἂλ ζὰ θαηέιζῃ ηὸ ἰζνθξάηεκα ἀπὸ ηὴ βάζε κφλν γηὰ ἕλα θζφγγν 

θαὶ κεηὰ ζὰ ἀλέιζῃ ζηὴ βάζε. Γὲλ ζεσξνῦκε ὀξζὸ θαὶ δὲλ ἐλδείθλπηαη λὰ γξάθνπκε ηὰ 

αηνλφεηα. μ ἄιινπ κέζα ζηὴλ ςαιηηθὴ παξάδνζε δὲλ πάξρεη θαηαγξακκέλν ἰζνθξάηεκα, 

ἀιιὰ αηὸ δηαζψδεηαη ζηὴλ πξνθνξηθὴ παξάδνζε. 
154

 Νεψηεξεο ἐξεπλεηηθὲο ἐξγαζίεο πεξὶ ἰζνθξαηήκαηνο ἀπνηεινῦλ ηὰ ἔξγα ηνῦ πκεὼλ 

Καλάθε, Ἡ ἰζνθξαηεκαηηθὴ πξαθηηθὴ ζηὸ ἰδηόκειν «Ἐμεπιήηηεην ὁ Ἡξώδεο» Ἰαθώβνπ Πξσην-

ςάιηνπ ζὲ ἦρν βαξύ, Θεζζαινλίθε 2012, θαὶ Σὸ κέγα «ἀιιεινπτάξην» ηνῦ Νπκθίνπ, Ἀλάιπζε θαὶ 

ἰζνθξαηεκαηηθὴ πξαθηηθή, Θεζζαινλίθε 2015. 
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ζπγρνξδίεο
155

. Οἱ ηειεπηαῖεο πξνθαινῦλ θαηαθεξκαηηζκὸ ηῶλ κειῳδηθῶλ 

θξάζεσλ θαὶ ἀιινίσζε ηνῦ ἤζνπο ἑλὸο ὕκλνπ. Σὸ ἰζνθξάηεκα κπνξεῖ λὰ 

ἀιιάμῃ ὅηαλ ἀιιάδῃ ὁ ἦρνο, δειαδὴ ὅηαλ ἀιιάδνπλ νἱ ζπλεξγαδφκελεο 

δηθσλίεο, ηξηθσλίεο, ηεηξαθσλίεο, θαὶ ἐπηκέλεη κὲ ἐθηελῆ κειῳδηθὴ γξακκή
156

. 

 ἀείκλεζηνο Υξχζαλζνο Θενδνζφπνπινο, ιφγῳ ηῶλ ζπνπδῶλ πνὺ ἔθαλε ζηὴλ 

εξσπατθὴ κνπζηθὴ (ἁξκνλία θαὶ ἀληίζηημε), ρξεζηκνπνηνῦζε ὡο ἐπὶ ηὸ 

πιεῖζηνλ ηὸ θάζεην-ἁξκνληθὸ ἰζνθξάηεκα
157

. Ὅκσο πάξρεη ἕλα πιαίζην, ζηὸ 

ὁπνῖν κπνξεῖ θάπνηνο λὰ θηλεζῇ. Π.ρ. δὲλ ἐλδείθλπηαη, ὅπσο θαθῶο θάλῃ ὁ 

Υξχζαλζνο Θενδνζφπνπινο, ζηὸλ Β΄ ἦρν ζηὸλ θαηαιεθηηθὸ θζφγγν Γη ἠ θαὶ 

ἀιινῦ, λὰ ζπλερῇ ηὸ ἰζνθξάηεκα Νε. Αηὸ εἶλαη θαζαξὰ δπηηθίδνλ ἰζνθξάηεκα 

θαὶ κο παξαπέκπεη ζηὸλ πιάγην ηνῦ Γ΄ ἦρν. Αηὸ κπνξεῖ λὰ ηέξπῃ ηὸ αηί, 

ἀιιὰ ἀιινηψλεη ηὸλ ραξαθηήξα ηῆο ςαιηηθῆο ηέρλεο. 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο δίλεη κάιηζηα θαὶ ὁδεγίεο πξὸο ηὸλ ἰζνθξάηε:  

ἰζνθξάηεο ζπλήζσο ζπλαπαγγέιιεη ἰζνθξαηψληαο ηὶο ζπιιαβὲο ηῶλ ιέμεσλ 

καδὶ κὲ ηὸλ ςάιηε θαὶ πνιιὲο θνξέο, ὅηαλ ὁ ἱεξνςάιηεο θάλεη λφεκα, 

ζπκςάιιεη ηὶο ἐληειεῖο θαὶ ηειηθὲο θαηαιήμεηο ἠ ἀθφκε ηὶο ἐθηειεῖ θαὶ κφλνο 

ηνπ
158

. Ὅηαλ δηαξθῇ  κειῳδία θαὶ ὅπνπ ηπρὸλ ζησπήζῃ ὁ ἱεξνςάιηεο γηὰ λὰ 
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 Ἂλ ἐπελδχζνπκε ηὰ βπδαληηλὰ κέιε κὲ γξακκὲο ἁξκνλίαο, ὅπσο ζηὴ δπηηθὴ κνπζηθή, ηφηε ζὰ 

γίλνπλ κὲλ πινπζηψηεξα ζὰλ κέιε, ἀιιὰ ζὰ ράζνπλ ηὴλ ἰδηαίηεξε ἐθθξαζηηθφηεηα, θαζὼο θαὶ 

ηὴλ ζνβαξφηεηα θαὶ ζεκλνπξέπεηα. Οἱ βπδαληηλνὶ ὕκλνη πξέπεη λὰ ςάιισληαη ὄρη 

ζπλνδεπφκελνη κὲ ἑηεξφθσλε ἁξκνλία ἀιιὰ ἐπὶ κηο κειῳδίαο, ζπλνδεπφκελα κὲ ἁπιὸ 

ἰζνθξάηεκα. Βι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ζ. 342, πνζεκ. 12. Σὰ ἀξηζηνπξγήκαηα 

ηῆο ςαιηηθῆο ηέρλεο κπνξνῦλ λὰ ζπγθξηζνῦλ κὲ κεγάια ἔξγα ηῆο θιαζζηθῆο κνπζηθῆο, ὅπσο 

ηνῦ Γηφραλ εκπάζηηαλ Μπάρ, Λνχληβηρ θὰλ Μπεηφβελ θαὶ ἄιισλ. Σὰ ἔξγα αηὰ 

βεβειψλνληαη θάζε κέξα ἀπὸ ηὸλ θάζε ἀλάμην ηῆο ἀπνζηνιῆο ηνπ ἱεξνςάιηε, ὁ ὁπνῖνο δὲλ εἶλαη 

ζὲ ζέζε λὰ ἀηελίζῃ ηὸ κεγαιεῖν ηῆο ςαιηηθῆο ηέρλεο. Βι. ΟΦΗΑ Κ. ΠΑΝΟΤΓΖ, Οἱ ἐζληθνί 

καο ζεζαπξνί, ἄξζξν ζηὴλ ἐθεκεξίδα «ιεχζεξνλ Βῆκα», Ἀζῆλαη, 17 Γεθεκβξίνπ 1936. Δἶλαη 

ζεκαληηθὸ λὰ ζεκεηψζνπκε ζηὴ ζπλάθεηα αηὴ ὅηη ἐὰλ θάπνηνο ηνικήζῃ λὰ ἀιιάμῃ ἔζησ θαὶ 

κία λφηα ἀπὸ ηὰ ἔξγα κεγάισλ ζπλζεηῶλ ηῆο δπηηθῆο κνπζηθῆο, ὅπσο Β, Ἀ. Μφηζαξ ἠ Λ. θ. 

Μπεηφβελ, ζὰ ραξαθηεξηζηῇ ὡο βέβεινο θαὶ ζὰ ζηηγκαηηζηῇ γηὰ ὅιε ηνπ ηὴ δσή. Ὅζνλ ἀθνξ 

ηὴ ςαιηηθὴ ηέρλε, γηλφληνπζαλ ἀιιαγὲο θαὶ ἐπὶ ἐπνρῆο ηνῦ Οἰθνλφκνπ Υαξαιάκπνπο θαὶ 

γίλνληαη θαὶ ζήκεξα κὲ ἀλεπαίζρπληε ηφικε θαὶ δὲλ ἀληηδξ ζρεδὸλ θαλείο. Αηὴ ηὴλ 

θαηάζηαζε ζηηγκαηίδεη ζηὰ ἄξζξα ηνπ θαὶ ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο. Πεξὶ αηνῦ βι. ἐπίζεο 

θαὶ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζζ. 220-221. 
156

 Βι. ΠΑΡΖ, Πξνζεσξία, ὅπ.π., ζ. 27. 
157

 Βι. Υξπζάλζνπ Θενδνζφπνπινπ, Πεληεθνζηάξηνλ. 
158

 Γὲλ ζεσξνῦκε ὀξζὸ λὰ ζπκςάιιῃ ὁ ἰζνθξάηεο κὲ ηὸλ κειῳδὸ ἠ ἀθφκε ρεηξφηεξα λὰ ςάιιῃ 

κφλνο ηνπ ηὶο θαηαιήμεηο. Αηὸ ζπλήζσο ἔθαλε θαὶ ὁ ἀείκλεζηνο Θεφδνπινο Καιιίληθνο. Αηὸ 

πξνθαιεῖ ἀηαμία θαὶ εἶλαη θαθὸ ἄθνπζκα ζηὸ αηὶ ηνῦ πηζηνῦ ρξηζηηαλνῦ. Ὅζνλ ἀθνξ ηὸ 

ἰζνθξάηεκα «Μ» (καδί), πηζηεχνπκε ὅηη δὲλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεῖηαη, δηφηη ἀθνχγνληαο ζηὸλ 

ὕκλν δχν θσλὲο (κειῳδὸο θαὶ ἰζνθξάηεο), μαθληθὰ ἀθνῦο κηὰ θσλή, ἀθνῦ ὁ ἰζνθξάηεο ςάιιεη 

καδὶ κὲ ηὸλ κειῳδὸ ηὴλ ἰδηα θσλή. Ὅπνπ εἶλαη ἀπαξαίηεην ἀζθαιῶο θαη’ νἰθνλνκίαλ κπνξεῖ λὰ 
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πάξῃ ἀλαπλνή, ὁ ἰζνθξάηεο δὲλ ἐπηηξέπεηαη λὰ δηαθφςῃ ηὸ ἴζν, ἀιιὰ κὲ ἁπιὸ 

βφκβν λὰ ζπλερίζῃ ηὸ ἴζν, κέρξηο ὅηνπ ὁ ςάιηεο ἐπαλαξρίζῃ ηὸ ςάιζηκν
159

. 

Ὅζνλ ἀθνξ ηὴλ θαθὴ ζπλήζεηα ζηὸλ Σέηαξην ζηηρεξαξηθὸ ἦρν λὰ θάλνπλ 

νἱ ἱεξνςάιηεο ηὶο ἐληειεῖο θαηαιήμεηο ηνῦ Πα ζηὸλ Βνπ, ζεσξεῖ ὅηη εἶλαη ἀεδὴο 

ζπλήζεηα θαὶ δὲλ πξέπεη λὰ γίλεηαη. Οἱ ςάιηεο, πνὺ θάλνπλ ηὴλ θαηάιεμε αηή, 

ζεσξνῦλ ὅηη ἔηζη ζὰ βνεζήζνπλ θαιχηεξα ηνὺο ἰζνθξάηεο. Ὅκσο θαηὰ ηὴ 

γλψκε καο, θαηαζηξέθνπλ ηὴλ πινθὴ ηνῦ κέινπο. Οἱ ἐληειεῖο θαηαιήμεηο ηνῦ 

Γ΄ ἤρνπ ζηηρεξαξηθνῦ, πξέπεη λὰ γίλσληαη ζηὸλ Πα θαὶ ὄρη ζηὸλ Βνπ, ὅπσο 

θαθῶο ἐπεθξάηεζε θπξίσο ζηὴλ Κχπξν. Πηὸ θάησ παξαζέηνπκε, ὅπσο 

θαηαγξάθεη ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο, ηὴλ θαθὴ αηὴ ζπλήζεηα. 

 

 
 

 

                                                                                                                                                           
ρξεζηκνπνηεζῇ, ἀιιὰ ὅζν κπνξνῦκε πξέπεη λὰ ηὸ ἀπνθεχγνπκε. Αηὴ  ηαθηηθὴ 

ρξεζκνπνηεῖηαη θαὶ ζηὴλ ἁξκνλία ηῆο δπηηθῆο κνπζηθῆο. Θεσξεῖηαη ἀδφθηκν κηὰ ηεηξάθσλε 

ρνξσδία, μαθληθὰ ἐπαλαιακβάλνληαο ἁξκνληθὰ ἕλα ἠ δχν θζφγγνπο, λὰ γίλεη δίθσλε ἠ 

ηξίθσλε. Αηὸ δεκηνπξγεῖ θαθὸ ἄθνπζκα. 
159

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 149. Σὸ ἴδην ἰζρχεη θαὶ γηὰ ηνὺο ἰζνθξάηεο. Ὅηαλ 

εἶλαη πνιινί, ηφηε ζὰ κπνξῇ θαζέλαο ἀπὸ αηνὺο λὰ δηαθφπηῃ θάπνηε ηὸ ἰζνθξάηεκα γηὰ λα 

μεθνπξαζηῇ γηὰ κηὰ ζηηγκή, ἐλῷ ἐλ ηῷ κεηαμὺ νἱ ἄιινη ζὰ ζπλερίδνπλ ηὸ ἰζνθξάηεκα. Βι. 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 290. Αηὸο εἶλαη θαὶ ὁ ιφγνο πνὺ νἱ ἰζνθξάηεο 

πξέπεη λὰ εἶλαη ηνπιάρηζην δχν ἠ ηξεῖο. Ἂλ εἶλαη ἕλαο κφλνο, δὲλ ζὰ κπνξῇ λὰ θάλῃ ζπλερφκελν 

ἰζνθξάηεκα θαὶ ἔηζη ράλεηαη  ὀκνξθηὰ ηνῦ ζπλερνῦο ἰζνθξαηήκαηνο. Ἂλ πάιηλ εἶλαη κφλν ἕλαο 

ἰζνθξάηεο, ηφηε ηὸ ἰζνθξάηεκα δὲλ δέλεη κὲ ηὸλ ἠ ηνὺο κειῳδνχο. Αηὸ ἔρεη ζὰλ ζπλέπεηα λὰ 

ἀθνχγεηαη ηὸ ἴζνλ παξάθσλν θαὶ λὰ δηακαξηχξνληαη νἱ ἐπαΐνληεο ὅηη δῆζελ νἱ ἰζνθξάηεο 

ςάιινπλ ιαλζαζκέλν ἰζνθξάηεκα. Αηὸο εἶλαη ἕλαο ἀπὸ ηνὺο ιφγνπο, γηὰ ηνὺο ὁπνίνπο νἱ 

ἰζνθξάηεο πξέπεη λὰ εἶλαη δχν ἠ ηξεῖο. Παξφκνηα ηαθηηθὴ ἰζρχεη θαὶ ζηὴλ δπηηθὴ ηεηξάθσλε 

ρνξῳδία. Πξέπεη λὰ πάξρεη ἕλα ἰζνδχγην θσλῶλ, ἔηζη ὥζηε λὰ δέλνπλ νἱ θσλὲο κεηαμχ ηνπο. 

Γὲλ δηαλνήζεθε πνηὲ θαλέλαο καέζηξνο λὰ ρξεζηκνπνηήζῃ ζὲ κηὰ ρνξῳδία ὀθηὼ ἠ δέθα 

ζνπξάλν θαὶ ἕλα κπάζζν. Γηαηί ὅκσο ζηὴλ ςαιηηθὴ ηέρλε ἰζρχεη ζπλήζσο αηὴ  πξαθηηθή; 

Πξνθαλῶο ιφγῳ ἄγλνηαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄. 

 

Ζ ΟΚΣΑΖΥΗΑ 

 

χκθσλα κὲ ηὸλ Οἰθνλφκν Υαξάιακπν, ζηὴ ςαιηηθὴ ηέρλε θάζε ἕλαο ἀπὸ 

ηνὺο ὀθηὼ ἤρνπο δηαηξεῖηαη θαὶ ςάιιεηαη κὲ πέληε δηαθνξεηηθνὺο ηξφπνπο, 

δειαδὴ Δἱξκνινγηθὸ ζχληνκν θαὶ ἀξγφ, ηηρεξαξηθφ, Παπαδηθὸ
160

 θαὶ 

Καινθσληθφ. Οἱ ὕκλνη, πνὺ ἔρνπλ κεινπνηεζῇ ἀπὸ ηὸλ Οἰθνλφκν Υαξάιακπν 

θαὶ βξηζθνληαη ζηὸ Ἀλαζηαζηκαηάξην, ἀλήθνπλ ζηὸ χληνκν Δἱξκνινγηθὸ θαὶ 

ηηρεξαξηθὸ κέινο
161

. 

 

α) Ἦρνο Πξῶηνο 

 

 Πξῶηνο ἦρνο ἀλήθεη ζηὸ δηαηνληθὸ γέλνο, ηὸ ὁπνῖν ὁ Οἰθνλφκνο 

Υαξάιακπνο ὀλνκάδεη «Ππζαγνξηθὸ θηάρνξδν»
162

. Ἔρεη ἦζνο ζεκλὸ θαὶ 

ἐπηβιεηηθφ
163

. Καηέρεη ζηὸ πεληάρνξδν ζχζηεκα ηὸλ πξῶην ηφλν, πξῶην 
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 Σὸ βπδαληηλὸ κέινο ἀπὸ ηῆο ἐπνρῆο ηνῦ Ἰσάλλε Γακαζθελνῦ ἐκθαλίδεηαη πηὸ ζεκλφ, ἀιιὰ 

θαὶ πηὸ ηερληθὸ θαὶ ἐθθξαζηηθφ. ηὰ εἱξκνινγηθὰ θαὶ ζηηρεξαξηθὰ κέιε ἀξρίδνπλ ηψξα λὰ 

πξνζηίζεληαη θαὶ ηὰ ἀξγὰ κέιε, πνὺ ὀλνκάδνληαη παπαδηθά. Βι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, 

Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 33. 
161

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Ἀλαζηαζηκαηάξηνλ, ζ. α΄. 
162

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 58. ΜΑΤΡΟΔΗΓΖ, Σξόπνη, ὅπ.π., ζ. 24ἑμ.  

Πξῶηνο ἦρνο ζηὰ ζσδφκελα ρεηξφγξαθα βηβιία γηὰ ηὴ κνπζηθὴ ὀλνκαδφηαλ ἀπὸ ηνὺο ἕιιελεο 

Γψξηνο, ἐλῷ ζηνὺο Σνπξθνάξαβεο ἀληηζηνηρεῖ κὲ ηὸλ επά. Βι. ΦΗΛΟΞΔΝΟΤ, Θεσξεηηθόλ, 

ὅπ.π., ζ. 111. Βι. ΜΑΤΡΟΔΗΓΖ, Σξόπνη, ὅπ.π., ζζ. 247-248. Σὴλ ὀλνκαζία «Γψξηνο» πῆξε ἀπὸ 

ηνὺο Γσξηεῖο, γηαηὶ πξῶηνη ρξεζηκνπνίεζαλ ηὸλ ηξφπν αηὸ θαὶ ἀπὸ αηνὺο ἔγηλε γλσζηὸο ζὲ 

ὅιε ηὴλ ιιάδα. Σὸ «δσξηθὸ» ἀλαθάιπςε ὁ Θάκπξηο, πνὺ θαηαγφηαλ ἀπὸ ηὴ Θξάθε. Οἱ 

ἀξραῖνη ἕιιελεο ρξεζηκνπνηνῦζαλ ηὸ Γσξηθὸ θαὶ ζηὰ ηξία γέλε, ἐλῷ ἐκεῖο κνλάρα ζηὸ 

δηαηνληθὸ γέλνο, ἐπεηδὴ ἔρεη «ἑζηῶηαο» ηνὺο ηφλνπο ηῆο δηαηνληθῆο θιίκαθαο. Βι. 

ΥΡΤΑΝΘΟΤ, Θεσξεηηθό, ὅπ.π., ζ. 274. Οἱ Ππζαγφξηνη πίζηεπαλ ὅηη ὁ θζφγγνο Πα ζηὴλ 

ςαιηηθὴ ηέρλε εἶλαη ὁ πξῶηνο ἀπαγγειιφκελνο θζφγγνο, γη’ αηὸ θαὶ ηὸλ ὀλφκαδαλ Σξνθφλ. 

Βι. ΠΑΡΖ, Πξνζεσξία, ὅπ.π., ζ. 33.  Πιάησλ ζεσξεῖ ηὴ ζεκλφηεηα ηνῦ Γψξηνπ ἤρνπ 

θαηάιιειε γηὰ βειηίσζε ηῶλ ζῶλ. Βι. ΠΑΡΖ, Πξνζεσξία, ὅπ.π., ζ. 34. 
163

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 91. Βι. ἐπίζεο ΑΝΣΧΝΗΟΤ, Μνξθνινγία, ὅπ.π., 

73. ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, πκβνιή, ὅπ.π., ζζ. 179-182. Σὸ ἦζνο ηνῦ Πξψηνπ ἤρνπ εἶλαη ἐπίζεο 

κεγαινπξεπέο, ζνβαξφ, παλεγπξηθφ, γιπθχ, δηαζηαιηηθὸ θαὶ ζπραζηηθφ. Βι. ΑΝΣΧΝΗΟΤ,  

Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 66.  Ἀξηζηνηέιεο ἀλαθέξεη ὅηη «δχλαηαη πνηφλ ηη ηὸ ηῆο ςπρῆο ἦζνο  

κνπζηθὴ παξαζθεπάδεηλ, εἰ δὲ ηνῦην δχλαηαη πνηεῖλ, δῆινλ ὅηη πξνζαθηένλ θαὶ παηδεπηένλ ἐλ 

αηῇ ηνὺο λένπο». ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ, Πνιηηηθὰ Θ’, 1340b. Βι θαὶ ΜΑΝΣΕΑΝΑ, Παξάδνζε, ζ. 

55, πνζεκ. 135. 
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πνιπζχιιαβν αλαλεο. Σὰ παιαηὰ καζήκαηα ηνῦ Πξψηνπ ἤρνπ ἔρνπλ βάζε ηὸλ 

θζφγγν Κε
164

. Ἀπὸ αηὸ ηὸλ θζφγγν ηὸ κέινο βαδίδεη ηφζν ζηὸ ὀμὺ ὅζν θαὶ ζηὸ 

βαξχ, κεηαμὺ ηῶλ δχν πεληαρφξδσλ, ζηὰ ὁπνῖα δεζπφδεη ὁ Κὲ ὡο Πά
165

. Δἶλαη 

θαλεξὸ ὅηη ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ζέηεη ὡο βαζηθὴ ηξνπηθὴ κνλάδα ηνῦ 

κέινπο ὄρη ηὴλ δηὰ παζῶλ θιίκαθα ἀιιὰ ηὸ πεληάρνξδν, ζηὸ ὁπνῖν θηλνῦληαη νἱ 

ζέζεηο θαὶ κεισδηθὲο γξακκέο
166

. 

Ἡ βαζηθὴ δηαθνξνπνίεζε ηῶλ ζέζεσλ ηνῦ Οἰθνλφκνπ Υαξαιάκπνπο ἀπὸ 

ηῶλ ἄιισλ ζεσξεηηθῶλ ηῆο ἐπνρῆο ηνπ, ἀιιὰ θαὶ ηῶλ κεηέπεηηα ζεσξεηηθῶλ, 

ἔγθεηηαη ζηὸ ὅηη δηαθνξνπνηεῖ ηὰ κφξηα, ζηὰ ὁπνῖα ἀπέρεη ὁ ἕλαο θζφγγνο ἀπὸ 

ηὸλ ἄιιν. Ἔηζη ζηὸ πηὸ θάησ παξάδεηγκα βιέπνπκε ηὶο ἀπνζηάζεηο κεηαμὺ ηῶλ 

θζφγγσλ ζηὸ δηαηνληθὸ γέλνο ἠ ηὴλ «θιίκαθα ηῶλ πεληαρφξδσλ», ὅπσο ηὴλ 

ὀλνκάδεη ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο
167

. 
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 Βι. ΑΝΣΧΝΗΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 62. Ἡ βάζε Κε ρξεζηκνπνηεῖηαη ζηὰ ἀξγὰ παπαδηθὰ 

κέιε, ὅπσο ζηὰ θνηλσληθὰ «Γεχζαζζε θαὶ ἴδεηε...» ηνῦ Ἰσάλλνπ Κιαδ, ζηὸ «Λχηξσζηλ 

ἀπέζηεηιε...» ηνῦ Γαληὴι πξσηνςάιηνπ, ηὸ «Σὴλ γὰξ ζὴλ κήηξαλ...» ηνῦ Ἰσάλλνπ Κιαδ, ζὲ 

θαινθσληθνὺο εἱξκνχο, ζηὰ ἀξγὰ ζηηρεξὰ ἰδηφκεια ηνῦ Γεξκαλνῦ λέσλ Παηξῶλ, Υξπζάθε ηνῦ 

Νένπ, Ἰαθψβνπ Πξσηνςάιηνπ θ.ἄ. Πεξὶ αηνῦ βι θαὶ ΠΑΡΖ, Πξνζεσξία, ὅπ.π., ζ. 33. 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 93-95. 
165

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 95. ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ, Παηδεία, ὅπ.π., ζζ. 90-95. 

ΥΟΤΡΜΟΤΕΗΟΤ, Μέζνδνο, ὅπ.π., ζ. 24-25. 
166

 «Βάζηο ηνῦ Πξψηνπ ἤρνπ εἶλαη  Κιῖκαμ θαηὰ ηὸ Πεληάρνξδνλ ζχζηεκα». 

ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ζ. 91. Βι. θαὶ ὅπ.π. ζ. 37. ηὰ εἱξκνινγηθὰ θαὶ ζηηρεξαξηθὰ 

ζχληνκα θαὶ ἀξγὰ κέιε ρξεζηκνπνηεῖ ηὸ ὀθηάρνξδν ζχζηεκα θαὶ ζηὰ παπαδηθά, ζηὰ παιαηὰ 

ἀξγὰ ζηηρεξαξηθὰ θαὶ ζηὰ θαινθσληθὰ κέιε ηὸ πεληάρνξδν ζχζηεκα. Βι. ΑΝΣΧΝΗΟΤ, 

Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 62. Πεξὶ ηνῦ ηξνρνῦ βι. ΜΑΤΡΟΔΗΓΖ, Σξόπνη, ὅπ.π., ζ. 104. Οἱ ζηῖρνη, πνὺ 

πάξρνπλ ζηὴλ ὀθηψερν θαὶ ἀπνδίδνληαη ζηὸλ Ἰσάλλε Γακαζθελὸ ραξαθηεξίδνπλ ηὸλ Α΄ ἦρν 

ὡο ἀθνινχζσοˑ 

«Σέρλε κεινπξγφο, ζνὺο ἀγαζζεῖζα θξφηνπο, 

 πξψηελ λέκεη ζνη ηάμηλˑ ὢ ηῆο ἀμίαο! 

Ἦρνο ὁ πξῶηνο  κνπζηθῇ θιεζεὶο ηέρλῃ 

 πξῶηνο παξ’ κῶλ εινγείζζσ ηνῖο ιφγνηο. 

Σὰ πξῶηα, πξῶηε ηῶλ θαιῶλ ιαρὼλ θέξεηο, 

 πξσηεῖα λίθεο παληαρνῦ πάλησλ ἔρεηο». 
167

 Βι. ΜΑΤΡΟΔΗΓΖ, Σξόπνη, ὅπ.π., ζ. 29ἑμ. 
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ηὴλ πηὸ πάλσ παξάζηαζε βιέπνπκε ὅηη ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο 

δηαθνξνπνηεῖ ηὰ δηαζηήκαηα κεηαμὺ ηῶλ θζφγγσλ, ηφζν ἀπὸ ηὸλ Υξχζαλζν ἐθ 

Μαδχησλ
168

 ὅζν θαὶ ἀπὸ ηὴλ παηξηαξρηθὴ ἐπηηξνπὴ ηνῦ 1881. πκθσλεῖ ζηὸ 

ζέκα ηῶλ δηαζηεκάησλ κὲ ηὸλ ηπιηαλὸ Υνπξκνχδην ηὸλ Κχπξην. Πηζηεχνπκε 

ὅηη ηὰ δηαζηήκαηα ηνῦ δηαηνληθνῦ γέλνπο, ὅπσο ηὰ ἀθνῦκε ζήκεξα ἀπὸ ηὴλ 

πιεηνλφηεηα ηῶλ ἱεξνςαιηῶλ, ἔρνπλ ηαπηηζηεῖ κὲ ἐθεῖλα ηνῦ ἐλαξκνλίνπ 

                                                           
168

 Πεξὶ ηνῦ Υξπζάλζνπ ηνῦ ἐθ Μαδχησλ βι. ΜΑΤΡΟΔΗΓΖ, Σξόπνη, ὅπ.π., ζ. 31ἑμ. 
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γέλνπο. Αηὸ ἔρεη ζπκβεῖ γηὰ πνιινὺο ιφγνπο. δῶ θαὶ ἀξθεηὲο δεθαεηίεο ηὸ 

ξαδηφθσλν θαὶ  ηειεφξαζε βνκβαξδίδεη ηὸ αηί καο κὲ ηὰ ἀθνχζκαηα ηῆο 

κείδνλαο θαὶ ἐιάζζνλαο θιίκαθαο. Αηὸ εἶρε ὡο ἀπνηέιεζκα λὰ ἀιινησζνῦλ 

ζηὴλ ςαιηηθὴ ηέρλε νἱ ἀπνζηάζεηο ηῶλ δηαζηεκάησλ θαὶ λὰ ηαπηηζηνῦλ κὲ 

ἐθεῖλα ηῆο δπηηθῆο κνπζηθῆο. Σὰ ζπγθεξαζκέλα ἐπίζεο ὄξγαλα, ὅπσο ιανῦην, 

θηζάξα, πηάλν θαὶ ἄιια, δὲλ κπνξνῦλ λὰ ἐθηειέζνπλ ηὰ βπδαληηλὰ δηαζηήκαηα. 

Ἡ ἐπίδξαζε θαὶ ἀπὸ αηὰ ηὰ ὄξγαλα ἦηαλ κεγάιε. Οἱ ἁξκνληθνὶ θζφγγνη ἐπίζεο 

πνδεηθλχνπλ ὅηη ὁ θζφγγνο Βνπ ζὰ εἶλαη ἀθξηβῶο ζηὴλ ζέζε ηῆο δπηηθῆο 

κνπζηθῆο. Σέινο νἱ ζηξνγγπινὶ ηνλνδφηεο, ηνὺο ὁπνίνπο ρξεζηκνπνηνῦλ νἱ 

ἱεξνςάιηεο, πνδεηθλχνπλ ηὰ εξσπατθὰ δηαζηήκαηα θαὶ ὄρη ηὰ βπδαληηλά. Ὡο 

ἐθ ηνχηνπ νἱ θζφγγνη δὲλ εἶλαη αηφλνκνη ἦρνη, ἀιιὰ ἐμαξηηαη ὁ ἕλαο ἀπὸ ηὸλ 

ἄιιν. Γη’ αηνὺο θαὶ ἄιινπο ιφγνπο ἔρνπκε ηὴλ πεπνίζεζε ὅηη  πιεηνλφηεηα 

ηῶλ ἱεξνςαιηῶλ ἐθηειεῖ ηὰ δηαηνληθὰ δηαζηήκαηα ὅπσο ηὴ κείδνλα θιίκαθα ηῆο 

δπηηθῆο κνπζηθῆο, ρσξὶο θἂλ λὰ ηὸ ἀληηιακβάλνληαη, δηφηη δὲλ γλσξίδνπλ 

εξσπατθὴ κνπζηθὴ ἠ δὲλ ἔρνπλ κέηξν ζχγθξηζεο
169

. 

 

β) Ἦρνο Γεύηεξνο 

 

Ἡ θιίκαθα ηνῦ Γεπηέξνπ ἤρνπ θαίλεηαη ὅηη ἔιαβε ηὴλ ἀξρή ηεο ἀπὸ ηνὺο 

βπδαληηλνὺο κνπζηθνδηδαζθάινπο.  Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ραξαθηεξίδεη ηὸ 

κέινο ηνῦ Γεπηέξνπ ἤρνπ ὡο δνληθψηαην. Σνλίδεη  ἐπίζεο ὅηη ηέηνηεο ζέζεηο 

θαὶ κειῳδίεο δὲλ πάξρνπλ νὔηε ζηνὺο ἀξραίνπο ιιεληθνὺο ηξφπνπο
170

, νὔηε 

ζηὶο ζεκεξηλὲο θιίκαθεο ηῆο δπηηθῆο κνπζηθῆο
171

. Πξαθηηθὰ  θιίκαθα ηνῦ 
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 Βι. ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, Μειέηεο, ζζ. 47-58. 
170

 ηὴλ ἀξραία ἑιιεληθὴ κνπζηθὴ ὁ Γεχηεξνο ἦρνο κπνξεῖ λὰ ἀληηπαξαβιεζῇ θαηὰ πξνζέγγηζε 

κὲ ηὸλ Λχδην ηξφπν, ἠ κὲ ηὴ Λπδηζηὶ ἁξκνλία. Λχδηνο ὠλνκάζηεθε, εἴηε δηφηη ἕιθεη ηὴλ 

θαηαγσγή ηνπ ἀπὸ ηὴ Λπδία, εἴηε δηφηη ζηνὺο Λχδηνπο ἦηαλ πηὸ ἀγαπεηφο. θεπξέηεο δὲ ηνῦ 

ηξφπνπ αηνῦ θαίλεηαη λὰ εἶλαη ὁ Ἀκθίσλ ἠ θαη’ ἄιινπο ὁ Ὄιπκπνο. Βι. 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 181. ηὴλ κνπζηθὴ ηῶλ Σνπξθναξάβσλ ὁ Γεχηεξνο 

ἦρνο ἀληηζηνηρεῖ κὲ ηὸλ Υνπδάκ. Βι. ΦΗΛΟΞΔΝΟΤ, Θεσξεηηθφλ, ὅπ.π., ζ. 117. 

ΜΑΤΡΟΔΗΓΖ, Σξόπνη, ὅπ.π., ζζ. 68, 152, 220, 242, 259. 
171

 ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 98. Σὸ ἦζνο ηνῦ Γεπηέξνπ ἤρνπ εἶλαη ζπζηαιηηθφ, 

θαηαλπθηηθὸ θαὶ παξαθιεηηθφ. Βι. ΑΝΣΧΝΗΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 75. ηὴ δπηηθὴ κνπζηθὴ 

πάξρνπλ ηὰ δηαζηήκαηα ηνῦ ηφλνπ θαὶ κηηνλίνπ, θαζὼο θαὶ ηὰ κεγαιχηεξα ηνῦ ηφλνπ, ὅπσο 

ηξηεκηηφλην, δηαζηήκαηα 2
αο

, 3
εο

 θιπ. Γηὰ ηὸ ιφγν αηὸ ηὸ ἦζνο ηνῦ Γεπηέξνπ ἤρνπ, ηνῦ ὁπνίνπ 

ηὰ δηαζηήκαηα εἶλαη κηθξφηεξα θαὶ κεγαιχηεξα ηνῦ ηφλνπ, εἶλαη παζεηηθφ, ξέπνλ πξὸο ηξπθὴλ 

θαὶ ἐλζηάδνλ πάζνο ζηὴ ςπρή. Βι. ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, Θεσξία, ὅπ.π., ζζ. 8, 13. ΠΑΡΖ, 

Πξνζεσξία, ὅπ.π., ζ. 45. ΠΑΡΖ, Ἱζηνξία, ὅπ.π., ζζ. 37-38. Σὸ ἦζνο ηνῦ Γεπηέξνπ ἤρνπ δηαηεξεῖ 

ἐπίζεο ραξαθηήξα ἐκςπρσηηθὸ θαὶ ἐλζαξξπληηθφ.  ἦρνο αηφο, πνὺ θελη ηὴλ ςπρή, ζηάδεη 
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Γεπηέξνπ ἤρνπ ηειεηνπνηήζεθε ἀπὸ ηνὺο βπδαληηλνχο. Αηὴλ δηδάρζεθαλ νἱ 

παιαηνὶ δηδάζθαινη ἀλὰ ηνὺο αἰῶλεο ἐθ παξαδφζεσο θαὶ ἐμ ἀθνῆο. Ὅκσο 

ζεσξεηηθὰ θαὶ ἐπηζηεκνληθὰ  θιίκαθα αηὴ ἔκεηλε ἀθαζφξηζηε κέρξη 

ζήκεξα
172

.  Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο γηὰ λὰ θαζνξίζῃ ηὰ δηαζηήκαηα ηῆο 

θιίκαθαο ηνῦ Γεπηέξνπ ἤρνπ βαζίζηεθε ζηὸλ πφγδνν ηφλν 9 θαὶ ζηὸλ 

πελδέθαην 12. Μὲ αηνὺο ηνὺο δχν ηφλνπο θαζψξηζε ηὰ ηνληαῖα δηαζηήκαηα 

ηφζν ηῆο δηαηνληθῆο θιίκαθαο ὅζν θαὶ ηῆο θιίκαθαο ηνῦ Γεπηέξνπ ἤρνπ
173

. Γὲλ 

γλσξίδνπκε κὲ πνηὸ ηξφπν θαὶ κέηξν θαζψξηζε ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ηὰ 

δηαζηήκαηα ηνῦ Β΄ ἤρνπ. Σὸ ἕλα κφξην εἶλαη πνιὺ δχζθνιν λὰ ἐμαθξηβσζῇ θαὶ 

δηαπηζησζῇ. Παξάιιεια δὲλ γλσξίδνπκε πνηὰ ἀθνχζκαηα θαηαγξάθεη. Κάζε 

ἐπνρή, θάζε ιαφο, θαὶ θάζε ἔζλνο ἔρνπλ ηὰ δηθά ηνπο ἀθνχζκαηα, ηὰ ὁπνῖα 

δηαθέξνπλ ἀπὸ ηφπν ζὲ ηφπν. Θεσξνῦκε ἄζθνπε ηὴλ ἀληηπαξάζεζε, πνὺ γίλεηαη 

ζήκεξα πεξὶ ηῶλ δηαζηεκάησλ. Κάζε ἄλζξσπνο ἔρεη δηαθνξεηηθὰ ἀθνχζκαηα 

θαὶ δὲλ εἶλαη δπλαηὸλ λὰ θαηαγξάθνπκε ζὲ κφξηα ηὰ ἀθνχζκαηα ηνῦ θάζε 

ἀλζξψπνπ. Σὰ δηαζηήκαηα κφλν θαηὰ πξνζέγγηζε κπνξνῦλ λὰ θαηαγξαθνῦλ 

θαὶ ἀπνδνζνῦλ. Ἀληηθεηκεληθὰ ὁκηινῦληεο κπνξνῦκε λὰ δηαπηζηψζνπκε ὅηη 

πάξρνπλ πνιιὲο ἐθδνρὲο γηὰ ηὰ δηαζηήκαηα θάζε ἤρνπ, νἱ ὁπνῖεο κπνξεῖ λὰ 

δηαθέξνπλ ἔζησ θαὶ ἕλα ἠ δχν κφξηα. 

 Γεχηεξνο ἦρνο εὔθνια εἰζέξρεηαη θαὶ ρξσκαηίδεη ηὰ Ἀπνιπηίθηα θαὶ ηὰ 

Καζίζκαηα ηνῦ Σεηάξηνπ ἤρνπ, ηὰ ὁπνῖα ἔρνπλ βάζε παξφκνηα κὲ ἐθείλε ηνῦ 

Γεπηέξνπ ἤρνπ, θαζὼο ἐπίζεο θαὶ ηὰ Καζίζκαηα ηνῦ πξψηνπ ἤρνπ «Σὸλ ηάθνλ 

ζνπ, σηήξ». Αηὸ γίλεηαη ιφγῳ ηνῦ ὅηη  ζεκέιηνο ηνῦ Γεπηέξνπ ἤρνπ ζηὰ πηὸ 

πάλσ ηξνπάξηα ὁκνηάδεη κὲ ηὴ βάζε ηνῦ Σεηάξηνπ ἤρνπ θαζὼο θαὶ ηὰ ηνληαῖα 

δηαζηήκαηα ηῆο θιίκαθάο ηνπ κὲ ηὰ δηαζηήκαηα ηῆο Γηαηνληθῆο.  Γεχηεξνο 

ἦρνο ἀθφκε εἰζέξρεηαη κὲ εθνιία, ιφγῳ ηνῦ ιεπηνῦ ρξσκαηηζκνῦ ηνπ, ζηὰ 

ἀξγὰ θαὶ ζχληνκα εἱξκνινγηθὰ κέιε ηνῦ πιαγίνπ ηνῦ Γεπηέξνπ ἤρνπ, ηὰ ὁπνῖα 

                                                                                                                                                           
θαὶ κεηαγγίδεη ιχπε θαὶ πάζνο ζηὶο ςπρέο. Δἶλαη δειαδὴ «θιαςηάξηθνο» θαὶ ιππεηεξὸο ἦρνο. 

Βι. ΥΡΤΑΝΘΟΤ, Θεσξεηηθὸλ (Βαη.), ὅπ.π., ζζ. 415-417. Ὅζνλ ἀθνξ ηὴλ ἐπίδξαζε, πνὺ 

εἶρε ὁ Β΄ ἦρνο ἀπὸ ηὴλ δπηηθὴ κνπζηθή, πηζηεχνπκε ὅηη αηὴ ἦηαλ κεδακηλή, δηφηη ηὰ 

δηαζηήκαηα ηνῦ Β΄ εἶλαη ζαθῶο δηαθνξεηηθὰ ἀπὸ ἐθεῖλα ηνῦ δηαηνληθνῦ γέλνπο θαὶ θάπνηνο κὲ 

θαιὸ αηὶ θαὶ ζσζηὴ θσλὴ κπνξεῖ ἄλεηα λὰ ἐθηειέζῃ ηὰ δηαζηήκαηα ηνῦ Β΄ ἤρνπ. 
172

  Θεφδσξνο Φσθαέαο καδὶ κὲ ηὸλ δάζθαιφ ηνπ Υνπξκνχδην Υαξηνθχιαθα, ἐλῷ κὲλ 

θνπίαζαλ πνιχ, ὅκσο ἀπέηπραλ λὰ θαζνξίζνπλ ηὰ δηαζηήκαηα ηῆο θιίκαθαο ηνῦ Γεπηέξνπ 

ἤρνπ. Σὸ ἴδην ζπλέβε θαὶ κὲ πνιινὺο ἄιινπο ζεσξεηηθνχο∙ δὲλ κπφξεζαλ λα θαζνξίζνπλ ηὰ 

δηαζηήκαηα ηῆο θιίκαθαο ηνῦ Γεπηέξνπ ἤρνπ. Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 98. 
173

 Βι. ὅπ.π. 
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ρξσκαηίδεη κὲ ηὴλ θζνξὰ ηνῦ Γη 
174

. Σὰ κέιε αηὰ θζνξηδφκελα δηαηεξνῦλ 

ηὸ ρξῶκα ηνῦ Γεπηέξνπ ἤρνπ, ὅκσο ἔρνπλ ἕλα ἰδηαίηεξν ηξφπν πνξείαο ηνῦ 

κέινπο θαζὼο ἐπίζεο θαὶ δηθέο ηνπο ἀηειεῖο θαὶ ἐληειεῖο θαηαιήμεηο. Ἀπὸ αηὲο 

ηὶο θαηαιήμεηο δηαθξίλνληαη εὔθνια ζὲ πνηὸλ ἦρν ἀλήθνπλ
175

. 

 

γ) Ἦρνο Σξίηνο 

 

 Σξίηνο ἦρνο, ζχκθσλα κὲ ηνὺο ἀξραίνπο Ἕιιελεο θαὶ ηὸ ζχζηεκα ηνῦ 

Ππζαγφξα, εἶλαη ὁ δηάηνλνο ηῶλ Μέζσλ ηεηξαρφξδσλ
176

∙ θαηὰ δὲ ηνὺο 

βπδαληηλνὺο εἶλαη ὁ Σξίηνο ηῶλ πνιπζπιιάβσλ θζφγγσλ Ναλα.  Σξίηνο ἦρνο 

εἶλαη ἐθεῖλνο, πνὺ ἀπερεῖηαη κὲ ηὸ Ναλα, ηὸ ὁπνῖν δείρλεη ηξίηνλν ἐπὶ ηὸ ὀμχ. 

Αηὸ δειαδὴ εἶλαη δηάζηεκα, ηὸ ὁπνῖν πεξηέρεη ηξεῖο ηφλνπο, κείδνλα, 

ἐιάζζνλα θαὶ ἐιάρηζην
177

. Ἔρεη δεζπφδνληεο θζφγγνπο ηνὺο Πα, Γη, Κε
178

. ηὸλ 

Κε ἐθηειεῖ θαηαιήμεηο ἀηειεῖο, ζηὸλ Πα ἐληειεῖο θαὶ ζηὸλ Γα ἐληειεῖο θαὶ 

ηειηθέο.  ἦρνο αηὸο ζπάληα θαηαιήγεη ἀηειῶο ζηὸλ Γη, ὅπσο ζηὰ Αηφκεια 

«Σὴλ ὡξαηφηεηα ηῆο Παξζελίαο ζνπ...» θαὶ «Θείαο πίζηεσο...»
179

. 
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 Βι. ὅπ.π., ζ. 97. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ, Θεσξία, ζζ. ὅπ.π., 169-187. 
175

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 97. ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ, Παηδεία, ὅπ.π., ζζ. 96-99. Βι. 

ΜΑΤΡΟΔΗΓΖ, Σξόπνη, ὅπ.π., ζ. 41ἑμ. ΥΟΤΡΜΟΤΕΗΟΤ, Μέζνδνο, ὅπ.π., ζ. 34-35. ηὴλ 

θηψερν βξίζθνληαη νἱ πηὸ θάησ ζηῖρνη, νἱ ὁπνῖνη ἐθθξάδνπλ ηὸ ἦζνο ηνῦ Γεπηέξνπ ἤρνπ: 

«Κἂλ δεπηέξαλ εἴιεθαο ἐλ ηάμεη ζέζηλ, 

 Ἀιι’ δνλὴ πξψηε ζνη ηῷ κειηῤῥχηῳ. 

Σὸ ζὸλ κειηρξὸλ θαὶ γιπθχηαηνλ κέινο 

 ζη πηαίλεη, θαξδίαο η’ ἐλεδχλεη. 

εηξῆλεο ᾖδνλ Γεπηέξνπ πάλησο κέιε· 

 Οὕησ πξᾴσο ζνη ῥεῖ κειηζηαγὲο κέινο». 
176

  Σξίηνο ἦρνο ζεσξεῖηαη ὅηη εἶλαη ὁ ἀληίζηνηρνο κὲ ηὸλ Φξχγην ηξφπν ηῶλ ἀξραίσλ 

ιιήλσλ. Ὅκσο πάξρνπλ βάζηκεο ἀκθηβνιίεο, γηὰ ηὸ ἂλ ζήκεξα ἔρνπκε ὄλησο ἐλαξκφλην 

γέλνο, παξφκνην κὲ αηὸ πνὺ εἶρε  ἀξραία ἑιιεληθὴ κνπζηθή. χκθσλα ὅκσο κὲ ηὴλ παξάδνζε 

ραξαθηεξίδεηαη ὡο ἐλαξκφλην ηὸ γέλνο, ζηὸ ὁπνῖν πάγνληαη ὁ Σξίηνο ἦρνο θαὶ ὁ Βαξχο. Βι. 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 189. Καηὰ ηὴ γλψκε καο εἶλαη ἀκθίβνιν ἂλ 

κπνξνῦκε λὰ ὁξηνζεηήζνπκε ηὴλ πινθὴ θαὶ ηὶο κειῳδηθὲο γξακκὲο ηῆο ἀξραίαο ιιεληθῆο 

κνπζηθῆο. Ἔρνπλ πεξάζεη ηφζνη πνιινὶ αἰῶλεο θαὶ δὲλ κπνξνῦκε λὰ γλσξίδνπκε κὲ ἀθξίβεηα 

ηὸλ ηξφπν, κὲ ηὸλ ὁπνῖν ἐθηεινῦζαλ ηὰ δηάθνξα κέιε θαζὼο θαὶ ηὴλ πινθὴ ηνῦ θάζε ηξφπνπ.  

Σξίηνο ἦρνο ἀληηζηνηρεῖ κὲ ηὸλ Σδαξθηὰρ ηῆο ηνπξθναξαβηθῆο κνπζηθῆο. Δἶλαη πησρὸο ἦρνο 

θαηὰ ηνὺο θιάδνπο ηῆο κνπζηθῆο, ἀιιὰ εἶλαη κεηέξα ὅισλ ηῶλ ἁξκνληθῶλ θζνξῶλ θαὶ 

γεκφλαο κεηαμὺ ηῶλ ἄιισλ ἤρσλ. Βι. ΦΗΛΟΞΔΝΟΤ, Θεσξεηηθόλ, ὅπ.π., ζ. 123. Βι. 

ΜΑΤΡΟΔΗΓΖ, Σξόπνη, ὅπ.π., ζζ. 91, 195, 263, 264. 
177

 ΠΑΡΖ, Πξνζεσξία, ὅπ.π., ζ. 50. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζζ. 127-134. 

ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ, Παηδεία, ὅπ.π., ζζ. 99-102. ΥΟΤΡΜΟΤΕΗΟΤ, Μέζνδνο, ὅπ.π., ζ. 29-30. 
178

 Πεξὶ ηῶλ δεζπφδνλησλ θζφγγσλ βι. Βι. ΜΑΤΡΟΔΗΓΖ, Σξόπνη, ὅπ.π., ζ. 91ἑμ. 
179

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 104. ΠΑΡΖ, Πξνζεσξία, ὅπ.π., ζ. 51. 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 191, πνζεκ. 4. Καὶ ζήκεξα νἱ ζάιπηγγεο ηνῦ 

ζηξαηνῦ ρξεζηκνπνηνῦλ πνιιὲο θνξὲο ηὴλ θιίκαθα ηνῦ Σξίηνπ ἤρνπ, θαὶ θπξίσο ηνὺο θζφγγνπο 
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Σὸ ζχληνκν Δἱξκνινγηθὸ κέινο ηνῦ Σξίηνπ ἤρνπ βαδίδεη θαλνληθὰ θαὶ 

ζχκθσλα κὲ ηὴλ ἰδέα αηνῦ∙ ηὸ δὲ ἀξγὸ Δἱξκνινγηθὸ θαὶ ηηρεξαξηθὸ κέινο 

ηνῦ ἤρνπ αηνῦ δαλείδεηαη θαηαιήμεηο ἀηειεῖο ἀπὸ ηὸ ὀμὺ Πεληάρνξδν ηνῦ 

Πιαγίνπ ηνῦ Πξψηνπ ἤρνπ
180

. Παξάδεηγκα: Ἡ ζπλεζηζκέλε ἔθηαζε ηνῦ Σξίηνπ 

ἤρνπ εἶλαη ἀπὸ ηὸ θζφγγν λε κέρξη ηὸλ Πα΄. πάληα ὁ Σξίηνο ἦρνο θαηεβαίλεη 

θάησ ἀπὸ ηὸ λε ἠ ἀλεβαίλεη πάλσ ἀπὸ ηὸλ Πα΄. ηὰ παπαδηθὰ κέιε ὁ Σξίηνο 

ἦρνο ἀλεβαίλεη κέρξη ηὸλ ἄλσ Γα΄
181

. Θεσξνῦκε ὅηη ὁ Σξίηνο ἦρνο δὲλ ἔρεη 

δηαδεπθηηθὸ ηφλν, ἀιιὰ ηξία ζπλεκκέλα ηεηξάρνξδα, Νε-Γα, Γα-Εσ ὕθεζε, Εσ 

ὕθεζε-Βνπ ὕθεζε. Αηὸ κπνξνῦκε λὰ ηὸ δνῦκε ζηὰ ἀξγὰ καζήκαηα ηνῦ Σξίηνπ 

ἤρνπ, ὅπσο Υεξνπβηθὰ θαὶ ἄιια. Οἱ γξακκὲο ηνῦ παπαδηθνῦ κέινπο ηνῦ Σξίηνπ 

ἤρνπ εἶλαη θαη’ νζίαλ γξακκὲο ηνῦ Πιαγίνπ ηνῦ Σεηάξηνπ ἤρνπ
182

.  Σξίηνο 

ἦρνο ἔρεη ραξαθηῆξα ἀλδξηθφ, κεγαινπξεπῆ, ὁξκεηηθφ, ἔλζεξκν θαὶ ζθιεξφ
183

. 

 

δ) Ἦρνο Σέηαξηνο 

 

 Σέηαξηνο ἦρνο θαηέρεη ηὸλ ἀλψηαην ἦρν θαὶ πξῶην ηῶλ ζπκθσληῶλ 

θζφγγν ηῆο θιίκαθαο ηνῦ δηαπαζῶλ ζπζηήκαηνο
184

. χκθσλα κὲ ηνὺο 

Βπδαληηλνὺο θαηέρεη ηὸλ ἀλψηαην ηῶλ πνιπζχιιαβσλ θζφγγν Αγηα, θαὶ ζὲ κο 

ηὸλ θζφγγν Γη ηῆο δηαηνληθῆο θιίκαθαο ζηὸ κέζν ηῆο ρνξδῆο. Πάλσ ζὲ αηὸ ηὸ 

θζφγγν ζρεκαηίδεη ηὸ παλεγπξηθὸ θαὶ ἀζχγθξηην Παπαδηθὸ κέινο, ηὸ ὁπνῖν ἔρεη 

                                                                                                                                                           
λε, Γα, Κε, Νε. Βι. ὅπ.π., ζ. 194, πνζεκ. 6. EDWARD H. TARR, Trumpet, NGDMM, η. 19, 

ζζ. 211-225. HOSIER, Instruments, ὅπ.π., ζζ. 43-48. KENNEDY, Dictionary, ὅπ.π., ζζ. 667-

668. 
180

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζζ. 104-105. 
181

 Βι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 192. 
182

 Βι. ὅπ.π., ζ. 193, πνζεκ. 5. 
183

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 106. ΠΑΡΖ, Πξνζεσξία, ὅπ.π., ζ. 51. 

ΜΑΤΡΟΔΗΓΖ, Σξόπνη, ὅπ.π., ζ. 139ἑμ. Οἱ ἰακβηθνὶ ζηῖρνη ηῆο θησήρνπ ραξαθηεξίδνπλ ηὸ 

κέινο ηνῦ Σξίηνπ ἤρνπ ὡο ἑμῆο: 

«Δἰ θαὶ ηξίηνο εἶ, πιὴλ πξὸο ἀλδξηθνὺο πφλνπο 

 ζχλεγγπο εἶ πσο ηνῦ πξνάξρνληνο, Σξίηε. 

Ἄθνκςνο, ἁπινῦο, ἀλδξηθὸο πάλπ, Σξίηε, 

 πέθελαο ὄλησο, θαὶ ζὲ ηηκῶκελ, Σξίηε, 

Πιήζνπο θαηάξρσλ ἰζαξίζκνπ ζνη, Σξίηε, 

 πιήζεη πξνζήθεηο πξνζθπῶο ξκνζκέλῳ». 

Ὅηαλ ζηνὺο ἰακβηθνὺο ζηίρνπο ιέγεη «ἰζαξίζκνπ», ἐλλνεῖ ηὰ ηξία εἴδε ηνῦ κέινπο, δειαδὴ ηὰ 

κέιε ηνῦ Σξίηνπ ἤρνπ πνὺ ἔρνπλ βάζε ηὸλ Γα, ηνῦ Βαξέσο ἤρνπ θαὶ ηνῦ Πιαγίνπ ηνῦ Σεηάξηνπ 

ἤρνπ. Σφζνλ ὁ Βαξὺο ὅζν θαὶ ὁ Πιάγηνο ηνῦ Σεηάξηνπ ἦρνο ἔρνπλ κέιε πνὺ ἔρνπλ βάζε ηὸλ 

Γα. Βι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 194, πνζεκ. 7. 
184

 Βι. ΑΝΣΧΝΗΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 83. Βι. ΜΑΤΡΟΔΗΓΖ, Σξόπνη, ὅπ.π., ζ. 110ἑμ. 
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δεζπφδνληεο θζφγγνπο ηνὺο Βνπ, Γη, Εσ, Νε, πάλσ ζηνὺο ὁπνίνπο θάλεη ἀηειεῖο 

θαὶ ἐληειεῖο θαηαιήμεηο θαὶ ζηὸλ Γη ἐληειεῖο θαὶ ηειηθέο
185

. 

 Σέηαξηνο ἦρνο ζηὴλ θιίκαθα ηνῦ Γηαπαζῶλ ζπζηήκαηνο ζρεκαηίδεη θαὶ ηὸ 

εἱξκνινγηθὸ θαὶ ηὸ ζηηρεξαξηθφ ηνπ κέινο. ηὸ εἱξκνινγηθὸ ζέηεη βάζε ηὸλ 

Βνπ θαὶ δεζπφδνληεο θζφγγνπο ηὸλ Γη, Εσ, Νε, ζηνὺο ὁπνίνπο ηειεῖ ἀηειεῖο θαὶ 

ἐληειεῖο θαηαιήμεηο, ἐλῷ ζηὸλ Βνπ ἐληειεῖο θαὶ ηειηθέο
186

.  Σέηαξηνο ἦρνο κὲ 

βάζε ηὸλ Βνπ ὀλνκάδεηαη Λέγεηνο
187

 ιφγῳ ηνῦ ἀπερήκαηφο ηνπ. ηὸλ Λέγεην 

ἀλήθνπλ θαὶ καζήκαηα ηνῦ Παπαδηθνῦ εἴδνπο, ὅπσο ηὸ ρεξνπβηθὸ ηνῦ 

Γξεγνξίνπ Πξσηνςάιηε, Γνμνινγίεο ηῶλ Πέηξνπ Πεινπνλλεζίνπ θαὶ 

Υνπξκνπδίνπ Υαξηνθχιαθα θ.ἄ.
188

. 

ηνὺο ἀξραίνπο ιιελεο ὁ Σέηαξηνο ἦρνο ἀληηζηνηρεῖ κὲ ηὸλ Μημνιχδην 

ηξφπν
189

.  ἱεξνκφλαρνο Γαβξηὴι (14
νο

-15
νο

 κ.Υ. αἰψλαο) ὀλνκάδεη ηὸλ ἦρν 

αηὸ Μηιήηην, δηφηη ρξεζηκνπνηεῖηαη ηὸ κέινο αηὸ πεξηζζφηεξν ζηὴλ Μίιεην, 

θαὶ ηὸλ πιάγην ηνπ πνκηιήηην
190

. 

 Σέηαξηνο ἦρνο εἶλαη ὁκνγελὴο κὲ ηὸλ Πξῶην ἦρν, ἀιιὰ δηαθέξεη ἀπὸ 

ἐθεῖλν θαηὰ ηὸ ζχζηεκα, ηὴ βάζε, ζηὰ εἱξκνινγηθὰ θαὶ παπαδηθά, ηνὺο 

δεζπφδνληεο θζφγγνπο θαὶ ηὶο θαηαιήμεηο
191

. 

Ἡ καξηπξία  πνδεηθλχεη ἐμ αἰηίαο ηῆο ςειῆο ἀλάβαζεο ἀπὸ ηνῦ βφκβνπ 

Νε ηέζζεξεηο ηφλνπο θαὶ ἔηζη δίλεη ηὴ βάζε Γη. Σὸ καξηπξηθὸ ζεκεῖν  εἶλαη 

ζπλδπαζκὸο ηῶλ γξακκάησλ Γ θαὶ η, θαὶ ἔηζη δίλεη ηὸλ θζφγγν Γη
192

. 
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 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζζ. 106-107. ηὸ Ἀλαζηαζηκαηάξην Πέηξνπ θαὶ 

Ἰσάλλνπ ζὲ κεξηθὰ ζηηρεξαξηθὰ Παζαπλνάξηα βξίζθνπκε θαηαιήμεηο ηειηθὲο θαὶ ζηὸλ Πα. 
186

 Βι. ὅπ.π., ζ. 107. Καηὰ ηὴλ παιαηὰ κέζνδν θαὶ ζεσξεηηθά, βάζε ηνῦ Σεηάξηνπ ἤρνπ ἦηαλ ὁ 

ἄλσ Πα΄. Καη’ ἀληηζηξνθή, ὅηαλ βάζε ηνῦ Πξψηνπ ἤρνπ εἶλαη ὁ Κε, ηνῦ Γεπηέξνπ ὁ Γη θαὶ ηνῦ 

Σξίηνπ ὁ Γα, ηφηε βάζε ηνῦ Σεηάξηνπ ἤρνπ εἶλαη ὁ Βνπ.  Λέγεηνο ζεσξεῖηαη ἀπὸ ηὸλ 

Μαλνπὴι Βξπέλλην Σέηαξηνο ἦρνο, ὄρη ὅκσο θαὶ ἀπὸ ηνὺο κεηέπεηηα ἀπὸ αηὸλ κνπζηθνχο, νἱ 

ὁπνῖνη ηὸλ ζεσξνῦλ κέζνλ ηνῦ Σεηάξηνπ ἤρνπ, δηφηη βξίζθεηαη ζηὸ ἐλδηάκεζν, κεηαμὺ ηνῦ Νε 

θαὶ ηνῦ Γη. Βι. ΠΑΡΖ, Πξνζεσξία, ὅπ.π., ζ. 39. 
187

 Πεξὶ αηνῦ βι. ΜΑΤΡΟΔΗΓΖ, Σξόπνη, ὅπ.π., ζ. 72. 
188

 Βι. ΑΝΣΧΝΗΟΤ, Θεσξία, ζ. 84. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ, Θεσξία, ζζ. 111-126. 
189

 Σὸλ Μημνιχδην ηξφπν ιέγεηαη ὅηη ηὸλ βξῆθε  απθὼ  Λεζβία. λνκάδεηαη ἔηζη ἀπὸ ηὸλ 

ηφπν θαηαγσγῆο ηεο. Ἦηαλ ιιελίδα ιπξηθὴ πνηήηξηα, ἰδηαίηεξα γλσζηὴ ἀπὸ ηὴλ ἀξραηφηεηα 

κέρξη ζήκεξα γηὰ ηὰ πνηήκαηά ηεο. Μὲ ηὸ ὄλνκά ηεο ἔρεη ζπλδεζεῖ θαὶ ὁ ιεζβηαθὸο ἔξσηαο. 

Ὠλνκάζηεθε ἔηζη ἴζσο γηαηὶ ζπγγελεχεη θάπσο ζηὰ εἱξκνινγηθὰ κέιε κὲ ηὸλ Λχδην. Βι. 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 196, παξ. 1.  Σέηαξηνο παπαδηθὸο ἦρνο 

ἀληηζηνηρεῖ ζηὴλ ηνπξθναξαβηθὴ κνπζηθὴ κὲ ηὸλ Νεβά, ὁ Σέηαξηνο ζηηρεξαξηθὸο κὲ ηὸλ Πεγηαηὶ 

θαὶ ὁ Σέηαξηνο εἱξκνινγηθὸο (Λέγεηνο) κὲ ηὸλ εθηάρ. Βι. ΦΗΛΟΞΔΝΟΤ, Θεσξεηηθόλ, ὅπ.π., 

ζ. 127. ΜΑΤΡΟΔΗΓΖ, Σξόπνη, ὅπ.π., ζζ. 243, 230, 235, 256. 
190

 Βι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 196, παξ. 1. 
191

 Βι. ὅπ.π., ζ. 196. 
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χκθσλα κὲ ηὴλ Παηξηαξρηθὴ κνπζηθὴ ἐπηηξνπὴ ηνῦ 1881, ζηὸ πξῶην 

ηεηξάρνξδν Γη-Κε-Εσ-Νε ζηὸ παπαδηθὸ κέινο ὁ Κε, ζηὶο πηὸ πνιιὲο 

πεξηπηψζεηο, εἶλαη ςσκέλνο ἕλα ηκῆκα, δειαδὴ δχν γξακκὲο ἠ θφκκαηα. Ὅηαλ 

ὅκσο ηὸ κέινο πεξηζηξέθεηαη πεξὶ ηὸλ Εσ, ηφηε ηὸ Κε ςψλεηαη ιφγῳ ηῆο 

ἕιμεσο ἀθφκε δχν ηκήκαηα, δειαδὴ ηέζζεξεηο γξακκὲο ἠ θφκκαηα
193

. 

χκθσλα κὲ ηὶο ζεκεξηλὲο ἐθηειέζεηο θαὶ ἀθνχζκαηα ηῆο πιεηνςεθίαο ηῶλ 

ἱεξνςαιηῶλ, πηζηεχνπκε ὅηη ὁ Κε ἕιθεηαη ἀπὸ ηὸλ Εσ ὄρη κφλν δχν ηκήκαηα, 

ἀιιὰ πεξηζζφηεξν, ἔηζη ὥζηε ηὸ δηάζηεκα Κε-Εσ λὰ εἶλαη 6 κφξηα. Ἀζθαιῶο 

ζεσξνῦκε ὅηη δὲλ ἐλδείθλπηαη λὰ θαζνξίδνπκε ἐπαθξηβῶο ηὰ δηαζηήκαηα κὲ 

κφξηα, ἀθνῦ αηὰ ἐπαθίεληαη ζηὴλ πξνθνξηθὴ ἐθηέιεζε ηνῦ θάζε ἱεξνςάιηε. 

Αηὸο εἶλαη θαὶ ὁ ιφγνο, γηὰ ηὸλ ὁπνῖν ζηὰ κνπζηθὰ θείκελα κεηὰ ηὸ 1814 

πάξρεη κφλν ἁπιὴ δίεζε θαὶ ὕθεζε,  ὁπνία πνδεηθλχεη θαὶ θαζνξίδεη ἁπιὰ ηὸ 

ἀλέβαζκα ἠ ρακήισκα ηνῦ θζφγγνπ θαὶ ὄρη κνλφγξακκε, δίγξακκε θαὶ 

ηξίγξακκε δίεζε ἠ ὕθεζε. Οἱ ηειεπηαῖεο ἐπηλνήζεθαλ ὅηαλ ἄξρηζε λὰ ἐθιείπῃ  

πξνθνξηθὴ παξάδνζε θαὶ πῆξμε ἀλάγθε γηὰ πηὸ ζπγθεθξηκέλν θαζνξηζκὸ ηῶλ 

δηαζηεκάησλ. Καὶ ἄιια ζηνηρεῖα, ἐθηὸο ἀπὸ ηὴ δίεζε θαὶ ὕθεζε, ἐπηλνήζεθαλ ἠ 

ἔγηλε δαλεηζκὸο ἀπὸ ηὴ δπηηθὴ κνπζηθή, ὅπσο ὁ δηαρσξηζκὸο ηῶλ κέηξσλ κὲ 

δηαζηνιέο, ὁ ζπλεπηπγκέλνο ρξφλνο,  θνξψλα θ.ἄ. (πάξρεη  ἄπνςε ὅηη ἀληὶ 

θνξψλα, κπνξνῦκε λὰ ρξεζηκνπνηνῦκε ηὸ ἀπφδνκα ἠ ἀπφδεξκα ηῆο παιαηο 

γξαθῆο, ηὸ ὁπνῖν δὲλ ρξεζηκνπνίεζαλ νἱ ηξεῖο δηδάζθαινη ζηὴλ κεηαγξαθὴ ηνῦ 

1814). Ἡ ςαιηηθὴ ηέρλε, ὅπσο θαὶ  γιῶζζα, εἶλαη δσληαλὰ ζψκαηα, θαὶ 

δηακνξθψλνληαη κέζα ζηὴλ δῶζα παξάδνζε ηῆο θθιεζίαο, ζχκθσλα κὲ ηὴλ 

ἱεξνςαιηηθὴ ζπλείδεζε. 

Σὸ θάζηζκα ηνῦ Σεηάξηνπ ἤρνπ «Καηεπιάγε Ἰσζήθ...»
194

, ςάιιεηαη κὲ βάζε 

ηὸλ θζφγγν Γη ζηὴ ζθιεξὴ ρξσκαηηθὴ θιίκαθα ηνῦ «Νελαλσ». ’ αηὴλ  

κειῳδία πεξηζηξέθεηαη γχξσ ἀπὸ ηὸλ Γη θαὶ ἕιθεη ηὸλ θζφγγν Γα. ηὰ λεψηεξα 

ζεσξεηηθὰ βηβιία ηὰ κέιε αηὰ ὀλνκάδνληαη, ἄζηνρα, ἐπείζαθηα κέιε
195

. Γὲλ 

ἔρνπκε ἐπείζαθηα κέιε, ἀιιὰ ζπλεξγαζίεο ηεηξαρφξδσλ. 
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 Βι. ὅπ.π., ζ. 196, παξ. 2. 
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 Βι. ὅπ.π., ζ. 197, παξαπ. 4. ΑΝΣΧΝΗΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 87. 
194

 Βι. ὄξζξνο Υξηζηνπγέλλσλ. 
195

 Βι. ΑΝΣΧΝΗΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 87. ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ, Παηδεία, ὅπ.π., ζζ. 103-109. 

ΥΟΤΡΜΟΤΕΗΟΤ, Μέζνδνο, ὅπ.π., ζ. 25-26. 
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Ὅζνλ ἀθνξ ηὸ ἦζνο ηνῦ Σεηάξηνπ ἤρνπ, ηὸ κὲλ Παπαδηθὸ κέινο ἔρεη 

ραξαθηήξα παλεγπξηθφ, ζνβαξὸ θαὶ κεγαινπξεπῆˑ ηὸ δὲ ζηηρεξαξηθὸ κέινο, 

ἱιαξφ, ἐπηβιεηηθὸ θαὶ ζπραζηηθφ. Αηὸ δηαθξίλεηαη γηὰ ηὴλ ἁπιφηεηα θαὶ 

ζεκλφηεηα ηνπ. Σὸ δὲ εἱξκνινγηθὸ κέινο παξνπζηάδεη ραξαθηήξα δνληθφ, 

ζπκπαζεηηθφ, εθξφζπλν θαὶ ηεξπλφ
196

. Σὸ ἦζνο ηνῦ Σεηάξηνπ εἱξκνινγηθνῦ 

κέινπο ζπγγελεχεη πξὸο ηὸ ἦζνο ηνῦ Γεπηέξνπ ἤρνπ, ἐλῷ ηὸ ἦζνο ηνῦ Σεηάξηνπ 

ζηηρεξαξηθνῦ θαὶ παπαδηθνῦ κέινπο πξὸο ηὸ ἦζνο ηνῦ Πξψηνπ ἤρνπ
197

. 

 

ε) Ἦρνο Πιάγηνο ηνῦ Πξώηνπ 

 

Ἡ βάζε ηνῦ Πιαγίνπ ηνῦ Πξψηνπ ἤρνπ εἶλαη ηνπνζεηεκέλε θαηὰ 

πεληάρνξδν βαξχηεξε ηνῦ Πξψηνπ ἤρνπ
198

. ηὸ εἱξκνινγηθὸ κέινο ἔρεη βάζε 

ηὴλ ἀξρὴ ηνῦ δεπηέξνπ Πεληαρφξδνπ Κε
199

.  Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο 

ζπγθξίλεη ηὸλ Πξῶην κὲ ηὸλ Πιάγην ηνῦ Πξψηνπ ἦρν θαὶ βξίζθεη ὅηη ὁ Πξῶηνο 

ἦρνο ζηηρεξαξηθὸο θαὶ εἱξκνινγηθὸο ἐθηειεῖηαη ζὲ ἕλα πεληάρνξδν, ἐλῷ ὁ 

Πιάγηνο ηνῦ Πξψηνπ ἐθηειεῖηαη ζὲ δχν πεληάρνξδα
200

. ηὸ παπαδηθὸ κέινο ὁ 

Πιάγηνο ηνῦ Πξψηνπ ἦρνο δηαθξίλεηαη ἀπὸ ηὸλ θχξην ηνπ, ἀθνῦ ρξεζηκνπνηεῖ 
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 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 109. 
197

 Βι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 202. Βι. ΠΑΡΖ, Πξνζεσξία, ὅπ.π., ζ. 39. 

Ὅπσο ἀλαθέξεη ὁ Υξχζαλζνο ὁ ἐθ Μαδχησλ ζηὸ ζεσξεηηθφ ηνπ, ηὸ ἦζνο ηνῦ ηεηάξηνπ ἤρνπ 

ἔρεη ραξαθηῆξα παλεγπξηθὸ θαὶ ρνξεπηηθφ. Καὶ ὅηαλ ἔρῃ ἴζν ηὸλ Γη, ἔρεη ραξαθηῆξα 

ἀμησκαηηθὸ θαὶ κεγαινπξεπή. Ὅηαλ ἔρῃ βάζε ηὸλ Βνπ, ἔρεη ραξαθηῆξα παζεηηθὸ θαὶ δνληθφ. 

Ὅηαλ ηέινο ἔρῃ βάζε ηὸλ Πα, ἔρῃ ραξαθηῆξα ηαπεηλὸ θαὶ δηαπεξαζηηθὸ ηῆο θαξδίαο ζὲ 

παξαθίλεζε ηῶλ ςπρηθῶλ δπλάκεσλ. Βι. ΥΡΤΑΝΘΟΤ, Θεσξεηηθό (Βαη.), ὅπ.π., ζ. 441. Οἱ 

ἰακβηθνὶ ζηῖρνη ηῆο θησήρνπ, ἀθηεξψλνπλ ηνὺο ἑμῆο ραξαθηεξηζκνὺο ζηὸλ Γ΄ ἦρνˑ 

«Παλεγπξηζηὴο θαὶ ρνξεπηὴο ὢλ θέξεηο 

 Σέηαξηνλ εὖρνο κνπζηθσηάηῃ θξίζεη. 

ὺ ηνὺο ρνξεπηὰο δεμηνχκελνο πιάηηεηο, 

 Φσλὰο βξαβεχεηο, θαὶ θξνηῶλ ἐλ θπκβάινηο. 

ὲ ηὸλ Σέηαξηνλ Ἦρνλ ὡο εθσλίαο 

 Πιήξε ρνξεπηῶλ εινγνῦζη ηὰ ζηίθε». 
198

 Ἡ ἀξραία βάζε ηνῦ Πξψηνπ ἤρνπ ἦηαλ ὁ θζφγγνο Κε.  Πιάγηνο ηνῦ Πξψηνπ ἦρνο 

ἀληηζηνηρεῖ κὲ ηὸλ πνδψξην ηξφπν (ἠ ἁξκνλία) ηῆο ἀξραίαο ἑιιεληθῆο κνπζηθῆο. Βι. 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 205. ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ, Παηδεία, ὅπ.π., ζζ. 109-113. 

ΥΟΤΡΜΟΤΕΗΟΤ, Μέζνδνο, ὅπ.π., ζ. 26-28.  Πιάγηνο ηνῦ πξψηνπ ἦρνο ἀληηζηνηρεῖ ζηὴλ 

ηνπξθναξαβηθὴ κνπζηθὴ κὲ ηὸλ Υνπζετλί. Βι. ΦΗΛΟΞΔΝΟΤ, Θεσξεηηθόλ, ὅπ.π., ζ. 133. Βι. 

ΜΑΤΡΟΔΗΓΖ, Σξόπνη, ὅπ.π., ζζ. 75, 85, 233, 240, 255. 
199

 Βι. ΑΝΣΧΝΗΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 92. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζζ. 95-110. 
200

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 109.  Πιάγηνο ηνῦ Πξψηνπ ἦρνο ρξεζηκνπνηεῖ ηὴ 

δηαηνληθὴ θιίκαθα ηνῦ Πα θαηὰ ηὸ δηαπαζῶλ ζχζηεκα. Βι. ΑΝΣΧΝΗΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 92. 
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ἐπὶ ηνῦ Εσ ηὴλ ἐλαξκφληα θζνξά
201

. Ἀξραῖν ἀπήρεκα ηνῦ Πιαγίνπ ηνῦ Πξψηνπ 

ἤρνπ εἶλαη ὁ δηαηνληθὸο θζφγγνο Αλεαλεο, ηὸ ὁπνῖν δείρλεη ἀλάβαζε θαὶ 

θαηάβαζε δχν ηφλσλ, ἐιάζζνλνο θαὶ ἐιαρίζηνπ
202

. 

 Πιάγηνο ηνῦ Πξψηνπ ἦρνο πξέπεη λὰ ἔρῃ ηέηνην ἴζν, νὕησο ὥζηε λὰ ἔρῃ ηὴ 

δπλαηφηεηα λὰ ἀλεβαίλῃ ἑπηὰ ηφλνπο θαὶ λὰ δείρλῃ ηὸλ Πξῶην ἦρν θαηὰ 

ηέζζεξεηο ηφλνπο ςειψηεξν ἐπὶ ηὸ ὀμχ
203

. 

Πνιιὲο θνξὲο ὁ Πιάγηνο ηνῦ Πξψηνπ ἦρνο εἱξκνινγηθὸο ζπκπηχζζεηαη κὲ 

ηὸλ Πιάγην ηνῦ Πξψηνπ ζηηρεξαξηθὸ ζὲ ἕλα. ὲ αηὴ ηὴλ πεξίπησζε δεζπφδνπλ 

νἱ θζφγγνη Κε, Γη, Πα θαὶ ὁ Εσ εἶλαη πάληνηε ἐλ θέζεη. Οἱ ἀηειεῖο θαηαιήμεηο 

ἐθηεινῦληαη ἐπὶ ηνῦ Πα θαὶ νἱ ἐληειεῖο θαὶ ηειηθὲο ἐπὶ ηνῦ Γη ἠ Κε
204

. 

ήκεξα, θαηὰ ηὴ γλψκε καο, πάξρεη κηὰ ζχγρπζε ἄζεια ἠ ζειεκέλα θαὶ 

γίλεηαη κηὰ ἀλάκημε ηνῦ Πξψηνπ κὲ ηὸλ Πιάγην ηνῦ Πξψηνπ ἦρν. Βιέπνπκε 

ὕκλνπο, νἱ ὁπνῖνη ἀλήθνπλ ζηὸλ Πξῶην ἦρν, λὰ ςάιισληαη κὲ βάζε ηὰ 

ραξαθηεξηζηηθὰ ηνῦ Πιαγίνπ ηνῦ Πξψηνπ ἤρνπ
205

. Πηζηεχνπκε ὅηη αηνῦ ηνῦ 

εἴδνπο νἱ ζπλζέζεηο εἶλαη ἐθηὸο παξαδφζεσο θαὶ δὲλ ζὰ ηὶο δερζῇ  ζπλείδεζε 

ηῆο θθιεζίαο. Πνηὰ εἶλαη  εἰδνπνηὸο δηαθνξὰ ηνῦ Πξψηνπ ἀπὸ ηὸλ Πιάγην 

ηνῦ πξψηνπ ἦρν; μ ἄιινπ εἶλαη πνιινὶ νἱ ἱεξνςάιηεο θαὶ ζεσξεηηθνὶ ηῆο 

ςαιηηθῆο ηέρλεο, ἐλ νἷο θαὶ ὁ καθαξηζηὸο Ἀβξαὰκ Δζπκηάδεο, νἱ ὁπνῖνη 

ἀληηηίζελην ζθφδξα ζηὴλ ἀλάκημε αηὴ ηῶλ δχν ἤρσλ.  Πιάγηνο ηνῦ Πξψηνπ 

ἦρνο δηαθέξεη ἀπὸ ηὸλ Πξῶην ἦρν, ζηὸ ὅηη ἔρεη κεγαιχηεξε ἔθηαζε πξὸο ηὸ ὀμὺ 

θαὶ κηθξφηεξε πξὸο ηὸ βαξχ. Γη’ αηὸ θαὶ πάξρεη ηὸ ἑμῆο ζπρλὸ πξφβιεκα 

κεηαμὺ ηῶλ θιεξηθῶλ θαὶ ηῶλ ἱεξνςαιηῶλ: Ὅηαλ πξφθεηηαη λὰ ςάιινπλ ζηὴλ 

Θεία Λεηηνπξγία Πξῶην ἦρν, νἱ ἱεξνςάιηεο δίλνπλ ζηὸλ δηάθνλν ἠ ἱεξέα ηὴλ 
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 Βι. ηὰ ρεξνπβηθὰ ηνῦ Θεφδσξνπ Φσθαέσο θαὶ ἄιισλ.  Πιάγηνο ηνῦ Πξψηνπ ἦρνο ἀπαηηεῖ 

ηὸλ Εσ ζηὴλ θαηάβαζε κὲ ὕθεζε ἠ κὲ ηὴλ ἐλαξκφληα θζνξά. Ἴζσο ἀπαηηεῖηαη ἕλαο πηὸ 

ζπγθεθξηκέλνο ὁξηζκὸο γηὰ ηὸ πφηε ηὸ Εσ βξίζθεηαη θπζηθὸ ἠ ἐλ θέζεη. Ὅηαλ βξίζθνκαη θάησ 

ἀπὸ ηὸ Εσ, ἐθηειῶ ηὸ Εσ θαὶ θαηεβαίλσ, ηφηε ηὸ Εσ βξίζθεηαη ἐλ θέζεη. Ὅηαλ βξίζθνκαη 

θάησ ἀπὸ ηὸ Εσ, ἐθηειῶ ηὸ Εσ θαὶ ἀλεβαίλσ, ηφηε ηὸ Εσ εἶλαη θπζηθφ. Ὅηαλ βξίζθνκαη πάλσ 

ἀπὸ ηὸ Εσ, ἐθηειῶ ηὸ Εσ θαὶ θαηφπηλ ἀλεβαίλσ, ηφηε ηὸ Εσ εἶλαη θπζηθφ. Ὅηαλ βξίζθνκαη 

πάλσ ἀπὸ ηὸ Εσ, ἐθηειῶ ηὸ Εσ θαὶ ἔπεηηα θαηεβαίλσ, ηφηε ηὸ Εσ εἶλαη ἐλ θέζεη. Πεξὶ αηνῦ 

βι. ΘΟΤΚΤΓΗΓΖ, Κξεπίδα, ζ. 62. Βι. θαὶ ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 206. 

ΠΑΡΖ, Πξνζεσξία, ὅπ.π., ζ. 35. 
202

 Βι. ὅπ.π., ζ. 35. ΑΝΣΧΝΗΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 93. 
203

 Βι. ΠΑΡΖ, Πξνζεσξία, ὅπ.π., ζ. 35. 
204

 Καηὰ ηὸλ ηξφπν αηὸ ςάιινληαη ηὰ Αηφκεια «Υαίξνηο ἀζθεηηθῶλ ἀιεζῶο...» θαὶ «Ὅζηε 

Πάηεξ». Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 113. Βι. ΠΑΡΖ, Πξνζεσξία, ὅπ.π., ζ. 36. 

ΜΑΤΡΟΔΗΓΖ, Σξόπνη, ὅπ.π., ζ. 116ἑμ. 
205

 Βι. ηὸ «Ἄμηφλ ἐζηηλ...» ηνῦ Μ. Υαηδεαζαλαζίνπ ζὲ ἦρν πξῶην ἑπηάθσλν. 
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βάζε Γη. Ὅκσο ὁ δηάθνλνο ἀπὸ ἄγλνηα ἀληὶ ζηὸλ Γη, ἀπαγγέιιεη ηὶο αἰηήζεηο 

ζηὸλ Κε. Ἀθφκε ρεηξφηεξα πάξρεη ηὸ πξφβιεκα ηνῦ ηί βάζε ζὰ πάξῃ ὁ 

δηάθνλνο ὅηαλ ζὰ ςάιινπλ π.ρ. ηὰ Λεηηνπξγηθὰ ηνῦ Μ. Υαηδεαζαλαζίνπ ζὲ 

Πξῶην ἦρν ἑπηάθσλν. ὰλ ὁ δηάθνλνο ἀπαγγέιιεη ηὶο αἰηήζεηο ζηὸλ Γη, ηφηε ζὰ 

ἀθνπζηῇ παξαθσλία, δηφηη ηὰ ιεηηνπξγηθὰ αηὰ ἔρνπλ δεζπφδνληα θζφγγν ηὸλ 

Κε θαὶ ὄρη ηὸλ Γη. 

πάξρεη ἀθφκε ηὸ πξφβιεκα ὅηη ὁ πξῶηνο ἦρνο ἔρεη ἐπεθηαζεῖ, ὅζνλ ἀθνξ 

ηὴλ ἔθηαζε, πνὺ ρξεζηκνπνηεῖ θαὶ ἔρεη ηαπηηζηεῖ κὲ ηὸλ Πιάγην ηνῦ πξψηνπ 

ἦρν. Παιαηφηεξα ὁ Πξῶηνο ἦρνο εἱξνκνινγηθὸο ρξεζηκνπνηνῦζε πεξίπνπ ηὴλ 

ἔθηαζε Πα-Εσ ὕθεζε. ήκεξα  ἔθηαζε ἔρεη δηπιαζηαζηεῖ θαὶ ἔηζη 

ρξεζηκνπνηεῖ ηὴλ ἔθηαζε ἀπὸ ηὸ ρακειὸ Κε
ν
 κέρξη ηὸλ ἄλσ Γα΄. 

Σὸ ἦζνο ηνῦ Πιαγίνπ ηνῦ Πξψηνπ ἤρνπ ζπλδπάδεη ηὸ ραξκφζπλν θαὶ 

παλεγπξηθφ, καδὶ κὲ ηὸ πέλζηκν, παζεηηθὸ θαὶ ζξελῶδεο
206

∙ ηὸ «Υξηζηὸο 

ἀλέζηε...» θαὶ ηὸ «Δἰθψλ εἰκη ηῆο ἀῤῥήηνπ δφμεο ζνπ...»∙ ηὸ ζξελῶδεο θαὶ ηὸ 

ζπκπαζεηηθφ. Ὅζνλ ἀθνξ ηὸ εἱξκνινγηθὸ κέινο, αηὸ ζπλδπάδεη ηὸ 

δηεγεξηηθὸ κὲ ηὸ ρνξεπηηθφ, ἐλῷ ὅηαλ εἶλαη βξαδεία  ἀγσγή, θιίλεη πξὸο ηὸ 

θερελὸο θαὶ ραῦλνλ
207

. 

Ὅπσο ἀλαθέξεη ὁ Υξχζαλζνο ὁ ἐθ Μαδχησλ, ηὸ ἦζνο ηνῦ Πιαγίνπ ηνῦ 

Πξψηνπ ἤρνπ ζηὰ ζηηρεξαξηθὰ θαὶ παπαδηθὰ κέιε θιίλεη ζηὸ θηινηθηίξκνλ θαὶ 

ζξελῶδεο
208

, ἐλῷ ζηὰ εἱξκνινγηθὰ κέιε, ηὰ ὁπνῖα ἔρνπλ ηαρεία ρξνληθὴ ἀγσγή, 

θιίλεη ζηὸ δηεγεξηηθὸ θαὶ ρνξεπηηθφ
209

. 
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 Σὸ κέινο ηνῦ Πιαγίνπ ηνῦ Πξψηνπ ἤρνπ γίλεηαη ζξελῶδεο ὅηαλ ηὸ ὀμὺ ηεηξάρνξδν εἶλαη 

ἐλαξκφλην, δειαδὴ ἔρῃ ηὸλ Εσ ἐλ θέζεη. Βι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 211. 
207

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 113. Βι. ΑΝΣΧΝΗΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 92. 
208

 Σὸ ζξελῶδεο θαηαθαίλεηαη ζηὰ ἐγθψκηα ηῆο Ἁγίαο θαὶ Μεγάιεο Παξαζθεπῆο «Ἡ δσὴ ἐλ 

ηάθῳ...» θαὶ ζηὸ «Ἄμηφλ ἐζηη κεγαιχλεηλ ζε...», ηὸ θηινηθηίξκσλ ζηὶο Καηαβαζίεο ηῆο 

Ἀλαιήςεσο «Σῷ σηῆξη Θεῷ...» θαὶ ζηὸ Αηφκειν «Υαίξνηο ἀζθεηηθῶλ ἀιεζῶο...», ἐλῷ ηὸ 

ρνξεπηηθὸ ζηὰ ζηηρεξὰ ηῶλ αἴλσλ ηνῦ Πάζρα «Πάζρα ἱεξὸλ κῖλ ζήκεξνλ...». Βι. 

ΥΡΤΑΝΘΟΤ, Θεσξεηηθὸλ (Βαη.), ὅπ.π., ζ. 411. ΠΑΡΖ, Πξνζεσξία, ὅπ.π., ζ. 37. 

ΦΗΛΟΞΔΝΟΤ, Θεσξεηηθόλ, ὅπ.π., ζ. 139, πνζεκ. (α). 
209

 Ἀπὸ ηὴλ θηψερν παίξλνπκε ηνὺο ζηίρνπο γηὰ ηὸλ Πιάγην ηνῦ Πξψηνπ ἦρν: 

«Θξελῳδὸο εἶ ζχ, θαὶ θηινηθηίξκσλ ἄγαλ. 

 Ἀιι’ εἰο ηὰ πνιιά, θαὶ ρνξεχεηο εξχζκσο 

 κνπζηθὸο λνῦο, ὃλ ἐγλψξηζε ηέρλε, 

 Σὶο  παξεθθιίλνπζα θιίζηο πιαγίσλ; 

Πέκπηνλ ζε ηάμηο, ἀιιὰ πξῶηνλ ηνῦ κφλνπ, 

 Ἔρεη ζε θαὶ ιέγεη ζε, Πξῶηε Πιαγίσλ». 
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ζη) Ἦρνο Πιάγηνο ηνῦ Γεπηέξνπ 

 

 Πιάγηνο ηνῦ Γεπηέξνπ ἦρνο ἔρεη ηὴ βάζε ηνπ θαηὰ πεληάρνξδν βαξχηεξε 

ηνῦ Γεχηεξνπ θπξίνπ ἤρνπ αηνῦ, θαζὼο θαὶ νἱ ἄιινη πιάγηνη ἦρνη.  θχξηνο 

Γεχηεξνο ἦρνο ἔρεη βάζε ηὴ κέζε ηῆο ρνξδῆο ηῶλ πνιπζπιιάβσλ θζφγγσλ 

Νεαλεο Γη, θαὶ ὁ Πιάγηνο ηνῦ Γεπηέξνπ ἦρνο ηὸλ Νερεαλεο Νε. Σὸλ ηειεπηαῖν 

ρξσκαηίδεη κὲ ηὴλ θζνξὰ  θαὶ ηὸλ ηξέπεη ζε  ἀληὶ  
210

.  Οἰθνλφκνο 

Υαξάιακπνο ζεσξεῖ ἐζθαικέλε ηὴ ζέζε ηνῦ Υξπζάλζνπ ηνῦ ἐθ Μαδχησλ, ὅηη 

δειαδὴ θάζε ἦρνο βαζίδεηαη ζηὸλ ἴδην θζφγγν, ὁ δὲ Πα δίλεη ἴζν ηφζν ζηὸλ 

Πιάγην ηνῦ Πξψηνπ ἦρν, ὅζν θαὶ ζηὸλ Πιάγην ηνῦ Γεπηέξνπ. Αηὴ  ζέζε ηνῦ 

Υξπζάλζνπ ζεσξεῖηαη ἐζθαικέλε, δηφηη  βάζε ηνῦ Πιαγίνπ ηνῦ Πξψηνπ ἤρνπ 

βξίζθεηαη θαηὰ ηεηξάρνξδν βαξχηεξε ἀπὸ ηὴ βάζε ηνῦ Γεπηέξνπ ἤρνπ, ἐλῷ ὁ 

Γεχηεξνο ἦρνο ζηὴλ πξάμε θαηεξρφκελνο, δεη λὰ ἀλαπαπζῇ ἐπὶ ηνῦ Πιαγίνπ 

ηνπ∙ ἔηζη ηὸλ βξίζθεη ἕλα πεληάρνξδν βαξχηεξφ ηνπ
211

. 

Σὸ ἦζνο ηνῦ Πιαγίνπ ηνῦ Γεπηέξνπ ἤρνπ ἔρεη ραξαθηήξα παζεηηθφ, ηὸ ὁπνῖν 

ἁξκφδεη ζὲ ἐπηθήδεηα ἄζκαηα θαὶ ζὲ ςειὲο θαὶ ζεῖεο κειέηεο. Αηὸ θαίλεηαη 

ζηὰ ζηηρεξαξηθὰ θαὶ παπαδηθὰ κέιε ηνῦ ἤρνπ αηνῦ. ηὰ εἱξκνινγηθὰ κέιε ηνῦ 

Πιαγίνπ ηνῦ Γεπηέξνπ ἤρνπ δηαζψδεη ραξαθηῆξα δηπιάζηα δνληθψηεξν ἀπὸ 

ηὸλ Γεχηεξν ἦρν
212

. 

Μεξηθὲο ζέζεηο ηνῦ Πιαγίνπ ηνῦ Γεπηέξνπ ἤρνπ ζπλαληῶληαη ζηὸ δηαηνληθὸ 

γέλνο. Αηὲο νἱ κειῳδηθὲο γξακκὲο ἀπαληῶληαη ζὲ ιέμεηο ἠ θξάζεηο, πνὺ 

δειψλνπλ πάζνο, θφβν, ιχπε, θαὶ ηὰ παξφκνηα. Σὸ ἀληίζεην πάιηλ, ἀξθεηὲο 

ζέζεηο ηνῦ δηαηνληθνῦ γέλνπο κπνξεῖ λὰ ζπλαληήζῃ θαλεὶο ζὲ κέιε ηνῦ Πιαγίνπ 

ηνῦ Γεπηέξνπ ἤρνπ, ζὲ ιέμεηο ἠ θξάζεηο, πνὺ δειψλνπλ ραξά, λίθε, εζπκία θαὶ 

ηὰ παξφκνηα. Μὲ αηὲο ηὶο κεηαβνιὲο θαὶ κεηαηξνπίεο νἱ κειῳδνὶ ζπρλὰ 

θαιισπίδνπλ θαὶ δηαλζίδνπλ ηὶο δηάθνξεο κειῳδίεο ηῶλ ἤρσλ
213

. Αηὸ γίλεηαη 
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 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 113.  Πιάγηνο ηνῦ Γεπηέξνπ ἦρνο ἀπὸ κὲλ ηνὺο 

ἀξραίνπο Ἕιιελεο ὀλνκάδεηαη πνιχδηνο, ἐλῷ ἀπὸ ηνὺο Σνπξθνάξαβεο Υηηδάο. Βι. 

ΦΗΛΟΞΔΝΟΤ, Θεσξεηηθόλ, ὅπ.π., ζ. 139. ΜΑΤΡΟΔΗΓΖ, Σξόπνη, ὅπ.π., ζζ. 77, 85. 
211

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 114. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζζ. 193-

212. ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ, Παηδεία, ὅπ.π., ζζ. 113-117. ΥΟΤΡΜΟΤΕΗΟΤ, Μέζνδνο, ὅπ.π., ζ. 32-33. 
212

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 121. 
213

 Βι. ὅπ.π., ζ. 121. ΠΑΡΖ, Πξνζεσξία, ὅπ.π., ζζ. 52-54. Κάηη παξφκνην πάξρεη θαὶ ζηὴ 

δπηηθὴ κνπζηθή. Οἱ ζπλζέηεο θάλνπλ ζπρλὰ κεηαηξνπίεο ἀπὸ κηὰ θιίκαθα ζὲ κηὰ ἄιιε. Οἱ πηὸ 

ζπλήζεηο κεηαηξνπίεο εἶλαη ζὲ ζρεηηθὲο θιίκαθεο, κείδνλεο θαὶ ἐιάζζνλεο. Μὲ αηὸ ηὸλ ηξφπν 

ἀιιάδνπλ ηὴ δηάζεζε, ηὴλ ὁπνία ζέιεη λὰ κεηαδψζῃ ηὸ ἔξγν. Πεξὶ αηνῦ βι. H. K. 
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γηὰ λὰ ἀπνδνζῇ θαιχηεξα ηὸ λφεκα ηνῦ θεηκέλνπ θαὶ ἔηζη ὁ ἀθξναηὴο λὰ 

ζπκκεηέρῃ θαιχηεξα ζηὸ λφεκα ηῶλ ςαιινκέλσλ. ηὴλ ςαιηηθὴ ηέρλε ηὸ 

κέινο δὲλ εἶλαη αηφλνκν, ἀιιὰ ζθνπὸ ἔρεη λὰ εμππεξεηῇ ηὸ πνηεηηθὸ θείκελν 

θαζὼο θαὶ ηὶο ζεῖέο ηνπ ἔλλνηεο. 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ζεκεηψλεη ἀθφκε ὅηη ζηὸλ Πιάγην ηνῦ Γεπηέξνπ 

ἦρν πάξρνπλ ἐλ ρξήζεη δχν κηθηὲο θιίκαθεο. Κάζε κία ἀπὸ αηὲο ζπγθξνηεῖηαη 

ἀπὸ δχν ηεηξάρνξδα, ἕλα δηαηνληθὸ θαὶ ἕλα ρξσκαηηθφ. Κάζε ηεηξάρνξδν 

ἐθηειεῖηαη κὲ ηὰ ἀλάινγα δηαζηήκαηα ηνῦ γέλνπο, ζηὸ ὁπνῖν ἀλήθεη. Ἡ πξψηε 

κηθηὴ θιίκαθα ηνῦ Πιαγίνπ ηνῦ Γεπηέξνπ ἤρνπ ἔρεη ηὸ βαξὺ ηεηξάρνξδν 

ρξσκαηηθὸ θαὶ ηὸ ὀμὺ δηαηνληθφ
214

. Αηὴ ὀλνκάδεηαη θιίκαθα Νελαλσ. Ἡ 

δεχηεξε κηθηὴ θιίκαθα ηνῦ Πιαγίνπ ηνῦ Γεπηέξνπ ἤρνπ ἔρεη ηὸ βαξὺ 

ηεηξάρνξδν δηαηνληθὸ θαὶ ηὸ ὀμὺ ρξσκαηηθφ
215

. Γὲλ ζεσξνῦκε ὅηη ηὰ 

ηεηξάρνξδα αηὰ κπνξνῦλ λὰ ζπγθξνηήζνπλ λέεο θιίκαθεο, νὔηε πξέπεη λὰ 

ὀλνκάδνληαη θιίκαθεο αηὲο νἱ ἀλακίμεηο. ηὶο δχν πεξηπηψζεηο αηὲο πάξρεη 

ζπλεξγαζία ηεηξαρφξδσλ. ηὴλ πξψηε πεξίπησζε δειαδὴ ἔρνπκε ζπλεξγαζία 

ηνῦ πιαγίνπ ηνῦ Γεπηέξνπ ἤρνπ ζηὸ βαξὺ ηεηξάρνξδν θαὶ ηνῦ δηαηνληθὸ 

ηεηξαρφξδνπ ζηὸ ὀμχ. ηὴλ δεχηεξε πεξίπησζε ζπκβαίλεη ηὸ ἀληίζεην. 

Καὶ ζὲ αηὸ ηὸλ ἦρν ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο παξνπζηάδεη δηαθνξνπνίεζε, 

ὅζνλ ἀθνξ ηὰ δηαζηήκαηα κεηαμὺ ηῶλ θζφγγσλ, ηφζν ἀπὸ ηὸλ Υξχζαλζν ἐθ 

Μαδχησλ ὅζν θαὶ ἀπὸ ηὴλ παηξηαξρηθὴ ἐπηηξνπὴ ηνῦ 1881
216

, ὡο ἀθνινχζσο: 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           
ANDREWS/WILLIAM DRABKIN, Modulation, NGDMM, η. 12, ζζ. 454-456. KENNEDY, 

Dictionary, ὅπ.π., ζ. 424. ηὴλ Παξαθιεηηθὴ ζηὸ ηέινο ηῶλ ὕκλσλ ηνῦ Πιαγίνπ ηνῦ Γεπηέξνπ 

ἤρνπ, ραξαθηεξίδεηαη ὁ ἦρνο κὲ ηνὺο ἀθφινπζνπο ἰακβηθνὺο ζηίρνποˑ 

«Ἕθηνο κειῳδφο, ἀιι’ πέξπξσηνο πέιεηο, 

 ὁ δεχηεξνο ζὺ ηῶλ κειῶλ δεπηεξεχσλ. 

Σὰο δνλὰο ζὲ δηπινζπλζέηνπο θέξεηο, 

 ηνῦ δεπηέξνπ πσο δεπηεξεχσλ δεπηέξσο. 

ὲ ηὸλ κειηρξφλ, ηὸλ γιπθχλ, ηὸλ ηέηηηγα, 

 Σὸλ ἐλ πιαγίνηο δεχηεξνλ ηίο ν θίιεη;» 
214

 ὲ αηὴ ηὴλ θιίκαθα ςάιινληαη ηὸ «Μεζ’ κῶλ ὁ Θεφο, γλῶηε...», «Κχξηε ηῶλ 

Γπλάκεσλ...», θαὶ ἄιια (βι. Μεγάιν ἀπφδεηπλν). 
215

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 125. ΜΑΤΡΟΔΗΓΖ, Σξόπνη, ὅπ.π., ζ. 41ἑμ. 
216

 Πεξὶ ηῆο παηξηαξρηθῆο ἐπηηξνπῆο βι. ὅπ.π., ζ. 30ἑμ.  
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ηὸ ζέκα ηῶλ δηαζηεκάησλ ηνῦ πιαγίνπ ηνῦ Β΄ ἤρνπ, κο βξίζεη ζχκθσλνπο, 

ἰδηαίηεξα ζηὸ δηάζηεκα Γα-Γη, ὅπνπ ηὰ λεψηεξα ζεσξεηηθὰ ζεσξνῦλ ὅηη ὁ 

θζφγγνο Γα ἀπέρεη ἀπὸ ηὸλ Γη ηέζζεξα κφξηα. Δἶλαη πνιὺ πηὸ θπζηθὸ ηὸ 

δηάζηεκα Γα-Γη λὰ εἶλαη ἕμη κφξηα παξὰ ηέζζεξα
217

. Πξέπεη λὰ δηαρσξίζνπκε 

ηὶο δχν ἔλλνηεο, θιίκαθα θαὶ ἕιμεηο. Ἡ θιίκαθα ἔρεη ζηαζεξὰ δηαζηήκαηα θαὶ 

ἀκεηάβνια, ἐλῷ νἱ ἕιμεηο δεκηνπξγνῦληαη ζηὴλ πνξεία ηνῦ κέινπο. Ὅζνλ 

ἀθνξ ινηπὸλ ηὴλ θιίκαθα, ζέζε καο εἶλαη ὅηη ηὸ δηάζηεκα Γα-Γη εἶλαη ἕμη 

κφξηα, ἐλῷ ὅηαλ ςάιινπκε, ηὸ πηὸ πηζαλὸλ εἶλαη ηὸ Γα λὰ ἕιθεηαη ἀπὸ ηὸλ Γη 

θαὶ ἔηζη λὰ κηθξαίλῃ ηὸ δηάζηεκα ζὲ ηέζζεξα ἠ ἀθφκε θαὶ ζὲ δχν κφξηα. 

Παξφκνην παξάδεηγκα κπνξεῖ θάπνηνο λα βξῇ ζηὸλ Σξίην ἦρν, ὅπνπ ηὸ Βνπ 

ἕιθεηαη πξὸο ηὸλ Γα θαὶ γίλεηαη ζρεδὸλ δχν κφξηα. Γη’ αηὸ θαὶ πάξρεη  θαθὴ 

ζπλήζεηα ζήκεξα ζηὸλ Σξίην ἦρν ἀληὶ ἀπὸ ηὸ Γα λὰ βάδνπκε ἀπφζηξνθν θαὶ λὰ 

                                                           
217

 χκθσλα κὲ πξνθνξηθὴ καξηπξία ηνῦ Ἀζαλάζηνπ Πατβαλ, ὁ ὁπνῖνο δηεηέιεζε ἐπὶ ρξφληα 

καζεηὴο ηνῦ Θξαζχβνπινπ ηαλίηζα, ὁ ηειεπηαῖνο δίδαζθε ὅηη ὅηαλ ζηὸλ Πιάγην ηνῦ Γεπηέξνπ 

ἦρν γίλεηαη ἀηειὴο θαηάιεμε ζηὸλ Γα, ηφηε ηὸ δηάζηεκα Γα-Γη εἶλαη ἕμη κφξηα. λῷ ὅηαλ ηὸ 

κέινο θηλεῖηαη γχξσ ἀπὸ Γη, ηφηε ηὸ Γα ἕιθεηαη ἀπὸ ηὸλ Γη. 
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θαηεβαίλῃ ζηὸ Βνπ θαὶ ὀιίγνλ γηὰ λὰ μαλααλεβῇ ζηὸλ Γα (Γα-Βνπ-Γα), λὰ 

βάδνπκε ηξία ἴζα (Γα-Γα-Γα). Αηὸ ζὰλ ἄθνπζκα δηθαηνινγεῖηαη, ὄρη ὅκσο ζὰλ 

γξαθή. Ἡ γξαθὴ πξέπεη λὰ παξακέλῃ ὅπσο ἦηαλ κέρξη ηψξα, δειαδὴ λὰ πάξρῃ 

θαηάβαζε ζηὸλ Βνπ θαὶ κεηὰ ἀλάβαζε ζηὸλ Γα. 

 

δ) Ἦρνο Βαξὺο 

 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ζεκεηψλεη ὅηη ὁ ἦρνο αηὸο ὠλνκάζηεθε Βαξὺο 

θαὶ ὄρη Πιάγηνο ηνῦ Σξίηνπ, δηφηη εἶλαη ηνπνζεηεκέλνο βαξχηεξα θαηὰ ἕλα 

πεληάρνξδν ἀπὸ ηὸλ θχξηφ ηνπ ἦρν, δειαδὴ ηὸλ Σξίην. Αηὸ ζπκβαίλεη θαὶ κὲ 

ηνὺο πφινηπνπο ἤρνπο
218

. Ἔρεη ἐπίζεο ηὴλ πηὸ ρακειὴ βάζε, ἀπὸ ὅινπο ηνὺο 

ἄιινπο ἤρνπο, γη’ αηὸ θαὶ ὠλνκάζηεθε Βαξχο
219

. ηὰ παπαδηθὰ κέιε ἔρεη 

βάζε ηὸλ Εσ
220

, ἐλῷ ζηὰ εἱξκνινγηθὰ θαὶ ζηηρεξαξηθὰ ζηεξίδεηαη ἐπὶ ηῆο 

βάζεσο Γα, παξφκνηα ὅπσο θαὶ ὁ Γ΄ ἦρνο
221

. Παξ’ ὅιν ὅηη νἱ δχν ἦρνη, Σξίηνο 

θαὶ Βαξχο, ἔρνπλ ηὴλ ἴδηα βάζε, ἐλ ηνχηνηο ὅκσο δηαθέξνπλ ηφζν ζηὶο 

θαηαιήμεηο ὅζν θαὶ ζηνὺο δεζπφδνληεο θζφγγνπο. Γπζηπρῶο ζήκεξα πνιινὶ 

ἱεξνςάιηεο, θπξίσο ὅηαλ ςάιινπλ ηνὺο ζηίρνπο ηῶλ ηξνπαξίσλ ηῶλ δχν αηῶλ 

ἤρσλ, ζπγρένπλ ηὶο δχν κειῳδηθὲο γξακκέο, κὲ ἀπνηέιεζκα λὰ ςάιινπλ ζηῖρν 

ηνῦ Σξίηνπ ἤρνπ ζὲ ηξνπάξην ηνῦ Βαξέσο ἤρνπ θαὶ ἀληίζεηα ζηῖρν ηνῦ Βαξέσο 

ἤρνπ ζὲ ηξνπάξην ηνῦ Σξίηνπ ἤρνπ
222

. Σφζν νἱ δεζπφδνληεο ἦρνη ὅζν θαὶ νἱ 

θαηαιήμεηο δηαθέξνπλ ζηνὺο δχν ἤρνπο, Σξίην θαὶ Βαξχ (εἱξκνινγηθὸ θαὶ 

ζηηρεξαξηθφ). 
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 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζζ. 130-131. Πνιινὶ δὲλ ζεσξνῦλ ηὸλ ἦρν αηὸ ζὰλ 

πιάγην ηνῦ Σξίηνπ, δηφηη ὁ βαξὺο ἔρεη ἰδηαίηεξε ἀξθηηθὴ καξηπξία,  ὁπνία δὲλ δεηθλχεη θάπνηα 

ζρέζε πξὸο ηὸλ Σξίην ἦρν, ὅπσο θάλνπλ νἱ ἄιινη ἦρνη. Βι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, 

ὅπ.π., ζ. 222, πνζεκ. 1. 
219

 ηὴλ ἀξραία ιιεληθὴ κνπζηθὴ ὁ Βαξὺο ἦρνο ἀληηζηνηρεῖ κὲ ηὸλ πνθξχγην ηξφπν, ἐλῷ 

ζηὴλ ηνπξθναξαβηθὴ κνπζηθὴ κὲ ηὸλ Μπεζηεγθηάξ. Πεξὶ αηνῦ βι. ΦΗΛΟΞΔΝΟΤ, 

Θεσξεηηθόλ, ὅπ.π., ζ. 147. ΜΑΤΡΟΔΗΓΖ, Σξόπνη, ὅπ.π., ζζ. 212-213. 
220

 ηὸ παπαδηθὸ κέινο ηνῦ Βαξέσο ἐθ ηνῦ Εσ ςάιινληαη ηὰ ρεξνπβηθὰ θαὶ ηὰ θνηλσληθά. 

Ὅκσο πάξρνπλ θαὶ ἄιια καζήκαηα, ηὰ ὁπνῖα ἀλήθνπλ ζηὸ ζηηρεξαξηθὸ θαὶ εἱξκνινγηθὸ 

κέινο, ηὰ ὁπνῖα ςάιινληαη ἐπίζεο κὲ βάζε ηὸλ Εσ, ὅπσο πνιπέιαηνη, δνμνινγίεο, θαινθσληθνὶ 

εἱξκνί, ηὸ «Ἄμηφλ ἐζηηλ...» ζηὸ «ἐμαηξέησο...», ηὸ «ιέεζφλ κε, ὁ Θεφο...» ηνῦ ἑσζηλνῦ 

εαγγειίνπ θαὶ ἄιια. 
221

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 131. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζζ. 148-

159. ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ, Παηδεία, ὅπ.π., ζζ. 117-121. ΥΟΤΡΜΟΤΕΗΟΤ, Μέζνδνο, ὅπ.π., ζ. 30-31. 
222

  ζηῖρνο ηνῦ Γ΄ ἤρνπ ι.ρ. ἄξρεηαη ἀπὸ ηὸ θζφγγν Κε θαὶ θαηαιήγεη ζηὸλ Πα. 
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ὲ ἀξραῖα κέιε ὁ ἐθ ηνῦ  Βαξὺο ἦρνο ἐθάπηεηαη ἀδηάθνξα ὅισλ ηῶλ 

θζφγγσλ ηῆο θιίκαθαο, θάλνληαο θαηαιήμεηο ἀηειεῖο ἠ ἐληειεῖο ζὲ αηνχο, θαὶ 

κεηὰ ἐπηζηξέθεη ζηὴ βάζε ηνπ
223

. Ἄιια κέιε ἐθηείλνληαη ἀπὸ ηὴ βάζε ηνῦ ἤρνπ 

ζηὸ ὀμὺ ηεηξάρνξδν ἑπηὰ θσλὲο, θαὶ πεξηζηξέθνληαη γχξσ ἀπὸ ηὸλ Εσ. Αηὰ 

ηὰ κέιε ραξαθηεξίδνληαη ὡο ἦρνο Βαξὺο πηάθσλνο
224

. 

Ἕλα ἔληερλν ἀξραῖν κέινο, ηὸ ὁπνῖν ςάιιεηαη θαηὰ ηὸλ ἀζπαζκὸ ηῶλ ἁγίσλ 

εἰθφλσλ ἀπὸ ηὸλ ἀξρηεξέα, εἶλαη  θήκε «Σὸλ δεζπφηελ θαὶ ἀξρηεξέα...» ζὲ ἦρν 

Βαξὺ ἐθ ηνῦ Εσ. Παξ’ ὅια αηὰ ὅκσο εζὺο ἐμ ἀξρῆο κεηαβαίλεη ζηὸλ Γεχηεξν 

ἦρν θαὶ ὕζηεξα ἀθνινπζεῖ κέινο ηνῦ Πξψηνπ ἤρνπ θαὶ θαηαιήγεη ἀλψκαια 

ζηὸλ Γα
225

. 

Σφζν ὁ Σξίηνο ὅζν θαὶ ὁ Βαξὺο ἦρνο εἶλαη πησρνὶ ζὲ κέιε θαὶ κειῳδηθὲο 

γξακκέο. Πνιὺ ιίγα δνμαζηηθὰ ἑνξηῶλ ςάιινληαη ζὲ ἦρν βαξχ. Ἀθφκε πηὸ 

πησρὸο εἶλαη ὁ Βαξὺο ζὲ πξνιφγνπο, ἀθνῦ ἐιάρηζηνη πξφινγνη ἀλήθνπλ ζηὸλ 

Βαξὺ ἦρν
226

. 

Σὸ ἦζνο ηνῦ Βαξέσο ἤρνπ θιίλεη ηὸ κὲλ ἐθ ηνῦ Γα πξὸο ηὸ ἁπιφ, πξν, 

εἰξεληθὸ, γαιήλην θαὶ ζπραζηηθφ
227

, ηὸ δὲ Βαξὺ Γηαηνληθὸ ἐθ ηνῦ Εσ θιίλεη 

πξὸο ηὸ κειῳδηθφ, εὔερν, παλεγπξηθὸ θαὶ εθξφζπλν, ὅπσο ἀθξηβῶο θαὶ ὁ 

εἱξκνινγηθὸο Σέηαξηνο ἦρνο
228

. 
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 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 134. ὲ κεξηθὰ ἀξγὰ ζηηρεξαξηθὰ κέιε ηνῦ Βαξέσο 

ἤρνπ βξίζθνπκε ηειηθὴ θαηάιεμε θαὶ ζηὸλ Νε. Βι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 

224, πνζεκ. 3. 
224

 Βι. ηὴ Γνμνινγία Γαληὴι πξσηνςάιηνπ ἦρνο . Βι. ἐπίζεο ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, 

Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 225. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 134. 
225

 Παξφκνηα θαὶ ηὸ «Ἄλσζελ νἱ πξνθῆηαη...», ςάιιεηαη ὅηαλ ἐλδχεηαη ὁ ἀξρηεξέαο ηὴ ζηνιή 

ηνπ. Δἶλαη κέινο ηνῦ Ἰσάλλε Κνπθνπδέιε ζὲ ἦρν Βαξὺ ἐθ ηνῦ Εσ. λ ηνχηνηο κεηαβαίλεη θαηὰ 

ηὸ πιεῖζηνλ ζρεδὸλ ἀπὸ ηὴλ ἀξρὴ ζηὸλ Γεχηεξν ἦρν θαὶ κεηὰ ζὲ κέινο ηνῦ Πξψηνπ ἤρνπ. Βι. 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 228, πνζεκ. 6, 7. Ἄιια ἔληερλα κέιε ηνῦ Βαξέσο 

ἤρνπ εἶλαη νἱ ἀξγὲο θαηαβαζίεο «Πφληῳ ἐθάιπςελ...» ηνῦ Πέηξνπ Πεινπνλλεζίνπ, ηὸ δ΄ ἑσζηλὸ 

δνμαζηηθὸ «Ἰδνὺ ζθνηία θαὶ πξσί...» (ζηὴλ Κχπξν ζπλεζίδεηαη λὰ ςάιιεηαη ζηὴλ ἀλαζηάζηκε 

ἀθνινπζία ηνῦ Ἁγίνπ θαὶ Μεγάινπ αββάηνπ βξάδπ, πξὶλ ἀπὸ ηὸ «Γεῦηε ιάβεηε θῶο...»), ηὸ 

ἀξγὸ θεθξαγάξην ηνῦ ἤρνπ, ηὸ ὁπνῖν κεινπνηήζεθε ἀπὸ ηὸλ Ἰάθσβν πξσηνςάιηε,  πεληάθσλε 

ἐθ ηνῦ Εσ δνμνινγία, θ.ἄ. 
226

 Βι. «Οθέηη θσιπφκεζα...», « δη’ ἐκὲ ἀλαζρφκελνο...» θ.ἄ. Βι. ὅπ.π., ζ. 228. 
227

  Βαξὺο ἦρνο ἐθ ηνῦ Γα δηαθέξεη νζηαζηηθὰ ἀπὸ ηὸ ἦζνο ηνῦ Σξίηνπ ἤρνπ. Ἡ δηαθνξὰ 

αηὴ ηνῦ ἤζνπο πξνέξρεηαη ἀπὸ ηὸ ὅηη ηὸ κέινο ηνῦ Σξίηνπ ἤρνπ ἔρεη πνιιὲο ἀλαβάζεηο πάλσ 

ἀπὸ ηὸλ Γα κέρξη ηὸ Πα΄ θαὶ πεξηζηξέθεηαη πεξὶ ηὸλ Γα θαὶ Κε. ηὸλ Βαξὺ λαξκφλην ἦρν ηὸ 

κέινο δὲλ ἀλέξρεηαη ζπλήζσο πάλσ ἀπὸ ηὸ Εσ ὕθεζε θαὶ πεξηζηξέθεηαη γχξσ ἀπὸ ηὸλ Γα θαὶ 

Γη. Βι. ὅπ.π., ζζ. 227-228. 
228

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 134.  Βαξὺο ἦρνο, ὅπσο ἀλαθέξεη ὁ Νεθηάξηνο 

Πάξεο, κπνξεῖ λὰ κεηξηάζῃ ηὸ ὁξκεηηθὸ ηνῦ Σξίηνπ ἤρνπ. Γη’ αηὸ ὁ Βαξὺο ἦρνο δὲλ ἀξέζεη 

ζηνὺο λένπο θαὶ ζηνὺο εγελεῖο, ἐλῷ εἶλαη ἀξεζηὸο ζηνὺο ἁπινὺο θαὶ ζηνὺο γέξνληεο. Βι. 
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ε) Ἦρνο Πιάγηνο ηνῦ Σεηάξηνπ 

 

 ἦρνο Πιάγηνο ηνῦ Σεηάξηνπ ἔρεη ηνπνζεηεκέλε ηὴ βάζε ηνπ, ὅπσο θαὶ νἱ 

ἄιινη πιάγηνη ἦρνη, βαξχηεξε ἀπὸ ηὸλ θχξην ηνπ ἦρν ἕλα πεληάρνξδν
229

. Ἔρεη 

ηέηνηα βάζε, ἔηζη ὥζηε λὰ κπνξῇ λὰ ἀλεβαίλῃ κὲλ ἑπηὰ ηφλνπο, ἀιιὰ θαὶ λὰ 

θαηεβαίλῃ ηξεῖο ηφλνπο
230

.  Γεψξγηνο Υαηδεζενδψξνπ, ὅπσο θαὶ πνιινὶ ἄιινη 

λεψηεξνη ζεσξεηηθνί, ζεσξνῦλ ἐζθαικέλσο ηὴλ θιίκαθα ηνῦ Πιαγίνπ ηνῦ 

Σεηάξηνπ ἤρνπ θπζηθή. ηὴ ιαλζαζκέλε αηὴ πξνζέγγηζε θαηαιήγνπλ, δηφηη 

ἀληηπαξαβάιινπλ αηὴλ πξὸο ηὴλ θιίκαθα Νηὸ κείδνλα ηῆο δπηηθῆο 

κνπζηθῆο
231

. ηὴ δπηηθὴ κνπζηθὴ  θιίκαθα ηνῦ Νηὸ ὀλνκάδεηαη θπζηθή, δηφηη 

δὲλ ρξεζηκνπνηεῖ θαλέλα ζεκεῖν ἀιινηψζεσο
232

. Σὴλ ἴδηα ἄπνςε, ὅηη δειαδὴ ὁ 

Πιάγηνο ηνῦ Σεηάξηνπ ἦρνο εἶλαη  θπζηθὴ (καιαθὴ δηαηνληθὴ) θιίκαθα, 

βξίζθνπκε θαὶ ζηὸ Θεσξεηηθὸ ηνῦ Γηψξγνπ Κσλζηαληίλνπ
233

. 

θηὸο ἀπὸ ηὸ δηαπαζῶλ ζχζηεκα, ζηὸλ Πιάγην ηνῦ Σεηάξηνπ ἦρν, πάξρεη 

θαὶ ηὸ ηεηξάρνξδν ζχζηεκα, ὅπνπ  βάζε Νε κεηαηίζεηαη κηὰ ηξηθσλία 

ςειψηεξα ἐπὶ ηνῦ Γα
234

.  Πιάγηνο ηνῦ Σεηάξηνπ ἦρνο, ὅζνλ ἀθνξ ηὴ 

                                                                                                                                                           
ΠΑΡΖ, Πξνζεσξία, ὅπ.π., ζ. 54. ΦΗΛΟΞΔΝΟΤ, Θεσξεηηθόλ, ὅπ.π., ζ 153. Βι. ἐπίζεο 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζζ. 227-228. Βι. ΜΑΤΡΟΔΗΓΖ, Σξόπνη, ὅπ.π., ζ. 

131ἑμ. Δἶλαη ραξαθηεξηζηηθνὶ νἱ ζηῖρνη ηῆο ὀθησήρνπ γηὰ ηὸλ βαξὺ ἦρν: 

«πιηηηθῆο θάιαγγνο νἰθεῖνλ κέινο 

 ὁ ηνῦ βάξνπο ν θιῆζηλ εἰιεθὼο θέξεηο. 

Ἦρνλ ηὸλ Ἁπινῦλ, ηὸλ βάξνπο ἐπψλπκνλ, 

 ὁ ηνὺο ινγηζκνὺο ἐλ βναῖο κηζῶλ θηιεῖ. 

Ἀλδξῶλ δὲ ᾆζκα δεπηεξφηξηηε βξέπεηο. 

 Ὧλ πνηθίινο δέ, ηνὺο ἁπινὺο ἔρεηο θίινπο». 
229

  ἦρνο Πιάγηνο ηνῦ Σεηάξηνπ εἰο κὲλ ηνὺο ἀξραίνπο Ἕιιελεο ὀλνκαδφηαλ πνκημνιχδηνο, 

εἰο δὲ ηνὺο Σνπξθνάξαβεο Ράαζη. Βι. ΦΗΛΟΞΔΝΟΤ, Θεσξεηηθόλ, ὅπ.π., ζ. 154. 

ΜΑΤΡΟΔΗΓΖ, Σξόπνη, ὅπ.π., ζ. 215. 
230

 Βι. ΠΑΡΖ, Πξνζεσξία, ὅπ.π., ὅπ.π., ζ. 42. 
231

 Πεξὶ αηνῦ βι. ΥΑΣΕΖΘΔΟΓΧΡΟΤ, Μέζνδνο, ὅπ.π., ζ. 6. ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ, Παηδεία, ὅπ.π., 

ζ. 30. 
232

 Βι. ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 8. 
233

 Πεξὶ αηνῦ βι. ΚΧΝΣΑΝΣΊΝΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 223. ηὴλ ἀγγιηθὴ κνπζηθὴ ὁξνινγία 

natural keys εἶλαη νἱ θιίκαθεο, νἱ ὁπνῖεο δὲλ ἔρνπλ ζηὸλ ὁπιηζκφ ηνπο νὔηε δηέζεηο, νὔηε 

θέζεηο, ὅπσο  Νηὸ κείδνλα θαὶ  Λα ἐιάζζνλα. Πεξὶ αηνῦ βι. KENNEDY, Dictionary, 

ὅπ.π., ζ. 445. STANFORD, Rudiments, ὅπ.π., ζ. 18ἑμ. 
234

 Βι. ΠΑΡΖ, Πξνζεσξία, ὅπ.π., ζ. 43. ηὴλ ηξηθσλία ηνῦ Πιαγίνπ ηνῦ Σεηάξηνπ ἤρνπ 

ςάιινληαη ηὰ ἀπνιπηίθηα ηνῦ ἤρνπ, ἐθηὸο ἀπὸ ηὸ αηφκειν «Σὸ πξνζηαρζὲλ κπζηηθῶο...», ηὰ 

θαζίζκαηα, ηξνπάξηα ηῶλ θαλφλσλ ηνῦ ἀξγνῦ θαὶ ηνῦ ζχληνκνπ εἱξκνινγηθνῦ κέινπο, ηὸ «Ἰδνὺ 

ὁ Νπκθίνο ἔξρεηαη...», θαὶ ηὸ «Ὅηε νἱ ἔλδνμνη καζεηαὶ...». ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., 

ζζ. 79-85 θαὶ 143-148. Βι. θαὶ ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ, Παηδεία, ὅπ.π., ζζ. 122-126. 

ΥΟΤΡΜΟΤΕΗΟΤ, Μέζνδνο, ὅπ.π., ζ. 28. 
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ιακπξφηεηα θαὶ ηὴλ πιεζψξα ηῶλ ζέζεσλ, κπνξεῖ θάιιηζηα λὰ παξαιιειηζηῇ 

κὲ ηὸλ Σέηαξην ἠ κὲ ηὸλ Πιάγην ηνῦ Γεπηέξνπ ἦρν
235

. 

Σὰ δχν ζπζηαηηθὰ ηνῦ Πιαγίνπ ηνῦ Σεηάξηνπ ἤρνπ, δηαπαζὼλ θαὶ 

ηεηξάρνξδν, δηαζψδνπλ ραξαθηήξα γεκνληθὸ θαὶ κεγαινπξεπῆ. Ἡ βξαδεία ηνπ 

ἀγσγὴ ζπκβάιιεη πνιὺ ζηὸ ζεκλφ ηνπ ἦζνο
236

.  ραξαθηήξαο ηνῦ Πιαγίνπ ηνῦ 

Σεηάξηνπ ἤρνπ θιίλεη πξὸο ηὸ ζειθηηθφ, ηὸ δνληθφ, ηὸ ἑιθπζηηθφ, ηὸ ηεξπλφ, 

ηὸ εράξηζην θαὶ ηὸ πνιὺ ζπραζηηθφ
237

. Σὰ ἀξγά, ἰδηαίηεξα, κέιε ηνπ 

δηαθξίλνληαη γηὰ ηὴλ ἱεξνπξέπεηα θαὶ ζεκλφηεηά ηνπο. Ὅηαλ ὁ Πιάγηνο ηνῦ 

Σεηάξηνπ ἦρνο ηξηθσλίδεη θαὶ ςάιιεηαη ζὲ ἀξγὸ ρξφλν, ηφηε ηὸ ἦζνο θιίλεη 

πξὸο ηὸ ζεκλφ. Σὰ ἐθ ηνῦ Γα κέιε ἔρνπλ ἦζνο ζπγγεληθὸ κὲ ηὸλ ἦζνο ηνῦ 

Σξίηνπ θαὶ ηνῦ Βαξέσο λαξκφληνπ ἤρνπ
238

. 
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 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 135. χκθσλα κὲ ηὴλ παηξηαξρηθὴ κνπζηθὴ 

ἐπηηξνπὴ ηνῦ 1881 ζηὸλ Πιάγην ηνῦ Σεηάξηνπ ἦρν ὁ θζφγγνο Πα βξίζθεηαη πνιιὲο θνξὲο 

ςσκέλνο θαηὰ ἕλα ηκῆκα, δειαδὴ δχν γξακκὲο ἠ θφκκαηα, θαζὼο θαὶ ὁ Κε ζηὸ Γ΄ ἦρν. Ἔηζη 

ὁ Πα θίζηαηαη ἕιμε πξὸο ηὸλ Βνπ, ἀθνῦ ςψλεηαη θαηὰ δχν ηκήκαηα, δειαδὴ ηέζζεξεηο 

γξακκὲο ἠ θφκκαηα. Βι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 230, πνζεκ. 2. 

ΜΑΤΡΟΔΗΓΖ, Σξόπνη, ὅπ.π., ζ. 107ἑμ. Ἡ ἴδηα πξαθηηθὴ ἀθνινπζεῖηαη θαὶ ζηὸ Οἰθνπκεληθὸ 

Παηξηαξρεῖν, ὅπνπ ζηὸλ Πιάγην ηνῦ Σεηάξηνπ ἦρν ηὸ Πα ἕιθεηαη πξὸο ηὸλ Βνπ. Βι. 

ρνγξαθήζεηο Κσλζηαληίλνπ Πξίγγνπ θαὶ Θξαζχβνπινπ ηαλίηζα. 
236

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 142. 
237

 Αηὸο εἶλαη θαὶ ὁ ιφγνο, πνὺ ηὰ ηξαγνχδηα ηῆο θσκῳδίαο ἐκεινπνηνῦλην ζὲ αηὸ ηὸλ ἦρν. 

Βι. ΠΑΡΖ, Πξνζεσξία, ὅπ.π., ζ. 43. 
238

 Βι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 237. Οἱ ἰακβηθνὶ ζηῖρνη ηῆο ὀθησήρνπ 

ἀλαθέξνπλ ηὰ ἑμῆο γηὰ ηὸλ πιάγην ηνῦ Γ΄ ἦρνˑ 

«Ἤρσλ ζθξαγὶο ηέηαξηε ζὺ ηῶλ πιαγίσλ, 

 ὡο ἐλ ζεαπηῷ πλ θαιὸλ κέινο θέξσλ. 

Ἀλεπξχλεηο ζὺ ηνὺο θξφηνπο ηῶλ ζκάησλ, 

 ἤρσλ θνξσλὶο ὡο πάξρσλ θαὶ ηέινο, 

Ὡο ἄθξνλ ἐλ θζφγγνηο ηε θαὶ θσλῶλ ζηάζεη 

 ἄθξνλ ζε θσλῆο δίο ζε θαιῶ θαὶ ηέινο». 



+ 

 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



+ 

 79 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ΄. 

 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΡΤΘΜΟΤ ΣΖΝ 

ΦΑΛΣΗΚΖ ΣΔΥΝΖ 

 

α. Μίκεζε 

 

Μίκεζε
239

 ζηὴ Μνπζηθή, ζχκθσλα κὲ ηὸλ Οἰθνλφκν Υαξάιακπν, εἶλαη ηὸ 

λὰ κειίδνπκε θαὶ λὰ ςάιινπκε ζχκθσλα κὲ ηὰ λννχκελα. Αηὸ ζεκαίλεη ηὸ λὰ 

ςάιινπκε κὲ ὀμεῖα κειῳδία θάπνηεο ιέμεηο, πνὺ δειψλνπλ ηὸ ὕςνο, ὅπσο 

ἄλνδνο, δχλακηο, βνπλφ, ὅξνο, λεθέιε, ζειήλε, ἥιηνο, ἀζηέξεο, νξαλφο, δφμα, 

κεγαιεῖν θιπ. Παξφκνηα κίκεζε εἶλαη ηὸ λὰ ςάιινπκε κὲ βαξεία κειῳδία 

ιέμεηο ἠ θξάζεηο, πνὺ δειψλνπλ ρζακαιφηεηα, ὅπσο γῆ, ηάθνο, Ἅδεο, βάζνο, 

ἄβπζζνο, ζπήιαην, ηαπεηλφηεηα θιπ
240

. Παξφκνηα κίκεζε εἶλαη ηὸ λὰ ςάιινπκε 

κὲ ιππεκέλε κειῳδία ιέμεηο ἠ θξάζεηο, κὲ ηὶο ὁπνῖεο θαλεξψλεηαη ιχπε, ὅπσο 

ζάλαηνο, ζξῆλνο, πφλνο, θξίθε, ηξφκνο, ἁκαξηία, θιπ
241

. Μίκεζε ηέινο εἶλαη ηὸ 

λὰ ςάιινπκε κὲ ραξκφζπλε κειῳδία ιέμεηο, πνὺ θαλεξψλνπλ ραξά, λίθε, 

ἀλάζηαζε, δσή, ἐιεπζεξία, παξάδεηζν θιπ
242

. 

Μεξηθνὶ κνπζηθνιφγνη ζεσξνῦλ ὅηη  κίκεζε ζηὴ ςαιηηθὴ ηαπηίδεηαη κὲ ηὴλ 

πξνγξακκαηηθὴ κνπζηθή
243

. Ὅκσο εἶλαη ηειείσο δηαθνξεηηθὴ  πξνγξακκαηηθὴ 

κνπζηθή, ἀθνῦ  ηειεπηαία ἁπιὰ πεξηγξάθεη θπξίσο θάπνηα ἀληηθείκελα ἠ 

                                                           
239

 ηὰ λεψηεξα ζεσξεηηθὰ  κίκεζε ἐληάζζεηαη ζηὸ θεθάιαην «Ἡ ἔθθξαζηο ςπρηθῶλ 

δηαζέζεσλ θαὶ ζπλαηζζεκάησλ». Βι. ὅπ.π., ζ. 337. Ὅπσο ἀλαθέξεη ὁ Ἀξηζηνηέιεο,  κνπζηθὴ 

κπνξεῖ λὰ παξαζθεπάδῃ πνηφλ ηη ηὸ ἦζνο ηῆο ςπρῆο, («Γχλαηαη πνηφλ ηη ηὸ ηῆο ςπρῆο ἦζνο  

κνπζηθὴ παξαζθεπάδεηλ»). ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ, Πνιηηηθὰ Θ΄ 1340b. 
240

 Ἡ ηαπείλσζε ἐθθξάδεηαη ζπλήζσο κὲ θαηάβζε ζὲ ηφλνπο βαξεῖο, ἐλῷ  ςεινθξνζχλε κὲ 

ἀλάβαζε ζὲ ηφλνπο ςεινχο. Βι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 339. 
241

  θφβνο θαὶ  θξίθε παξίζηαληαη ζπλήζσο κὲ κέινο ρξσκαηηθὸ ἠ κὲ ἀλάβαζε ζὲ ὀμεῖο 

ηφλνπο. Βι. ὅπ.π., ζ. 338. 
242

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 159. Σὰ ραξκφζπλα θαὶ ηὰ ζιηβεξὰ ιφγηα ἠ 

γεγνλφηα ἀπνδίδνληαη κὲ θαηάιιειεο ἐθθξαζηηθὲο γξακκέο∙ ηα ραξκφζπλα ἀπνδίδνληαη κὲ 

δηαηνληθέο, θαηὰ ηὸ πιεῖζηνλ γξακκέο, ἐλῷ ηὰ ζιηβεξὰ κὲ ρξσκαηηθὲο γξακκέο. Βι. 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 337. 
243

 Πξνγξακκαηηθὴ ὀλνκάδεηαη  πεξηγξαθηθὴ κνπζηθή. Πεξὶ αηῆο βι. ROGER SCRUTON, 

Programme music, NGDMM, η. 15, ζζ. 283- 287. KENNEDY, Dictionary, ὅπ.π., ζ. 506. 

ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, πκβνιή, ζ. 41. 
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γεγνλφηα
244

. Ἡ κίκεζε ἁπιὰ δίλεη ἔκθαζε ζὲ θάπνηεο ιέμεηο. πνκέλσο δὲλ 

κπνξνῦκε λὰ κηινῦκε γηα πξνγξακκαηηθὴ κνπζηθὴ ζηὴλ ςαιηηθὴ ηέρλε. 

Ἡ ἱθεζία θαὶ  δέεζε ἀπνδίδνληαη ζπλήζσο κὲ κέινο ηνῦ Γεπηέξνπ ἤρνπ
245

. 

Σὸ πλεῦκα ηῆο ἱθεζίαο πνιιὲο θνξὲο παξίζηαηαη ὄρη κὲ ὡξηζκέλεο γξακκέο, 

ἀιιὰ κὲ ἕλα ὁιφθιεξν κέινο. ηὸ ἀξραῖν κέινο «Καηεπζπλζήησ  πξνζεπρή 

κνπ...» ζὲ ἦρν Πιάγην ηνῦ Πξψηνπ βιέπνπκε ηὴλ ἱθεζία λὰ ἀλεβαίλῃ ἱιαξὰ θαὶ 

γαιήληα πξὸο ηὸλ Θεφ, ἐλῷ ζηὸ ἀξραῖν κέινο «Μὴ ἀπνζηξέςῃο ηὸ πξφζσπφλ 

ζνπ...» ζὲ ἦρν πι. Γ΄  ἱθεζία ἐθρχλεηαη θαηαλπθηηθὴ ζὲ θαηξὸ ζιίςεσο θαὶ 

ἐκθαλίδεη ἐγθαξηέξεζε θαὶ ἐιπίδα πξὸο ηὸλ Θεφ
246

. 

 ἱεξνςάιηεο δένλ λὰ εἶλαη γλψζηεο ηῆο ζεσξίαο θαὶ πξάμεσο ηῆο ςαιηηθῆο 

ηέρλεο. Πξέπεη λὰ κηκῆηαη ηὸλ ηξφπν θαὶ ηὴλ πξνθνξὰ ἑλὸο πξσηνηχπνπ 

καζήκαηνο, θαζὼο ἐπίζεο θαὶ ηὸ παξαζηαηηθὸ ὕθνο. Γηὰ λὰ θαηνξζψζῃ ἕλαο 

ἱεξνςάιηεο λὰ ἐθηειῇ ηὴ κίκεζε,  ὁπνία πάξρεη κέζα ζηὰ θείκελα ηῆο 

βπδαληηλῆο κνπζηθῆο, πξέπεη λὰ κάζῃ ηὴλ ςαιηηθὴ δηὰ ηῆο παξαδφζεσο, δηὰ 

δψζεο θσλῆο θαὶ δηὰ ηῆο ἀθνῆο
247

. 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ἐπὶ πιένλ δίλεη θάπνηεο ζπκβνπιὲο ζηὸλ 

ἱεξνςάιηε, γηὰ λὰ κπνξέζῃ λὰ πεηχρῃ ηὴ κίκεζε. Πξέπεη λὰ γλσξίδῃ δηάθνξα 

καζήκαηα, ὅπσο ἀξραῖα κέιε, ηὰ ἀλνημαληάξηα Ἰσάλλνπ ηνῦ Μαΐζηνξνο ηνῦ 

Κνπθνπδέιε, ηὸ ζχληνκν ζηηρεξάξην Πέηξνπ ηνῦ Λακπαδαξίνπ θαὶ ηὸ ἀξγὸ 

ζηηρεξάξην Ἰαθψβνπ Πξσηνςάιηνπ
248

, ηὶο ἐμεγήζεηο ηῶλ ηειηθῶλ γξακκῶλ ηῶλ 

δηδαζθάισλ ηῆο λέαο θαὶ ἐλ ἐλεξγείᾳ κεζφδνπ Γξεγνξίνπ Πξσηνςάιηνπ θαὶ 

Υνπξκνπδίνπ Υαξηνθχιαθα, θαζὼο θαὶ ηὴ ζεηξὰ ηῶλ βηβιίσλ «θθιεζηαζηηθὴ 

άιπηγμ», πνὺ ἐμέδσζε ὁ θχπξηνο κνπζηθνδηδάζθαινο, Ἄξρνληαο 

Πξσηνςάιηεο ηπιηαλὸο Υνπξκνχδηνο
249

. 
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 Ἕλα θιαζζηθὸ παξάδεηγκα πξνγξακκηηθῆο κνπζηθῆο εἶλαη ηὸ πηαληζηηθὸ ἔξγν «Πίαλθεο κηο 

ἔθζεζεο» (Pictures at an exhibition) (1874) ηνῦ Modest Mussorgsky (1839-1881). βι. GERALD 

ABRAHAM, Mussorgsky, NGDMM, η. 12, ζζ. 865-874.  KENNEDY, Dictionary, ὅπ.π., ζ. 440. 
245

 Βι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 340. 
246

 Βι. ὅπ.π. 
247

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 159. 
248

 Σὸ δίηνκν «Γνμαζηάξηνλ» ηνῦ Ἰαθψβνπ Πξσηνςάιηνπ, ζὲ ἀξγὸ ζηηρεξαξηθὸ κέινο, ηὸ 

ὁπνῖν ἐθδφζεθε ηὸ 1836 θαὶ ἐπαλεθδφζεθε ηὸ 1888, ὀλνκάζηεθε ἀπὸ ηὸλ Κπξηάθν Φηινμέλε 

«ηὸ πεξίθεκν ηῶλ ἱεξνςαιηῶλ ζηίιβνηξνλ», ιφγῳ ηῆο ηερληθῆο θαὶ αἰζζεηηθῆο ζπνπδαηφηεηάο 

ηνπ. Βι. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ, Γνμαζηάξηνλ, ζ. 5, πνζεκ. 8. Βι. ἐπίζεο ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, 

Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 159. 
249

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 159. 
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β. Ρπζκηθὴ θαὶ ρξόλνο 

 

Ὅπσο ὁξίδεη ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο, ξπζκηθὴ θαιεῖηαη ηὸ κέξνο ηῆο 

κνπζηθῆο, ηὸ ὁπνῖν πξαγκαηεχεηαη γηὰ ηνὺο ρξφλνπο, πφδεο, γέλε, κέηξα, ξπζκφ, 

ἀγσγή, κεηαβνιὴ θαὶ ξπζκνπνηΐα
250

. 

Υξφλνο γεληθὰ ὀλνκάδεηαη  ἐληχπσζε, πνὺ πξνμελεῖηαη ζηὴλ ςπρὴ ηνῦ 

ἀλζξψπνπ, ζηὴλ ὁπνία αηὰ πνὺ παξέξρνληαη ἐγθαηαιείπνληαη,  θίλεζε 

πξαγκάησλ, πνὺ ιακβάλνπλ ρψξα θαὶ πέθηνπλ ζηὶο αἰζζήζεηο καο, ζηὴλ ἀθνή, 

ηὴλ ὅξαζε θαὶ ηὴλ ἀθή, ἀπὸ ηὰ ὁπνῖα  αἰηία θαηακέηξεζεο ηνῦ ρξφλνπ
251

. 

Λαλζαζκέλν ὁξηζκὸ ηνῦ ρξφλνπ δίλεη ὁ Γεψξγηνο Υαηδεζενδψξνπ, ὁ ὁπνῖνο 

θαζνξίδεη ηὸλ ρξφλν ὡο ηὴ ρξνληθὴ δηάξθεηα ηνῦ θάζε ραξαθηῆξα πνζφηεηαο. 

άλ, ιέγεη ὁ Γεψξγηνο Υαηδεζενδψξνπ, εἶλαη κηθξὴ  δηάξθεηα ηνῦ θάζε 

ραξαθηῆξα πνζφηεηαο, ηφηε ἔρνπκε ζχληνκν ρξφλν. ὰλ πάιηλ εἶλαη κεγάιε θαὶ 

θαζπζηεξεῖ  κεηάβαζή καο ζηὸλ ἑπφκελν ρξφλν, ηφηε ὁ ρξφλνο εἶλαη ἀξγφο
252

. 

Υξφλνο δὲλ εἶλαη  ρξνληθὴ δηάξθεηα ηνῦ θάζε ραξαθηῆξα πνζφηεηαο, ἀιιὰ  

ζηαζεξὴ κνλάδα κεηξήζεσο ηῆο κειῳδίαο
253

. 

ιάρηζηνο ρξφλνο ὀλνκάδεηαη ὁ ἄηνκνο, αηὸο δειαδὴ πνὺ δὲλ ηέκλεηαη ὡο 

πξὸο ἐκο, αηὸο πνὺ γίλεηαη ἀληηιεπηὸο πξῶηνο ἀπὸ ηὴλ αἴζζεζε θαὶ 

ζεσξεῖηαη ἀκεξὴο (δὲλ ἔρεη κέξε). Οἱ παιαηνὶ ηὸλ ἔιεγαλ θαὶ βξαρχ, θαὶ ηὸλ 

ζεκείσλαλ κὲ ηὸ π (βξαρχρξνλν ζεκάδη). χλζεηνο δὲ ρξφλνο θαιεῖηαη αηφο, 

πνὺ κπνξεῖ λὰ δηαηξεζῇ. Ἀπὸ ηνὺο ζχλζεηνπο ρξφλνπο ἄιινο κὲλ εἶλαη 

δηπιάζηνο ἀπὸ ηὸλ ἐιάρηζην, θαὶ ιέγεηαη καθξφο, θαὶ ζεκεηψλεηαη κὲ κηὰ 

γξακκὴ - ἐλῷ ἄιινο εἶλαη ηξηπιάζηνο ἠ ηεηξαπιάζηνο ηὸ πνιὺ ἀπὸ ηὸλ ἐιάρηζην, 

γηαηὶ ὁ ξπζκηθὸο ρξφλνο θηάλεη κέρξη ηὴλ ηεηξάδα
254
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 Βι. ὅπ.π., ζ. 162.  Υξχζαλζνο ὁ ἐθ Μαδχησλ ὁξίδεη ηὴ ξπζκηθὴ ὡο ηὴλ ἐπηζηήκε ηῆο 

ρξήζεσο ηῶλ ιεγνκέλσλ πεξὶ ξπζκῶλ. ΥΡΤΑΝΘΟΤ, Θεσξεηηθὸλ (Βαη.), ὅπ.π., ζ. 467. 

ΠΑΡΖ, Πξνζεσξία, ὅπ.π., ζζ. 28-32. 
251

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 162. 
252

 Βι. ΥΑΣΕΖΘΔΟΓΧΡΟΤ, Μέζνδνο, ὅπ.π., ζ. 15. 
253

 Βι. ROBERT DONINGTON, Tempo, NGDMM, η. 18, ζζ. 675-677. KENNEDY, 

Dictionary, ὅπ.π., ζζ. 651-652. 
254

 Βι. ΥΡΤΑΝΘΟΤ, Θεσξεηηθὸλ (Βαη.), ὅπ.π., ζζ. 468-469. Πεξὶ αηνῦ βι. ἐπίζεο θαὶ ζηὴλ 

δπηηθὴ κνπζηθὴ ηὸ ἁπιὸ θαὶ ζχλζεην κέηξν. Ἁπιὸ εἶλαη ηὸ κέηξν, ηνῦ ὁπνίνπ νἱ ρξφλνη 

πνδηαξνῦληαη ζὲ δχν ἴζνπο ρξφλνπο ηῆο ἀκέζσο κηθξφηεξεο ἀμίαο. χλζεην ιέγεηαη ηὸ κέηξν, 

ηνῦ ὁπνίνπ νἱ ρξφλνη πνδηαηξνῦληαη ζὲ ηξεῖο ἴζνπο ρξφλνπο ηῆο ἀκέζσο κηθξφηεξεο ἀμίαο. Σὸ 

ἴδην ἰζρχεη θαὶ γηὰ ηὴλ ἁπιὴ θαὶ ζχλζεηε λφηα. Βι. ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 6. Βι. 

ἐπίζεο ηὸλ simple θαὶ compound time ζηὸ KENNEDY, Dictionary, ὅπ.π., ζζ. 142, 599, 658. 

πνκέλσο ζχλζεην κέηξν δὲλ εἶλαη π.ρ. ηὸ 2/2, ὅπσο ιαλζαζκέλα ζεσξνῦλ ηὰ ἑιιεληθὰ 

ζεσξεηηθά, ἀιιὰ ηὸ κέηξν 6/8, 9/8, 12/8 θ.ιπ. STANFORD, Rudiments, ὅπ.π., ζ. 40 ἑμ. Σὴλ ἴδηα 

ιαλζαζκέλε ζέζε ἔρεη θαὶ ὁ θχπξηνο ζεσξεηηθὸο Ἀλδξέαο Υαξαιάκπνπο ζηὸ Θεσξεηηθφ ηνπ. 

Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 47. 
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ηὴ κνπζηθὴ ἀπαγγειία
255

 θάζε ραξαθηήξαο πνζφηεηαο, ὅηαλ δὲλ θέξῃ 

θάπνην ζεκεῖν ρξφλνπ, ἔρεη ὡξηζκέλε δηάξθεηα,  ὁπνία θζάλεη κέρξη ηῆο 

ἐθθσλήζεσο ἑπφκελνχ ηνπ ραξαθηήξα. Σὸ ρξνληθὸ δηάζηεκα, πνὺ δηαλχεηαη 

ἀπὸ ηὴλ ἐθθψλεζε ἑλὸο θζφγγνπ κέρξη ηὴλ ἐθθψλεζε ηνῦ ἀκέζσο ἑπνκέλνπ, 

πνινγίδεηαη ζηὴλ ςαιηηθὴ ηέρλε ὡο ἕλαο ρξφλνο
256

.  Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο 

θαίλεηαη ὅηη πἱνζεηεῖ γηὰ ηνὺο ἀξράξηνπο ηὸλ «κνλὸ» ρξφλν, ὅπσο θαὶ ὁ 

Υξχζαλζνο ὁ ἐθ Μαδχησλ
257

. Γη’ αηὸ ζεκεηψλεη ὅηη αηὸο ὁ ηξφπνο 

κεηξήζεσο ηνῦ ρξφλνπ γίλεηαη ράξηλ ηῶλ πξσηνπείξσλ θαὶ ἀξραξίσλ
258

. Ἡ ζέζε 

αηὴ ηφζν ηνῦ Υξπζάλζνπ ηνῦ ἐθ Μαδχησλ ὅζνλ θαὶ ηνῦ Οἰθνλφκνπ 

Υαξαιάκπνπο ζεσξεῖηαη ζήκεξα παξσρεκέλε. Οἱ καζεηὲο ηῶλ ᾠδείσλ θαὶ ηῶλ 

κνπζηθῶλ ζρνιῶλ ἀξρίδνπλ λὰ κεηξνῦλ ηὶο ἀζθήζεηο θαὶ ηὰ κέιε ηὰ ὁπνῖα 

ἐθηεινῦλ ρξεζηκνπνηψληαο ηὸλ ἁπιὸ ρξφλν. Σὸλ κνλὸ ρξφλν ρξεζηκνπνηνῦκε 

ζηὴ δηδαζθαιία θαὶ ὄρη ἐληὸο ηνῦ λανῦ∙ κπνξεῖ λὰ βνεζήζῃ, ὅηαλ ἔρνπκε 

θάπνηα δπζθνιία ζηὴλ ἐθηέιεζε ἠ ὅηαλ ἔρνπκε γξήγνξνπο θζφγγνπο, νἱ ὁπνῖνη 

ἔρνπλ δίγνξγν ἠ ηξίγνξγν ἀπὸ πάλσ ηνπο θαὶ κφλν ἐθ’ ὅζνλ πάξρεη θάπνηα 

δπζθνιία ζηὴλ ἐθηέιεζε. θ’ ὅζνλ ἔρνπκε δηδάμεη κηὰ δχζθνιε ζέζε
259

 ζὲ ἕλα 

κέινο κὲ ηὸλ κνλὸ ρξφλν, ηφηε κπνξνῦκε λὰ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηὸλ ἁπιὸ 

ρξφλν. Ὅηαλ ὁ καζεηὴο πξνρσξήζῃ θαὶ ἔρεη ἀθνκνηψζῃ ηὴλ ἔλλνηα ηνῦ ἁπινῦ 

ρξφλνπ, ηφηε κπνξεῖ λὰ ρξεζηκνπνηήζῃ ηὸ ζπλεπηπγκέλν ρξφλν. Σέινο ὅηαλ ηὰ 
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 Ἡ ἔθθξαζε ἠ  πνηφηεηα εἶλαη ὁ ηξφπνο ηῆο ἀπαγγειίαο, ὁ ὁπνῖνο πεξηθνζκεῖ θαὶ θαιιχλεη 

ηὸ κέινο, ηὸ ὁπνῖν ρσξὶο αηνῦ ζα ἦηαλ ζηπγλὸ θαὶ ἄςπρν. Γεληθὰ κὲλ  πνηφηεηα ἐμαξηηαη 

ἀπὸ ηὴλ θαιαηζζεζία ηνῦ ςάιηε, θαὶ ζὲ θάπνηνπο θαλφλεο, νἱ ὁπνῖνη ζπλίζηαληαη θάπνηε κὲλ 

ζηὴλ ἰζρπξφηεξε ἠ καιαθψηεξε ηάζε ηῆο θσλῆο, θάπνηε δὲ ζηὴ γξήγνξε ἐπαθὴ θάπνησλ 

θνληηλῶλ θζφγγσλ, νἱ ὁπνῖνη δὲλ ζεκεηψλνληαη ζηὸ θείκελν. Βι. ΔΠΗΣΡΟΠΖ, Γηδαζθαιία, ζζ. 

34-35. 
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 Βι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 64.  κνπζηθὸο ρξφλνο ἀπνηειεῖηαη ἀπὸ δχν 

κέξε, ηὴ ζέζε θαὶ ηὴλ ἄξζε. Πξῶην κέξνο ηνῦ ρξφλνπ εἶλαη  ζέζε, ηὸ ζηηγκηαῖν πέξαζκα 

θάπνηνπ ἀληηθεηκέλνπ ἀπὸ θάπνην ζεκεῖν, ἠ  ἀθαξηαία ἐπαθή ηνπ ζὲ ἴζα ρξνληθὰ δηαζηήκαηα, 

πάλσ ζὲ θάπνην ζεκεῖν, ἠ  θίλεζε ηνῦ ρεξηνῦ θάησ θαὶ πάλσ, ὁπφηαλ  πιήμε ὀλνκάδεηαη 

ζέζε, ἐλῷ  θνξὰ ζηὸ ἀληίζεην ἄθξν ηῆο πιήμεσο ὀλνκάδεηαη ἄξζε. Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, 

Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 162. Ἡ θαλνληθὴ πνξεία ηῶλ κειῶλ θαηνξζψλεηαη κὲ ηὸ ρξφλν.  ρξφλνο 

ἐθηειεῖηαη κὲ θξνχζεηο θαλνληθὲο θαὶ ἰζφρξνλεο. Ἡ θξνχζε θάζε ρξφλνπ ιέγεηαη ζέζε, ἐλῷ ηὸ 

δηάζηεκα κεηαμὺ ηῆο κηο θξνχζεσο θαὶ ηῆο ἄιιεο ιέγεηαη ἄξζε. Υξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρὴ 

ζηὴλ εὔηαθηε θαὶ θαλνληθὴ ηήξεζε ηνῦ ρξφλνπ, ὁ ὁπνῖνο εἶλαη  ςπρὴ ηῆο κνπζηθῆο. Βι. 

ΥΟΤΡΜΟΤΕΗΟΤ, Μέζνδνο, ὅπ.π., ζ. 1. 
257

 Ἡ ζέζε θαὶ  ἄξζε ηνῦ ρξφλνπ εἶλαη δχν κηθξά, ἀκεξῆ θαὶ ἄηνκα ζεκεῖα. Σὸ ἐιάρηζην 

ρξνληθὸ ζεκεῖν ηῆο ζέζεο ζεκεηψλεηαη κε ηὸ Ο, ἐλῷ ηὸ ζεκεῖν ηῆο ἄξζεσο ζεκεηψλεηαη κὲ ηὸ Η. 

ηὴ ζέζε θηππνῦκε κὲ ηὸ δεμὶ ρέξη ηὸ δεμὶ γφλαην, ἐλῷ γηὰ ηὴλ ἄξζε θηππνῦκε κὲ ηὸ ἁξηζηεξὸ 

ρέξη ηὸ ἁξηζηεξὸ γφλαην. Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 163. 
258

 Βι. ΥΡΤΑΝΘΟΤ, Θεσξεηηθὸλ (Βαη.), ὅπ.π., ζ. 469. Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., 

ζ. 163. Σὴλ ἴδηα ζέζε πεξὶ ηῆο κεηξήζεσο ηνῦ ρξφλνπ ἀθνινπζεῖ θαὶ ὁ θχπξηνο ἱεξνςάιηεο 

Θεφδνπινο Καιιίληθνο. Βι. ΚΑΛΛΗΝΗΚΟΤ, Θεσξεηηθόλ, ὅπ.π., ζ. 28. 
259

 Θέζε ιέγεηαη  ἕλσζε ηῶλ ζεκαδηῶλ,  ὁπνία ἀπνηειεῖ ηὸ κέινο. Παξφκνηα ζηὴ γξακκαηηθὴ 

 ἕλσζε ηῶλ εἴθνζη ηεζζάξσλ γξακκάησλ ηνῦ ἀιθαβήηνπ ἀπνηειεῖ ηὸλ ιφγν. Μὲ ηὸλ ἴδην 

ηξφπν ηὰ ζεκεῖα ηῶλ θσλῶλ ἑλψλνληαη θαὶ ἀπνηεινῦλ ηὸ κέινο, ηὸ ὁπνῖν θαὶ ὀλνκάδεηαη ζέζε. 

Βι. ΥΡΤΑΦΖ, Φαιηηθή, ζ. 40. 
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ἀξγὰ καζήκαηα ἐθηειεζζνῦλ ἀπὸ ηὸλ καζεηή, κεηξψληαο ζὲ ζπλεπηπγκέλν 

ρξφλν, ηφηε πιένλ ὁ καζεηὴο ζηακαη λὰ κεηξ θαὶ ἐθηειεῖ ηὸ κάζεκα κὲ 

ζσζηὴ ἔθθξαζε θαὶ ἑξκελεία, «ἄρξνλα», δειαδὴ ρσξὶο λὰ κεηξ, ἀθνῦ ἔρεη 

πιένλ κέζα ζηὴ ζθέςε ηνπ ηὴλ ἔλλνηα ηνῦ ρξφλνπ. 

Σὸ ἴδην γίλεηαη θαὶ ζηὶο ἄιιεο ηέρλεο, ὅπσο ι.ρ. ζηὴλ πνίεζε. Ἕλα παηδάθη 

ηνῦ δεκνηηθνῦ ζρνιείνπ ἀξρίδῃ λὰ ἀπαγγέιιῃ ἕλα ἁπιὸ πνίεκα ζπιιαβηζηὰ 

(κνλὸο ρξφλνο). Ἀξγφηεξα ὅηαλ πξνρσξήζῃ ζηὴλ ἀπαγγειία, ηφηε ἀπαγγέιιεη 

ηὸ πνίεκα κὲ πηὸ πνιιὴ ἄλεζε θαὶ ερέξεηα (ἁπιὸο ρξφλνο). Ἀξγφηεξα, ὅηαλ 

ἐλειηθησζῇ, ἐθηειεῖ ηὸ πνίεκα κὲ ὡξαία ἔθθξαζε θαὶ ἑξκελεία (ζπλεπηπγκέλνο 

ρξφλνο). Σέινο ἕλαο θηαζκέλνο πνηεηὴο ἀπαγγέιιεη ηὸ πνίεκα «ἐθηὸο ρξφλνπ» 

(«ἄρξνλα»), ὅπσο πξέπεη, κὲ ζσζηὴ ἑξκελεία θαὶ ἔθθξαζε
260

. 

Θεσξνῦκε ὅηη  ὀξζὴ ὁξνινγία εἶλαη ζπλεπηπγκέλνο ρξφλνο θαὶ ὄρη 

ζπλεπηπγκέλνο ξπζκφο, ὅπσο ὀλνκάδεηαη ζπλήζσο ζηὰ ζεσξεηηθὰ ὁ 

ζπλεπηπγκέλνο ρξφλνο.  ξπζκὸο ζηὴ κνπζηθὴ ἀπαξηίδεηαη ἀπὸ ηὴ δηαδνρὴ ηῶλ 

ραξαθηήξσλ, πνζνηηθῶλ, ρξνληθῶλ θιπ., νἱ ὁπνῖνη ζπγθξνηνῦλ ηὸ κέινο. Ὅηαλ 

ἀλαθεξφκαζηε ζηνὺο πξσηφγνλνπο ιανχο, ὅηη ἐθηεινῦζαλ ζηὰ πξσηφγνλα 

θξνπζηὰ ὄξγαλα δηάθνξνπο ξπζκνχο, εἶλαη ἄζηνρν λὰ ζθεθζνῦκε ὅηη ὁ 

πξσηφγνλνο ἄλζξσπνο ἐθηεινῦζε δίζεκν, ηξίζεκν ἠ ηεηξάζεκν «ξπζκφ».  

πξσηφγνλνο ἄλζξσπνο ζηὰ θξνπζηὰ ὄξγαλα πνὺ θαηαζθεχαζε, ἐθηεινῦζε 

πνηθίινπο ξπζκνχο, δειαδὴ πνηθίια ξπζκηθὰ κνηίβα. Ἀπὸ αηὸ ζπκπεξαίλεηαη  

ζχγρπζε, πνὺ ἐπηθξαηεῖ ζηνὺο δηάθνξνπο κνπζηθνὺο θχθινπο, ζρεηηθὰ κὲ ηὸλ 

ὁξηζκὸ ηῶλ ὅξσλ «ρξφλνο» θαὶ «ξπζκφο». 

Ἡ ἐθηέιεζε θαὶ ἑξκελεία ἀξθεηῶλ ἱεξνςαιηῶλ ζεσξεῖηαη ἀπὸ πνιινὺο ὅηη 

εἶλαη «ἐθηὸο ρξφλνπ», ἀθνῦ δὲλ ἐθηεινῦλ ζὲ αζηεξὸ ρξφλν ηὰ κέιε, πνὺ 

ςάιινπλ. Ἡ θαηάιεμε ὅκσο, ηὸ ηέινο θαὶ ὁ ζθνπὸο ηῆο ἑξκελείαο ηῶλ 

καζεκάησλ ηῆο ςαιηηθῆο ηέρλεο εἶλαη ηὸ λὰ ςάιινπκε ρσξὶο λὰ κεηξκε, 

«ἄρξνλα», ἀθνῦ ἔρνπκε πιένλ κέζα καο ηὴλ ἔλλνηα ηνῦ ρξφλνπ. Μὲ αηὸ ηὸλ 

ηξφπν ἔςαιιαλ ηφζνπο αἰῶλεο νἱ παιαηφηεξνη ἱεξνςάιηεο. Δἶλαη αηνλφεην ὅηη 

ὅηαλ ὁ καζεηὴο ἔρεη ἐμ παξρῆο κέζα ηνπ ηὴλ ἔλλνηα ηνῦ κνλνῦ, ἁπινῦ θαὶ 

ζπλεπηπγκέλνπ ρξφλνπ, ὡο δῶξν θαὶ ηάιαλην ἀπὸ ηὸλ Θεφ, δὲλ ρξεηάδεηαη λὰ 

πεξάζῃ ὅια αηὰ ηὰ ζηάδηα, ἀιιὰ ἑξκελεχεη ηὸ κάζεκα, ὅπσο πξέπεη λὰ 

ἐθηειεζηῇ. μ ἄιινπ θαὶ νἱ παιαηνὶ δηδάζθαινη δὲλ ζεκείσλαλ ηὰ κέηξα ζηὸ 

κνπζηθὸ θείκελν, νὔηε ἤμεξαλ ηὴλ ἔλλνηα ηνῦ ζπλεπηπγκέλνπ ρξφλνπ
261
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 Βι. ΜΑΝΣΕΑΝΑ, Παξάδνζε, ζ. 164. ΜΑΤΡΑΓΑΝΖ, Παηδεία, ὅπ.π., ζζ. 41-42. 
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 Σὸ ἴδην ζπκβαίλεη θαὶ ζηὴ δπηηθὴ κνπζηθή. Ἔρνπκε θπξίσο ἔξγα, ηὰ ὁπνῖα βαζίδνληαη πάλσ 

ζὲ παξαδνζηαθὰ ηξαγνχδηα δηαθφξσλ ρσξῶλ, ὅπσο νἱ Μαδνῦξθεο ηνῦ Πνισλνῦ ζπλζέηε 

Φξέληεξηθ νπέλ, νἱ ὁπνῖεο βαζίδνληαη πάλσ ζὲ Πνισληθνὺο ιατθνὺο ρνξνχο.  καζεηὴο 
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Ὅηαλ ὁ καζεηὴο πεξάζῃ θαὶ δηαλχζῃ ὅια ηὰ ζηάδηα ηῆο ἐθκαζήζεσο ηῆο 

ςαιηηθῆο ηέρλεο, πηζηεχνπκε ὅηη ἔρεη ὅια ηὰ ἐρέγγπα γηὰ λὰ γίλῃ ἕλαο θαιὸο 

δάζθαινο ηῆο ςαιηηθῆο. Ἀληίζεηα θάπνηνο πνὺ ἔρεη ἐθ θχζεσο ηὸ κνπζηθὸ 

ηαιέλην, ηὶο πηὸ πνιιὲο θνξὲο κπνξεῖ λὰ εἶλαη ἄξηζηνο ἐθηειεζηήο, ἀιιὰ ὄρη 

ζσζηὸο δάζθαινο
262

. 

 

γ. Ρπζκὸο 

 

Πνιιὲο θνξὲο ζηνὺο ρξφλνπο ἑλὸο κέινπο πάξρεη κία ηάμε. Οἱ δηάθνξνη 

ρξφλνη ἀπνηεινῦλ ὁκάδεο, νἱ ὁπνῖεο δηαρσξίδνπλ ηὸ κέινο ζὲ κηθξὰ θαὶ 

ἰζφρξνλα ηκήκαηα. Ἔηζη ὡξηζκέλνο ἀξηζκὸο ρξφλσλ, δχν, ηξηῶλ ἠ ηεζζάξσλ, 

ὅηαλ δηαρσξίδῃ ηὸ κέινο ζὲ κία ηάμε, ζὲ ἴζα κέξε, παξάγεη ηὸ ξπζκφ. Ρπζκὸο 

ἑπνκέλσο ζηὴ κνπζηθή, ζχκθσλα κὲ ηὸλ Οἰθνλφκν Υαξάιακπν, εἶλαη  

εὔηαθηε ρξνληθὴ θίλεζε θαὶ  ηήξεζε ηῶλ ἴδησλ ηεηαγκέλσλ ρξφλσλ
263

.  

                                                                                                                                                           
ἀξρηθὰ ζὰ ἐθηειέζῃ ηὴ Μαδνχξθα ζὲ αζηεξὸ ρξφλν θαὶ ἴζσο κὲ ηὴ ρξήζε κεηξνλφκνπ, κέρξη 

λὰ κάζῃ ηὸ θνκκάηη. Ἀξγφηεξα ζὰ πξέπεη λὰ ηὸ ἑξκελεχζῃ, ἐθηειψληαο ην ἄρξνλα, κὲ ηὴ ρξήζε 

ηνῦ rubato. Μπνξῇ λὰ θάλῃ ἐπηηαρχλζεηο ηνῦ ρξφλνπ (accelerando) ἠ ἐπηβξαδχλζεηο ηνῦ ρξφλνπ 

(ritenudo, ralletando, calando, smorzando θαὶ morendo), πξνθεηκέλνπ λὰ ἑξκελεχζῃ ζσζηὰ ηὸ 

πηαληζηηθὸ αηὸ θνκάηη. Ἀζθαιῶο αηὸ δὲλ ἐθαξκφδεηαη ἀπφιπηα ζηὴλ ςαιηηθὴ ηέρλε, ἀιιὰ ὡο 

ἐθεῖ, πνὺ κο ἐπηηξέπεηαη ἀπὸ ηὴ ςαιηηθὴ παξάδνζε,  ὁπνία δένλ λὰ πάξρῃ πάληνηε ζηὴ 

ζθέςε καο, πξέπεη λὰ ἑξκελεχνπκε ζσζηὰ ἕλα κάζεκα. Βι. θαὶ ζηὴλ ἀγγιηθὴ γιῶζζα ηὴλ 

ἔλλνηα ηῆο ιέμεσο interpretation. Βι. ROBERT DONINGTON, Interpretation, NGDMM, η. 9, 

ζ. 276. KENNEDY, Dictionary, ὅπ.π., ζ. 318. Γηὰ ηὴλ ἀπφδνζε ηῆο κνπζηθῆο βι. DORSCHEL 

Andreas: Rettende Interpretation. In Otto Kolleritsch (Hrsg.), Musikalische Produktion und 

Interpretation. Zur historischen Unaufhebbarkeit einer ästhetischen Konstellation, Wien - Graz: 

Universal Edition 2003 (Studien zur Wertungsforschung 43), ζζ. 199-211. Βι. DANUSER 

Hermann (Hrsg.): Musikalische Interpretation, Neues Handbuch der Musikwissenschaft 11, 

Laaber: Laaber 1992. Βι. ἐπίζεο GOTTSCHEWSKI Hermann: Die Interpretation als 

Kunstwerk. Herrmann Danuser (Hrsg.). Freiburger Beiträge zur Musikwissenschafte, Band 5, 

Laaber: Laaber Verlag 1996. 
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 Βι. θαὶ ζηὶο ηέρλεο ηνὺο ζνιίζηεο, π.ρ. βηνιηζηὲο ἠ πηαλίζηεο, νἱ ὁπνῖνη ηὶο πεξηζζφηεξεο 

θνξὲο εἶλαη ἄξηζηνη ἐθηειεζηὲο ἀιιὰ θαθνὶ δάζθαινη. 
263

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 168.  Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο κηιψληαο γηὰ ηνὺο 

πφδεο ζηὴ κνπζηθή, ἀλαθέξεη ὅηη  ἐπαλάιεςε ζηὸ ρξφλν θάζε ἑλὸο ἀπὸ ηνὺο πφδεο αηνὺο 

ἀπνηειεῖ ηὸ ξπζκφ. Βι. ὅπ.π. Πεξὶ ηνῦ ξπζκνῦ ζηὴ κνπζηθὴ βι. WALTHER DÜRR, WALTER 

GERSTENBERG, JONATHAN HARVEY, Rhythm, NGDMM, η. 15, ζζ. 804-824. KENNEDY, 

Dictionary, ὅπ.π., ζζ. 530-531. STANFORD, Rudiments, ὅπ.π., ζ. 32ἑμ. TAYLOR, Theory, ζζ. 

250-251. Βι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 148. Ρπζκὸο ζηὴ κνπζηθὴ ὀλνκάδεηαη 

 δηαίξεζε ηνῦ ρξνληθνῦ δηαζηήκαηνο, θαηὰ ηὸ ὁπνῖν ἀθνχγεηαη ηὸ κέινο, ζὲ κέξε, ηὰ ὁπνῖα 

ἔρνπλ κέγεζνο ἀλάινγν ηὸ ἕλα κὲ ηὸ ἄιιν, ἔηζη ὥζηε λὰ πξνμελνῦλ εράξηζην ζπλαίζζεκα θαὶ 

κηὰ ινγηθὴ θαὶ κνπζηθὴ ἀιιεινπρία. Βι. ΚΗΑ, Μεηξηθή, ζ. 1. Ρπζκὸο εἶλαη ζχλζεζε ρξφλσλ 

ηαρχηεηαο ἠ βξαδχηεηαο, νἱ ὁπνῖνη ζχγθεηληαη ζὲ κηὰ ηάμε. Βι. ΜΑΤΡΟΠΟΤΛΟΤ, Μέζνδνο, 

ζ. 13. ηὴλ ςαιηηθὴ ηέρλε ηὸ κέηξν ηνῦ κέινπο κεηαβάιιεηαη πνιὺ ζπρλά, ἔηζη ὥζηε λὰ 

ἐμππεξεηήζῃ ηὸ πνηεηηθὸ θείκελν, ὥζηε αηὸ λὰ ηνληζηῇ ὀξζφηεξα. πάξρεη ἀθφκε δηαθνξὰ 

θαὶ ζηὸλ δηαθνξεηηθὸ ηνληζκὸ ηῆο ὀμείαο θαὶ ηῆο πεξηζπσκέλεο. Αηὸ γίλεηαη ἀληηιεπηὸ ζηὰ 

παιαηὰ καζήκαηα. Βι. ΠΑΡΖ, Ἱζηνξία, ὅπ.π., ζ. 37.  ξπζκὸο, θαηὰ ηὸλ ηπιηαλὸ Υνπξκνχδην, 

εἶλαη  εὔηαθηνο θίλεζε ηνῦ παληφο· ἑπνκέλσο θαὶ ζηὴ κνπζηθὴ ἀπαηηεῖηαη  εὔηαθηνο θίλεζε 

ζὲ θαηάιιειν ξπζκφ. Βι. ΥΟΤΡΜΟΤΕΗΟΤ, Γακαζθελόο, ὅπ.π., ζ. 84. Μνπζηθὸο ξπζκὸο εἶλαη 
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Υξχζαλζνο ὁ ἐθ Μαδχησλ ὁξίδεη ηὸλ ξπζκὸ ὡο ζχζηεκα ἐθ ρξφλσλ θαηά ηηλα 

ηάμηλ ζπγθεηκέλσλ
264

.  Γεψξγηνο Ἀζαλαζφπνπινο ἀλαθεξφκελνο ζηὸλ ξπζκὸ 

ιέγεη ὅηη θάζε ᾆζκα εἶλαη θαιὸ λὰ ἀπνηειεῖηαη ἀπ’ ἀξρῆο κέρξη ηέινπο ἀπὸ ηνὺο 

ἴδηνπο ξπζκηθνὺο πφδεο, δχν, ηξεῖο, ηέζζεξεηο, θ.ν.θ. ρξφλνπο· κπνξεῖ ὅκσο γηὰ 

ιφγνπο πνηθηιίαο, ὅηαλ ὁ ζπλζέηεο ζέιῃ λὰ ἀιιάζζῃ πφδεο ζὲ ὁπνηνδήπνηε 

κέξνο ηνῦ ἄζκαηνο, ἀξθεῖ αηὸ λὰ ζεκεηψλεηαη κὲ ηνὺο ἀληίζηνηρνπο ἀξηζκνὺο 

2 δηὰ ηὸλ δίζεκν, 3 γηὰ ηὸλ ηξίζεκν, 4 γηὰ ηὸλ ηεηξάζεκν, θ.ν.θ.
265

. Ἡ ζέζε 

αηὴ ηνῦ Γεσξγίνπ Ἀζαλαζφπνπινπ, εἶλαη πξνθαλῶο ἐπεξεαζκέλε ἀπὸ ηὴ 

δπηηθὴ κνπζηθή, ἀθνῦ ζεσξεῖ θαιὸ ἕλαο ὕκλνο λὰ ἀθνινπζῇ ἕλα ξπζκηθὸ πφδα 

θαὶ ὄρη λὰ πάξρῃ πνηθηιία ξπζκηθῶλ πνδῶλ. πίζεο ἐπεξεαζκέλε ἀπὸ ηὴ 

δπηηθὴ κνπζηθὴ εἶλαη θαὶ  ζέζε ηνπ, ὅηη πξέπεη λὰ ρσξίδνπκε ἕλα κέινο ζὲ 

δίζεκν, ηξίζεκν θαὶ ηεηξάζεκν, θαὶ ὄρη ζὲ κηθηὰ κέηξα θαὶ πφδεο.  Μειέηηνο 

πθεψηεο ὁξίδεη ηὸ ξπζκὸ ζηὴ κνπζηθὴ ὡο ηὴλ θαηαλνκὴ ηνῦ κέινπο ζὲ κέξε, 

πνὺ ἀπνηεινῦληαη ἀπὸ ηὸλ ἴδην πάληνηε ἀξηζκὸ ρξφλσλ
266

. Ἡ ζέζε ηνῦ 

Μειεηίνπ πθεψηε δὲλ κο βξίζθεη ζχκθσλνπο, ἀθνῦ ἕλαο ὕκλνο δὲλ κπνξεῖ 

                                                                                                                                                           
 εὔηαθηνο ζχλζεζε ζὲ θάπνην κέινο βξαδέσλ θαὶ ηαρέσλ ρξφλσλ. Βι. ΥΟΤΡΜΟΤΕΗΟΤ, 

Γακαζθελόο, ὅπ.π., ζ. 85. Πηὸ ζαθὴο ζηὸ ζέκα ηνῦ ὁξηζκνῦ ηνῦ ξπζκνῦ εἶλαη ὁ Ἀλδξέαο 

κνλαρὸο ἁγηνξείηεο. Ὅηαλ ἀθνῦκε κηὰ κειῳδία ἠ ὅηαλ κειεηνῦκε ἕλα κνπζηθὸ θείκελν, 

βιέπνπκε ὅηη ηὸ ζχλνιν ηῶλ ρξφλσλ κνηξάδεηαη ζηνὺο ρξφλνπο κὲ πνηθίινπο ηξφπνπο. ηὴ 

δηαθνξεηηθὴ δηάξθεηα ηῶλ θζφγγσλ πάξρεη θάπνηα θαλνληθὴ ζρέζε,  ὁπνία ἔρεη ζὰλ 

ἀπνηέιεζκα λὰ ηὴλ θηλῇ κὲ ηάμε ἀληηιεπηὴ θαὶ ἀπὸ ηὸλ πηὸ ἀλίδεν ἀθξναηή. Αηὴ  ζρέζε θαὶ 

εηαμία ζηὴ κνπζηθὴ ιέγεηαη ξπζκφο. Ρπζκὸο ινηπὸλ ὁξίδεηαη ζὰλ  δηαδνρὴ ρξνληθῶλ 

δηαξθεηῶλ κὲ ὡξηζκέλε ηάμε. Βι. ΑΝΓΡΔΑ ΑΓΗΟΡΔΗΣΟΤ, Θεσξία, ζζ. 59-60. Ρπζκὸο ζηὴ 

κνπζηθὴ ὀλνκάδεηαη  θαηαλνκὴ ηνῦ κέινπο κὲ κηὰ ηάμε ζὲ κέιε, πνὺ ἀπνηεινῦληαη ἀπὸ ἴζν 

ἀξηζκὸ ρξφλσλ. Μὲ ἄιιε ἔθθξαζε, εἶλαη κηὰ δηαδνρὴ ρξνληθῶλ δηαξθεηῶλ κὲ κηὰ ὡξηζκέλε 

ηάμε. Κάζε κειῳδία ἔρεη θαὶ ἕλα ξπζκφ. Αηὸο ὁ ξπζκὸο ινηπὸλ ἔρεη ζὰλ βάζε κηὰ ὁκάδα ἀπὸ 

ἕλα ὡξηζκέλν ἀξηζκὸ ρξφλσλ, ὁ ὁπνῖνο ἐπαλαιακβάλεηαη θαλνληθὰ ἀπὸ ηὴλ ἀξρὴ ὡο ηὸ ηέινο 

ηῆο κειῳδίαο θαὶ ηὴ ρσξίδεη ζὲ κηθξὰ ἰζφρξνλα ηκήκαηα. Βι. ΓΔΧΡΓΗΑΓΖ, Θεσξία, ζ. 47.  

ζεσξεηηθὸο Ἀβξαὰκ Δζπκηάδεο ὁξίδεη ηὸ ξπζκὸ ζηὴ κνπζηθὴ ὡο ηὴ δηαδνρὴ ρξνληθῶλ 

δηαξθεηῶλ κὲ ὡξηζκέλε ηάμε. Βι. ΔΤΘΤΜΗΑΓΖ, Μαζήκαηα, ὅπ.π., ζ. 48. ηὰ ἐθθιεζηαζηηθὰ 

κέιε νἱ ηνληδφκελεο ζπιιαβὲο ἀπνηεινῦλ ηὶο ζέζεηο θαὶ ηὴλ ἀξρὴ λέσλ κέηξσλ. Γη’ αηὸ θαὶ ὁ 

ξπζκὸο ηῶλ ἐθθιεζηαζηηθῶλ κειῶλ ὀλνκάδεηαη ηνληθφο. Βι. ΑΝΣΧΝΗΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 51. 
264

 ΥΡΤΑΝΘΟΤ, Θεσξεηηθὸλ (Βαη.), ζ. 467. Πνιινὶ ζεσξεηηθνὶ Ἕιιελεο κίιεζαλ γηὰ ηὸ 

κνπζηθὸ ξπζκφ, ὅπσο ὁ Ἀξηζηφμελνο, ὁ Πιάησλαο, ὁ Νηθφκαρνο, ὁ Ἀξηζηείδεο Κντληηιηαλφο, 

Βαθρεῖνο ὁ γέξσλ θαὶ ἄιινη.  Ἀξηζηνηέιεο κηιψληαο γηὰ ηὸ ξπζκὸ ιέγεη ὅηη «ῥπζκῷ δὲ 

ραίξνκελ, δηὰ ηὸ γλψξηκνλ θαὶ ηεηαγκέλνλ ἀξηζκὸλ ἔρεηλ θαὶ θηλεῖλ κο ηεηαγκέλσο· 

νἰθεηνηέξα γὰξ  ηεηαγκέλε θίλεζηο θχζεη ηῆο ἀηάθηνπ δηὰ ηὸ ἔζνο ηξφπνηο ραίξνκελ». §31.  

Νηθφκαρνο ὁξίδεη ηὸλ ξπζκὸ ὡο «ρξφλσλ εὔηαθηνο ζχλζεζηο». Βι. VORLESUNGEN, Metrik, ζ. 

25.  Πιάησλαο κηιψληαο γηὰ ηὸλ ξπζκὸ ιέγεη ηὰ ἑμῆο: «ηῇ δὴ ηῆο θηλήζεσο ηάμεη ῥπζκὸο 

ὄλνκα εἴε, ηῇ δὲ αὖ ηῆο θσλῆο, ηνῦ ηε ὀμέσο ἅκα θαὶ βαξένο ζπγθεξαλλπκέλσλ, ἁξκνλία ὄλνκα 

πξνζαγνξεχνηην, ρνξεία δὲ ηὸ ζπλακθφηεξνλ θιεζείε». ΠΛΑΣΧΝΟ, Νόκνη, Β΄, βηβιίνλ ΗΗ, 

θεθ. ΗΥ, 664e-665a).  Ἀξηζηείδεο Κντληηιηαλὸο ἠ Κνπηληηιηαλὸο πῆξμε ζεσξεηηθὸο θαὶ 

ζπγγξαθέαο κνπζηθῶλ ἔξγσλ. Ἔδεζε κεηαμὺ 1
νπ

 θαὶ 3
νπ

 κ.Υ. αἰῶλα. Ἔγξαςε ἕλα ζεκαληηθὸ 

ζχγγξακκα γηὰ ηὴ κνπζηθή, κὲ ηίηιν «Πεξὶ κνπζηθῆο», ηὸ ὁπνῖν εἶλαη δηαηξεκέλν ζὲ ηξία βηβιία. 

 Κντληηιηαλὸο ἀλαθέξεη ὅηη «ρξὴ γὰξ θαὶ κειῳδίαλ ζεσξεῖζζαη θαὶ ῥπζκὸλ θαὶ ιέμηλ, ὅπσο ἂλ 

ηὸ ηέιεηνλ ηῆο ᾠδῆο ἀπεξγάδεηαη». ΚΟΗΝΣΗΛΗΑΝΟΤ, Μνπζηθή, Βηβιίνλ Πξῶηνλ, 4. 
265

 Βι. ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟΤ,  Θεσξία, ζ. 169. 
266

 Βι. ΤΚΔΧΣΖ, Πξᾶμηο, ζ. 104. 
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νὔηε θαὶ εἶλαη ὀξζὸ λὰ ἔρεη πάληνηε ηὸλ ἴδην ἀξηζκὸ ρξφλσλ, δηφηη ἕλα κάζεκα 

κπνξεῖ λὰ ἀπνηειεῖηαη ἀπὸ δηαθνξεηηθνὺο πφδεο. 

ηὴλ ἐθθιεζηαζηηθὴ πνίεζε δηαθξίλνπκε ηξία εἴδε ηφλσλˑ 

α) Σὸ κεηξηθὸ ηφλν, ὅηαλ ἀπαγγέιινπκε ηὸ ζηῖρν κὲ ηερλεηὴ ἀπαγγειία. 

β) Σὸλ ξπζκηθὸ ἠ ινγηθὸ ηφλν, ὁ ὁπνῖνο ἐμαξηηαη ἀπὸ ηὸ θείκελν θαὶ 

ζπκπίπηεη κὲ ηνὺο ἰζρπξφηεξα ἀθνπφκελνπο γξακκαηηθνὺο ηφλνπο. 

γ) Σὸ κνπζηθὸ ηφλν, δειαδὴ ηὸλ ηφλν, πνὺ ἐμαξηηαη κφλν ἀπὸ ηὸ κέινο
267

. 

Πνιιὲο θνξέο, ἰδηαίηεξα ζηὰ ζχληνκα κέιε, ηὰ ὁπνῖα ζπγγελεχνπλ ζηὴ 

θφξκα κὲ ηὸ παξαδνζηαθὸ ἑιιεληθὸ δεκνηηθὸ ηξαγνχδη, βιέπνπκε λὰ ἐπηθξαηῇ 

ὁ κνπζηθὸο ηνληζκφο. Αηὴ  πξαθηηθὴ ἔθεξε ἀληηδξάζεηο, ἰδηαίηεξα ἀπὸ 

ἀλζξψπνπο, νἱ ὁπνῖνη δὲλ γλσξίδνπλ ἐπαξθῶο ηὴ θηινζνθία ηῆο ςαιηηθῆο 

ηέρλεο. Μπνξεῖ ζὲ ἕλα ζχληνκν κέινο λὰ πάξρῃ κνπζηθὸο ηνληζκφο, ὁ ὁπνῖνο 

λὰ κὴ ζπκπίπηῃ κὲ ηὸ ιεθηηθὸ ηνληζκφ. Αηὸ ηὸ βιέπνπκε λὰ ζπκβαίλῃ θαὶ ζηὰ 

παξαδνζηαθὰ ἑιιεληθὰ ηξαγνχδηα θαὶ ὄρη κφλν. Αηὴ ἦηαλ ἐμ ἄιινπ θαὶ  

ζηαζεξὴ παξάδνζε, πνὺ ἀθνινπζήζεθε ἐδῶ θαὶ αἰῶλεο ζηὸ Οἰθνπκεληθὸ 

Παηξηαξρεῖν ἀπὸ παιαηνὺο ὅζν θαὶ λεψηεξνπο πξσηνςάιηεο, ὅπσο ηνὺο 

ἄξρνληεο πξσηνςάιηεο Ἰάθσβν Ναππιηψηε, Κσλζηαληῖλν Πξῖγγν, 

Θξαζχβνπιν ηαλίηζα θαὶ πνιινὺο ἄιινπο. Μπνξεῖ ζὲ ἕλα ζεκεῖν ηνῦ ὕκλνπ 

λὰ ηνλίδεηαη ηὸ κέινο ἀιιὰ ὄρη ηὸ πνηεηηθὸ θείκελν. Αηὸ εἶλαη πνιὺ 

θπζηνινγηθὸ ηφζν ζηὴλ ςαιηηθὴ ηέρλε ὅζν θαὶ ζηὸ δεκνηηθὸ ηξαγνχδη, ὄρη 

κφλν ηῆο ιιάδαο θαὶ Κχπξνπ ἀιιὰ θαὶ πνιιῶλ ἄιισλ ρσξῶλ
268

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
267

 Βι. ΠΑΡΖ, Πξνζεσξία, ζζ. ὅπ.π., 28-29. 
268

 Βι. ὅπ.π., ζ. 29. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄. 

 

Ο ΟΗΚΟΝΟΜΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ Χ ΜΔΛΟΠΟΗΟ 

 

Μεινπνηΐα, ζχκθσλα κὲ ηὸλ Οἰθνλφκν Υαξάιακπν, εἶλαη δχλακε 

θαηαζθεπαζηηθὴ κέινπο, δειαδὴ  ζχλζεζε θάπνησλ κειῳδηῶλ. Ὡο ἔξγν ἔρεη 

ηὴλ ἐμ ἀξρῆο παξαγσγὴ θάπνηνπ λένπ θαὶ πξσηφηππνπ κέινπο ἠ ηὴλ 

ἐπεμεξγαζία θαὶ βειηίσζε θάπνηνπ πάξρνληνο κέινπο
269

. Ὡο πξνυπφζεζε γηὰ 

λὰ ἀξρίζῃ ὁ ἱεξνςάιηεο ηὸ ἔξγν ηνῦ κεινπνηνῦ, εἶλαη  κειέηε ηῶλ ἀξραίσλ 

θιαζζηθῶλ ἔξγσλ
270

. Γπζηπρῶο πνιινὶ ἱεξνςάιηεο ζήκεξα, ρσξὶο λὰ 

κειεηήζνπλ ηὰ ἔξγα, ηὰ ὁπνῖα κο θιεξνδφηεζε  ςαιηηθὴ παξάδνζε 

ἐπηρεηξνῦλ λὰ κεινπνηήζνπλ ἐθθιεζηαζηηθνὺο ὕκλνπο. Αηὸ ἔρεη ὡο 

ἀπνηέιεζκα λὰ δηαζηξέθνπλ ηὶο παξαδνζηαθὲο κειῳδηθὲο γξακκὲο θαὶ ηὸ 

ἀπνηέιεζκα λὰ εἶλαη ηξαγειαθηθφ. Μηὰ ἄιιε θαθὴ ζπλήζεηα ηῆο ἐπνρῆο καο 

εἶλαη λὰ κεινπνηνῦλ πνηήκαηα, ηὰ ὁπνῖα ἔρνπλ ἤδε κεινπνηεζῇ παιαηφηεξα ἀπὸ 

θιαζζηθνὺο θαὶ ἄιινπο κεινπνηνχο. Αηὸ ἔρεη ὡο ἀπνηέιεζκα λὰ πάξρῃ 

πιεζψξα ἐθθιεζηαζηηθῶλ ὕκλσλ θαὶ ὁ ἱεξνςάιηεο λὰ βξίζθεηαη πξὸ ἑλὸο 

ράνπο, ἀθνῦ ζὰ ἀδπλαηῇ λὰ ἐπηιέμῃ ηὸλ ὕκλν, πνὺ ζὰ ἐθηειέζῃ θάζε θνξά. 

Ὅζνλ ἀθνξ ηὴλ ἐθδνηηθὴ δξαζηεξηφηεηά ηνπ ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο 

εἶρε ἐθδφζεη ηξία βηβιία: 

1. Βπδαληηλῆο Μνπζηθῆο Υνξδή, Θεσξεηηθφλ, Πάθνο 1940. 

2. Ἀλαζηαζηκαηάξηνλ ἠ θηψερνο Βπδαληηλῆο Μνπζηθῆο Υνξδῆο, Πάθνο - 

Κχπξνο 1945. 
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 Βι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 311.  Ξελνθῶλ ζεκεηψλεη: «Οἱ κνπζηθνὶ 

νρ νἷο ἂλ κάζσζη, ηνχηνηο κφλνηο ρξῶληαη, ἀιιὰ θαὶ ἄιια λέα πεηξῶληαη πνηεῖλ». 

ΞΔΝΟΦΧΝΣΟ, Παηδεία, βηβιίνλ Α΄, θεθ. ζη΄ 38. 
270

 Σέηνηα ἔξγα, ηὰ ὁπνῖα πξέπεη λὰ κειεηήζῃ ὁ ἱεξνςάιηεο εἶλαη ηνῦ Ἰσάλλε Κνπθνπδέιε, 

Ἰαθψβνπ Πξσηνςάιηε, Πέηξνπ Λακπαδαξίνπ, Υνπξκνπδίνπ Υαξηνθχιαθα, Βαιαζίνπ ἱεξέα, 

Ἰσάλλε Σξαπεδνχληηνπ, Ξέλνπ Κσξψλε, Πέηξνπ Μπεξεθέηε, θαινθσληθνὶ εἱξκνὶ θαὶ 

θξαηήκαηα θαὶ δηάθνξα ἄιια καζήκαηα. Μειεηψληαο ηὰ καζήκαηα αηῶλ ηῶλ κεισδῶλ, ὁ 

ἱεξνςάιηεο ζὰ ἀπνθηήζῃ ηὴλ ἕμε ηνῦ λὰ κεινπνηῇ. Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζ. 

156. 
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3. Ἀθνινπζία λεθξψζηκνο εἰο ἄλδξαο, γπλαίθαο θαὶ λήπηα, λ Ἱεξᾶ 

Μεηξνπφιεη Πάθνπ, 1940. 

 

α) Σὸ Ἀλαζηαζηκαηάξηνλ 

 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ζηὸλ πξφινγν ηνῦ Ἀλαζηαζηκαηαξίνπ ηνπ 

ἀλαθέξεη ὅηη πξνβαίλεη ζηὴ κεινπνίεζε θαὶ ἔθδνζε ηνῦ κνπζηθνῦ αηνῦ 

βηβιίνπ, ἀθνῦ ἔρεη θαηὰ λνῦλ ηὸ ζεκλὸ θαὶ παηξνπαξάδνην ἐθθιεζηαζηηθὸ 

κέινο ηῆο κνπζηθῆο καο, ζχκθσλα κὲ ηὴ δηδαζθαιία ηνῦ Θεσξεηηθνῦ 

«Βπδαληηλῆο Μνπζηθῆο Υνξδή», πνὺ ἐμέδσζε πξὸ πεληαεηίαο
271

. Σὸ χληνκν 

Δἱξκνινγηθὸ θαὶ ηὸ ηηρεξαξηθὸ κέινο ἀθνξνῦλ ηὴλ ὕιε ηνῦ 

Ἀλαζηαζηκαηαξίνπ, θαὶ ζὲ αηὰ πεξηζηξέθεηαη ὅιν ηὸ πεξηερφκελν ηνῦ βηβιίνπ, 

πνὺ ἐμέδσζε. Πνιιὰ καζήκαηα ἔρνπλ κεινπνηεζῇ δχν θαὶ ηξεῖο θνξὲο θαὶ 

πνιιὰ ἄιια ἔρνπλ πξνζηεζῇ, ὅπσο ηὰ θεθξαγάξηα ὅισλ ηῶλ ἤρσλ, ὁ 

πεληεθνζηὸο ςαικφο,  ηηκησηέξα, δνμνινγίεο, ἀλαβαζκνί, πξφινγνη ζηηρεξῶλ 

πξνζνκνίσλ, ἑνξηῶλ πνὺ ζπκπίπηνπλ ζὲ ἑζπεξηλνὺο αββάησλ ἠ αἴλνπο ηῶλ 

Κπξηαθῶλ, ηὰ ἕληεθα ἑσζηλὰ ἐμαπνζηεηιάξηα θαὶ δνμαζηηθὰ θαὶ ηὰ αηφκεια 

ηῶλ ἐμαπνζηεηιαξίσλ θαὶ ἑνξηῶλ, πνὺ ζπκπίπηνπλ ζὲ Κπξηαθή
272

. 

ηὸ Ἀλαζηαζηκαηάξηφ ηνπ ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ζπκπεξηιακβάλεη θαὶ 

κεινπνηεῖ ηνὺο ζηίρνπο ηνῦ «Κχξηε, ἐθέθξαμα πξὸο ζὲ...», ἀπὸ ηὸ «Θνῦ Κχξηε 

θπιαθὴλ ηῷ ζηφκαηί κνπ...» κέρξη ηὸ «Ῥῦζαί κε ἐθ ηῶλ θαηαδησθφλησλ κε...» 

ζὲ ὅινπο ηνὺο ἤρνπο. Γπζηπρῶο κέρξη ηὴλ ἐπνρὴ ηνῦ Οἰθνλφκνπ Υαξαιάκπνπο 

νἱ Κχπξηνη ἐθδφηεο κνπζηθῶλ βηβιίσλ δὲλ ζπκπεξηειάκβαλαλ ηνὺο ζηίρνπο 

αηνὺο ζηὰ βηβιία ηνπο
273

. Ὄρη κφλν ηὰ ρξφληα ηνῦ Οἰθνλφκνπ Υαξαιάκπνπο, 

ἀιιὰ θαὶ κεηέπεηηα πνιινὶ ζπλζέηεο ὕκλσλ δὲλ κεινπνηνῦζαλ ηνὺο ζηίρνπο, κὲ 

ἀπνηέιεζκα νἱ ἱενξςάιηεο λὰ κὴλ ἔρνπλ ζαθῆ εἰθφλα ηῆο κειῳδηθῆο πινθῆο 

ηνπο. Αηὸο εἶλαη θαὶ ὁ ιφγνο, γηὰ ηὸλ ὁπνῖν γίλνληαη ζήκεξα πνιιὰ ιάζε ζηὴλ 

ἐθηέιεζε ηῶλ ζηίρσλ. Ὅζνλ ἀθνξ ηνὺο ζηίρνπο ηῶλ ηξνπαξίσλ, ἐὰλ πάξρῃ 

πξνθνξηθὴ παξάδνζε, ζαθῶο εἶλαη θαιχηεξε, ἀιιὰ ὅηαλ δὲλ πάξρνπλ ηὰ 
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 Σὸ Θεσξεηηθὸ «Βπδαληηλῆο Μνπζηθῆο Υνξδὴ» ἐμέδσζε ὁ νἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ηὸ 1940, 

ἐλῷ ηὸ Ἀλαζηαζηκαηάξηνλ πέληε ρξφληα ἀξγφηεξα, ηὸ 1945. 
272

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Ἀλαζηαζηκαηάξηνλ, ζ. α΄. 
273

 Βι. ὅπ.π. 
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ςαιηηθὰ ἀθνχζκαηα, ηφηε πνρξενῦληαη νἱ κεινπνηνὶ λὰ γξάςνπλ ζηὰ βηβιία 

ηνὺο ζηίρνπο θαὶ ὁηηδήπνηε ἄιιν ηείλεη πξὸο ἐμαθάληζε
274

. 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο, ἀθνινπζψληαο ηὴλ παξαδνζηαθὴ γξακκὴ ηῆο 

θθιεζίαο, ζεσξεῖ ὅηη θχξηνο ζθνπὸο ηῶλ ἀθνινπζηῶλ ηῆο ξζνδφμνπ 

θθιεζίαο εἶλαη λὰ δεκηνπξγήζῃ ζηὸλ πηζηὸ δηάζεζε γηὰ πξνζεπρή. Κάλνληαο 

κηὰ πξνέθηαζε ηῆο ζέζεσο αηῆο, ζὰ κπνξνχζακε λὰ ἀλαθέξνπκε ὅηη θαὶ ηῆο 

ςαικῳδίαο ὁ ζθνπὸο εἶλαη λὰ ἀπνζπάζῃ ηὴλ πξνζήισζε θαὶ πξνζνρὴ ηῶλ 

ἐθθιεζηαδνκέλσλ ἀπὸ ηὰ γήηλα θαὶ πξφζθαηξα θαὶ λὰ ἀλπςψζῃ ηὸ λνῦλ θαὶ ηὴλ 

δηάλνηα καο ζηὰ νξάληα θαὶ αἰψληα. Ἡ ςαικῳδία ζήκεξα ζηνὺο πιείζηνπο 

λανὺο ἔρεη θαηαληήζεη ἐπίδεημε θσλεηηθῶλ ἱθαλνηήησλ. Γη’ αηὸ θαὶ ηὰ 

κνπζηθὰ θείκελα, πνὺ κεινπνηνῦληαη ζκεξα ὡο ἐπὶ ηὸ πιεῖζηνλ ζθνπὸ ἔρνπλ 

λὰ ηέξςνπλ ηὴλ ἀθνὴ κὲ ηὶο ἔληερλεο κειῳδηθέο ηνπο γξακκὲο ζὲ βάξνο ηνῦ 

πνηεηηθνῦ θεηκέλνπ.  

Ἀλαθνξηθὰ κὲ ηὶο πνιχσξεο ἀθνινπζίεο ηῆο ξζνδφμνπ θθιεζίαο, πνιινὶ 

ἱεξνςάιηεο ζπρλὰ παξαιείπνπλ δηάθνξα ηξνπάξηα θαζὼο θαὶ ζηηρνινγίεο, 

πξνθεηκέλνπ λὰ ζπληνκεχζνπλ ηὴλ ὥξα πνπ δηαξθνῦλ νἱ ἀθνινπζίεο.  

Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ἔρεη ἀληίζεηε ζέζε θαὶ πηζηεχεη ὅηη ἀθφκε θαὶ  

ηέιεζε ἑζπεξηλνῦ ρσξὶο ζηηρνινγία εἶλαη ἄζθνπε
275

. 

 

β) Ἡ λεθξώζηκνο ἀθνπινπζία 

 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ἐμέδσζε ηὴ λεθξψζηκε ἀθνπινπζία ζηὴλ Πάθν 

ηὸ 1940
276

, ηὴλ ὀλνκάδεη δὲ «Ἀθνινπζία λεθξψζηκνο εἰο ἄλδξαο, γπλαίθαο θαὶ 

λήπηα». ηὴλ ἀθνινπζία αηὴ ἔρνπλ πξνζηεζεῖ ὁδεγίεο θαὶ ἑξκελεῖεο γηὰ ηὰ 

ιείςαλα, ηὴλ ηαθή, ηὰ κλεκφζπλα θαὶ ηὰ θφιιπβα. Ἔρεη ἐπίζεο ζπκπεξηιάβεη 
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 Αηὸο εἶλαη θαὶ ὁ ιφγνο, γηὰ ηὸλ ὁπνῖν ἀξθεηνὶ κεινπνηνὶ, ὅπσο ὁ Θεφδνπινο Καιιίληθνο θαὶ 

ἄιινη, θαηέγξαςαλ ηὰ παξαδνζηαθὰ ηξαγνχδηα, ηὰ ὁπνῖα ἔηεηλαλ πξὸο ἐμαθάληζε. Ἔηζη κὲ αηὸ 

ηὸλ ηξφπν δηέζσζαλ ηὰ ηξαγνχδηα θαὶ νἱ θαηνπηλὲο γελεὲο ἔρνπλ πξφζβαζε ζηὴλ παξάδνζε 

αηή. 
275

 Βι. ὅπ.π. Ἡ ἴδηα ηαθηηθὴ ζπκβαίλεη θαὶ κὲ ηὴλ παξάιεηςε ἀλαγλψζεσο ηῶλ Καλφλσλ ζηὴλ 

ἀθνινπζία ηνῦ ὄξζξνπ. Αηὸ γίλεηαη, ζχκθσλα κὲ αηνὺο πνὺ ζέινπλ λὰ ζπληνκεχζνπλ ηὶο 

ἀθνινπζίεο, γηὰ λὰ κὴ δηαξθνῦλ πνιιὲο ὥξεο. Ὅκσο  παξάιεηςε ηῶλ Καλφλσλ ζεσξνῦκε ὅηη 

δὲλ ἐλδείθλπηαη, ἀθνῦ ηὸ πεξηερφκελν ηῶλ ηξνπαξίσλ ηνῦ Καλφλα εἶλαη ὁ βίνο ηνῦ ἀγίνπ θαζὼο 

θαὶ νἱ ζενινγηθὲο ἀιήζεηεο πνὺ ἀπνξξένπλ ἀπὸ ηὸλ ἑνξηαζκὸ κηο γηνξηῆο ἠ ηῆο κλήκεο ἑλὸο 

ἁγίνπ. 
276

 Σὴ λεθξψζηκε ἀθνινπζία ἐμέδσζε ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ζηὸ ηππνγξαθεῖν Κ. Γ. 

Υακπηανπξῆ. εκεησηένλ ὅηη ηὴλ ἐπνρὴ ἐθείλε δὲλ πῆξραλ νἱ ιεθηξνληθνὶ πνινγηζηὲο γηὰ λὰ 

ζειηδψζνπλ ηὰ βηβιία, ὁπφηαλ ὁ θφπνο γηὰ ηὴλ ἔθδνζε ἑλὸο κνπζηθνῦ βηβιίνπ ἦηαλ πνιὺ 

πεξηζζφηεξνο ἀπ’ ὅ,ηη ζήκεξα. 
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ζὲ κνπζηθὰ θείκελα ηὸλ ἄκσκν, ηὰ εινγεηάξηα, ηὰ θαη’ ἦρνλ ἰδηφκεια, ηνὺο 

καθαξηζκνχο, θαὶ ηὰ δχν πξνζφκνηα, ηὰ ὁπνῖα ςάιινπκε ζηὸλ ηειεπηαῖν 

ἀζπαζκφ. 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ζεκεηψλεη ηὶο ὁδεγίεο θαὶ ηὴ δηαδηθαζία,  ὁπνία 

πάξρεη, ζηὴλ πξὸ θαὶ θαηὰ ηὴλ λεθξψζηκε ἀθνινπζία ηάμε. Ὅηαλ θνηκεζῇ 

θάπνηνο ὀξζφδνμνο ρξηζηηαλφο, πξνζθαιεῖηαη ὁ ἱεξὸο θιῆξνο ἀπὸ ηνὺο 

ζπγγελεῖο ηνῦ ηεζλεῶηνο ζηὸ ζπίηη ηνπ, ὅπνπ πάξρεη ὁ θεθνηκεκέλνο. θεῖ νἱ 

ἱεξεῖο ἐλδχνληαη ἐπηηξαρήιηα θαὶ ἄζπξα θειφληα, ζὲ ἔλδεημε ηνῦ θαζαξνῦ θαὶ 

ἀκφιπληνπ ηῆο ςπρῆο ηνῦ θεθνηκεκέλνπ. Οἱ δηάθνλνη ἐπίζεο ἐλδχνληαη θαὶ 

αηνὶ ζηηράξηα θαὶ ὡξάξηα θαὶ ἐλῷ θξαηνῦλ ζπκηαηά, ἀξρίδνπλ ηὴλ ἀθνινπζία, 

πνὺ ἀλαγξάθεηαη ζηὸ ηεῦρνο αηφ. 

Ὅηαλ ηειεηψζῃ  ἀθνινπζία αηή, ηφηε παίξλνπλ ηὸ ιείςαλν ζηὸ λαφ, θαηὰ 

ηὴλ ἑμῆο ηάμε∙ ηῆο ὅιεο πνκπῆο πξνεγνῦληαη ὁ ηαπξφο, ηὰ ἑμαπηέξπγα, θαλνί, 

ζηέθαλνη θιπ∙ κεηὰ ἀθνινπζνῦλ νἱ ςάιηεο, νἱ ὁπνῖνη ςάιινπλ ηὸ «Ἅγηνο ὁ 

Θεφο...» ἀξγὰ θαὶ θαηαλπθηηθά, ἠ ηὸλ λεθξψζηκν θαλφλα ἐλαιιάμ. Πίζσ ἀπὸ 

ηνὺο ςάιηεο ἀθνινπζνῦλ νἱ δηάθνλνη, νἱ ἱεξεῖο θαὶ πηὸ πίζσ ηὸ θέξεηξν κὲ ηὸλ 

θεθνηκεκέλν. Πίζσ ἀπὸ ηὸ θέξεηξν ἀθνινπζεῖ ὁ ιαφο. Ἂο ζεκεηψζνπκε ὅηη ὁ 

Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ηνλίδεη ζηὶο ὁδεγίεο ηνπ ὅηη, ὅηαλ παξίζηαηαη 

ἀξρηεξέαο θαὶ ηειεῖ ηὴ λεθξψζηκε ἀθνινπζία, νἱ ςάιηεο δὲλ ἐθθσλνῦλ πνπζελὰ 

νὔηε «εἰο πνιιὰ ἔηε...», νὔηε «ηὸλ Γεζπφηελ θαὶ Ἀξρηεξέα...», δηφηη δὲλ ρσξεῖ 

θαζφινπ αηὸ ζηὴ λεθξψζηκε ἀθνινπζία, ἀθνῦ εἶλαη ἀλάξκνζηεο αηὲο νἱ 

ἐθθσλήζεηο κπξνζηὰ ζηὸ λεθξηθὸ θέξεηξν θαὶ ζηνὺο πηζηνχο, πνὺ πελζνῦλ
277

. 

ηὸ ηέινο ηῆο Νεθξσζίκνπ Ἀθνινπζίαο ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο 

ἀπεπζχλεηαη ζηὸλ ἱεξέα θαὶ ηνλίδεη ὅηη  ηάμε αηὴ γίλεηαη θαὶ ςάιιεηαη ζὲ 

ὅινπο ηνὺο θνηκεζέληαο∙ ζὲ βαζηιεῖο, ζὲ παηξηάξρεο, ζὲ ἀξρηεξεῖο θαὶ ἱεξεῖο, ζὲ 

θνζκηθνὺο ἄλδξεο θαὶ γπλαῖθεο, ζὲ κηθξνὺο θαὶ κεγάινπο, θαζὼο θαὶ ζὲ αηὰ ηὰ 

βξέθε. Ὅινη εἴζαζηε ἕλαο ἐλ Υξηζηῷ Ἰεζνῦ
278

. 

Ὅπσο ἔρνπκε ἤδε ἀλαθέξεη, ἐθηὸο ἀπὸ ηὴ λεθξψζηκε ἀθνινπζία ζὲ ἄλδξεο 

θαὶ γπλαῖθεο, ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ἔρεη ζπκπεξηιάβεη ζηὸ ηεῦρνο αηὸ 
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 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Νεθξώζηκνο, ζζ. 6-7. 
278

 Βι. «Πάληεο γὰξ κεῖο εἷο ἐζηε ἐλ Υξηζηῷ Ἰεζνῦ». Γαι. γ, 28. Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, 

Νεθξώζηκνο, ὅπ.π., ζ. 19. 
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«ηάμε λεθξψζηκν εἰο ηειεπηήζαληα λήπηα». Ἀθνινχζσο ἔρεη ηάμε ζὲ 

θνηκεζέληαο θαηὰ ηὴ Γηαθαηλήζηκν ἑβδνκάδα. 

 

γ) Γηνξζσηηθὲο εἰζεγήζεηο ηνῦ Οἰθνλόκνπ Υαξαιάκπνπο ζὲ ζύγρξνλέο 

ηνπ κνπζηθὲο ἐθδόζεηο 

 

Σὸ ζέκα ηῆο παξνχζεο ἑλφηεηαο εἶλαη θάπνηεο δηνξζσηηθὲο πξνηάζεηο θαὶ 

εἰζεγήζεηο ηνῦ Οἰθνλφκνπ Υαξαιάκπνπο ζὲ θάπνηεο ζχγρξνλέο ηνπ κνπζηθὲο 

ἐθδφζεηο, ὅπσο  ζεηξὰ «Μνπζηθὸο Παλδέθηεο» ηῆο Ἀδειθφηεηαο Θενιφγσλ  

«ΕΧΖ», ἐθδφζεηο ηνῦ Μνπζηθνῦ πιιφγνπ Κσλζηαληηλνππφιεσο (1900), 

θάπνηεο ἀπὸ ηὶο ἐθδφζεηο ηνῦ ᾿Ησάλλε αθειαξίδε θαζὼο θαὶ ηνῦ ηπιηαλνῦ 

Υνπξκνπδίνπ ηνῦ Κππξίνπ. 

Ὡο εἰζαγσγηθὰ ηνῦ θεθαιαίνπ πεξὶ ηῶλ κνπζηθῶλ ἐθδφζεσλ «ΕΧΖ» 

ἀλαθέξεη ὅηη  ἐθθιεζηαζηηθὴ κνπζηθὴ κὲ ηὴλ ἔθδνζε κνπζηθῶλ βηβιίσλ ἀπὸ 

ηὴλ ἀδειθφηεηα Θενιφγσλ  «ΕΧΖ» πεξίκελε ηὴλ ἀπφξξηςε θαὶ ἀπνκάθξπλζε 

ηῆο μέλεο κνπζηθῆο, ἀπὸ ηὴλ ἔζσ ἱεξὰ θαὶ παηξνπαξάδνηε ἐθθιεζηαζηηθὴ θαὶ 

ζληθή· παξ᾿ ἐιπίδα ὅκσο ζπλέβε ηὸ ἀληίζεην. 

Μάδεςαλ κὲ ηὴλ ἱεξὴ κλῳδία ζηὰ ἴδηα βηβιία θαὶ ἐθ ηῆο ἔμσ, θαὶ κὲ ζεηξὰ 

ἐθδνζέλησλ κνπζηθῶλ βηβιίσλ εἰζήγαγαλ κεζνδηθὰ κὲ ηὴ γλήζηα 

ἐθθιεζηαζηηθὴ κνπζηθὴ θαὶ ᾿Ηηαιηθὴ θαὶ κπξλατθνὺο ἀκαλέδεο, θαὶ ηὴλ 

ἐλερείξηζαλ ζηνὺο κνπζηθνχο. ὲ αηὴ κπνξεῖ λὰ βξῇ θάπνηνο κειῳδία θαηὰ 

ηὴλ ἰδηνηξνπία θαὶ ηὴλ ἀξέζθεηά ηνπ. Δἶλαη ὅκσο ἄμηνλ ἀπνξίαο, ὅηη γηὰ ηὸ 

θήξπγκα ηνῦ ζείνπ ιφγνπ δείρλνπλ ἔλζεν δῆιν, ἀμηέπαηλν, θαὶ ἀμηνκίκεην, ἐλῷ 

γηὰ ηὴλ ἐθθιεζηαζηηθὴ κνπζηθή, ηὴλ ηφζν ζθηγθηὰ ἑλσκέλε κὲ ηὴ Θενινγία θαὶ 

ηῆο ὁπνίαο ηὰ θεξχγκαηα ςάιιεη ἀθαηάπαπζηα  Μνπζηθή, ἔδεημαλ 

ἀζχγγλσζην ἀδηαθνξία, θαὶ ἐπέηξεςαλ ηὴ ζπλχπαξμε καζεκάησλ, γξακκῶλ, 

θαὶ ζέζεσλ μέλσλ. 

πίζεο εἶλαη ἄμηνλ ἀπνξίαο, ηὸ ὅηη γηὰ ηὴλ ὀξζνγξαθία ηῆο Θενινγίαο 

πξνζέρνπλ κήπσο ιείςῃ ἔζησ θαὶ κία θεξαία, ἐλῷ γηὰ ηὴλ ὀξζνγξαθία ηῶλ 

κνπζηθῶλ ραξαθηήξσλ, πάλσ ζηνὺο ὁπνίνπο ζεκειηψλεηαη  ἐθθιεζηαζηηθὴ 

κλῳδία θαὶ ηὸ ὕθνο, ἔθιεηζαλ ηὰ κάηηα ηνπο, πξγκα ηὸ ὁπνῖν δείρλεη κνπζηθὴ 

ἀκάζεηα ηῆο ἐλεξγείαο ηῶλ ζεκείσλ ηῆο βπδαληηλῆο κνπζηθῆοˑ δηφηη ηί ἄιιν 

ζεκαίλεη  ρξήζε ιίγνπ ἀληὶ Πεηαζηῆο, ἠ ἀληὶ Κεληεκάησλ ιίγνπ θαὶ 
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ἀληίζηξνθα, ἠ δχν Ἀπνζηξφθσλ ἀληὶ πλερνῦο ιαθξνῦ, ἠ  ρξήζε Βαξείαο 

ἀληὶ Φεθηζηνῦ, θαὶ ἀληίζηξνθα, ἠ  ρξήζε καινῦ ζὲ δχν ζπιιαβέο, ἠ 

Ἀληηθελψκαηνο, ζηὴλ ἴδηα ζπιιαβή;
279

. 

ηὸ ζεκεῖν αηὸ εἶλαη ρξήζηκν λὰ ζεκεηψζνπκε ὅηη ὁ Οἰθνλφκνο 

Υαξάιακπνο δὲλ ἀλαθέξεη ὁπνηαδήπνηε ιάζε ζηὸ «Ἀλαζηαζηκαηάξηνλ» ηνῦ 

Πέηξνπ Λακπαδαξίνπ ηνῦ Πεινπνλλεζίνπ, δηαζθεπὴ Ἰσάλλνπ Πξσηνςάιηνπ, 

ἐθδφζεηο Ἀδειθφηεο Θενιφγσλ  «ΕΧΖ». Αηὸ γίλεηαη πξνθαλῶο δηφηη ζηὴλ 

ἔθδνζε ηνῦ ἐλ ιφγῳ Ἀλαζηαζηκαηαξίνπ ἔγηλε πηζηὴ ἀληηγξαθὴ ἐθ ηνῦ 

πξσηνηχπνπ. Γπζηπρῶο ὅκσο ζηὸλ Μνπζηθὸ Παλδέθηε ηῆο ἀδειθφηεηαο 

ζενιφγσλ «Ζ ΕΧΖ» πάξρνπλ πνιιὰ ὀξζνγξαθηθὰ κνπζηθὰ ιάζε. πίζεο 

ἔρνπλ ἀιινηψζεη θαὶ ἁπινπνηήζεη ζέζεηο ηῆο ςαιηηθῆο ηέρλεο. 

ηὰ πηὸ θάησ παξαδείγκαηα, ζηὰ ἀξηζηεξὰ παξαζέηνπκε ηὴλ ἐζθαικέλε 

γξαθὴ ηῶλ δηαθφξσλ ἐθδφζεσλ, ἐλῷ ζηὰ δεμηὰ ηὴ δηνξζσκέλε γξαθὴ ηνῦ 

Οἰθνλφκνπ Υαξαιάκπνπο. Σὰ παξαδείγκαηα αηὰ εἶλαη ἁπιὰ κεξηθὰ 

δεηγκαηνιεηπηηθὰ θαὶ ἐπηιεθηηθὰ ἀπὸ ηὸ πιῆζνο, ηὰ ὁπνῖα ἀλαθέξεη ὁ ζνθὸο 

γέξνληαο ηῆο Πάθνπ. ῎Δρνπκε ὁκαδνπνηήζεη ηὰ παξαδείγκαηα γηὰ λὰ 

ἀπνθχγνπκε ηὴλ ἐπαλάιεςε ηῶλ ἰδίσλ πεξηπηψζεσλ. 

ηὸ πξῶην παξάδεηγκα ηνῦ Οἰθνλφκνπ Υαξαιάκπνπο βιέπνπκε ηὴλ ὀξζὴ 

γξαθή, πνὺ δεηᾶ Πεηαζηὴ πξὶλ ἀπὸ κία ἰζφρξνλε θαηάβαζε θαὶ ὄρη ἁπιὸ 

ιίγνλ
280

. 

 

 

 

                                                           
279

 Βι. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Υνξδή, ὅπ.π., ζζ. 192-193. 
280

 Ἡ Πεηαζηὴ ζέιεη λὰ ἀλεβάδνπκε ηὴ θσλὴ ιίγν πεξηζζφηεξν ἀπὸ ηὴ θπζηθὴ ὀμχηεηα ηνῦ 

ηπρφληνο ηφλνπ. Φπιάζζεη δὲ αηὸ ηὸ ἰδίσκα, θαὶ ὅηαλ πνηάζζεηαη θάησ ἀπὸ ηὸ Ἴζν θαὶ ἀπὸ 

ηνὺο θαηηφληεο ραξαθηῆξεο· ηίζεηαη δὲ κπξνζηὰ ἀπὸ θαηηφληα ραξαθηήξα κφλε ηεο· ἐὰλ δὲ ἔρεη 

Κιάζκα, ηφηε κπνξνῦλ λὰ κπνῦλ πνιινὶ θαηηφληεο ραξαθηῆξεο. Βι. ΥΡΤΑΝΘΟΤ, Δἰζαγσγή, 

ὅπ.π., ζζ. 60-61, §139. ῞Οηαλ  Πεηαζηὴ ηεζῇ ρσξὶο ἑηεξφρξνλν, ηφηε δέρεηαη κία θαὶ κφλε 

Ἀπφζηξνθν θαὶ ὄρη πνιιέο, ὁπφηε θαὶ  Ἀπφζηξνθνο παίξλεη ζπιιαβή. Βι. ΚΖΛΣΕΑΝΗΓΖ, 

Γηδαζθαιία, ὅπ.π., ζ. 224. ὲ κνλφρξνλε πεηαζηὴ ἀθνινπζεῖ ἕλαο θαηηψλ ραξαθηήξαο, 

κνλφρξνλνο ἠ δίρξνλνο· ζὲ δίρξνλν δὲ πεηαζηὴ ἀθνινπζνῦλ θαὶ ἕλαο θαὶ πεξηζζφηεξνη 

θαηηφληεο ραξαθηῆξεο. Βι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 250. 
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ηὸ δεχηεξν παξάδεηγκα παξαηεξνῦκε ὅηη ὅηαλ ἔρνπκε ζπλερεῖο, ἰζφρξνλεο 

ἑηεξνζχιιαβεο θαηαβάζεηο ηνπνζεηνῦκε Φεθηζηὸ θάησ ἀπὸ ηὴλ ἀξρηθὴ 

ηνληδνκέλε ζπιιαβὴ θαὶ ὄρη Βαξεία πξὶλ ἀπὸ αηή
281

. πίζεο  πξὸ δχν 

ζπλερῶλ θαηαβάζεσλ δίρξνλνο ἀλάβαζε γξάθεηαη κὲ Πεηαζηὴ θαὶ ὄρη κὲ 

Φεθηζηφ. 

 

 

 

ηὸ ηξίην παξάδεηγκα βιέπνπκε ὅηη πξὶλ ἀπὸ κία ἰζφρξνλε ἑηεξνζχιιαβε 

θαηάβαζε πξέπεη λὰ ηνπνζεηνῦκε Πεηαζηὴ θαὶ ὄρη Βαξεία. 

 

 

 

Σέηαξην παξάδεηγκα: Πξὶλ ἀπὸ ἰζφρξνλεο ζπλερφκελεο θαηαβάζεηο πξέπεη 

λὰ ηνπνζεηνῦκε Φεθηζηὸ θαὶ ὄρη Βαξεία. ᾿Αθφκε βιέπνπκε ὅηη ὅηαλ ἔρνπκε 

πξὶλ ἀπὸ ζπλερφκελεο θαηαβάζεηο δίρξνλε ἀλάβαζε ηφηε  ἀλάβαζε γξάθεηαη 

κὲ Πεηαζηὴ θαὶ ὄρη κὲ Φεθηζηφ. 

 

 

 

Οἱ ἐθεμῆο δηνξζσηηθὲο εἰζεγήζεηο ἀλαθέξνληαη ζὲ ζέκαηα ἐζθαικέλεο 

ῥπζκηθῆο δηαηξέζεσο. 

 

                                                           
281

 Ὅηαλ πάιηλ βξίζθσληαη ζὲ κηὰ θαὶ ηὴλ ἴδηα γξακκὴ δχν ἠ ηξία Ἴζα, ἀπὸ ηὰ ὁπνῖα ηὸ 

ηειεπηαῖν ρξεηάδεηαη δσεξὴ ἐθθψλεζε, ηφηε ηίζεηαη ηὸ Φεθηζηὸ θάησ ἀπὸ ηὸ Ἴζν θαὶ 

ἀπαγγέιιεηαη δσεξά· ἀιι᾿ ὅκσο ἀπαηηεῖηαη θαὶ νἱ θαηηφληεο ραξαθηῆξεο λὰ εἶλαη ἰζφρξνλνη. Βι. 

ΚΖΛΣΕΑΝΗΓΖ, Γηδαζθαιία, ὅπ.π., ζζ. 207-208. Φεθηζηὸλ δὲ παίξλεη ηὸ ὀιίγν, ὅηαλ 

ἀθνινπζνῦλ δχν ἠ πεξηζζφηεξνη θαηηφληεο. Καὶ ηὸ δίρξνλν ὀιίγν ιακβάλεη ςεθηζηφλ, ὅηαλ 

ἀθνινπζνῦλ θαηηφληεο, ἐθ ηῶλ ὁπνίσλ ηνπιάρηζηνλ ὁ πξῶηνο εἶλαη δίρξνλνο. Βι. 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 248. ᾿Αθφκε πξὶλ ἀπὸ κία ἰζφρξνλε, ἑηεξνζχιιαβε 

θαηάβαζε ηνπνζεηνῦκε Πεηαζηὴ θαὶ ὄρη Βαξεία. 
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Σὸ πξῶην παξάδεηγκα
282

 ἔρεη ὡο ἑμῆο: 

 

 

 

Ἡ ξπζκηθὴ αηὴ δηαίξεζε ζὲ δχν ηξηζήκνπο θαηαζηξέθεη ηὴλ ὕπαξμε ηνῦ 

Παησληθνῦ ἀζπλζέηνπ πεληάζεκνπ πφδα θαὶ ηῶλ δχν ἑπνκέλσλ αηνῦ, Γίζεκνπ 

ἀπὸ ἄξζεσο θαὶ Ἀλάπαηζηνπ, Γαθηχινπ ἀπ᾿ ιάζζνλνο. χκθσλα κὲ ηὸλ 

Οἰθνλφκν Υαξάιακπν  ζέζε πξέπεη λὰ ρσξηζηῇ ὡο ἑμῆο: 

 

 

 

Ἡ ξπζκηθὴ δηαίξεζε ζπλίζηαηαη ἀπὸ ηέζζεξεηο πφδεο· δειαδὴ δχν δίζεκνπο, 

ἀπὸ ηνὺο ὁπνίνπο ὁ πξῶηνο ἀξρίδεη ἀπὸ ηὴ ζέζε ἐλῷ ὁ ἄιινο ἀπὸ ηὴλ ἄξζε, θαὶ 

ἑλὸο πεληάζεκνπ Παησληθνῦ πφδα θαὶ ἑλὸο Ἀλάπαηζηνπ ἀπὸ ἄξζεσο 

Γαθηπιηθνῦ πφδα. Μ᾿ αηὸ ηὸλ ρσξηζκὸ ζπκθσλεῖ ὁ κνπζηθὸο θαὶ ηνληθὸο 

ξπζκὸο κὲ ηὴλ πνίεζε ὡο ἑμῆο: 

 

 

 

ρεηηθὰ κὲ ηὸλ ρσξηζκὸ ηνῦ κέινπο ζὲ πφδεο, πηζηεχνπκε ὅηη ζηὴλ ςαιηηθὴ 

ηέρλε πξέπεη ηὸ θάζε κέηξν λὰ ἀξρίδῃ ζηὴλ ζέζε θαὶ ὄρη ζηὴλ ἄξζε. Ἡ ςαιηηθὴ 

ηέρλε ἔρεη ραξαθηήξα ηνληθὸ θαὶ ὄρη πξνζῳδηαθφ. Σφζν ὁ καέζηξνο ὅζν θαὶ νἱ 

κειῳδνὶ πξέπεη λὰ γλσξίδνπλ ζηαζεξὰ πνὺ ἔρεη ηνληζκὸ  ζπιιαβὴ θαὶ ἐθεῖ λὰ 

ἀξρηδῃ ὁ πφδαο. 

 

Σὸ δεχηεξν παξάδεηγκα
283

 ἔρεη ὡο ἑμῆο: 

                                                           
282

 Βι. Σξίηνο ηφκνο ηνῦ «Μνπζηθνῦ Παλδέθηε», ἐθδ «ΕΧΖ», ζ. 325. 
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ηὴ ζέζε αηὴ ηὸ ιίγν ηνῦ Ἀληηθελψκαηνο ηέζεθε ζηὴ ζέζε ηνῦ 

ζεσξνπκέλνπ δίζεκνπ πφδα. Ὅηαλ ὅκσο ρσξηζηεῖ θαλνληθά, ἀπνηειεῖ πφδα 

ἁπιφ, ἀζχλζεην ηνῦ Παησληθνῦ γέλνπο, ὡο ἑμῆο: 

 

 

 

Ἔηζη κὲ αηὸ ηὸ ρσξηζκὸ δεκηνπξγεῖηαη πεληάζεκνο θαὶ ὄρη ηξίζεκνο, δηφηη 

ὁ ηξίζεκνο θέξεη ηὸ ἁπιὸ Ἀληηθέλσκα ζηὴ ζέζε, πξγκα ηὸ ὁπνῖν νδέπνηε 

ἐπηηξέπεηαη. ᾿ αηὴ ηὴ ζέζε πξνζέθξνπζε θαηὰ ηὸλ Οἰθνλφκν Υαξάιακπν θαὶ 

ὁ Κσλζηαληῖλνο Φάρνο, ὁ ὁπνῖνο ἀληηθαηέζηεζε ηὸ ιίγνλ κὲ ηὸ Ἀληηθέλσκα, 

ηὸ ὁπνῖν ἀπαηηνῦζε βξαρεία ρξνληθὴ ἄξζε, κὲ ηὴλ Πεηαζηὴ θαὶ ἔηζη ζρεκάηηζε 

ζέζε, ἀθνῦ δηήξεζε ηὸλ ἀζχλζεην Παησληθὸ πφδα, ζὲ δχν, δειαδὴ ζὲ ἕλα 

ηξίζεκν θαὶ ἕλα δίζεκν, ὡο ἑμῆο: 

 

 

 

Πάλσ ζηὴλ ἴδηα ζέζε ζθφληαςε θαὶ ὁ Θεφδσξνο Φσθαέαο, κὲ ηὸ λὰ ηὴλ 

πεξπεδήζῃ κὲ ηὴ ρξεζηκνπνίεζε ηνῦ γνξγνῦ, ὡο ἑμῆο: 

 

 

 

῞Οινη νἱ ἄιινη ἄμηνη πξνζνρῆο κνπζηθνδηδάζθαινη ζεβάζηεθαλ αηὴ ηὴ 

ζέζε: 

 

                                                                                                                                                           
283

 Βι. Σέηαξηνο ηφκνο, ηνῦ «Μνπζηθνῦ Παλδέθηε» ηῆο «ΕΧΖ», ζζ. 35, 75 θαὶ 81. 
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Ἂο ζεκεηψζνπκε ἐδῶ ὅηη ἤδε ἔρνπλ γίλεη θάπνηεο βειηηψζεηο ἀπὸ ηὴλ 

Ἀδειθφηεηα Θενιφγσλ  «ΕΧΖ», ἀιιὰ ηὰ πεξηζζφηεξα ὀξζνγξαθηθὰ ιάζε 

παξακέλνπλ. ᾿Δπίζεο νἱ ἀλαγξαθφκελεο ζειίδεο ἀζθαιῶο ἔρνπλ ἀιιάμεη. 

Ἀλαθνξηθὰ κὲ ηὸλ ρσξηζκὸ ηνῦ πηὸ πάλσ κέινπο ζὲ κέηξα, ηίζεηαη ηὸ 

ἐξψηεκα πῶο ζὰ δηεπζχλῃ ὁ καέζηξνο ηὸλ πεληάζεκν πφδα, ηὸλ ὁπνῖν 

εἰζεγεῖηαη ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο. Ἀζθαιῶο ζὰ ηὸλ κεηξήζῃ ζὲ ἕλα ηξίζεκν 

θαὶ ἕλα δίζεκν. Ἀιινηῶο κπνξεῖ λὰ θάλῃ δχν θηλήζεηο ην ρέξη ηνπ, θαὶ ζηὴλ κὲλ 

ζέζε λὰ ςαινῦλ νἱ πξῶηνη ηξεῖο ρξφλνη θαὶ ζηὴλ ἄξζε νἱ ἄιινη δχν. Σφηε  

πξψηε θίλεζε ηνῦ ρεξηνῦ ζὰ εἶλαη κεγαιχηεξε ἀπὸ ηὴ δεχηεξε, ἀθνῦ  κὲλ 

πξψηε πεξηιακβάλεη ηξεῖο ρξφλνπο ἐλῷ  δεχηεξε δχν. 

Πηὸ θάησ παξαζέηνπκε θάπνηα ὀξζνγξαθηθὰ ιάζε, πνὺ ἐληνπίδεη ὁ 

Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ζηὶο ἐθδφζεηο ηνῦ Μνπζηθνῦ πιιφγνπ 

Κσλζηαληηλνππφιεσο 1900. 

ηὸ πξῶην παξάδεηγκα βιέπνπκε ὅηη ηὸ πλερὲο ιαθξὸλ γξάθεηαη ὅηαλ  

πξψηε ζπλερὴο ἔγγνξγνο θαηάβαζε ζπλερίδεη ζπιιαβὴ πξνεγνπκέλνπ 

ραξαθηήξα,  δὲ δεχηεξε θαηάβαζε ηῆο ζέζεσο εἶλαη ἐγθξαηὴο ἰδίαο ζπιιαβῆο. 

῎Δηζη  ζέζε αηὴ γξάθεηαη κὲ πλερὲο ιαθξὸλ θαὶ ὄρη κὲ δχν Ἀπνζηξφθνπο 

ἐθ ηῶλ ὁπνίσλ  πξψηε ιακβάλεη γνξγφλ
284

. 

 

 

 

                                                           
284

 Ὅηαλ ζὲ κία ζχλζεζε ρξεηάδεηαη λὰ ἔρνπκε ζπλερῆ θαηάβαζε, ηφηε πῶο κεηαρεηξηδάκαζηε ηὸ 

ιαθξφ; Σφηε ηίζεηαη ηὸ ιαθξὸ κὲ Ἀπφζηξνθν θαὶ πνηάζζεηαη, νἱ δὲ δχν θζφγγνη ηνπ 

πξνθέξνληαη ζπλερῶο· δηφηη  Ἀπφζηξνθνο ηίζεηαη ἀληὶ Γνξγνῦ, γηὰ ηὴλ πξψηε θσλή, ἐλῷ  

δεχηεξε ιακβάλεη ηὴ ζέζε. Βι. ΚΖΛΣΕΑΝΗΓΖ, Γηδαζθαιία, ὅπ.π., ζ. 243. «ηὸ ζπλερὲο 

ἐιαθξὸ  ἀπφζηξνθνο δὲλ δέρεηαη ἰδηαίηεξε ζπιιαβή, ἀιιὰ ζπλερίδεη ηὴ ζπιιαβὴ ηνῦ 

πξνεγνπκέλνπ ραξαθηήξα, ἀπὸ ηὸλ ὁπνῖν θαὶ ἐμαξηηαη. Σὸ δὲ ἐιαθξφ, ηὸ ὁπνῖν εἶλαη ἑλσκέλν 

κὲ αηὴ δέρεηαη ἰδηαίηεξε ζπιιαβὴ θαὶ ηὴλ πξνθέξεη πάληνηε ζὲ ζέζε ρξφλνπ, δηφηη δὲλ 

ιακβάλεη πνηὲ γνξγφ». ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 82. Πεξὶ ηνῦ ζπλερνῦο 

ἐιαθξνῦ βι. ἐπίζεο ζηὸ ἴδην βηβιίν ζ. 63. § 13γ. 
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Γεχηεξν παξάδεηγκα: Σὸ Φεθηζηὸ πξέπεη λὰ ηίζεηαη θάησ ἀπὸ Ἴζνλ ἠ 

ιίγνλ πξὶλ ἀπὸ δχν ἠ πεξηζζφηεξεο ζπλερεῖο ἰζφρξνλεο, ἑηεξνζχιιαβεο 

θαηαβάζεηο, νδέπνηε πξὶλ ἀπὸ κία, ὡο ἑμῆο: 

 

 

 

ηὸ ηξίην παξάδεηγκα βιέπνπκε ὅηη ηὸ Ἀληηθέλσκα δὲλ γξάθεηαη θαὶ δὲλ 

ἐθηειεῖηαη θάησ ἀπὸ ιίγνλ ἑηεξνζχιιαβν. 

 

 

 

Σέηαξην παξάδεηγκα: Πξὶλ ἀπὸ κία θαηάβαζε δὲλ πξέπεη λὰ ηίζεηαη 

ἑηεξφρξνλε Πεηαζηή
285

. 

 

 

 

Πέκπην παξάδεηγκα: Ἡ Βαξεία δὲλ πξνηάζζεηαη πξὶλ ἀπὸ θαηηφληα 

ἑηεξνζχιιαβν ραξαθηήξα ἀιιὰ ὁκνζχιιαβν
286

. 

 

 

 

                                                           
285

 Βι. θαὶ ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ζζ. 250-252. 
286

 Καὶ  κὲλ βαξεῖα γξάθεηαη πξὶλ ἀπὸ ηὸ ἴζν ἠ ἄιινπο θσλεηηθνὺο ραξαθηῆξεο. Λακβάλεη δὲ 

ηὸ ἴζν βαξεῖα, ὅηαλ ἀθνινπζῇ θαηηὼλ ραξαθηήξαο κὲ ηὴλ ἴδηα ζπιιαβή. 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 242. 
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λ ζπλερείᾳ παξαζέηνπκε θάπνηα ιάζε, πνὺ ἐληνπίδεη ὁ Οἰθνλφκνο 

Υαξάιακπνο ζηὶο ἐθδφζεηο ηνῦ Ἰσάλλε αθειιαξίδε. 

 

Πξῶην παξάδεηγκα: Πξὶλ ἀπὸ κία θαηηνῦζα δὲλ ηίζεηαη ἔγρξνλνο  Πεηαζηή. 

 

 

 

ηὸ δεχηεξν παξάδεηγκα ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο παξαηεξεῖ ὅηη δὲλ 

ἐπηηξέπεηαη ὄρη κφλν ζηὴ ιαιηὰ ὁ παξαηνληζκὸο ηῶλ ιέμεσλ, ἀιιὰ νὔηε ζηὴ 

κνπζηθή, ὅπσο· θαὶ νὔθεζηηλ θαὶ νὔθ ἦλ, γίλσζθσλ κε, ηαπείλσζελ, ὕπεξεκε 

ἐδψξεζαην, ζπιάγρληζζεηη, ἐθαηλφηνκεζε, θαὶ ἄιια πνιιὰ παξαζηξαηήκαηα 

ηῆο κνπζηθῆο ηνῦ αθειιαξίδε
287

. Ἡ ζέζε αηὴ δὲλ κο βξίζθεη ζχκθσλνπο, 

δηφηη νἱ παξαηνληζκνὶ εἶλαη κέξνο ηφζν ηῶλ ἐθθιεζηαζηηθῶλ ὕκλσλ (ὡο ἐπὶ ηὸ 

πιεῖζηνλ εἱξκνινγηθῶλ κειῶλ) θαζὼο ηῶλ δεκνηηθῶλ ηξαγνπδηῶλ.  ὕκλνο ἠ 

ηὸ δεκνηηθὸ ηξαγνχδη ἔρνπλ ζπλήζσο κηὰ ζπγθεθξηκέλε πινθή,  ὁπνία εἶλαη 

δχζθνιν λὰ ἀιιάμῃ
288

. Γὲλ κπνξνῦκε δειαδὴ λὰ ἀιιάμνπκε ηὸ κέινο ράξηλ ηνῦ 

πνηήκαηνο. πάξρνπλ ἀζθαιῶο πεξηπηψζεηο, θαηὰ ηὶο ὁπνῖεο κπνξνῦκε λὰ 

δηνξζψζνπκε ηὸ κέινο θαὶ ἔηζη λὰ κὴλ ἔρνπκε ηὸλ παξαηνληζκφ. Ὅκσο πξέπεη 

λὰ γλσξίδῃ ὁ ἱεξνςάιηεο θαὶ θπξίσο ὁ κειῳδὸο ἂλ κπνξνῦκε θαὶ ζὲ πνηὸ 

ζεκεῖν κπνξνῦκε λὰ ἀιιάμνπκε θαὶ λὰ δηνξζψζνπκε ηὸλ παξαηνληζκφ. Ὅζνλ 

ἀθνξ ηὰ ζηηρεξαξηθὰ θαὶ παπαδηθὰ κέιε, ζὲ αηὰ εἶλαη πηὸ εὔθνιν λὰ 

δηνξζψζνπκε ηὸλ παξαηνληζκὸ θαὶ ἀζθαιῶο αηὸ ἐπηβάιιεηαη. Ὅκσο ζηὰ 
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 Παξαηνληζκὸο γίλεηαη, ὅηαλ ηὸ κέινο ηνλίδῃ παξὰ ηὸλ θπζηθὸ ηνληζκὸ ηῶλ ιέμεσλ. ηὰ 

κνπζηθὰ θείκελα βξίζθνληαη ζὲ κεξηθὲο πεξηπηψζεηο παξαηνληζκνί, ὥζηε λὰ ἀθνχῃ θάπνηνο 

«ἑζπεξίλνλ ὕκλνλ θαὶ ιφγηθελ ιαηξείαλ», ἠ «Θεῷ ηῷ πνηήζαληη ζαπκάζηα ηέξαηα» θιπ. Δἰο ηὸλ 

ἔκπεηξν κνπζηθὸ δὲλ εἶλαη δχζθνιν λὰ δηνξζψλῃ θαηάιιεια θάζε παξαηνληζκφ. 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ζ. 157. Βι. ἐπίζεο ζηὸ ἴδην βηβιίν ζ. 329, παξ. 10.  
288

 Βι. ηὰ ζηηρεξὰ πξνζφκνηα, ηὰ ὁπνῖα ἔρνπλ ζπγθεθξηκέλν κέινο, ηὸ ὁπνῖν δὲλ ἀιιάδεη ἀιιὰ 

παξακέλεη ζηαζεξὸ θαὶ ἀκεηάβιεην, ἔζησ θαὶ ἂλ δεκηνπξγεῖηαη παξαηνληζκφο. 
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ζχληνκα κέιε θαζὼο θαὶ ζηὸ δεκνηηθὸ ηξαγνχδη ζεσξεῖηαη ἀδφθηκν λὰ 

ἀιιάμνπκε ηὸ κέινο ράξηλ ηνῦ πνηεηηθνῦ θεηκέλνπ. 

 

 

 

Σξίην παξάδεηγκα: Ἡ Βαξεία δὲλ πξνηίζεηαη ζὲ ἑηεξνζχιιαβεο. 

 

 

 

Σέηαξην παξάδεηγκα: Σὰ Κεληήκαηα
289

 νδέπνηε ηίζεληαη ζηὴλ ζέζε ηνῦ 

ξπζκηθνῦ πφδα, ἀιιὰ νὔηε πξὶλ ἀπὸ θαηηφληα ραξαθηήξα, παξὰ κφλν πάλσ ἀπὸ 

ιίγνλ, ὅπσο: 

 

 

 

ηὴ ζπλέρεηα παξαζέηνπκε θάπνηεο ὀξζνγξαθηθὲο δηνξζψζεηο κνπζηθῶλ 

ραξαθηήξσλ, νἱ ὁπνῖνη δὲλ εἶλαη ὀξζὰ γξακκέλνη, ἀπὸ ηὸ Ἀλαζηαζηκαηάξην ηνῦ 

ηπιηαλνῦ Υνπξκνπδίνπ. 
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 ηὴλ ἀξρὴ ἠ ηὸ ηέινο θάπνηνπ κέινπο, ἠ ζέζεο, ἠ ζηίρνπ, νδέπνηε ηίζεληαη ηὰ θεληήκαηα, 

ζεκεηνῦληαη δὲ πάληνηε ζηὸ κέζν ηῶλ δχν ζσκάησλ, πξὸο πνζηήξημή ηνπο. Βι. 

ΚΖΛΣΕΑΝΗΓΖ, Γηδαζθαιία, ὅπ.π., ζ. 229. Σὰ θεληήκαηα δὲλ ἔρνπλ δηθή ηνπο πφζηαζε, ἀιιὰ 

ἐμαξηῶληαη ἀρψξηζηα ἀπὸ ηὸλ πξνεγνχκελν ραξαθηῆξα. Γη’ αηὸ νὔηε ἀξρίδεη, νὔηε ηειεηψλεη 

θάπνην κέινο κὲ θεληήκαηα. Πξὶλ ἀπὸ αηὰ ηίζεηαη ὁπνηνζδήπνηε ραξαθηήξαο ἐθηὸο πεηαζηῆο· 

ἔπεηηα δὲ ἀπὸ αηὰ κπνξεῖ λὰ πάξρῃ ὁπνηνζδήπνηε ραξαθηήξαο, ἐθηὸο ἀπὸ ηὰ θεληήκαηα θαὶ 

ηὴλ πνξξνή. Ἀπὸ ἀπφςεσο ξπζκνῦ ηὰ θεληήκαηα δὲλ γίλνληαη πνηὲ ἀξρὴ ηνῦ πφδα, πάληνηε δὲ 

ιακβάλνληαη ζηὴλ ἄξζε ηνῦ ξπζκηθνῦ πφδα. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεσξία, ὅπ.π., ὅπ.π., ζ. 

252. 
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ηὸ πξῶην παξάδεηγκα βιέπνπκε ὅηη πξὶλ ἀπὸ κηὰ ὁκνζχιιαβν θαηάβαζε 

ηίζεηαη βαξεία θαὶ ὄρη Φεθηζηφ. 

 

 

 

ηὸ δεχηεξν παξάδεηγκα βιέπνκε ὅηη ζηὰ ἑηεξφρξνλα θαὶ ἑηεξνζχιιαβα 

πξέπεη λὰ ηίζεηαη  Πεηαζηὴ θαὶ ὄρη Φεθηζηφλ. 

 

 

 

δ) Ἀλάιπζε κειῶλ ηνῦ Οἰθνλόκνπ Υαξαιάκπνπο 

 

1. Μέζνδνο ἀλαιύζεσο 

 

Μεταγραμματισμὸς (κεζνβπδαληηλὴ ἐμεγεηηθὴ ζεκεηνγξαθία): 

Ἀθνινπζεῖηαη ηὸ κνληέιν ηνῦ κεηαγξακκαηηζκνῦ ηχπνπ Β΄, ὁ ὁπνῖνο 

πξνζεγγίδεη ἀπνθιεηζηηθὰ ηὴλ πνζνηηθὴ δηάζηαζε ηῆο δνκῆο ηνῦ κέινπο θαὶ 

κφλν. Μεηαγξακκαηίδεηαη κφλν  κεηξνθσληθὴ δνκὴ ηνῦ κέινπο, κφλν ηὰ ὕςε, 

ηὰ ὁπνῖα εἶλαη θαηαγεγξακκέλα κὲ ηὸ ἴζν θαὶ ηὰ ἔκθσλα ζεκάδηα ηῆο πξφηππεο 

γξαθῆο. Οἱ κεηαγξακκαηηζκνὶ ζὲ θακηὰ πεξίπησζε δὲλ ρξεζηκεχνπλ ὡο 

παξηηηνῦξεο γηὰ ηὴλ κνπζηθὴ ἐθηέιεζε θνκκαηηῶλ. 

Οἱ ιεγφκελεο ἀξγίεο:  δηπιὴ ( ), νἱ δχν ἀπφζηξνθνη ἠ ζχλδεζκνη 

( ) θαὶ ηὸ θξάηεκα ( ), κεηαγξακκαηίδνληαη ζπκβαηηθῶο ὡο λφηεο 

ρσξὶο γέκηζκα ( ) (ὁιφθιεξα). 

Σὸ ἴζν θαὶ ηὰ ἔκθσλα ζεκάδηα κεηαθέξνληαη κὲ καπξηζκέλεο λφηεο ρσξὶο 

νξέο ( ). 

Σὸ κηθξὸ θιάζκα ( ) (ηδάθηζκα) ἀπνδίδεηαη κὲ κηὰ κηθξὴ ὀξηδφληηα 

γξακκὴ πάλσ ζὲ καπξηζκέλε λφηα ( ), ἔρνληαο, ζχκθσλα κὲ ηὴλ Παπαδηθή, 

κηζὴ ἀξγία. 
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Ἡ ἀπόζηξνθνο (ζῶκα) πνὺ πξνεγεῖηαη ηνῦ ἐιαθξνῦ (πλεῦκα), ( ) 

ἀπνδίδεηαη ζπκβαηηθῶο κὲ κηθξή, πεξαζκαηηθὴ λφηα κέζα ζὲ παξέλζεζε  

(πξφθεηηαη γηὰ πξφγνλν ηνῦ ζπλερνῦο ἐιαθξνῦ ηῆο Νέαο Μεζφδνπ). 

Κπξίσο θαηὰ ηὴ κεηαβπδαληηλὴ ἐπνρὴ παξαηεξεῖηαη  ρξήζε ἑλὸο κηθξνῦ 

ἴζνπ (κὲ ἠ ρσξὶο γνξγὸ) ( ) ἠ, ζπαληφηεξα, κίαο ἀπνζηξφθνπ, ζὲ ζεκεῖα ὅπνπ 

ηὸ θείκελν ἔρεη δηπιὸ ἠ ηξηπιὸ ζχκθσλν. Αηὰ ηὰ ζεκάδηα κπνξνῦλ λὰ 

κεηαγξακκαηηζηνῦλ ὡο acciaccatura ( )
290

. 

ρεκαηηθὴ κεηαγξαθὴ (ἀλαιπηηθὴ λενβπδαληηλὴ ζεκεηνγξαθία): 

Μεηαγξάθνληαη ζρεκαηηθῶο ζηὸ πεληάγξακκν  βαζηθὴ κνξθὴ ηῆο κειῳδίαο, 

δειαδὴ ηὰ ὕςε θαὶ νἱ δηάξθεηεο
291

. 

 

Ἔλδεημε ρεηηθῶλ κνξίσλ 

 

 
 

2. Ἀλάιπζε ηῶλ κειῶλ 

 

α. Κεθξαγάξηνλ, ἦρνο α΄ 

  

Κύξηε ἐθέθξαμα πξὸο ζέ, 

εἰζάθνπζόλ κνπ, 

εἰζάθνπζόλ κνπ, Κύξηε. 

Κύξηε, ἐθέθξαμα πξὸο ζέ, 

εἰζάθνπζόλ κνπ 

πξόζρεο ηῇ θσλῇ ηῆο δεήζεώο κνπ, 

ἐλ ηῷ θεθξαγέλαη κε πξὸο ζὲ 
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 Βι. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ, Ἐμεγήζεηο, ζ. 79. ΒΑΗΛΔΗΑΓΖ, Θεσξία, ζ. 23. KENNEDY, 

Dictionary, ὅπ.π. ζζ. 22-23. ΟΗΚΟΝΟΜΗΓΖ, Θεσξία, ζζ. 140-141. STANLEY SADIE, 

Appoggiatura, NGDMM, η. 1, ζ. 510. STANFORD, Rudiments, ὅπ.π., ζ. 122. TAYLOR, 

Theory, ζζ. 117ἑμ. ΥΑΡΑΛΑΜΠΟΤ, Θεσξία, ζζ. 139-140 
291

 Βι. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ, Ἐμεγήζεηο, ὅπ.π., ζζ. 80-89. 
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εἰζάθνπζόλ κνπ, Κύξηε. 

 

Καηεπζπλζήησ  πξνζεπρή κνπ, 

ὡο ζπκίακα ἐλώπηόλ ζνπ, 

ἔπαξζηο ηῶλ ρεηξῶλ κνπ 

ζπζία ἑζπεξηλὴ 

εἰζάθνπζόλ κνπ, Κύξηε. 

 

ηὸ πεληάγξακκν ὁ πξῶηνο ἦρνο κεηαγξάθεηαη κὲ ὁπιηζκὸ Mi ὕθεζε δχν 

κνξίσλ θαὶ Si ὕθεζε ἐπίζεο δχν κνξίσλ
292

. 
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 Βι. ὅπ.π., ζ. 64. 
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α. Κεθξαγάξηνλ, Ἦρνο α΄ 

 

 
 

ηὸ παξὸλ θῶινλ ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο δηαθνξνπνηεῖηαη ἀπὸ ηὸ 

θιαζζηθφ κέινο ἀιιὰ θαὶ ἀπὸ ηὸλ Ἰσάλλε, ὁδεγψληαο ηὸ κέινο ζηὴλ δηθσλία 

(ἦρνο Νάνο, Γα Ναλα)
 293

. 

 

 
 

Ἡ δηαθνξνπνίεζε ηνῦ Οἰθoλφκνπ Υαξαιάκπνπο ζπλερίδεηαη θαὶ ζηὸ 

δεχηεξν θῶινλ. Οἱ δχν παιαηνὶ κεινπνηνὶ ὅκσο ἀξρίδνπλ ηὸ κέινο ἀπὸ ηὴλ 
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 Βι. ΜΑΤΡΟΔΗΓΖ, Σξόπνη, ζζ. 148-149. ΦΑΥΟΤ, Παξαζεκαληηθή, ὅπ.π., ζζ. 137 θαὶ 139. 
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ηξηθσλία, θαηεξρφκελνη ζηὴλ βάζε ηνπ. ηὸλ Οἰθνλφκν Υαξάιακπν ηὸ κέινο 

θηλεῖηαη θπκαηνεηδῶο πεξὶ ηὴλ βάζε ηνπ. 

 

 
 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο δηαθνξνπνηεῖηαη ἐληειῶο ζηὴλ ἔλαξμε ηνῦ 

κεισδηθνῦ ζρήκαηνο, ἐγγίδνληαο πνηθηικαηηθῶο ηὴλ ηεηξαθσλία ηνῦ κέινπο. 

 

 
 

Γὲλ πάξρεη νζηψδεο δηαθνξὰ κὲ ηὶο παιαηὲο κεισδηθὲο ἐθδνρέο. 
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 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο δηαθνξνπνηεῖηαη ἐληειῶο ἀπὸ ηνὺο 

πξνεγνπκέλνπο κεινπνηνχο, ἀξρίδνληαο ἀπὸ ηὴλ πνθσλία ηνῦ κέινπο (Νε)
294

 

θαὶ θαηαιήγνληαο ζηὴλ δηθσλία (Νε-Γα, ἀληνῦζα πνξεία, ἦρνο ηξίηνο). Οἱ 

παιαηφηεξνη κεινπνηνὶ ἀξρίδνπλ ηὸ κέινο ἀπὸ ηὴλ βάζε ηνπ (Πα) θαὶ 

θαηαιήγνπλ ζηὴλ κεζφηεηα (Πα-Εσ, θαηηνῦζα πνξεία, ἦρνο βαξχο)
295

. 
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 Πεξὶ πνθσλίαο βι. ΥΑΛΓΑΗΑΚΖ, Ἑξκελεία, ζζ. 67-73. 
295

 Βι. ΦΑΥΟΤ, Παξαζεκαληηθή, ὅπ.π., ζ. 139. 



+ 

 106 

ηὸλ Οἰθνλφκν Υαξάιακπν ζεκεηψλεηαη κία ἐιαθξὰ κεισδηθὴ 

δηαθνξνπνίεζε ζηὴλ ἔλαξμε ηῆο κνπζηθνξεηνξηθῆο θξάζεσο. 

 

 
 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ἀθνινπζεῖ ηνὺο παιαηνηέξνπο κεινπνηνχο, 

ζεκεηψλεη ὡζηφζν κία ἐιαθξὰ κεισδηθὴ δηαθνξνπνίεζε ζηὸ δεχηεξν κέξνο 

ηνῦ ζρήκαηνο. γγίδεηαη, πνηθηικαηηθῶο,  ἀληηθσλία ηνῦ κέινπο (Πα΄), ζηὴλ 

πξνζπάζεηα δηαπνηθίιζεσο ηνῦ κέινπο
296

 ηῶλ ζπιιαβῶλ «-γέλαη». 
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 Γεληθὰ πεξὶ δηαπνηθίιζεσο ζηὴλ ςαιηηθή βι. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ, Παξαζήκαλζε. Α. 

ΥΑΣΕΑΡΑ, Ἑξκελεία. ΝΔΡΑΝΣΕΖ, πκβνιή. 



+ 

 107 

 Οἰθνλφκνο ἀθνινπζεῖ κεισδηθῶο ηὸλ Ἰσάλλε∙ θαὶ νἱ δχν θαηέξρνληαη ἀπὸ 

ηὴλ ηξηθσλία πξὸο ηὴλ βάζε ηνῦ κέινπο.  Πέηξνο ἀξρίδεη ηὴλ θαηάβαζε ἀπὸ 

ηὴλ ηεηξαθσλία. 

 

 
 

 Οἰθνλφκνο ζπληέκλεη ηὸ πξῶην κέξνο ηνῦ κεισδηθνῦ ζρήκαηνο. Ἡ 

ζχληκεζε ἀθνξ ηὶο ζπιιαβὲο «-ζή» θαὶ «πξν-». ηὴλ δεχηεξε ἀθνινπζεί ηὸλ 

Πέηξν, ἀθνῦ  πξνέθηαζή ηεο, θαηὰ δχν ρξφλνπο, παξνπζηάδεηαη ζηὸλ Ἰσάλλε. 

 

 
 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο δηαθνξνπνηεῖηαη κεισδηθῶο ζηὴλ ἔλαξμε ηνῦ 

ζρήκαηνο, ηνλίδνληαο ἐκθαληηθῶο ζηὸλ ἐπηξξεκαηηθὸ ηχπν «ὡο». 
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 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο δηαθνξνπνηεῖηαη κεισδηθῶο ἀπὸ ηνὺο παιαηνὺο 

κεινπνηνχο, ζπληέκλνληαο ηὸ κέινο ζηὶο ζπιιαβὲο «ηῶλ ρεη-». Θεκειηψλεη ηὸ 

κέινο ζηὴλ δηθσλία Ναλα (Γα), δεκηνπξγψληαο ηξηθσλία (Γα-Εσ΄). 

 

 
 

Παξνπζηάδεηαη κία ἐιαθξὰ κεισδηθὴ δηαθνξνπνίεζε ζηὸ δεχηεξν κέξνο ηνῦ 

ζρήκαηνο.  Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ἐγγίδεη, πνηθηικαηηθῶο, ηὴλ ἀληηθσλία 

ηνῦ κέινπο (Πα΄), ζηὴλ πξνζπάζεηα δηαπνηθίιζεσο ηῆο ιέμεσο «ζπζία». 
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Γὲλ πάξρεη νζηψδεο δηαθνξὰ κὲ ηὶο παιαηὲο κεισδηθὲο ἐθδνρέο. 

 

β. Κεθξαγάξηνλ, ἦρνο β΄ 

ηὸ πεληάγξακκν ὁ ἐθ ηνῦ Γη δεχηεξνο ἦρνο κεηαγξάθεηαη κὲ θέζεηο 

ηεζζάξσλ ηκεκάησλ ζηὸλ θζφγγν La
297

. 
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 Βι. Μ. Ἀιεμάλδξνπ, Ἐμεγήζεηο, ὅπ.π., ζ. 65. 
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 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο δηαθνξνπνηεῖηαη κεισδηθῶο ἀπὸ ηνὺο 

πξνεγνπκέλνπο κεινπνηνχο, ἅπηεηαη ηῆο δηθσλίαο (Εσ΄) ἀληὶ ηῆο ηξηθσλίαο 

(Νε΄). 

 

 
 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο δηαθνξνπνηεῖηαη κεισδηθῶο ζηὸ ηέινο ηῆο 

θξάζεσο. 

 

 
 

Γὲλ πάξρεη θακκία δηαθνξὰ κὲ ηὶο παιαηὲο κεισδηθὲο ἐθδνρέο. 

 



+ 

 111 

 
 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο δηαθνξνπνηεῖηαη ἐληειῶο ἀπὸ ηὸλ Πέηξν 

θαηαιήγνληαο ζηὴλ βάζε ηνῦ ἤρνπ (Γη).  Πέηξνο θαὶ ὁ Ἰσάλλεο θαηαιήγνπλ 

ηὸ κέινο ζηὴλ ηξηθσλία (Νε΄). ηὴλ ἔλαξμε ηνῦ κεισδηθνῦ ζρήκαηνο ὁ 

Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ἀθνινπζεῖ ηὸλ Ἰσάλλε, ζηὴλ ζπλέρεηα ὅκσο ἅπηεηαη 

ηῆο δηθσλίαο. 

 

 
 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο δηαθνξνπνηεῖηαη ἐληειῶο ἀπὸ ηὸλ Πέηξν, ὁ 

ὁπνῖνο θαηαιήγεη ζηὴλ κεζφηεηα (Βνπ). Γηαθνξνπνηεῖηαη ὅκσο θαὶ ἀπὸ ηὸλ 

Ἰσάλλε, ἀθνῦ ζηὸ κέζνλ ηνῦ ζρήκαηνο ζηαζκεχεη ζηὴλ κεζφηεηα (Βνπ), γηὰ λὰ 

ἀλέιζεη ζηὸ ηέινο ζηὴλ βάζε ηνῦ ἤρνπ (Γη). 
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Γὲλ πάξρεη θακκία δηαθνξὰ κὲ ηὶο παιαηὲο κεισδηθὲο ἐθδνρέο. 

 

 
 

 Οἰθνλφκνο ἀθνινπζεῖ πεξηζζφηεξν ηὸλ Ἰσάλλε, ἅπηεηαη ὅκσο ηῆο 

ηξηθσλίαο (Νε΄) ἀληὶ ηῆο ηεηξαθσλίαο (Πα΄). Σὸ κέινο ηνῦ Ἰσάλλνπ ἀθνινπζεῖ 

ζθιεξὴ ρξσκαηηθὴ δνκή
298

. ηὸλ Πέηξν ηὸ κέινο ζηὸ κέζνλ ηνῦ ζρήκαηνο 

ζηαζκεχεη ζηὴλ κεζφηεηα (Βνπ), γηὰ λὰ ἀλέιζῃ ζηὸ ηέινο ζηὴλ βάζε ηνῦ ἤρνπ 

(Γη). 
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 Βι. ΥΡΤΑΝΘΟΤ, Θεσξεηηθὸλ Μέγα, ὅπ.π., ζζ. 107-108. 
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Γὲλ πάξρεη νζηψδεο δηαθνξὰ κὲ ηὶο παιαηὲο κεισδηθὲο ἐθδνρέο.  

Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ἀθνινπζεῖ πεξηζζφηεξν ηὸλ Ἰσάλλε κὲ ηὸλ ἐκθαληηθὸ 

ηνληζκὸ ηῆο δεχηεξεο ζπιιαβῆο ηῆο ιέμεσο «εἰζάθνπζφλ». 

 

 
 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ἀθνινπζεῖ ηὸλ Ἰσάλλε, κὲ ηὴλ δηαθνξὰ ὅηη ζηὴλ 

ἔλαξμε ηνῦ ζρήκαηνο ἄπηεηαη ηῆο δηθσλίαο (Εσ΄) ἀληὶ ηῆο ηξηθσλίαο (Νε΄). 
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 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο δηαθνξνπνηεῖηαη, ἀθνῦ ὁδεγεῖ ηὸ κέινο ζὲ 

θαηάιεμε ζηὴλ βάζε ηνπ, ἐλῶ νἱ Πέηξνο θαὶ Ἰσάλλεο θαηαιήγνπλ ζηὴλ 

κεζφηεηα (Βνπ). 

 

 
 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο δηαθνξνπνηεῖηαη ἀθνῦ θαηαιήγεη κὲλ ζηὴλ βάζε 

ηνῦ ἤρνπ, θηλνχκελνο θπκαηνεηδῶο πεξὶ αηήλ. Οἱ παιαηφηεξνη κεινπνηνὶ 

θαηαιήγνπλ ἐπίζεο ζηὴλ βάζε ηνῦ ἤρνπ, ἀθνῦ ὅκσο πξψηα δηέιζνπλ ἀπὸ ηὴλ 

ηξηθσλία (Νε΄). 
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 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο δηαθνξνπνηεῖηαη ἀθνῦ πξαγκαηνπνηεῖ θαηάιεμε 

ζηὴλ δηθσλία ηνῦ ἤρνπ (Εσ΄)
299

.  Πέηξνο θαηαιήγεη ζηὴλ ηξηθσλία (ζθιεξὴ 

ρξσκαηηθὴ ηξνπηθὴ δνκή) ἐλῷ ὁ Ἰσάλλεο ζηὴλ βάζε ηνῦ ἤρνπ (Γη). 

 

 
 

Γὲλ πάξρεη νζηψδεο δηαθνξὰ κὲ ηὶο παιαηὲο κειῳδηθὲο ἐθδνρέο.  

Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ἀθνινπζεῖ πεξηζζφηεξν ηὸλ Ἰσάλλε κὲ ηὸλ ἐκθαληηθὸ 

ηνληζκὸ ηῆο δεχηεξεο ζπιιαβῆο ηῆο ιέμεσο «εἰζάθνπζφλ». 

 

γ. Κεθξαγάξηνλ, ἦρνο πι. δ΄ 

 

ηὸ πεληάγξακκν ὁ ἦρνο πιάγηνο ηνῦ ηεηάξηνπ κεηαγξάθεηαη κὲ ὁπιηζκφ Μi 

ὕθεζε δχν κνξίσλ θαη Si ὕθεζε ἐπίζεο δχν κνξίσλ
300

. 

 

                                                           
299

 Ἡ θαηάιεμε ζηὴ δηθσλία ηνῦ β΄ ἤρνπ ἀπνηειεῖ πξνζθηιὴ ζπλήζεηα ηῶλ παιαηνηέξσλ 

Κππξίσλ κεινπνηῶλ. Γηὰ ηὸ ζέκα βι. ΠΑΡΖ, Υνπξκνύδηνο, ὅπ.π., ζζ. 152-164. 
300

 Βι. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ, Ἐμεγήζεηο, ὅπ.π., ζ. 68. 
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 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ἀθνινπζεῖ ηὸλ Πέηξν, δηπιαζηάδνληαο ὅκσο ηὴλ 

ρξνληθὴ δηάξθεηα ηῶλ δχν πξψησλ ζπιιαβῶλ. 

 

 

 
 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο δηαθνξνπνηεῖηαη ἐιαθξῶο, θαηαιήγεη κὲλ ζηὴλ 

κεζφηεηα ηνῦ Αγηα
301

 ἠ δηθσλία ηνῦ πιαγίνπ ηεηάξηνπ (Βνπ), ἐγγίδνληαο ὅκσο 

ηὸλ Γη. Οἱ δχν παιαηνὶ κεινπνηνὶ ὅκσο θαηέξρνληαη ζηὸλ Βνπ δεκηνπξγψληαο 

ηξηθσλία Κε-Βνπ, κὲ ηνὺο δχν θζφγγνπο ἐιαηησκέλνπο
302

. 

 

                                                           
301

 Βι. ΦΑΥΟΤ, Παξαζεκαληηθή, ὅπ.π., ζ. 136. 
302

 Βι. ΜΑΤΡΟΔΗΓΖ, ὅπ.π., ζ. 125. 
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Γὲλ πάξρεη νζηψδεο δηαθνξὰ κὲ ηὶο παιαηὲο κειῳδηθὲο ἐθδνρέο. 

 

 

 
 

Γὲλ πάξρεη νζηψδεο δηαθνξὰ κὲ ηὶο παιαηὲο κειῳδηθὲο ἐθδνρέο. 
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 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ἀθνινπζεῖ ηὸλ Πέηξν, θαηαιήγνληαο ζηὴλ 

κεζφηεηα ηνῦ Αγηα (Βνπ).  Πέηξνο ἐκθαλῶο δεκηνπξγεῖ ἦρν ιέγεην
303

. 

 

 

 

                                                           
303

 Βι. ὅπ.π. 
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Γὲλ πάξρεη νζηψδεο δηαθνξὰ κὲ ηὶο παιαηὲο κεισδηθὲο ἐθδνρέο. 

 

 
 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ἀθνινπζεῖ ηὸλ Ἰσάλλε δεκηνπξγψληαο κέινο 

Αγηα
304

, ἁπηφκελνο ὡζηφζν ηῆο θνξπθῆο ηῆο ηεηξαθσλίαο ηνῦ ἤρνπ (Πα΄), ζὲ 

ἀληίζεζε κὲ ηὸλ Ἰσάλλε ὁ ὁπνῖνο ἅπηεηαη ηῆο δηθσλίαο (Εσ΄) θαὶ κάιηζηα 

πνηθηικαηηθῶο. 

 

 
 

Γὲλ πάξρεη νζηψδεο δηαθνξὰ κὲ ηὶο παιαηὲο κειῳδηθὲο ἐθδνρέο. 

                                                           
304

 Βι. ΠΑΡΖ, Πξνζεσξία, ὅπ.π., ζ. 108. 
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 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο δηαθνξνπνηεῖηαη ἐιαθξῶο, θαηαιήγεη κὲλ ζηὴλ 

κεζφηεηα ηνῦ Αγηα ἠ δηθσλία ηνῦ πιαγίνπ ηεηάξηνπ (Βνπ), ἐγγίδνληαο ὅκσο ηὸλ 

Γη. Οἱ δχν παιαηνὶ κεινπνηνὶ ὅκσο θαηέξρνληαη ζηὸλ Βνπ δεκηνπξγψληαο 

ηξηθσλία Κε-Βνπ, κὲ ηνὺο δχν θζφγγνπο ἐιαηησκέλνπο. 

 

 
 

Γὲλ πάξρεη νζηψδεο δηαθνξὰ κὲ ηὶο παιαηὲο κειῳδηθὲο ἐθδνρέο. 
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 Οἰθνλφκνο ἀθνινπζεῖ ηὸλ Πέηξν δεκηνπξγψληαο κέινο Αγηα. 

 

 
 

Γὲλ πάξρεη νζηψδεο δηαθνξὰ κὲ ηὶο παιαηὲο κειῳδηθὲο ἐθδνρέο. 
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Γὲλ πάξρεη νζηψδεο δηαθνξὰ κὲ ηὶο παιαηὲο κειῳδηθὲο ἐθδνρέο. 
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ΔΠΗΛΔΓΟΜΔΝΑ 

 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο πῆξμε κηὰ ἀπὸ ηὶο ζεκαληηθψηεξεο 

πξνζσπηθφηεηεο ζηὸ ρῶξν ηῆο ςαιηηθῆο ηέρλεο θαηὰ ηὸ πξῶην κηζὸ ηνῦ 20
νῦ 

αἰψλα. Ἀλάισζε ὁιφθιεξε ηὴ δσή ηνπ ζηὴ κειέηε ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο 

κνπζηθῆο. λεβάζπλε ὅζν ιίγνη ζηὴλ ἐπνρή ηνπ ζηὰ ζηνηρεῖα, ηὰ ὁπνῖα 

ἀπαξηίδνπλ ηὴλ ἐπηζηήκε αηή. Πνιέκεζε κὲ δξηκχηεηα ηὴ ρξήζε ηῆο ηξίθσλεο 

δπηηθῆο κνπζηθῆο ἐληὸο ηῶλ ὀξζνδφμσλ ρξηζηηαληθῶλ ἱεξῶλ λαῶλ. Πξὸο ηνῦην 

ἀξζξνγξαθνῦζε ἐπὶ ηαθηηθῆο θπξίσο βάζεσο ζηὴλ ηνπηθὴ ἐθεκεξίδα «Πάθνο». 

Σὴλ ἐπνρὴ ἐθείλε  ηξηθσλία ἦηαλ ζὲ ἔμαξζε. Κχξηνο ἐθπξφζσπνο ηνῦ εἴδνπο 

αηνῦ ἦηαλ ὁ Ἰσάλλεο αθειιαξίδεο. 

Θεσξεῖ ἄκεζε ἀλάγθε λὰ πάξμῃ ἕλα Θεσξεηηθὸ ηῆο ςαιηηθῆο ηέρλεο. Αηὸ 

πξέπεη λὰ ἀλαθέξεηαη ιεπηνκεξῶο ζὲ ὅια ηὰ θχξηα θαὶ ἐπὶ κέξνπο ζέκαηα ηῆο 

ἐπηζηήκεο αηῆο. Παξάιιεια νἱ ἱεξνςάιηεο ζὰ κπνξνῦλ λὰ ἀλαηξέρνπλ ζὲ 

αηὸ ηὸ Θεσξεηηθὸ πξὸο θαηαξηηζκὸ θαὶ ἐλεκέξσζή ηνπο. Πηζηεχεη ἐπίζεο ὅηη 

εἶλαη ἀπαξαίηεην λὰ θαηαζθεπαζηῇ ἕλα κνπζηθὸ ὄξγαλν, θαηάιιειν γηὰ ηὴ 

δηδαζθαιία ηῶλ ηνληαίσλ δηαζηεκάησλ ηῆο ςαιηηθῆο. 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο, θάλνληαο κηὰ ζχγθξηζε, ἀληηπαξαβάιιεη ηὰ δχν 

κεγέζε, γιῶζζα θαὶ κνπζηθή. Ἀπὸ αηὴ ηὴλ ἀληηπαξάζεζε θαηαιήγεη ζηὸ 

ζπκπέξαζκα ὅηη  κνπζηθὴ ιεηηνπξγεῖ κὲ ηὸλ ἴδην ηξφπν, ὅπσο ἀθξηβῶο θαὶ  

γιῶζζα. Δἶλαη θαὶ ηὰ δχν δσληαλνὶ ὀξγαληζκνί, νἱ ὁπνῖνη δηακνξθψλνληαη 

ὀξγαληθὰ κέζα ζηὴλ παξάδνζε ηῶλ δηαθφξσλ ιαῶλ δηὰ κέζνπ ηῶλ αἰψλσλ. Καὶ 

ηὰ δχν κεγέζε πεξηέρνπλ δσληαλὰ θχηηαξα, ηὰ ὁπνῖα δηαπιάζνληαη κὲ ηὴ ζρέζε 

ηῶλ ἀλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο. 

Πίζηε ἀθξάδαληε ηνῦ Οἰθνλφκνπ Υαξαιάκπνπο εἶλαη ὅηη γηὰ λὰ 

ἀλαδεηήζνπκε θαὶ λὰ βξνῦκε ηὴλ θιαζζηθὴ βπδαληηλὴ κειῳδία, ἐπηβάιιεηαη λὰ 

ἀλαηξέμνπκε ζηνὺο κεγάινπο δεκηνπξγνὺο ηνῦ παξειζφληνο. Αηὸο εἶλαη ὁ 

ὀξζφδνμνο θαὶ κνλαδηθὸο ηξφπνο θαὶ δξφκνο, δηὰ κέζνπ ηνῦ ὁπνίνπ κπνξεῖ 

θάπνηνο λὰ θάλῃ θηῆκά ηνπ ηὸλ πινῦην, πνὺ πεξηέρεη  ςαιηηθὴ ηέρλε. 



+ 

 124 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ηνλίδεη ὅηη δὲλ πξέπεη λὰ ρξεζηκνπνηνῦκε 

ἰζνθξάηεκα, ηὸ ὁπνῖν λὰ ζρεκαηίδῃ θάζεηεο ἁξκνληθὲο ζπλερήζεηο ἠ 

ζπγρνξδίεο, ὅπσο δπζηπρῶο ζπκβαίλεη ζήκεξα ζὲ πιῆζνο ςαιηηθνὺο ρνξνὺο ἠ 

ὅπσο ἔθαλαλ νἱ ηξηθσληζηὲο δπηηθφηξνπνη ἱεξνςάιηεο ηῆο ἐπνρῆο ηνπ. Σὸ 

ἰζνθξάηεκα πξέπεη λὰ εἶλαη ἁπιὸ ἐπὶ ηνῦ θπξηεχνληνο ἠ δεζπφδνληνο θζφγγνπ. 

Ἡ ἔληαζε ηνῦ ἤρνπ ηῆο θσλῆο ηνῦ ἰζνθξάηε πξέπεη λὰ εἶλαη ἀλάινγε κὲ αηὴ 

ηνῦ ἱεξνςάιηε, ἔηζη ὥζηε αηὴ λὰ κὴ θαιχπηῃ ἠ ζθηάδῃ ηὴ θσλὴ ηνῦ 

ἱεξνςάιηε. 

Ὅζνλ ἀθνξ ζηὶο ἀπνζηάζεηο κεηαμὺ ηῶλ θζφγγσλ ζηνὺο δηάθνξνπο ἤρνπο, 

ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο δηαθνξνπνηεῖηαη ηφζν ἀπὸ ηὶο ἀπφςεηο ηνῦ 

Υξπζάλζνπ ηνῦ ἐθ Μαδχησλ, ὅζν θαὶ ηῆο παηξηαξρηθῆο ἐπηηξνπῆο ηνῦ 1881,  

ὁπνία κεηαμὺ ἄιισλ δηψξζσζε ηὰ δηαζηήκαηα, πνὺ θαζψξηζε ζηὸ Μέγα 

Θεσξεηηθὸ ὁ Υξχζαλζνο ὁ ἐθ Μαδχησλ. ηὸ ζέκα αηφ, ἀθνῦ ὁ Οἰθνλφκνο 

Υαξάιακπνο ἔθαλε ηὶο δηθέο ηνπ κεηξήζεηο, θαίλεηαη λὰ ζπκθσλῇ κὲ ηὸλ 

ηπιηαλὸ Υνπξκνχδην ηὸλ Κχπξην. 

 Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ὁξίδεη ηὴ Μίκεζε ζηὴ κνπζηθή, ὡο ηὸ λὰ 

κειίδνπκε θαὶ λὰ ςάιινπκε ζχκθσλα κὲ ηὰ λννχκελα. Αηὸ ζεκαίλεη ηὸ λὰ 

ςάιινπκε κὲ ὀμεῖα κειῳδία θάπνηεο ιέμεηο, πνὺ δειψλνπλ ηὸ ὕςνο ἠ κὲ βαξεία 

κειῳδία ιέμεηο ἠ θξάζεηο, πνὺ δειψλνπλ ρζακαιφηεηα. Ἀθφκε  Μίκεζε κο 

πνδεηθλχεη ὅηη πξέπεη λὰ ςάιινπκε κὲ ιππεκέλε κειῳδία ιέμεηο ἠ θξάζεηο, κὲ 

ηὶο ὁπνῖεο θαλεξψλεηαη ιχπε ἠ ηὸ λὰ ςάιινπκε κὲ ραξκφζπλε κειῳδία ιέμεηο, 

πνὺ θαλεξψλνπλ ραξά. Γηὰ λὰ θαηνξζψζῃ ἕλαο ἱεξνςάιηεο λὰ ἐθηειέζῃ ηὴ 

Μίκεζε,  ὁπνία πάξρεη ζηὰ ἐθθιεζηαζηηθὰ κνπζηθὰ θείκελα, πξέπεη λὰ κάζῃ 

ηὴ ςαιηηθὴ ηέρλε δηὰ δψζεο θσλῆο. Σνηνπηνηξφπσο ζὰ ρξεζηκνπνηῇ ηὴλ 

ἀθνπζηηθὴ παξάδνζε, ηὴλ ὁπνία κο θιεξνδφηεζαλ νἱ πξφγνλνί καο θαὶ ὄρη ηὰ 

ζπγθεξαζκέλα ὄξγαλα, ηὰ ὁπνῖα εἶλαη μέλα πξὸο ηὸ ὕθνο ηῆο ἐθθιεζηαζηηθῆο 

καο κνπζηθῆο. 

Ὅζνλ ἀθνξ ζηὴ ρξήζε ηνῦ «κνλνῦ» ρξφλνπ, κπνξνῦκε λὰ ηὸλ 

ρξεζηκνπνηήζνπκε κφλν γηὰ ζθνπνὺο δηδαζθαιίαο θαὶ ὄρη ἐληὸο ηνῦ ἱεξνῦ λανῦ. 

Ὅηαλ ἔρνπκε θάπνηα δπζθνιία ζηὴλ ἐθηέιεζε ἠ ὅηαλ ἔρνπκε γξήγνξνπο 

θζφγγνπο, πάλσ ζηνὺο ὁπνίνπο ηίζεηαη δίγνξγν ἠ ηξίγνξγν, ηφηε κπνξνῦκε λὰ 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ηὸλ κνλὸ ρξφλν, γηὰ λὰ εἶλαη πηὸ μεθάζαξν ηὸ ἀθνπζηηθὸ 
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ἀπνηέιεζκα. Ὅηαλ ὁ καζεηὴο πξνρσξήζῃ ζηὴλ ἐθκάζεζε ηῆο ςαιηηθῆο, ηφηε 

κπνξνῦκε λὰ ρξεζηκνπνηήζνπκε ηὸλ ἁπιὸ θαὶ ἀθνινχζσο ηὸλ ζπλεπηπγκέλν 

ρξφλν. Ἂο ζεκεηψζνπκε ὅηη νἱ ρξφλνη κνλφο, ἁπιὸο θαὶ ζπλεπηπγκέλνο εἶλαη 

θάπνηνη ηξφπνη θαὶ κέζα, δηὰ ηῶλ ὁπνίσλ κεηξνῦκε ηὸ κέινο. Ἂλ ἕλαο καζεηὴο 

γλσξίδεη θαὶ ρξεζηκνπνηεῖ ηνὺο ρξφλνπο αηνὺο ἠ ἔρεη ἐθ θχζεσο ηὸ «ξπζκηθὸ 

ηάιαλην», ηφηε δὲλ πάξρεη ιφγνο λὰ ρξεζκηνπνηήζῃ αηνὺο ηνὺο ηξφπνπο 

κεηξήζεσο. ηὴλ πεξίπησζε αηὴ ὁ ἐθηειεζηὴο ἐθθξάδεη ηὸλ ὕκλν, ὅπσο ἕλαο 

ὥξηκνο πνηεηήο ἀπαγγέιιεη ἕλα πνίεκα. 

ηὸ Θεσξεηηθό ηνπ ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ἔρεη εἰδηθὸ θεθάιαην, ζηὸ 

ὁπνῖν πνδεηθλχεη θαὶ δηνξζψλεη ἀξθεηὰ ὀξζνγξαθηθὰ κνπζηθὰ ιάζε ζὲ 

ἐθδφζεηο ηῆο ἐπνρῆο ηνπ, ὅπσο ηῶλ ἐθδφζεσλ ηῆο ἀδειθφηεηαο ζενιφγσλ 

«ΕΧΖ», ηῶλ ἐθδφζεσλ ηνῦ ηπιηαλνῦ Υνπξκνπδίνπ ηνῦ Κππξίνπ θαζὼο θαὶ 

ἄιισλ ἐθδφζεσλ. 

Ὡο κεινπνηὸο ὁ Οἰθνλφκνο Υαξάιακπνο ἀθνινπζεῖ ζπλήζσο ηὸλ Πέηξν 

Λακπαδάξην θαὶ Ἰσάλλε Πξσηνςάιηε, δηαθνξνπνηνχκελνο ὡζηφζν ζὲ θάπνηα 

ζεκεῖα ηνῦ κέινπο, θαηαγξάθνληαο πξνζσπηθὲο κνπζηθὲο ζέζεηο ἤ θαὶ 

ἀθνχζκαηα ἀπὸ ηνὺο δηδαζθάινπο ηνπ. ηὸ Κεθξαγάξην ηνῦ πξψηνπ ἤρνπ 

θαίλεηαη λὰ ἐπηκέλῃ, ζὲ πνιιὰ ζεκεῖα, ζηὴ δηθσλία ηνπ κέινπο, πξγκα ηὸ 

ὁπνῖν ρξήδεη βαζπηέξαο δηεξεπλήζεσο. 
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ABSTRACT 

 

Ekonomos Charalambos was, in the first half of 20
th

 century, one of the most 

important personalities in the area of psaltic art. He devoted his entire life 

studying ecclesiastical music. Almost none, in his era, acquired the extensive 

knowledge that he did on the elements that constitute this science. He fiercely 

fought the use of western three-part harmony music in the Orthodox Christian 

churches. To this end, he was, on a rather regular basis, writing articles for the 

local newspaper “Paphos”. During this period, the three-part harmony music 

was flourishing and the main representative of this trend was Ioannis 

Sakellaridis. 

He judges that the existence of a manual on the theory of psaltic art 

(“Theoritikon”) is an immediate necessity. The Theoritikon should refer in 

detail to all the main and particular aspects of the psaltic science. At the same 

time, the chanters, by consulting it, would be able to inform and further educate 

themselves. He also believes that it is essential to construct a musical instrument 

suitable for the teaching of the intervals of the psaltic music. 

In making a comparison between language and music, Ekonomos 

Charalambos was led to the conclusion that both elements behave in the same 

way. That is, they are both living organisms which are, through the centuries, 

evolved and organically fabricated among various peoples’ cultures and 

traditions. Both language and music contain living cells which are shaped in 

accordance to the type of relationship between humans. 

Ekonomos Charalambos strongly believed that in order to seek out and find 

the genuine classical Byzantine melody, we must turn to the great composers of 

the past. This is the only and most appropriate method and path, by which one 

can acquire the wealth of the psaltic art. 

He stresses that we should not use “ison” (i.e. base-tone), with the intention 

of forming vertical harmonies or chords, as sadly is the case in a lot of psaltic 
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choirs today, or as it was the case with the western-style ecclesiastical chanters 

of his era. “Ison” must be simple and in comformity with the tonic or with the 

dominant tone. The volume of the voice of the «ison-keeper» must be analogous 

to that of the chanter, so that the voice of the chanter will not be over-shadowed 

or supressed. 

Regarding the distance between the tones of the various modes, Ekonomos 

Charalambos differentiates himself from both the views of Chrysanthos of 

Madyton, and the Patriarchal Committe of 1881, which, inter alia, corrected the 

intervals defined by Chrysanthos of Madyton in his «Mega Theoretikon». On 

this matter, Ekonomos Charalambos made his own measurements, and he seems 

to agree with the Cypriot Stylianos Hourmouzios. 

Ekonomos Charalambos defines «Ηmitation» in music, as when our singing 

and chanting reflects the meaning of the text. This means that when we come 

across with words that underline height, these must be rendered with acute 

melody and those words or phrases which indicate the opposite (i.e. low level) 

should be delivered with subdued melody. Also, Ηmitation suggests that words 

or phrases which convey sadness should be chanted with a downhearted 

melody, whereas in the case of joyful words, with a cheerful melody. For the 

chanter to become able to execute Imitation, found in the ecclesiastical music 

texts, he has to learn psaltic art through live exposure to chanting. This way the 

chanter will adopt the live, acoustical tradition, bequeathed by our ancestors, 

and avoid the use of tempered musical instruments that are alien to the ethos of 

our ecclesiastical music. 

As far as the use of "single" beat is concerned, we can only use it for 

teaching purposes and not during church services. When we face difficulty in 

executing or when we deal with fast-pace notes that are assigned “digorgon” or 

“trigorgon”, then we can use “single-beat” rhythm so that the acoustic result 

becomes clearer. As the student advances and becomes more experienced in 

psalting art, then the simple rhythm and subsequently the compound rhythm can 

be used. It is worth noting that the “single-beat”, simple and compound rhythms 

are some ways and means by which we measure the text rhythmically. In case a 

student knows and uses these rhythms, or he has by nature the "rhythmic talent", 
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then there is no reason to use this kind of measurements. In this case, the 

chanter expresses the hymn in the same way an experienced poet reads a poem 

aloud. 

In his “Theoritikon”, Ekonomos Charalambos dedicates a whole chapter, 

underlining and correcting spelling mistakes found in various musical 

publications of his era, such as those belonging to the Fraternity of theologians 

'Zoe', to the Cypriot Stylianos Chourmouzios, and to various others. 

When composing, Ekonomos Charalambos usually follows Petros 

Lampadarios and Ioannis Protopsaltis, however, at some points he differentiates 

himself, writing his own musical phrases or acoustic phrases he had heard from 

his teachers. It seems that in the “Kekragarion” of the First mode he insists, at 

various points, on the two-part voicing in the musical phrase, something which 

requires a more in-depth investigation. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Oikonomos Charalambos war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine 

der wichtigsten Persönlichkeiten auf dem Gebiet der Psaltischen Kunst. Er 

verbrachte sein ganzes Leben mit dem Studium der Byzantinischen 

Kirchenmusik. Nur wenige Menschen seiner Zeit hatten das tiefe Wissen, das er 

für die Bestandteile dieser Wissenschaft erworben hatte. 

Er kämpfte immens gegen die Verwendung vierteiliger westlicher 

Harmoniemusik in den orthodoxen christlichen Kirchen. Zu diesem Zweck 

schrieb er regelmäßig Artikel in der Lokalzeitung “Paphos”. Während dieser 

Zeit waren die vierstimmigen Gesänge sehr üblich. Hauptvertreter dieses Genres 

war Ioannis Sakellaridis. 

Für ihn stellt die Erstellung eines Handbuchs zur Theorie der Psaltischen 

Kunst eine unmittelbare Notwendigkeit dar. Dies sollte sich detailliert auf alle 

wesentlichen und besonderen Aspekte der Psaltischen Wissenschaft beziehen. 

Gleichzeitig können die Kirchensänger es für ihre Information und Ausbildung 

nutzen. Er glaubt auch, dass es unerlässlich ist, ein Musikinstrument zu 

konstruieren, das für das Lehren der Tonintervalle der Psaltischen Musik 

geeignet ist. 

Oikonomos Charalambos stellt im Vergleich die Sprache der Musik 

gegenüber. Aufgrund dieses Kontrastes kommt er zu dem Schluss, dass die 

Musik genauso funktioniert wie die Sprache. Beide sind lebende Organismen, 

die in der Tradition der Nationen über Jahrhunderte leben. 

Oikonomos Charalambos war fest davon überzeugt, dass wir uns an die 

großen Komponisten der Vergangenheit wenden müssen, um die klassische 

byzantinische klassische Melodie zu suchen und zu finden. Dies ist der 

geeignete und einzige Weg, durch den man den Reichtum der Psaltischen Kunst 

besitzen kann. 
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Oikonomos Charalambos betont, dass wir “Ison” (= gleicher Ton) nicht 

verwenden sollten, um vertikale Harmonien oder Akkorde zu bilden, wie es 

leider bei vielen heutigen Psaltischen Chören oder bei den westlichen 

vierstimmigen Kirchensängern seiner Zeit der Fall ist. “Ison” muss im Rahmen 

des Tonikums und des vorherrschenden Tones einfach sein. Die Lautstärke der 

Stimme von “Isokratis” muss der des Kirchensängers entsprechen, damit die 

Stimme des Kirchensängers nicht abgeschattet oder unterdrückt wird. 

Bezüglich der Entfernung zwischen den Tönen der verschiedenen Modi 

unterscheidet sich Oikonomos Charalambos sowohl von den Ansichten des 

Chrysanthos von Madyton als auch von denen des Patriarchalischen Komitees 

von 1881, das unter anderem die von Chrysanthos von Madyton in seinem 

“Mega Theoretikon” definierten Intervalle korrigierte. 

In dieser Angelegenheit hat Oikonomos Charalambos seine eigenen 

Messungen vorgenommen, und er scheint dem Zyprioten Stylianos 

Hourmouzios zuzustimmen. 

Als Mimesis (altgriechisch κίκεζηο, “Nachahmung”) bezeichnet Oikonomos 

Charalambos das Prinzip der Nachahmung in der Musik im Sinne der 

musikalischen Wiedergabe des “Verstandenen”. Dies bedeutet, mit intensiver 

Melodie bestimmte Wörter zu singen, die die Höhe angeben, oder mit 

gedämpften Melodien Wörter oder Phrasen zu singen, die niedrige Pegel 

anzeigen. Die Mimesis weist auch darauf hin, dass wir mit traurigen Melodien 

Worte oder Phrasen musikalisch wiedergeben müssen, die Traurigkeit zeigen 

oder dass wir mit fröhlichen Melodien Worte oder Phrasen singen müssen, die 

Freude zeigen. Ein Kirchensänger kann nur eine Mimesis erreichen, die in den 

kirchlichen Musiktexten vorhanden ist, wenn er die psaltische Kunst durch die 

reale Begegnung mit Kirchengesang erlernt. So wird er von der gehörten 

Tradition profitieren, die von unseren Vorfahren hinterlassen wurde, und nicht 

von den Musikinstrumenten, die dem Ethos unserer kirchlichen Musik fremd 

sind. 

Was die Verwendung des „einfachen“ Rythmus angeht, können wir sie nur 

zu Lehrzwecken und nicht in der Kirche verwenden. Wenn bei der Ausführung 

Schwierigkeiten auftreten oder wir uns mit schnellen Noten befassen, denen 
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“Digorgon” oder “Trigorgon” zugewiesen ist, können wir den einfachen 

Rhythmus verwenden, damit das akustische Ergebnis klarer wird. Wenn sich der 

Schüler weiterentwickelt und erfahrener wird, können wir den “einfachen” 

Rhythmus und anschließend den komprimierten Rhythmus verwenden. Es ist 

erwähnenswert, dass die einfachen und komprimierten Rhythmen einige Wege 

und Mittel darstellen, durch die wir den Text rhythmisch messen. Wenn ein 

Schüler diese Rhythmen kennt und verwendet oder von Natur aus das 

“rhythmische Talent” besitzt, gibt es keinen Grund, diese Art von Messungen zu 

verwenden. In diesem Fall drückt der Kirchensänger die Hymne genauso aus, 

wie ein erfahrener Dichter ein Gedicht rezitiert. 

Oikonomos Charalambos hat in seinem Theoriebuch ein eigenes Kapitel, in 

dem er Rechtschreibfehler in verschiedenen Publikationen seiner Zeit korrigiert, 

beispielsweise in den Veröffentlichungen der Bruderschaft der Theologen 

“ΕΧΖ”, in den Veröffentlichungen des Zyprioten Stylianos Chourmouzios 

sowie in anderen Publikationen. 

Als Komponist folgt Oikonomos Charalambos in der Regel Petros 

Lampadarios und Ioannis Protopsaltis, unterscheidet sich jedoch an einigen 

Stellen selbst, indem er seine eigenen musikalischen Phrasen oder akustischen 

Phrasen schreibt, die er von seinen Lehrern gehört hat. Es scheint, dass er im 

“Kekragarion” des ersten Modus an verschiedenen Stellen auf zweiteilige 

Stimmhaftigkeit in der musikalischen Phrase besteht, was eine eingehendere 

Untersuchung erfordert. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

α) Φσηνγξαθία 
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β) Πίλαθεο 

 

1) Γεθαπεληάρνξδνο θιίκαθα θαηὰ ηὸ ζύζηεκα ηνῦ Ππζαγόξα 
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2) Ἡ θιίκαθα ηῶλ πνιπζύιιαβσλ θζόγγσλ θαηὰ ηὸλ ηξνρὸ 
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3) Κιίκαθεο Γηαηνληθή, Σξίηνπ θαὶ Βαξέσο θαὶ Σξηθσλία 
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4) Ὁ πηὸ θάησ πίλαθαο δείρλεη ηὶο δηάθνξεο ζηὴ ρνξδὴ ζέζεηο ηῶλ θζόγγσλ 

ὅισλ ηῶλ γελῶλ, ηῶλ θζνξῶλ θαὶ ηῶλ καξηπξηῶλ, ηῆο ὑθέζεσο θαὶ 

δηέζεσο, ηῶλ ηνληαίσλ αὐηῶλ δηαζηεκάησλ, θαὶ ηῆο εὐξσπατθῆο θιίκαθαο. 

 

 

 

 

 

πλέρεηα ηνῦ πίλαθα αηνῦ βιέπε ζηὴλ ἑπφκελε ζειίδα. 
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γ) Ἔγγραφα

Ἀρθρογραφία τοῦ Οἰκονόμου Χαραλάμπους στὴν ἐφημερίδα «Πάφος»

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΑΦΟΣ, Ἑβδομαδιαία ἀνεξάρτητος ἐφημερίς, Ἔτος Δ΄ - Ἀρ. φύλ-
λου 189, Πέμπτη 7 Μαρτίου 1935.

Ἡ φωνητικὴ παράδοσις διέσωσε καὶ διασώζει μέχρις ἡμῶν τὴν ἱερὰν
Βυζαντινὴν Μουσικήν, κτῆμα οὖσαν ἀΐδιον τοῦ πνευματικοῦ βίου τοῦ
Ἑλληνισμοῦ καὶ κληρονομίαν πολύτιμον παρὰ τῶν εὐκλεεστάτων χρό-
νων τῆς Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας. Μετὰ τὴν γλῶσσαν ἀποτελεῖ σπου-
δαιότατον ἐθνικὸν κειμήλιον.

Εἰς τὸν Χριστιανισμὸν διεχύθη, ὄχι μόνον ὅλον τὸ ἑλληνικὸν πνεῦμα
καὶ ἡ ἀρχαία τέχνη, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀρχαία μελῳδία, ἥτις ἀνεπτύχθη ἐν συν-
δυασμῷ μετὰ τῶν δύο ἀδελφῶν αὐτῆς θρησκείας καὶ γλώσσης: Ἀποτε-
λοῦν ἐν θαυμαστῇ ἁρμονίᾳ τὴν αἰωνίαν Τριάδα: Θρησκείαν, γλῶσσαν,
Μουσικὴν σύμβολον τηλαυγὲς ἀνὰ τοὺς αἰῶνας τῆς μαύρης δουλείας.

Παραλαβόντες αὐτὴν παρὰ τῶν Πατέρων, ὀφείλομεν νὰ τὴν δια-
φυλάττωμεν ὡς παρακαταθήκην πολύτιμον. Ἡ ἐν τῇ ἑλληνικῇ Ἐκκλησίᾳ
διατηρουμένη ἀπαγγελία καὶ ᾠδὴ ἀνυψοῖ τὴν ἔννοιαν τοῦ ἱεροῦ λόγου
καὶ καθιστᾷ αὐτὸν σοβαρώτερον, συγκινητικώτερον καὶ πειστικώτερον.
Αὐτὴ αὕτη ἡ Μουσικὴ ἐπὶ Χρυσοστόμου καὶ Γρηγορίου, ὅτε οἱ κανονικοὶ
μουσικοὶ ἱεροψάλται, ἀπὸ διφθέρας ψάλλοντες, μετὰ πολλῆς προσοχῆς
καὶ κατανύξεως προσῆγον τὰς μελῳδίας τῷ πάντων τῶν ὁρατῶν καὶ
ἀοράτων κτισμάτων ἐφόρῳ Θεῷ, τότε ἡ ἐπιστημονικὴ τῆς θαυμασίας
Μουσικῆς ἐκτέλεσις καὶ ἡ σεμνοπρεπὴς ἁρμονία κατένυγε τα ὦτα καὶ
τὴν καρδίαν τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν, ἔθελγε τὴν ψυχὴν ἀνεζωπύρει
τὸ θρησκευτικὸν καὶ πατριωτικὸν αἴσθημα καὶ τέλος πάντων ἀνέσπα
ἐκ τῶν γηίνων τὸν ὅλον ἄνθρωπον.

Ὁ Μέγας Πατὴρ Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, μελοποιῶν καὶ ψάλλων,
διετύπωσε τὸν σκοπὸν τῆς Μουσικῆς οὕτω: Εἰσερχόμεθα εἰς τὸν ἱερὸν
ναόν, οὐχὶ διὰ τέρψιν τῆς ἀκοῆς, ἀλλὰ διὰ νὰ προσευχηθῶμεν ἐκ καρδίας
καὶ διὰ λόγου πρὸς τὸν Θεὸν καὶ τὸν Σωτῆρα ἡμῶν, τὸ μὲν στόμα νὰ
κινῶμεν εἰς λογικὴν λατρείαν, τὸ δὲ σῶμα νὰ καταρτίζωμεν ἱεροπρεπῶς,
τὴν δὲ φωνὴν νὰ ρυθμίζωμεν ἐμμελῶς, ψάλλοντες σεμνῶς καὶ εὐπρεπῶς
μετὰ συντετριμμένης καρδίας, φυλάττοντες τὸ ὕφος τῆς κατανύξεως,
ὅπως ἀρέσωμεν τῷ ἐν μέσῳ τῆς νυκτὸς ἐρχομένῳ Νυμφίῳ. Ἐὰν ἡ ἡμε-
τέρα Μουσικὴ δὲν τέρπῃ τινάς, τὸ λάθος δὲν ἔγκειται εἰς αὐτήν, ἀλλὰ
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εἰς αὐτοὺς τοὺς ἰδίους. Καὶ πῶς εἶναι δυνατὸν ἡ μὲν ποίησις τῶν ὕμνων
νὰ ἁμιλλᾶται πρὸς τὰς ἐμπνεύσεις τῆς ποιητικῆς φαντασίας τῶν ἡμετέρων
ἀρχαίων προγόνων, οὐχὶ δὲ καὶ ἡ Μουσική, ἡ τόσον στενῶς συνδεδεμένη
μετὰ τῆς ποιήσεως, ἀφοῦ ὁ ἴδιος ὁ ποιητὴς ἐμελῴδει τὸ ποίημά του;

Τί ὅμως συμβαίνει πρό τινος χρόνου ὡς μέχρι τῶν ἡμερῶν μας εἴς
τε τὴν ἐλευθέραν καὶ δούλην πατρίδα μας; Ἡ Βυζαντινὴ Ἐκκλησιαστικὴ
Μουσική, δι’ ἧς ἡ Ἐκκλησία ἡμῶν, καὶ ἐν καιροῖς μάλιστα χαλεποῖς,
τὴν θείαν ἐξύμνησε μεγαλειότητα ὁσημέραι ὑπὸ ἀδεξίων καὶ ἀδαῶν
ψαλτῶν δι’ ὀθνείων καὶ ἀλλοτρίων νοθεύεται γραμμῶν, οὕτως ὥστε νὰ
καθίσταται ἀγνώριστος. Καὶ δὲν εἶναι ἀδικία νὰ περιφρονῆται ἡ ἱερὰ
ἡμῶν Μουσική, ἂν ἔνιοι ἢ καὶ πολλοὶ ἐκτελεσταὶ τυγχάνουσιν ἀμόρφωτοι,
ἀγνοοῦντες πὼς δεῖ ψάλλειν καὶ ἐκτελεῖν τὰ ἀμίμητα τῆς Ἐκκλησίας
ᾄσματα;

Πρωτίστη αἰτία τῶν κακῶν, ἡ ἄγνοια· αὕτη συντελεῖ εἰς τὴν ἐπίτασιν
τῆς ἀτελοῦς σπουδῆς τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ ἐνισχύει τὸ ἀπρεπὲς
ὡς ἀνοίκειον τῇ Ἐκκλησίᾳ σύστημα τῆς Τετραφωνίας, τῆς ὁποίας σκοπὸς
εἶναι νὰ τέρπῃ τὰς αἰσθήσεις· ἐνῷ οἱ ἦχοι τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς
εἰσέρχονται εἰς τὰ βάθη τῆς καρδίας συντρίβουν καὶ ἁγιάζουν αὐτήν.
Λόγῳ ὅμως τῆς ἀγνοίας πλεῖστοι ναοὶ κατήντησαν θυμέλη τοῦ θεάτρου,
καὶ μόνον τὰ μουσικὰ ὄργανα τῆς Δυτικῆς Ἐκκλησίας ἔμειναν ἐκτός.

Ἂς μὴ λησμονῶμεν ὅμως ὅτι τὸ ἔθνος μας ἔχει διάφορον Ἐκκλησίαν,
διάφορον θρήσκευμα, διάφορον γλῶσσαν, ἀκολουθίας, ᾄσματα, ψαλ-
μούς, ᾠδάς, διάφορα ἤθη καὶ ἔθιμα, καὶ συστήματα ἐθνικά, καὶ δὲν εἶναι
δυνατὸν νὰ συγχωνευθῇ ὑπὸ τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἡ Βυζαντινή, ὅσας προ-
σπαθείας καὶ ἂν καταβάλωσι πρὸς ἀφομοίωσιν. Μόνον τὸ συναίσθημα
τοῦ γελοίου καὶ τοῦ κωμικοῦ διεγείρεται εἰς τὰς ψυχὰς τῶν ἀκροατῶν,
ὅπερ καὶ οἱ μετημφιεσμένοι παρέχουσιν εἰς τὸ θέατρον.

Ἡμεῖς, ὦ φιλόμουσοι ἱεροψάλται, δὲν ἔχομεν ἀνάγκην τῆς εἰσαγωγῆς
εἰς τοὺς ἱεροὺς ναούς μας μουσικῆς ἰδίων ἐπινοημάτων, δι’ ἧς λεληθότως
ἀπογυμνοῦνται τὰ ἀρχαῖα μουσικὰ κειμήλια. Δὲν ἔχομεν ἀνάγκην τῆς
εἰσαγωγῆς εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν τῶν τραγουδιῶν τοῦ δρόμου καὶ τῶν ἀπη-
χήσεων τοῦ Ἰταλικοῦ καὶ τοῦ Γαλλικοῦ θεάτρου. Ἀλλὰ ἔχομεν ἀνάγκην
τῆς σπουδῆς καὶ μελέτης τῶν κανόνων τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, διότι
ἄλλως κινδυνεύει νὰ πάθῃ ὅ,τι καὶ ἐπὶ τοῦ Ἀρείου καὶ τῶν Ἀρειανῶν,
ὅτε ὅλη ἡ ἄσεμνος ποίησις καὶ μουσικὴ τοῦ θεάτρου εἰσήλασαν εἰς τὴν
χριστιανικὴν λατρείαν. Ὅπως ψάλλονται καὶ σήμερον τὰ λειτουργικὰ
τοῦ Χρυσοστόμου καὶ Βασιλείου, ὁ Χερουβικὸς Ὕμνος, ὁ ἐπιτάφιος
θρῆνος, ὁ Κανὼν Κύματι θαλάσσης καὶ πολλὰ ἄλλα ἱερὰ ᾄσματα, πᾶν
ἄλλο δύναται νὰ λεχθῇ ἢ ὅτι εἶναι Βυζαντινὴ Μουσική.
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Ἂς παύσῃ ἡ ξενομανία, εἰσάγουσα καὶ συνιστῶσα ἐπιπολαίως τὰ
ὀθνεῖα καὶ ἀλλότρια. Ἂς παύσῃ μυκτηρίζουσα πᾶν ὅ,τι συνδέει πρὸς τὸ
ἄφθιτον τοῦ παρελθόντος μεγαλεῖον. Δὲν μᾶς ἐπιτρέπεται τὰ ἐκκλησια-
στικὰ ἡμῶν ᾄσματα ἐν τετραφωνίᾳ νὰ ἐκτελῶμεν, ἀλλὰ μᾶλλον νὰ ἀγα-
νακτῶμεν, ὅταν ἀκούωμεν ἱεροσύλους τινάς ἐν τετραφωνίᾳ ἄδοντας,
καὶ περιφρονητικῶς πειρωμένους νὰ ἐξοστρακίσωσιν ἐκ τῆς Ἐκκλησίας
τὴν Ἐθνικὴν ἡμῶν Μουσικήν.

Ἐὰν ὅμως οἱ Χριστιανοὶ ἔρχωνται εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ἵνα τέρψωσι
τὴν ἀκοήν των, καὶ οὐχὶ νὰ λατρεύσωσι σεμνῶς καὶ εὐπρεπῶς τὸν ποι-
ητήν, ὡς λυτρωτὴν Θεόν, καὶ τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν ἐν συν-
τετριμμένῃ ψυχῇ καὶ καρδίᾳ ζητήσωσι παρ’ αὐτοῦ καὶ τὸ ἔλεος, τότε τῇ
ἀληθείᾳ, διὰ τοὺς τοιούτους χριστιανούς, προτιμότερον τὸ θέατρον,
κἀκεῖ πορευέσθωσαν, καὶ ἐὰν ἡ πολύφωνος μουσικὴ τοῦ θεάτρου τέρπῃ,
ἰδοὺ τὰ θέατρα καὶ ἂς παύσῃ ἡ τόση ἐπιμονὴ πρὸς μεταβολὴν τῆς εὐκο-
σμίας καὶ τάξεως τῆς ἐκκλησίας εἰς ἀκοσμίαν, διότι ἐκκλησία καὶ θέατρον
εἰσὶν ἐκ διαμέτρου ἀντίθετα.

Ὁποῖαι λυπηραὶ σκέψεις διεγείρονται ἐν τῇ ψυχῇ μου, ὅταν ἀναλο-
γίζωμαι εἰς ποίαν κατάστασιν εὑρίσκεται καὶ παρὰ τῷ ἱερῷ κλήρῳ ἡ
Ἐκκλησιαστικὴ Μουσική, καὶ ὅτι οὐδείς ποτε ἱεροκηρύκων κατεδέχθη
νὰ ἀπευθύνῃ εἰς τὰ κηρύγματα αὐτοῦ ἔστω καὶ δύο λέξεις περὶ τῆς μου-
σικῆς ἐκείνης, διὰ τῆς ὁποίας ἡ ἡμετέρα Ἐκκλησία δοξολογεῖ τὸν θε-
μελιωτὴν αὐτῆς ἐπὶ αἰῶνας ὁλοκλήρους, ἀναπληροῦσα τὸν ἱερὸν ἄμβωνα,
καὶ ἄνευ αὐτῆς, ἀδύνατον νὰ ὑπάρξῃ ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἡμῶν γλῶσσα
καὶ φιλολογία, ἐνῷ ἔπρεπεν ἐν τῷ προσώπῳ τῶν ἱεροκηρύκων, ἡ Βυ-
ζαντινὴ Ἐκκλησιαστικὴ Μουσικὴ νὰ ἔχῃ εὐσεβεῖς προμάχους καὶ ὑπε-
ρασπιστάς.

Ποῦ τῆς ἐκκλησίας τῆς Κύπρου ὑπάρχει σχολὴ τῆς Βυζαντινῆς Μου-
σικῆς; εἰς ποίαν τῶν ἱερῶν μονῶν; εἰς ποίαν δὲ Μητρόπολιν; ἢ εἰς ποῖον
Γυμνάσιον; εἰμὴ μόνον εἰς τὰ ᾠδεῖα ἡ τετράφωνος Ἰταλική; Δυστυχῶς
δὲν ὑπάρχει τοιαύτη Σχολή, διδάσκουσα, εἴτε διὰ τῆς φωνῆς, εἴτε δι’
ἐγχόρδων μουσικῶν ὀργάνων, ἐρρυθμισμένων ὅμως συμφώνως τῶν κα-
νόνων τῆς Κλίμακος τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ἐν τῇ ὁποίᾳ ὁ φιλόμουσος
νὰ μανθάνῃ. Οὐδεμία ὅμως φροντίς, οὐδεμία σκέψις ἐκ μέρους τῶν
ἁρμοδίων ὑπάρχει, ὡσὰν νὰ πρόκειται τάχα περὶ ξένου τινὸς καὶ ἀλλο-
τρίου ζητήματος. Ἐὰν ἔλειπεν ἡ ἰδιωτικὴ θέλησις καὶ ζῆλος πρὸς διδαχὴν
καὶ μάθησιν, ἀπὸ πολλοῦ θὰ ἐξέλειπεν ἀπὸ τοὺς χοροὺς πᾶν ἴχνος Βυ-
ζαντινῆς Μουσικῆς.

Ἐν τῇ Ἱ. Μ. Πάφου 26.2.1935
ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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ΑΝΟΙΚΤΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΦΟΝ
ΔΙΑ ΤΗΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗΝ

ΠΑΦΟΣ, Ἑβδομαδιαία ἀνεξάρτητος ἐφημερίς, Ἔτος Δ΄ - Ἀρ. φύλ-
λου 193, Πέμπτη 4 Ἀπριλίου 1935.

Πρὸς τὴν ἀγαπητὴν «Πάφον»

Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά,

Εἰς τὸ φύλλον τῆς ἀγαπητῆς «Πάφου», ἡμερομηνίας 7)3)35, ἀνέ-
γνωσα τὸ ὑπὸ τὸν τίτλον «Ξέναι δημοσιεύσεις περὶ Βυζαντινῆς Μου-
σικῆς» τοῦ Αἰδ. Οἰκονόμου Χαραλάμπους. Ἐξ ἀφορμῆς τούτου λαμ-
βάνω τὸ θάῤῥος νὰ παρακαλέσω, ὅπως μοὶ παραχωρηθῇ μέρος τοῦ πο-
λυτίμου χώρου τῆς ἀγαπητῆς «Πάφου», ἵνα ἐν ὀλίγοις δώσω τὴν πραγ-
ματικὴν ἀξίαν τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς.

Πρὸ πολλοῦ ἐν τῇ Ἑλληνικῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ παρουσιάσθη
καὶ ὑφίσταται μέχρι σήμερον ζήτημα Βυζαντινῆς Μουσικῆς, καὶ ἐν τῇ
Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ κατήντησε χρόνιον νόσημα, τὸ ὁποῖον ἐκδηλοῦται
ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρόν.

Παρ’ ὅλην τὴν ἱστορικὴν καὶ ἐθνικὴν ἀξίαν τῆς Βυζαντινῆς Μου-
σικῆς, κινδυνεύει νὰ ἐξαφανισθῇ ἀπὸ τὰς Ἑλληνικὰς Ὀρθοδόξους
Ἐκκλησίας, ὡς παρεδόθη ἡμῖν, μὲ τὸν ἰσχυρισμὸν ὅτι ἐν τῇ Εὐρωπαϊκῇ
Μουσικῇ ὑπάρχει πλοῦτος τέχνης.

Χωρὶς βέβαια νὰ ἀμφισβητήσωμεν τὴν τέχνην τῆς Εὐρωπαϊκῆς, λέ-
γομεν ὅμως, ὅτι μὲ ὅλην τὴν ποικιλίαν τῆς τέχνης της, δὲν εἶναι ἱκανὴ
νὰ ἐξυψώσῃ τὰ ἁγνὰ αἰσθήματα τῆς ψυχῆς εἰς τὸ Θεῖον. Ἡ δὲ Βυζαντινὴ
Μουσική, ἂν καὶ μονόφωνος, ἀποδίδει τὸν ἰδιάζοντα χαρακτῆρα τῶν
ὕμνων τῆς χαρᾶς, τοῦ πένθους, τῆς εὐχαριστίας, τῆς παρακλήσεως, τῆς
δοξολογίας καὶ τῶν ἄλλων διαθέσεων τῆς πρὸς τὸν Ὕψιστον ἐπικοινω-
νούσης ψυχῆς, καλῶς δὲ ἐκτελουμένη, ἐπιβάλλεται, προκαλοῦσα αἴσθημα
συντριβῆς καρδίας καὶ ψυχικῆς γαλήνης εἰς τὸν ἀκούοντα.

Λόγῳ τῶν συστατικῶν τούτων τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ἐπεκρά-
τησεν εἰς ὅλας τὰς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας - Ἑλλάδος, Ρωσίας, Ρου-
μανίας, Σερβίας, Βουλγαρίας - ἰδίᾳ δὲ ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῆς Κωνσταντι-
νουπόλεως καὶ μετὰ τὴν πτῶσιν της καὶ μέχρι σήμερον. Ἡ Βυζαντινὴ
Μουσική, μορφωθεῖσα παρ’ ἐμπνευσμένων μελῳδῶν, εἶναι ἀῤῥήκτως
συνδεδεμένη μετὰ τῆς Χριστιανικῆς Ποιήσεως καὶ τῶν ἰδιαιτέρων αὐτῆς
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ῥυθμῶν, ἀποδίδουσα τὸ ἐπιδιωκόμενον, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἡ Εὐρωπαϊκὴ
Μουσικὴ μὲ ὅλον τὸν πλοῦτον τῆς τέχνης της, ὡς διϊσχυρίζονται, ἀδύ-
νατον εἶναι νὰ κερδήσῃ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ζητεῖ εἰς τὰ Ἐκκλησιαστικὰ
Ποιήματα.

Εἶναι δὲ πράγματι συγκινητικὸν νὰ βλέπῃ τις σήμερον ἀκόμη Σέρ-
βους, Βουλγάρους, καὶ Ἄραβας ἱερεῖς, συλλειτουργοῦντας καὶ νὰ ψάλ-
λωσι «ἑτέραις γλώσσαις», ἀλλὰ Βυζαντινοῖς ἤχοις τὰ μεγαλεῖα τοῦ
Θεοῦ!! ἂν καὶ παρῆλθον τόσοι αἰῶνες καὶ οἱ λαοὶ οὗτοι ἐδημιούργησαν
ἰδίαν ἐθνικὴν μουσικήν, διετήρησαν ὅμως ἐν πολλοῖς τὴν Βυζαντινὴν
Μουσικήν, ἐν δὲ τῇ καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίᾳ «εἰς πολλοὺς ναούς, ἐξ αἰτίας
μερικῶν ἡμιμαθῶν» νὰ ἀκούῃ τις εἰσερχομένους τοὺς ψάλτας (Sans
Fasons = ἀναμείκτους) τετραφωνίας, τοὺς δὲ ἱερεῖς νὰ λέγουν τὰς ἐκφω-
νήσεις (ἀλὰ-μανέ).

Αὐτὰ πρέπει νὰ λάβουν ὑπόψιν οἱ κύριοι. Ἡ Βυζαντινὴ Μουσικὴ
εἶναι ἱερὰ Παράδοσις, εἶναι ἱερὸς θεσμὸς ἀπὸ θρησκευτικῆς ἀπόψεως,
ἀπὸ δὲ ἐθνικῆς, ἔχουσα κοινὰς τὰς βάσεις μετὰ τῆς δημώδους, ἀποτελεῖ
μετ’ αὐτῆς ἱερὰν κληρονομίαν· (εἰς τοὺς ἔχοντας ἐναντίαν γνώμην λέγομεν
νὰ ἔχουν καὶ ὀλίγον σεβασμόν).

Ἐν Ἀθήναις τῇ 20.3.35

ΔΙΑΚΟΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Κύπριος Ἱεροσπουδαστὴς Ρ.Ε.Σ.
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23/04/1936, ἔτος ΣΤ, σελ. 248/2

Ἀφιεροῦται εἰς τὸν Μέγαν Μουσικοδιδάσκαλον κ. Στυλιανὸν Χουρ-
μούζιον

Ἐπὶ τῷ ἑορτασμῷ τῆς ἑβδομηκονταετοῦς ἐν τῇ Βυζ. Μουσικῇ δρά-
σεως τοῦ κ. Στ. Χουρμουζίου, καθ΄ ὃν παρέστην, ὡς ἀντιπρόσωπος τῆς
ἐπαρχίας μου, καὶ ἐξέφρασα πρὸς τοῦτον τὰ ἐγκάρδια συγχαρητήρια
καὶ τὰς εὐχὰς τῆς Πάφου, θεωρῶ καθῆκόν μου ὅπως χαράξω ἐν τῇ φίλῃ
«Πάφω» ὀλίγας γραμμὰς περὶ τῆς σημασίας τοῦ μεγάλου μουσικοδιδα-
σκάλου διὰ τὴν Βυζ. Μουσικὴν τῆς ἐκκλησίας μας.

Ὁ σεβαστὸς μύστης τῆς ἐκκλησιαστικῆς ὑμνῳδίας κ. Στυλιανὸς
Χουρμούζιος, ἐκ παιδικῆς ἡλικίας ἀφιερώσας ἑαυτὸν εἰς τὴν μελέτην
τῆς Βυζ. Μουσικῆς, καὶ αὐτὴν ἔχων διαρκῶς συνοδοιπόρον τοῦ βίου
του, κατώρθωσε νὰ εἰσδύσῃ εἰς τὰ ἄδυτα μυστήρια αὐτῆς, νὰ καθορίσῃ
τὸν μουσικὸν ὁρίζοντα καὶ νὰ λύση πολλὰς ἀμφιβολίας, καὶ διὰ τοῦ θε-
ωρητικοῦ του νὰ γίνῃ ἀφετηρία ἀσφαλοῦς γνώσεως τῶν τῆς Μουσικῆς.

Ἐν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ ἡνώθη ἡ πρᾶξις μετὰ τῆς τέχνης καὶ ἡ θεωρία
μετὰ τῆς ἐπιστήμης, ἢ μᾶλλον συνηντήθη ἡ πρᾶξις μετὰ τῆς θεωρίας καὶ
ἡ μουσικὴ τέχνη μετὰ τῆς ἐπιστήμης. Τὰ ἔργα, διὰ τῶν ὁποίων ἐπροίκισε
τὴν Μουσικήν μας ἀποτελοῦσι πολύτιμον κόσμημα διὰ τὴν Ἐκκλησίαν
καὶ μνημόσυνον αἰώνιον τοῦ ὀνόματός του.

Ἐν τῷ προσώπῳ αὐτοῦ ἡ Βυζ. Μουσικὴ εὗρε τὸν γνήσιον διδάσκα-
λον καὶ ὑπερασπιστήν, μάλιστα κατὰ τὸν παρόντα καιρόν, καθ’ ὃν πο-
λεμεῖται καὶ ἀποβάλλεται ἐκ τῆς ἕδρας τοῦ ψάλτου καὶ ἐκ τῆς Ἐκκλησίας
ὡς ξένη καὶ νόθος, καὶ ἐνῷ ἀφ’ ἑνὸς ἡ Μήτηρ Ἐκκλησία μετακαλεῖ εἰδι-
κούς, ἵνα καθορίσωσι τὴν γνησιότητα τῶν Βυζ. ναῶν καὶ εἰκόνων, ἵνα
προφυλάξη αὐτοὺς ἀπὸ βεβήλους νεωτεριστικὰς χεῖρας, οἱ μουσικοὶ
καὶ ψάλται μας ἀφ’ ἑτέρου ἐξοστρακίζουν ἐκ τῶν Βυζ. ναῶν τὴν γνησίαν
Μουσικὴν καὶ διασπῶσι τοὺς φυσικοὺς δεσμοὺς τῆς ἐκκλησιαστικῆς
ποιήσεως καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, καὶ ἀντ’ αὐτῆς εἰσάγουσι
μετημφιεσμένην διὰ τῶν μουσικῶν χαρακτήρων τῆς ἐκκλησίας τὴν Ἰτα-
λικήν, τὴν μουσικὴν τῶν θεάτρων, ὡς γνησίαν Βυζαντινήν. Καὶ μήπως
εἶναι ἀνάγκη νὰ μετακληθῇ καὶ Βυζαντινολόγος μουσικός, διὰ νὰ κα-
θορίσῃ καὶ τὴν γνησιότητα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ἀφοῦ ὑπάρχει
καὶ ζῇ ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν ὁ μέγας Μουσικοδιδάσκαλος, ὁ γνώστης ὑπὲρ
πάντα ἄλλον τῆς Βυζ. Μουσικῆς, ὁ σεβαστὸς κ. Στυλιανὸς Χουρμού-
ζιος;
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Ἐλπίζομεν ὅτι διὰ τῶν ἐκδιδομένων ἔργων τοῦ σεβαστοῦ διδασκά-
λου ἡ Βυζ. Μουσικὴ θ’ ἀναλάβη καὶ πάλιν τὴν πρώτην αὐτῆς θέσιν ἐν
τῇ Ἐκκλησίᾳ καὶ θὰ κοσμήσῃ, ὡς τὸ πάλαι, τοὺς μουσικοὺς χοροὺς
πρὸς χαρὰν ὅλων τῶν φίλων τῶν πατρίων, καθότι ἡ Βυζ. Μουσική, ἡνω-
μένη μετὰ τῶν ὕμνων τῆς ἐκκλησίας καὶ τῆς γλώσσης, συναποτελεῖ τὴν
πάτριον ἡμῶν κληρονομίαν καὶ ἀκραιφνὲς γνώρισμα τοῦ θρησκευτικοῦ
καὶ ἐθνικοῦ φρονήματος.

Χαράλαμ. Οἰκονόμος
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πάφου
διδάσκ. τῆς Βυζ. Μουσικῆς
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15/04/1937, ἔτος ΣΤ’, σελ. 300/3

Τὸ θεωρητικὸν τοῦ κ. Στ. Χουρμουζίου.

Πρό τινος καιροῦ εἶδε τὸ φῶς τῆς δημοσιότητας μουσικὸν βιβλίον,
καλούμενον «Ὁ Δαμασκηνός», ὅπερ ὀφείλεται εἰς τὸν κάλαμον τοῦ παρ’
ἡμῖν ἀρίστου μουσικοδιδασκάλου κ. Σ. Χουρμουζίου. Τὸ ἔργον τοῦτο
προϊὸν πολυετοῦς μελέτης καὶ ἀσχολίας τοῦ κ. Χουρμουζίου, ἔρχεται
νὰ πληρώσῃ ἀρκετὰ κενὰ εἰς τὸ θεωρητικὸν μέρος τῆς Μουσικῆς μας.

Ἐν αὐτῷ ὁ συγγραφεὺς περιέλαβεν, ἐκτὸς τῆς προθεωρίας καὶ τοῦ
ἀναγκαίου ἱστορικοῦ μέρους, τὸ Μονόχορδον τοῦ φιλοσόφου Πυθα-
γόρα, τοὺς ὁρισμοὺς ἐπὶ χορδῆς τοῦ μαθηματικοῦ Εὐκλείδη, τὰ διάφορα
συστήματα καὶ γένη, τὴν πρωτότυπον αὐτοῦ Κλίμακα, τοὺς μουσικοὺς
χαρακτῆρας, τὴν ἐνέργειαν αὐτῶν καὶ τὴν ὀρθογραφίαν, συμφώνως
τῶν κανόνων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μελῳδίας. Διαλαμβάνει ἐπίσης εἰς
ἰδιαίτερον κεφάλαιον περὶ τῶν ὀκτὼ ἤχων, τῶν δεσποζόντων φθόγγων,
μαρτυριῶν, φθορῶν, ἕλξεων, εἱρμολογικοῦ, στιχηραρικοῦ καὶ Παπαδικοῦ
μέλους, καὶ τὸ περὶ Μελοποιίας Κεφάλαιον, τὸ ὁποῖον εἶναι ἄξιον πολλῆς
προσοχῆς καὶ μελέτης ὑπὸ τῶν ἱεροψαλτῶν, ἐπίσης καὶ πρωτότυπον πί-
νακα, ἀναγκαῖον διὰ τοὺς ψάλτας πρὸς εὐκολωτέραν μετάβασιν ἀπὸ
ἤχου εἰς ἦχον. Ἐν γένει μὲ τοιοῦτον ἔργον ἐπλούτισε τὸ πολύτιμον μου-
σικὸν ἐκδοτικὸν ἔργον του ὁ κ. Σ. Χουρμούζιος, διὰ τὸ ὁποῖον εἶναι
ἄξιος παντὸς ἐπαίνου καὶ συγχαρητηρίων.

Ἐν Κτήματι 13.4.37

Οἰκονόμος Χαράλαμπος 
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11/05/1939, ἔτος Η΄, σελ. 408/1-3

Μουσικὰ Ζητήματα

Ἀξιότιμε κ. Διευθυντὰ τῆς ἐνταῦθα ἐγκρίτου ἐφημερίδας «Πάφος».

Παρακαλῶ, ὅπως μοὶ ἐπιτραπῇ νὰ ἀπαντήσω εἰς τὸν ἐν Καλάμαις
προλύτην τῆς Θεολογίας, ἀπόφοιτον τοῦ Ἐθν. ᾨδείου καὶ πρωτοψάλτην
ἐν τῷ Μητροπολιτικῷ ναῷ Καλαμῶν κ. Χαράλαμπον Ἀ. Πατσίδην, ὁ
ὁποῖος ἐδημοσίευσεν εἰς τὴν «Πάφον» τῆς προπαρελθούσης ἑβδομάδος
ἀναίρεσιν τῶν ὑπ’ ἐμοῦ δημοσιευθέντων εἰς τὴν «Φωνὴν τῆς Κύπρου»
τῆς 11/3/1939 κατὰ τοῦ μουσικοῦ συστήματος καὶ τῶν μουσικῶν ἔργων
τοῦ ἐκλιπόντος Ι. Θ. Σακελλαρίδη. Τίποτε ἄλλο δὲν ἐπερίμενα, σᾶς βε-
βαιῶ, ὅτι θ’ ἀντέτασσον οἱ Σακελλαριδισταὶ ὑπὲρ τοῦ διδασκάλου των,
εἰ μὴ ἐπαίνους. Δὲν ηὐτύχησα νὰ τὸν ἀκούσω ψάλλοντα καὶ μαγνητί-
ζοντα τὰ πλήθη διὰ τῆς λιγυρᾶς του φωνῆς, καὶ τὰ οποῖα τὸν παρηκο-
λούθουν ὁπουδήποτε διωρίζετο ψάλτης. Παραδέχομαι ὅτι ἔψαλλεν
ὅπως τὸν θέλουν οἱ θαυμασταί του, ὡς ἀηδὼν καλλικέλαδος, ἀλλ’ ἡ
φωνή του «ᾤχετο ἀπιοῦσα μετ’ ἤχου» ὅπως καὶ ἡ τοῦ Ἰωάννου τοῦ Κου-
κουζέλη, τοῦ ἀειμνήστου Ἰακώβου Ἀντζουλάτου καὶ τόσων ἄλλων. Καὶ
τώρα; Ἔμειναν τὰ μουσικά του ἔργα, τὰ ὁποῖα ἔχομεν ἐνώπιόν μας καὶ
τὰ ὁποῖα παραβαλλόμενα πρὸς ἔργα Κλασσικῶν μουσικοδιδασκάλων,
οὐδαμόθεν ἠμποροῦν νὰ στηριχθοῦν. Ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι τέλους τῶν ἔργων
του παρατηρεῖται παραποίησις καθ’ ὅσον ἀφορᾶ τὴν ὀρθογραφίαν τῶν
μουσικῶν χαρακτήρων, παραχάραξις τῶν Ἐκκλησιαστικῶν μουσικῶν
θέσεων, νοθεία τοῦ γένους, καὶ ἀδιαφορία διὰ τοὺς κανόνας τῆς Με-
λοποιίας. Συνέπεια τούτων εἶναι ἡ δηλητηρίασις τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ
ὕφους, τὸ ὁποῖον δυστυχῶς συνεχίζεται ὑπὸ τῶν μαθητῶν καὶ θαυμαστῶν
του. Θὰ ἀντεπαρέτασσον ὧδε σειρὰν πολλῶν ἄλλων, ἀντὶ τῶν ὅσων
ἀνέφερεν ὁ κ. Χ. Πατσίδης, οἵτινες ἔγραψαν καὶ διεμαρτυρήθησαν κατὰ
τοῦ μουσικοῦ συστήματος τοῦ Σακελλαρίδη, ἀλλά, φειδόμενος τοῦ πο-
λύτιμου χώρου τῆς φιλοξενούσης με ἐφημερίδος, περιορίζομαι εἰς πε-
ρικοπάς τινας. 

Ὁ ἀοίδιμος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Προκόπιος ἔγραψε καὶ ὑπέβαλεν
εἰς τὴν Ἱ. Σύνοδον τῆς Ἑλλάδος τὴν 1/2/1886 μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς: 

«Πρᾶξις ἀντικανονικὴ καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν τάξιν καὶ πα-
ράδοσιν ἀπᾴδουσα, ἐγένετο ἐν τῷ ἐνταῦθα ἱερῷ ναῷ τῆς Ἁγίας Εἰρήνης
ὑπό τινος ψάλτου, Ἰωάννου Σακελλαρίδη καλουμένου, εἰς τὴν ἐκκλ.
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μουσικήν, ἀντὶ ὁμοφωνίας, τετραφωνίαν εἰσαγαγόντος καὶ συναινέσαν-
τος νὰ μετάσχωσιν αὐτῆς κατὰ τὴν Θείαν Λειτουργίαν κοράσια μικρά,
ὄπισθεν τοῦ δεξιοῦ χοροῦ ἱστάμενα. Τὴν εἰσαγωγὴν τῆς ἐκφύλου ταύτης
καὶ ὀθνείας τετραφωνίας εἰς τὴν ἡμετέραν ἐκκλ. μουσικὴν διδάσκει καὶ
ἐν τῷ Ἀρσακείω Παρθεναγωγείῳ, καὶ ἐν τῇ Ῥιζαρείῳ Ἐκκλησιαστικῇ
Σχολῇ, καὶ ἐν τῷ διδασκαλείῳ.» Ἐκ τούτου λαβοῦσα γνῶσιν ἡ Ἱ. Σύ-
νοδος, ἀπέλυσε πρὸς τοὺς ἀνὰ τὸ Κράτος Σεβασμιωτάτους Ἱεράρχας
καὶ πρὸς τὸ Ὑπουργεῖον Ἐγκύκλιον ὅτι αὐστηρῶς ἀπαγορεύεται ὑπὸ
τῶν θείων καὶ ἱερῶν Κανόνων ἡ εἰσαγωγὴ καινοτομιῶν ἐν τῇ ἀρχαίᾳ
ἐκκλησιαστικῇ Ὑμνῳδίᾳ.»

Περὶ τῶν διατριβῶν τοῦ Ἀ. Διομήδους Κυριακοῦ, Καθηγητοῦ τῆς
Ἐκκλ. Ἱστορίας Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, εἰς τὰς ὁποίας μὲ παραπέμπει
ὁ κ. Χ. Πατσίδης, αὗται ἀνεσκευάσθησαν ἔκτοτε ὑπὸ ἑτέρου Σακελλαρίδη
Κωνσταντίνου Θεσσαλομάγνητος, δημοσιογράφου καὶ μουσικολόγου
ἐν τῇ ἐφημερίδι «ὁ Αἰών», ἐν Ἀθήναις, 24/2/1888, ἔτος ΜΘ΄, ὑπ’ ἀριθ.
5, 204, καὶ 1/3/1888, ἀριθ. 5, 210. Χάριν ὅμως τῶν ἀναγνωστῶν τῆς πα-
ρούσης μελέτης, καὶ κυρίως τῶν ψαλτῶν μας μεταφέρω ὧδε τὰ ἑξῆς: 

«… Eἶναι φανερὸν ὅτι δεικνύομεν παχυλωτάτην ἄγνοιαν τῆς κατα-
γωγῆς τῆς Ἑλληνικῆς μουσικῆς. Ὁ Διομήδης Κυριακοῦ, παρὰ πάντα
ἄλλον, ὡς Καθηγητὴς τῆς Ἐκκλ. Ἱστορίας, πρέπει νὰ γινώσκῃ καὶ τὴν
ἱστορίαν τῆς Ἐκκλ. Μουσικῆς καὶ τῆς ἐθνικῆς μουσικῆς ἐν γένει· τοῦτο
εἶναι ἀσύγγνωστον. Ὁ κ. Διομήδης ζητεῖ, ἵνα ἡ ἐκκλ. μουσικὴ ἀκολου-
θήσῃ τὴν πρόοδον τοῦ πολιτισμοῦ, ἀδιαφορῶν ἂν ἡ ἐθνικὴ παρακατα-
θήκη, παραδόσεις καὶ ἀναμνήσεις ἱεραὶ τίθενται ἐκποδών, ἀρκεῖ νὰ ἀκο-
λουθήσουν τὸν συρμόν. Ἀλλ’ ἐὰν ἡ Ἱερὰ ὑμνολογία, ἥτις διετηρήθη ἀπὸ
τὸν ἀρχαιοτάτων χρόνων μέχρις ἡμῶν, διάφορος τῆς ἐκτός τῶν ναῶν,
ἀποβάλληται, ἀντικαθισταμένη διὰ τῆς θεατρικῆς, ἐὰν αἱ παραδόσεις
ἐξουθενοῦνται, ἐὰν αἱ τῶν Ἑλλήνων Αὐτοκρατόρων μελοποιίαι καὶ αἱ
τῶν ἀϊδίμων μουσουργῶν της Ἐκκλησίας ᾠδαὶ νοθεύωνται, «οὐ φροντὶς
Ἱπποκλείδει», διότι κατὰ Διομήδη δὲν πρέπει νὰ βλέπωσιν ἡμᾶς οἱ πρέ-
σβεις καὶ οἱ λοιποὶ ξένοι ἐν τῇ στασιμότητι. Καὶ βεβαίως εἰσὶ στάσιμοι
οἱ Ἄγγλοι, ψάλλοντες μονοτόνως ἐν τοῖς ναοῖς αὐτῶν, καὶ οἱ διατηροῦντες
ἐν τῇ στρατιωτικῇ μουσικῇ εἰς τὰ σκωτικὰ τάγματα τὰς γκάιδας. Ἄλλωστε
εἶναι ἀνάγκη, ἀφοῦ ἠρξάμεθα τόσων ἄλλων καινοτομιῶν, πρέπει νὰ λη-
σμονήσωμεν τὴν φουστανέλλαν πλέον, νὰ ἀφήσωμεν τοὺς συνδέοντας
ἡμᾶς δεσμοὺς πρὸς ὅλον το ἔθνος… Καὶ τί νὰ πράξωμεν; Νὰ ὑποκατα-
στήσωμεν τὴν ἐθνικὴν ἡμῶν ἱερὰν μουσικὴν δι’ ἁρμονικῆς πολυφωνίας,
ἀλλὰ βιβλίον ἁρμονικὸν ἐν τῇ Ἑλληνικῇ Ἐκκλησίᾳ οὐδέποτε ὑπῆρξε·
ἡ δὲ ψαλλομένη τετράφωνος ὑπὸ τοῦ Σακελλαρίδη εἶναι Καντάδα Ζα-
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κυνθινὴ κατὰ τὸ σύστημα τῶν Τσαγγάριδων κατηρτισμένη ἐμπειρικῶς…
Καὶ δὲν εἶναι τοῦτο αὐτόχρημα τὸ θυμελικὸν ἦθος, τὸ ὁποῖον ὁ Χρυ-
σόστομος ἐλέγχει, λέγων «σὺ τὰ μίμων καὶ ὀρχηστῶν ἐνταῦθα παρεισά-
γεις; … Ὑπὸ τῶν ἐν τοῖς θεάτροις ἀκουσμάτων τε καὶ θεμάτων τὸν νοῦν
ἐσκοτίσθης καὶ διὰ τοῦτο τὰ πραττόμενα ἐκεῖσε τοῖς τῆς Ἐκκλησίας
ἀναφύρεις τόποις;» Πλὴν τούτων ἀποδεικνύει ὁ εἰρημένος μουσικολόγος,
ὅτι εἶναι καὶ κακότεχνα, ἄμοιρα πάσης τέχνης, οὐ μόνον δὲν καθορίζουσι
τὸ παράπαν τῆς Ἐκκλησ. Μουσικῆς, ἀλλὰ καταστρέφουσι καὶ τὸ Ἑλλη-
νικὸν μέλος αὐτῆς καὶ τὸ Ἑλληνικὸν ὕφος, καὶ διὰ τοῦτο ἀποῤῥιπτέα.
Ἡ κατασκευασθεῖσα ὑπὸ τοῦ Σακελλαρίδη πολυφωνικὴ ἁρμονικὴ μου-
σικὴ «δὲν πρέπει οὔτε ἐν τῇ Ῥιζαρείῳ Σχολῇ νὰ διδάσκηται, ἐκεῖ ἔνθα
πρόκειται νὰ μορφωθῇ ὁ σπουδαστὴς καὶ παρασκευασθῇ διὰ τὸ ἱερατικὸν
σχῆμα, μουσικὴ ἀπᾴδουσα πρὸς τὰ θεμελιώδη τῆς καθεστηκυίας
πατρῴας Ἐκκλησιαστ. Μουσικῆς, ἀλλ’ οὔτε δὲ καὶ εἰς τὰ Ἑλληνικὰ
Παρθεναγωγεῖα ἁρμόζει νὰ διδάσκηται τοιοῦτον ξενότροπον καὶ διε-
φθαρμένον ἦθος, καθ’ ὃ αἱ μέλλουσαι μητέρες τῶν Ἑλληνοπαίδων θὰ
μεταδώσωσιν εἰς τὰ τέκνα των οὐχὶ τὴν γνησίαν μουσικὴν τῶν πατέρων
ἡμῶν.»

Περὶ τῶν διατριβῶν τοῦ Διομήδη γράφει καὶ ὁ ἀείμνηστος Γ. Ἰ. Πα-
παδόπουλος ὅτι αὗται «ἀνεγνώσθησαν μετ᾽ ἀμυθήτου ψυχικοῦ ἄλγους
ὑπὸ τῆς ἀνωτέρας Ἱεραρχίας τοῦ ἁγιωτάτου ἀποστολικοῦ Οἰκουμενικοῦ
Θρόνου τῆς Κ/πόλεως καὶ παντὸς τοῦ λογὶου καὶ μουσικοῦ κόσμου τῆς
Βασιλευούσης, ἅτε δὴ προερχόμεναι ἐκ καλάμου ἀνδρὸς ἐφ’ ᾧ ἔθνος
τε καὶ ἐκκλ. τὰς χρηστοτέρας καὶ θυμηδεστέρας τῶν ἐλπίδων ἐπανα-
παύουσι, καὶ παρ’ οὗ προσδοκῶσι νὰ διδάσκῃ πᾶσαν ὑψηλὴν ἰδέαν καὶ
σεβασμὸν τῶν τύπων, τῶν παραδόσεων καὶ αὐτῶν τῶν συνηθειῶν τῆς
Ἐκκλησίας ἡμῶν».

Καὶ μέχρι σήμερον, κ. Χ. Πατσίδη βλέπομεν, ὅτι ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ
Ἀθηνῶν διαμαρτύρεται κατὰ τοῦ συστήματος τοῦ Σακελλαρίδη, ἐκπέμ-
πουσα διὰ τοῦ Ραδιοφώνου εἰς ὅλα τα σημεῖα τοῦ ὁρίζοντος, οὐχὶ τὴν
Σακελλαρίδειον, ἀλλὰ τὴν γλυκύφθογγον Βυζαντινήν. Μὴ ἐπιμένης
λοιπὸν εἰς τὸ πεπλανημένον σύστημα, συμμορφώθητι πρὸς τὰς διατάξεις
τῶν ἱερῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας (Κοριν Α. 14 40 75 τῆς Στ΄ Οἰκου-
μενικῆς Συνόδ., ΙΕ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ) καὶ πρὸς τὴν ἐγκύκλιον τῆς Ἱ. Συ-
νόδου τῆς Ἑλλάδος.

Ἐπαναλαμβάνω ἐν τέλει ὅτι τὸ σύστημα τοῦ Σακελλαρίδη εἶναι τὸ
τοῦ πενταγράμμου Δό, Ρέ, Μί, Φά, Σὸλ τῆς Εὐρωπαϊκῆς καὶ δὲν ἐπε-
τρέπετο εἰς αὐτὸν νὰ χρησιμοποιήσῃ χαρακτῆρας τῆς Βυζαντινῆς Μου-
σικῆς, τῶν ὁποίων τὴν ἐνέργειαν δὲν ἤξευρε πῶς καὶ ποῦ ἐγράφοντο ἢ
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ἐξετελοῦντο, διὰ νὰ εἰσάξῃ οὕτω μετημφιεσμένην τὴν Εὐρωπαϊκὴν εἰς
τὴν Ἐκκλ. ὡς Βυζαντινήν. Ἔχεις βιβλία τοῦ Σακελλαρίδη, σύγκρινέ τα
πρὸς ἔργα Κλασσικῶν μουσικοδιδασκάλων καὶ θὰ βεβαιωθῇς ὅτι «ἐξ
ἀκανθῶν δὲν συλλέγονται σῦκα, οὐδὲ ἐκ τριβόλων σταφυλαί».

Σὲ ἐτάραξεν ἡ ταπεινή μου κατὰ τοῦ διδασκάλου σου γνώμη, τῆς
ὁποίας τὴν σημασίαν δὲ ἐπενόησες εἰσέτι; Ἔσο ἀντικειμενικὸς εἰς τὴν
κρίσιν σου καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι θὰ ἀκολουθήσῃς τὴν πρέπουσαν γραμ-
μήν.

Ἐν Ἱερᾷ Μητροπόλει Πάφου, 1 Μαΐου 1939.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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25/05/1939, ἔτος Η´, σελ. 410/1

Ἡ Βυζαντινὴ Μουσικὴ

Ἐκ τῆς μελέτης Βυζαντινῶν μουσικολόγων καὶ ἱεροψαλτῶν κατε-
λήξαμεν ὅτι ἡ Βυζαντινὴ μουσικὴ ἔχει κατ’ εὐθεῖαν τὴν πηγὴν της εἰς
τὴν μουσικὴν τῆς κλασσικῆς Ἑλλάδος, καὶ δὲν ἔχει καμμίαν σχέσιν μὲ
τὴν μουσικὴν τῶν Ἑβραίων, οἱ ὁποῖοι εἰς τοὺς πρώτους Χριστιανικοὺς
αἰῶνας εἶχον χάσει καὶ αὐτὴν τὴν γλῶσσάν των, οὔτε μὲ τὴν μουσικὴν
ἄλλου τινὸς λαοῦ. Ἡ ἄποψις δὲ αὐτὴ ἐνισχύεται καὶ ἀπὸ δύο ἀκόμη
ἄλλα στοιχεῖα! Ἀπὸ τὸ ὅτι τὸ Βυζάντιον εἰς τὴν χιλιετῆ ζωὴν του ἦτο ὁ
ἀνώτερος ἐκπρόσωπος τοῦ πολιτισμοῦ, καὶ συνεπῶς δὲν ἦτο δυνατὸν
νὰ δανεισθῇ τὴν μουσικήν του ἀπὸ λαούς, εὑρισκομένους εἰς πολὺ κα-
τώτερον αὐτοῦ πνευματικὸν ἐπίπεδον, καὶ ἀπὸ τὸ ὅτι ἡ μουσικὴ ἑνὸς
λαοῦ εἶναι ἀπὸ τὰ βαθύτερα ψυχικά του στοιχεῖα, καὶ ἑπομένως ἀπὸ τὰ
τελευταῖα, τα ὁποῖα χάνει εἰς καιροὺς δύσκολους. Διὰ τοῦτο καὶ ἐπιζῇ
καὶ αὐτῆς ἀκόμη τῆς θρησκείας καὶ τῆς γλώσσης του.

Τὸ παλαιὸν στιχηράριον, τὰ παλαιὰ δηλαδὴ μέλη, τὰ ἀνάγοντα τὴν
πηγὴν των εἰς τὸν ἀρχαῖον ἑλληνικὸν πολιτισμόν, παρατηροῦμεν ὅτι
ἐταξινομήθησαν καὶ διωρθώθησαν τρόπον τινὰ τὸ πρῶτον ὑπὸ τοῦ Πα-
τριάρχου Ἱεροσολύμων Σωφρονίου, ἀκμάσαντος κατὰ τὰ τέλη τοῦ ἕκτου
καὶ τὰς ἀρχὰς τοῦ ἑβδόμου αἰῶνος. Μετ’ αὐτὸν ὁ Δαμασκηνὸς εἰργάσθη
ἐπ’ αὐτῶν καὶ τὰ ὑπέβαλε διὰ τῆς Ὀκτωήχου εἰς πειθαρχίαν καὶ τάξιν.

Βραδύτερον ἐπὶ τῶν χρόνων τῆς Μακεδονικῆς δυναστείας, ὅτε συ-
νεπείᾳ λαμπροφόρων ἀγώνων ηὐρύνθησαν τὰ σύνορα τῆς αὐτοκρατο-
ρίας καὶ μετ’ αὐτῶν ἡ ψυχὴ τοῦ λαοῦ της, ἤρχισε νὰ ἐπηρεάζεται καὶ
τὸ μουσικὸν αἴσθημα. Τότε ἀνεφάνησαν τὰ πρῶτα ἀργὰ ἢ παπαδικὰ
μέλη, ὅπως ἐπεκράτησεν ὕστερον νὰ ὀνομάζωνται, μεταξύ των ὁποίων
ἀπὸ τὰ γνωστὰ τὸ «Νῦν αἱ δυνάμεις», ποὺ ψάλλεται κατὰ τὴν λειτουργίαν
τῶν προηγιασμένων, καὶ τὸ χερουβικὸν τοῦ Μεγάλου Σαββάτου «Σι-
γησάτω πᾶσα σὰρξ βροτεία». Πρέπει ὅμως νὰ σημειωθῇ ὅτι καὶ αὐτὰ
τὰ ἀργὰ μέλη ἔχουν πολὺ παλαιὰν τὴν καταγωγήν. Εἶναι τὰ βραδυπο-
ροῦντα μέλη τῆς ἀρχαιότητος, τὰ ὁποῖα διατηροῦνται ἀναλλοίωτα. Ὅτε
ἀνεφάνησαν εἰς τὸ μουσικὸν στερέωμα αἱ μεγάλαι μορφαὶ τοῦ Ἰωάννου
Κουκουζέλη, ὁ ὁποῖος εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς Νέας Ἑλλάδος ἀνέστησε
τὸν μύθον τοῦ Ὀρφέως, καὶ τοῦ Μανουὴλ Βρυεννίου, τὰ παπαδικὰ μέλη
ἀνεπτύχθησαν σημαντικῶς, καὶ ἀσφαλῶς ἐπηρεασμένα ἀπὸ τὴν μουσικὴν
τῶν περιοίκων λαῶν Ἀράβων καὶ Περσῶν. Ὡς μᾶς βεβαιώνει ὅμως εἰς
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τὴν διασωθεῖσαν μουσικὴν μελέτην του ὁ Βρυέννιος, οἱ μουσικοὶ ἦχοι
ἦσαν οἱ ἴδιοι μὲ τοὺς τοῦ παρελθόντος καὶ μὲ τοὺς σημερινούς. Καὶ ἡ
ὁμοιότης αὐτὴ ἐξακολουθεῖ, λείπει τι καὶ ἄλλην ἀξιόπιστον μαρτυρίαν
Μανουὴλ τοῦ Χρυσάφη, τοῦ τελευταίου Λαμπαδαρίου τῆς Ἁγίας Σοφίας,
ὁ ὁποῖος ἔψαλε καὶ τὸ κοινωνικὸν της τελευταίας ἐν αὐτῇ λειτουργίας,
κατὰ τὴν ὁποίαν μετέλαβε τῶν ἀχράντων μυστηρίων ὁ μελλοθάνατος
Αὐτοκράτωρ.

Εἰς τοὺς χρόνους τῆς δουλείας, παρὰ τὸ ὅτι ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶχε
πλέον τὰ μέσα νὰ συντηρῇ μουσικὰς σχολὰς καὶ μουσικοὺς χορούς, τὸ
μουσικὸν καθεστὼς παρέμεινεν ἀμετάβλητον, διότι οἱ ψάλται ἀπέδιδον
δογματικὴν σημασίαν καὶ διετήρουν οὕτως πιστῶς ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεὰν
τὰ μουσικὰ κείμενα, ποὺ εἶχε κληροδοτήσει εἰς τὸ ἔθνος ἡ πεσοῦσα αὐτο-
κρατορία. Εἶτα ἀνεφάνησαν εἰς τὴν μουσικὴν σκηνὴν ὁ Μανουὴλ Χρυ-
σάφης ὁ νέος καὶ ὁ πρωτοψάλτης τῶν Πατριαρχείων Ἰωάννης Τραπε-
ζούντιος, τὰ ἔργα τῶν ὁποίων μᾶς δίδουν ἀρκετὰς πληροφορίας περὶ
τῆς συντελουμένης μεταβολῆς, τῆς ὁριστικῆς δηλαδὴ ἐπικρατήσεως τῶν
παπαδικῶν μελῶν καὶ τοῦ νέου στιχηραρίου. Τί δὲ νὰ εἴπωμεν περὶ με-
ρικῶν Εὐρωπαίων καὶ ἡμετέρων, ζητούντων τὴν διαστρέβλωσιν τῶν
κειμένων καὶ τὴν παρερμήνευσιν κάθε ἄλλης μαρτυρίας, ὅτι ἡ σημερινὴ
ἐκκλ. μουσικὴ τῶν Ἑλλήνων δὲν ἔχει καμμίαν σχέσην μὲ τὴν μουσικὴν
τοῦ Βυζαντίου, ζητούντων νὰ εἰσαγάγωσιν ἐν τοῖς ἱεροῖς ἡμῶν ναοῖς
μουσικὴν τῶν καφῳδείων καὶ τῶν θεάτρων, μηδεμίαν σχέσιν ἔχουσαν
μὲ τὴν Βυζαντινὴν μουσικήν, δι’ ἧς τὸ πάλαι ἐλατρεύετο τὸ θεῖον, ὡς
τοῦτο περιτράνως ἀποδεικνύεται καὶ πιστοποιεῖται ὑπὸ τῶν ἀρχαίων
Βυζαντινῶν μουσικολόγων, οὓς ἄνωθι ἀνεφέραμεν. Παρὰ τούτους διὰ
τὴν ἱστορίαν τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς θὰ παραμείνουν ἀθάνατοι οἱ κέρ-
βεροι τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς ἐργάται τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ὅπως ἀθά-
νατος παραμένει καὶ ἡ μουσικὴ τοῦ ἰδιομέλου «Κύριε ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρ-
τίαις» καὶ τόσων ἄλλων ἐκκλ. ὕμνων καὶ τροπαρίων.

Δέον δὲ νὰ σημειωθῇ ὅτι ἡ ἑλληνικὴ ἐκκλ. μουσική, παρὰ τὴν ἀδια-
φορίαν, τὴν ὁποίαν ἔδειξαν ἀπέναντί της οἱ ἁρμόδιοι καὶ αὐτὴ ἡ ἑλληνικὴ
ἐπιστήμη, παρέμεινε μία ἀπὸ τὰς μεγαλυτέρας καὶ ἐνδοξοτέρας δημι-
ουργίας τοῦ ἔθνους, ἡ δὲ μελέτη τῆς ἱστορίας καὶ τῶν κειμένων της θὰ
δώσῃ νέαν ὤθησιν προόδου, θὰ διανοίξῃ νέους ὁρίζοντας εἰς τὴν παγ-
κόσμιον μουσικὴν τέχνην.

Α.Χ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
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01/06/1939, ἔτος Η´, σελ. 411/1

Ἡ μουσικὴ τοῦ Ἰ. Σακελλαρίδου

Ἀγαπητέ μου Οἰκονόμε τῆς Μητροπόλεως Πάφου κ. Χαράλαμπε.

Σᾶς συγχαίρω ἀπὸ καρδίας δι’ ὅσα ἐγράφετε εἰς τὴν «Φωνὴν» τῆς
11/3/39 καὶ δι’ ὅσα τώρα γράφετε εἰς τὴν «Πάφον» τῆς 11/5/39 περὶ τῆς
μουσικῆς τοῦ μακαρίτου Ἰ. Σακελλαρίδου, εἰς ἀπάντησιν τοῦ κ. Χ. Ἀ.
Πατσίδου.

Καὶ ἐγὼ ἔγραψά τινα περὶ τῆς μουσικῆς αὐτῆς πρό τινος καιροῦ,
ἀλλὰ δυστυχῶς ὁ ἐδῶ καθημερινός μας τύπος, ἀφοῦ ἐδημοσίευσε μερικὰ
μουσικὰ ζητήματα «ἐσταμάτησε πλέον νὰ ἀσχολῆται» περὶ τῆς Βυζαν-
τινῆς Μουσικῆς, ἐπιστήμης, ἐχούσης τὴν προέλευσίν της ἀπ’ εὐθείας
ἀπὸ τοὺς προγόνους μας.

Περὶ τοῦ ὅτι ἡ μουσικὴ αὐτὴ (τοῦ Ἰ. Σακελλαρίδου) εἶναι θυμελική,
ἁρμόζουσα μόνον εἰς θέατρον, ἐκ τοῦ ὁποίου καὶ προῆλθε, καὶ οὐχὶ εἰς
Ἐκκλησίας, εἰς τὰς ὁποίας ἁρμόζει σοβαρὰ καὶ κατανυκτικὴ μουσική,
ἐπιδιώκουσα, οὐχὶ τὴν τέρψιν, ἀλλὰ τὴν κατάνυξιν καὶ τὴν συντριβὴν
τῆς καρδίας συμφώνως πρὸς τὸ πνεῦμα καὶ τὸ γράμμα τῶν δι’ αὐτῆς
ψαλλομένων ἐκκλησιαστικῶν ποιημάτων (στιχηρῶν κτλ.), ἔγραψαν
ἐγκαίρως καὶ ἀπέδειξαν ἄλλοι, καὶ ἡ Ἐκκλησία δὲ ἐκινήθη τότε ἐναντίον
της, ζητήσασα τὴν παῦσιν ὅλων των ψαλτῶν, οἱ ὁποῖοι θὰ ἐξηκολούθουν
νὰ ψάλλωσι κατὰ τὸ σύστημα τοῦ Σακελλαρίδου, καὶ οὐχὶ ἀπὸ «διφθέ-
ρας» (βιβλία), ἐγκεκριμένα ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας. 

Καὶ ὄχι μόνον τότε, ἀλλὰ καὶ τώρα ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἔχουσα
συμπαραστάτην καὶ τὴν πολιτείαν, ἐκινήθη πάλιν, καὶ κινεῖται λίαν
αὐστηρῶς, ἐναντίον τῆς Μουσικῆς αὐτῆς.

Ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἄλλοτε ποίησις (δηλ. τὰ διάφορα στιχηρὰ) ἐκφράζει
γενικῶς πόθον καὶ θλῖψιν, ἐπιδιώκουσα τὴν κατάνυξιν καὶ συντριβὴν
τῆς καρδίας πρὸς εὐχερεστέραν ἀποδοχὴν καὶ συμμόρφωσιν πρὸς τὰ
θεῖα λόγια. Ἡ Μουσικὴ τοῦ Σακελλαρίδου ἐξ ἄλλου, ἡ «Ζακυνθινὴ
αὐτὴ καντάδα», ἐπιδιώκει τὴν τέρψιν καὶ εὐχαρίστησιν. Πῶς λοιπὸν δύ-
ναται ἡ μουσικὴ αὐτὴ νὰ ἐφαρμοσθῆ ἐπ’ ἐκκλησίας, καὶ πῶς δύναται
αὐτὴ νὰ ἐκφράσῃ ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον θέλουν νὰ ἐκφράσουν ἐκεῖνοι;

Δυστυχῶς ὁ Σακελλαρίδης – Θεὸς μακαρίσοι τον – ὑπῆρξεν ὁ πρῶτος,
(ἀκολουθοῦν δὲ οἱ μαθηταί του), ὁ ὁποῖος δὲν ἐσεβάσθη οὔτε ὕφος,
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οὔτε ὀρθογραφίαν, οὔτε κανόνας τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Ἐπρο-
σπάθησε δε καταστρέφων τὴν Βυζαν. Μουσικήν, νὰ κάμῃ ἰδικήν του
μουσικήν, πάντῃ ἀκατάλληλον δι’ ἐκκλησίας. Εἶναι δὲ ἀστεῖον νὰ περι-
μένῃ τις ἀπὸ μαθητάς του νὰ γράψουν ἄλλως, παρὰ ὡς ἔγραψεν ὁ κ.
Πατσίδης.

Οἱ δὲ λέγοντες ὅτι ἡ μουσική του ἦτο κεκαθαρμένη Βυζαν. Μουσική,
διότι ὑπάρχουν καὶ τοιοῦτοι, ὡς καὶ οἱ λέγοντες ὅτι τὸ σύστημά του δύ-
ναται νὰ ἐφαρμοσθῇ ἐπὶ τῆς Βυζαν. Μουσικῆς, φωρῶνται ἀδαεῖς τῆς
Βυζαν. Μουσικῆς.

Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω, σκοπὸς τοῦ ἐκκλησιάζεσθαι εἶναι ἡ κατάνυξις
καὶ ἡ προσευχή· οἱ μεταχειριζόμενοι ὅμως τὴν μουσικὴν αὐτὴν ἐπ’ ἐκκλη-
σίας ψάλται καὶ μετατρέποντες τὴν Ἐκκλησιαστικὴν ἀκολουθίαν σχεδὸν
εἰς «κονσέρτο», ἀντὶ νὰ ἀφήσουν τὸ ἐκκλησίασμα νὰ προσευχηθῇ, τὸ
κάμνουν νὰ διατίθεται, ὡς διατίθεται καὶ εἰς τὰς μουσικὰς συναυλίας,
τὰ κονσέρτα, δηλ. τὸ κάμνουν νὰ προσέχῃ εἰς τὸ τερπνόν· τὸ ἐκτρέπουν
δηλ. ἀπὸ τῆς κατανύξεως καὶ τῆς προσευχῆς· ἑπομένως ἁμαρτάνουν.
Τὴν ἁμαρτίαν δὲ αὐτὴν τὴν ὑπέχουν καὶ ὅσοι δύνανται νὰ σταματήσουν
τὸ κακὸν αὐτό, καὶ δὲν τὸ σταματοῦν, δηλ. ἐπιτροπεῖαι, ἐκκλησίαι κτλ.

Κατήντησε νὰ πηγαίνωμεν εἰς τὴν ἐκκλησίαν, οὐχὶ χάριν προσευχῆς,
ἀλλὰ χάριν τέρψεως. Καὶ εἰς αυτὴν ἀκόμη τὴν Μεγάλην Ἑβδομάδα,
κατὰ τὴν ὁποίαν ἐξιστοροῦνται τὰ Ἅγια Πάθη, πηγαίνομεν, οἱ περισ-
σότεροι, κατὰ προτίμησιν εἰς ἐκκλησίας, εἰς τὰς ὁποίας κονσερτοποιεῖται
ἡ Ἀκολουθία.

Καὶ τούτων ὅλων ἀρχὴ καὶ ἀφορμὴ ὑπῆρξεν ἡ ὑπὸ κρίσιν μουσική.

Ταῦτα μετ’ ἀγάπης

Α. Σ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ
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08/06/1939, ἔτος Η´, σελ. 412/1-2

Τὸ ἔργον τοῦ Σακελλαρίδη καὶ ἡ κρίσις τοῦ Αἰδ. Οἰκονόμου τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως Πάφου κ. Χαραλάμπους.

Ἀξ. κ. Διευθυντὰ τῆς «Πάφου»,

Ἀπαντῶν εἰς ἄρθρον τοῦ αἰδεσιμωτάτου Οἰκονόμου τῆς Ἱ. Μητρο-
πόλεως Πάφου κ. Χαραλάμπους, δημοσιευθὲν ἐν τῇ «Πάφῳ» τῆς 11
Μαΐου 1939, παρακαλῶ, ὅπως δημοσιεύσητε τὰ κάτωθι.

Ὁ Ἰωάννης Θ. Σακελλαρίδης ἐδικαιώθη ἐνώπιον τῆς τελευταίας
κρίσεως τοῦ μουσικολογιωτάτου Οἰκονόμου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πά-
φου.

«Παραδέχομαι, γράφει, ὅτι ἔψαλλεν, ὅπως τὸν θέλουν οἱ θαυμασταί
του, ὡς ἀηδὼν καλλικέλαδος...»

Εὐχαριστοῦμεν, μουσικολογιώτατε, διὰ τὴν ἀναγνώρισιν!

Καίτοι γίνεται ὀλίγον ἀργά, ἐν τούτοις τὴν δεχόμεθα ὡς ἔνδειξιν σε-
βασμοῦ πρὸς τὸν μεταναστάντα καὶ ὡς δήλωσιν μετανοίας, δι’ ὅσα κατὰ
τοῦ μεγάλου μουσουργοῦ ἐγράψατε.

Μάλιστα, αἰδεσιμώτατε, ὁ Σακελλαρίδης ὑπῆρξε μεγάλος, οὐχὶ διότι
τὸ θέλουν οἱ ὀπαδοί του, οἱ Σακελλαριδόται, ὡς τοὺς ἀποκαλεῖτε, ἀλλὰ
διότι ἦτο καὶ ἐν τῇ πραγματικότητι τοιοῦτος.

Ὑπάρχει ὅμως, ὅπως φαίνεται εἰς τὸ δημοσίευμά σας σπουδαῖον
κώλυμα, τὸ ὁποῖον σᾶς ἐμποδίζει ν’ ἀναγνωρίσητε πλήρως τὸ ἔργον τοῦ
μεταστάντος.

«Ἡ φωνή του, γράφετε, ὤχετο ἀπιοῦσα μετ’ ἤχου».

Αὐτὸ εἶναι πράγματι σπουδαῖον ἐμπόδιον!!

Ποῖος ὅμως ὑπεστήριξέ ποτε ὅτι ὁ Σακελλαρίδης δὲν θ’ ἀπέθνῃσκε;

Μάλιστα ἀπέθανε, καὶ τὸ ἔργον του ἐπεβραβεύθη ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴν
κοινὴν γνώμην, ἥτις τοῦ παρασκευάζει καὶ ἑορτήν, καὶ ἀπὸ τὰς κοινό-
τητας τοῦ ἔξω Ἑλληνισμοῦ, τῆς Ἀμερικῆς καὶ τῆς Αἰγύπτου, αἵτινες
χρησιμοποιοῦν τὸ σύστημά του. Ὑπάρχει ὅμως καὶ ἄλλο κώλυμα σπου-
δαιότατον!

«Παραμένουν, γράφετε, τὰ μουσικά του ἔργα, τὰ ὁποῖα ἀπ’ ἀρχῆς
μέχρι τέλους γέμουν ἀνορθογραφιῶν, παραχαράττουν τὰς Ἐκκλησια-
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στικᾶς θέσεις, νοθεύουν τὰ γένη!! κτλ.»

Ἔχομεν ὅμως μίαν ἀπορίαν, καὶ θὰ ἠθέλαμεν νὰ μάθωμεν διὰ ποῖον
λόγον δὲν ἐσχολιάσατε τὰ βιβλία τοῦ Σακελλαρίδη, τὰ πολλάκις ἐκδο-
θέντα, ὄτε ἤδη ἔζη ὁ μακαρίτης;

Μήπως τώρα βλέπετε διὰ πρώτην φορὰν τὰ βιβλία του; Ἢ μήπως
τώρα ἀντελήφθητε τὰ σφάλματά του;

Διατί δὲν τὸν ἐπεκρίνατε ἐν τῇ ζωῇ; Φαίνεται ὅμως ὅτι ἀκολουθεῖτε
πιστὰ τὸ «δρυὸς πεσούσης...» καὶ ζητεῖτε τώρα νὰ ἐπωφεληθῆτε, ὅτε
εἶσθε ἀνενόχλητος, ἐπικρίνοντες τὸ ἔργον ἑνὸς νεκροῦ!!!

Ἐν πάσῃ ὅμως περιπτώσει, τὰ βιβλία τοῦ Σακελλαρίδη ἐξηντλήθησαν,
ἐκδοθέντα εἰς τρεῖς συνεχεῖς ἐκδόσεις, ἐν ἀντιθέσει πρός τινα ἄλλα, τὰ
ὁποῖα, κονιορτοβριθῆ, κοσμοῦν τὰς προθήκας τῶν βιβλιοπωλείων. Πῶς
συμβαίνει τοῦτο; Φρονεῖτε ὅτι ὅλος ὁ κόσμος εἶναι τόσον ἀφελής, ὥστε
νὰ ἐπιδοκιμάζῃ τόσον παταγωδῶς τὸ ἔργον τοῦ μεγάλου ἐκλιπόντος;

Ἡμεῖς, ἀπαντῶντες εἰς κρίσην σας, ἐγράψαμεν τὰς γνώμας συγχρό-
νων μουσικῶν, καθηγητῶν καὶ ἱεραρχῶν. Σεῖς ἠρκέσθητε νὰ μᾶς παρα-
πέμψητε εἰς γνώμας τὸ 1886 καὶ τὸ 1888 ἐξενεχθείσας. Ἐπειδὴ ὅμως ἡ
συζήτησις διεξάγεται σήμερον, θὰ ἠθέλαμεν νὰ μάθωμεν γνώμας συγ-
χρόνων. Ὡς γνωρίζετε, ἡ μουσικὴ ἐξελίσσεται καὶ μετ’ αὐτῆς ἀναλόγως
συνεξελίσσονται καὶ αἱ μουσικαὶ ἀνάγκαι. Αὐτὸ ἔγινε, γίνεται καὶ θὰ
γίνεται, εἴτε τὸ θέλετε, εἴτε μή. Αἱ γνῶμαι τῶν πρὸ πεντηκονταετίας ζη-
σάντων, εἶχον ὑπ’ ὄψιν των τὰς μουσικὰς ἀνάγκας τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.

Ἡ δὲ προσπάθεια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν δὲν θὰ τελεσφορήσῃ,
διότι ἱκαναὶ τῶν ἐν Ἀθήναις Ἐκκλησιῶν ἔχουν κατ’ ἀπαίτησιν τοῦ κοινοῦ
τὴν μουσικὴν τοῦ Σακελλαρίδη καὶ τὴν τετράφωνον Εὐρωπαϊκήν, ἐναν-
τίον τῆς ὁποίας τόσους μύδρους ῥίπτετε.

(Καπνικαρέα, Ἁγ. Εἰρήνη, Ἁγ. Γεώργιος τοῦ Καρύτση, Ἁγ. Σπυρίδων,
Προφήτης Ἠλίας κ.τ.λ.)

Θὰ ἠθέλαμεν ὅμως νὰ μάθωμεν. Γνωρίζετε ἔστω καὶ ἄκρῳ δακτύλῳ,
τὴν Εὐρωπαϊκὴν μουσικήν; Καὶ ἂν ὄχι, διατί κατηγορεῖτε πράγματα,
περὶ τῶν ὁποίων οὔτε ἰδέαν ἔχετε;

Τὸ ζήτημα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς δὲν πρέπει νὰ ἐξετάζηται
μὲ τόσην στενότητα. Ὑπῆρξεν ἐποχή, καθ’ ἣν ἱκανοποίει ἡ Βυζαντινὴ
Μουσική. Τοῦτο τὸ παραδεχόμεθα.

Σήμερον ὅμως πολὺ φοβούμεθα ὅτι ἡ ἀμανοειδὴς μουσικὴ οὐδεμίαν
εὐχαρίστησιν προξενεῖ.
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Δὲν εἶναι δόγμα, αἰδεσιμώτατε, τὸ ζήτημα τῆς μουσικῆς.

Εἶναι τύπος, μὴ ἀποτελῶν οὐσίαν τῆς θρησκείας μας.

Εἶναί τι ἐξωτερικὸν καὶ ἐπουσιῶδες. Καθ’ ὃν τρόπον ὁ ναός, τὰ
ἄμφια, ἡ λειτουργία ἐξελίχθησαν καὶ ἁπλοποιήθησαν, κατὰ τὸν ἴδιον
ἀκριβῶς τρόπον δύναται καὶ ἡ Βυζαντινὴ Μουσικὴ νὰ ἐξελίσσεται,
οὕτως ὥστε ν’ ἀνταποκρίνηται εἰς τὰς ἀναγκας ἑκάστης ἐποχῆς.

Ὁ δὲ Σακελλαρίδης καὶ διὰ τοῦτο ἔχει μεγαλυτέραν ἀξίαν, διότι κα-
τώρθωσεν, ὡς ὀξυδερκὴς ἄνθρωπος, ν’ ἀντιληφθῇ τὰς ἀνάγκας τῆς
ἐποχῆς του, καὶ νὰ προσαρμοσθῆ πρὸς αὐτάς.

Κατὰ ταῦτα δὲν θὰ συνέφερεν εἰς ὑμᾶς, αἰδεσιμώτατε, οὔτε καὶ εἰς
τὴν παράταξίν σας οἱαδήποτε σύγκρισις τῆς μουσικῆς τοῦ Σακελλαρίδη,
πρὸς τὰ κλασσικὰ πρότυπα τῆς Βυζαντινῆς.

Θὰ ἐχάνατε τὸν ἀγῶνα, διότι ἡ ἐκφραστικότης, ἡ ἁπλότης, ἡ σαφή-
νεια καὶ ἡ γλυκύτης τῆς Σακελλαριδείου μουσικῆς εἶναι πράγματα ξένα
πρὸς τὴν ῥινόφωνον καὶ ἀμανοειδῆ Βυζαντινήν.

Φαντάζομαι ὅτι εἰσῆλθα εἰς τὸ νόημα τοῦ ἄρθρου σας, ἐνῷ νομίζετε
ὅτι «κατέχετε πᾶσαν τὴν γνῶσιν», χωρὶς νὰ κατορθώνωμεν ἡμεῖς νὰ σᾶς
ἐννοοῦμεν. Σᾶς καταλαμβάνομεν, αἰδεσιμότατε πάτερ, διότι ἔχομεν
πάντα τα πρὸς τοῦτο ἐφόδια.

Μήπως δὲν ἀνήκετε εἰς τὴν ὁμάδα φίλων τοῦ τερερέμ;

Αὐτὰ διὰ τελευταίαν φοράν.

Εὐχαριστῶ διὰ τὴν φιλοξενίαν, διατελῶ μετὰ πάσης τιμῆς.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Α. ΠΑΤΣΙΔΗΣ
Πτυχιοῦχος Θεολογίας 
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22/06/1939, ἔτος Η´, σελ. 414/1

Μία συζήτησις περὶ τὴν ἐκκλ. μουσικὴν

Ἡ ἀπάντησις τοῦ μουσικολογ. Οἰκονόμου κ. Χαραλάμπους

Ἀξιότιμε κ. Διευθυντὰ τῆς «Πάφου»,

Παρακαλῶ, ὅπως μου παραχωρηθῇ ὀλίγος χῶρος εἰς τὴν ἔγκριτον
ἐφημερίδα σας νὰ ἀπαντήσω εἰς τὸν ἐν Καλάμαις Πρωτοψάλτην κ. Χ.
Πατσίδην, ὁ ὁποῖος ἔχει γράψει τὴν 8ην Ἰουνίου διὰ τὸ ἔργον τοῦ Σα-
κελλαρίδη.

Κύριε Χ. Πατσίδη,

Ἀναφορικῶς πρὸς ὅσα ἐδημοσιεύσατε, ἀπαντῶμεν. Ὑμεῖς μὲ παρε-
πέμψατε εἰς τὸν καθηγητὴν Δ. Κυριακοῦ, ὁ ὁποῖος πρὸ 50ετίας ἔγραφεν
ὑπὲρ τοῦ ἔργου τοῦ Σακελλαρίδη. Πῶς αἱ τότε γνῶμαι πρὸς ἀνασκευὴν
τῶν γραφέντων ὑπὸ τοῦ Δ. Κυριακοῦ δὲν ἔχουν ἀξίαν σήμερον; Μήπως
ὁ Σακελλαρίδης δὲν εἶναι ὁ ἴδιος, τότε καὶ νῦν, καὶ τὰ ἔργα του ταῦτα;
Μήπως ἐξηλέγχθησαν; Ἐν τούτοις, ἀφοῦ θέλετε γνώμας τῶν συγχρόνων
μας, διότι ἡ συζήτησις διεξάγεται σήμερον, ἔχω ὑπ’ ὄψιν μου τοῦ νῦν
Καθηγητοῦ τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἐν τῷ ᾨδείῳ Ἀθηνῶν Κ. Δ. Πα-
παδημητρίου τὴν γνώμην, εἰς τὸν ὁποῖον ὑμεῖς μὲ παραπέμπετε πάλιν,
ἀλλ’, ἐπειδὴ γράφετε εἰς τὴν «Πάφον» διὰ τελευταίαν φοράν, θὰ συνε-
χίσω τὰ γραφόμενα ὑπὸ τοῦ εἰρημένου Καθηγητοῦ, διὰ νὰ σᾶς ἀπαλλάξω
ἀπὸ τὸν κόπον.

«… Τὸ ἁρμονικὸν σύστημα τοῦ Σακελλαρίδη δὲν παρουσιάζει καλ-
λιτεχνικὸν ἐνδιαφέρον. Τὰ ᾄσματά του ἐν ἁρμονικῇ τριφωνίᾳ δὲν δύ-
νανται νὰ χρησιμεύσουν ὡς βάσις, διὰ νὰ στηρίξωμεν τὸν χαρακτηρισμὸν
τοῦ Σακελλαρίδη ὡς Παλεστρίνα τῆς Ἑλλάδος. Τὸ ἁρμονικὸν σύστημά
του εἶναι λαϊκόν, καί, ὡς τοιοῦτον, καὶ πτωχόν, προχείρως δὲ καὶ ἄνευ
καλλιτεχνικῆς ἐποπτείας ἐκτελούμενον, διαταράττει τὸν θρησκευτικὸν
χαρακτῆρα τῆς ψαλμῳδίας… Ὁ Σακελλαρίδης ἐπροτίμησε τὴν ἐφαρ-
μογὴν ἰδίας μεθόδου (σημ. Ὁ. Σ., κονσερτοποιήσας κατὰ τὸν κ. Ἀ Χουρ-
μούζιον τὴν Β. Μουσικήν). Εἰς τὴν Ἱερὰν Ὑμνῳδίαν του ὑπάρχει «Κύριε
ἐλέησον», μία μελῳδία ἀπὸ τὸ μελόδραμα «Aida» τοῦ Verdi, ὡς Κοινω-
νικὸν δε θέμα ἀπὸ τὴν ὀπερέτταν Εὔα τοῦ Λεχάρ. Ἐν τῇ προσπαθείᾳ
του, ὅπως ἁπλοποιήσῃ τὴν Β. Μουσικήν, ἀντικατέστησε κλασσικὰς
μελῳδίας δι’ ἄλλων, ἰδίας ἐμπνεύσεως· ἠγνόησε τὰ «κατανυκτικὰ» της
Μ. Τεσσαρακοστῆς, τὰ ἰδιόμελα καὶ ἄλλα, πολλὰ κλασσικὰ ᾄσματα,
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ῥυθμῶν διαφόρων, εἰσήγαγεν εἰς ὅμοιον ῥυθμόν, μετέγραψε δὲ εἰς δια-
τονικὸν γένος ᾄσματα ἀνήκοντα εἰς ἤχους καθαρῶς χρωματικούς, ἡ δὲ
διὰ διαστολῶν γενομένη ῥυθμικὴ τῶν ᾀσμάτων διαίρεσις εἶναι τόσον
πλημμελής, ὅσον πλημμελέστεραι καὶ αἱ τελευταῖαι ἐκδόσεις τῶν βιβλίων
του, τὰ ὁποῖα βρίθουσι σφαλμάτων μουσικῆς ὀρθογραφίας, τὴν ὁποίαν
πρὸ πολλοῦ εἶχεν ἐγκαταλείψει «μετὰ σημείων τῆς ἐκφράσεως ἢ σημαν-
τικότητος», ὡς καὶ ἕνα «αἱ τολμηραὶ καινοτομίαι καὶ ἔλεγχος θεατρι-
κότητες» τοῦ ἀνησύχου πνεύματος τοῦ Σακελλαρίδη καὶ ἡ ἀνυπακοὴ
εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν ἀρχήν, αὐτὰ εἶναι τὰ μουσικὰ προσόντα τοῦ
διδασκάλου τοῦ κ. Πατσίδη, καὶ μήπως ἡμεῖς ἐγράψαμεν περισσότερα
ἀπὸ αὐτὰ εἰς τὴν «Φωνὴν» καὶ εἰς τὴν «Πάφον»;

Δὲν λαμβάνω καθόλου ὑπ’ ὄψιν τοὺς ὑπὲρ τοῦ Σακελλαρίδη ἐπαίνους
τοῦ Καθηγητοῦ Παπαδημητρίου, διότι δὲν συμβιβάζονται πρὸς τὰ ἀνω-
τέρω, εἶναι δὲ μᾶλλον συνήθεις ἀποχαιρετιστήριοι ῥητορικοί, ἐπαινετικοὶ
λόγοι πρὸς τοὺς νεκρούς. Ἀλλ’ ἡ Μουσικὴ ἐξετάζει καὶ ἐλέγχει ἔργα,
διὰ νὰ ἐπαινέση ἢ μή; Εἰργάσθη ὁ Σακελλαρίδης, διὰ νὰ ἐξορίσῃ τὴν Β.
Μουσικὴν ἐκ τῶν ἱερῶν ναῶν; Ναὶ ἢ ὄχι; Βεβαιότατα ναί· καὶ τὰ δύο
ὁμοῦ, ἔπαινοι καὶ ψόγοι, δὲν συμβαδίζουν, οὐδὲ ἐπιτρέπονται.

Εἶναι λυπηρόν, ὅταν ἕνας, Θεολόγος μάλιστα, εὐχαριστῆται καὶ ἐπι-
δοκιμάζει τὴν ἀνυπακοὴν καὶ ἀπείθειαν εἰς τὴν φωνὴν τῆς Ἐκκλησια-
στικῆς Ἀρχῆς μερικῶν τῶν ἐν Ἀθήναις Ἐκκλησιῶν, αἱ ὁποῖαι κατ’ ἀπαί-
τησιν τοῦ κοινοῦ ἔχουν τὴν Τετράφωνον Εὐρωπαϊκὴν τοῦ Σακελλαρίδη,
τὴν ὁποίαν ὑμεῖς, κ. Πατσίδη, θεωρεῖτε πρόοδον καὶ ἐξέλιξιν τῆς μου-
σικῆς. Καὶ τί ἐννοεῖτε, λέγοντες ἐξέλιξιν; Μήπως ἐννοεῖτε τὴν μεταβολὴν
καὶ μεταπήδησιν τῆς Βυζαντινῆς εἰς τὴν Εὐρωπαϊκήν, τὴν ξένην καὶ
ὀθνείαν πρὸς τὰς πατρικάς, καὶ θρησκευτικάς, καὶ ἐθνικάς μας παρα-
δόσεις ἢ τὴν ἐνδελεχῆ μελέτην τῶν κλασσικῶν «κονιορτοβριθῶν», ὅπως
γράφετε, βιβλίων τῆς Β. Μουσικῆς πρὸς κατανόησιν τῶν ἐν αὐταῖς μαρ-
γαριτῶν καὶ ἀδαμάντων, εἴτε ἀμανέδες εἶναι οὗτοι, εἴτε τερερισμοί, εἴτε
ῥινοφωνίαι; Καὶ τί πταίει ἡ μουσικὴ, ὅταν ἕνας ἄμοιρος ψάλλῃ ῥινοφώ-
νως, ἢ ἀμανέδες τῆς Σμύρνης ἢ Κωνσταντινοπολίτικους, ἢ ἂν ψάλλῃ
τερερέμ; Ἡμεῖς, κ. Πατσίδη, γνωρίζομεν ὅτι ἡ ἐξέλιξις τῆς Β. Μουσικῆς
θὰ προαχθῇ ἐξ αὐτῆς τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἀσφαλῶς, καὶ ὄχι διὰ
τῆς τετραφώνου Εὐρωπαϊκῆς τοῦ Σακελλαρίδη. Ἕκαστος κλάδος, εἴτε
μουσικός, εἴτε μή, ἐξελίσσεται εἰς τὸ εἶδός του, και, ὅπως γράφετε, «καθ’
ὃν τρόπον ὁ ναός, τὰ ἄμφια, ἡ λειτουργία» ἐξειλίχθησαν ἐκ τῶν ἰδίων,
καὶ οὐχὶ ἐκ τῶν ἀλλοτρίων. Καὶ αὐτὸς ὁ εὐλογημένος Κ. Ψάχος δὲν
ἐννοεῖ ἄλλως τὴν ἐξέλιξιν, ὅταν γράφῃ εἰς πᾶσαν τέχνην καὶ ἐπιστήμην
ἡ ἀνάπτυξις καὶ πρόοδος συντελεῖται διὰ τῆς πορείας ἡμῶν πρὸς τὰ
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πρόσω· ἡ δὲ τῆς ἡμετέρας Ἐκκλησιαστικῆς καὶ ἐθνικῆς μουσικῆς ἀνόρ-
θωσις καὶ ἀναβίωσις κατ’ ἀντίστροφον λόγον θέλει συντελεσθῆ διὰ τῆς
πορείας ἡμῶν πρὸς τὰ ὄπισθεν. Πιστεύω ἀκραδάντως ὅτι διὰ τὴν ἀνα-
ζήτησιν τῆς κλασσικῆς Βυζαντινῆς μελῳδίας ἐπιβάλλεται νὰ ἀνατρέ-
ξωμεν εἰς τοὺς μεγάλους Δημιουργούς τῆς χρυσῆς ἐποχῆς τοῦ Βυζαντίου.
Τὰ ἴδια ἐγράφομεν καὶ ἡμεῖς περίπου εἰς τὸν ἀοίδιμον Μέγαν Πρωτέκ-
δικον Γ.’ Ι. Παπαδόπουλλον, ὅτι εἶναι ἀνάγκη νὰ ῥίψωμεν ἕνα βλέμμα
εἰς τὰ ὀπίσω, διὰ νὰ ἐννοήσωμεν τὴν μουσικήν μας, διότι ἄλλως, ἐνῶ
ψάλλωμεν τὴν Εὐρωπαϊκὴν, νομίζομεν ὅτι εἶναι γνησία Βυζαντινή. Ἐν
σχέσει πρὸς τὰ ἀνωτέρω, καὶ ὁ Καθηγητὴς Παπαδημητρίου γράφει:
«Εἶμαι εὐτυχής, δυνάμενος νὰ πιστώσω ὅτι εἶναι ὀρθῶς συντεθειμένα
τὰ ἐν τῷ Στιχηραρικῷ Ἀναστασιματαρίῳ καὶ Εἱρμολογίω Πέτρου τοῦ
Πελοποννησίου, μελίσαντος ἐπὶ τῇ βάσει τῶν παλαιοτέρων μουσικῶν,
ἐχόντων ὑπ’ ὄψιν τὰ ἀρχαῖα κείμενα».

Μὲ ἐρωτᾶτε, κ. Πατσίδη, ἂν γνωρίζω, ἔστω καὶ ἄκρῳ δακτύλῳ, τὴν
Εὐρωπαϊκήν. Μάλιστα, κύριε, ὅσον καὶ ὑμεῖς τὴν Βυζαντινήν. Καὶ ἔτι
πλέον γνωρίζω τὴν Κλίμακα αὐτῆς μαθηματικῶς, θεωρητικῶς, πρα-
κτικῶς. Γνωρίζω τὴν διαφορὰν αὐτῆς ἀπὸ τῆς βυζαντινῆς καὶ ἀπὸ τῆς
τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων προγόνων μας, καὶ ἀφοῦ ἐνδιαφέρεσθε περὶ τῶν
μουσικῶν μου γνώσεων, μάθετε ὅτι γνωρίζω ἐν πλάτει τοὺς ἐπογδόους
καὶ τοὺς ἐπενδεκάτους τόνους τῆς Μουσικῆς μας, ἐξ ὧν τὸ Τετράχορδον,
θεμελιοῦχος αὐτὸς λίθος τῆς Μουσικῆς γενικῶς, γνωρίζω τὰ συστήματα,
τὰς ἕλξεις, αἱ ὁποῖαι εἶναι κύριον προσὸν εἰς τὴν μουσικήν μας, τὴν ὀρθο-
γραφίαν τῶν μουσικῶν χαρακτήρων, ἀσφαλῶς μὲ κανόνας. Χρησιμοποιῶ
τοὺς πολυσυλλάβους φθόγγους ἐν ἀνάγκῃ, ἀντὶ τῶν μονοσυλλάβων Πά,
Βοῦ, Γά, Δί, γνωρίζω περὶ τῆς ἀρχαίας καὶ νέας προσῳδίας καὶ ῥυθμικῆς,
ὄχι κατὰ τὸ σύστημα τῶν ᾠδείων, καὶ ἔχω ὡς Ἀλφαβητάριον καὶ ἀσφαλὲς
τῶν τόνων κριτήριον τὸ ἁπλούστατον Μονόχορδον, ἔχω δὲ καὶ ἕτοιμον
πρὸς ἔκδοσιν Θεωρητικὸν «Βυζαντινὴ Μουσικὴ Χορδὴ» διὰ πᾶν ζήτημα,
τὸ ὁποῖον ἀφορᾷ τὴν Β. Μουσικήν μας καὶ τὴν ψαλτικήν, τοῦ ὁποίου ἡ
ἐκτύπωσις ἐλπίζω θὰ ἀρχίσῃ ἐντὸς ὀλίγου εἰς τὸ Τυπογραφεῖον «Πάφος»,
ἅμα φθάσουν τὰ παραγγελθέντα μουσικὰ στοιχεῖα, καὶ τοῦτα πράττω
χάριν τῆς Μουσικῆς μας, διὰ νὰ κεντήσω καὶ τὴν φιλοτιμίαν τῶν γραμ-
ματισμένων καὶ ἐπιστημόνων μουσικῶν, ἴσως ἀνοίξουν καὶ μελετήσουν
τὰ κονιορτοβριθῆ τῆς Β. Μουσικῆς βιβλία. Ἀλλ’ ἄς ἔλθωμεν εἰς τὰ ὑπὸ
συζήτησιν. 

Σᾶς ἀντερωτῶ, κ. Πατσίδη, ἐπειδή, ὡς γράφεις, ἡ μουσικὴ δὲν εἶναι
δόγμα, καὶ ἐπειδὴ γνωρίζεις τὴν Εὐρωπαϊκήν, τί μὲ τοῦτο, φρονεῖς ὅτι
δικαιοῦσαι, ὡς πρωτοψάλτης ἢ μᾶλλον ὡς κανταδόρος, νὰ τὴν εἰσάξῃς
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εἰς τὴν ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν; Ἡ ἐκκλησία δὲν εἶναι
θέατρον, κύριε, εἶναι οἶκος Θεοῦ, καὶ ὀφείλεις, ὡς Θεολόγος, Ἕλλην
μάλιστα, νὰ ὑποστηρίζῃς τὰ πάτρια και τὰς προσπαθείας τῆς Ἐκκλη-
σιαστικῆς Ἀρχῆς μας. Καὶ δὲν πρέπει νὰ χαίρῃς, διότι ἑτοιμάζονται μνη-
μόσυνα εἰς μνήμην τοῦ Σακελλαρίδη εἰς Αἴγυπτον καὶ Ἀμερικήν, ἀλλὰ
νὰ λυπῆσαι, ὄχι διὰ τὰ μνημόσυνα, ἀλλὰ διὰ τὴν παχυλὴν ἀμάθειαν
αὐτῶν τῶν ξενητευμένων ἀδελφῶν μας καὶ τὴν ἀδιαφορίαν των πρὸς
τὴν πάτριον Μουσικήν, νὰ λυπῆσαι διὰ πρᾶξιν, ἡ ὁποία δὲν διαπράττεται
ὑπὸ ἄλλων ξενητευμένων λαῶν, καὶ εἰς τοῦτο πταίει αὐτὸς ὁ περὶ οὗ τὸ
μνημόσυνον, ὁ ὁποῖος ἀπὸ 60ετίαν ὅλην ἐν τῷ κέντρῳ τῶν Μουσῶν, ἐξ
οὗ καὶ σήμερον Ἀρχιερεῖς, ὁ κλῆρος, οἱ ψάλται καὶ ἐπιστήμονες, καὶ ὅλα
τα δηλητηριασμένα μουσικά του βιβλία παρέδωκεν εἰς δυὸ γενεάς, ὡς
γράφει ὁ ἕτερος Σακελλαρίδης, ὁ Θεσσαλλομάγνης, τὴν Ζακυνθινήν,
τὴν μουσικὴν τῶν τσαγγάρηδων, καὶ ὡς γράφει ὁ νῦν Καθηγητὴς Πα-
παδημητρίου, τὴν μουσικὴν τοῦ μελοδράματος καὶ τῆς ὀπερέττας, καὶ
γενικῶς τὴν μουσικὴν τοῦ θεάτρου.

Παρακαλοῦνται οἱ ὀπαδοὶ τῆς τετραφώνου νὰ μᾶς παρουσιάσουν
ἢ νὰ μᾶς εἴπουν εἰς ποίαν τῶν κονιορτοβριθῶν παραθηκῶν καὶ βιβλιο-
θηκῶν, ἂν μὴ τοῦ Βυζαντίου, ἔστω καὶ τῆς Εὐρώπης, ἢ τῆς Ἀφρικῆς, ἢ
τῆς Ἀμερικῆς, ὑπάρχει χειρόγραφον τῆς «χρυσῆς ἐποχῆς τοῦ Βυζαντίου»
ἐν τετραφωνία, ἐνῷ ἀπεναντίας ὑπάρχουν τόσα ἄλλα, τῶν ὁποίων τὸ
περιεχόμενον συνεχίζει μέχρι τοῦδε τὴν ὑπὸ συζήτησιν καὶ μᾶλλον τὴν
ὑπὸ καταδίωξιν Μουσικήν μας. Ἀσκόπως λοιπόν, κ. Πατσίδη, καὶ ἀνω-
φελῶς οἱ Βυζαντινολόγοι δαπανοῦν χρῆμα, ἐπισκευάζοντες τὰ κτήρια
τῶν Βυζαντινῶν ἱερῶν ναῶν ἢ σκάπτοντες τὰ βάθη τῆς γῆς, διὰ νὰ φέ-
ρωσιν εἰς τὸ φῶς τὰ ἀνεκτίμητα ἔργα τῆς «χρυσῆς ἐποχῆς τοῦ Βυζαν-
τίου», ἐνῶ ἡμεῖς τσαλαπατοῦμεν ὡς περικάθαρμα καὶ ἄχρηστον ὅλην
τὴν μουσικὴν ἐκείνων, καὶ δὲν καταδεχόμεθα νὰ ῥίψωμεν οὔτε ἕνα
βλέμμα κἂν εἰς τὰ «κονιορτοβριθῆ» βιβλία των, μήπως σκονίσωμεν τὸν
δάκτυλόν μας, καὶ περιμένομεν τοὺς Εὐρωπαίους νὰ τὰ μελετήσουν,
διὰ νὰ μάθωμεν ἀπ’ αὐτοὺς τὴν ἀξίαν των.

Μὲ ἐρωτᾶτε ἐπίσης, κ. Πατσίδη, διὰ ποῖον λόγον δὲν ἐσχολίασα τὰ
βιβλία τοῦ Σακελλαρίδη, τὰ πολλάκις ἐκδοθέντα, ὅτε ἤδη ἔζη, «ἀλλὰ
δρυὸς πεσούσης πᾶς ἀνὴρ ξυλεύεται». Θὰ ἦτο ὀρθότερον ἂν μὲ ἐρω-
τούσατε: διὰ ποῖον λόγον δὲν ἔγραψα περὶ ἄλλου τινὸς ζητήματος,
ὁσάκις μοῦ ἐδόθη ἀφορμή, εἰ μὴ μόνον κατὰ τοῦ συστήματος τῆς με-
τημφιεσμένης Εὐρωπαϊκῆς εἰς Βυζαντινὴν μουσικὴν τοῦ Σακελλαρίδη·
φαίνεται ὅμως ὅτι δὲν ἐδίδετε οὐδεμίαν σημασίαν εἰς τὰ ὑπ’ ἐμοῦ πολ-
λάκις γραφέντα.
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Παρακαλῶ ὅπως μου ἐπιτραπῆ νὰ φέρω ἐνταῦθα περικοπὴν τῶν
ὅσων γράφει ἐν τῇ «Ἐκκλησίᾳ» ἐπισήμων δελτίων τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, 27 Μαΐου 1939, ὁ Μητροπολίτης Σάμου κ. Εἰρηναῖος περὶ τῆς
Βυζαντινῆς Μουσικῆς». «...Οἱ χοροὶ πρέπει νὰ περιορισθοῦν ἐντὸς τῶν
κλασσικῶν βιβλίων τῶν ἐγκεκριμένων μουσικοδιδασκάλων, οἱ ὁποῖοι
ἐχρημάτισαν πρωτοψάλται καὶ Λαμπαδάριοι τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πα-
τριαρχείου, διότι οὗτοι ἐσεβάσθησαν τὴν παράδοσιν τῆς ἱερᾶς βυζαντινῆς
μουσικῆς, καὶ ὅσοι ἐπιχειροῦν νὰ θίξουν τὴν βυζαντινὴν μουσικὴν τοῦ
ἔθνους μὲ σκοπὸν βελτιώσεως διὰ τῆς προσκομίσεως νέων στοιχείων,
ἀντλουμένων ἀπὸ ξένα μουσικὰ ἐδάφη, ἂς προσέξουν, μήπως ἐν τῇ
ἀγνοίᾳ των βαδίζουν εἰς τὴν παραχάραξιν μιᾶς ἱερᾶς παρακαταθήκης,
ἐν ᾗ ἀνευρίσκεται ἡ ἑνότης τοῦ Ἔθνους καὶ ἐξασφαλίζεται ἡ συνέχεια
τῆς ἱστορίας του. Ἐν αὐτῇ τὴ Βυζαντινῇ μουσικῇ τέχνῃ ἐξεφράσθησαν
τὰ λεπτότερα καὶ ἱερώτερα τοῦ ἔθνους αἰσθήματα...».

Ἔχομεν καθῆκον, κ. Πατσίδη, μικροὶ καὶ μεγάλοι, Ἀρχιερεῖς καὶ
ἱερὸς κλῆρος, θεολόγοι καὶ ψάλται, ὄχι μόνον νὰ ὑπακούωμεν εἰς τὴν
φωνὴν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς τῆς Πρωτευούσης τῆς μεγάλης πα-
τρίδος, ἀλλὰ καὶ νὰ βοηθήσωμεν αὐτὴν ἐν τῇ προσπαθείᾳ της ὑπὲρ τῆς
Μουσικῆς τῶν πατέρων μας, τὴν ὁποίαν ὀφείλομεν νὰ ἀναζητήσωμεν
ἀπὸ τὸ Βυζάντιον, ὄχι ἀπὸ τὴν Γερμανίαν, ὄχι ἀπὸ τὰ μουσικὰ κέντρα
τῆς Εὐρώπης, ὄχι ἀπὸ τὰ θέατρα· διότι ἡ Εὐρωπαϊκὴ φωνητικὴ μουσικὴ
εἶναι σύμφωνος μὲ τὴν μουσικὴν τῶν ἄψυχων μουσικῶν ὀργάνων, καὶ
στερεῖται τῶν Ἐλασσόνων τόνων, στερεῖται τῶν παλμῶν τῆς λεπτότητος
καὶ λειότητος τῆς φωνῆς καὶ τῶν διαφόρων ἕλξεων, προσόντων συνυ-
φασμένων μετὰ τῆς Βυζαντινῆς.

Εἶναι εὐτύχημα διὰ τὴν Βυζαντινὴν μουσικὴν ὅτι δὲν κατώρθωσεν
ὁ Σακελλαρίδης νὰ τὴν ἐξαφανίσῃ ἀπὸ τὸ πρόσωπον τῆς γῆς, ἀλλὰ ζῇ
καὶ ὑπάρχει ἀκόμη, τὴν ἀκούομεν ἔκτοτε εἰς τὰς πλάκας τοῦ γραμμο-
φώνου, τὴν ἀκούομεν καὶ ἀπὸ τὰ Ραδιόφωνα· ἂς προσπαθήσωμεν νὰ
τὴν σώσωμεν. Ἠναγκάσθημεν νὰ ἐπεκτείνωμεν τὴν παροῦσαν μελέτην,
ἀλλὰ διὰ νὰ ἐξαγάγωμεν τὸν κ. Πατσίδην καὶ τοὺς ὀπαδοὺς τῆς καντάδας
ἐκ τῆς πλάνης.

Εὐχαριστῶ, κ. Διευθυντὰ τῆς «Πάφου», διὰ τὴν φιλοξενίαν καὶ δια-
τελῶ μετ’ ἀγάπης.

Ἐν Ἱ. Μητροπόλει Πάφου, 16 Ἰουνίου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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06/07/1939, ἔτος Θ΄, σελ. 416/1

Γιὰ τὸ μ. Σακελλαρίδη ὁ λόγος

Στὸ ὑπὸ συζήτηση ζήτημα τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς ἂς μᾶς ἐπιτραπῇ
νὰ προσθέσω κάτι.

Δὲν θὰ ἐξετάσω ἂν ὁ μ. Σακελλαρίδης ἦτο ἢ ὄχι γλυκὺς καὶ μεγα-
λοπρεπὴς ποιητής, ἀλλὰ θὰ ἐρωτήσω τοὺς ἀντιφρονοῦντας: Ἔκαμε με-
ταβολὰς εἰς τὴν Β. Μουσικὴν ἐπὶ τὸ εὐρωπαϊκώτερον ἢ ὄχι; Καὶ δεύτερον
ἐπιτρέπεται ἡ μεταβολὴ αὐτή;

Κανείς, πιστεύω, καὶ ἀπὸ τοὺς θερμοὺς ὑποστηρικτὰς τοῦ μακαρίτη
δὲν μπορεῖ νὰ ἰσχυρισθῇ ὅτι ὁ μ. Σακελλαρίδης δὲν ἔκαμε μεταβολὰς
στὴν ἀρχαία μας Β. Μουσική. Ὡς καλὸς γνώστης τῆς Εὐρωπαϊκῆς, ἀλλὰ
καὶ τῆς ψυχολογίας καὶ τῶν ῥοπῶν τῆς σημερινῆς γενεᾶς, ἐβεβαιώθη
ὅτι θὰ ἐνέκλειε πολλὴν γοητείαν μιὰ μουσικὴ Βυζαντινὴ, ποὺ θὰ περιεῖχε
καὶ μέλη Εὐρωπαϊκῆς.

Κατήρτισε λοιπὸν τὸ σύστημά του, τὸ ὁποῖον ἀπετελέσθη ἀπὸ «κλί-
μακα» Β. Μουσικῆς καὶ τὸ «πεντάγραμμο» τῆς Εὐρωπαϊκῆς.

Δύναται ὅμως τώρα τὸ νεογέννητον νὰ ὀνομασθῇ Βυζαντινὴ μου-
σική, ἐφ’ ὅσον ἐπῆλθε καταστροφὴ ἤχων, μελῶν, κλιμάκων καὶ ἄλλων,
καὶ δὲν ἐτηρήθη ἡ ὀρθογραφία χαρακτήρων, βάδισμα τῆς πορείας τοῦ
μέλους κ.λ.π;

«Καὶ δακτύλῳ ἁψάμενός τις» θὰ βρῇ ὅτι νόθον παρήχθη μουσικὸν
κατασκεύασμα τοῦ μακαρίτη, τὸ ὁποῖον θέλγει μὲν τοὺς ἀκροατάς, διότι
τὸ αὐτὶ τους εἶναι συνηθισμένον ἀπὸ τοὺς ἤχους αὐτούς, τοὺς ὁποίους
ἀκούουν στοὺς κινηματογράφους, στοὺς χοροὺς καὶ τὰ θέατρα, ἀλλὰ
δὲν ἀκολουθεῖ τοὺς κανόνας τῆς ἁγνῆς, τῆς κλασσικῆς ἀρχαίας ἐκκλη-
σιαστ. μουσικῆς.

Ἀπαράλλακτα τὸ ἴδιον συμβαίνει μὲ τὸν κάτοικον ἑνὸς χωριοῦ, ὁ
ὁποῖος ἀρέσκεται στὸν γνωστόν του «ζεϊπέκικον», παρὰ στὰ κομμάτια
τοῦ Σωπέν, τοῦ Μόζαρτ καὶ τῶν ἄλλων κορυφαίων μυστῶν τῆς Εὐρω-
παϊκῆς Μουσικῆς.

Δύναται ὅμως τὸ μουσικὸν αὐτὸ Σακελλαρίδειον κατασκεύασμα
νὰ ὀνομασθῇ Β. μουσική, ἐφ’ ὅσον ὑπάρχει τόση διαφορὰ στὸ ὕφος,
ὅσον στὴν προφορὰν μιᾶς γλώσσης ἀπὸ τὴν ἄλλην;
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Καὶ ἡ Σακελλαρίδειος μουσικὴ βρῆκεν, ὅπως ἦτο φυσικόν, τοὺς φα-
νατικοὺς πολεμίους της, οἱ ὁποῖοι μὲ κάθε μέσον κράτησαν εὐτυχῶς σὲ
πολλὲς ἐκκλησίες ἀνόθευτα τὰ ἀθάνατα καὶ κατανυκτικὰ ἀρχαῖα κλασ-
σικὰ μέλη, μὲ τὸν δυνατὸν ἰσχυρισμὸν ὅτι, ἡ ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ δὲν
εἶναι μόδα, νὰ ἐξελίσσεται, ὅπως δὲν ἀλλάσσουν τὰ ἄμφια καὶ τὰ ῥᾶσα
τῶν ἱερέων.

Κι ἔτσι συχνὰ κατακλύζουν τὰ αὐτιὰ τῶν ἀκροατῶν, μὲ πλάκες
γραμμοφ. καὶ ἤχους τοῦ ῥαδίου ἀπὸ τὸν ῥαδιοφωνικὸν σταθμὸν Ἀθηνῶν,
ὡραῖα ἀνόθευτα κομμάτια τῆς Βυζαν. μας μουσικῆς, εὐχαριστοῦντα
καὶ τέρποντα τὴν ἀκοήν.

Ἐπιτρέπεται ἡ μεταβολὴ αὐτή; ἐρωτοῦν κορυφαῖοι ἐκκλησιαστικοὶ
μουσικοί.

Μὲ τὴν ἐξέλιξιν τοῦ κόσμου ἂς ἐξελιχθῇ βέβαια καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ
μουσικὴ μὲ καθαρὰν Βυζαντινὴν μουσικήν, ἀλλὰ δὲν νομίζομεν πὼς
εἶναι σωστὸν νὰ ἀντικατασταθῇ αὐτὴ διὰ τῆς τετράφωνης μουσικῆς τοῦ
θεάτρου.

Λέγοντας ἔτσι, ὁμολογῶ πὼς ὀφείλεται σεβασμὸς στὴ μνήμη τοῦ
μακαρίτη, ὁ ὁποῖος εἰργάσθη ἀκούραστα νὰ φέρῃ εἰς πέρας μουσικὸν
ἆθλον μὲ τὴν πεποίθησιν ὅτι ὠφελεῖ τὴν ἐκκλησίαν διὰ τῆς πυκνώσεως
τοῦ ἐκκλησιάσματος, καὶ τῆς ἀντικαταστάσεως αὐτοῦ μὲ τὸ τερπνὸν
καὶ τὸ εὔθυμο.

Δὲν συμφωνοῦσε φαίνεται, ὅμως στοὺς ἰσχυρισμοὺς τῶν ἀντιθέτων,
ποὺ διατείνονται ὅτι ἡ μουσική του χαλαρώνει τὸ θρησκευτικὸν αἴσθημα,
καὶ τὸ εὔθυμόν του ὕφος διασπᾷ τὴν προσοχὴν τοῦ πιστοῦ ἀκροατοῦ
ἀπὸ τὴν προσήλωσιν πρὸς τὰ θεῖα καὶ δὲν προξενεῖ τὴν συντριβήν, ποὺ
χρειάζεται, ἀλλὰ ἐνθυμίζει τὲς πρόσκαιρες τῆς ζωῆς ἀπολαύσεις μέσα
στὸν ἱερὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον, μόλις εἰσέλθει ὁ πιστὸς, πρέπει
νὰ «ἀπεκδύεται» τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον καὶ νὰ ἀποῤῥίπτει κακοὺς δια-
λογισμοὺς καὶ νοσηρὲς σκέψεις.

Κι ἀλήθεια δὲν ὁμοιάζουν μὲ καντάδες τοῦ κάμπου καὶ τῆς διασκε-
δάσεως ἢ μὲ τενόρο στὴν ὄπερα πολλὲς μουσικὲς σκέψεις τοῦ Σακελ-
λαρίδη, ἔστω κι ἂν αὐτὲς ψάλλωνται ἀπὸ τοὺς καλύτερους ψαλτᾶδες;

Ἀλλὰ τὸ χειρότερο στὴν περίστασιν αὐτὴν εἶναι ὅτι ἡ καινοτομία
τοῦ μακαρίτη ἔδωκε τὸ δικαίωμα καὶ σὲ πολλοὺς ψαλτᾶδες νεωτεριστὰς
νὰ καινοτομοῦν καὶ ψάλλουν ἀλακέφα μὲ εὔθυμη διάθεσι, μὲ αὐθάδειαν
κι ἐγωισμό, ὑποστηρίζοντες ὅτι ἔτσι γοητεύουν καὶ τέρπουν τὸ ἐκκλη-
σίασμα, ἀδιάφορον ἂν μερικοὶ κάμνουν τοιούτους λαρυγγισμοὺς καὶ
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παραμορφώσεις τοῦ μέλους, ποὺ προξενοῦν ἀηδίαν καὶ διώχνουν τοὺς
ἀκροατάς.

Τώρα, ἂν στὴν ἐξέλιξι τοῦ κόσμου, ποὺ βαίνει ὁλοταχῶς, οἱ ἐκκλ.
ὕμνοι καὶ τὰ ὑπέροχα ἐκκλ. τροπάρια θ’ ἀκούωνται ἀπὸ τοὺς πιστούς,
ὄχι στοὺς θόλους τῶν ἱερῶν ἱδρυμάτων, ἀλλὰ στὰ καφενεῖα καὶ στὰς
συγκεντρώσεις τῶν σπιτιῶν, ὁπότε θὰ ἀρέσῃ καὶ θὰ συμφωνῇ μὲ τὸ πε-
ριβάλλον μιὰ μουσικὴ γεμάτη γλύκα κι εὐθυμία, τότε ἂς διωχθῆ ἡ Β.
Μουσικὴ καὶ ἂς ἀντικατασταθῇ μὲ τὴν μουσικὴ τοῦ Σακελλαρίδη, τὸ
δὲ ὄνομά του ἂς τεθῆ στὸ ἐκκλησιαστικὸν πάνθεον καὶ στὴν ἀθανασίαν,
ποὺ τοῦ ἀξίζει. Ὑπὸ τοὺς θόλους ὅμως τῶν ἱερῶν ἱδρυμάτων σήμερον
ἡ ἁγνὴ Β. Μουσικὴ νομίζομεν ὅτι εἶναι ἡ κατάλληλος, ἡ ἀναντικατά-
στατος καὶ ἡ ἀκατάλυτος…

Ἠ. Ξ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
(πρωτοψάλτης - Θεοσκέπαστης).
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24/08/1939, ἔτος Θ´, σελ. 423/5

Διὰ τὸν μ. Γέρο-Σακελλαρίδην

Παράρτημα τῆς «Πάφου»

Ἀξιότιμε κ. Διευθυντὰ τῆς ἐφημερίδας «Πάφος». 

Παρακαλῶ, ὅπως μοὶ παραχωρηθῇ ὀλίγος χῶρος εἰς τὴν ἔγκριτον
ἐφημερίδα σας «Πάφος», διὰ νὰ ἀπαντήσω εἰς τοὺς ἐξαδέλφους κ.κ.
Ἀχιλ. Χριστοδουλίδην, Ἱεροψάλτην ἐν Καΐρῳ καὶ ἀνταποκριτὴν μιᾶς
ἐκ τῶν ἐν Κύπρῳ ἐκδιδομένων εφημερίδῶν, καὶ Ἀναξ. Χουρμούζιον,
συνταξιοῦχον καὶ νῦν αὐτοκριτὴν τῶν ψαλτῶν.

Ὡς φαίνεται, κ. Χριστοδουλίδη, ἐταράχθητε, διότι εἴδετε τὸ δημο-
σιευθὲν εἰς τὴν ἀγαπητὴν ἐφημερίδα «Πάφος» ὑπό ἡμερομ. 25.06.39,
διὰ τὸν Παγκοσμίου φήμης ἀείμνηστον Γέρο-Σακελλαρίδην καὶ μὲ ὑπο-
γραφὴν Κ.Π.Π. Καουρής, Πρωτοψάλτης. Διατί ἆράγε;

Φαίνεται ὅτι δὲν ἐδιαβάσετε καλὰ καὶ μετὰ προσοχῆς τὸ περιεχό-
μενον, ἄλλως θὰ ἐβλέπατε τὴν φράσιν: «Κάθε ἐνδιαφερόμενος, ποὺ θὰ
ἤκουε διὰ πρώτην φορὰν τὸν μοναδικὸν αὐτὸν Πρωτοψάλτην, θὰ ἐνε-
θυμεῖτο κ.λ.π.». Ἀλλὰ ποῦ νὰ ἀποδώσωμεν ἆράγε τοῦτο:

Πιστεύω, γνωρίζετε, κ. Ἀν. Χριστοδουλίδη, ὅτι ὁποιοσδήποτε ψάλτης
μιᾶς Ἐκκλησίας ψάλλει δεξιὰ εἶναι καὶ Πρωτοψάλτης κατὰ τὴν Ἐκκλη-
σιαστικὴν τάξιν, ὁ ἀριστερὸς αὐτοῦ Λαμπαδάριος καὶ οἱ ἰσοκράται Δο-
μέστιχοι. Ἔτσι πλέον ἡμεῖς, κ. Χριστοδουλίδη, εἴμεθα χειροθετημένος
Πρωτοψάλτης (ἴδε περιοδικὸν Ἀπόστολος Βαρνάβας, ἡμερ. 8.1.31, πε-
ρίοδ. Β. Τόμος Γ, Ἀριθ. 2, Σελ. 28).

Ἐπίσης δὲ δύνασθε νὰ πληροφορηθῆτε, γράφοντες εἰς κανένα φίλον
σας, εὑρισκόμενον ἐν Ἀθήναις. Ἀλλὰ τί μ’ αὐτό; Ὅσον καιρὸν καὶ ἂν
ἐκαθίσαμεν, κάτι ἐμάθαμεν περισσότερον ἀπὸ ὑμᾶς. Πραγματικῶς, κ.
Χριστοδουλίδη, ὡς γράφετε καὶ σεῖς εἰς τὴν ἐν τῇ «Φωνῇ τῆς Κύπρου»
ἀνταπόκρισίν σας, ἐλυπήθηκα διὰ τὸν θάνατον τοῦ Ὑμνῳδοῦ καὶ συν-
θέτου Γέρο-Σακελλαρίδη, ὄχι μόνον ἐγώ, ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρος ὁ μουσικὸς
κόσμος, ὁ ὁποῖος τὸν ἤκουε τακτικά.

Ἐπίσης βλέπω εἰς τὴν ἀνταπόκρισίν σας νὰ ἐξυμνῆτε τοὺς ἀειμνή-
στους μουσικοδιδασκάλους Χουρμούζιον, Κισσονέργην καὶ Μεσολογ-
γίτην. Πραγματικῶς ἦσαν ἄξιοι τῆς θέσεώς των, καὶ ἔπρεπε νὰ τελοῦνται
τακτικὰ μνημόσυνα δι’ αὐτούς. Κατὰ δὲ τὴν ἀντίληψίν σας, ὅταν ἀπέ-
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θανον, ἔπρεπε νὰ κλείσουν αἱ ἐκκλησίαι, εἰς τὰς ὁποίας ἔψαλλον, διότι
δὲν εἶχεν ἄλλους νὰ τοὺς ἀντικαταστήσουν. Κύριε Χριστοδουλίδη, ὑπάρ-
χουν καὶ σήμερον ἱεροψάλται μὲ ὅλα τα προσόντα, οἱ ὁποῖοι ψάλλουν
καλύτερα ἀπὸ τοὺς ἀειμνήστους. Ἡ ἐποχὴ ἐκείνη ἦτο ἡ ἐποχὴ τῶν λου-
κανίκων, ἢ του θεριστοῦ. Ὑπάρχουν σήμερον Σαββίδης, Ἀρτεμίδης,
Τομπόλης, Δασκαλούδης, Παναγίδης, Καλλίνικος καὶ πολλοὶ ἄλλοι, οἱ
ὁποῖοι θαυμάζονται, ὡς ἐκεῖνοι εἰς τὴν ἐποχήν των, καὶ διὰ νὰ πειθῆτε
δι’ αὐτό, εἶναι εὔκολον νὰ κατέλθητε εἰς τὴν πατρίδα σας Κύπρον καὶ
ἀκούσετε τούτους. Διὰ δὲ τὸ ἄτομόν μου τί εἴδους ψάλτης εἶμαι νὰ φρον-
τίσετε νὰ μάθετε.

Καὶ ὀλίγα διὰ τὸν αὐτοκριτὴν τῶν ψαλτῶν κ. Ἀν. Χουρμούζιον.

Ὡς ὁ ἐξάδελφός σας κ. Χριστοδουλίδης ἔμεινεν ἔκθαμβος, τὸ ἴδιον
συνέβη καὶ μὲ ὑμᾶς. Μὰ διατί, κ. Ἀναξ. Χουρμούζιε, μὲ τοῦ ψύλλου πή-
δημα ἀναμειγνύεσθε εἰς ζητήματα τῶν ψαλτῶν; Μήπως ἐξελέγητε ἀπὸ
καμμίαν ἁρμοδίαν ἐπιτροπὴν κριτής; Ὡς γνωστὸν δὲν εἶσθε ψάλτης.
Δὲν γνωρίζω ἂν ὑπήρξατε ἐνωρίτερον. Μουσικὸς ὑπῆρξεν ὁ ἀείμνηστος
πατέρας σας, ὁ ὁποῖος τὸ ἀπέδειξε δι’ ἔργων, τὰ ὁποῖα ἐνέδωκε τελευ-
ταίως. Ὑμεῖς ὅμως, κ. Χουρμούζιε, δὲν ἔχετε καθόλου μουσικὸν τάλαν-
τον, ἀλλ’ οὔτε καὶ μουσικὴν μόρφωσιν, ἱκανὴν εἰς τρόπον, ὥστε νὰ
κρίνετε μεγάλους μουσικοδιδασκάλους. Μὴ νομίζετε, κ., ὅτι ἡ μουσικὴ
εἶναι κληρονομικὸν τάλαντον. Διὰ νὰ σᾶς ἀποδείξωμεν δὲ ὅτι στερεῖσθε
ἐπαρκῶς μουσικῆς μορφώσεως, σᾶς λέγομεν ὅτι, ὅταν γράφετε δὲν κά-
μνετε ἄλλο παρὰ ν’ ἀναμασᾶτε τὰ γραφόμενα ἄλλων. Ἐδιαβάσετε κα-
θόλου τὰ ἐκδοθέντα ἔργα τοῦ μ. Γέρο-Σακελλαρίδη; Προσέξατε καλῶς
αὐτά ποὺ σᾶς γράφω. Ἂν ἐδιαβάσετε ὅλα τα βιβλία του καὶ ἀνελύσατε
αὐτά, ποῦ ηὕρατε καντάδες, ποῦ τέρψεις καὶ ποῦ θλίψεις; Θέλομεν συγ-
κεκριμένα παραδείγματα ἐκ τῶν ἔργων τοῦ μ. Γέρο-Σακελλαρίδη μὲ τὰς
σελίδας λεπτομερῶς, διὰ νὰ σᾶς ἀποδείξωμεν ὅτι ὁ μ. Γέρο-Σακελλαρίδης
ἦτο ὁ ἐμπνευσμένος μουσικοδιδάσκαλος, καὶ ἐκεῖ, ποὺ ἔπρεπε νὰ τέρψῃ,
ἔτερπε, καὶ ἐκεῖ, ποὺ ἔπρεπε νὰ θλίψῃ, ἔκαμνε τὸ μέλος θλιβερόν, καὶ
ἐκεῖ, ποὺ ἔπρεπε νὰ ἐνθουσιάσῃ, ἐνθουσίαζε. Ἀπόδειξις τὸ βιβλίον του
«Μεγάλη Ἑβδομάς». Ἂν κάμετε τὸν κόπον, κ. Ἀναξ. Χουρμούζιε, νὰ
διαβάσετε, ἐὰν πραγματικῶς ἀντιλαμβάνεσθε Βυζαντινὴν Ἐκκλησια-
στικὴν Μουσικήν, θὰ θαυμάσετε τὴν ἔξαρσιν, ποὺ προκαλοῦν τὰ διάφορα
μέλη, τὴν θλῖψιν καὶ συντριβὴν τῆς καρδίας, τὸν ἐνθουσιασμὸν κ.λ.π.

Τώρα θέλομεν νὰ μᾶς πῆτε πιὸ ἀναλελυμένα ποῖον κείμενον εἶναι
Ζακυνθινόν, τόσον σεῖς, ὅσον καὶ οἱ ἄλλοι, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐναντίον τοῦ
συστήματος τοῦ μ. Γέρο-Σακελλαρίδη. Μᾶς κοπανᾶτε διαρκῶς ὅτι ἡ
μουσική του εἶναι Ζακυνθινὴ καντάδα. Προτοῦ προχωρήσωμεν, θέλομεν
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νὰ μᾶς ἐξηγήσετε τί ἐννοεῖτε, λέγοντας Ζακυνθινὴν καντάδαν. Ἀλλ’,
ἐπειδὴ εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἀγνοεῖτε τί εἶναι Ζακυνθινὴ καντάδα, σᾶς
πληροφοροῦμεν ὅτι αὐτὴ δὲν ἔχει ἀπολύτως καμμίαν σχέσιν μὲ τὸ σύ-
στημα τοῦ μ. Γέρο-Σακελλαρίδη, ὡς ξενότροπον, ἀλλὰ θέλετε νὰ πα-
ρουσιάσετε καὶ τὸν ἴδιον ὡς πότην, διαστρέψαντες μίαν φράσιν, τὴν
ὁποίαν μετεχειρίσθη ὁ διδάσκαλος κ. Μ. Παναγίδης εἰς τὴν ἐφημερίδα
«Ἀνεξάρτητος» ἄλλοτε εἰς ἕνα σημείωμά του, διὰ τὸν μ. Γέρο-Σακελ-
λαρίδην.

Παραθέτομεν κατωτέρω αὐτῆς τὴν φράσιν καὶ ἐρωτῶμεν πὼς προ-
κύπτει ἀπὸ αὐτὴν ὁ μ. Γέρο-Σακελλαρίδης ἦτο μέθυσος. Ἡ ἐν λόγω
φράσις ἔχει οὕτω: «Τὸ παληὸ βιολί, τὸ παληὸ κρασὶ καὶ ὁ Σακελλαρίδης
δὲν πεθαίνουν ποτὲς» δηλαδὴ θέλει νὰ πῆ κ. Χουρμούζιε, μὲ δύο λόγια,
ὅπως τὸ παληὸ βιολὶ ὅσον παληώνει τόσον περισσότερον γλυκαίνει ἡ
φωνή του, ὅπως τὸ κρασὶ ὅσον περισσότερον παληώνει γίνεται καλύτε-
ρον, ἔτσι καὶ ἡ φωνὴ τοῦ μ. Γέρο -Σακελλαρίδη ὅσον ἐγερνοῦσε τόσον
πιὸ γλυκιὰ ἐγίνετο καὶ ἔτσι θὰ μένη ἀθάνατη εἰς τὰ ὦτα τῶν ἀκροατῶν
του.

Ἀναγινώσκοντες τὸ ἄρθρον σας εἴδομεν καὶ μίαν σοβαρότατην ἀντί-
φασιν. Γράφετε τὰ ἑξῆς: «Ἀποδεικνύουν μόνον ὅτι ἡ μουσικὴ του ἦτο
μόνον πρὸς τέρψιν καὶ οὐχὶ πρὸς συντριβὴν καὶ κατάνυξιν».

Κατωτέρω δε, παραθέτοντες τὸν κανόνα τοῦ ἀειμνήστου Χρυσάν-
θου, γράφετε τὰ ἑξῆς: «Τέλειος καὶ ἐπιστήμων ψάλτης λέγεται ἐκεῖνος,
ὅστις δύναται νὰ ψάλλῃ, προξενῶν τέρψιν, θλῖψιν, ἐνθουσιασμὸν κ.λ.π.»,
δηλ., κ. Χουρμούζιε, ὀρθῶς ἡμεῖς εἴπομεν ὅτι ὁ μ. Γέρο-Σακελλαρίδης
ἦτο τέλειος ἐπιστήμων, ἐφ’ ὅσον ἐγνώριζε νὰ τέρπῃ, νὰ συγκινῇ καὶ νὰ
ἐνθουσιάζῇ, σεῖς δὲ περιεπέσατε εἰς ἀντίφασιν μὲ τὸν ἑαυτόν σας, διότι
παραδέχεσθε ὅσα διαλαμβάνει ὁ κανών, γράφοντες κατωτέρω τὰ ἑξῆς:
«Διότι δὲν δύναται ὁ ψάλλων Βυζαντινὴν Μουσικὴν νὰ τέρπῃ, νὰ συγ-
κινῇ, νὰ ἐνθουσιάζῃ κ.λ.π., ἐὰν πράγματι δὲν εἶναι τέλειος ἐπιστήμων».

Εὐχαριστῶν διὰ τὴν φιλοξενίαν,

διατελῶ μετὰ πάσης τιμῆς

Κ. Π. Π. ΚΑΟΥΡΗΣ
Πρωτοψάλτης
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07/09/1939, ἔτος Θ´, σελ. 425/5

Διὰ τὸν κ. Κ. Π. Π. Καούρην

Παράρτημα τῆς «Πάφου»

Ἀξιότιμε Κύριε Διευθυντά,

Ἀρκετὰ σᾶς ἐπαρακουράσαμεν μὲ τὰς ἀκάρπους συζητήσεις διὰ
τὸν μ. Σακελλαρίδην, ἀλλ’, ἐπειδὴ εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐκλείψῃ ἡ πλάνη, ἡ
ὁποία ἐπικρατεῖ διὰ τὸ μουσικὸν αὐτὸ σύστημα, χάριν τῆς ἐθνικῆς μας
μουσικῆς ἀναγκάζομαι νὰ ἐπανέλθω δι’ ὀλίγων καὶ ζητήσω φιλοξενίαν
εἴς τινα στήλην τῆς φίλης «Πάφου», ἀπαντῶν εἰς τὰς ἐρωτήσεις τοῦ κ.
Κ.Π.Π. Καουρή.

Κύριε, διὰ τὴν «Ζακυνθινὴν» καντάδα τῶν τσαγγάρηδων ἄνοιξε,
παρακαλῶ, τὰς «Συμβολὰς εἰς τὴν Ἱστορίαν τῆς Βυζ. Μουσικῆς» τοῦ
μ. Γ.Ἰ. Παπαδοπούλου, Μ. Πρωτεκδίκου σελ. 480, ἐκεῖ θὰ εὕρῃς πλέον
ἢ ἱκανοποιητικὴν τὴν ἀπάντησιν. Τί δέ ἐστι Ζακυνθινὴ καντάδα, παρα-
κολούθησε κάποτε τοὺς ξενύχτηδες, ὅταν ἐπιστρέφουν βράδυ ἀργὰ ἔκ
τινος κέντρου ἀναψυχῆς, ὅτε, διὰ νὰ λησμονήσουν τοὺς κόπους καὶ
ἱδρῶτας τῆς ἡμέρας, εἰς τοὺς δρόμους τῆς γειτονιᾶς ἐνθυμοῦνται τὴν
περίφημον αὐτὴν καντάδα καὶ δῶσε προσοχή.

Ὁ τίτλος «Ζακυνθινὴ καντάδα τῶν τσαγγάρηδων» ἐπροικοδοτήθη
εἰς τὸν Σακελλαρίδην ὑπὸ τῶν συμπατριωτῶν καὶ συγχρόνων του, ὅταν
ἔψαλλε τὴν καντάδα καὶ συνεκίνει τὰ πλήθη, καὶ ἡμεῖς ἐπιδοκιμάζομεν
καὶ «κοπανίζομεν» τὸν τίτλον αὐτόν, διότι ἡ μουσικὴ τοῦ Σακελλαρίδη
εἶναι σωστὴ καντάδα, μετημφιεσμένη ὅμως μὲ τοὺς μουσικοὺς χα-
ρακτῆρας τῆς Β. Μουσικῆς καὶ μὲ ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους, διὰ νὰ ἐξα-
πατᾶ τοὺς μαθητὰς τοῦ Σακελλαρίδη, οἱ ὁποῖοι τὴν ἐκλαμβάνουν ὡς
γνήσιαν Βυζ. Μουσικήν.

Διὰ νὰ ἐννοήσητε, κ. Κ. Πρωτοψάλτα, τί ἐστι Β. Μουσική, πολὺ
καλὰ θὰ κάμετε ἐὰν Κυριακήν τινα καὶ ὥραν 8 π.μ. παρευρεθῆτε εἰς τὸ
Ὀθωμανικὸν χωριὸν Αὐδήμου, ἐκεῖ εἰς τὸ καφενεῖον, τὸ ὁποῖον εἶναι
κατάμεστον ἔσω καὶ ἔξω ἀπὸ Ὀθωμανούς, οἱ ὁποῖοι τί κάμνουν νομίζετε;
Παρακολουθοῦν μετὰ προσοχῆς καὶ εὐλαβείας, ἀξίας λαοῦ πολιτισμένου,
τὴν ἱερὰν λειτουργίαν ἐκ τοῦ ἐκεῖ εὑρισκομένου Ραδιοφώνου, ἡ ὁποία
αὐτὴν τὴν ὥραν τελεῖται εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν ναὸν Ἀθηνῶν μὲ γνη-
σίαν Βυζ. Μουσικήν, ἐνωτισθῆτε καὶ παραδειγματισθῆτέ την, διότι αὐτὴ
εἶναι ἡ μουσικὴ τῆς προσευχῆς μας, καὶ ὄχι ἡ καντάδα.
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Ἡ καντάδα τοῦ Σακελλαρίδη ὑπὸ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς τῆς
Ἑλλάδος εἶναι καταδικασμένη εἰς ἐξοστράκισιν ἐκ τῶν ἱερῶν ναῶν,
αὐτήν, τὴν ὁποίαν ὑμεῖς οἱ Κύπριοι Πρωτοψάλται μετ’ ἀσυγγνώστου
πείσματος, ἐναντίον τῆς Ἐκκλ. Ἀρχῆς, εἰς τὴν ὁποίαν ὀφείλετε ὑπακοὴν
ἀπόλυτον, ἀντὶ νὰ ὑποστηρίζετε τὴν μουσικὴν τσαγγάρηδων καὶ τῶν
μεθύσων.

Σᾶς ἀναγνωρίζομεν, κ. Κ. Καούρη, ὅτι εἶσθε Πρωτοψάλτης, ἀλλ’,
ἐὰν τυχὸν ἔχετε γνώσεις Βυζ. Μουσικῆς θεωρίας, ἀνοίξατε οἱονδήποτε
μουσικὸν βιβλίον τοῦ Σακελλαρίδη, εἴτε Μεγάλη Ἑβδομὰς καλεῖται,
εἴτε Ἱερὰ Ὑμνῳδία, καὶ παραβάλετέ τα πρὸς ἄλλα βιβλία κλασσικῶν
μουσικοδιδασκάλων, καὶ θὰ βεβαιωθῆτε ὅτι τώρα εἶναι καιρὸς τρυγητοῦ,
καὶ ὄχι τῶν «λουκανίκων», ὡς γράφετε, καὶ ὅτι ἡ μουσικὴ σύνθεσις τοῦ
Σακελλαρίδη εἶναι χυδαία καὶ τυχαία, ἀπαραλλάκτως ὡς ὅταν τις ἀγράμ-
ματος γράφη ἐπιστολήν, π.χ. Ἀξυώτειμε Κοίρηαι κὲ Φῆλαι γαιόργηαι
Γράπσαι μου ποσίσε, τὸ ἴδιον συμβαίνει καὶ εἰς τὴν μουσικὴν γραφὴν
τοῦ Σακελλαρίδη, καὶ ἂν εὑρίσκωνται καὶ θέσεις ὀρθογραμμέναι, κατὰ
λάθος ἐγράφησαν ὀρθαί. Καὶ καθὼς διὰ τὸν ἀγράμματον ἐπιστολογρά-
φον, αἱ λέξεις, εἴτε εἶναι ὀρθογραμμέναι, εἴτε μή, οὐδεμίαν διαφορὰν
ἔχουσι, τὸ ἴδιον καὶ διὰ τὸν ἄμουσον Πρωτοψάλτην, εἴτε μὲ Ὀλίγον
εἶναι γραμμέναι αἱ θέσεις, εἴτε μὲ Κεντήματα ἢ Πεταστήν, Ἀπόστροφον
ἢ Ὑποῤῥοήν, Βαρεῖαν ἢ Ψηφιστόν, εἶναι ἀδιάφορον. Διότι ἡ Πρωτο-
ψαλτική του ἀπαιτεῖ μίαν ἔντονον ἐλευθέραν ἀνάβασιν τοῦ Ὀλίγου καὶ
κατάβασιν τῆς Ἀποστρόφου, συνεχῆ μετροφωνίαν ἢ ὑπερβατήν, ἄνευ
διαφορᾶς Ὀλίγου ἀπὸ Πεταστῆς ἢ Κεντημάτων, καὶ Ἀποστρόφου ἀπὸ
Ὑποῤῥοῆς, ἤ τινος ἄλλου τῶν χαρακτήρων τῆς ποιότητος, ἐκτὸς τοῦ
Ἀντικενώματος, τὸ ὁποῖον χρησιμοποιεῖ κατακόρως ὑπὸ τὸ ἁπλοῦν ἢ
ἔγγοργον Ὀλίγον, καὶ πάει λέγοντας.

Περὶ ὅλων των ζητημάτων τῆς Β. Μουσικῆς, ὡς καὶ περὶ τῆς ὀρθο-
γραφίας τῶν μουσικῶν χαρακτήρων, διαλαμβάνομεν ἐν πλάτει εἰς τὸ
θεωρητικόν μας «Β. Μουσικὴ χορδή».

Εὐχαριστῶ, Κύριε Διευθυντά, διὰ τὴν φιλοξενίαν. Εὐχαριστῶ ἐπίσης
καὶ τὸν κ. Κ.Π. Καούρην Πρωτοψάλτην, ὁ ὁποῖος ἔδωκεν ἀφορμὴν νὰ
προχωρήσωμεν πλησιέστερον πρὸς τὸν ὑπὲρ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μου-
σικῆς μας ἐπιδιωκόμενον σκοπόν, χάριν τῆς ὁποίας δημοσιογραφοῦμεν.

Ἐν Ἱ. Μητροπόλει Πάφου, 28 Αὐγούστου 1939

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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Ἀξιότιμε Κύριε Συντάκτα της «Πάφου»,

Ὀλίγον χῶρον εἰς τὴν ἐρίτιμόν σας ἐφημερίδα, παρακαλῶ, διὰ τὰ
ἀκόλουθα:

Εἶδον ἐν παραρτήματι τῆς ἐφημερίδος σας τῆς 24/8/1939 ἀπάντησιν
τοῦ κ. Καουρῆ εἰς τὴν διατριβήν μου, τὴν δημοσιευθεῖσαν εἰς τὴν «Φωνὴν
τῆς Κύπρου» τῆς 15/7/1939, ὡς καὶ εἰς σημείωμα τοῦ θείου μου, κ. Ἀχιλ.
Χριστοδουλίδου εἰς μίαν ἀνταπόκρισίν του ἐκ Καΐρου εἰς τὴν ἰδίαν ἐφη-
μερίδα.

Εἰς τὴν πρὸς τὸν θεῖόν μου ἀπάντησίν του ὁ κ. Καουρῆς μεταξὺ
ἄλλων, ἀναφερόμενος εἰς τοὺς ἀειμνήστους μουσικοδιδασκάλους Χουρ-
μούζιον, Κισσονέργην καὶ Μεσολογγίτην, λέγει ὅτι ὑπάρχουν καὶ σήμερον
ψάλται (τοὺς ὁποίους ἀναφέρει), οἱ ὁποῖοι ψάλλουν καλύτερα ἀπὸ τοὺς
ῥηθέντας μουσικοδιδασκάλους. Καὶ τί μὲν φρονοῦν οἱ ἀναφερόμενοι
ψάλται περὶ τῆς γνώμης αὐτῆς τοῦ κ. Καουρῆ διὰ τοὺς ἑαυτούς των,
οὔτε μᾶς μέλλει, οὔτε θέλομεν νὰ μάθωμεν. Ἐκ τῆς γνώμης ὅμως αὐτῆς
διαφαίνεται ὁ ὅλος ἄνθρωπος: εἶναι δηλ. ἱκανὸς νὰ διαστρέφη, ὅτι ἡ
νύχτα εἶναι ἡμέρα ἢ ὅτι ὁ Βούδας ἦτο ἀνώτερος τοῦ Χριστοῦ καὶ τὰ
τούτοις ὅμοια.

Εἰς δὲ τὴν πρὸς ἐμὲ ἀπάντησίν του κάμνει ἐρωτήσεις διὰ ζητήματα,
τὰ ὁποῖα ἔχουν πρὸ πολλοῦ ἀποδειχθῆ, καὶ τὰ ὁποῖα ὤφειλε νὰ ξεύρῃ,
ἐὰν ἦτο μελετημένος μουσικός. Ἂν ὅμως τὰ ξεύρῃ, διατί τότε κάμνει
τὰς ἐρωτήσεις αὐτάς; Ἁπλούστατα: Διὰ νὰ ἐπιδειχθῇ καὶ διὰ νὰ μὴ
πεισθῇ, ἔστω καὶ ἂν πεισθῇ. «Οὔ με πείσῃς κἄν με πείσῃς».

Εἶναι λοιπὸν προφανέστατον ὅτι δὲν ἔχομεν νὰ κάμωμεν μὲ συζη-
τητὴν καλῆς πίστεως, καὶ δηλοῦμεν ὅτι ἀπαξιοῦμεν νὰ προχωρήσωμεν
εἰς περαιτέρω συζήτησιν μετ’ αὐτοῦ.

Πρὶν ὅμως τελειώσω, ὀφείλω, ὡς καλῆς πίστεως συζητητής, νὰ θίξω
ἓν ἄλλο σημεῖον: τὸ ἐὰν ὁ μ. Σακελλαρίδης ἦτο πότης ἢ ὄχι. Ὀφείλω νὰ
ὁμολογήσω ὅτι, ὅταν ἔγραφα περὶ τούτου εἰς τὴν «Φωνήν», ἔγραφα ἀπὸ
μνήμης, δὲν εἶχα τὴν ἐφημερίδα, καὶ ἡ μνήμη μὲ ἠπάτησε. Χαίρω πολὺ
ὅτι διὰ τῆς παραθέσεως τοῦ σχετικοῦ χωρίου ἀποκαθίσταται τώρα ἡ
μνήμη τοῦ ἀνδρὸς εἰς τὴν προτέραν της θέσιν.

173



Εὐχαριστῶν, κ. Συντάκτα, διὰ τὴν φιλοξενίαν,

Διατελῶ μετὰ πάσης τιμῆς

26/8/39

Ἀ. Σ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ

Υ.Γ. Θὰ ἐπανέλθωμεν ὅμως, Θεοῦ θέλοντος, ἐν καιρῷ τῷ δέοντι
περὶ τῆς ἐν ταῖς Ἐκκλησίαις Ψαλμωδίας ἐν γένει.
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21/09/1939, ἔτος Θ´, σελ. 427/5

Διὰ τοὺς δύο ἐξαδέλφους κ. κ. Ἀχ. Χριστοδουλίδην, Ἀναξ. Χουρ-
μούζιον καὶ τὸν συνήγορόν των Αἰδ. Παπᾶ Χαράλαμπον Οἰκονόμον

Ἐν πρώτοις ὅσον ἀφορᾷ τὸν κ. ΑΧ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΝ θεω-
ροῦμεν περιττὸν νὰ ἀσχοληθῶμεν μαζί του, διότι, ἀντὶ εἰς τὰ ἐπιχειρήματά
μας νὰ ἀντιτάξῃ καὶ αὐτὸς πειστικὰ ἐπιχειρήματα, ἀρκεῖται ἁπλῶς νὰ
μᾶς πῇ ὅτι ὑπήρξαμεν ἰσοκράτης του. Οὐδὲν τούτου ἀναληθέστερον.
Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ὑπῆρξα μαθητής του εἰς τὴν Ε΄ τάξιν τοῦ Δημοτικοῦ
σχολείου Ἁγ. Σάββα, εἰς τὸ οἴκημα τοῦ Χατζῆ Γαβριήλ, ἀπέναντι τοῦ
Θεάτρου Παπαδοπούλου, καὶ ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ νῦν Δικηγόρου
κ. Ἰ. Κληρίδου. Ἀλλὰ θὰ ἦτο ὑψίστη τιμὴ δι’ ὑμᾶς, ἐὰν ὑπήρξατε καθη-
γητής μου εἰς τὴν Βυζ. Μουσικήν, καὶ μέγας ἔπαινος, διότι ἀνεδείξατε
ἕναν ἀντάξιον μαθητήν σας. Ἀλλὰ εὐτυχῶς δὲν ὑπῆρξα μαθητής σας,
ὡς ἰσχυρίζεσθε, ἀλλὰ τὴν μουσικὴν ἐκπαίδευσίν μου τὴν ἔμαθα εἰς μου-
σικοδιδασκάλους ἀξίας.

Ὁ κ. ΑΝΑΞ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ, ἀντὶ νὰ μᾶς δώσῃ μίαν σαφῆ ἀπάν-
τησιν, ἠρκέσθη νὰ μᾶς ἀποκαλέσῃ κακῆς πίστεως συζητητήν. Ἡμεῖς
ὅμως ἐπιμένομεν καὶ ἐρωτῶμεν καὶ πάλιν τὸν κ. Ἀναξαγόραν νὰ μᾶς
πῇ ποῦ εὑρίσκονται οἱ καντάδες εἰς τὸ σύστημα τοῦ μ. Γέρο-Σακελλαρίδη,
καθὼς ἐπίσης καὶ ποῖα μέλη κατὰ τὴν ἰδέαν του μετέβαλε ἢ κατέστρεψε,
ὅπως τὸν κατηγοροῦν. Τότε, καὶ μόνον τότε, θὰ ἀποφασίσωμεν νὰ ἀσχο-
ληθῶμεν μαζί του, διὰ νὰ πείσωμεν, τόσον αὐτόν, ὅσον καὶ οἱονδήποτε
ἄλλον, ὅτι τὸ σύστημα τοῦ μ. Γέρο-Σακελλαρίδη οὐδόλως παρεκκλίνει
τοῦ πατροπαραδότου Ἐκκλησιαστικοῦ ὕφους.

Διὰ τὸν συνήγορον τῶν ἐξαδέλφων, Αἰδ. ΠΑΠΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΝ.

Φαίνεται ὅτι οἱ ἀγαπητοὶ ἐξάδελφοι τὰ βρῆκαν σκοῦρα, γιὰ νὰ σᾶς
προσλάβουν ὡς συνήγορον, Ἅγιε Οἰκονόμε. Ἔπρεπεν ὅμως, πρὶν ἢ
λάβετε τὴν ἀπόφασιν νὰ συνηγορήσετε μαζί τους, νὰ σκεφθῆτε ὅτι σᾶς
γνωρίζομεν κάλλιστα ποῖος εἶσθε, λόγῳ τῆς πολυετοῦς συνεργασίας μας
εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν ναόν.

Πρὶν ἢ προβῶμεν εἰς κατάῤῥιψιν ὅλων τῶν δῆθεν ἐπιχειρημάτων
σας, σᾶς ἐρωτῶμεν: 1ον) Πότε καὶ ἀπὸ ποιὸν ἐδιδάχθητε τὴν Βυζ. Μου-
σικήν. 2ον) Πότε ἐγίνατε καὶ σεῖς μουσικοκριτικὸς καὶ 3ον) Πότε ἐβγή-
κατε ἀπὸ τὴν ἐπαρχίαν σας, διὰ νὰ γνωρίσετε μουσικοὺς καὶ ἱεροψάλτας,
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μὲ τοὺς ὁποίους ἐμιλήσετε ἢ ἐσυζητήσετε, διὰ νὰ σχηματίσετε ἰδικήν
σας γνώμην; Ἐὰν θέλετε νὰ μᾶς πῆτε ὅτι εἶσθε ἰδιοφυΐα, τότε περιττεύει
κάθε συζήτησις μεταξύ μας. Δυστυχῶς πολλοὶ συμπατριῶταί μας δὲν
ἔχουν τὸ «γνῶθι σαυτόν», ἄλλως δὲν ἐξηγεῖται το ὅτι καταπιάνονται μὲ
πράγματα ἀνώτερα τῶν δυνάμεών των. Εἰς τὴν κατηγορίαν αὐτήν, Ἅγιε
Οἰκονόμε, ἀνήκετε δυστυχῶς καὶ σεῖς. Ἐφαντάσθητε ἔξαφνα ὅτι εἶσθε
ἐγγράμματος, ἐνῷ εἶσθε ἀπόφοιτος τοῦ Δημοτικοῦ, ἐφαντάσθητε ὅτι
εἶσθε μουσικὸς καὶ μουσικοκριτικὸς καὶ ἐξεσπαθώσατε, γιὰ νὰ βάλετε,
κατὰ τὴν ἰδέαν σας, τὰ πράγματα εἰς τὴν θέσιν των, ἐνῷ δὲν ἔχετε τὴν
ἀπαιτουμένην μουσικὴν μόρφωσιν. Δὲν πιστεύω νὰ θέλετε νὰ μᾶς πῆτε
ὅτι εἶσθε μουσικὸς, ἐπειδὴ ξέρετε νὰ ψάλλετε Χερουβικὸ καὶ ἐπειδὴ ξέ-
ρετε τὰς φθορὰς καὶ τὰς μαρτυρίας τῶν ἤχων. Σᾶς ζητοῦμεν συγγνώμην.
Ἐξεχάσαμεν ὅτι βγάζετε καὶ θεωρητικόν, παρ’ ὅλον ποὺ δὲν ἀφίνετε
εὐκαιρίαν νὰ τὸ διατυμπανίσετε, περὶ ὅλων των μουσικῶν ζητημάτων
διαλαμβάνομεν ἐν πλάτει εἰς τὸ Θεωρητικόν μας, «Βυζ. Μουσικὴ
Χορδή».

Ἰδοὺ ποῦ ἔφθασεν ἡ φαντασία σας. Νομίζετε εἰλικρινῶς, Ἅγιε Οἰκο-
νόμε, ὅτι εἶσθε σὲ θέσιν ἐσεῖς νὰ γράψετε Θεωρητικόν; Ἡ Θεωρία θέλει
γράμματα, κύριε. Πρέπει πρῶτα νὰ τὴν καταλάβετε σεῖς καὶ ὕστερα νὰ
διαφωτίσετε καὶ ἄλλους. Ἂς εἶναι, περιμένομεν ἀνυπομόνως νὰ ἀκού-
σωμεν τὸν ἦχον τῆς «Βυζαντινῆς Μουσικῆς Χορδῆς» σας, διὰ νὰ σᾶς
ἀποδείξωμεν ὅτι ἡ Θεωρία δὲν εἶναι δουλειὰ τοῦ καθενός. 

Τώρα θέλομεν νὰ μᾶς πῆτε, Ἅγιε Οἰκονόμε, μὲ ποῖον δικαίωμα
τολμᾶτε σεῖς, ὁ ὁποῖος δὲν δύνασθε κἂν λῦσαι τὸν ἱμάντα τῶν ὑποδη-
μάτων τοῦ μ. Γέρο-Σακελλαρίδη, νὰ τὸν ὑβρίζετε κατὰ τοιοῦτον τρόπον;
Ἡ δουλειά σας εἶναι εἰς τὸ ἱερόν, καὶ κάμνετε πολὺ καλὰ νὰ ἀσχολῆσθε
μὲ μόνα τὰ τελετουργικά σας καθήκοντα, καὶ νὰ ἀφίνετε εἰς τοὺς μου-
σικοὺς τὴν λύσιν τῶν πολλαπλῶν ζητημάτων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας
μουσικῆς.

Ὁ μ. Ἰωάννης Σακελλαρίδης, ὁ ἐμπνευσμένος μελωδὸς (ἀνοίξετε
καλὰ τὰ ὦτά σας, Ἅγιε Οἰκονόμε), ἦτο ὁ πλέον μορφωμένος μουσικὸς
του Ἑλληνισμοῦ. Ἐσπούδασε Θεολογίαν καὶ Φιλολογίαν. Ὡμίλει καὶ
ἔγραφεν δύο γλώσσας, ἐκτὸς τῆς μητρικῆς του: Τὴν Γαλλικὴν καὶ Γερ-
μανικήν. Ἐὰν σᾶς ἐνδιαφέρῃ, παρηκολούθησε καὶ δύο ἔτη Ἰατρικήν.
Αὐτὸς ἦτο ὁ ἀθάνατος Μουσικὸς Ἰωάννης Σακελλαρίδης, ὁ ὁποῖος δὲν
ἀπέθανε παρ’ ὅλον τὸν πόλεμον, ποὺ διεξήχθη ἐναντίον αὐτοῦ καὶ τοῦ
συστήματός του, οὔτε θὰ ἀποθάνῃ ποτέ. Ἄλλοι μουσικοί καὶ συστήματα
θὰ παρέλθουν ἀνεπιστρεπτί, χωρὶς νὰ μείνῃ οὔτε ἴχνος τῆς διαβάσεώς
των. Τὸ σύστημα ὅμως τοῦ ἀθανάτου μ. Γέρο-Σακελλαρίδη θὰ ὑπάρχῃ

176



ἐφόσον ὑφίσταται ὁ κόσμος, διότι ἡ μουσική του εἶναι γεμάτη ἔμπνευσιν,
διότι εἶναι ἡ μόνη μουσική, ποὺ ἁρμόζει διὰ τὴν λατρείαν τοῦ Θεοῦ,
διότι μόνον αὐτὴ συγκινεῖ τοὺς Ἕλληνας.

Ἐνθυμοῦμαι πολλὰς φορἀς, ὅταν τὸν ἐπλησίαζαν καθηγηταὶ τοῦ
Πανεπιστημίου τῆς Θεολογίας καὶ Φιλολογίας καὶ ἐζήτουν τὴν γνώμην
του ἐπὶ διαφόρων ζητημάτων, ἐξεφράζοντο μὲ θαυμασμὸν δι’ αὐτόν.
Καὶ τώρα ποῦ κατηντήσαμεν. Σεῖς, ὁ Οἰκονόμος Χαράλαμπος, νὰ θέλετε
νὰ κρίνετε τὸν μεγάλον αὐτὸν ἄνδρα τόσον ἐπιπολαίως, καὶ νὰ μὴ σκέ-
πτεσθε τοὐλάχιστον ὅτι ὀφείλετε ἐκ σεβασμοῦ πρὸς ἄνθρωπον, ὁ ὁποῖος
κατηνάλωσε τὸν βίον του ὁλόκληρον διὰ τὴν ἐξύψωσιν τῆς ἱερᾶς ἡμῶν
μουσικῆς, νὰ προσέχετε εἰς τὰς ἐκφράσεις καὶ τοὺς χαρακτηρισμούς
σας δι’ αὐτόν. Ὁ κ. Ἀναξ. Χουρμούζιος –πρὸς τιμήν του– ἀναγνωρίζει
ὅτι ἔγραφεν ἀπὸ μνήμης καὶ ἠπατήθη, δι’ αὐτὸ ἀπεκάλεσε τὸν μακαρίτην
πότην, καὶ χαίρει διότι διὰ τῆς παραθέσεως τοῦ σχετικοῦ χωρίου ἀπο-
καθίσταται ἡ μνήμη τοῦ ἀνδρὸς εἰς τὴν προτέραν της θέσιν. Σεῖς ὅμως
συνεχίζετε τὸ ὑβριολόγιόν σας. Πάρα κάτω λέγετε ὅτι ἡ «μουσικὴ σύν-
δεσις» τοῦ Σακελλαρίδη (ἔμπνευσις θέλετε νὰ πῆτε, ἀλλὰ γιὰ σᾶς τὸ
ἴδιον εἶναι καὶ ἡ σύνδεσις καὶ ἡ ἔμπνευσις, ἐπειδὴ εἶσθε ἀγράμματος)
εἶναι χυδαία καὶ τυχαία. Τί ἐκφράσεις!! καὶ μάλιστα ἀπὸ τὸ στόμα κλη-
ρικοῦ!! Ξέρετε ὅτι, ἐὰν ἦσθο εἰς τὴν Ἑλλάδα, θὰ σᾶς ἐκάλουν οἱ υἱοὶ
τοῦ μακαρίτη νὰ ἀποδείξετε ἐνώπιον τῆς δικαιοσύνης αὐτά ποὺ γράφετε;
Τότε, κύριε, θὰ ἐχρειάζετο νὰ ἀποδείξετε ὅτι ὁ ἰσχυρισμός σας εἶναι
ὀρθός, καὶ τότε τί θὰ λέγατε; Ἀπολύτως τίποτε, διότι δὲν ἀρκεῖ, Σεβαστὲ
Οἰκονόμε, ἐπειδὴ σᾶς ἦλθεν ἡ διάθεσις νὰ ὑβρίσετε τὸν μακαρίτην καὶ
τὸ σύστημά του, νὰ ἐπαναλάβετε τὰς ὕβρεις σας. Ἔπρεπε νὰ τὸ ἀπο-
δείξητε, ἀλλ’, ἐπειδὴ αὐτὸ δὲν θὰ ἦτο δυνατὸν, θὰ σᾶς ἐτιμώρουν, διὰ
νὰ μάθετε νὰ προσέχετε, ὅταν ὁμιλῆτε διὰ τόσον σοβαρὰ πράγματα.
Ἐδῶ ὅμως ὑβρίζετε ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς. Ἀφοῦ οἱ ψάλται καὶ οἱ μουσικοὶ
τῆς ἐποχῆς του ἀποκαλοῦσαν τὴν μουσικήν του μουσικὴν τῶν τσαγγά-
ρηδων, ἐκ μίσους καὶ φθόνου, διότι αἱ ἐκκλησίαι των ἔμεναν κεναὶ καὶ
ἐθίγοντο τὰ συμφέροντά των, ἐνῷ, ὅπου ἔψαλλεν ὁ μακαρίτης, αἱ ἐκκλη-
σίαι ἦσαν ὑπερπλήρεις, γι’ αὐτὸ ὑβρίζετε καὶ σεῖς καὶ ἀναμασᾶτε τὰ ἴδια
γελοῖα ἐπιχειρήματα τῶν τότε ἀντιζήλων του, ἀντὶ νὰ μᾶς πῆτε καὶ τὴν
ἰδικήν σας γνώμην.

Καὶ τώρα ἂς ἔλθωμεν εἰς τὰ δῆθεν ἐπιχειρήματά σας: Μᾶς λέγετε
καὶ πάλιν ὅτι ἡ μουσικὴ τοῦ Σακελλαρίδη εἶναι σωστὴ καντάδα. Σᾶς
ἐρωτῶμεν νὰ μᾶς πῆτε ποίαν σχέσιν ἔχει ἡ καντάδα μὲ τὸ σύστημα τοῦ
Σακελλαρίδη; Ἐὰν ὁ μ. χρησιμοποιεῖ τὴν ἁρμονίαν, τὴν χρησιμοποιεῖ
εἰς ἁπλῆν μορφὴν καὶ ὡς δευτερεῦον στοιχεῖον, διὰ νὰ δώσῃ περισσο-
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τέραν ἔμφασιν εἰς τὴν μελῳδίαν. Ὅσον δὲ ἀφορᾷ τὴν μελῳδίαν σᾶς λέ-
γομεν ὅτι οὐδὲν Ἐκκλησιαστικὸν μέλος κατέστρεψεν ἢ διεσκεύασεν ὁ
μακαρίτης. Ἐὰν θέλετε νὰ πεισθῆτε, δὲν ἔχετε παρὰ νὰ παραβάλετε τὰ
βιβλία του μὲ τοὺς κλασσικούς. Δὲν πιστεύω νὰ ὀνομάζετε καταστροφὴν
τὴν πρόσθεσιν ἢ ἀφαίρεσιν ἑνὸς χρόνου ἀπ’ ἐδῶ ἢ ἀπ’ ἐκεῖ. Μάθετε δὲ
πρὸς τοῖς ἄλλοις, Σεβαστὲ Οἰκονόμε, ὅτι καὶ οἱ ὀπαδοὶ τῆς γνησίας Βυ-
ζαντινῆς μουσικῆς χρησιμοποιοῦν τώρα τὴν ἁρμονίαν, ὄχι φανερά, ἀλλὰ
μετημφιεσμένην μὲ τοὺς χαρακτῆρας τῆς Βυζ. Μουσικῆς (χρησιμο-
ποιοῦμεν ἔκφρασιν ἰδικὴν σας) ὑπὸ τὸ ὄνομα τῆς διπλῆς συνηχητικῆς
γραμμῆς. Δηλ., κ. Οἰκονόμε, ἐννόησαν καὶ οἱ ὀπαδοὶ τῆς γνησίας Βυζ.
Μουσικῆς ὅτι ὁ κόσμος εἶναι ἀδύνατον νὰ ἀνεχθῆ πλέον τὸ ἀπαίσιον
καὶ μονότονον ἐκεῖνο ἴσον, καὶ ἠναγκάσθησαν νὰ προσλάβουν τὴν ἁρμο-
νίαν, ἀλλὰ πῶς; Ὄχι ὅπως πρέπει, ἀλλὰ ὡς εἴπαμεν ἀνωτέρω, μετημφιε-
σμένην μὲ τοὺς χαρακτῆρας τῆς Βυζ. Μουσικῆς, διὰ νὰ μὴ δώσουν τὴν
εὐχαρίστησιν εἰς τοὺς ἐναντίους των, τοὺς ὀπαδοὺς τῆς ἐναρμονίσεως
τῆς Βυζ. μουσικῆς. Ἀλλὰ ποῦ νὰ τὰ ξεύρετε ἐσεῖς αὐτὰ τὰ πράγματα,
ἀφοῦ, ὅπως εἴπαμεν καὶ ἀνωτέρω, οὔτε βῆμα ἐκάμετε ἔξω ἀπὸ τὴν
Ἐπαρχίαν σας, οὔτε παρακολουθεῖτε τὰς ἐφημερίδας τοῦ ἐξωτερικοῦ,
οὔτε ἐδιαβάσετε ποτέ σας τὰς παλαιὰς καὶ νέας ἐκδόσεις βιβλίων Βυ-
ζαντινῆς μουσικῆς, ἐγκεκριμένας ὑπὸ τῆς Ἱ. Συνόδου, μὲ τὸ τρίφωνον
σύστημα τῆς διπλῆς συνηχητικῆς γραμμῆς, τὸ ὁποῖον εἶναι καθαρὰ ἐναρ-
μόνισις τῆς Βυζ. Μουσικῆς, δηλ. ὅ,τι ἔκαμεν καὶ ὁ μ. Γέρο-Σακελλαρίδης.
Ὕστερα μᾶς στέλλετε νὰ πᾶμεν εἰς τὸ χωρίον Αὐδήμου, διὰ νὰ ἴδωμεν
τοὺς Τούρκους, ποὺ ἀκούουν εἰς τὸ Ῥαδιόφωνον τὴν Θείαν Λειτουργίαν.
Αὐτὸ δὲν εἶναι διόλου παράδοξον, Ἅγιε Οἰκονόμε, διότι τὸ ῥαδιόφωνον
εἶναι τὸ μόνον μέσον ψυχαγωγίας διὰ τοὺς χωρικούς, ὅπου ὑπάρχει·
ὅπως ὅμως ἤκουον πρὸ ὀλίγου τὸν ἀγαπητὸν μανέν των, τώρα ἀκούουν
καὶ τὴν Θείαν Λειτουργίαν. Ἀλλὰ μᾶς φαίνεται πολὺ παράδοξον τὸ
ἑξῆς: Πῶς, ἐνῷ μᾶς στέλλετε ἐκεῖ, διὰ νὰ ἐννοήσωμεν τί ἐστι γνησία Βυζ.
Μουσική, διέφυγον τὸ μουσικὸν οὖς σας αἱ εἰς μελοδραματικὸν ὕφος
ἐκφωνήσεις τῶν ἱερέων καὶ διακόνων τοῦ Μητροπολιτικοῦ ναοῦ, καὶ
σᾶς ἐρωτῶμεν νὰ μᾶς πῆτε ποίαν σχέσιν ἔχουν αὗται μὲ τὴν γνησίαν
Βυζ. παράδοσιν; Ποῦ εὑρίσκεται τὸ γνήσιον Βυζαντινὸν ἐκφωνητικὸν
ὕφος τῆς Ἐκκλησίας μας; Ἀλλὰ ὅ,τι σᾶς συμφέρει, ἢ μᾶλλον ὅ,τι κατα-
λαμβάνετε, ἀκούετε. Τώρα σᾶς στέλλομεν ἡμεῖς εἰς τὸ χωρίον Αὐδήμου,
γιὰ νὰ ἀκούσετε καλῶς ἐὰν σᾶς λέγωμεν τὴν ἀλήθειαν ἢ ὄχι.

Καὶ τώρα διὰ τὸ ζήτημα τῆς ὀρθογραφίας τῶν βιβλίων τοῦ μ. Γέρο-
Σακελλαρίδη. Ἔχετε τὴν ἀτέλειαν νὰ πιστεύετε καὶ νὰ γράφετε ὅτι ὁ
Σακελλαρίδης δὲν εἶχεν ἰδέαν ὀρθογραφίας τῆς μουσικῆς καὶ ὅτι, ἐὰν
εὑρίσκωνται καὶ μερικαὶ θέσεις ὀρθογραφημέναι, κατὰ λάθος ἐγράφησαν
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ὀρθαί. Εἶναι ἀληθὲς ὅτι ὑπάρχουν ὀρθογραφικὰ λάθη εἰς τὰ βιβλία τοῦ
Σακελλαρίδη, κυρίως εἰς τὰς νεωτέρας ἐκδόσεις τῶν βιβλίων του.

Διὰ τὸ ζήτημα αὐτὸ ἠρωτήσαμεν τὸν μακαρίτην, ὅταν εἴμεθα ἐκεῖ,
καὶ μᾶς ἀπάντησεν ὅτι δὲν ἐπεστάτησε διόλου εἰς τὴν ἔκδοσίν των, διότι
ἦτο πολὺ ἀπησχολημένος τότε, καὶ ἐλυπεῖτο διὰ τὰ ὀρθογραφικὰ λάθη,
ποὺ ἔγιναν. Λάβετε ὅμως παλαιὰς ἐκδόσεις τοῦ μακαρίτη: Τριῴδιον.
Πεντηκοστάριον. Ἑορτολόγιον. Ἁγιοπολίτην. Μεγάλην Ἑβδομάδα
κ.λ.π. Ἐκεῖ θὰ δῆτε ὅτι, ἐκτὸς τοῦ συνεχοῦς ἐλαφροῦ, οὐδὲν ἄλλο λάθος
ὑπάρχει. Διὰ τὸ συνεχὲς ἐλαφρόν, ὡς σᾶς ἐδήλωσα καὶ ἐγώ, ἐφρόνει ὁ
μακαρίτης ὅτι ἔφερε σύγχυσιν καὶ ἦτο περιττόν, δι’ αὐτὸ ἔγραφε δύο
ἀποστρόφους, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ πρώτη μὲ γοργόν. Εἰς τὴν «Μεγάλην
Ἑβδομάδα» μάλιστα μεταχειρίζεται τὸ συνεχὲς ἐλαφρόν, πρᾶγμα τὸ
ὁποῖον ἀποδεικνύει ὅτι ὁ μακαρίτης ἤξερε τὴν ἐνέργειάν του.

Καὶ τώρα, Ἅγιε Οἰκονόμε, ἐλπίζομεν ὅτι, ἀναγνωρίζοντες τὴν πλάνην
σας, θὰ σταματήσετε νὰ ἀναμειγνύεσθε εἰς ζητήματα, ποὺ δὲν ἔχετε
ἰδέαν, καὶ θὰ περιορισθῆτε εἰς τὰ καθήκοντά σας, ἀφίνοντες εἰς ἄλλους,
πλέον ἱκανοὺς ἀπὸ ὑμᾶς, τὰς μουσικὰς συζητήσεις.

Εὐχαριστῶν, κ. Διευθυντά, διὰ τὴν φιλοξενίαν,

Διατελῶ μετὰ πάσης τιμῆς

Κ.Π.Π. ΚΑΟΥΡΗΣ
Πρωτοψάλτης
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05/10/1939, ἔτος Θ´, σελ. 429/5

Ἀπάντησις εἰς τὸν κ. Κ.Π.Π. ΚΑΟΥΡΗΝ

Ὀφείλω νὰ ὁμολογήσω, κ. Καουρῆ, ὅτι οὐδεμίαν ἐντύπωσιν μοῦ
ἐπροξένησεν ἡ πρὸς ἐμὲ ἀπάντησίς σας, ἡ δημοσιευθεῖσα εἰς τὴν ἐφημερ.
«Πάφος», ἡμερ. 21.9.1939, οὔτε ποσῶς μὲ ἐξένισεν, διότι ἐγνώρισα πολὺ
καλὰ τὸ ὑποκείμενόν σας, καὶ δὲν εἶχα τὴν ἀξίωσιν, οὔτε καὶ ἐπερίμενα
ἀπὸ σᾶς ἐπιστημονικὴν συζήτησιν.

Τὸ μεγαλεῖον τῆς σοφίας σας καὶ μουσικολογιότητός σας, κ. Καουρῆ,
καταφαίνεται πολὺ καθαρὰ εἰς τὴν μεταξὺ μας συζήτησιν, ποὺ δυστυχῶς
ἀπὸ τὸ ἀνώτερον ἐπιστημονικὸν ἐπίπεδον τὴν ὑπεβίβασες εἰς συζήτησιν
πεζοδρομίου. Ἀλλὰ σᾶς δικαιολογῶ, καημένε μου καὶ πολὺ γραμματι-
σμένε Καουρῆ, διότι δὲν σᾶς ἦτο ποτὲ δυνατὸν νὰ ἐξακολουθήσετε τὴν
συζήτησιν αὐτὴν ἐπὶ τοῦ ἐπιστημονικοῦ ἐπιπέδου, καὶ συνεπῶς ἦτο
ἀνάγκη νὰ δείξετε ἄλλως πως τὴν πολλὴν σοφίαν σας, διὰ τῆς πρὸς ἐμὲ
ὑποβολῆς τῶν περιφήμων ἐρωτημάτων σας.

Προτοῦ ὅμως ἀρχίσετε νὰ μὲ ἐρωτᾶτε, γράφετε ὅτι σᾶς ἐφάνη ὅτι
οἱ ἀγαπητοὶ ἐξάδελφοι μὲ προσέλαβον ὡς συνήγορον, διὰ νὰ συνηγορήσω
μαζί τους. Πόσον λάμπει ἡ μεγάλη καὶ σοφή σας διάνοια διὰ μέσου των
γραμμῶν αὐτῶν! Μάθε, σπουδαῖε μου γραμματισμένε, ὅτι ὁ διοριζόμενος
ὡς συνήγορος δὲν συνηγορεῖ μαζὶ μὲ ἐκεῖνον ποὺ τὸν διορίζει, ἀλλὰ κα-
τηγορεῖ δι’ ἐκεῖνον ἢ ὑπὲρ ἐκείνου ποὺ τὸν διορίζει. Πόσον πράγματι
θὰ σὲ ἐκολάκευσε, σοφέ μου Καουρῆ, αὐτή σου ἡ φαντασία. Διότι δὲν
ἠμπορῶ, παρὰ νὰ πιστεύσω ὅτι ἔπλεες εἰς πελάγη εὐτυχίας, ὅταν ἡ φαν-
τασία σου παρίστανε ὅτι οἱ δύο ἐξάδελφοι ὠχρίασαν πρὸ τῆς πανσοφίας
σου, καὶ ἔτρεξαν νὰ ζητήσουν βοήθειαν.

Γνωρίζω ὅτι θὰ σᾶς ἀνησυχήσω καὶ θὰ σᾶς προκαλέσω θλῖψιν, ὅταν
σᾶς εἰπῶ ὅτι οἱ ἐξάδελφοι οὐδενὸς, οὔτε καὶ τὴν ἰδικήν μου βοήθειαν,
ἐζήτησαν, διότι θὰ ἀπετέλει φαντασίαν, καὶ μόνον φαντασίαν, τὸ νὰ
ὑποθέσῃ κανεὶς ὅτι ἡ πολλή σας σοφία τοὺς ἀπεστόμωσε καὶ τοὺς ἠνάγ-
κασε νὰ προτρέξουν καὶ νὰ διορίσουν συνήγορον. Παρατηρῶ ὅμως
μετὰ μεγάλης μου εὐχαριστήσεως ὅτι ἔχετε καὶ μεγαλεῖον ψυχῆς, διότι
μοῦ δίδετε καὶ μίαν συμβουλήν, ὅτι δηλαδὴ ἔπρεπε, πρὶν ἀναλάβω αὐτὸν
τὸν ἀγῶνα, νὰ σκεφθῶ ὅτι μὲ γνωρίζετε ποῖος εἶμαι, λόγω τῆς συνερ-
γασίας μας εἰς τὸν Μητροπολιτικὸν Ναόν. Βεβαίως μὲ ἐγνωρίσατε εἰς
τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Πάφου ὡς ἐφημέριον, ὡς μέλος τῆς Θρονικῆς
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Ἐπιτροπῆς, τακτικὸν Πάρεδρον τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαστηρίου,
ἀλλ’ οὐδέποτε μουσικῶς, οὔτε γραμματικῶς μὲ ἐγνωρίσατε. Θὰ μὲ γνω-
ρίσετε ὅμως τώρα, ἀφοῦ ἐνδιαφέρεστε νὰ μὲ ἐρωτήσετε.

Ἂν καὶ τὰ πρὸς ἐμὲ ἐρωτήματά σας περικλείουν τόσην λογικὴν ὥστε,
ἠμπορῶ νὰ τὰ χαρακτηρίσω, πολὺ ἐπιεικῶς μάλιστα φερόμενος, ὡς παι-
δαριώδη, ἐν τούτοις θὰ σᾶς ἀπαντήσω.

Μὲ ἐρωτᾶτε πότε καὶ ἀπὸ ποῖον ἐδιδάχθην τὴν Βυζαντ. Μουσικήν.
Εἰς τοῦτο σᾶς ἀπαντῶ, κ. Καουρῆ, ὅτι ἐδιδάχθην τὴν Β. Μουσικήν,
ἀφοῦ βεβαίως ἀπέκτησα τὰς ἀπαιτουμένας γνώσεις, διὰ νὰ ἐννοῶ ταύτην,
ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους μουσικοὺς καὶ συγγραφεῖς, τοὺς ὁποίους, διὰ
ν’ ἀπαριθμήσω, θὰ ἤθελα ἀρκετὰς σελίδας, καὶ τῶν ὁποίων τὰ συγγράμ-
ματα ὑπῆρξαν δι’ ἐμὲ ἐπὶ ἑξηκονταετίαν ἡ τροφή μου, ἡ σκέψις μου, καὶ
γενικῶς ἡ ζωή μου. Δὲν ὑπάρχει ἐκκλησιαστικὸς μουσικὸς συγγραφεύς,
τοῦ ὁποίου τὰ συγγράμματα νὰ μὴ ἀνέγνωσα πολλάκις καὶ ἐπισταμένως.
Μετὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν πολλαπλῶν καθηκόντων μου εἰς τὴν Ἱ. Μ. Πά-
φου δὲν ἔχω οὔτε λεπτὸν τῆς ὥρας ἀφιερωμένον ἐκτὸς τῆς Μουσικῆς,
εἰμὴ μόνον εἰς τὸν ὕπνον, ὁ ὁποῖος μὲ ἁρπάζει βίᾳ ἀπὸ τὰς χεῖράς της
καὶ παρὰ τὴν θέλησίν μου, ἀφοῦ πολλάκις ἀδιαφορῶ χάριν αὐτῆς καὶ
αὐτὴν τὴν τροφήν μου.

Ἔχω εἰς τὴν βιβλιοθήκην μου πολλοὺς μουσικοδιδασκάλους, σκο-
νισμένους καὶ ξεσκονισμένους, παλαιοὺς καὶ νέους, καὶ τὸν διδάσκαλόν
σου τὸν Γέρο-Σακελλαρίδην. Ἔχω καὶ τὸν Γίγαντα τῆς Μουσικῆς καὶ
ἄρχοντα Σ. Χουρμούζιον, ὡς πρῶτον δύναμαι νὰ εἴπω, μουσικόν, τοῦ
ὁποίου ἡ ἀλληλογραφία καὶ ἡ συζήτησις ἀποτελεῖ ἴδιον φάκελον εἰς τὴν
βιβλιοθήκην μου, καὶ ὁ ὁποῖος εἰς τὴν ὑπὸ ἡμερομ. 14.5.37 μοῦ γράφει
μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς: (Ἄνοιξέ τα καλά, κ. Καουρῆ) «Σᾶς ἀναγνω-
ρίζω, σᾶς ἐκτιμῶ, σᾶς θεωρῶ ἕνα ἐκ τῶν σπανίων σπανιωτάτων μουσικῶν
ἐξ ὅσων ἐμελέτησαν καὶ ἐνεβάθυναν εἰς τὰ μυστήρια αὐτῆς. Εἶδα, ἀνέ-
γνωσα, ἐμελέτησα γνώμας καὶ ἰδέας πολλῶν, τὰς ὁποίας ὅμως ἐθεώρησα
καὶ θεωρῶ ὡς καρύδια κούφια. Δὲν λέγω τοῦτο ἐξ ἀλαζονείας, ἀλλὰ
ἐκ πεποιθήσεως καὶ πολυετοῦς πείρας. Ἴσως δοθῇ καιρὸς καὶ ἀφορμὴ
νὰ διατρανώσω τοῦτο καὶ ἄλλως πως. Ἀσπάζομαί σε καὶ διατελῶ Ὑμέ-
τερος ὅλως Σ. Χουρμούζιος».

Αὐτὸν τὸν γίγαντα οὐδέποτε ἠνέχθης, ὡς ἴσον σου, κ. Καουρῆ, ἀλλ’
οὔτε ἀνέχεσαι, ὡς φαίνεται εἰς τὰ δημοσιεύματά σου, καὶ τὸν ὁποῖον ὁ
ἔσω καὶ ἔξω τῆς Κύπρου μουσικὸς καὶ μὴ κόσμος ἄνευ οὐδεμίας ἀντι-
λογίας ἐξετίμα, ἐκτιμᾷ καὶ θαυμάζει.

Καὶ ποῦ θὰ ζητήσῃ ἄσυλον ὁ Σακελλαρίδης σου, ὁ ὁποῖος ἔχει ἐναν-
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τίον του, ὄχι μόνον τὴν κατηγορίαν μου, ἀλλὰ καὶ τόσων πολλῶν ἐκκλη-
σιαστικῶν ἀρχῶν, πολιτικῶν, δημοσιογράφων κ.λ.π., ὥστε, ἐὰν συνα-
θροίσω ὅλας τὰς κατηγορίας καὶ τοῦ τὰς φορτώσω, θὰ γίνῃ ἄφαντος,
ὑπὸ τὸν ὄγκον; Ἀλλ’ ἐπὶ τοῦ προκειμένου. Καὶ σήμερον διὰ τὸν ἀγῶνα,
τὸν ὁποῖον ἀνέλαβα ἐναντίον τοῦ συστήματος τοῦ διδασκάλου σου, εἰς
ἐπιστολήν, ἡμερ. 23.7.39, τὴν ὁποίαν εἶχε τὴν εὐγενῆ καλωσύνην νὰ
ἀπαντήσει τὴν ὑπ’ ἡμερ. 22.6.39 ἐν τῇ ἐφημερίδι «Πάφῳ» ἔκκλησίν μου
πρὸς τοὺς μύστας τῆς Βυζ. Μουσικῆς ὁ Καθηγητὴς τῆς Βυζ. Μουσικῆς
ἐν τῇ ἐπισήμως διὰ νόμου τοῦ ᾨδείου Ἀθηνῶν κ. Νικ. Γιώργ. Παπᾶς,
ἐκ τῆς ὁποίας μεταφέρω ὧδε τὰ ἑξῆς: «Δὲν δυσκολεύομαι νὰ ἀπαντήσω
προθύμως εἰς τὴν πλήρως ἐκ τῶν πραγμάτων δεδικαιολογημένην ἔκκλη-
σίν σας, δηλῶν μετὰ πεποιθήσεως ἀκραδάντου ὅτι εἶμαι σύμφωνος, σύμ-
φωνότατος, πρὸς τὴν ὀρθὴν τῆς Ὑμετέρας Μουσικολογιότητος γνώμην
ἐπὶ τοῦ ἐν γένει ἔργου καὶ τῆς μουσικῆς δράσεως τοῦ ἐκλιπόντος μου-
σικοῦ, καὶ νὰ ἐπαναλάβω αὐτολεξεί τὰ λόγια τοῦ ἀειμνήστου Μ. Πρω-
τεκδίκου τῆς Μ. τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Γεωργίου Παπαδοπούλου,
καθ’ ἃ ὁ Ἰ. Σακελλαρίδης «δεινῶς ἐτραυμάτισε τὴν ἡμετέραν ἐκκλησια-
στικὴν μουσικήν». Συγχαίρω ἐγκαρδίως τὴν Ὑμετέραν αἰδεσιμότητα
διὰ τὸ ἄδολον ἐνδιαφέρον καὶ τὸν θερμὸν ἐνθουσιασμὸν ὑπὲρ διατη-
ρήσεως, ἐξυψώσεως καὶ προαγωγῆς τῆς ἡμετέρας Β. Μουσικῆς, τοῦ
Ἐθνικοῦ τούτου κειμηλίου τῶν ἡμετέρων προγόνων. Παρακαλῶ ταύτην,
ὅπως χαρίσηταί μοι τὰς θεοπειθεῖς αὐτῆς εὐχάς, μεθ’ ὧν διατελῶ Νικ.
Γεωργ. Παπᾶς».

Λοιπόν, κ. Καουρῆ, φαίνεται ὅτι οἱ μνημονευθέντες μουσικοὶ δὲν
συμφωνοῦν μὲ τὴν ὑμετέραν Ἐξοχότητα. Ὡς πρὸς τὸ ἐρώτημά σας, κ.
Καουρῆ, πότε ἔγινα μουσικοκριτικός, σᾶς ἀπαντῶ πρὸ πολλοῦ, πρὶν
ἀκόμη σεῖς γίνετε καὶ παραμείνετε ἕνας ἰσοκράτης. Τὸ τρίτον καὶ τε-
λευταῖον ἐρώτημά σας δεικνύει ὁποία εἶναι ἡ μουσική σας κατάρτησις
καὶ πῶς ἀντιλαμβάνεσθε αὐτήν. Φρονεῖτε ὅτι ἕνας περίπατος εἰς τὸ ἐξω-
τερικὸν καὶ μία συνομιλία τὴν ὥραν, ποὺ πίνετε τὸν καφέν σας μὲ ἕναν
μουσικόν, εἶναι ἀρκετὴ κατὰ τὴν Καούρειον θεωρίαν σας διὰ τῆς μεθόδου
τῶν συγκοινωνούντων ἀγγείων νὰ μεταφερθῶσιν αἱ μουσικαὶ γνώσεις
ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλον τοῦ μουσικοῦ εἰς τὸν ἰδικόν σας. Καὶ οὕτω δύο ἢ
τρεῖς τοιαῦται συνομιλίαι μὲ διαφόρους μουσικοὺς καὶ ἐφαρμοζομένης
καὶ τῆς Καουρείου θεωρίας, ἐπιστρέφετε ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ πρώτης
ὁλκῆς μουσικός, ἀπέναντι τοῦ ὁποίου ὁ ἀτυχὴς Οἰκονόμος, ὁ ὁποῖος ἐπὶ
ἑξήκοντα ὁλόκληρα καὶ πλέον ἔτη ἀσχολεῖται νυχθημερὸν εἰς τὴν μελέτην
τῆς μουσικῆς, ἀδυνατεῖ νὰ ὑψώσῃ τὴν κεφαλήν.

Καὶ τώρα, κ. Καουρῆ, ἔρχομαι εἰς τὴν κριτικήν σας ἐπὶ τοῦ θεωρη-
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τικοῦ μου, τὸ ὁποῖον ἀκόμη εἶναι ἀνέκδοτον καὶ ἄγνωστον εἰς ὑμᾶς.
Ὑποστηρίζετε, κ. Καουρῆ, ὅτι πρέπει νὰ σᾶς πιστεύσουν ὅτι εἶσθε καλῆς
πίστεως συζητητής, ὅταν κατακρίνετε ἓν ἔργον, τὸ ὁποῖον ἀκόμη δὲν
ἐδιαβάσετε, δὲν εἴδατε, οὔτε ἠκούσατε τὸ περιεχόμενόν του; Ἐν τούτοις
ὅμως ὀφείλω νὰ σᾶς εὐχαριστήσω εἰλικρινῶς διὰ τὴν κριτικήν σας ἐπὶ
τοῦ ἀνεκδότου θεωρητικοῦ μου, διότι σᾶς βεβαιῶ ὅτι πιστεύω ἀκρα-
δάντως, ὅτι αἱ ἰδικαί σας κατηγορίαι ἀποτελοῦν ἔπαινον διὰ τὸ βιβλίον
μου, τὸ ὁποῖον θὰ ἦτο ἀνάξιον λόγου, ἂν συνεφώνει μὲ τὰς ἀντιλήψεις
σας. Ἀλλοίμονον, ἐὰν ἔδιδα σημασίαν εἰς τὴν κριτικὴν ἑνὸς ψάλτου καὶ
οὐδέποτε μουσικοῦ, διότι πρέπει νὰ ὁμολογήσετε, κ. Καουρῆ, ὅτι αἱ γνώ-
σεις σας ὡς πρὸς τὴν μουσικὴν φθάνουν μέχρι τοῦ σημείου, ποὺ νὰ
μπορῆτε νὰ φωνάζετε, ὅπως τὰ γράφει ὁ Σακελλαρίδης, χωρὶς νὰ ξέρετε
καὶ διὰ ποῖον λόγον. Εἶσθε κύμβαλον ἀλαλάζον, κιθάρα κακῶς χορδι-
σμένη ἀπὸ τὸν κιθαριστὴν Σακελλαρίδην.

Θέλετε ὅμως, κ. Καουρῆ, νὰ μᾶς παρουσιάσετε τὸν ἑαυτόν σας ὡς
λόγιον. Διότι διορθώνετε δῆθεν κάπου ἓν λάθος μου, ἤτοι εὑρίσκετε ὅτι
ἔπρεπε νὰ γράψω μουσικὴ ἔμπνευσις, καὶ ὄχι μουσικὴ σύνθεσις. Πόσον
σᾶς λυποῦμαι πράγματι, ποὺ ἐξετέθητε τόσον, ὥστε νὰ σᾶς γνωρίσουν
καὶ πολλοὶ ἄλλοι. Λοιπὸν κόπιασε μέσα, ἐλλόγιμε κ. Καουρῆ, νὰ μᾶς
ἑρμηνεύσῃς τὴν σημασίαν τῆς λέξεως χυδαία σύνθεσις, τὴν ὁποίαν
ἔγραψα, διὰ νὰ παραβάλω τὴν σύνθεσιν τοῦ ἀγραμμάτου ἐπιστολογρά-
φου μὲ τὴν ἀκανόνιστον μουσικὴν σύνδεσιν τοῦ διδασκάλου σου, ἔχου-
σαν οὕτω: Ὀλίγον, κεντήματα καὶ πεταστή, ἀπόστροφος, ὑποῤῥοὴ καὶ
ἐλαφρόν, ἀντικένωμα, ὁμαλὸν καὶ ἄλλοι χαρακτῆρες, ἀτάκτως γεγραμ-
μένα οὐδὲν χρήσιμά ἐστι. Ἀλλὰ σατανικὴ ἔμπνευσις φαίνεται σοῦ ἦλθε,
σὲ ἠσκότισε καὶ ἔκρινες ὅτι ἔδει νὰ χρησιμοποιήσω τὴν λέξιν ἔμπνευσιν,
ἀντὶ σύνθεσιν. Μόνον μὲ αὐτὴν τὴν δικαιολογίαν ἠμπορεῖτε νὰ σώσητε
τὸ γόητρον τῆς ἐλλογιμότητός σας. Μὲ φοβερίζετε, κ. Καουρῆ, ὅτι, ἐὰν
ἤμουν εἰς τὴν Ἑλλάδα, οἱ υἱοὶ τοῦ δασκάλου σας θὰ μὲ ἐκάλουν πρὸ
τῆς δικαιοσύνης νὰ ἀποδείξω αὐτὰ, ποὺ γράφω. Σᾶς διαβεβαιῶ, θὰ ἐπή-
γαινα μετὰ πολλῆς προθυμίας καὶ θὰ ἐκάλουν σᾶς πρώτον μάρτυρα
ὑπερασπίσεως καὶ δεύτερον τὸν Κώστα Παπᾶ Δημητρίου, καθηγητὴν
τῆς Μουσικῆς, οἱ ὁποῖοι παραδέχεσθε, ὁ μὲν ὅτι εἶνε ἀληθὲς ὅτι ὑπάρχουν
λάθη, ὁ δὲ ὅτι ἔχει κόψει κάθε σχέσιν μὲ τὴν μουσικὴν ὀρθογραφίαν καὶ
ὅτι μετέγραψεν εἰς διατονικὸν γένος ᾄσματα, ἀνήκοντα εἰς χρωματικοὺς
καθαρῶς ἤχους, καὶ ἡ μαρτυρία σας θὰ ἦτο ἀρκετὴ νὰ μὲ ἀπαλλάξῃ
ἀπὸ τὴν τιμωρίαν. Καὶ τώρα ἂς ἔλθωμεν εἰς τὸ καθ’ αὑτὸ θέμα. Κύριε
Καουρῆ, οἱ ἦχοι τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι ὀκτώ, ἡ δὲ ἁρμονία εἰς ποῖον
ψάλλεται; Εἰς ἦχον δέκατον τέταρτον ἢ πλάγιον τοῦ κάμπου; Ὢ σατανικὴ
ἔμπνευσις! Τὴν λέξιν καντάδα καὶ Εὐρωπαϊκὴ Μουσικὴ ἀντικατεστήσατε
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διὰ τῆς «διπλῆς συνηχητικῆς γραμμῆς». Παραδέχεσθε ὅτι εἶναι μετημ-
φιεσμένη, καὶ ὅμως τὴν ἐναγκαλίζεσθε ὡς γνησίαν, καὶ τὸ κίβδηλον ὡς
γνήσιον ἐκ πείσματος. Παραδέχεσθε ὅτι ἡ σύνδεσις τοῦ διδασκάλου
σας εἶναι χυδαία καὶ ὁμολογεῖτε ὅτι ἀντικατέστησε τὸ Συνεχὲς Ἐλαφρὸν
μὲ δύο Ἀποστρόφους, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ πρώτη μὲ γοργόν, διότι ἔφερε
σύγχυσιν (κατ’ ἐκεῖνον). Ἀλλ’ ἐρωτῶ, τὴν σύγχυσιν ποῖος τὴν ἔφερε; Τὸ
Ἐλαφρὸν ἢ ὁ Σακελλαρίδης, ἀντικαταστήσας αὐτὸ μὲ δύο ἀποστρόφους;
Ὅπερ εἶναι τοῦτο ὡς ἀντικατάστασις τῆς διφθόγγου αι διὰ τοῦ ε καὶ
τοῦ οι καὶ ει διὰ τοῦ ι. Καὶ δὲν εἶναι ἀπόδειξις αὐτό, ὅτι ὁ Σακελλαρίδης
ἦτο ἄμοιρος τῆς Β. Μουσικῆς; Ἀφοῦ οὔτε τὴν ἐνέργειαν τοῦ Συνεχοῦς
Ἐλαφροῦ δὲν ἤξευρε. Χάριν τῶν μυστῶν τῆς Β. Μουσικῆς μεταφέρω
ὧδε ἐκ τῆς «Ἱ. Μουσικῆς Χορδῆς» ὅσα ἐν §59β γράφει: «Παραβαλλό-
μενον τὸ Συνεχὲς Ἐλαφρὸν πρὸς τὴν Ὑποῤῥοὴν καὶ πρὸς τὰς δύο συ-
νεχεῖς Ἀποστρόφους, παρουσιάζει τὰς ἑξῆς διαφοράς: 

1) Τὸ ἐλαφρὸν α΄) εἴτε συνεχές, εἴτε μή, ἐτ’ ἑνὸς χρόνου ἐκτελεῖται,
β΄) ἡ κατάβασις τοῦ πρώτου φθόγγου τοῦ ἐλαφροῦ μένει, ὅπως καὶ ὁ
τοῦ πρώτου φθόγγου τῆς Ὑποῤῥοῆς, συνεχίζων τοῦ προηγουμένου χα-
ρακτῆρος τὴν συλλαβήν, γ΄) Ἡ κατάβασις τοῦ δευτέρου φθόγγου τοῦ
Συνεχοῦς πίπτει ἐλευθέρως, ὅπως συμβαίνει ἐπὶ Ἀποστρόφου καὶ πάντοτε
μετὰ συλλαβῆς καὶ δ΄) ὁ πρῶτος φθόγγος τοῦ συνεχοῦς ἐλαφροῦ δὲν
δέχεται φθοράν.

2) Ἡ Ὑπορροὴ α΄) ἄνευ γοργοῦ φέρει δύο χρόνους, β΄) καταβιβάζει
τὴν φωνὴν καὶ τῶν δύο φθόγγων τῆς διαῤῥέουσης φωνῆς ἀτόμου (ἄνευ
κοπῆς), γ΄) συλλαβὴν δὲν δέχεται, ἀλλὰ πάντοτε συνεχίζει τὸ φωνῆεν
τοῦ προηγουμένου χαρακτῆρος, δ΄) δέχεται φθορὰς καὶ εἰς τοὺς δύο
φθόγγους αὐτῆς ἄνωθεν καὶ κάτωθεν.

3) Ἡ Ἀπόστροφος α΄) ἀπαιτεῖ κατάβασιν φωνῆς ἐλευθέρας καὶ β΄)
δέχεται συλλαβάς. 

Ὁ δὲ Σακελλαρίδης ἀντικαταστήσας τὸ Συνεχὲς Ἐλαφρὸν διὰ δύο
Ἀποστρόφων, ἀντικατέστησε καὶ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ καί, ἀντὶ μιᾶς
ῥέούσης καὶ μιᾶς ἐλευθέρας καταβάσεως, ἔθεσε δύο ἐλευθέρας κατα-
βάσεις, ὅπερ καὶ ἐπὶ τοῦ πενταγράμμου τῆς Εὐρωπαϊκῆς καὶ ὅπερ ἀκούο-
μεν ἀπὸ τοὺς μαθητὰς τοῦ Σακελλαρίδη, οἵτινες ἐκτελοῦν μόνον κατα-
βάσεις Ἀποστρόφων, ἀποῤῥίπτοντες μετὰ τοῦ Συνεχοῦς καὶ τὸν τρόπον
τῆς καταβάσεως τῆς Ὑποῤῥοῆς· ἐπίσης καὶ μίαν μονότροπον ξηρὰν
ἀνάβασιν Ὀλίγου, ἀποῤῥίψαντες μετὰ τῆς Ὑποῤῥοῆς καὶ τὴν ἐκτέλεσιν
τῶν Κεντημάτων. «Κὰλκ Ἀρὰπ ὀττοὺρ Ἀρὰπ» καὶ τίποτε ἄλλο (ἐκτὸς
τοῦ κ. Θ. Καλλινίκου, Πρωτοψάλτου Ἀρχιεπισκοπῆς, πρὸς τιμήν του
τὸ λέγομεν).
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Κύριε Καουρή, ἀνωφελῶς ἐπῆγες εἰς Αὐδήμουν, διότι, ἀντὶ νὰ ἐπι-
στήσῃς τὴν προσοχήν σου εἰς τοὺς Μουσικούς τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ναοῦ, ψάλλοντας τὸ γνήσιον ὕφος τῆς Β. Μουσικῆς, διὰ τὸ ὁποῖον κυ-
ρίως ἐπῆγες, ἐπειδὴ τὸ αὐτί σου εἶναι συνηθισμένον εἰς τὴν καντάδα, σὲ
προσείλκυσαν αἱ μελοδραματικαὶ (θεατρικαὶ) ἐκφωνήσεις τῶν ἱερέων
καὶ διακόνων, αἱ ὁποῖαι δὲν σ’ ἐνδιέφερον. Ὅθεν εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐπα-
ναλάβῃς τὸ ταξίδι χάριν τῆς Β. Μουσικῆς. Ἀλλὰ πρέπει νὰ δώσῃς προ-
σοχήν.

Κύριοι Πρωτοψάλται, Ἐπιστήμονες καὶ Καθηγηταί, μύσται τῆς Β.
Μουσικῆς, παρακαλῶ καὶ προτρέπω Ὑμᾶς, εἰς συνεργασίαν. Εἶναι ἀπα-
ράδεκτον ὑπὸ πάντων ὅτι ἡ μουσική μας ἔχει ἐλλείψεις, καὶ δὲν εὑρίσκεται
εἰς εὐχάριστον θέσιν. Ἐπίσης εἶναι ἀπαράδεκτον ὅτι ἔχει ἀνάγκην κα-
θάρσεως καὶ περισώσεως τῶν ἐν αὐτῇ ὑπαρχόντων πατροπαραδότων
ἀνεκτιμήτων ἐθνικῶν καὶ θρησκευτικῶν παραδόσεων. Αἰσθάνομαι, ὡς
ἄνθρωπος, τὰς ἀδυναμίας καὶ τὰς ἐλλείψεις μου. Ἀλλ’ αἰσθάνομαι ἐπίσης
λόγω τῆς πολυετοῦς μελέτης καὶ πείρας μου ὅτι ἵσταμαι ἐπὶ ἐδάφους με-
ταλλοφόρου, πολυτίμου μουσικοῦ μετάλλου, ἀπαιτοῦντος ἐπιστημονικὴν
ἐργασίαν, διὰ νὰ δυνηθῶμεν νὰ εἰσέλθωμεν ἀκινδύνως εἰς τὸ βάθος τῶν
πολυτίμων μουσικῶν στρωμάτων πρὸς ἐκμετάλλευσιν. Ὁ ἀοίδιμος Χρύ-
σανθος διὰ τοῦ θεωρητικοῦ του μᾶς ἀφῆκε στοιχεῖα πρὸς μεθοδικὴν
ἐκμετάλλευσιν, ἔστω καὶ ἀτελῆ, ἔστω καὶ λανθασμένα, ὀφείλομεν μέσῳ
αὐτῶν τῶν ἀτελῶν στοιχείων, καὶ ὄχι τῶν ξένων, νὰ συνεργασθῶμεν,
ὅπως περισώσωμεν τὰ πατρογονικά μας, διότι ἄλλως θὰ καταβροχθι-
σθοῦν ἀπὸ τὰ ξένα.

Εὐχαριστῶ, κ. Καουρή, διότι μοῦ ἐδώκετε ἀφορμὴν νὰ ἀνοίξω τὴν
«Β. Μουσικὴν Χορδὴν» διὰ τὸ Συνεχὲς Ἐλαφρόν, ἀντὶ τῆς μετημφιε-
σμένης Εὐρωπαϊκῆς.

Εὐχαριστῶ ἐπίσης καὶ τὴν ἀξιότιμον διεύθυνσιν τῆς «Πάφου», ἡ
ὁποία μᾶς ἀνέχεται.

Ἐν Ἱ. Μητροπόλει Πάφου, 26 Σεπτεμβρίου 1939

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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12/10/1939, ἔτος Θ´, σελ. 430/3

Διὰ τὸν κ. Κ.Π.Π. Καουρῆν

Ἀξιότιμε Κύριε Συντάκτα

Δὲν θὰ ἐπανηρχόμεθα, διὰ νὰ ἀσχοληθῶμεν περὶ τοῦ κ. Καουρή,
ὡς ἤδη ἐδηλώσαμεν, ἐὰν ἐπρόκειτο νὰ ἀποδείξωμεν ὅτι πράγματι ἐκά-
μαμεν καλὴν διάγνωσιν, θεωρήσαντες αὐτὸν ὡς μὴ καλῆς πίστεως συ-
ζητητὴν καὶ ἱκανὸν νὰ διαστρεβλώσῃ τὰ πάντα πρὸς τὸ συμφέρον του.

Καὶ ἰδοὺ μερικαὶ διαστρεβλώσεις ἐκ τῆς ἀπαντήσεώς του:

Α΄) Λέγει ὅτι τὸ σύστημα τοῦ Σακελλαρίδη οὐδόλως παρεκκλίνει
τοῦ πατροπαραδότου ἐκκλ. ὕφους. Δηλ. θέλει νὰ ἀναβιβάσῃ τὸν Σα-
κελλαρίδην, ὁ ὁποῖος κατέστρεψε τὴν Βυζαντινὴν Μουσικὴν καὶ ἔκαμεν
ἰδικὴν του μουσικὴν εἰς τὴν ἀξίαν τοῦ Πέτρου τοῦ Λαμπαδαρίου καὶ
τῶν ὁμοίων του· θέλει νὰ παρουσιάσῃ τὴν νύκτα ὡς ἡμέραν. Ὁ κ.
Καουρῆς ἐδῶ συγχέει τὸ σύστημα μετὰ τοῦ ὕφους. Ἄλλο σύστημα, κ.
Καουρῆ, καὶ ἄλλο ὕφος· ἀλλὰ δὲν μπορεῖτε νὰ τὰ ξεδιαλύσετε.

Β΄) Λέγει ὅτι πολλοὶ δὲν ἔχουν τὸ «Γνῶθι σαυτόν». Τοῦτο πράγματι
ἐφαρμόζεται ἐπὶ τοῦ ἰδίου τοῦ κ. Καουρή, ὅστις, τελείως ἀγράμματος
ὤν, ἀποκαλεῖ ἄλλους ἀγραμμάτους. Καὶ διὰ νὰ ἐννοήσετε τὸ πρᾶγμα,
συγκρίνατε τὴν πρώτην ἀπάντησίν του μὲ τὴν τελευταίαν. Θὰ ἐννοήσετε
ἀμέσως ὅτι ὁ κ. Καουρῆς εἰς τὴν πρώτην εἶχεν ἄλλον γραμματέα καὶ εἰς
τὴν τελευταίαν ἄλλον.

Γ΄) Τοὺς συγχρόνους τοῦ Σακελλαρίδη, δηλ. πολλοὺς μουσικούς,
γράψαντας ἐναντίον τῆς μουσικῆς του, ὁλόκληρον τὴν διεγερθεῖσαν
τότε Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ὅλους τοὺς κατὰ
τόπους Ἀρχιερεῖς διότι ὅλοι αὐτοὶ ἦσαν ἐναντίον τῆς μουσικῆς του –
τοὺς ἀποκαλεῖ μὲ μίαν μονοκονδυλιὰν ἀντιζήλους του καὶ ἀντιπάλους
του. Καλὰ οἱ σύγχρονοί του, ὡς σύγχρονοί του, ἦσαν ἀντίζηλοί του. Οἱ
τωρασινοὶ ὅμως; ἡ παροῦσα Ἱερὰ Σύνοδος καὶ ἡ παροῦσα Πολιτεία, οἱ
ὁποῖοι κυριολεκτικῶς ἐξωστράκισαν τὴν μουσικὴν τοῦ Σακελλαρίδη
ἀπὸ τὰς Ἐκκλησίας, εἶναι καὶ αὐτοὶ ἀντίπαλοι ἑνὸς ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος
εὑρίσκεται εἰς τὴν ἄλλην ζωήν; ἢ εἶναι ἄνθρωποι μὲ θεῖον ζῆλον καί, ὡς
ὁ Χριστὸς μὲ τὸ μαστίγιον ἀνὰ χεῖρας, ἐκαθάρισαν τὰς Ἐκκλησίας ἀπὸ
τὴν ἀνοίκειον εἰς αὐτὰς καντάδαν; Καὶ τοῦτο τί ἄλλο ἀκόμη ἀποδεικνύει,
παρὰ ὅτι τὰ βιβλία τοῦ Σακελλαρίδη δὲν ἔτυχον ἀκόμη ἐγκρίσεως ὑπὸ
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τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὅτι ὁ Σακελλαρίδης δὲν μπορεῖ (ὡς πρὸς τὴν μουσικήν
του) νὰ τεθῇ εἰς τὴν ἰδίαν βαθμίδα μὲ τὸν Πέτρον τὸν Λαμπαδάριον καὶ
τοὺς ἄλλους ἀνεγνωρισμένους μουσικούς;

Καὶ ἀφοῦ, κ. Καουρῆ, παραδέχεσαι καὶ σὺ ὅτι τὰ βιβλία τοῦ μ. Σα-
κελλαρίδη περιέχουν ἀνορθογραφίας καὶ ὅτι εἰς ἄλλα του βιβλία μετε-
χειρίζετο τὸ συνεχὲς ἐλαφρόν, εἰς ἄλλα δὲ ὄχι, καὶ ἀφοῦ τὸ παραδέχεσαι
ὅτι ἐδῶ μὲν ὑπάρχει πρόσθεσις ἑνὸς χρόνου, ἐκεῖ δὲ ἀφαίρεσις, πράγματα
τὰ ὁποῖα ἀποδεικνύουν ὅτι ὁ μακαρίτης, ὄχι μόνον τὴν ὀρθὴν γραφὴν
δὲν ἐσέβετο, ἀλλὰ καὶ τὸν ῥυθμὸν κατέστρεφε, πῶς ἔρχεσαι νὰ ὑποστη-
ρίζῃς μίαν τοιαύτην μουσικὴν, καὶ νὰ μᾶς λὲς ὅτι δὲν παρεκκλίνει ἀπὸ
τὴν πατροπαράδοτον μουσικήν; Καὶ διατὶ κάμνεις ἐκείνας τὰς ἀνοήτους
ἐρωτήσεις, αἱ ὁποῖαι σὲ ἀποδεικνύουν ὅτι εἶσαι ἀμελέτητος καὶ τοῡτ’
αὐτὸ δὲν ξεύρεις τί ἐρωτᾶς; 

Θὰ ἐπανέλθω μόνον, ἐὰν καὶ ὅταν ἀξίζῃ τὸν κόπον. Εὐχαριστῶ,
Κύριε Συντάκτα, διὰ τὴν φιλοξενίαν.

Διατελῶ μετὰ πάσης ὑπολήψεως

Α. Σ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ

Λευκωσία 2/10/1939.
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02/11/1939, ἔτος Θ΄, σελ. 433/5-6

Διὰ τὸν κ. Ἀ. Χουρμούζιον

Τὰ γραφόμενά σας, ἡμερομ. 12/10/39, δὲν ἀφίνουν πλέον ἀμφιβολίαν
εἰς οὐδένα, ὅσον ἀφορᾷ τὴν συνεργασίαν σας μὲ τὸν Ἅγιον Οἰκονόμον.
Πρῶτα ἐζητήσετε τὴν βοήθειάν του καί, ἀφοῦ τὸν ἐκαταφέρετε νὰ βγῇ
στὸ μεϊτάνιν, διὰ νὰ τὸν ἔχετε ὡς πρόχωμα, τουτέστιν συνήγορον, ἀπε-
σύρθητε τῆς συζητήσεως, ἐλπίζοντες ὅτι θὰ μὲ κατέβαλλεν ἀμέσως καὶ
θὰ ἡσυχάζετε καὶ σεῖς καὶ ἐκεῖνος. Ἐπειδὴ ὅμως τὰ εὑρήκατε σκοῦρα
μαζί μου, ἠναγκάσθητε νὰ ἐξορμήσετε καὶ πάλιν, ἔχοντες προφανῶς
ὑπ’ ὄψιν σας τὸ γνωστόν: «Οἱ δύο τὸν ἕνα δέρνουν τον», ἐγὼ ὅμως θὰ
σᾶς ἀποδείξω ὅτι, ὅταν ἕνας ἔχῃ δίκαιον, δέρνει, ὄχι μόνον δύο σὰν
ἐσᾶς, ἀλλὰ πολλούς.

Εἶχα σχηματίσει διαφορετικὴν γνώμην διὰ τὸ ἄτομόν σας, κ. Χουρ-
μούζιε, ἀπὸ τὴν τελευταίαν σας ὅμως ἀπάντησιν ἀντελήφθην ὅτι δὲν
διαφέρετε διόλου ἀπὸ τὸν συνήγορόν σας κ. Χαράλαμπον, ὁ ὁποῖος
ὑπεβίβασε τὴν συζήτησίν μας εἰς τόσον χαμηλὸν ἐπίπεδον. Λέγετε ὅτι
μεταχειρίζομαι γραμματέα καὶ μάλιστα ὅτι ὁ δεύτερος εἶναι ἄλλος ἀπὸ
τὸν πρῶτον, καὶ ταῦτα, διότι εἶμαι κατὰ τὴν ἰδέαν σας ἀγράμματος. Σᾶς
ἐρωτῶ. Πῶς ξεύρετε καὶ πῶς τολμᾶτε νὰ γράφετε ὅτι εἶμαι ἀγράμματος
καὶ ὅτι ἔχω ἀνάγκην γραμματέων; Ἐπειδὴ λοιπόν, τόσον ὁ φίλος σας
Χαραλάμπης, ὅσον καὶ ἐσεῖς ἀναμασᾶτε τὴν ἴδια κουβέντα, ὅτι εἶμαι
ἀγράμματός, σᾶς παραθέτω κατωτέρω τὰ προσόντα μου, καὶ σᾶς προ-
ειδοποιῶ διὰ πρώτην καὶ τελευταίαν φορὰν νὰ παύσετε, διότι δὲν ἀνέ-
χομαι νὰ μὲ συκοφαντῆτε ὡς ἀγράμματον.

Μάθετε λοιπὸν ὅτι ἐφοίτησα ἐν τῷ Παγκ. Γυμνασίῳ. Παρηκολού-
θησα ἐπίσης, ὡς ἀκροατὴς ἐν τῷ Γυμνασίῳ Πάφου, καθ’ ὃν χρόνον ἐδί-
δασκα ἐν αὐτῷ ἐπὶ ἑξαετίαν τὴν Βυζ. μουσικήν, καί, ἐκτὸς αὐτῶν, ὁ Πα-
νιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Λεόντιος ἀνέθεσεν εἰς τὸν νῦν
ὑποδιευθυντὴν τοῦ Γυμνασίου Πάφου κ. Π. Παυλίδην νὰ μοῦ συμπλη-
ρώσῃ τὰς ἐλλείψεις μου, καὶ μετὰ ταῦτα μὲ προσέλαβεν ὡς ἰδιαίτερον
γραμματέα του. Καὶ τώρα, κ. Χουρμούζιε, ἐπειδὴ μὲ ἀπεκαλέσατε ἀγράμ-
ματον, ἔχω τὴν ἀξίωσιν νὰ μοῦ πῆτε ποιά προσόντα περισσότερα ἔχετε
ἀπὸ ἐμὲ (συγγνώμην, ἐξέχασα, γνωρίζετε καὶ ἐγγλέζικα καὶ μάλιστα
παίρνετε καὶ σύνταξιν).

Ὕστερα ἀρχίζετε καὶ πάλιν νέαν ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ Σακελλαρίδη.
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Ξεύρομεν πολὺ καλὰ το πάθος σας μὲ τὸν Σακελλαρίδην, κ. Χουρμούζιε.
Εἶναι πασίγνωστον πόσον εἶναι διαδεδομένα ἐν Κύπρῳ τὰ βιβλία τοῦ
μ. Γέρο-Σακελλαρίδη. Αὐτὸ δὲν σᾶς συμφέρει, κ. Χουρμούζιε, διότι,
ὅταν πωλοῦνται τὰ βιβλία τοῦ Σακελλαρίδη, μένουν ἀπούλητα τὰ βιβλία
τοῦ πατρός σας, τὰ ὁποῖα ἐκληρονομήσατε, καὶ ἐπειδὴ φαίνεται πὼς
ἔχετε ἀρκετὰ βιβλία ἀπούλητα, φροντίζετε μὲ κάθε μέσον νὰ κατηγο-
ρήσετε τὸν ἀθάνατον Σακελλαρίδην καὶ τὸ ἔργον του, διότι ἔρχεται εἰς
σύγκρουσιν μὲ τὰ ἐμπορικά σας συμφέροντα.

Διατί συκοφαντῆτε, κ. Χουρμούζιε, τόσον ἀσυνείδητα τὴν ἐργασίαν
τοῦ ἄλλου; Ποῦ παρεκκλίνει ὁ Σακελλαρίδης ἀπὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸν
ὕφος; Εἰς τὸ Ἀναστασιματάριον; Εἰς τὸν Ἁγιοπολίτην; Εἰς τὴν Μεγ.
Ἑβδομάδα; Ἐὰν ἕκαστος μουσικός, καθὼς καὶ ὁ πατέρας σας, μετα-
χειρίζεται ἰδιαζούσας θέσεις καὶ καταλήξεις, αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι πα-
ρεκκλίνει τοῦ ἐκκλ. ὕφους.

Θέλετε νὰ μὲ παρουσιάσετε ὡς ἀνίδεον τῆς θεωρίας τῆς μουσικῆς
καὶ γράφετε ὅτι συγχέω τὸ σύστημα μετὰ τοῦ ὕφους. Κατὰ δυστυχίαν
σας δὲν εἶμαι ἐγώ, ποὺ δὲν μπορῶ νὰ τὰ ξεδιαλύσω, ἀλλὰ σεῖς. Ἐγώ,
γράφων ὅτι τὸ σύστημα τοῦ Σακελλαρίδη οὐδόλως παρεκκλίνει τοῦ
ἐκκλ. ὕφους, ἠννόουν τὴν μουσικήν του (ὅταν λέγωμεν π.χ. τὸ σύστημα
τοῦ Ψάχου ἢ τὸ σύστημα τοῦ Χουρμουζίου, δὲν ἐννοοῦμεν μόνον «σύ-
στημα ψαλμῳδίας», ἀλλὰ καὶ γενικῶς τὴν ἰδιάζουσαν μουσικὴν ἑκάστου
ἐξ αὐτῶν). Προκειμένου λοιπὸν νὰ συγκρίνωμεν τὴν μουσικὴν (δηλ. τὸ
σύστημα) ἑνὸς μελῳδοῦ πρὸς τὴν πατροπαράδοτον, δυνάμεθα νὰ εἴπωμεν
π.χ. ὅτι τὸ σύστημα τοῦ Ψάχου δὲν παρεκκλίνει τοῦ πατροπαραδότου
ἐκκλ. ὕφους. Λυποῦμαι πραγματικῶς, ποὺ ἀναγκάζομαι νὰ κάμω μάθημα
«εἰς σᾶς τοὺς ἐγγραμμάτους», καὶ ἐλπίζω ὅτι θὰ καταλάβετε καὶ θὰ πα-
ραδεχθῆτε, διότι δὲν θὰ ἐπανέλθω ἐπ’ αὐτοῦ τοῦ σημείου. Φαίνεται
ὅμως ὅτι πάει κληρονομικὴ αὐτὴ ἡ σύγχυσις τοῦ συστήματος τοῦ ὕφους,
διότι καὶ εἰς το Θεωρητικὸν τοῦ Γίγαντος πατρός σας (σελ. 46, παράγρ.
8) παρετηρήσαμεν σύγχυσιν μεταξὺ ὕφους καὶ συστήματος. Γράφει:
«Τὰ ἐκκλησιαστικὰ μέλη δύνανται ἐν ἑκάστῳ ἤχῳ νὰ ψάλλωνται κατὰ
τρεῖς διαφόρους τρόπους, οἱ ὁποῖοι καλοῦνται ὕφος ἢ συστήματα: Τὸ
Στιχηραρικὸν ὕφος, τὸ Εἱρμολογικὸν καὶ τὸ Παπαδικόν». Συγχέει δηλ.
τὸ ὕφος, τὸ ὁποῖον σημαίνει τὸν τρόπον, κατὰ τὸν ὁποῖον ὁδεύει τὸ
Εἱρμολογικόν, Στιχηραρικὸν καὶ Παπαδικὸν μέλος, μὲ τὸ σύστημα, τὸ
ὁποῖον κατὰ τὸν Εὐκλείδη (ἴδε Θεωρητ. Χρυσάνθου, παράγρ. 59) εἶναι
ἐκεῖνο, ὅπερ περιέχεται ἀπὸ διαστήματα περισσότερα ἀπὸ τὸ ἕν. «Εἶναι
δὲ συστήματα τρία: Ὀκτάχορδον, Πεντάχορδον καὶ Τετράχορδον». Τὸ
περίεργον εἶναι ὅτι καὶ εἰς τὴν σελ. 24 τοῦ Θεωρητικοῦ του, παράγρ. 6,
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ἀποκαλεῖ τὰς συμφωνίας συστήματα, διότι ἔχει ὡς τίτλον: «Τὰ συστήματα
ἢ συμφωνίαι», καὶ παραθέτει τὰς Συμφωνίας Διατριῶν, Διατεσσάρων,
Διαπέντε καὶ Διαπασῶν, ἐνῷ ἄλλο σύστημα, καὶ ἄλλο συμφωνία. 

«Συμφωνία κατὰ τὸν Εὐκλείδη (Θεωρητ. Χρυσάνθου, παράγρ. 55)
εἶναι πτῶσις κατὰ τὸ αὐτὸ καὶ κρᾶσις δύο φθόγγων, διαφερόντων ὀξύτητι
καὶ βαρύτητι», δηλ. συμφωνία εἶναι ἡ ταυτόχρονος κροῦσις δύο φθόγγων,
οἵτινες, ἂν καὶ διαφέρουν ὡς πρὸς τὴν ὀξύτητα καὶ βαρύτητα, ἐν τούτοις
προξενοῦν εἰς τὴν ἀκοὴν ἓν αἴσθημα εὐπαράδεκτον καὶ εὐάρεστον συ-
νάμα, δηλ. τὴν συνήχησιν, ἐνῷ Σύστημα εἶναι ἐκεῖνο, ὅπερ περιέχεται
ἀπὸ διαστήματα περισσότερα ἀπὸ τὸ ἕν. «Ὁ τρόπος, ὅστις σχηματίζεται
ἐκ κλίμακος, περιεχούσης δύο ἢ πλείονα διαστήματα», ὅπως λέγει ὁ Τσι-
κνόπουλος. Ὅπως βλέπετε ὁ πατέρας σας εἶχεν ἰδιαιτέραν συμπάθειαν
πρὸς τὸ Σύστημα, γι’ αὐτὸ τὸ ἐφόρτωσεν ἀφ’ ἑνὸς τοῦ ὕφους καὶ ἀφ’
ἑτέρου τῆς συμφωνίας, καὶ ἔτσι ὁ μελετῶν τὸ Θεωρητικόν του ἀντιλαμ-
βάνεται τὰ ἑξῆς: Σύστημα εἶναι τὸ ὕφος, δηλ. ὁ τρόπος, κατὰ τὸν ὁποῖον
ὁδεύουν τὸ εἱρμολογικόν, στιχηραρικὸν καὶ παπαδικὸν μέλος, καὶ σύ-
στημα εἶναι ἡ συμφωνία, δηλ. ἡ ταυτόχρονος συνήχησις δύο φθόγγων,
διαφερόντων ὡς πρὸς τὴν ὀξύτητα καὶ βαρύτητα. Τὸ δὲ τραγελαφικὸν
τῆς ὑποθέσεως εἶναι ὅτι, ὁμιλῶν περὶ «Συστημάτων ἢ συμφωνιῶν», σελ.
24, παράγρ. 7, λέγει διὰ τὸ Διατριῶν ὅτι «Ἀνὰ τρεῖς λοιπὸν φθόγγοι τοῦ
συστήματος τούτου ἔχουσιν ἐν τῇ Κλίμακι ὅμοια τὰ τονικὰ διαστήματα.
Τὰ ἴδια καὶ διὰ τὸ Διατεσσάρων, Διαπέντε καὶ Διαπασῶν, δηλ. ἐπεξηγεῖ
τί εἶναι Σύστημα. Περὶ συμφωνίας δὲν λέγει ἀπολύτως τίποτε». Παρο-
μοίαν σύγχυσιν, οὔτε εἴδαμεν, οὔτε ἐφαντασθήκαμεν ποτέ!!

Λυπούμεθα πραγματικῶς, διότι ἀναγκαζόμεθα νὰ ἐπικρίνωμεν τὸν
μακαρίτην· εἰς αὐτὸ ὅμως δὲν πταίομεν ἡμεῖς, ἀλλὰ σεῖς, ὁ ὁποῖος μὲ
ἐπροκαλέσατε. Ἀπὸ καιροῦ παρετηρήσαμεν πολλὰ τὰ ἐσφαλμένα ἐν
τοῖς βιβλίοις τοῦ πατέρα σας, δὲν ἠθελήσαμεν ὅμως νὰ ὁμιλήσωμεν ἐν
ὅσω ἔζη, διότι θὰ τὸν ἐλυπούσαμεν. Σεῖς ἠρχίσατε ἕνα ἄδικον πόλεμον
κατὰ τοῦ Σακελλαρίδη, νομίζοντες ὅτι μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον θὰ δυνηθῆτε
νὰ ἐπιβάλετε τὰ βιβλία τοῦ πατέρα σας. Ἐγὼ ἠθέλησα μὲ ἁπλοῦν καὶ
λεπτὸν τρόπον (ἐννοῶ ἐκεῖνα ποὺ ἔγραψα διὰ πρώτην φορὰν διὰ τὸν
Σακελλαρίδην) νὰ σᾶς ὑποδείξω τὸ ἄδικον τῶν ἰσχυρισμῶν σας, καὶ
σεῖς μου ἐπετέθητε, ὑβρίζοντες καὶ τὸν Σακελλαρίδην καὶ ἐμέ. Ἀναγ-
κάζομαι λοιπὸν νὰ σᾶς ἀναφέρω τὰ λάθη τοῦ πατρός σας, διὰ νὰ μάθετε
ἄλλην φορὰν νὰ σέβεσθε ἀνθρώπους τῆς περιωπῆς τοῦ Σακελλαρίδη.

Ἐξακολουθεῖτε κατόπιν τῆς συκοφαντίας σας κατὰ τοῦ Σακελλα-
ρίδη, λέγοντες ὅτι τὰ βιβλία του δὲν ἔτυχον ἀκόμη τῆς ἐγκρίσεως τῆς
ἐκκλησίας. Εἰς ἀπάντησιν σᾶς παραπέμπομεν εἰς τὴν Ἱερὰν Ὑμνωδίαν,
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β΄ ἐκδόσεως τοῦ 1914, ὅπου θὰ ἰδῆτε ὅτι εἶναι ἐγκεκριμένη ὑπὸ τοῦ
Ὑπουργείου τῶν ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίας ἐκπαιδεύσεως. Σᾶς
παραπέμπομεν ἐπίσης εἰς τὸ «μουσικὸν ζήτημα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τῆς Ἑλλά-
δος» τοῦ Κ. Παπαδημητρίου, σελ. 15, ὅπου γράφει: «Τὰ βιβλία τοῦ κ.
Σακελλαρίδη, ἐγκεκριμένα παρὰ τοῦ Ὑπουργείου καὶ τῆς ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος, εἶναι ἐν χρήσει εἰς πολλὰ ἐκπαιδευτήρια». Τώρα, ἐὰν οἱ
σημερινοὶ Κυβερνῆται καὶ ὁ σημερινὸς θρησκευτικὸς ἀρχηγὸς ἠθέλησαν
νὰ ἐξοστρακίσουν, ὅπως γράφετε, τὴν μουσικήν του απὸ τὰς ἐκκλησίας,
θὰ ἀποφύγωμεν νὰ τὸ ἐξετάσωμεν, διότι δὲν θέλομεν νὰ θίξωμεν τὰ ἐν
λόγῳ πρόσωπα.

Καὶ τώρα περὶ Συνεχοῦς ἐλαφροῦ: Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὁ Σακελλαρίδης
δὲν τηρεῖ εἰς ὅλα τα βιβλία του τὴν γραφὴν τοῦ συνεχοῦς ἐλαφροῦ, ἀλλ’
αὐτὸ (ἐπροσέξατε καλά, κ. Χουρμούζιε) ἐγένετο ἐν γνώσει του, ἐνῷ ὁ
Ὑμέτερος πατήρ, ὁ Γίγας (κατὰ τὸν Οἰκονόμον), περιπίπτει εἰς λάθη,
θέτων, ἀντὶ συνεχοῦς ἐλαφροῦ, δύο ἀποστρόφους, ἐξ ὧν ἡ πρώτη μὲ
γοργόν, διότι ἐτήρει τὴν γραφὴν τοῦ συνεχοῦς ἐλαφροῦ. Σᾶς παραπέμ-
πομεν εἰς τὴν «Μέθοδον», ἐκδόσεως 1924, σελ. 58, εἰς τὸ ᾆσμα «ἡ πετα-
λοῦδα», ὅπου συνηντήσαμεν τρεῖς περιπτώσεις, κατὰ τὰς ὁποίας μετα-
χειρίζεται δύο ἀποστρόφους, ἐξ ὧν ἡ πρώτη μὲ γοργόν, ἀντὶ συνεχοῦς
ἐλαφροῦ, ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ ὀρθογραφία. 1ον) Εἰς τὴν β΄ γραμμήν: Αἱ δύο
ἀπόστροφοι αἱ ἀντιστοιχοῦσαι πρὸς τὰς συλλαβὰς ε-ρα (νερά) πρέπει
ν’ ἀντικατασταθοῦν διὰ συνεχοῦς ἐλαφροῦ. Τὸ αὐτὸ ἰσχύει καὶ διὰ τὰς
δύο ἀποστρόφους, τὰς ἀντιστοιχούσας πρὸς τὰς συλλαβὰς ε-ρα (πτερὰ)
εἰς τὴν γ΄ γραμμὴν τοῦ ἰδίου ᾄσματος, καθὼς καὶ διὰ τὰς δύο ἀποστρό-
φους, τὰς ἀντιστοιχούσας πρὸς τὰς συλλαβὰς υ-με (ἀσπροντυμένη) εἰς
τὴν δ΄ γραμμὴν τοῦ ᾄσματος.

Καὶ ἐὰν διὰ τὸν Σακελλαρίδην, ὁ ὁποῖος ἐν γνώσει του δὲν ἐτήρει
τὸ συνεχὲς ἐλαφρόν, φρονῶν ὅτι ἔφερε σύγχυσιν εἰς τοὺς σπουδαστὰς
τῆς μουσικῆς, διά τὸν πατέρα σας, ὁ ὁποῖος παρεδέχετο, εἶναι λάθος
σοβαρώτατον. (Ἐὰν ἔχετε σκοπὸν νὰ μοῦ ἀπαντήσετε, ἀλλ’ εἶμαι βέβαιος
περὶ τούτου, διότι θὰ ἀξίζῃ τὸν κόπον· ὁσάκις σᾶς παραθέτω ἓν λάθος
τοῦ μακαρίτη, παρακαλῶ ν’ ἀπαντᾶτε σαφῶς καὶ κατηγορηματικῶς ἐὰν
τὸ παραδέχεσθε ἢ ὄχι).

Ἐπεριμέναμεν μὲ ἡσυχίαν γκάφες ἐκ μέρους σας, διότι εἴμεθα βέβαιοι
ὅτι ἀγνοεῖτε τὸ ἔργον τοῦ πατρός σας. Κατηγορεῖτε τὸν Σακελλαρίδην
ὅτι κατέστρεψε τὸν ῥυθμόν, διότι ἀφαιροῦσε ἢ πρόσθετε ἕνα χρόνον
ἐδῶ ἢ ἐκεῖ. Τὸ ἴδιον ὅμως, κατὰ διαβολικὴν σύμπτωσιν, ἔκαμε καὶ ὁ πα-
τέρας σας Στυλ. Χουρμούζιος, καὶ ἐσεῖς δὲν ἐπήρατε χαπάρι, οὔτε θὰ
ἐπαίρνατε ποτέ, ἐὰν δὲν σᾶς τὸ ἐλέγαμεν. Ἀναφέρομεν κατωτέρω ἓξ
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(ἀριθμ. 6) σημεῖα, εἰς τὰ ὁποῖα ὁ μακαρίτης πατήρ σας μετέβαλε τὸν
ρυθμὸν εἰς ἕνα καὶ μόνον Ἀπολυτίκιον, τὸ «τοῦ λίθου σφραγισθέντος»
τοῦ Πέτρου Λαμπαδαρίου, καὶ δύναται πᾶς ὁ ἔχων ἀμφιβολίαν περὶ
τῆς ἀληθείας τῶν γραφομένων μας καὶ τῆς καλῆς μας πίστεως νὰ κάμῃ
μόνος του τὴν σύγκρισιν, καὶ θὰ ἰδῇ πόσον δίκαιον ἔχομεν. Ἐκ τῆς συγ-
κρίσεως λοιπὸν «τοῦ λίθου σφραγισθέντος» τοῦ Πέτρου Λαμπαδαρίου
πρὸς τὸ τοῦ Στυλ. Χουρμουζίου συνηντήσαμεν ἕξι περιπτώσεις μεταβολῆς
τοῦ ῥυθμοῦ: 1ον) τὸν ἀντιστοιχοῦντα πρὸς τὰς συλλαβάς: σθεντος υ
(σφραγισθέντος ὑπό), γραμμὴ α΄, μετέβαλεν εἰς τετράσημον, προσθέσας
ἕνα χρόνον εἰς τὸν πρῶτον χαρακτῆρα τοῦ ποδός, τὸν ἀντιστοιχοῦντα
πρὸς τὴν συλλαβὴν σθεν. 2ον) Τὸν τρίσημον πόδα, τὸν ἀντιστοιχοῦντα
πρὸς τὰς συλλαβάς: των φυλα (στρατιωτῶν φυλασσόντων), γραμμὴ β΄,
μετέβαλεν εἰς τετράσημον, ἐπεκτείνας τὴν συλλαβήν του εἰς δύο χρόνους.
3ον) Τὸν τρίσημον πόδα, τὸν ἀντιστοιχοῦντα πρὸς τὰς συλλαβὰς μα α
(σῶμα ἀνέστης), γραμμὴ γ΄, μετέβαλεν εἰς τετράσημον, προσθέσας ἕνα
χρόνον εἰς τὸν χαρακτῆρα. τὸν ἀντιστοιχοῦντα πρὸς τὴν συλλαβὴν τηρ.
4ον) Τὸν τρίσημον πόδα, τὸν ἀντιστοιχοῦντα πρὸς τὰς συλλαβάς: τηρ
δω (Σωτὴρ δωρούμενος), γραμμὴ γ΄, μετέβαλεν εἰς τετράσημον, προ-
σθέσας ἕνα χρόνον εἰς τὸν χαρακτῆρα, τὸν ἀντιστοιχοῦντα πρὸς τὴν
συλλαβὴν τηρ. 5ον) Τὸν τρίσημον πόδα, τὸν ἀντιστοιχοῦντα πρὸς τὰς
συλλαβάς: νων ε (οὐρανῶν ἐβόων), γραμμὴ ε΄, μετέβαλεν εἰς δίσημον,
ἀφαιρέσας ἕνα χρόνον ἀπὸ τὸν χαρακτῆρα, τὸν ἀντιστοιχοῦντα πρὸς
τὴν συλλαβὴν νων, καὶ 6ον) Τὸν τρίσημον πόδα, τὸν ἀντιστοιχοῦντα
πρὸς τὰς συλλαβάς βοων Σοι (ἐβόων Σοι), γραμμὴ ε΄, μετέβαλεν εἰς τε-
τράσημον, προσθέσας ἕνα χρόνον εἰς τὸν χαρακτῆρα, τὸν ἀντιστοιχοῦντα
πρὸς τὴν συλλαβὴν βο. Τὰ ἴδια ἔκαμεν εἰς ὅλα τα Εἱρμολογικὰ μέλη τοῦ
Ἀναστασιματαρίου, εἰς τὰς Καταβασίας, εἰς τὰ Προσόμοια, εἰς τὰ ἐξα-
ποστειλάρια κ.ά.

Καὶ τώρα, κ. Χουρμούζιε, ποὺ εἴδετε τὰς καταστροφάς, ἃς ἐπήγαγεν
εἰς τὸν ῥυθμὸν ὁ ὑμέτερος πατήρ, θὰ παύσετε νὰ κατηγορῆτε τὸν Σα-
κελλαρίδην, διότι, κατηγοροῦντές τον ὡς καταστροφέα τοῦ ῥυθμοῦ,
ἐπειδὴ ἀφαιροῦσεν ἢ πρόσθετεν ἕνα χρόνον ἐδῶ ἢ ἐκεῖ, εἶναι ὡς νὰ κα-
τηγορῆτε καὶ τὸν πατέρα σας, ὁ ὁποῖος ἐμιμήθη τὸν Σακελλαρίδην εἰς
τὸ σημεῖον αὐτό. Τὸ ἀστεῖον εἶναι ὅτι ἐπιτίθεται ἐναντίον ἐκείνων, οἱ
ὁποῖοι μετέβαλον ὡς πρὸς τὸν ῥυθμὸν καὶ τὸ μέλος διάφορα μέλη, ὡς
εἱρμοὺς κανόνων, αὐτόμελα κ.λ.π., ἐνῷ ὁ ἴδιος δὲν ἐσέβετο τὰ γραφόμενά
του. Γράφει δὲ τὰ ἑξῆς (ἴδε Θεωρητ. σελ. 90, παράγρ. 25): «Πολλὰ δέ,
κυρίως εἱρμοὶ κανόνων καὶ αὐτόμελα, εἶναι, ὡς γνωστόν, ἐπὶ ἀρχαίων
μέτρων πεποιημένα. Κυρίως δὲ ὁ Κανὼν Ἀνδρέου Κρήτης καὶ οἱ Ἰαμβικοὶ
τοῦ Δαμασκηνοῦ. Τοῦτο ἆράγε δὲν ἀποδεικνύει ὅτι πᾶσα τῶν μελῶν
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τούτων τῆς Ἐκκλησίας μεταβολή, εἴτε κατὰ τὸν ῥυθμόν, εἴτε κατὰ τὸ
μέλος, ὡς, ἀπ’ ἀρχῆς διετυπώθησαν, εἶναι τοῦτ’ αὐτὸ βεβήλωσις καὶ
βανδαλισμός;» Ἀφοῦ λοιπὸν, κ. Ἀναξαγόρα, ἐφρόνει ὁ πατέρας σας ὅτι
ἦτο βεβήλωσις καὶ βανδαλισμὸς ἡ μεταβολὴ ὡς πρὸς τὸν ρυθμὸν καὶ
τὸ μέλος τῶν μελῶν αὐτῶν, διατί τὸ ἔκαμε καὶ αὐτός; Ξέρετε νὰ μᾶς
ἀπαντήσετε; Θέλομεν συγκεκριμένα πράγματα, ὄχι χρησμούς.

Περὶ δὲ τῶν τρισήμων ποδῶν ἐφρόνει μόνος ὁ Γίγας πατήρ σας (κατὰ
τὸν Χαραλάμπην Οἰκονόμου) (Θεωρητ., σελ. 80, παράγρ. 13) ὅτι: «Εἰς
δὲ τὰ σύντομα μέλη χάριν ἀποφυγῆς χρονοτριβῆς (ἄκου ἄκου) γίνονται
πολλοὶ τρίσημοι ἀδιαφόρως» καὶ ἐν ὑποσημειώσει ὑπ’ ἀριθμ. 1 τὰ ἑξῆς:
«Εἰς τὰ λίαν σύντομα εἱρμολογικὰ μέλη καὶ τοῦ Λαμπαδαρίου, τοῦ
τόσον αὐστηροῦ εἰς τοὺς ἀρτίους πόδας, καὶ τοῦ Ἰω. Τραπεζουντίου
οὐδεμία ἀκρίβεια παρατηρεῖται περὶ τοὺς πόδας. Ἀλλὰ δέον καὶ πάντα
ταῦτα νὰ περιορισθῶσιν εἰς ἀρτίους πόδας». Δηλ. θέλει νὰ ἐξαλειφθοῦν
κυριολεκτικῶς οἱ τρίσημοι πόδες, ὅπου ἀπαντῶνται, καὶ νὰ γίνουν ἄρτιοι,
διότι τοὺς τρισήμους τοὺς ἐφηῦραν οἱ μελῳδοὶ τῆς ἐκκλησίας μας, μόνον
διὰ νὰ μὴν χάνεται καιρός. Ἀγνοεῖ ὅτι οἱ μελωδοὶ τῆς ἐκκλησίας μας με-
τεχειρίζοντο τοὺς δισήμους καὶ τρισήμους πόδας, διὰ ν’ ἀποδίδεται
ἐλευθέρως καὶ δι’ ὅλης αὐτοῦ της χάριτος ὁ εἴς τε τὴν ἐκκλησιαστικὴν
ἡμῶν ποίησιν καὶ τὴν μουσικὴν ἰδιάζων τονικὸς ῥυθμὸς (Ψάχου «Λει-
τουργία», Πρόλογος, σελ. θ). Ἐξ ἄλλου καὶ τὸ ποιητικὸν μέτρον ἐπιβάλλει
τὴν τήρησιν τῶν ποδῶν, εἴτε δισήμων, εἴτε τρισήμων, εἴτε τετρασήμων,
π.χ. εἰς τὸ Ἐξαποστειλάριον «τοῖς μαθηταῖς συνέλθωμεν» δὲν εἶναι ποτὲ
δυνατὸν νὰ μετατραποῦν εἰς ἀρτίους οἱ τρεῖς κατὰ συνέχειαν τρίσημοι
πόδες, οἱ σχηματιζόμενοι διὰ τῶν συλλαβῶν: ταις συ / νελθωμεν εν /
κ.λ.π.

Ὁ πατήρ σας, ὅπως καταλαμβάνει κανεὶς ἀπὸ τὰ γραφόμενά του,
ἐφρόνει ὅτι δὲν ἦτο ὀρθὸν νὰ συνυπάρχουν ἐν τῷ αὐτῷ μέλει, καὶ τε-
τράσημοι, καὶ τρίσημοι, καὶ δίσημοι, καὶ διὰ τοῦτο ἔγραφεν ὅτι πρέπει
τὰ εἱρμολογικὰ μέλη νὰ περιορισθῶσιν εἰς ἀρτίους πόδας. Καὶ ἐπ’ αὐτοῦ
τοῦ σημείου παραθέτομεν τὴν γνώμην τοῦ συγγραφέως τοῦ βιβλίου «Ὁ
ῥυθμὸς ἐν τῇ ἐκκλησιαστικῇ μουσικῇ» τοῦ Γεωργίου Π. Παλαιολόγου,
σελ. 82-84, ἔνθα παραθέτει τὴν μετρικὴν καὶ ρυθμικὴν διαίρεσιν τοῦ
«Σῶσον ἡμᾶς». Γράφει δὲ τὰ ἑξῆς: «Τὸ πανάρχαιον τοῦτο μελύδριον
(δηλ. τὸ «Σῶσον ἡμᾶς») ἔχομεν παραθέσει ἐνταῦθα ἕνεκα τῆς μεγάλης
αὐτοῦ σπουδαιότητος, πολλὰ πράγματα διευκρινίζοντος ὡς πρὸς τὸν
ῥυθμόν. Ἐν αὐτῷ δηλ. ἀνευρίσκομεν τελείως διατετηρημένον λογαοι-
δικὸν ῥυθμικὸν κῶλον μὲ πάντας τοὺς πόδας αὐτοῦ προσῳδιακούς».
Καὶ κατωτέρω: «Κρίνομεν δὲ τὸ τοιοῦτον παράδειγμα τοσοῦτῳ μᾶλλον
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πολύτιμον, ὅσῳ οὐ μόνον ξένοι σοφοί, ἀλλὰ καί τινες τῶν ἡμετέρων
μουσικῶν, παρελκόμενοι ἐκ τῆς ἐν τῇ Εὐρωπ. Μουσικῇ ἐπικρατούσης
ἰσοποδίας, νομίζουσιν ἀδύνατον τὴν συμπλοκὴν ἐν ἑνὶ καὶ τῷ αὐτῷ
κύκλῳ ποδῶν ἑτεροσήμων, ἤτοι: δισήμων, τρισήμων καὶ τετρασήμων
ἀναμείξ. Ἐν τούτοις ὅμως καὶ τὸ κῶλον τοῦτο καὶ τὰ σῳζόμενα παλαιὰ
ἑλληνικὰ ᾄσματα ἀποδεικνύουσιν ὅλως τὸ ἐναντίον». Ἀποδεικνύεται
λοιπὸν περιτράνως ὅτι οἱ μελῳδοὶ τῆς ἐκκλησίας μας, μελίζοντες τὰ διά-
φορα ἐκκλησιαστικὰ κείμενα, εἶχαν ὑπ’ ὄψιν των τὰ μέτρα καὶ τοὺς ῥυθ-
μοὺς, καὶ ἐν γνώσει των συνέπλεκον τοὺς δισήμους μετὰ τῶν τρισήμων
καὶ τετρασήμων.

Καὶ τώρα, ἐπειδὴ ἡ ἀπάντησίς μας ἐπῆρε μεγάλην ἔκτασιν, ἐπιφυ-
λαττόμεθα εἰς τὴν προσεχῆ ἔκδοσιν νὰ σᾶς ἀπαριθμήσωμεν καὶ ἄλλα
λάθη τοῦ πατέρα σας ὡς πρὸς τὴν ὀρθογραφίαν τῆς μουσικῆς καί τινα
ἄλλα, μαζὶ μὲ τὴν ἀπάντησιν πρὸς τὸν φίλον σας Οἰκονόμον, τὴν ὁποίαν
ἔχομεν ἤδη ἕτοιμην, καὶ τὴν ὁποίαν δὲν δυνάμεθα νὰ δημοσιεύσωμεν
λόγῳ του ὅτι θὰ χρειασθοῦν δύο παραρτήματα συγχρόνως. Εὐχαριστῶν,
κ. Συντάκτα, διὰ τὴν φιλοξενίαν,

Διατελῶ

Κ. Π.Π. ΚΑΟΥΡΗΣ
Πρωτοψάλτης
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30/11/1939, ἔτος Θ´, σελ. 437/3-4

Διὰ τὸν κ. Καουρῆν καὶ τὸν Ὑποβολέα του

Ἀξιότιμε κ. Συντάκτα,

Πιστεύω ὅτι μᾶς ἐβαρέθητε καὶ σεῖς καὶ τὸ κοινόν, ἀλλὰ σᾶς παρα-
καλῶ καὶ πάλιν δι’ ὀλίγον χῶρον καὶ ἐλπίζω ὅτι τὸ τέλος ἤγγικε.

Εἶναι γνωστόν, κ. Καουρὴ, εἰς τοὺς γνωρίζοντάς σε, δικαίως ἢ ἀδί-
κως, ἀγνοῶ, ὅτι ἔχετε ὑποβολέα ἐπίσης γνωστόν, ὅστις κάμνει μὲν τὸν
πολὺν, καὶ τὸν πάμπολυν ἀκόμη, εἰς αὐτὰ τὰ ζητήματα, ἀλλὰ δι’ εὐνοή-
τους λόγους προσπαθεῖ νὰ κρύπτεται ὄπισθεν ἄλλων, ἵνα ἐκ τοῦ ἀσφα-
λοῦς ἐπιτύχῃ ὅσα θέλει καὶ τοῦ συμφέρουν. Ἀλλά, κ. ὑποβολεῦ, ἐξέλθετε
ἐκ τῆς κρύπτης σας, ἐξ αὐτῆς τῆς ἀφανείας, καὶ σᾶς ὑποσχόμεθα νὰ σᾶς
περιποιηθῶμεν, ὅπως σᾶς ἁρμόζει καὶ σᾶς καταστήσωμεν διὰ τῆς συ-
ζητήσεως περιφανῆ.

Ἐπειδὴ εἰς τὰς πρός με ἀπαντήσεις σας πάντοτε ἐγκατασπείρετε
ἀδίκους δι’ ἐμὲ προσωπικὰς προσβολὰς καὶ εἰρωνείας, διασύροντές με
πρὸ τοῦ κοινοῦ ἐπὶ μουσικῆ ἀμαθείᾳ κ.τ.λ., θὰ ἐξετάσω καὶ ἐγὼ ἐν ἀρχῇ
τί εἶσθε καὶ τί εἴμεθα, διὰ νὰ φωτισθῇ τὸ κοινὸν, καὶ περὶ προσώπων,
καὶ περὶ πραγμάτων.

Εἶδον τὰ προσόντα σας, κ. Καουρῆ. Ἀλλ’ ἐπειδὴ πολλοὶ περνοῦν
καὶ ἀπὸ ἀνώτερα Ἐκπαιδευτήρια, οἷον Πανεπιστήμια, ᾨδεῖα κ.τ.λ.
ἀβρόχοις ποσίν, δὲν εἶναι ἀνάξιον τοῦ κόπου νὰ τὰ ἐξετάσωμεν.

Ἐν ἀρχῇ λοιπὸν ἐφοιτήσετε(;) εἰς τὸ Παγκύπριον Γυμνάσιον, βεβαίως
ἐπὶ 5 τοὐλάχιστον ἔτη, ἀφοῦ εἶναι 5 αἱ τάξεις του. Ἀλλ’ ἐὰν πράγματι
ἐφοιτήσατε εἰς αὐτὸ θὰ τὸ ἴδωμεν δὲ κατωτέρω τίς ἡ ἀνάγκη νὰ φοιτή-
σετε, καὶ μάλιστα ὡς ἀκροατής, εἰς τὸ Γυμνάσιον Πάφου ἐπὶ ἄλλα 6 ἔτη
«καθ’ ὃν καιρὸν ἐδιδάσκετε ἐν αὐτῷ ἐπὶ ἑξαετίαν τὴν Βυζ. Μουσικήν»;
Ἐν τούτοις, ἂς προχωρήσωμεν. Δὲν μᾶς λέγετε ὅμως ἂν ἐπήρετε ἀπο-
λυτήρια καὶ τί βαθμοὺς ἐπήρετε. Ἀλλὰ αὐτὰ δυνάμεθα νὰ τὰ φαν-
τασθῶμεν, ἀφοῦ, ὡς λέγετε καὶ σεῖς, μετὰ τὰς ἄνω φοιτήσεις ὁ Πανιε-
ρώτατος Μητροπολίτης Πάφου κ. Λεόντιος διέγνωσεν ἀκόμη ἐλλείψεις
σας καὶ ἀνέθεσεν εἰς τὸν ὑποδιευθυντὴν τοῦ Γυμνασίου Πάφου κ. Π.
Παυλίδην νὰ συμπληρώσῃ αὐτὰς (τὰς ἐλλείψεις) – γιγάντιον πράγματι
ἔργον δι’ ἕνα ἄνθρωπον, ὅσον ἱκανὸς καὶ ἂν εἶναι, νὰ συμπληρώσῃ ἐλλεί-
ψεις, τὰς ὁποίας τόσοι Καθηγηταὶ δύο Γυμασίων δὲν κατώρθωσαν νὰ
ἐξαλείψουν. Μετὰ ταῦτα σᾶς προσέλαβεν ὁ Πανιερώτατος ὡς ἰδιαίτερόν
του Γραμματέα. Καὶ μετὰ ταῦτα, κ. Καουρῆ, τί συνέβη; Διότι γνωρίζομεν
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ὅτι τώρα δὲν εἶσθε ἰδιαίτερός του γραμματεύς. Παρακαλοῦμεν λοιπὸν
νὰ μᾶς πῆτε: Ἀπεχωρήσατε σεῖς καὶ διατί; Ἢ σᾶς ὑπεδείχθη νὰ δώσετε
τὴν παραίτησίν σας δι’ ἐμφιλοχωρούσας ἀκόμη ἐλλείψεις;

Τί δὲ ἐννοεῖτε, λέγοντες ὅτι παίρνω σύνταξιν καὶ γνωρίζω ἀγγλικά;
Βεβαίως εἰργάσθην ἐπὶ 37 ὅλα ἔτη εἰς τὴν Κυβέρνησιν τιμίως καὶ εὐσυ-
νειδήτως (καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι παίρνω σύνταξιν τὸ ἀποδεικνύει, ἄλλως
θὰ ἐπαυόμην) καὶ τώρα ἀπολαμβάνω τῶν κόπων μου. Καὶ σεῖς, ἂν δὲν
ἐπαύεσθο, ὡς γνωστόν, ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν Ἁγ. Θεοδώρου Κτήματος
Πάφου, διὰ λόγους γνωστοὺς – τοὺς ὁποίους σᾶς παρακαλοῦμεν νὰ
φανερώσετε καὶ δημόσια – ἴσως μίαν ἡμέραν θὰ ἐπαίρνατε καὶ σεῖς σύν-
ταξιν καὶ δὲν θὰ ἐτρέχετε πρὸς θήραν νέας θέσεως εἰς Λευκωσίαν. Τὸ
ὅτι δὲ γνωρίζω ἀγγλικὰ ἀποδεικνύει ὅτι γνωρίζω τὴν γλῶσσάν μου πολὺ
καλά, ἄλλως δὲν θὰ τὰ ἐμάνθανα.

Ἐν Λευκωσία δὲ ἐγίνετε εἷς τῶν ἱδρυτῶν τῆς Σχολῆς τῆς Βυζ. Μου-
σικῆς, καὶ τώρα δὲν εἶσθε. Παρακαλοῦμεν νὰ μᾶς πῆτε πάλιν ἂν ἀπε-
χωρήσατε σεῖς καὶ διὰ ποῖον λόγον; Ἢ ἂν καὶ ἐδῶ σᾶς ὑπεδείχθη νὰ πα-
ραιτήσετε, ὅπως λέγουν, καὶ διὰ ποῖον λόγον;

Ὁ θεῖός μου κ. Ἀχ. Χριστοδουλίδης σᾶς ἐπέκρινε ἐπὶ τῷ ὅτι ὑπο-
γράφεσθε «Πρωτοψάλτης» (χωρὶς δηλ. νὰ προσθέτετε καὶ τὸ ὄνομα τοῦ
ναοῦ εἰς τὸν ὁποῖον ψάλλετε) καὶ σεῖς ἀπαντήσατε ὅτι ὑπογράφετε τοι-
ουτρόπως, διότι εἶσθε «χειροθετημένος Πρωτοψάλτης», καὶ μᾶς παρα-
πέμπετε εἰς τὸν «Ἀπόστολον Βαρνάβαν», ἡμερ. 8/1/31, περίοδ. Β΄, Τόμ.
Γ΄, Ἀρ. 2, Σελ. 28. Εἴδαμεν λοιπὸν αὐτὸν τὸν «Ἀπ. Βαρνάβαν» καὶ ἰδοὺ
τί ἐπὶ λέξει λέγει:

«Μητρόπολις Πάφου

Τῇ πρώτῃ τοῦ ἔτους ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης ἐτέλεσε τὴν θείαν λει-
τουργίαν ἐν τῷ Μητροπολιτικῶ Ναῶ καὶ ἐκήρυξε τὸν θεῖον Λόγον. Προ-
εχειρίσατο δ’ Ἀναγνώστην τὸν δεξιὸν ἱεροψάλτην τοῦ Ἁγ. Θεοδώρου
κ. Κ. Παντελίδην (σᾶς δηλ. τὸν κ. Καουρῆν) καὶ ὠνόμασεν τοῦτον πρω-
τοψάλτην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως (Πάφου)».

Σεῖς ὅμως μᾶς εἴπετε ὅτι «ἐχειροθετήθητε Πρωτοψάλτης», ἐνῷ ἐχει-
ροθετήθητε μόνον Ἀναγνώστης. Τί θέλετε λοιπὸν νὰ παραδεχθῶμεν, κ.
Καουρή; Θέλετε νὰ παραδεχθῶμεν ὅτι, καὶ μετὰ ἕνδεκα ἐτῶν φοιτήσεις
εἰς δύο Γυμνάσια καὶ μετὰ τὰς ἐπιπλέον προσπαθείας τοῦ ὑποδιευθυντοῦ
τοῦ Γυμνασίου Πάφου νὰ συμπληρώσῃ τὰς ἐλλείψεις σας, δὲν μπορεῖτε
ἀκόμη νὰ ἐννοήσετε τί σημαίνει «Ἀναγνώστης» καὶ τί σημαίνει τὸ «ὠνό-
μασε τοῦτον πρωτοψάλτην τῆς Ἱ. Μητροπόλεως», ὁπότε πλέον καὶ σεῖς
πρέπει νὰ παραδεχθῆτε ὅτι ἐπεράσετε ἀπὸ ὅλας αὐτὰς τὰς φοιτήσεις
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ἀβρόχοις ποσίν; Ἢ θέλετε νὰ παραδεχθῶμεν ὅτι ἐψεύσθητε ἐν γνώσει,
παραπλανῶντες καὶ ἡμᾶς καὶ τὸ κοινὸν χάριν τοῦ νὰ θέτετε ὑπὸ τὸ
ὄνομά σας τὸν τίτλον «Πρωτοψάλτης» (ἄνευ τοῦ ναοῦ, εἰς τὸν ὁποῖον
ψάλλετε), ὁ ὁποῖος, ὅσον σαγηνευτικὸς καὶ ἂν εἶναι, τόσον ἀνάρμοστος
εἶναι διὰ σᾶς, καὶ τὸν ὁποῖον ἐξακολουθεῖτε νὰ θέτετε ὑπὸ τὸ ὄνομά
σας καταχρηστικῶς καὶ ἄνευ οὐδενὸς δικαιώματος; Θέλετε λοιπὸν νὰ
παραδεχθῶμεν τὸ πρῶτον ἢ τὸ δεύτερον ἤ, ὅπερ ὀρθότερον, καὶ τὰ δύο;

Ἐπίσης, ὡς φαίνεται, δὲν εἴπετε τὴν ἀλήθειαν καὶ ὡς πρὸς τὸ ὅτι
ἐφοιτήσετε εἰς τὸ Παγκύπριον Γυμνάσιον. Διότι εἰς τὴν ἐπετηρίδα, τὴν
ὁποίαν ἐξέδωσε κατὰ τὸ 1917, καὶ εἰς τὴν ὁποίαν παρελαύνουν ὅλοι οἱ
ἀπόφοιτοι τοῦ Παγκυπρίου ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς του μέχρι τοῦ 1917, δὲν
φαίνεται καὶ τὸ ἰδικόν σας ὄνομα. Ἐκτὸς ἐὰν θέλετε νὰ πῆτε ὅτι ἐφοι-
τήσετε μετὰ τὸ 1917, ὁπότε σᾶς παρακαλοῦμεν νὰ μᾶς πῆτε πόσων ἐτῶν
εἶσθε. Διότι, ἐὰν ἐφοιτήσετε μετὰ τὸ 1917, τότε θὰ ἔχετε νὰ ἀφήσετε
ἐδῶ, ὄχι μόνον τὰ καλοκαίρια, ἀλλὰ καὶ πολλοὺς χειμῶνας, διὰ νὰ εὕρετε
τὴν ἡλικίαν σας.

Περὶ ἀλληλοδιδακτικοῦ δὲν κάμνετε λόγον, εἰμὴ μόνον εἰς προηγου-
μένην σας ἀπάντησιν πρὸς τὸν θεῖόν μου, ὅτι διετελέσατε μαθητής του.
Δὲν ἀναφέρετε ὅμως ἐὰν ἐπήρετε ἀπολυτήριον καὶ τί βαθμὸν ἐπήρετε.

Ἀφοῦ ἀπεδείχθη, ὡς ἀνωτέρω, ὅτι δὲν ἐφοιτήσατε εἰς τὸ Παγκύπριον,
μετὰ τὸ ἀλληλοδιδακτικὸν λοιπὸν ἐφοιτήσατε εἰς τὸ Γυμνάσιον Πάφου,
ὡς ἀκροατής, εἰς μαθήματα δηλ., τὰ ὁποῖα μαθητὴς τοῦ ἀλληλοδιδα-
κτικοῦ δὲν μπορεῖ νὰ ἐννοήσῃ, χωρὶς προηγούμενην φοίτησιν τακτικὴν
εἰς ἀνωτέραν τοῦ ἀλληλοδιδακτικοῦ σχολήν.

Ἄρα ἐκ τῆς λογικῆς ταύτης βασάνου τῶν προσόντων, τὰ ὁποῖα ὑπε-
δείξατε καὶ ἐκείνων τὰ ὁποῖα ἡμεῖς ἀπεκαλύψαμεν, μένουν τὰ ἀκόλουθα
προσόντα εἰς πίστιν σας: α) ὅτι δηλ. ἐφοιτήσατε εἰς ἀλληλοδιδακτικόν,
β) ὅτι ἐφοιτήσατε μόνον ὡς ἀκροατὴς εἰς τὸ Γυμνάσιον Πάφου (κόπος
ὅλως διόλου χαμένος), γ) ὅτι δὲν ἐχειροθετήθητε πρωτοψάλτης, ὡς
εἴπετε, ἀλλ’ ἀναγνώστης, καὶ δ) ὅτι εἶσθε προικισμένος μὲ τὸ ἐξαιρετικὸν
προτέρημα τοῦ διαστρέφειν τὴν ἀλήθειαν.

Ὅσον δ’ ἀφορᾶ ἡμᾶς (καὶ ἤδη, ὡς καὶ ἐν τοῖς ἐφεξῆς, ἀποτείνομαι
καὶ πρὸς σᾶς, κ. Καουρῆ, καὶ πρὸς τὸν ὑποβολέα σας), ποὺ προσπαθεῖτε,
διασύροντές με, νὰ παραστήσετε εἰς τὸ κοινὸν ὅτι δὲν ἔχω μουσικὴν
μόρφωσιν καὶ γνώσεις καὶ ὅτι, οὔτε κἂν τὸ ἔργον τοῦ πατρός μου γνωρίζω
– τοῦτο δὲ θὰ φανῇ κατωτέρω – λέγω ὅτι αἱ μουσικαί μου γνώσεις εἶναι
τὸ διηνεκές σας φόβητρον. Πράγματι θὰ ἦτο ὁ μυχιαίτερος καὶ φλογε-
ρώτερός σας πόθος νὰ μὴν εἶχον μουσικὰς γνώσεις, διότι, ἀφοῦ, ζῶντος
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τοῦ πατρός μου, κατ’ ἀνάγκην ἐμένετε ἐν τῇ ἀφανείᾳ, δὲν θὰ ἠθέλετε
καὶ μετὰ τὸν θάνατόν του νὰ ἔχετε ἄλλον νὰ σᾶς ἐνοχλῇ. Ἀτυχῶς ὅμως
διὰ σᾶς τοῦτο θὰ παραμείνῃ πάντοτε ἱερὸς πόθος. Ἰδοὺ δὲ τί μᾶς γράφει
διὰ τὰς μουσικάς μας γνώσεις – καὶ ἔχομεν τὰς ἐπιστολάς του εἰς τὴν
διάθεσιν παντὸς – μετὰ τὸν θάνατον τοῦ πατρός μας ὁ μέγας ἐκεῖνος
Μουσικολόγος καὶ Ἱστοριοδίφης, μακαρίτης Γ. Παπαδόπουλος, Μέγας
Πρωτέκδικος τῆς Μεγ. τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας: «Ἐκ τοῦ ἐν τῇ σελίδι
121 τῆς Λειτουργίας (τοῦ πατρός σας) μουσουργήματός σας καταφαί-
νεται ὅτι θὰ ἀκολουθήσετε τὰ ἴχνη τοῦ ἀλησμονήτου πατρός σας, ὅστις
ὑπῆρξεν, ἂν μὴ ὁ ἄριστος, εἷς ὅμως τῶν ὀλιγίστων ἀρίστων μουσικοδι-
δασκάλων, μελογράφων καὶ μελῳδῶν τῆς ἐποχῆς του. Περὶ τοῦ ὀνόματός
σας θὰ κάμω μνείαν (ἐν τῷ λεξικῷ μου) εἰς τὴν βιογραφίαν τοῦ πατρός
σας». Αὐτὰ γράφει μεταξὺ πολλῶν ἄλλων πρὸς ἡμᾶς, τὰ ὁποῖα δύναται
νὰ ἴδῃ ὁποιοσδήποτε θέλει.

Λυπούμεθα, διότι παρὰ τὴν ἀρχικήν μας πρόθεσιν, ἐπεξετάθημεν
τόσον πολὺ εἰς προσωπικά, κ. Καουρῆ, ἀλλ’, ἐπειδὴ λέγετε ὅτι ἡμεῖς κά-
μνομεν γκάφες κ.τ.λ., ἔπρεπε νὰ διαφωτίσωμεν τὸ κοινὸν περὶ τοῦ ποῖοι
κάμνουν τὲς γκάφες, στραγγαλίζοντες τὴν ἀλήθειαν καὶ διαστρεβλώ-
νοντες αὐτήν, διὰ νὰ φαίνωνται ἀλλοῖοι παρὰ οἷοι εἶναι – ὅπως θὰ φανῇ
καὶ εἰς τὰ ἀκόλουθα – καὶ ποῖοι λέγουν τὴν ἀλήθειαν.

Τώρα ὅσον ἀφορᾷ τὸν Σακελλαρίδην καὶ τὰ βιβλία του. Ἡμεῖς τὸν
Σακελλαρίδην τὸν ἐκτιμῶμεν ὡς λόγιον, φιλόπονον καὶ ἄνδρα μὲ την
μουσικὴν ἰδιοφυΐαν του ἐπὶ βλάβῃ τῆς Βυζ. Μουσικῆς. Βεβαίως εἶναι
ἕκαστος ἐλεύθερος νὰ ἀκολουθήσῃ οἵαν γραμμὴν θέλει, ἀλλὰ καὶ οἱ
ἄλλοι εἶναι ἐπίσης ἐλεύθεροι νὰ τὴν κατακρίνουν ἢ ἐπαινέσουν.

Ὅσον δ’ ἀφορᾷ τὰ βιβλία του, ἐπιμένω νὰ ἰσχυρίζωμαι ὅτι δὲν ἐνε-
κρίθησαν ἀκόμη πρὸς χρῆσιν ἐν ταῖς Ἐκκλησίαις. Ἀλλὰ καὶ ἐὰν ὑπο-
θέσωμεν πρὸς στιγμὴν ὅτι ἐνεκρίθησαν πρὸς τοιοῦτον σκοπόν, εἴτε ὑπὸ
τῆς Συνόδου τῆς Ἑλλάδος, εἴτε ὑπὸ τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐκκλησια-
στικῶν, ἡ πρᾶξις τῆς νῦν Ἐκκλησίας καὶ τῆς νῦν Πολιτείας, εἰς τὴν
ὁποίαν ἀνήκει καὶ τὸ Ὑπουργεῖον τῶν Ἐκκλησιαστικῶν, τὸ ὁποῖον, ὡς
λέγετε, ἐνέκρινε τὰ βιβλία αὐτά, ἡ πρᾶξις λέγω αὐτὴ διά τῆς ὁποίας ἐξω-
στράκισαν τὰ βιβλία αὐτὰ ἀπὸ τὰς Ἐκκλησίας, εἶναι περιφανὴς ἀπόδειξις
α΄) ὅτι δὲν ἐνεκρίθησαν πρὸς χρῆσιν ἐν ταῖς Ἐκκλησίαις ἢ β΄) καὶ ἂν
ἐνεκρίθησαν, ὅτι ἤρθη νῦν ἡ ἔγκρισις. Φαίνεται δὲ ὅτι καὶ τὸ Πατριαρ-
χεῖον Ἀλεξανδρείας ἠκολούθησε τὴν ἰδίαν γραμμήν, διορίσαν μετὰ τὴν
ἀποχώρησιν τοῦ τέως Πρωτοψάλτου Μουσικόν, ἀκολουθοῦντα τὸ γνή-
σιον Βυζ. ὕφος. Ἀλλὰ καὶ ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κυρηνείας
κ. Μακάριος, ὁ θερμὸς αὐτὸς ζηλωτὴς τῆς πατροπαραδότου Βυζ. Μου-
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σικῆς, ἀπηγόρευσεν, ὡς ἐμάθομεν ἀπὸ ἀξιόπιστον πηγήν, τὴν χρῆσιν
τῶν βιβλίων τοῦ Σακελλαρίδου ἐν ταῖς Ἐκκλησίαις τῆς περιφερείας του,
καὶ ἐπέβαλε τὴν χρῆσιν τῶν βιβλίων τοῦ πατρός μου.

Ἡ ἀπροθυμία σας δὲ νὰ ἐξετάσετε τὴν πρᾶξιν αὐτὴν τῆς Ἐκκλησίας
καὶ Πολιτείας, διότι δῆθεν δὲν θέλετε νὰ θίξετε τὰ ἐν λόγῳ πρόσωπα,
μᾶς ἐνθυμίζει τὸ «ὄμφακες ἔτι εἰσὶ» τῆς ἀλώπεκος, ἡ ὁποία ὅσα δὲν
φθάνει τὰ κάμνει κρεμαστάρια.

Καὶ ἡ τελευταία σας ἀπάντησις ἀποδεικνύει ἐπίσης ὅτι δὲν εἶσθε
καλῆς πίστεως συζητητὴς καὶ ὅτι προσπαθεῖτε νὰ διαστρεβλώσετε πᾶν
ὅ,τι δὲν σᾶς συμφέρει. Ἀντὶ δὲ νὰ περιορισθῆτε μόνον εἰς τὴν μετ’ ἐμοῦ
συζήτησιν, ἀνεμείξετε εἰς αὐτὴν καὶ τὰ ἔργα τοῦ πατρός μου, καὶ προ-
σπαθεῖτε σεῖς, οἱ μουσικοὶ νᾶνοι, νὰ εὕρετε λάθη εἰς τὰ ἔργα του αὐτά,
τὰ ὁποῖα ἐνεκρίθησαν ὑπὸ μουσικολόγων, εὑρισκομένων εἰς ὕψος δυ-
σθεώρητον καὶ αὐτοῖς τοῖς ὀφθαλμοῖς σας. Δὲν εἶχον σκοπὸν νὰ κατέλθω
εἰς συζήτησιν μεθ’ ὑμῶν περὶ τοιούτων βιβλίων, καὶ ἂν τὸ κάμνω διὰ
πρώτην καὶ τελευταίαν φοράν, εἶναι διὰ νὰ ἀποδείξω εἰς τὸ κοινὸν ὅτι
δὲν ἐννοεῖτε τί ἀναγινώσκετε καὶ ὅτι ἡ σύγχυσις τὴν ὁποίαν λέγετε ὅτι
ηὕρετε εἰς τὰ βιβλία τοῦ πατρός μου, εὑρίσκεται μὲ πολλὴν ζάλην καὶ
παραζάλην μόνον εἰς τὰς κεφαλάς σας καὶ οὐδαμοῦ ἀλλοῦ.

Καὶ πρῶτον περὶ τῶν δῆθεν λαθῶν συνεχοῦς ἐλαφροῦ, τὰ ὁποῖα
ηὕρετε εἰς ἓν ποίημα – τὰ ποιήματα ἀποτελοῦν τὴν μή μοῦ ἅπτου χορδήν
σας, κ. Ὑποβολεῦ – εἰς τὴν μὴ ὑπάρχουσαν πλέον πρώτην ἔκδοσιν τῆς
Μεθόδου.

Ἀπὸ 12 τόμους συγγραφῆς, δηλ. ἀπὸ 2000 περίπου σελίδας, εἰς ἑκά-
στην ἐκ τῶν ὁποίων θὰ εὕρετε τὸ συνεχὲς ἐλαφρὸν ἐν ὀρθῇ χρήσει, κα-
τωρθώσατε νὰ εὕρετε δύο μόνον λάθη! Καὶ τὸ ἐθεωρήσατε λάθος σο-
βαρότατον!!! Διατὶ νὰ μὴ παραδεχθῶμεν, κύριοι, ὅτι, ἀφοῦ εἰς τόσας
σελίδας γίνεται ὀρθὴ χρῆσις τοῦ συνεχοῦς ἐλαφροῦ, αὐτὰ τὰ δύο λάθη
δὲν εἶναι ἄλλο παρὰ λάθη τοῦ στοιχειοθέτου καὶ ἀβλεψίαι τοῦ διορθωτοῦ;
Ἀλλά, ἂν δὲν παρεμορφώνετε τὸ πρᾶγμα, πῶς θὰ μπορούσετε νὰ τὰ δεί-
ξετε ὡς λάθη; Ἐκτὸς τούτου, μπορεῖτε νὰ ἀναφέρετε ἄλλους συγγραφεῖς
τόσων τόμων καὶ σελίδων, εἰς τὰς ὁποίας νὰ εὑρεθοῦν μόνον δύο λάθη;
Ἐγὼ εἰλικρινῶς ἐπερίμενα νὰ εὕρετε περισσότερα καὶ τὸ ὅτι δὲν ηὕρετε
εἶναι πρὸς τιμὴν τοῦ πατρός μου καὶ πραγματικὸν θαῦμα. Σεῖς εἰς προ-
ηγουμένην σας ἀπάντησιν παρεδέχθητε ὅτι ὁ Σακελλαρίδης ἀλλοῦ με-
ταχειρίζεται τὸ συνεχὲς ἐλαφρὸν καὶ ἀλλοῦ ὄχι, ὅπως καὶ πράγματι συμ-
βαίνει. Τώρα λέγετε ὅτι ἐν γνώσει του ἀπέφευγε τὸ συνεχὲς ἐλαφρὸν
διότι (ἀκούσατε σοφιστείαν καὶ σαθρότητα ἐπιχειρήματος!) ἐφρόνει ὅτι
ἔφερε σύγχυσιν εἰς τοὺς σπουδαστάς! Ὥστε ὅσα φέρουν σύγχυσιν δὲν

199



πρέπει νὰ τὰ μανθάνωμεν. Ἀλλ’ ἀφοῦ ἐφρόνει ὅτι φέρει σύγχυσιν, διατὶ
ἀλλοῦ τὸ μετεχειρίζετο; Ἐκεῖ δὲν ἔφερε σύγχυσιν; Διὰ τὸν πατέρα μου,
ὡς λέγετε, ὅστις ἐτήρει τὸ συνεχὲς ἐλαφρόν, τὰ δύο ἀνωτέρω δῆθεν
λάθη ἀποτελοῦν «λάθος σοβαρώτατον», ἐνῷ εἰς τὸν Σακελλαρίδην
δίδετε συγχωροχάρτι, διότι τὸ ἀπέφευγεν ἐν γνώσει, φρονῶν ὅτι ἔφερε
σύγχυσιν!! Ποῖος λοιπὸν εἶναι πλέον συγχωρητέος; Ἐκεῖνος, ὅστις ψεύ-
δεται λ.χ. ἐν γνώσει ὅτι ψεύδεται, ἢ ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ψεύδεται, χωρὶς
νὰ τὸ καταλάβῃ ὅτι ψεύδεται; Ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος φονεύει ἐν γνώσει, ἢ
ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος φονεύει ἀπὸ ἀπροσεξίαν καὶ χωρὶς νὰ τὸ θέλῃ; Σεῖς
προσπαθεῖτε, χάριν ἁπλῶς τοῦ νὰ ὑπερασπίσετε τὸ εἴδωλόν σας, νὰ ἀντι-
στρέψετε τοὺς ὅρους τῆς λογικῆς, καὶ νὰ λέγετε ὅτι ὁ κλέπτων ἐν γνώσει
δὲν σφάλλει καὶ ὅτι σφάλλει μᾶλλον ὁ κλέπτων, χωρὶς νὰ τὸ ἐννοῇ ὅτι
κλέπτει. Πολὺ κακοὺς πράγματι δικηγόρους εὗρεν ὁ καημένος Σακελ-
λαρίδης τοὺς μαθητάς του ἐν Κύπρῳ. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι, ἐὰν ἔζη, θὰ
τοὺς ἐπέβαλλε σιγήν, διὰ νὰ μὴ τὸν ἐκθέτουν περισσότερον. Ἡμεῖς
ἔχομεν σελίδας ὁλοκλήρους, περιγραφούσας ἀνορθογραφίας, σφαλερὰς
γνώμας του περὶ ἤχων κ.τ.λ., περὶ τῶν ὁποίων ἕως τώρα κηδόμενοι τῆς
μνήμης τοῦ ἀνδρός, δὲν εἴπομεν τίποτε. Ἢ λέγετέ τι σιγῆς κρεῖττον ἢ
σιγὴν ἔχετε, κύριοι, διὰ νὰ μὴ ἐκθέτετε περισσότερον τὸ εἴδωλόν σας.

Τώρα διὰ τὰ 6 δῆθεν λάθη τῆς μεταβολῆς τῶν τρισήμων ποδῶν εἰς
τετρασήμους. Οἱοσδήποτε ἄλλος ἀνεγίνωσκεν ὅσα σεῖς ἀνεγνώσατε εἰς
τὸ Θεωρητικὸν τοῦ πατρός μου καὶ εἰς τὸ περὶ ῥυθμοῦ ἐδάφιον τοῦ προ-
λόγου του εἰς τὸ Ἀναστασιματάριον, θὰ ἀντελαμβάνετο ὅτι αὐτὰ δὲν
εἶναι λάθη, ἀλλὰ μεταβολαί, τὰς ὁποίας ἔκαμεν ὁ πατήρ μου πρὸς διόρ-
θωσιν τοῦ ῥυθμοῦ καὶ συμφώνως πρὸς ὅσα λέγει. Ἰδοὺ δὲ τί λέγει. Εἰς
μὲν τὸ Ἀναστασιματάριον, ἀπὸ τὸ ὁποῖον ἐσταχυολογήσατε αὐτὰ τὰ
«λάθη», καθ’ ὑμᾶς, λέγει: «Εἰς τὰ σύντομα μέλη καὶ αὐτὸς ὁ αὐστηρὸς
τηρητὴς τῶν ἀρτίων ποδῶν Λαμπαδάριος καὶ ἄλλοι, ἀφίνουν ἐλεύθερον
ἀπὸ περιορισμοὺς καὶ χρονοτριβὰς τὸ μέλος, διὰ νὰ ἀκούωνται εὐκρι-
νέστερον ἐν ὁμαλῇ συνεχείᾳ αἱ περίοδοι τοῦ κειμένου, ὡς φέρ’ εἰπεῖν
μία ἐμμελὴς ἀνάγνωσις. Ἐν τούτοις προσπαθήσαμεν καὶ ἐρρυθμοποι-
ήσαμεν καὶ ταῦτα, ἐκτὸς ὅπου κεκρυσταλλωμένων πλέον γραμμῶν τινων
καὶ θέσεων ἐβλάπτετο ἡ συνοχή. Εἰς ὅσα δὲ καθίστατο ἀδύνατος ἡ τή-
ρησις ἀρτίων ποδῶν ἐσημειώσαμεν ἄνωθεν τὰς λέξεις Ῥυθμὸς ἀναμει-
κτος (Ρ. Α.)». Ἐνῷ λοιπὸν βλέπετε τὸ Ρ. Α. ἄνωθεν τοῦ «Τοῦ λίθου
σφραγισθέντος» καὶ ἑπομένως ἔπρεπε νὰ ἐννοήσετε ὅτι εἶναι ἀπ’ ἐκεῖνα
ποὺ ἐρρυθμοποίησεν, ὅπως λέγει, τὸ παραβλέπετε ἐπίτηδες, διὰ νὰ εὕρετε
δῆθεν λάθη. Εἰς δὲ τὸ Θεωρητικόν του εἰς πολλὰ ἐδάφια, εἰς τὰ ὁποῖα
διώκει τὸ ἄνω πνεῦμα, ἰδοὺ τί ἐν συντομίᾳ λέγει:

200



«Ὁ κύριος ῥυθμὸς τῶν Ἐκκλησιαστικῶν μελῶν εἶναι ὁ τετράσημος,
καὶ ὅπου εἶναι δυνατὸν νὰ γίνῃ ἄνευ βλάβης τῆς πορείας τοῦ μέλους, ὁ
μουσικὸς μετατρέπει τοὺς τρισήμους εἰς δισήμους ἢ τετρασήμους». (Τὸ
κείμενον λέγει εἰς δισήμους ἢ τρισήμους) ἀλλ’εἶναι καὶ τοῖς τυφλοῖς
δῆλον ὅτι ἐννοεῖ τετρασήμους, διότι α΄) δὲν δύνανται οἱ τρίσημοι νὰ με-
τατραποῦν, ὡς ἀπαιτεῖ ὁ συγγραφεύς, πάλιν εἰς τρισήμους καὶ β΄) δὲν
ἠδύνατο νὰ συνδέσῃ μὲ τὸ «ἢ» τοὺς δισήμους, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἄρτιοι, μὲ
τοὺς τρισήμους, οἱ ὁποῖοι εἶναι μονοί, καὶ ἑπομένως ἀνόμοιοι μὲ τοὺς
δισήμους. Ἐξαιρεῖ δὲ πάσης ἀπροσέκτου μεταβολῆς τὰ αυτόμελα, τὰ
προσόμοια, τὰ ἐξαποστειλάρια, καὶ κυρίως εἱρμοὺς κανόνων, οἱ ὁποῖοι
εἶναι ἐπὶ ἀρχαίων μέτρων πεποιημένοι, καὶ τὸν κανόνα Ἀνδρέου Κρήτης
καὶ τοὺς Ἰαμβικούς του Δαμασκηνοῦ, τῶν ὁποίων τὴν μεταβολὴν θεωρεῖ
βεβήλωσιν καὶ βανδαλισμόν.

Αὐτὰ θὰ ἀντελαμβάνετο κάθε ἄλλος ἀπὸ σᾶς, κύριοι. Ἐὰν σεῖς αὐτὰ
δὲν τὰ ἀντελήφθητε, σᾶς οἰκτίρω διὰ τὴν ἀντίληψίν σας. Ἐὰν ὅμως τὰ
ἀντελήφθητε, διατὶ τὰ διαστρεβλώσατε; Ἁπλῶς διὰ νὰ εὕρητε δῆθεν
λάθη καὶ διὰ νὰ ἐρωτήσετε: «Ἀφοῦ λοιπόν, κ. Ἀναξαγόρα, ἐφρόνει ὁ
πατέρας σας ὅτι ἦτο βεβήλωσις καὶ βανδαλισμὸς ἡ μεταβολὴ ὡς πρὸς
τὸν ῥυθμὸν καὶ τὸ μέλος τῶν μελῶν αὐτῶν, διατί τὸ ἔκαμε καὶ ὁ πατέρας
σας;» Σᾶς ἀντερωτῶ καὶ ἐγώ: μετέβαλε κανένα ἀπὸ αὐτά, ποὺ ἑξαιρεῖ;
ἢ ὀνειρεύεσθε; Νομίζω ὅτι αὐτά, ποὺ σᾶς λέγω, εἶναι συγκεκριμένα
πράγματα, καὶ ὄχι χρησμοί, ὡς λέγετε. 

Κατόπιν παραθέτετε τὸ ἐδάφιον 13 τῆς σελ. 80, τὸ ὁποῖον λέγει: «εἰς
τὰ σύντομα μέλη χάριν ἀποφυγῆς χρονοτριβῆς γίνονται πολλοὶ τρίσημοι
ἀδιαφόρως». Καὶ τὴν ὑποσημείωσιν ὑπ’ ἀρ. 1, ἡ ὁποία λέγει: «Εἰς τὰ
λίαν σύντομα εἱρμολογικὰ μέρη καὶ τοῦ Λαμπαδαρίου (δηλ. καὶ αὐτοῦ
ἀκόμη), τοῦ τόσον αὐστηροῦ εἰς τοὺς ἀρτίους πόδας, καὶ τοῦ Ἰωάν.
Τραπεζουντίου, οὐδεμία ἀκρίβεια παρατηρεῖται περὶ τοὺς πόδας. Ἀλλὰ
δέον καὶ ταῦτα πάντα νὰ περιορισθῶσιν εἰς ἀρτίους πόδας. Δηλαδὴ εἰς
τὸ ἐδάφιον 13 λέγει τί γίνεται ὑπ’ ἄλλων, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται εἰς τὴν
ὑποσημείωσιν, καὶ ἐπάγεται καὶ τὴν ἰδικήν του γνώμην, «ἀλλὰ δέον καὶ
ταῦτα πάντα νὰ περιορισθῶσιν εἰς τοὺς ἀρτίους πόδας».

Αὐτὰ ὅλα δὲν τὰ ἐννοήσετε, ἄλλως διατί λέγετε ἐν ἀπορίᾳ: «Ὁ πατήρ
σας, ὅπως καταλαμβάνει κανεὶς ἀπὸ τὰ γραφόμενά του, ἐφρόνει ὅτι δὲν
ἦτο ὀρθὸν νὰ συνυπάρχουν ἐν τῷ αὐτῷ μέλει, καὶ τετράσημοι, καὶ τρί-
σημοι δίσημοι». Ναί, μάλιστα, αὐτὸ ἐφρόνει, ἀδιαφόρως τοῦ τί ἐφρόνουν
καὶ φρονοῦν ἄλλοι. Διότι, ἐὰν ἓν μέλος, εἰς τὸ ὁποῖον συνυπάρχουν καὶ
τετράσημοι καὶ τρίσημοι καὶ δίσημοι, δηλ. ὅλα φύρδην μίγδην μαζί, θε-
ωρεῖται ἔῤῥυθμον, τότε παρακαλῶ νὰ μοῦ ὁρίσετε ποῖα εἶναι τὰ ἄῤῥυθμα.
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Ἰδοὺ ὅτι σᾶς διδάσκω τὸ ἔργον τοῦ πατρός μου ἐγώ, ὁ μὴ γνωρίζων
αὐτὸ κατὰ τὴν ἰδέαν σας.

Δὲν ἐννοήσετε ἀκόμη ὅτι ὁ πατήρ μου εἰς τὸ θεωρητικόν του ἐπιφέρει
μαζικὰς μεταβολὰς εἰς πολλά; Διότι ἄλλως ἦτο περιττὸν νὰ ἐκδώσῃ Θε-
ωρητικὸν νέον. Ἐμέναμεν μὲ τὰ παλαιά. Δι’ αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ ἡ διορι-
σθεῖσα Ἐπιτροπὴ πρὸς ἐξέτασιν τῶν βιβλίων, ὅσων θὰ ἐστέλλοντο εἰς
τὸν διαγωνισμὸν, τὸν προκηρυχθέντα ὑπὸ τοῦ Ἐκκλ. Μουσικοῦ Συλ-
λόγου Κ/πόλεως κατὰ τὸ 1903, ἀπεφάνθη ὅτι «ἐν συγκρίσει πρὸς τὰ
ἄλλα ἀποσταλέντα τὸ ἐκ Κύπρου τυγχάνει ἐπαίνου ἄξιον, διακρινόμενον
διὰ τὰς ὀρθὰς κρίσεις καὶ τὴν πρωτοτυπίαν τῆς ὕλης, μαρτυρούσης βα-
θεῖαν τῆς Μουσικῆς μελέτην».

Καὶ λοιπὸν μετὰ τοιαύτην κρίσιν ὑπὸ τοιούτων μουσικολόγων, ἔρχε-
σθε σεῖς, οἱ μουσικοὶ νᾶνοι, νὰ κρίνετε βιβλίον, τὸ ὁποῖον, οὔτε κἂν
ἐννοεῖτε, καὶ τὸ ὁποῖον ἄλλοι, ἀπροκατάληπτοι καὶ μὴ πάσχοντες ἀπὸ
μανίαν διαστρεβλώσεως, ἐννοοῦν καλλίτερον ἀπὸ σᾶς καὶ ἐκθειάζουν!

Ὡς πρὸς δὲ τὸ ζήτημα τοῦ «συστήματος» καὶ «ὕφους», διὰ τὰ ὁποῖα
εἶπον ὅτι τὰ συγχέετε, ἐπαναλαμβάνω ὅτι τὰ συγχέετε. Διότι ἡ συχνοτέρα
καὶ ἐπικρατεστέρα σημασία τῆς λέξεως «σύστημα» εἶναι οἱ κανόνες καὶ
αἱ μελωδίαι, ἀπὸ τὰς ὁποίας συγκρατεῖται μία ἐπιστήμη ἢ τέχνη, καὶ εἰς
τὴν περίπτωσίν μας, ἡ μουσικὴ ἐπιστήμη. Ἡ δὲ συχνοτέρα καὶ ἐπικρα-
τεστέρα σημασία τοῦ «ὕφους» εἶναι ὁ τρόπος τοῦ ψάλλειν ἢ μᾶλλον ἡ
ἐξαγγελία τῆς μουσικῆς κατὰ τὸ ψάλλειν μποροῦμεν νὰ εἴπωμεν «αὐτὸς
ὁ ψάλτης ἔχει καλὸν ὕφος», δὲν μποροῦμεν ὅμως νὰ εἴπωμεν «αὐτὸς ὁ
ψάλτης ἔχει καλὸν σύστημα». Διατί; Διότι δὲν συγχέεται τὸ σύστημα
μετὰ τοῦ ὕφους.

Ἐὰν ὅμως αἱ λέξεις «σύστημα» καὶ «ὕφος» λαμβάνωνται συχνότερον
ὑπὸ τὰς ἀνωτέρω σημασίας, δὲν ἕπεται μὲ τοῦτο ὅτι δὲν ἔχουν καὶ ἄλλας
σημασίας καὶ ὅτι ἀποκλείεται νὰ τὰς μεταχειρισθῇ τις ὑπὸ τὰς ἄλλας
των αὐτὰς σημασίας, ὅπως ἔκαμε καὶ ὁ πατήρ μου εἰς ὅσα σχετικὰ πα-
ραπέμπετε, ὅπου κυριολεκτικῶς ἐπελαγώσετε μὲ τὰ διάφορα συστήματα,
καὶ ἁρπάζετε ὡς σανίδα σωτηρίας πότε τὸν Εὐκλείδη, πότε τὸν Τσικνό-
πουλον καὶ πότε τὸν Μυρόπουλον.

Εἶναι δὲ πράγματι, ἱλαροτραγικὴ ἡ ἀφέλειά σας, μὲ τὴν ὁποίαν λέγετε
ὅτι ἀπὸ πολλοῦ παρετηρήσατε λάθη εἰς τὰ βιβλία τοῦ πατρός μου, ἀλλὰ
δὲν ἠθελήσατε νὰ ὁμιλήσετε, ἐνόσῳ ἔζη, διὰ νὰ μὴ τὸν λυπήσετε! (sic).
Μᾶς ἐνθυμίζει πάλιν τὴν ἀλώπεκα, ἡ ὁποία ἔκαμνε κρεμαστάρια ὅσα
δὲν ἔφθανε. Τὸ ἀληθὲς εἶναι ὅτι δὲν τὸ ἐκάμετε, διότι ἐφοβεῖσθο τὴν
ραπατσίναν, τὴν ὁποίαν θὰ ἠκούετε, καὶ ἡ ὁποία θὰ ἦτο τόσον ἰσχυρά,

202



ὥστε, ζαλισμένοι, θὰ ἐκάθησθο στὴν θέσιν σας, διὰ νὰ μὴ σηκωθῆτε
πλέον! Σεῖς, οἱ μουσικοὶ νᾶνοι, νὰ λυπήσετε ἕνα μουσικὸν Γίγαντα! Ναί,
Γίγαντα, ὅπως τὸν ἀπεκάλεσεν ὁ Αἰδεσιμώτατος Οἰκονόμος κ. Χαρά-
λαμπος, τὸν ὁποῖον σκαιῶς καὶ ἀσυστόλως ὑβρίζετε. Καὶ δὲν εἶναι μόνον
ὁ Αἰδ. Οἰκονόμος· ὁ μακαρίτης Γ. Παπαδόπουλος ὁ Μέγας Πρωτέκδικος,
μέγας καὶ ἔξοχος μουσικολόγος καὶ μέγας Ἱστοριοδίφης, τὸν ἀποκαλεῖ
εἰς ἐπιστολάς του πρὸς ἡμᾶς – τὰς ὁποίας ἔχομεν εἰς τὴν διάθεσιν παντὸς
– ἕνα τῶν ἀρίστων, ἂν μὴ τὸν ἄριστον, ἐκ τῶν ὀλιγίστων ἀρίστων μου-
σικοδιδασκάλων, μελογράφων καὶ μελῳδῶν τῆς ἐποχῆς του, καὶ εἰς
ἄλλην του ἐπιστολὴν τὸν ἀποκαλεῖ Πρύτανιν τῶν συγχρόνων του μου-
σικοδιδασκάλων καὶ μελοποιῶν. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου τὸν ἐτίμησε
διὰ παρασήμου καὶ τοῦ Ὀφφικίου «Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Ἐκκλη-
σίας Κύπρου», καὶ ἔθεσε τὴν εἰκόνα του εἰς τὸ μικρὸν συνοδικόν της
Μητροπόλεως. Ὅλαι αἱ Ἐκκλ. Κορυφαὶ τῶν Ἑλλ. Ἐκκλησιῶν τὸν ἐτί-
μησαν διὰ τιμητικῶν καὶ κολακευτικῶν ἐπιστολῶν, ὡς καὶ ὅλοι οἱ σπου-
δαιότεροι μουσικολόγοι τῆς ἐποχῆς του. Καὶ κατόπιν ὅλων τούτων ἔρχε-
σθε σεῖς, οἱ μουσικοὶ νᾶνοι, νὰ παραταχθῆτε ἀπέναντί του τώρα, ποὺ
ἀπέθανε (διότι πρὶν τὸν ἐλυπεῖσθο! Χά! Χά! Χά! εἶναι διὰ νὰ γελάσῃ
κανείς), χωρὶς νὰ συλλογισθῆτε ὅτι ἄφηκεν υἱόν, ὁ ὁποῖος, ἂν καὶ πολὺ
κατώτερος ἐκείνου, εἶναι ὅμως, ὡς ἐφάνη ἐκ τῶν ἀνωτέρω, κατὰ πολὺ
ἀνώτερος ἀπὸ σᾶς.

Ψὲς ἐλάβομεν καὶ τὸ δεύτερον μέρος τῆς ἀπαντήσεώς σας, εἰς τὸ
ὁποῖον διαφαίνεται τὸ πραγματικὸν ποιόν σας. Πραγματικῶς ἀπεγοη-
τεύθημεν, διότι, ἐνῷ ἡμεῖς ἐπεριμέναμεν νὰ παραθέσετε καὶ ἄλλα λάθη
τοῦ πατρός μας, ὡς ὑπεσχέθητε εἰς τὸ πρῶτον μέρος τῆς ἀπαντήσεώς
σας, ἀντὶ τούτου, εἴδομεν ἓν ταπεινὸν καὶ σκαιὸν ὑβρεολόγιον ἐναντίον
ἀνωτέρου κληρικοῦ καὶ βαθμούχου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πάφου, ἡ
ὁποία ἐπίσης προσβάλλεται ἀντανακλαστικῶς.

Ὅσα δὲ λέγετε περὶ τοῦ πατρός μου καὶ ἐμοῦ εἶναι ἀνάξια καὶ τῆς
ἐλαχίστης προσοχῆς, τὰ δὲ περὶ συνεργασίας μας μετὰ τοῦ Οἰκονόμου
ἁπλᾶ ἀποκυήματα τῆς φαντασίας σας. Οὐδέποτε πράγματι ἐφανταζόμην
ὅτι ψάλται, δηλ. ἄνθρωποι, ἐρχόμενοι εἰς συχνοτέραν μετὰ τοῦ Θεοῦ
συνάφειαν ἐν τῷ οἴκῳ Αὐτοῦ καὶ τυχόντες μάλιστα καὶ χειροθεσίας,
ἔστω καὶ τοῦ μικροτέρου βαθμοῦ, θὰ εἶχον, ὡς ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἀπεδείχθη
δι’ ἀντιπαραθέσεως, τόσον ψυχρὰς ἢ μᾶλλον τοῦτ’ αὐτὸ ἐχθρικὰς δια-
θέσεις πρὸς τὴν ἀλήθειαν.

Εὐχαριστῶν, κ. Συντάκτα, διὰ τὴν φιλοξενίαν,
Διατελῶ μετὰ πάσης τιμῆς

Α. Σ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ                                    Λευκωσία, 17/11/1939
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07/12/1939, ἔτος Θ΄, σελ. 438/5-6

Μουσικὴ Συζήτησις

Ἀνταπάντησις εἰς τὸν κ. Κ. Π. Καουρῆ

Ἡ ἰδέα σας ὅτι μ’ ἔχει συνεργάτην του ὁ κ. Ἀ. Χουρμούζιος πολὺ
σᾶς στενοχωρεῖ, κ. Καουρῆ· μάθετε λοιπὸν ὅτι, οὔτε ἐπιστολὴν δὲν ἀντηλ-
λάξαμεν, ἀφ’ ὅτου ἤρχισα νὰ ῥαπίζω τὸ μουσικὸν σύστημα τοῦ δασκάλου
σας, τοῦ Γέρο-Σακελλαρίδη· συμφρονοῦμεν ὅμως μετὰ τοῦ κ. Ἀ. Χουρ-
μουζίου λόγῳ τῆς Β. Μουσικῆς, ἀπὸ τὸ ττόπι τῆς ὁποίας εἴμεθα κομμένοι
ὡς γραφεῖς.

Αἱ κατ’ ἐμοῦ ὕβρεις σας δὲν μ’ ἐκπλήττουν, εἴμεθα γνωστοὶ εἰς τὴν
κοινωνίαν μας· καὶ ἐκτὸς τούτου, γνωρίζω πολὺ καλὰ τὴν νευρικότητά
σας καὶ τὸν χαρακτῆρά σας, καὶ δὲν ἐπερίμενα ἄλλο, εἰμὴ ὕβρεις ἀπό
σας. 

Ἐπειδὴ εἶναι ἀνάγκη νὰ γνωρίσῃ ὁ Ἐκκλησιαζόμενος εὐσεβὴς χρι-
στιανικὸς κόσμος ὁποίαν μουσικὴν τοῦ σερβίρετε, καὶ χάριν τῶν μυστῶν
τῆς Β. Μουσικῆς τοῦ Σακελλαρίδη, καὶ τρία ἐκ τῆς τοῦ Πελοποννησίου
καὶ Ἰωάννου, ἀνὰ ἕνα περὶ Ὀρθογραφίας, ἀνὰ ἕνα περὶ Μελοποιίας καὶ
ἀνὰ ἕνα περὶ Ῥυθμοποιίας, τὰ ὁποῖα σημειῶ εἰς τὴν παροῦσαν μελέτην
μου.

Εἰς τὸ πρῶτον περὶ ὀρθογραφίας παράδειγμα, ὡς βλέπει ὁ γνώστης
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ὁ δάσκαλος τοῦ κ. Καουρῆ α΄) εἰς τὸ
πρῶτον Ὀλίγον τῆς λέξεως «εἰσάκουσόν μου», ἀντὶ ἐγχρόνου Ἀντικε-
νώματος, καὶ τῆς ἐναρμονίου φθορᾶς τοῦ Ζῶ ἐπὶ τοῦ Ὀλίγου ἔθεσε
Κλάσμα, β΄) ἀντὶ Συνεχοῦς Ἐλαφροῦ, ἔθεσε τὰς τρεῖς πρώτας κατὰ
σειρὰν ἀποστρόφους μετὰ Γοργοῦ, γ΄) Ἀντὶ Ἴσου καὶ ἐγγόργων Κεντη-
μάτων ἐπὶ Ὀλίγου καὶ ἀντὶ Ἑτέρου, συνδέοντος τοὺς δύο χρόνους Ὀλί-
γου καὶ Ἴσου, ἔθεσε Ὀλίγον μετ’ Ἀντικενώματος, δ΄) ἀντὶ μιᾶς Ἀπο-
στρόφου καὶ ἐγγόργου Ὑποῤῥοῆς, ἔθεσε τὰς τρεῖς τελευταίας κατὰ
σειρὰν Ἀποστρόφους. Τέσσερα μουσικὰ ὀρθογραφικὰ λάθη εἰς μίαν
λέξιν, μιᾶς πασιγνώστου μουσικῆς θέσεως, μιᾶς γραμμῆς.

Εἰς τὸ δεύτερον περὶ Μελοποιίας παράδειγμα «Ἀναβλέψασαι τοῦ
τάφου τὴν εἴσοδον» ὁ Σακελλαρίδης, ἀντὶ νὰ γράψη ἦχος δ΄, Δὶ μὲ τὸ
σημεῖον τῆς φθορᾶς τοῦ Δευτέρου ἤχου, ἔγραψε ἦχος δ΄ μετὰ τῆς μαρ-
τυρίας τοῦ Τετάρτου, καὶ μετέβαλε τὸ μέλος κατὰ μὲν τὴν γραφὴν ἀπὸ
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χρωματικὸν εἰς διατονικὸν γένος, καὶ διὰ ν’ ἀποφύγη τὴν ἐξ ἀνάγκης
ἐκτέλεσιν τοῦ πρώτου καὶ δευτέρου κώλου χρωματικῶς, περιέφραξε
ταῦτα διὰ τῆς γραφῆς τῶν Ἴσων, ἀποτελέσας δὲ οὕτω φωνὴν δημοπρά-
του (τελλάλη), τοῦ δὲ τρίτου καὶ τετάρτου κώλου τὸ μέλος ὡς φαίνεται
εἰς τὸ παράδειγμα, εἶναι ἀόριστόν τι, οὔτε διατονικόν, οὔτε χρωματικὸν,
διότι, ἐνῷ μαρτυρεῖται διατονικόν, βαδίζει μετημφιεσμένον μὲ θέσεις
χρωματικοῦ γένους, θέσεις ἀνυπάρκτους, ἀορίστους καὶ ἀπαραδέκτους
εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν Μουσικήν.

Καὶ δὲν νομίζετε, κ. Κ. Καουρῆ, ὅτι ἡ καταστροφὴ τῆς ὀρθογραφίας
τῶν μουσικῶν χαρακτήρων συνεπάγεται ἀσυζητὶ καὶ τὴν κατάῤῥάκωσιν
τῆς Μελοποιίας, ἑπομένως καὶ τὴν ἐξόντωσιν τῆς Β. Μουσικῆς ἀπὸ τῆς
Ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας; Ἔχετε ὡς πρόχειρον πρόφασιν,
ἀναμασῶντες, τὸ ὅτι τὰ λάθη ἔγιναν, διότι δὲν ἐπεστάτησεν ὁ Σακελ-
λαρίδης εἰς τὴν ἐκτύπωσιν τῶν βιβλίων του, ὡς ἔχετε καὶ τὴν πρόφασιν
ὅτι οἱ ἐχθροί του ὠνόμαζον τὴν ψαλτικήν του μουσικὴν τῶν τσαγγάρη-
δων καὶ τῶν μεθύσων, δηλαδὴ νομίζετε καὶ τὸν τότε ἐκκλησιαζόμενον
κόσμον καὶ τὸν σημερινὸν μὲ κλειστά τα ὦτα.

Ἐθελοτυφλεῖτε, κ. Καουρῆ, διαστρέφοντες τὴν ἀλήθειαν, διότι δὲν
εἶναι ἕνα, οὔτε δέκα, οὔτε ἑκατὸν τὰ λάθη τοῦ Σακελλαρίδη. Εἰς ὅλα
τα βιβλία του, εἰς ὅλας τὰς σελίδας των, καὶ τῶν πρώτων, τα ὁποῖα ἐπαι-
νεῖτε ὡς ἀλάθητα, βασιλεύει ἡ ἀκαταστασία, καὶ τῶν μελῳδικῶν θέσεων,
καὶ τῶν μουσικῶν χαρακτήρων, ὡς φαίνεται ἐκ τῶν ἀνὰ τὰς χεῖρας δύο
παραδειγμάτων, ἀλλὰ δὲν τὰ ἐννοεῖτε καὶ δὲν σᾶς ἐνδιαφέρει, διότι «οὔ
με πείσῃς κἄν με πείσῃς». Ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον σᾶς ἐνδιαφέρει, εἶναι αἱ
κραυγαί. Πρωτοψαλτική, ἁρμόζουσα εἰς τὸ θέατρον, καὶ ὄχι εἰς σεμνὴν
προσευχήν, ἁρμόζουσαν εἰς Ἐκκλησιαστικὴν Β. Μουσικήν.

Γράφετε, κ. Καουρῆ, ὅτι ἡ ἁρμονία εἶναι νόμος φυσικός, ναί, κύριε,
ἀλλὰ ἁρμονία εἶναι καὶ τὸ εὔηχον ἀποτέλεσμα τῆς συμφωνίας, εἴτε Δια-
πασῶν εἶναι αὐτή, εἴτε Διαπέντε, εἴτε Διατεσσάρων, καὶ εὐαρεστηθῆτε
νὰ μοῦ γράψητε ἐπὶ τίνος σημείου, ἀκινήτου ὄντος τοῦ δακτύλου ἐπὶ
τῆς οἱασδήποτε χορδῆς μουσικοῦ ὀργάνου, ἀποδεικνύεται ἀναντιλέκτως
ἡ νὴ-Δὶ συμφωνία Διαπέντε τῶν Μέσων, ἢ ἐπὶ τίνος σημείου τῆς χορδῆς
ἀποδεικνύεται ἀσφαλῶς ἡ Διατεσσάρων συμφωνία Δὶ-νὴ τῶν Ὑπάτων;
Καὶ ποία ἄλλη συμφωνία βεβαιοῖ τὴν Διαπέντε ἢ τὴν Διατεσσάρων ἐκ
τοῦ ἀκινήτου τούτου σημείου;

Εἰς τὸ Παράρτημα τῆς «Πάφου» 2/11/39 γράφετε, κ. Καουρῆ, περὶ
δισήμων καὶ τρισήμων ῥυθμικῶν ποδῶν, καὶ διὰ νὰ κατακρίνετε τὰ ἔργα
τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου καὶ Γίγαντος μουσικοῦ πατριώτου μας κ.
Σ. Χουρμουζίου, παρεθέσατε, ὡς παράδειγμα, τὸ τρίτον περὶ Ῥυθμο-
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ποιίας ἐν τῇ ἀνὰ χεῖρας μελέτῃ μου, τὸ ἀσμάτιον «Σῶσον ἡμᾶς Υἱὲ Θεοῦ»
ἐκ τοῦ «Ὁ ρυθμὸς ἐν τῇ ἐκκλησιαστικῇ μουσικῇ» Γεωργίου Π. Παλαι-
ολόγου. Τὸν Παλαιολόγον τὸν ἐγνώρισα πρὸ πολλοῦ, ὅσον ἀφορᾷ τὸν
ῥυθμόν· ἡ δὲ διαίρεσις τοῦ ἀσματίου «Σῶσον ἠμᾶς» ὑπ’ αὐτοῦ εἰς πόδας
εἶναι ἀνάλατη σαλάτα, ὡς | Σω ω σοο η| μα ας Υι| ε ε Θε ου|, διότι χωρίζει
κατὰ φαντασίαν εἰς ἀνοικείους πόδας τὰς ἀρχούσας συλλαβὰς τῶν λέ-
ξεων |η μας| Υι ε| καὶ ὀρφανίζει τὴν λήγουσαν τῆς λέξεως |Θε ου|, διὰ
νὰ μᾶς ἀποδείξη τὴν συνύπαρξιν διαφόρων ποδῶν εἰς τὸ ἴδιον ᾀσμάτιον,
ἀλλ’ ἐρωτῶ: Ἐπιτρέπονται κατὰ τὸ δοκοῦν τοιαῦτα παραδείγματα, διὰ
νὰ ὑποστηρίξωμεν τὰ γραφόμενά μας; Ἠδύνατο ὁ Παλαιολόγος ἀβιά-
στως καὶ φυσικῶς, καὶ τονικῶς, καὶ μελωδικῶς, νὰ ῥυθμίσῃ κάλλιστα
το εἰρημένον ᾀσμάτιον εἰς ἕνα τροχαῖον πόδα ὡς | Σω ω σον|, ἤτοι εἰς
μίαν μακρὰν θέσιν καὶ μίαν βραχεῖαν ἄρσιν καὶ εἰς τρεῖς Ἰάμβους πόδας,
ὡς |η μα ας| Υι ε ε| Θε ου ου|, ἤτοι εἰς μίαν βραχεῖαν ἄρσιν καὶ μίαν
μακρὰν θέσιν, χωρὶς νὰ ὑπάρξῃ ἀνάγκη καταφυγῆς ὑπ’ αὐτοῦ εἰς πα-
νουργίας διὰ τὴν συμπλήρωσιν τοῦ ἐλλιποῦς ποδός, διὰ τοῦ σταυροῦ,
διὰ τοῦ ἀριθμοῦ 2 καὶ διὰ τοῦ «καταληκτικοῦ ποδὸς | ου| ἐλλειπούσης
τῆς ἄρσεως», καὶ θὰ ἦτο ἀρκετὸν δι’ αὐτὸν νὰ καταδείξῃ τὴν ὕπαρξιν
διαφόρων ποδῶν ἐπὶ ἑνὸς κώλου μιᾶς γραμμῆς, ἀλλὰ κατὰ τοὺς μαστό-
ρους καὶ τὰ κοπέλια τους, Σακελλαρίδης, Παλαιολόγος, Καουρῆς καὶ
Κομπανία.

Γράφετε, κ. Καουρῆ, ὅτι τὴν συνηχητικὴν γραμμὴν τὴν ἐπήρετε ἀπὸ
μᾶς, ναί, κύριε, ἀλλὰ μόνον τὴν λέξιν «Συνηχητικὴν» ἐπήρετε, μὲ τὴν
ὁποίαν ἐνεδύσατε τὴν μουσικὴν τοῦ Θεάτρου καὶ μᾶς τὴν συνιστᾶτε ὡς
γνησίαν Βυζαντινήν. Σεῖς αὐτοὶ οἱ ἴδιοι μαρτυρεῖτε τὴν πλάνην σας γρά-
φοντες ὅτι τὰ Ἐκκλησιαστικά, ἐναρμονιζόμενα καὶ ἐκτελούμενα ἐπὶ
Κλειδοκυμβάλου ἢ μανδολίνου, δὲν ἠχοῦν καλῶς. Καὶ μήπως, κ. Καουρῆ,
καὶ εἰς τὴν ἐναρμονιζομένην φωνήν σας δὲν συμβαίνει τὸ ἴδιον καὶ χει-
ρότερα; Ποσάκις ἡ σκληρὰ καὶ βεβιασμένη φωνὴ τῆς καντάδας τῶν
συμφωνούντων καὶ διαφωνούντων καὶ παραφωνούντων συντρόφων
σας δὲν ἔκαμεν καὶ δὲν κάμνει τοὺς ἐκκλησιαζομένους νὰ ἀνατριχιάσουν
ἀπὸ τὰς κραυγάς σας.

Δὶς τώρα μ’ ἐρωτᾶτε, κ. Καουρῆ, πόθεν ἔλαβον τὰς πρώτας γνώσεις
τῆς Β. Μουσικῆς. Τί θὰ καταλάβετε ἢ τί θὰ ὠφεληθῆτε, ἐὰν σᾶς εἴπω
ὅτι εἶμαι υἱὸς ἱερέως, μουσικοῦ κληρονομικῶς, καλλιφώνου καὶ ἐφημε-
ρίου Ἁγίου Λαζάρου καὶ μαθητὴς τοῦ μ. Ἰωαννικίου Ἱερομονάχου,
Πρωτοψάλτου Ἁγίου Λαζάρου, ἀηδονοφώνου, ἐνῷ σεῖς τότε ἀμφιβάλλω
ἂν ὑπήρχετε εἰς ἐμβρυώδη κατάστασιν. Ἡ ἐπίμονος ὅμως ἐρώτησίς σας
μᾶς ὁδηγεῖ εἰς τὸ ἀκλόνητον συμπέρασμα ὅτι θεωρεῖτε πολὺ δύσκολον,
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δυσκολώτατον καὶ σχεδὸν ἀδύνατον, τὴν ἐκμάθησιν τῆς Β. Μουσικῆς,
χωρὶς νὰ προστρέξωμεν ὅλοι μας καὶ συνομιλήσωμεν, ὅπως καὶ σεῖς
ἐπράξατε, μὲ τοὺς μεγάλους μουσικούς σας, καὶ φαντάζομαι πόσον ἐδει-
νοπαθήσατε καὶ δεινοπαθεῖτε νὰ ἀντιληφθῆτε ταύτην. 

Γράφετε, κ. Καουρῆ, ὅτι ἤνοιξα τὸ Θεωρητικόν μου (σᾶς πληροφορῶ
ὅτι ἤδη εὑρίσκεται ὑπὸ ἐκτύπωσιν), διὰ νὰ διδάξω ἐκεῖνα ποὺ διδάσκετε
εἰς τοὺς ἀρχαρίους. Δόξα τῷ Θεῷ ὅτι ὁμολογεῖτε ὅτι θὰ φανῇ χρήσιμον,
ἔστω καὶ εἰς τοὺς ἀρχαρίους, σᾶς διαβεβαιῶ δὲ ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ προ-
ορισμός του, νὰ διδάξῃ τοὺς ἀρχαρίους τοὺς ὀκτὼ ἤχους τῆς Ἐκκλη-
σιαστικῆς Μουσικῆς, ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα λέγετε ὅτι διδάσκετε, ἀλλὰ δὲν
ἐκτελεῖτε, καὶ ἐπετάξετε, ὡς ἄχρηστα, καὶ ὅσα ἀνεπιστημόνως καὶ ἄλλ’
ἀντ’ ἄλλων χρησιμοποιεῖτε. Ὅσα σεῖς μὲ τὴν πανσοφίαν σας θεωρεῖτε
δύσκολα, ὡς φέροντα σύγχυσιν εἰς τοὺς μαθητευομένους, αὐτὰ θὰ
διδάξῃ τὸ Θεωρητικόν μου.

Διατελῶ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

207



18/07/1940, ἔτος Ι΄, σελ. 470/2

Παπᾶ Χαραλάμπου Οἰκονόμου 

Τὸ Θεωρητικὸν

Ἐξεδόθη καὶ ἐκυκλοφόρησεν εἰς κομψὸν τόμον ἐκ σελ. 283 ὑπὸ τὸν
τίτλον «Βυζαντινὴ Μουσικὴ Χορδὴ» θεωρία τῆς ἐκκλησιαστικῆς Μου-
σικῆς ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ καθιερωμένου μονοφώνου συστήματος. Προϊὸν
μακρᾶς μελέτης καὶ ἀκαταπαύστου σπουδῆς τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς
αποτελεῖ χρησιμώτατον ὁδηγὸν καὶ ἀπαραίτητον ἐφόδιον δι’ ὅλους ἐκεί-
νους, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἐκμάθουν τὴν ἱερὰν ὑμνωδίαν ἐπὶ τῇ βάσει
τῆς ἐκκλησιαστικῆς παραδόσεως. Πιστεύων ἀπολύτως εἰς τὴν ὀρθότητα
τοῦ συστήματος τούτου καὶ ἀπὸ πεποιθήσεως ὀπαδός του ὁ Ἅγιος Οἰκο-
νόμος ἠγωνίσθη καὶ ἀγωνίζεται πρὸς ἐπικράτησίν του καὶ εἰς τὴν καθ’
ἡμᾶς Ἐκκλησίαν. Προσέφερε δὲ πρὸς τοῦτο ἀρίστην συμβολὴν τὸ θε-
ωρητικόν του, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ τὸ καταστάλαγμα εὐσυνειδήτου προ-
σπαθειάς ἑνὸς ἰδεολόγου, ὁ ὁποῖος δὲν ἐφείσθη, οὔτε κόπων, οὔτε χρη-
μάτων, ὅπως παραδώσῃ εἰς τὰς μελλούσας γενεὰς τὴν θεωρίαν ἑνὸς συ-
στήματος ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, τὸ ὁποῖον θεωρεῖται ὑπὸ τοῦ ἰδίου
καὶ μεγάλου μέρους τοῦ Μουσικοῦ καὶ Ἐπιστημονικοῦ κόσμου ὡς πο-
λύτιμος ἐθνικὴ κληρονομία, ἡ ὁποία πρέπει νὰ διασωθῇ καὶ διαιωνισθῇ.
Δὲν ἀμφιβάλλομεν ὅτι ὅλοι οἱ φιλόμουσοι, ἐκτιμῶντες τὸ ἔργον τοῦ
Ἁγίου Οἰκονόμου, θ’ ἀποκτήσουν τὸ ἔργον του, τὸ ὁποῖον τιμᾶται πρὸς
4 σελ.

Ἡ «Πάφος» συγχαίρει θερμῶς τὸν εὐσεβῆ καὶ ἀκαταπόνητον Κλη-
ρικόν, ὁ ὁποῖος, παρὰ τὸ γῆρας καὶ τὴν σωματικήν του ἐξάντλησιν, με-
λετᾷ, ἐργάζεται καὶ παραδίδει εἰς τὴν δημοσιότητα ἔργα πρὸς προαγωγὴν
τῆς ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, τὴν ὁποίαν ἐλάτρευσεν ἀπὸ τὰ παιδικά
του χρόνια καὶ μ’ ἔνθεον ζῆλον ἐκαλλιέργησε κατὰ τὴν μακρὰν ἐκκλη-
σιαστικὴν διακονίαν του.
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29/08/1940, ἔτος Ι΄, σελ. 476/5

Ἐμπρὸς νὰ ξαναζήσωμεν τὴν «ΕΛΛΗΝ», καινούργιαν καί τρο-
μερὴν.

Τὰ ὀνόματα ὅλων, ποὺ συνεισέφεραν μέχρι σήμερον 

Ἔρανος μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς «Ὀρθοδοξίας» ὑπὲρ τοῦ Ἑλληνικοῦ
Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ.

Διὰ τὸν σκοπὸν αὐτὸν εἰσέφεραν οἱ κ. κ.

Οἰκονόμος Χαράλαμπος 1λ., Γεώργιος Ἐλευθερίου 1λ., Ἀντώνιος
Παπαγεωργίου Διάκονος 10σελ., Ἐ. Κονιώτης 10 σελ., Διάκονος Παῦλος
Βαρνάβας 10σ., Χαράλαμπος Α. Πατσίδης 5σ., Ν. Τ. Τοφαρίδης 5σ.,
Πρόδρομος Α. Μολατόγλους Πρόσφυξ 5σ., Ἀντώνιος Ὑψαρίδης 4σ.,
Παρθένιος Κυριακίδης 4σ., Δ. Ι. Χ´´Μιτσῆς 2σ., Ἰ. Θεμιστοκλέους 2σ.,
Κλεάνθης Ἰ. Νεστορίδης 2σ., Μιχαὴλ Δημητρίου 2σ., Ἄρ. Τζάμαλης 1σ.,
Κ. Παπαδόπουλος 1σ., Φίλιππος Βαρνάβα 1σ., Δημήτριος Χαραλάμπους
1σ.
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΧΟΡΔΗ

ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, 24 Ἰανουαρίου 1942.

Ὀλίγον ἀργὰ περιῆλθεν εἰς γνῶσιν ἡμῶν ὅτι ὁ σεβαστὸς καὶ ἀγαπητός
μας φίλος, Αἰδεσιμώτατος Οἰκονόμος Παπᾶ-Χαράλαμπος, ἐφημέριος
τοῦ ἐν Κτήματι (Πάφου) Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, γνώστης βαθὺς τῆς
Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ δεξιώτατος ἐκτελεστὴς ἐν τῷ ψάλλειν τῶν
Ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων, ἐξέδοτο πρό τινων μηνῶν Θεωρητικὸν τῆς
Βυζαντινῆς Μουσικῆς ὑπὸ τὸν ἄνωθι τίτλον, ἐν ᾧ ἐκτίθεται προσφυῶς
ἡ περὶ διαφόρων περιπτώσεων γνώμη του, ἤτοι περὶ κλιμάκων, διαστη-
μάτων, γενῶν, ἤχων, καὶ λύονται διάφορα ζητήματα, πολὺ περίπλοκα,
διὰ τῆς ἀναπτύξεως τῶν κυριωτέρων καὶ σπουδαιοτέρων θεμάτων τῆς
Βυζαντινῆς ἐν γένει Ἑλληνικῆς Μουσικῆς.

Εἴπερ τις καὶ ἄλλος γνωρίσαντες τὸν Αἰδεσιμώτατον Οἰκονόμον
Παπᾶ-Χαράλαμπον, ἅτε συνεργασθέντες μάλιστα μετ’ αὐτοῦ ἐπὶ σειρὰν
ἐτῶν, ὅτε διετελοῦμεν δεξιὸς ψάλτης ἐν τῷ εἰρημένῳ Μητροπολιτικῷ
Ναῷ, ἐν ᾧ ἐφημερεύει εἰσέτι εὐδοκιμώτατα ἄχρι τοῦδε, βαθύτατα ἐξε-
τιμήσαμεν τὴν μελετηρότητα καὶ τὸν ζῆλον καὶ τὴν μουσικήν του ἐμβρί-
θειαν, διὰ τῆς ὁποίας καὶ κατώρθωσε νὰ εἰσδύσῃ καὶ μυηθῇ εἰς τὰ μυ-
στήρια τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, εἰς τὰς περὶ τῆς ὁποίας κατὰ περιόδους
συζητήσεις μας περὶ μουσικῶν ζητημάτων τὸν ἀπεθαυμάζομεν πράγματι,
διὰ τὰς λίαν εὐστόχους καὶ ἐπαινετὰς γνώσεις του ἅστινας ἀπεκόμιζεν
ἐκ τῆς συνεχοῦς, ὡς εἴπομεν, μελέτης του, καὶ τῆς ἀναδιφήσεως διαφόρων
μουσικῶν συγγραμμάτων ἐξεχόντων μουσικῶν καὶ μουσουργῶν ἱερο-
ψαλτῶν.

Δι’ ἐμὲ τὸν ταπεινὸν καὶ ἐλάχιστον μουσικόν, ὑπῆρξεν ὄντως ἐντρύ-
φημα νὰ περιεργασθῶ τὸ ὡραῖον μουσικὸν πόνημά του, τὸ ὁποῖον ἔχει
μεγίστην ἀξίαν διὰ τὴν βαθυτέραν μελέτην τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Ἀλλ’ ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ τὴν μεγίστην τοῦ μουσοτραφοῦς
Αἰδεσιμωτάτου Οἰκονόμου μουσικὴν ἀρετήν, εἶναι ἡ βαθεῖα γνῶσις τῆς
θεωρίας τῆς μουσικῆς. Ἡμέρας καὶ νυκτὸς περὶ ταύτην ἐνασχολούμενος,
κατώρθωσε πλεῖστα σημεῖα αὐτῆς σκοτεινὰ νὰ διαλευκάνῃ, ἰδίως δὲ
πολλὴν καὶ λεπτολόγον ἐργασίαν νὰ παρασκευάσῃ, ὡς μᾶς ἔλεγεν, ἐπὶ
τῶν διαστημάτων τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἣν (θεωρίαν τῆς μουσικῆς)
βλέπει πᾶς μουσικὸς ἐν τῇ ἐκδοθείσῃ Θεωρητικῇ του. Δικαίως δὲ θεω-
ρεῖται ὁ Αἰδεσιμώτατος Οἰκονόμος, ὡς εἷς ἐκ τῶν μετὰ τόσης βαθύτητος

210



καὶ ἐμβριθείας ἐγκυψάντων εἰς τὴν μελέτην καὶ τὴν ἔρευναν τῆς θεωρίας
τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς καὶ τῆς ἐν γένει τοιαύτης.

Ὅθεν ὀφείλομεν εἰλικρινῶς νὰ συγχαρῶμεν καὶ νὰ ἐξάρωμεν λε-
πτομερῶς τὴν ἀξίαν καὶ τὴν δρᾶσιν τοῦ τόσον ἀγαπητοῦ καὶ σεβαστοῦ
μας φίλου, διαπρεποῦς μουσικοῦ Κληρικοῦ, τοῦ Αἰδεσιμωτάτου Οἰκο-
νόμου Παπᾶ-Χαραλάμπους, καὶ νὰ εὐχηθῶμεν αὐτῷ, ὅπως ἐν γήρατι
πίονι ἐξακολουθήσῃ καλλιεργῶν τὴν θείαν καὶ ἱερὰν Ἐκκλησιαστικὴν
ἡμῶν τέχνην.

Ὅσον δ’ ἀφορᾷ διὰ τὴν εἴς τινας Ἱεροὺς ναοὺς διείσδυσιν τῆς Εὐρω-
παϊκῆς μουσικῆς, ὀφείλομεν νὰ ἐπαναλάβωμεν κατὰ τὴν ἐν παντὶ καὶ
πάντοτε αὐθεντικὴν ἀπόφανσιν τοῦ πεπνυμένου καὶ ἐξόχου μουσικο-
διδασκάλου καὶ διαπρεποῦς μουσουργοῦ ἀοιδίμου σεβαστοῦ ἡμῶν δι-
δασκάλου Στυλιανοῦ Χουρμουζίου – οὗ ἡ μνήμη εἴη ἀγήρως – ὅτι ἡ
ἁρμονία ταύτης δὲν προσαρμόζεται εἰς τὴν Βυζαντινὴν μουσικήν.

Κάιρον

Ἀχιλλεὺς Χριστοδουλίδης
Διδάσκαλος - Μουσικὸς Ἱεροψάλτης

211



ΠΑΦΟΣ, Ἑβδομαδιαία ἀνεξάρτητος ἐφημερίς, Ἔτος ΙΔ΄ - Ἀρ.
φύλλου 758, 31 Ἰανουαρίου 1946.

Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά,

Μεγάλη ὑπῆρξεν ἡ χαρὰ καὶ εὐχαρίστησίς μου, ὅταν ἐπληροφορήθην
ὑπὸ τῆς Α. Π. Μητροπολίτου μας κ. Λεοντίου, τελευταίως ἐπισκεφθέντος
τὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅτι ἐκεῖ ἡ ψαλτικὴ τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς εὑρίσκεται
ἐν πλήρει ἀκμῇ, γνησία καὶ ἀπομεμακρυσμένη ἀπὸ νόθα κατασκευά-
σματα.

Ἔχουν περάσει ἀρκεταὶ δεκάδες χρόνια ἀφ’ ἧς ἤρχισα ν’ ἀγωνίζωμαι
καὶ νυχθημερὸν ἐργάζωμαι ὑπὲρ τῆς διαδόσεως καὶ ἐκμαθήσεως τῆς
πατρογονικῆς μας Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, τῆς Βυζαντινῆς, ἀλλὰ
ὑπάρχουν πολλὰ τὰ ἐμπόδια καὶ σοβαροὶ οἱ λόγοι, ποὺ διαρκῶς μαται-
ώνουν τὴν προσπάθειαν ταύτην, τόσον τὴν ἰδικήν μου, ὅσον καὶ ὅλων
τῶν ἀξίων καὶ φιλομούσων συναγωνιστῶν μου.

Ὁ κυριώτερος καὶ σοβαρὸς λόγος εἶναι ἡ προσοχή, ποὺ δίδομεν εἰς
τὴν μόρφωσιν τῶν ψαλτῶν μας, τοὺς ὁποίους, ἀντὶ νὰ στέλλωμεν εἰς τὰ
κέντρα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, ὡς εἶναι τὸ Οἰκουμενικὸν Πα-
τριαρχεῖον καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος, τὸ κέντρον τῆς Ψαλτικῆς, τοὺς στέλλομεν
εἰς τὰ ᾨδεῖα, καὶ διὰ τοῦτο ἔχομεν βαρείας τὰς εὐθύνας, διότι εἰς αὐτὰ
διδάσκεται ἡ ἀλύγιστος πολυφωνία καὶ ἡ πολύτονος χορῳδία, ἐξ ἧς
προέκυψεν ἡ περίφημος τοῦ Ἰωάννη Σακελλαρίδη ψαλτική, κρᾶμα θε-
ατρικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς ψαλτικῆς τέχνης, καὶ ἐξ ἧς προέκυψεν ἡ
μετάφρασις ταύτης εἰς τὴν Εὐρωπαϊκὴν ὑπὸ τοῦ Κυπρίου μαθητοῦ τοῦ
μ. Στυλιανοῦ Χουρμουζίου καὶ ἐν Ἀμερικῇ Πρωτοψάλτου Ἀμερικῆς κ.
Γ. Ἀναστασίου. Ὁ τελευταῖος οὗτος, μεταβὰς εἰς τὴν Ἀμερικήν, ὡς δι-
δάσκαλος καὶ ψάλτης, ἐνῷ εἶχε καθῆκον νὰ διδάξῃ καὶ διαδώσῃ τὴν
ἐθνικὴν μουσικὴν εἰς τοὺς ἐκεῖ ὁμογενεῖς, ἐδιδάχθη οὗτος παρ’ αὐτῶν
τὴν Εὐρωπαϊκὴν μουσικὴν καὶ μετὰ δεκαετῆ μελέτην αὐτῆς καὶ τῇ βοη-
θείᾳ τῶν μεγαλωνύμων αὐτοῦ καθηγητῶν (οὐχὶ καὶ τῶν ταπεινῶν τῆς
βυζαντινῆς διδασκάλων του) γράφει ὅτι ἀνεκάλυψε τὴν βυζαντινήν, ἡ
ὁποία ἐψάλλετο εἰς τὸν ἱ. Ν. τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας ἐπὶ τῶν Βυζαντινῶν
Αὐτοκρατόρων. Ἐξετύπωσεν ὅθεν πρὸς τὸν σκοπὸν αὐτὸν βιβλία εἰς
τὴν Εὐρωπαϊκὴν παρασημαντικήν, τὴν «Ἁρμονικὴν Λειτουργικὴν
Ὑμνῳδίαν», συνέστησεν ἐν τῆ Ἐκκλησίᾳ χορῳδίαν πεντηκονταμελῆ
καὶ εἰσήγαγεν εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τὸ Ἁρμόνιον (ἄψυχον μουσικὸν ὄργα-
νον), διαφημίζων ὅτι ὑπῆρχε τοιοῦτον ὄργανον, τοποθετημένον καὶ εἰς
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τὸν Νάρθηκα τῆς Ἁγίας Σοφίας ἐν Κωνσταντινουπόλει, καὶ ὅτι καὶ ὁ
Μέγας Ἀθανάσιος εἶχε τοιοῦτον, καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος.

Ἕτερος σοβαρὸς λόγος εἶναι ὁ τρόπος καὶ ἡ εὐμενὴς κρίσις, μὲ τὴν
ὁποίαν ὁ μορφωμένος μας Τύπος ὑποδέχεται τὰ ἑκάστοτε ἔργα περὶ Βυ-
ζαντινῆς Μουσικῆς, τὰ ὁποῖα πόῤῥω ἀπέχουν ἀπὸ τοῦ νὰ βοηθήσουν
τὸν ψάλτην εἰς τὴν ἐκμάθησιν τῆς γνησίας πατροπαραδότου Βυζαντινῆς
Μουσικῆς.

Ἐκ τῆς καλλίστης βιβλιοδετικῆς τέχνης τοῦ εἰρημένου βιβλίου τοῦ
κ. Γ. Ἀναστασίου, ἐκ τῆς ἔξωθεν δηλονότι ἐμφανίσεως καὶ ἀπόψεως
τοῦ βιβλίου ἐνθουσιασθεῖσα ἡ ἀξιότιμος διεύθυνσις τῆς «Φωνῆς τῆς
Κύπρου» ἐδημοσίευσεν ἐν τῇ ἐκδόσει τῆς 3ης Νοεμβρίου ὅτι «ὁ κ. Γ.
Ἀναστασίου ἐξέδωσεν ἐν πολυτελεστάτῃ καλλιτεχνικῇ ἐκδόσει μνη-
μειῶδες Μουσικὸν σύγγραμμα «Ἁρμονικὴ Λειτουργικὴ Ὑμνῳδία», ἐν
τῇ ὁποίᾳ περιέλαβεν ὅλην τὴν τῆς Ἐκκλησίας Ὑμνολογίαν εἰς Εὐρω-
παϊκὴν παρασημαντικήν, ἀλλ’ εἰς ἁγνὴν καὶ ἄκρατον Βυζαντινὴν
μελῳδίαν». Ἐκ τῆς ἔξωθεν ἀπόψεως τοῦ βιβλίου κρίνει ἡ «Φωνὴ τῆς
Κύπρου» τὸ περιεχόμενον ὡς «ἁγνὴν καὶ ἄκρατον Βυζαντινὴν
μελῳδίαν». Καὶ ἡ φίλη τὸ περιοδικὸν «Ἀγάπη» γράφει εἰς τὰς ἐκδόσεις
της (τεῦχος 13-14) τὰ ἑξῆς: «Γεωργίου Ἀναστασίου Πρωτοψάλτου τῆς
Ἑλληνικῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς, «Ἁρμονικὴ Λειτουργικὴ Ὑμνῳδία»
περιέχουσα εἰς Εὐρωπαϊκὴν παρασημαντικὴν μίαν αὐτοτελῆ ἐναρμόνιον,
Τετράφωνον, Τρίφωνον, Ὁμόφωνον Λειτουργίαν εἰς πάντας τοὺς κατὰ
τὴν Θείαν Λειτουργίαν ψαλλομένους ὕμνους καὶ μελῳδίας τοῦ ἐνιαυτοῦ
τῇ συνεργασίᾳ τοῦ δρος Fox W. Play, καθηγητοῦ τῆς μουσικῆς ἐν τῷ Πα-
νεπιστημίῳ Νέας Ὑερσέης».

Αἱ δύο αὗται δημοσιεύσεις τοῦ ἐν Κύπρῳ Τύπου, ὡς ἀφορῶσαι τὴν
πατροπαράδοτον Ἐκκλησιαστικὴν Μουσικήν μας, μὲ ἀναγκάζουν νὰ
γράψω τὴν παροῦσαν πρὸς γνῶσιν τῆς Σεβαστῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Χριστεπωνύμου πληρώματος αὐτῆς, ἥτις, ἐνῷ, ἀφ’
ἑνὸς ἀπαγορεύει τὴν πολύφωνον καὶ πολύτονον ἐνόργανον μουσικὴν
εἰς τοὺς ἱεροὺς ναούς μας, ἀφ’ ἑτέρου ἐπιτρέπει εἰς τοὺς ἱεροψάλτας νὰ
ψάλλουν ὅ,τι θέλουν καὶ εἰσάγουν ἄψυχα μουσικὰ ὄργανα εἰς τὴν
Ἐκκλησίαν.

Εἰς ταῦτα πάντα ἡμεῖς ἀντιλέγομεν, δὲν συμφωνοῦμεν, διότι τὸ πεν-
τάγραμμον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Μουσικῆς εἶναι πτωχὸν καὶ ἀναρμόδιον
διὰ τὴν μετάφρασιν τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, στερεῖται τῆς δυνάμεως
καὶ ἰδίας ἐνεργείας ἑκάστου τῶν μουσικῶν στοιχείων τῆς Βυζαντινῆς.
Ἡ ἁρμοδιότης τοῦ πενταγράμμου ἔγκειται εἰς τὸ πολύτονον καὶ πολύ-
φωνον, τὰ ὁποῖα δὲν ἐπιτρέπονται εἰς τὴν Ἐκκλησιαστικὴν μουσικήν,
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εἰς τὴν ὁποίαν οὔτε ἕνα παράδειγμα δὲν ὑπάρχει πενταγράμμου ἐν τοῖς
χειρογράφοις.

Εἶναι δὲ πολὺ θλιβερὸν ἡ ἀφιλογένεια τῶν ψαλτῶν μας καὶ ἡ ξενο-
μανία των. Θὰ ἐδικαιολογεῖτο ἴσως ἡ ἀφάνταστος αὕτη ξενομανία των,
ἐὰν μὴ ὑπῆρχεν ἡ Ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἡ Ἑλληνικὴ Μοῦσα, τὰ Ἑλληνικὰ
γράμματα, τὰ ὁποῖα σῴζουσι τόσα πολλὰ σημεῖα τῆς προγονικῆς φιλο-
μουσίας. Διότι τί ἄλλο φανερώνει τοῦ φωνήεντος τὸ βραχὺ καὶ τὸ μακρόν;
Τί ἄλλο φανερώνει τὸ ψιλὸν καὶ τὸ δασύ, τὸ ὀξὺ καὶ τὸ βαρὺ καὶ τὸ
μέσον; Τί ἄλλο φανερώνει ἡ θέσις καὶ ἡ ἄρσις, ὁ πούς, τὸ ἁπλοῦν καὶ
τὸ διπλοῦν, τὸ μέτρον, ὁ στίχος, ἡ ποίησις, εἰμὴ ὕπαρξιν διανοίας ὑψίστης
Μουσικῆς σημασίας; Δὲν φανταζόμεθα ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ σημεῖα ὡρί-
σθησαν μόνον διὰ μελάνωμα τοῦ χάρτου. Ἔχουν τὴν αἰτίαν των. Ἢ μή-
πως ἡ καταγωγὴ τῆς μουσικῆς μας ἔχει τὴν γένεσίν της ἐκ τῆς Εὐρωπαϊκῆς
ἤ τινος ἄλλης; Αἰδώς, ὦ Ψάλται, αἰδώς!

Στρέψατε τὸ βλέμμα καὶ τὴν προσοχήν σας, φιλόμουσε Ἑλληνικὲ
λαέ, εἰς τοὺς προγονικούς μας θησαυρούς, ἐξ ὧν ἕνας εἶναι καὶ ἡ Βυ-
ζαντινὴ Μουσική μας, τῆς ὁποίας τὰ χειρόγραφα μουσικὰ βιβλία σή-
πονται εἰς τὰς βιβλιοθήκας ἢ πάνω στὰ ράφια, ἐνῷ ἡμεῖς χάσκομεν
ῥοφῶντες τὰ ξένα μιάσματα, τὰ ξένα κατασκευάσματα, ὡς γνήσια καὶ
ἄκρατα Βυζαντινά.

Φιλόμουσοι ψάλται, σκεφθῆτε καὶ προσέξατε καλῶς ὅτι, ἂν ἦτο δυ-
νατὸν νὰ μεταφρασθῇ ἡ μελῳδία τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς διὰ τοῦ
πενταγράμμου ἄνευ παραμορφώσεως, θὰ μετεφράζετο χιλιάκις ἕως
τώρα ὑπὸ μουσικοδιδασκάλων, γνωριζόντων ἀμφοτέρους τοὺς τῆς μου-
σικῆς κλάδους Βυζαντινῆς καὶ Εὐρωπαϊκῆς καὶ ἀφοσιωθῆτε εἰς τὴν με-
λέτην τῆς πατροπαραδότου Ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Μουσικῆς μας.

Ἐν Ἱ. Μητροπόλει Πάφου 21 Δεκεμβρίου 1945

(Ὑπ.) ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Πρωτοψάλτης τοῦ Θρόνου Πάφου.

Τύποις: «ΠΑΦΟΥ» Δ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ

Ἐκτύπωσις: ΧΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ

214



ΠΑΦΟΣ, Ἑβδομαδιαία ἀνεξάρτητος ἐφημερίς, Ἔτος ΙΣΤ΄ - Ἀρ.
φύλλου 868, Πέμπτη 11 Μαρτίου 1948.

ΠΕΝΘΗ

Ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον κατὰ τὸ ἀπόγευμα τοῦ παρ. Σαββάτου εἰς
ἡλικίαν 90 περίπου ἐτῶν σεβάσμιος καὶ εὐλαβὴς κληρικὸς ὁ Αἰδ. ΠΑ-
ΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πάφου.

Ὁ ἀείμνηστος, γόνος ἱερατικῆς οἰκογενείας ἦτο ἄριστος κάτοχος
τῶν ἐκκλησιαστικῶν γραμμάτων καὶ τῆς ἐκκλ. μουσικῆς. Διετέλεσε
δεξιὸς ψάλτης τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πάφου ἐπὶ τῶν Μητροπολιτῶν Πά-
φου Νεοφύτου καὶ Ἐπιφανίου καὶ προέβη εἰς τὴν καταγραφὴν τῆς ἀκι-
νήτου περιουσίας τοῦ Θρόνου, τοῦ σχετικοῦ κώδικος κατατεθέντος εἰς
τὸ Κτηματολόγιον Κύπρου.

Κατὰ τὸ 1901 ἐχειροτονήθη ἐφημέριος τοῦ μητροπολιτικοῦ ναοῦ
Ἁγίου Θεοδώρου, διαδεχθεὶς τὸν πατέρα του, καὶ προήχθη εἰς Οἰκονόμον
ὑπὸ τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Πάφου Ἰακώβου.

Τύπος εὐσεβοῦς, πράου, ἀγαθοῦ καὶ εἰρηνικοῦ κληρικοῦ, κατέκτησε
τὸν σεβασμὸν τοῦ ποιμνίου του, τὸ ὁποῖον διέβλεπεν εἰς τὸ πρόσωπόν
του τὸν παραδειγματικὸν ἱερέα, μὲ ἁγιότητα βίου καὶ παραδειγματικῶς
ἐνάρετον ζωήν.

Τέλειος γνώστης της ἐκκλησ. μουσικῆς ἐδίδαξεν αὐτὴν ἐπιτυχῶς εἰς
πλείστους μαθητάς του, καὶ δύναται νὰ λεχθῇ ὅτι ὅλοι σχεδὸν οἱ νεώτεροι
κληρικοὶ καὶ ψάλται τῆς ἐπαρχίας μας ὑπῆρξαν μαθηταί του.

Ὡραῖα δείγματα τῆς ἐπιδόσεώς του εἰς τὴν ἐκκλ. μουσικὴν εἶναι τὰ
διάφορα συγγράμματά του, τὰ ὁποῖα ἐπῃνέθησαν ὑπὸ δοκίμων μουσικῶν
τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Ἡ ἀφοσίωσίς του εἰς τὴν ἐκκλ.
μουσικὴν ἀληθινὰ ἀξιοθαύμαστος. Ἐφήρμοσε κατὰ γράμμα τὸ γραφικὸν
ρητὸν «ψαλῶ τῷ Θεῷ μου ἕως ὑπάρχω». Ἀρκεῖ νὰ σημειωθῇ ὅτι ὑπέρ-
γηρος κατεγίνετο μὲ μελέτας ἐκκλ. μουσικῆς καὶ τρεῖς ἡμέρας πρὸ τοῦ
θανάτου του ἐφρόντισε νὰ περισυλλέξῃ εἰς εἰδικὸν δωμάτιον τὰ μουσικά
του βιβλία, τὰ ὁποῖα ἀσφαλῶς θὰ μαρτυροῦν τὴν ἐπιμέλειαν καὶ τὸν
ζῆλον τοῦ εὐσεβοῦς Λευΐτου.

Ἀπὸ τοῦ 1915 διετέλεσε θρονικὸς Ἐπίτροπος Πάφου μέχρι τοῦ θα-
νάτου του καὶ ἀπὸ τοῦ 1931 ταμίας τῆς Μητροπόλεως μέχρι πρὸ διετίας.
Ἐπίσης διετέλεσεν ἐπὶ μακρὰν σειρὰν ἐτῶν ἐκκλησιαστικὸς δικαστὴς
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καὶ διδάσκαλος τῆς μουσικῆς εἰς τὰ κατηχητικά.

Ἡ κηδεία του ἐγένετο μετὰ πάσης μεγαλοπρεπείας κατὰ τὴν παρελ-
θοῦσαν Κυριακὴν ἀπὸ τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Θεοδώρου δαπάναις τῆς Ἱ.
Μητροπόλεως Πάφου, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Περ-
γάμου κ. Ἀδαμαντίου καὶ συλλειτουργούντων τοῦ Παν. Καθηγουμένου
Ἁγ. Νεοφύτου κ. Λαυρεντίου, τοῦ Παν. Ἐξάρχου Ἀρχιεπισκοπῆς κ.
Ἱερωνύμου, ἐκπροσωποῦντος τὸν Μ. Ἀρχ. Κύπρου, τοῦ Παν. Ἀρχιμαν-
δρίτου τοῦ θρόνου Πάφου κ. Γενναδίου καὶ δεκατεσσάρων ἱερέων τῆς
πόλεως καὶ τῶν περιχώρων.

Ἐπικήδειον εἶπεν ὁ π. Ἀρχιμανδρίτης Γεννάδιος, ἐξάρας τὰς ἀρετὰς
τοῦ μεταστάντος.

Εἰς τοὺς οἰκείους ἐκφράζομεν τὰ θερμά μας συλλυπητήρια, εὐχόμενοι
εἰς τὸν σεβαστὸν γέροντα, ὁ ὁποῖος «τὸν καλὸν ἀγῶνα ἠγώνισται» «τὸν
στέφανον τῆς δικαιοσύνης».
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