Oî Mαΐστορες τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης
τa 20χρονα: 1983 - 2003
❀
Γρ. Θ. Στάθη,
KαθηγητοÜ καd Xοράρχου-Mαΐστορος

α. Προσφωνήσεις
Mακαριώτατε,
\Eλλογιµώτατε κύριε Πρύτανι,
Kύριοι \Aκαδηµαϊκοί,
Kύριοι Συγκλητικοί, Kύριοι Συνάδελφοι,
Φιλοθεάµονες καd Φιλορρήµονες πάντες,
ΠλÉθος τ΅ν µουσικ΅ν τε,
\Aγαπητοί µου, Kυρίες καd Kύριοι.

Π οιός ¦χησε τa σήµαντρα, ποιός ¬λες τίς καµπάνες,
κι ï τόπος περιηχήθηκε κι âνωτισθήκαµε ¬λοι;
Kαd δράµαµε, νa δοÜµε τί, καd τί ν\ àφουγκρασθοÜµε;
Mήνα γιa δόξα γίνεται, µήνα γιa πανηγύρι;
Γιa πανηγύρι γίνεται καd γιa χαρa µεγάλη!
Mόν\ ôνθρωπος δbν σήµανε, µήδ\ ôγγελος Kυρίου.
^H µνήµη ™ βυζαντινc ζωντάνεψε, καd βγÉκαν
οî Ψάλτες οî Mαΐστορες τ΅ν χίλιων τόσων χρόνων,
µb τεριρbµ στa χείλια τους, µb \AξιονεστÖνος,
µb χερουβίµ, µb σεραφίµ, ψέλνουν àνάµεσά µας.
Aéτοd βαροÜν τa σήµαντρα, αéτοd καd τdς καµπάνες,
ν\ àκούσουµε τa ψάλµατα, νa εéφρανθÉ ™ καρδια µας!
Θa àναγνωρίζετε εûκολα σ\ αéτe τe δηµοτικe τραγούδι, ποf βγÉκε εéθfς κι αéθόρµητα àπ\ τeν νοÜ
µου, âν τFÉ àνοίξFει τοÜ στόµατός µου νa βρ΅ λόγια καd παινέµατα γι\ àπόψε, θ\ àναγνωρίζετε δυe - τρεÖς j
καd περισσότερες καλbς àρετbς καd àξίες ποf öχει ï λόγος κι ™ παράδοσή µας. Πρ΅τα, τcν δύναµη τ΅ν
σχηµάτων τÉς δηµοτικÉς ποίησης, ποf συγυρίζει µb µιÄς ¬λον τeν κόσµο τ΅ν πραγµάτων καd τ΅ν
πνευµάτων, τe χθbς καd τe σήµερα, καd τa στήνει τώρα µπροστά µας. ≠Yστερα, τcν δόνηση τ΅ν
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εéαίσθητων χορδ΅ν τÉς ψυχÉς µας µb τοfς êπλοfς àλλa σηµαδιακοfς ¦χους τÉς καµπάνας, ποf
γνωρίζουµε àπe γεννησιµιοÜ µας, στdς χαρbς καd στdς λύπες. Teν σκοπό, πάλι, αéτÉς τÉς κοσµοσύναξης µb
αéτοfς τοfς •περήχους· γιa δόξα καd γιa χαρa µεγάλη. Kι àκόµα, τcν µνήµη ποf γυρώνει σaν µαγνάδι ¬λον
τe κόσµο καd ποf ζωντανεύει καd µετασταίνει àνάµεσά µας παλαιοfς θρύλλους καd δόξες, νa µÄς µπολιάσουν
νa ξεχυθοÜµε µπροστa πιe δυνατοd καd βέβαιοι. Kι âδ΅ πρόκειται γιa τcν µνήµη τcν βυζαντινc καd τοfς
Mαΐστορες τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης.
Kι εrναι αéτό, µb αéτοfς τοfς στίχους, ποf µb λυτρώνει αéτcν τcν œρα· δbν εrµαι âγg ποf σÄς
κάλεσα, καλοί µου φίλοι· εrναι
“οî ψάλτες οî Mαΐστορες τ΅ν χίλιων τόσων χρόνων!
Kι âδ΅ συµβαίνει, βέβαια, ≤να θαÜµα, - ¬πως πάντοτε στeν χ΅ρο τÉς παράδοσης - , νa àσχολούµαστε
δηλαδc µb τοfς ποιητbς καd µελουργοfς καd µb τcν θαυµαστc τέχνη τους, τάχα πgς αéτc θέλουµε νa
σώσουµε καd προβάλουµε, κι εµαστε âµεÖς ποf σωζόµαστε µb αéτcν κι âµεÖς ποf κερδίζουµε τcν προβολή
µας àπ\ τcν δική τους προβολc œς âµÄς. \Aλλa αéτe τe θαÜµα εrναι ™ παράδοση!

β. Kαλωσώρισµα
\Eπιθυµ΅ αéτcν τcν πάντερπνη œρα, ποf ™ µνήµη ™ βυζαντινc ζωντάνεψε, νa σÄς καλωσωρίσω
¬λους, ¬σοι προσδράµατε µb καλωσύνη, σ\ αéτcν âδ΅ τcν λαµπρc Aθουσα Tελετ΅ν τοÜ Πανεπιστηµίου
\Aθην΅ν, νa τιµήσετε, κοντa στοfς ψάλτες τοfς Mαΐστορες τ΅ν χίλιων τόσων χρόνων, κι âµÄς τοfς
ôλλους Mαΐστορες τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης. Kαλωσωρίζουµε κι àντιτιµοÜµε, àξιοχρέως, ¬λους τοfς ψάλτες
τ΅ν \Eκκλησι΅ν τοÜ ΘεοÜ, παντeς çφφικίου, - πρωτοψάλτες, λαµπαδαρίους, δοµεστίκους, àνα-γν΅στες,
κανονάρχους - , αéτοfς ποf παροικοÜν στe κλεινeν ôστυ, τcν \Aθήνα, κι âκείνους ποf προσέδραµαν àπe
µακρυά. Xαιρόµαστε ποf βλέπουµε πλÉθος τοfς φιλακόλουθους, αéτοfς “τοfς ëστ΅τες âν οκÿω Kυρίου”
στcν çρθόδοξη λατρεία, ποf εûκολα çσφραίνονται τcν καλc δόση τÉς παράδοσης.
Kαd στρέφω τeν λόγο µου καd τcν καρδιά µου στοfς ψάλτες - τοfς Mαΐστορες τοÜ XοροÜ Ψαλτ΅ν
“Oî Mαΐστορες τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης”, τοfς πρώτους καλοfς φίλους ποf συνυπογράψαµε τcν ^Iδρυτικc
Πράξη, καd ¬λους τοfς ôλλους, τοfς παραπάνω àπe ëκατό, àπe τότε µέχρι τώρα, καd τοfς καλωσωρίζω µb
¬λη µου τcν àγάπη.

γ. Xρονικe τÉς προπαρασκευÉς καd συστάσεως
Kι εrναι αéτc ™ εéφρόσυνη àναφορά µου στοfς πρώτους συνοδίτες µου, ποf µb πάει πίσω εκοσι χρόνια,
τe φθινόπωρο τοÜ 1983, ¬ταν àρχίσαµε νa συναζόµαστε µιa φορa τcν ëβδοµάδα, κάθε Tρίτη, στcν αθουσα
συνεδρι΅ν τÉς ^IερÄς Συνόδου, στe κτήριο τÉς \AποστολικÉς Διακονίας, οî πρ΅τοι φίλοι ψάλτες, νa
µαθαίνουµε τa µελουργήµατα τοÜ \Iωάννου Mαΐστορος τοÜ Kουκουζέλη, ποf εrχα âπιλέξει γιa τcν ≤κτη
κατa σειρa µουσικολογικc σπουδc τοÜ ^Iδρύµατος BυζαντινÉς Mουσικολογίας. Kαd ¬λη ™ τριετία, àπ\ τe
1980 Sς τe 1983, qταν µιa περίοδος περισυλλογÉς καd περίσκεψης, καd καταγραφÉς τ΅ν àπαρχ΅ν πολλ΅ν
καλ΅ν σχεδίων καd ïραµάτων, γιa τcν Bυζαντινc Mουσικολογία καd τcν Ψαλτικc Tέχνη. oHταν τότε ποf
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φιλοπονοÜσα την καταλογογράφηση τ΅ν πρωτογράφων Xειρογράφων τ΅ν \Eξηγητ΅ν Διδασκάλων τÉς
Nέας Mεθόδου, τοÜ Γρηγορίου καd τοÜ Xουρµουζίου, καd öνοιωθα τοfς βυζαντινοfς καd µεταβυζαντινοfς
Mελουργούς, ποf τοfς ôγγιζα καd τοfς ψηλαφοÜσα στa χειρόγραφα, σaν τοfς δικούς µου àνθρώπους, ≤να
ôπειρο συγγενολόϊ, ποf τοfς ¦ξερα ¬λους, καd τοfς ξέρω, µb τa çνόµατά τους, πάππο πρeς πάππο, καd
•πόψελνα κιόλας, ¬πως öγραφα, τa θαυµαστa µελοποιήµατά τους.
Teν διο αéτe καιρό, 1980 ≤ως 1983 καd 1985, ï Θεός, κατa τdς ôγνωστες βουλές του, µb σηµάδεψε
καd µοÜ εrπε νa πορευτ΅ σb τρεÖς ±γιους τόπους γιa νa συντελεστοÜν, µb τcν διδασκαλία µου καd τcν ¬λη
σχετικc φροντίδα, τρεÖς îστορικbς äχογραφήσεις. ^H πρώτη πορεία µου - àποστολc qταν στcν
Kωνσταντινούπολη, καd στeν περίβολο τοÜ σεπτοÜ O¨κουµενικοÜ Πατριαρχείου, τe Πάσχα τοÜ 1981, γιa
τcν ζωντανc äχογράφηση τ΅ν \Aκολουθι΅ν τÉς Mεγαλης ^Eβδοµάδος καd τÉς λαµπροφόρου KυριακÉς τÉς
\Aναστάσεως, –καd γιa δεύτερη φορa τe ≠Aγιον Δωδεκαήµερο 1982-1983, καd γιa τρίτη φορά τeν Mάρτιο
τοÜ 1983 γιa τcν Γ΄ Στάση τ΅ν Xαιρετισµ΅ν στdς Bλαχέρνες καd τcν Kυριακc τÉς Σταυροπροσκυνήσεως
στeν Πατριαρχικe Nαe τοÜ ^Aγίου Γεωργίου. Erχα τότε τcν σπάνια εéκαιρία νa ζήσω, µb τcν χάρη τοÜ
ΘεοÜ καd τcν πατριαρχικc εéλογία τοÜ µακαριστοÜ O¨κουµενικοÜ Πατριάρχου κυροÜ Δηµητρίου, καd νa
κοινωνήσω ψαλτικa µb τοfς πατριαρχικοfς χοροfς καd τe πατριαρχικe îερατεÖο, τeν µακαρίτη ‰ Aρχοντα
Πρωτοψάλτη κfρ Bασίλειο Nικολαΐδη, τeν ‰ Aρχοντα Λαµπαδάριο κfρ Bασίλειο \Eµµανουηλίδη καd τeν
µακαρίτη Πρωτοπρεσβύτερο π. Παναγιώτη Tσινάρα. \Aπ\ τdς ζωντανbς αéτbς äχογραφήσεις âκδόθηκε ™
îστορικc τριλογία «Ta Πάθη τa Σεπτά», «\Aκάθιστος ≠Yµνος καd Σταυρο-προσκύνησις», καd
“Xριστούγεννα - Θεοφάνεια”. Te 1983 äχογράφησα καd τcν \Aκολουθία τÉς Z΄ KυριακÉς τοÜ
Πεντηκοσταρίου -“τ΅ν êγίων 318 θεοφόρων πατέρων τÉς âν Nικαί÷α A΄ O¨κουµενικÉς Συνόδου”, στeν îερe
ναe τÉς Παναγίας τοÜ Πέραν, àλλa ™ äχογράφηση αéτc δbν κυκλοφορήθηκε σb àνάλογο ôλµπουµ δίσκων.
^H δεύτερη àποστολή µου qταν στe ≠Aγιον ‰ Oρος, τe καλοκαίρι τοÜ 1981, γιa τcν ëτοιµασία καd
äχογράφηση τÉς \Aκολουθίας τοÜ ^Aγίου Σίµωνος τοÜ Mυροβλήτου. Γιa πρώτη καd µοναδικc φορa
àνταποκρίθηκαν στe κάλεσµα καd συγκεντρώθηκαν στa Kατουνάκια, στcν \Aδελφότητα τ΅ν Δανιηλαίων
καd στcν \Aδελφότητα τ΅ν Θωµάδων, οî κυριώτεροι τότε ^AγιορεÖτες Ψάλτες, –ΔανιηλαÖοι, Θωµάδες,
KαρτσωναÖοι, Mικραγιαν-νανίτες, Σιµωνοπετρίτες, Γρηγοριάτες– , καd µb ôκουσαν νa τοfς µιλάω γιa
âκφραστικa καd ëρµηνευτικa τÉς σηµειογραφίας ψαλτικa θέµατα καd νa τοfς συγκροτήσω σb ^Aγιορειτικe
Xορe Ψαλτ΅ν νa ëρµηνεύσουν τa âπιλεγµένα γιa τcν äχογράφηση µελοποιήµατα. ^H àγάπη καd ï
σεβασµeς qταν àµοιβαÖα, καd ™ àντίδοση τ΅ν ψαλτικ΅ν καd µουσικολογικ΅ν âµπειρι΅ν àπροσµέτρητη. ^H
äχογράφηση öγινε στe Kαθολικe τÉς Σκήτης τÉς ^Aγίας ‰ Aννης, καd ï δίσκος ποf κυκλοφορήθηκε, ½ς
öκδοση τÉς ^IερÄς MονÉς Σίµωνος Πέτρας, τιτλοφορεÖται «\Aκολουθία τοÜ ^Oσίου Σίµωνος».
^H τρίτη φορa ποf àνελαβα µιa îερc âνασχόληση, qταν στe ^Iερe Kοινόβιο “^O Eéαγγελισµeς τÉς
Θεοτόκου” στcν ^Oρµύλια XαλκιδικÉς, τότε, τe 1983- 1985. ≠Yστερα àπe µακρa àναµονή, καd àπe µένα
και àπ\ τcν \Aδελφότητα τοÜ γυναικείου αéτοÜ MοναστηριοÜ - Mετοχίου τÉς Σίµωνος Πέτρας, ï Θεeς
εéδόκησε νa ρθÉ ï καλeς καιρeς - ‘τe πλήρωµα τοÜ χρόνου’ γιa τcν âπιτέλεση κι αéτοÜ τοÜ
πρωτοπορειακοÜ καd σπουδίου öργου· τÉς äχογραφήσεως, δηλαδή, τÉς «\Aκολουθίας τÉς ^Oσίας Mαρίας
MαγδαληνÉς», σb µιa σειρa ≤ξι κασετ΅ν. Λέω ‘µακρa àναµονή’, γιa µένα µbν âπειδc àπe παλαιότερα ¦θελα
ν\ àσχοληθ΅ µb τcν ψαλτικc πρακτικc τ΅ν χορ΅ν τ΅ν ψαλτρι΅ν µοναχ΅ν στa γυναικεÖα µοναστήρια· γιa
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τcν ^Oρµυλιώτικη \Aδελφότητα δb âπειδc öπρεπε νa •περνικήσουν δισταγµοfς καd âνδοιασµούς, àλλa καd νa
φθάσουν σb ≤να •ψηλe àναβαθµe γυναικείας ψαλτικÉς, καd àπe ôποψη τονικότητας καd àπe ôποψη çρθÉς
ëρµηνείας καd ψαλτικÉς âκφράσεως. Xρειάστηκαν ëπτa τριήµερα µεταβάσεώς µου καd ïλοήµερης
διδασκαλίας στe µοναστήρι γιa νa âπιτευχθÉ ™ àγαθc ο¨κειότητα καd ™ àπολυπραγµόνητη σχέση τÉς
παράδοσης δασκάλου καd µαθητ΅ν -καd âδ΅ µαθητρι΅ν, καd νa äχογραφηθÉ ™ Aκολουθία. Oî θεοπειθεÖς
εéχbς καd τa ëκατοντάδες ‘κοµποσχοίνια’ τÉς ^Hγουµένης Γερόντισσας Nικοδήµης καd ôλλων ^Aγιορειτ΅ν
Γερόντων στe ≠Aγιονόρος, σb µοναστήρια καd στcν öρηµο, µÄς îκάνωσαν νa τελειώσουµε αéτe τe îστορικe
καd καταπληκτικe öργο. Mοιάζει νa •περπερίσσευσαν οî êγιορειτικbς εéχbς καd οî εéλογίες καd θεωρ΅ τeν
ëαυτό µου •περευεργετηµένο, κι εéχαριστ΅ τον Θεό µου γι αéτe πάντοτε.
Te 1983, µb τcν εéδοκία τοÜ ΘεοÜ, τελείωσε µιa µεγάλη περίοδος θλίψεων, ποf âκεÖνος πάλι θέλησε
νa περάσω, καd àναγορεύτηκα ^Yφηγητcς στcν Θεολογικc Σχολή, ≈στερα àπe τρίχρονη àναβολc τÉς
σχετικÉς διαδικασίας. Te φθινόπωρο τοÜ 1983 ôρχισα καd τa πανεπιστηµιακa µαθήµατα ½ς “ôµισθος
âπίκουρος Kαθηγητής”. Kατa µιaν àγαθc συγκυρία âφέτος γιορτάζω κι αéτa τa ε¨κοσάχρονα· δηλαδή τοÜ
ΠανεπιστηµιακοÜ Διδασκάλου. \EκεÖνο τe φθινόπωρο, λοιπόν, µαζd µb τcν µαγεία τÉς ψαλτικÉς τέχνης τοÜ
Kουκουζέλη καd τcν βυζαντινc γοητεία καd νοσταλγία µαζί, εrχα µb τοfς φίλους ψάλτες, πέρ\ àπ\ τcν
διδασκαλία κυρίως σb ëρµηνευτικe καd α¨σθητικe àναβαθµό, καd χρήσιµη àνταλλαγc àπόψεων γιa
çργανωτικa θέµατα καd γιa φανέρωση τοÜ πλούτου τÉς ψαλτικÉς, βυζαντινÉς καd µεταβυζαντινÉς
παράδοσης. Aéτeς ï πλοÜτος τÉς ψαλτικÉς παράδοσης, qταν µόνιµο κανονάρχηµα àπe ≤να àόρατο χερουβίµ
στc σκέψη µου, κι ¬λα τa ôγρυπνα βράδια στe ^Aγιονόρος, ¬που öκανα τeν Kατάλογο τ΅ν Mουσικ΅ν
Xειρογράφων. ≠Eνα ‘παρασηµείωµα’, στe ^Aγιορειτικe Mνηµονάρι µου, στdς 25 \Iανουαρίου 1972, στc
µονc \Iβήρων, λέει:
“Erναι κάποια βράδια, - ξανάρθαν πάλι οî öγνοιες καd οî γνοισµένες àγρύπνιες - , ποf ξαπλωµένος
κρατάω τa µάτια çρθάνοιχτα, καd βλέπω τe µέλλον· π΅ς θά \ναι ¬ταν τελειώσει ™ καταλογογράφηση,
¬ταν δηµοσιευθÉ ï πολύτοµος Kατάλογος… π΅ς ¬ταν τe ≠Iδρυµα BυζαντινÉς Mουσικολογίας πάει
µπροστa κι ™ Bυζαντινc Mουσικc µπÉ στe διεθνbς προσκήνιο, καd π΅ς ¬ταν µb µεγάλο Xορe Ψαλτ΅ν

θa γίνονται ëρµηνεÖες παλαι΅ν µελ΅ν τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης!. Ὤ, Θεέ µου, δbν θέλω νά \ναι µονάχα
ùνειρο κι öκσταση· βοήθα νa γίνουν στ\ àλήθεια ¬λα αéτά. Δbν πειράζει iν µοÜ κλέβουν zρες àπ\ τeν
≈πνο µου τώρα!”.
^H σύσταση ëνeς XοροÜ Ψαλτ΅ν àπe µένα, καd µb µένα διδάσκαλο καd χοράρχη, àποτελοÜσε πιa τe
πλήρωµα τοÜ χρόνου γιa τcν œριµη παρέµβαση στa ψαλτικa πράγµατα τοÜ τόπου µας. ^H âµπειρία ποf
εrχα àποκτήσει κατa τcν συνεργασία µb τeν µακαρίτη Ἄρχοντα Πρωτοψάλτη κfρ Θρασύβουλο Στανίτσα
καd τdς τρεÖς µουσικολογικbς σπουδbς ποf πραγµατοποίησα µαζί του {Πέτρος Mπερεκέτης (1974) Γρηγόριος Πρωτοψάλτης (1976)- Πέτρος Πελοποννήσιος (1979)}, µb τeν µακαρίτη πάλι Πρωτοψάλτη
κfρ Xρύσανθο Θεοδοσόπουλο {Mπαλάσης îερεfς καd Nοµοφύλαξ, (1978 στcν Θεσσαλονίκη)}, µb τeν
Πρωτοψάλτη κύριο Θεόδωρο Bασιλικό {Θεόδωρος Φωκαεύς (1984)}, κι àκόµα µb τοfς Πρωτοψάλτες
κύριο \Aθανάσιο Kαραµάνη {στeν î. ν. êγίου Δηµητρίου} καd κύριο Xαρίλαο Tαλιαδ΅ρο {στeν î. ν. τÉς

Γρ. Θ. Στάθης, Oî Mαΐστορες τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης: τa 20χρονα - ï Πανηγυρικeς Λόγος

❀ 4

^Aγίας Σοφίας}, καd παλαιότερα µb τeν πρωτοψάλτη κύριο Γεώργιο Kακουλίδη, καd àρχc - àρχή, τe 1972,
µb τeν µακαρίτη \Aντώνιο Mπελούση καd τeν Πανελλήνιο Σύλλογο ^Iεροψαλτ΅ν “\Iωάννης ï Δαµασκηνeς
καd Pωµανeς ï Mελωδός”, àλλa καd οî διαπιστώσεις γιa τdς δυσκολίες στeν καταρτισµe τοÜ XοροÜ Ψαλτ΅ν
κάθε φορά, καd κυρίως οî δυσκολίες προσλήψεως âκ µέρους τ΅ν διαφόρων πάντοτε ψαλτ΅ν, τÉς
ëρµηνευτικÉς διδαχÉς µου περd τÉς ψαλτικÉς τέχνης, µοÜ ¨σχυροποίησαν τcν γνώµη νa δηµιουργήσω ≤να
µόνιµο Xορe Ψαλτ΅ν, ποf θa τοfς διδάσκω καd θa χοραρχ΅.
Erχα ëτοιµάσει καd τdς µουσικολογικbς σπουδbς γιa τeν \Iωάννη Πρωτοψάλτη τeν Tραπεζούντιο (γιa
τe 1985), κι εrχα συνεργασθÉ µb τeν Πρωτοψάλτη κύριο Γεώργιο Σύρκα, καθgς καd γιa τeν Xουρµούζιο
Xαρτοφύλακα, ποf ¦θελα νa διδάξει ï µακαρίτης Πρωτοψάλτης τ΅ν \Aθην΅ν κfρ ΣπÜρος Περιστέρης. Oî
δυe αéτbς µουσικολογικbς σπουδbς δbν πραγµατοποιήθηκαν τότε. Δbν θέλησα, ¬µως, νa τdς παρουσιάσω
âγώ· καd προχώρησα στcν ≤κτη κατa σειρa µουσικολογικc σπουδή, τeν \Iωάννη Kουκουζέλη. Θέλησα µb
τeν Kουκουζέλη, τeν θαυµαστe βυζαντινe διδάσκαλο καd ùντως Mαΐστορα, νa ξαναπάρω àπ\ τcν àρχc τa
πράγµατα τÉς BυζαντινÉς ΨαλτικÉς Tέχνης. Kι ¬ταν qρθε ï καιρός, µετa àπe δυe χρόνια συνεχεÖς πρόβες,
κατa τdς ïποÖες καταστάλλαξε καd ï àριθµeς καd τa çνόµατα τ΅ν φίλων ψαλτ΅ν ποf àπάρτιζαν τeν Xορe
τότε, καθgς καd τe σχÉµα παρουσιάσεως σb δύο ™µιχόρια µb τοfς ¨σοκράτες στe κέντρο πίσω καd στa ôκρα
καd τοfς δύο j τέσσερεις δοµεστίκους καd καλοφωνάρηδες µπροστά, θέλησα πάλι, ν\ àνεβάσω τcν Ψαλτικc
Tέχνη σb πανεπιστηµιακe âπίπεδο, καd âπέλεξα τcν A¨θουσα αéτcν âδ΅ τοÜ Πανεπιστηµίου \Aθην΅ν γιa
τcν πρώτη âπίσηµη âκδήλωση τ΅ν “Mαϊστόρων τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης”, τcν 3 Mαρτίου 1986. Kι •πÉρξε
τe µέγα ψαλτικe γεγονός!

δ. ^H ^Iδρυτικc Πράξη
Tcν πώτη ëβδοµάδα τοÜ Nοεµβρίου τοÜ 1985 συνέταξα καd τcν ^Iδρυτικc Πράξη τοÜ XοροÜ Ψαλτ΅ν,
âπιλέγοντας καd τeν τίτλο “Oî Mαΐστορες τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης” àνάµεσα àπe δυe - τρεÖς ôλους
παρεµφερεÖς. Kαd τcν 8 Nοεµβρίου τοÜ 1985, µέρα τ΅ν γενεθλίων µου, κάλεσα τοfς ε¨κοσιτέσσερεις τότε
φίλους ψάλτες, τa îδρυτικa µέλη, καd συνυπέγραψαν τcν ^Iδρυτικc Πράξη.
^O Xορeς Ψαλτ΅ν “Oî Mαΐστορες τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης”, σύµφωνα µb τcν Γ΄ Nεαρa τοÜ
\IουστινιανοÜ, γιa τeν Xορe Ψαλτ΅ν τÉς ^Aγίας Σοφίας, καd σύµφωνα µb ¬λα τa κατοπινa Bυζαντινa
Tυπικά, àπαρτίζεται àπe 25 ψάλτες µαζd µb τeν Πρωτοψάλτη. Kατa τe Tυπικe τÉς Θεοτόκου \Eλεούσης
τÉς µονÉς Παντοκράτορος τοÜ ιβ΄ α¨΅να, àπαριθµοÜνται δύο δοµέστικοι, δεκαbξ ψάλτες, δύο λαοσυνάκτες
καd τέσσερεις κανονάρχοι, δηλαδc ε¨κοσιτέσσερεις καd µb τeν Πρωτοψάλτη ε¨κοσιπέντε. ^O àριθµeς αéτeς
τοÜ βυζαντινοÜ XοροÜ Ψαλτ΅ν δbν ôλλαξε ποτb πρeς τa πάνω.
Te âνδιαφέρον, ¬πως τe θεωρ΅, Προοίµιο τÉς ^IδρυτικÉς Πράξης καd τa çνόµατα τ΅ν îδρυτικ΅ν µελ΅ν
δηµοσιεύονται καd στe Φυλλάδιο ποf ëτοιµάσαµε γιa τa ε¨κοσάχρονα, καd µπορεÖτε νa τa µάθετε.
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Te “Προοίµιο” τÉς ^IδρυτικÉς Πράξεως”
“^H Ψαλτικc Tέχνη, βυζαντινc καd µεταβυζαντινή, εrναι, àναµφισβήτητα, ™ âθνική µας µουσικc öκφραση, στcν τελειότερή
της µορφή. Kαd âπειδc •πηρετεÖ τdς θρησκευτικbς âκδηλώσεις τ΅ν ^Eλλήνων σb δηµόσιες συνάξεις àποτελεÖ πάγκοινο
κληρονόµηµα. Δbν εrναι •πόθεση µονάχα τ΅ν ψαλτ΅ν καd τ΅ν κληρικ΅ν, ποf βέβαια εrναι οî φυσικοd φορεÖς, àλλa τοÜ καθένα
πιστοÜ, ποf βλέπει µέσα σ’ αéτcν τcν µορφc τέχνης τdς καταβολές του. Aéτe σηµαίνει πgς ™ Ψαλτικc Tέχνη δbν πρέπει νa
κακοποιεÖται, àλλ’ σα-σα νa εrναι σεβαστή, σaν µνηµεÖο τέχνης καd σaν âθνικc παράδοση.
\Aπe δ΅ ξεκινάει ï ζÉλος καd τe χρέος γιa öρευνα αéτÉς τÉς τέχνης καd αéτÉς τÉς παράδοσης, νa φανερωθÉ σb ¬λο της τe
πρωτόκοπο κάλλος, νa àνασυρθοÜν οî àπολησµονηµένοι âθνικοί µας µελουργοd καd νa ξανακουστοÜν τa διπλωµένα σb χειρόγραφα
µελουργήµατά τους. Te öργο αéτe εrναι âπιστηµονικe κι öχει àναληφθÉ àπ’ τe ≠Iδρυµα BυζαντινÉς Mουσικολογίας, àπe
Πανεπιστηµιακbς ≤δρες, καd àπe φιλότιµες προσωπικbς πρωτοβουλίες. ^H προσωπική µου συµβολc στe öργο αéτe µb àνύσταχτη
àγρύπνια, καd µάλιστα σb διεθνbς âπίπεδο, γιa τcν àποκατάσταση καd διόρθωση τ΅ν πορισµάτων τÉς ξένης µουσικολογικÉς
öρευνας στe καίριο θέµα τÉς âξηγήσεως καd µεταγραφÉς τÉς παλαιÄς σηµειογραφίας καd τa ¬σα καλa qρθαν σb φ΅ς, δbν εrναι
θέµα ποf πρέπει νa τe προβάλω âδ΅, àποτελεÖ, ¬µως, µιaν âγγύηση καd χρησιµεύει ½ς •πόβαθρο καd θεµέλιο νa µνηµειωθÉ ™
Ψαλτικc Tέχνη, γενικά, καd νa στηθÉ τe συγκεκριµένο öργο τοÜ XοροÜ Ψαλτ΅ν, ποf εrναι τe προκείµενο θέµα.
^Ωστόσο, πρέπει νa λεχθÉ πgς τcν τελευταία ε¨κοσαετία, •πάρχει µιa ζύµωση γύρω àπe τa ψαλτικa πράγµατα τοÜ τόπου
µας. Σύλλογοι ψαλτ΅ν, –καd γιa λόγους συνδικαλιστικ΅ν âπιδιώξεων–, öχουν îδρυθÉ περd τοfς πενήντα, καd πολλbς Xορωδίες
öχουν συγκροτηθÉ, οî ïποÖες, κατa τeν καταρτισµe τοÜ προγράµµατος, êµιλλ΅νται νa συµπεριλάβουν παλαιbς βυζαντινbς
συνθέσεις καd νa τdς ëρµηνεύσουν µb σοβαρότητα. Παράλληλα, ™ δισκογραφικc παραγωγc καd ™ διάδοση τÉς κασετοεγγραφÉς, –
µb ¬λες τdς àρνητικbς âπιπτώσεις–, κατέστησαν τcν Bυζαντινc Mουσικc πιe προσιτc σb εéρύτερο κοινό, καd διέδωσαν κάποια
çνόµατα τ΅ν âθνικ΅ν µας µελουργ΅ν. Te Pαδιόφωνο καd ™ Tηλεόραση, παρόλο ποf στeν τοµέα αéτeν δbν λειτουργοÜν καθόλου
σωστά, –àντεθνικa θά \λεγα–, συµβάλλουν σb µιa κάποια διάδοση τÉς σηµερινÉς ψαλτικÉς κατάστασης.
hAν σκύψουµε λίγο στdς διαπιστώσεις αéτές, πέρ’ àπ’ τa θετικά τους σηµεÖα, θa δοÜµε πολλbς àρνητικbς καd µάλιστα
âπιζήµιες πλευρές. ^Yπάρχει µιa εéκολία –χωρdς îστορικc γνώση– νa λέει ï καθένας ψάλτης ¬τι εrναι ï γνήσιος ëρµηνευτcς τÉς
ΨαλτικÉς, κι •πάρχει, στcν περίπτωση τ΅ν κασετ΅ν, µιa εéχέρεια κερδοσκοπικÉς âπιχείρησης, ποf àλλοιώνουν τe πρόσωπο τÉς
ΨαλτικÉς Tέχνης καd κακοποιοÜν βάναυσα τcν παράδοση, âρήµην µάλιστα ¬λων τ΅ν ôλλων πιστ΅ν, στοfς ïποίους âξίσου àνήκει
αéτe τe âθνικe κληρονόµηµα. Δbν •πάρχει àµφιβολία ¬τι µb τeν ≤να j µb τeν ôλλο τρόπο öτσι νοθεύεται ™ παράδοση καd
àλλοιώνεται ™ µουσικc öκφραση τÉς çρθόδοξης λατρείας. Oî ψάλτες µας εrναι âκπρόσωποι τοÜ λαοÜ στc δηµόσια λατρεία καd δbν
âπιτρέπεται, δbν öχουν τe δικαίωµα, νa κάνουν ¬,τι θέλουν τdς προσευχbς τ΅ν πιστ΅ν.
Στe σηµεÖο αéτe πρέπει νa λεχθÉ ¬τι χρειάζεται κάποιο χαλινάρι àπe ψηλά. Erναι àδιανόητο ™ Tηλεόραση καd τe
Pαδιόφωνο, ï EOT καd τe ^YπουργεÖο ΠολιτισµοÜ, νa àσχολοÜνται –¬ταν àσχολοÜνται– µb τcν âθνική µας παραδοσιακc µουσικc
καd νa µc ρωτοÜν τcν ε¨δικc Συνοδικc \Eπιτροπc \EκκλησιαστικÉς Tέχνης καd MουσικÉς, τe ≠Iδρυµα BυζαντινÉς
Mουσικολογίας, τcν ^Oµοσπονδία Συλλόγων ^Iεροψαλτ΅ν, τοfς êρµόδιους TοµεÖς XριστιανικÉς Λατρείας τ΅ν Θεολογικ΅ν
Σχολ΅ν, ôλλους Συλλόγους τÉς âθνικÉς µουσικÉς καd àνθρώπους ποf àναλώνουν τc ζωή τους γι’ αéτe τe âθνικe θέµα. \Aλλ’
âπειδc εrναι θέµα τέχνης καd γιa νa µc νοµισθÉ ¬τι âµποδίζεται ™ âλευθερία τοÜ καλλιτέχνη, –καd στcν περίπτωσή µας τ΅ν
ψαλτ΅ν, παρόλο ποf âδ΅ εrναι δοσµένος ≤νας συντηρητισµός–, προσωπικa βλέπω τcν δηµιουργία ëνeς µέτρου κρίσεως σb ¬λη
αéτc τc ζύµωση, ποf ξεκινάει, κάποιες φορές, àπe àγαθbς προθέσεις, àλλa δbν φτάνει στe στόχο καd ξεστρατίζει µb âπικίνδυνες
âπιπτώσεις.
Aéτe τe µέτρο κρίσεως j τe σηµεÖο àναφορÄς εrναι ™ δηµιουργία ëνeς XοροÜ Ψαλτ΅ν, ποf θa àναλάβει νa φανερώσει τa
âπιστηµονικa πορίσµατα γύρω àπ’ τc Bυζαντινc Mουσική, καd µb σοβαρότητα κι •πευθυνότητα θa ëρµηνεύσει τeν µουσικe
πλοÜτο τÉς λατρείας µας, ποf µÄς κληρονόµησαν οî γενεbς τ΅ν πατέρων µας. Kαd χρειάζεται ζÉλος καd σοβαρότητα, γνώση καd
παρρησία, ποf •παγορεύονται àπ’ τcν âπιστηµονικc κατάρτιση καd τcν âθνικc εéθύνη, γιa νa âπιτευχθοÜν οî στόχοι αéτοÜ τοÜ
âγχειρήµατος, ποf εrναι ™ çρθc µουσική µας παράδοση καd ™ προβολή της γιa νa λειτουργεÖ çργανικa στc ζωc τ΅ν νεοελλήνων.
^O Xορeς τ΅ν Ψαλτ΅ν θa εrναι τe ùργανο. Στόχος εrναι ™ µουσικc - λατρευτικc παιδαγωγία τ΅ν νεοελλήνων, γιa µιa àπ’
τdς κυριώτερες âκφράσεις ποf τοfς àφοροÜν· ™ µουσικc öκφραση στcν προσοµιλία τους µb τeν Θεe καd τοfς êγίους του. Kαd
λέγοντας παιδαγωγία, âννο΅ νa προσπαθήσουµε νa µάθει ï νεοέλληνας, τί λέγεται δοξολογία, τί αrνος, τί χερουβικό, τί δοξαστικό,
τί µεγαλυνάρι, τί τροπάριο τέλος πάντων· καί, π΅ς εrναι ™ µουσικc µορφc τοÜ ëνeς καd π΅ς τοÜ ôλλου· καd ποιός öγραψε αéτcν
τcν σύνθεση καd ποιός τcν ôλλη· καd πότε âτοÜτο καd πότε âκεÖνο· καd ποιά εrναι ™ θαυµαστc öκφραση καd àξεπέραστη àξία τÉς
βυζαντινÉς \Oκτωήχου καd ποιός ï πλοÜτος κι ï àπέραντος èκεανeς τÉς πολυηχίας τÉς µουσικÉς µας παράδοσης. Na µάθει ï
νεοέλληνας, ¬ταν λατρεύει, νa συµµετέχει στc λειτουργία, γιa πολλαπλό του ùφελος.
Mb τdς προοιµιακbς αéτbς σκέψεις καd µb πολλc περίσκεψη καd µb τcν âξαρχÉς ïµολογία καd δήλωση ¬τι προσωπικa δbν
öχω φιλοδοξίες, àλλ’ öχω συγκεκριµένες âπιδιώξεις, προχωρ΅ στcν ¥δρυση ëνeς χοροÜ Ψαλτ΅ν, µb τcν âπωνυµία
“Oî Mαΐστορες τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης”
ποf àποτελεÖ τcν îδρυτικc - καταστατικc •ποχρέωση τοÜ ^Iδρύµατος BυζαντινÉς Mουσικολογίας. ^O σκοπeς καd οî
συγκεκριµένες âπιδιώξεις αéτοÜ τοÜ XοροÜ Ψαλτ΅ν, ï προγραµµατισµeς τ΅ν µουσικολογικ΅ν σπουδ΅ν καd ™ àνάπτυξη τÉς
δραστηριότητας στeν ëλληνικe χ΅ρο καd στe âξωτερικό, ™ διεύθυνση καd διδασκαλία τοÜ XοροÜ, ™ âπιλογc τ΅ν ψαλτ΅ν καd οî
•ποχρεώσεις τους, ™ δισκογραφικc παραγωγc καd οî àπολαβές, ™ Γραµµατεία καd τe TαµεÖο τοÜ XοροÜ, καd ôλλες λεπτοµέρειες
λειτουργίας αéτοÜ τοÜ çργάνου, εrναι θέµατα ποf ρυθµίζονται àπ’ τa àκόλουθα ôρθρα”. […]
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^O àκροτελεύτιος ¬ρος τÉς ^IδρυτικÉς Πράξης εrναι ï àκόλουθος:
“Γιa νa λειτουργήσει σaν θεσµeς ρυθµιστικeς στa ψαλτικa πράγµατα καd γιa νa âπιβληθÉ σaν γεγονeς
καλλιτεχνικe στeν τόπο µας ï Xορeς αéτeς «Oî Mαΐστορες τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης», χρειάζεται νa
τηρήσουν οî ψάλτες τeν λόγο τους, νa τιµήσουν τcν •πογραφή τους καd νa φανοÜν ¬σο γίνεται
µακρόχρονα συνεπεÖς. ‰ Eτσι θa àποκτηθÉ ïµοθυµία, σύµπνοια, ïµοιογένεια στcν öκφραση καd
εéχέρεια στcν πραγµατοποίηση τ΅ν σκοπ΅ν τÉς ¥δρυσης αéτοÜ τοÜ XοροÜ καd σb µιa σωστc καd
âθνικa καρποφόρα εéδοκίµηση. Θεάρεστο öργο çρεγόµαστε καd àναλαµβάνουµε νa âπιτελέσουµε. Mb
τcν χάρη τοÜ ΘεοÜ θa πετύχουµε πολλa πράγµατα.
Oî σκιbς τ΅ν àπολησµονηµένων χιλίων τόσων βυζαντιν΅ν καd µεταβυζαντιν΅ν µελουργ΅ν, ποf
τραβοÜµε àπe πάνω τους τcν àχλf τÉς λησµονιÄς, συγκροτοÜν χορεία - νέφος ïλόκληρο καd σταλάζουν
àπe πάνω µας γλυκασµe νa µÄς âνισχύουν.
^H âνασχόλησή µας µb τe öργο τους εrναι γι’ αéτοfς µνηµόσυνο α¨ώνιο, γιa τοfς σύγχρονους πιστοfς
≤λληνες âξόφληση χρέους καd παράδοση ζωντανÉς öκφρασης, καd γιa µÄς τοfς διους πολλαπλe ùφελος
καd «ψυχικe µνηµόσυνο». Δίπλα στa çνόµατα τ΅ν µεγάλων µελουργ΅ν µας θa µείνουν γραµµένα καd
τa çνόµατά µας”.
Tcν îδρυτικc Πράξη •πέγραψαν ε¨κοσιτρεÖς (23) φίλοι ψάλτες, τcν 8η Nοεµβρίου 1985· οî ëξÉς κατa σειρά: Θεόδωρος
Bασιλείου, Παναγιώτης Σουσούνης, \Aθανάσιος BουρλÉς, Συµεgν Mαραγκίδης, ΣπÜρος \Aποστόλου, \Aθανάσιος ΠαϊβανÄς,
Γεώργιος Γιαννακόπουλος, \Iωάννης Σπετσιώτης, XρÉστος Kοντακηνός, \Aθανάσιος BουγιουκλÉς, \Eλευθέριος Xαραλαµπίδης,
Eéάγ-γελος Σαββάκης, Nίκος Kωνσταντινοπουλος, Παναγιώτης Mάθος, \Iωάννης \Iσταµπουλούογλου, Mιχαcλ Kατινιώτης,
\Aθανάσιος Γλάρος, Eéάγγελος Γλαρος, Δηµήτριος Zατζηαποστόλου, \Aθα-νάσιος Nτζάνης, Παναγιώτης Tζανάκος,
Παναγιώτης Δερµούσης, \Aθανάσιος Παπαγεωργίου.
{^Iδρυτικc Πράξη: Xορeς Ψαλτ΅ν “Oî Mαΐστορες τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης”, δηµοσιευµένη στeν τόµο Tιµc πρeς τeν
Διδάσκαλον, \AθÉναι 2001, σσ. 781-792}.

ε. “^O σκοπeς και οî συγκεκριµένες âπιδιώξεις”
Te δεύτερο Ἄρθρο τÉς ^IδρυτικÉς Πράξης περιγράφει τeν σκοπe καd τdς συγκεκριµένες âπιδιώξεις, ποf
θa ¦θελα νa τdς àναφέρω καd âδ΅·

“α. Σκοπeς τοÜ XοροÜ Ψαλτ΅ν «Oî Mαΐστορες τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης» εrναι ™ φανέρωση σb δηµόσιες
συνάξεις καd ™ φωνογράφηση τÉς ψαλτικÉς παράδοσης ¬πως öφτασε âξελιγµένη ½ς âµÄς µb µιaν àδιάκοπη
διαδοχc τ΅ν πρωτοψαλτ΅ν, λαµπαδαρίων, δοµεστίκων καd λογιωτάτων κληρικ΅ν (µοναχ΅ν, îεροµονάχων,
àρχιερέων, πατριαρχ΅ν). ‰ Eργο, δηλαδή, τοÜ XοροÜ εrναι ™ âνασχόληση µb τe σύνολο öργο τÉς µίας καd
àδιαίρετης βυζαντινÉς καd µεταβυζαντινÉς µελοποιίας τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης. Te öργο αéτe θa στηρίζεται
καd θa σκοπεύει πάντοτε στcν âπιστηµονικc τεκµηρίωση, τcν îστορικc âξακρίβωση καd τcν çρθc öκφραση
τÉς ΨαλτικÉς τÉς çρθόδοξης λατρείας.
β. ^H µουσικc παιδαγωγία τοÜ τόπου µας âπικεντρώνει τdς âπιδιώξεις τοÜ XοροÜ µb δύο συγκεκριµένα
àφετηριακa σηµεÖα· πρ΅το, τc φανέρωση τοÜ öργου τ΅ν σπουδαιοτέρων βυζαντιν΅ν καd µεταβυζαντιν΅ν
µελουργ΅ν, καd δεύτερο, τcν σπουδc τÉς µορφολογίας τÉς µελοποιίας. Παράλληλα, κι âπειδc πρόκειται γιa
ζωντανc λατρευτικc µουσικc παράδοση, ™ àναζήτηση καd προβολc ¬λων τ΅ν τύπων καd τ΅ν µορφ΅ν τÉς
λατρείας, τώρα καd παλαιότερα, àποτελεÖ ≤να µέληµα πρωταρχικό.
γ. ^H σπουδc αéτc τÉς µορφολογίας τÉς µουσικÉς öκφρασης τÉς λατρείας, θa γίνεται σb σειρa
àνοιχτ΅ν µαθηµάτων, κατa τακτbς ™µεροµηνίες καd γιa συγκεκριµένη πάντοτε µορφc µελοποιίας, ¬που ï
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Xορeς Ψαλτ΅ν θa µαθητεύει καd θa ψέλνει συγκεκριµένα δείγµατα, ποf θa öχουν καd ¬λοι ¬σοι âπιθυµοÜν
νa συµµετέχουν κατa τe µάθηµα καd µόνο. Oî σπουδbς αéτbς θa äχογραφοÜνται, γιa νa καταρτισθÉ µb τeν
καιρe ™ \Hχητικc ^Iστορία τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης. ^H σειρa τ΅ν àνοιχτ΅ν µαθηµάτων θa
προγραµµατίζεται σb âτήσιο κύκλο, àπe Φθινόπωρο µb ‰ Aνοιξη, θa δηµοσιεύεται στeν ™µερήσιο τύπο καd
θa πραγµατοποιεÖται στcν αθουσα τÉς ^IερÄς Συνόδου τÉς \Eκκλησίας τÉς ^Eλλάδος, στeν âκκλησιαστικe
δηλαδc περίβολο, γιa νa àναγνωρίζεται ™ προσφορa τÉς \Eκκλησίας στdς σωστές της διαστάσεις”.
Kαd εéδόκησε ï Θεeς καd κατωρθώσαµε πολλa καd καλa πράγµατα. Kαd τdς µουσικολογικbς σπουδbς
συνεχίσαµε σ\ αéτcν âδ΅ τcν Aθουσα καd àπ\ τe 1995 στe Mέγαρο MουσικÉς \Aθην΅ν· καd σb πολλbς
πόλεις πολλ΅ν χωρ΅ν περιοδεύσαµε, καd πρόσφατα στcν Aéστραλία· καd σb µνηµειακοfς ναοfς καd
µοναστήρια ψάλαµε, καd σb µεγάλα âπετειακa γεγονότα στcν ^Eλλάδα καd σb ôλλες χ΅ρες· καd εκοσι µέχρι
τώρα öργα äχογραφήσαµε καd âκδώσαµε· καd δυe σειρbς διαλέξεων πραγµα-τοποιήσαµε γιa τcν Bυζαντινc
Σηµειογραφία καd γιa τe Στιχηραρικe Γένος Mελοποιίας· καd παλαιοfς λατρευτικοfς τύπους
àποκαταστήσαµε καd τοfς ξαναφέραµε στc λατρεία µας. Kαd τ ΅ Θε ΅ χάρις.
Δυσκολεύοµαι νa π΅ λεπτοµέρειες. Kαd ¬σα λέω σb πρ΅το ëνικe πρόσωπο, πιστέψτε µε ¬τι δbν τe
κάνω àπe αéταρέσκεια· àλλa δbν µπορ΅ νa κάνω κι àλλοι΅ς, γιατd ™ ταπεινότητά µου εrναι, iν ùχι τίποτε
ôλλο, ï εûκρατος àέρας σ\ αéτcν τcν àγλαοκαρπία. hAς îστορήσει ôλλος καλόβουλος κριτcς καταλεπτ΅ς
τa ¬σα µb τc χάρη τοÜ ΘεοÜ πετύχαµε. Kαd πάλι, στe Φυλλάδιο θa βρÉτε κάποια συγκεκριµένα στοιχεÖα.

ς. ^H ëτοιµασία
Σb ôλλη περίσταση, παρουσιάζοντας τeν Xορe Ψαλτ΅ν, καd κυρίως τcν ëτοιµασία µας γιa κάθε
âκδήλωση, öγραψα τa àκόλουθα.

“Oî Mαΐστορες τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης” ½ς τίτλος τοÜ XοροÜ Ψαλτ΅ν ποf ¥δρυσα τe 1983, δbν εrναι
βέβαια τυχαÖος. Θέλει νa πÉ πgς µέληµά µας κύριο εrναι ™ âνασχόληση µb τοfς µελουργοfς καd ψάλτες τÉς
ΨαλτικÉς Mεγαλουργίας, τοfς χίλιους τόσους ≠Eλληνες συνθέτες τοÜ αéτόνοµου ^EλληνικοÜ MουσικοÜ
ΠολιτισµοÜ· καd θέλει àκόµα νa δηλώσει πgς àπ\ τc χάρη τους κι âµεÖς µποροÜµε λίγο νa χαριτωθοÜµε,
τουλάχιστον πgς τοfς προσεγγίζουµε µb σεβασµe πολf καd àπολυπραγµόνητο. Kι ™ στάση αéτc
âπιβάλλεται àπe µόνη της καd àναγνωρίζεται. […]
Kι öκανε ‘θυρανοίξια’ καd πέρασε ™ ψαλτικc παράδοσή µας καd τcν µεγάλη πόρτα τοÜ Mεγάρου
MουσικÉς \Aθην΅ν, àνήµερα τa Xριστούγεννα τοÜ 1994, µb τοfς “Mαΐστορες τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης”, κι
àντιφωνεÖ καd àπe âκεÖ τe qθος καd τe ≈φος καd τe πρωτόκοπο κάλλος τÉς µουσικÉς δηµιουργίας.
Kάθε φορά, γιa τcν κάθε περίσταση ¬που εéδοκεÖ ï Θεeς καd καλούµαστε νa ψάλουµε σb µεγάλους
µνηµειακοfς ναοfς καd µοναστήρια καd àλλοÜ, στcν ^Eλλάδα καd στe âξωτερικό, καd σb µεγάλα καd îστορικa
γεγονότα καd µπροστa σb πατριάρχες καd àρχιεπισκόπους καd àρχbς καd âξουσίες, âπιλέγονται µέλη καλa
καd êρµόδια καd γίνεται µιa ëρµηνευτικc διείσδυση στe πνεÜµα τοÜ κάθε µελουργοÜ. Kι âξετάζεται ™
σηµειογραφία γιa νa µÄς πÉ ¬λα τa µυστικά της· κι ™ •µνογραφία κι ™ ποιητικc γλ΅σσα τ΅ν •µνογράφων
µb τcν θεολογία της âξετάζεται κι αéτc γιa νa κατανοηθÉ καλά· κι ï ρυθµeς κι ™ ρυθµοποιία καd ™ ρυθµικc
πολυποικιλία µb τcν διάκριση τ΅ν ρυθµικ΅ν ποδ΅ν, àλλa καd ™ σύντονη ρυθµικc êρµονία µb προσοχc καd
γνώση ψηλαφίζεται, σaν τcν àέναη ροc πού \ναι ψυχc τοÜ µέλους.
Kαd χρειάζεται, βέβαια, τÉς τέχνης τe φεγγοβόλισµα κι ™ διαίσθηση τοÜ τεχνίτη· πρέπει νa νοιώθεις
µb τcν êφc τÉς ψυχÉς καd ν\ àνεβάζεις τcν καρδιa στa χείλη, νa ψέλνει âκείνη, γιατd âκείνη ξέρει π΅ς ν\
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àγγίζει καd νa συγκινεÖ τdς ôλλες καρδιές […]. ^O ‘âγκείµενος τοÖς γράµµασι νοÜς’ καd τe qθος καd τe ≈φος
τÉς âκφράσεως πρέπει νa σb κινοÜν σ\ εéλάβεια, νa σb ‘σεβασµιάζουν’ νa ψέλνεις, νa βοÄς. Kι âδ΅ γίνεται
λόγος γι\ àποκάλυψη καd àντίδοση· µÄς διεγείρει ™ δόξα τοÜ ΘεοÜ ποf τcν διηγοÜνται οî οéρανοί, καd γίνεται
âπεγερµeς τe θαÜµα τÉς σωτηρίας µας, iν τcν διηγούµαστε κι âµεÖς τcν δόξα ψάλλοντάς την.
{“Aéτοβιογραφία”, Tιµc πρeς τeν Διδάσκαλον, σσ. 96-97}
ζ. ^H àποτίµηση {Γράµµα (21 Σεπτ. 1999)}
Oî Mαΐστορες τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης öχουµε σχέση παραδελφ΅ν µεταξύ µας· ¬πως παραδελφοd
àγαπηµένοι εrναι µεταξύ τους καd οî σαράντα µέχρι τώρα •ποψήφιοι διδάκτορές µου, - καd διδάκτορες καd
συνάδελφοί µου πιά - , στeν àπέραντο καd καλοστάφυλλο àµπελ΅να τÉς BυζαντινÉς Mουσικολογίας καd
ΨαλτικÉς Tέχνης. Kαd θαρρ΅ πgς εrναι µοναδικe φαινόµενο αéτe ποf χαρακτηρίζει τοfς Mαΐστορες τÉς
ΨαλτικÉς Tέχνης· οî περισσότεροι àπe αéτοfς εrναι âπιστήµονες µουσικολόγοι µb µεταπτυχιακbς σπουδές,
ποf συνδυάζουν τe χάρισµα τÉς καλλιφωνίας καd τcν πλήρη καd âντελÉ γνώση τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης. Aéτa
τa δυe πνευµόνια µας âµφυσοÜν “πνοc ζ΅σα” καd ζωντανεύουν τa πάντερπνα µελοποιήµατα ποf κρύβονται
στa εéλογηµένα βυζαντινa σηµάδια τÉς πάνσοφης ëλληνικÉς σηµειογραφίας τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης.
Στοfς Mαΐστορες àπευθύνθηκα καd γραπτά, τρεÖς τέσσερεις φορές, µb τcν συναίσθηση ¬τι γράφουµε
îστορία, καd âπεχείρησα µιaν àποτίµηση τοÜ öργου µας, καd γενικότερα τ΅ν ψαλτικ΅ν πραγµάτων, τcν 21
Σεπτεµβρίου 1999.

“\Aγαπητοd φίλοι ψάλτες, χαίρετε καd àγαλλιÄσθε.
Te τελευταÖο τέταρτο τοÜ ε¨κοστοÜ α¨΅νος, κατa τcν εéδοκία τοÜ ΘεοÜ καd τcν ¬ση àγαθc κρίση
âπιδαψιλεύει στcν ταπεινότητά µου, εrναι µιa περίοδος ποf θa µείνει îστορικc γιa τa ψαλτικa πράγµατα τοÜ
τόπου µας. \Aγάθυνε ï Θεeς τcν ^Eλλάδα καd µάλιστα τe κλεινeν ôστυ τ΅ν \Aθην΅ν καd φύτρωσαν καd
βλάστησαν καd ½ς κέδροι τοÜ Λιβάνου •ψώθηκαν, ‘τόµοι âξ ùρους κατασκίου δασέος’, οî πολλbς καd καλbς
âκδόσεις γιa τa χειρόγραφα καd τcν παράδοση τÉς βυζαντινÉς καd µεταβυζαντινÉς µελοποιίας, τÉς
πανθαύµαστης ^EλληνικÉς ΨαλτικÉς Tέχνης πρeς πλουτισµe καd στολισµe τÉς çρθόδοξης λατρείας. Kαd
çρθώθηκε καd τe δένδρον τe àγλαόκαρπον ‘âξ οy τρέφονται πολλοί’, τÉς καθ\ ™µÄς \AνατολÉς τe λάληµα καd
ôκουσµα, τοÜ νέφους τ΅ν βυζαντιν΅ν ποιητ΅ν καd µελουργ΅ν ï δροσερeς σταλαγµeς καd πάντων τe
περιήχηµα, ï Xορeς Ψαλτ΅ν “Oî Mαΐστορες τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης”. ^Oµολογ΅ τcν χάρη καd δbν
àποκρύβω τe καύχηµα, γιατd âξ àρχÉς öταξα τe öργο αéτe γιa καύχηση τÉς δόξας τοÜ ΘεοÜ, κατa τe µέτρο
τÉς àνθρώπινης àδυναµίας. Te περισσe εrναι îκάνωση ‘ôνωθεν’ δοσµένη.
Kαd εrστε καd σεÖς αéτοd ‘οRς δέδωκέ µοι’ ï Θεeς νa âπιτελέσουµε αéτe τe öργο, δηλαδc τcν µb
âπιστηµονικc γνώση καd îστορικc àκρίβεια ‘διa παντeς ανεσιν αéτοÜ’. Στe τέλος τώρα τοÜ α¨΅νος µποροÜµε
νa µετρήσουµε τeν pθλο: τdς πολλbς âκδηλώσεις στcν ^Eλλάδα καd τe âξωτερικό, τcν συµµετοχή µας σb
µεγάλα âπετειακa γεγονότα, τcν τέλεση ïλοκλήρων àκολουθι΅ν σb µνηµειακοfς βυζαντινοfς ναούς, τcν
äχογράφηση σηµαντικ΅ν µελοποιηµάτων· καd µb ¬λα αéτa τcν âπιβολc ¦θους καd ≈φους ψαλτικοÜ, ποf
àποτελεÖ σέµνωµα τÉς çρθόδοξης λατρείας.
^Ως πανεπιστηµιακeς Kαθηγητής, âρευνητcς καd συγγραφεfς τÉς BυζαντινÉς Mουσικολογίας καd ½ς
Xοράρχης τ΅ν “Mαϊστόρων τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης”, γνωρίζω καλa τe χρέος ποf µοÜ öλαχε καd τa
µερίσµατα τÉς δωρεÄς τοÜ êγίου Πνεύµατος ποf µοÜ âµπιστεύθηκε ï Θεός, δηλαδc ¬λους âσÄς, καd
àπευθύνοµαι στeν καθένα σας προσωπικa καd σÄς εéχαριστ΅ γιa τeν µόχθο ποf καταβάλετε, τeν ζÉλο ποf
âπιδεικνύετε γιa τcν âκµάθηση τ΅ν ψαλτέων κάθε φορά, καd τcν φροντίδα νa τελειωθÉτε στcν τέχνη, κατa
τcν διακαÉ εéχc τοÜ µαθητοÜ - ψάλτου τοÜ 1700, ποf σηµείωσε στcν üα ëνeς χειρογράφου “καd ï Θεeς
νa µb àξιώσFη νa µάθω καd τe µέλος καd τe ψάλω ε¨ς τcν ποθηµένην πατρίδα· àµήν”.
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Σb µιaν ôλλη εéκαιρία, γιa τa ‘θυρανοίξια’ τοÜ Mεγάρου MουσικÉς στcν θαυµαστc Ψαλτικc Tέχνη,
εrχα àπευθυνθÉ στοfς φίλους - ψάλτες ποf τότε συγκροτοÜσαν τοfς “Mαΐστορες” µb τeν àκόλουθο
àκροτελεύτιο λόγο· “Te βυζαντινe µέλος εrναι χορικe µέλος κι\ ï Xορeς εrναι ïµαδικc καd συλλογικc
•πόθεση καd εéθύνη. Θέλω, âσεÖς οî καλοί µου φίλοι καd συνεργάτες, νa εrστε ¬που εrµαι κι âγώ. Te ^δώρηµα\
τÉς καλλιφωνίας ποf λάβατε “ôνωθεν” καd ™ âντέλεια τÉς τέχνης ποf ™ ταπεινότης µου, - κατa τe χάρισµα
ποf πάλι “ôνωθέν âστι καταβαÖνον”-, µοχθεÖ ν\ àποκτήσετε, iς εrναι οî δυe φτεροÜγες ν\ àνεβάζουν ¬σο
ψηλότερα γίνεται, µαζd µb τa ψάλµατά µας, καd τdς ψυχbς τ΅ν ¬σοι µÄς àκοÜνε τώρα καd πάντοτε καd ^âν
παντd τόπ ω τÉς δεσποτείας\ τοÜ Kυρίου καd ΘεοÜ ™µ΅ν”.
η. Eéχαριστίες - Eéχbς
Te τέλος τοÜ λόγου µου σήµερα, σ\ αéτcν τcν âπετειακc τελετή, δbν µπορεÖ νa εrναι ôλλο àπ\ τcν
χαρa τ΅ν εéχαριστι΅ν πρeς ¬λους ¬σοι συµπαραστάθηκαν στοfς Mαΐστορες τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης καd
πίστεψαν στcν φιλοπονία καd τcν àνυπόκριτη καd àγαθc προσφορa τÉς ταπεινότητός µου. Mόνο µb τcν
öκφραση τ΅ν εéχαριστι΅ν εrναι ™ χαρa πεπληρωµένη.
Kαd πρ΅τα πρ΅τα ™ σκέψη µου πηγαίνει στοfς âκλησιαστικοfς “Δεσπότας καd \AρχιερεÖς”, τeν
µακαριστe O¨κουµενικe Πατριάρχη κυρe Δηµήτριο καd τeν µακαριστe \Aρχιεπίσκοπο κυρe Σεραφείµ. Kαd
µb •πόκλιση καd σεβάσµατα àναφέροµαι στeν O¨κουµενικe Πατριάρχη κύριο BαρθολοµαÖο καd στeν
Mακαριώτατο \Aρχιεπίσκοπο \Aθην΅ν καd πάσης ^Eλλάδος κύριο Xριστόδουλο, γιa τcν àγάπη καd τcν
φιλία τους καd τdς θεοπειθεÖς εéχές τους πάντοτε. ^O µακαριστeς µητροπολίτης Σερβίων καd Kοζάνης κυρeς
Διονύσιος, ποf εéλογοÜσε àπe κοντa τa διαβήµατά µου iς âπαγάλλεται αéτcν τcν œρα àπ\ τe •περπέραν.
Eéχαριστίες âκφράζονται καd πρeς ¬λους τοÜς àρχιερεÖς, τεθνε΅τες καd ζ΅ντες, γιa τcν εéλογητική τους
συµπαράσταση.
Στe παλαίφατο πνευµατικe ≠Iδρυµα τÉς Xώρας, τe \Eθνικe καd Kαποδιστριακe Πανεπιστήµιο, τοfς
κατa καιροfς Πρυτάνεις καd τeν τωρινe φίλο Πρύτανη καd διαπρεπÉ γλωσσολόγο καθηγητc κ. Γεώργιο
Mπαµπινώτη, àπευθύνονται θερµbς εéχαριστίες. Πολλbς εéχαριστίες çφείλονται κάθε φορa καd στe ΓραφεÖο
\Eθιµοτυπίας τοÜ Πανεπιστηµίου µας. Kαd âκφράζω εéχαριστίες καd πρeς τeν \Oργανισµe Mεγάρου
MουσικÉς \Aθην΅ν, γιατd εrδε καd öστερξε στcν àνάβαση τÉς BυζαντινÉς καd MεταβυζαντινÉς ΨαλτικÉς
Tέχνης, τοÜ αéτόνοµου αéτοÜ EλληνικοÜ MουσικοÜ ΠολιτισµοÜ, στdς περικαλλεÖς Aθουσες Συναλι΅ν τοÜ
Mεγάρου MουσικÉς.
Oî φιλόµουσοι χορηγοd γιa τcν öκδοση τ΅ν καρπ΅ν τ΅ν äχογραφήσεων νa χαίρουν πρέπει καd νa
àγάλλονται, ¬τι ™ φιλότιµη δόση τους µεταποιεÖται σb “qχο ëορταζόντων” καd äχητικe γλυκασµό, γιa νa
™δύνονται πολλοί.
Kι οî τυπογράφοι, κατa καιρούς, ποf âκτύπωσαν τa Προγράµµατα τ΅ν µουσικολογικ΅ν σπουδ΅ν καd
τ΅ν παντοίων ôλλων âκδηλώσεων, καd τ΅ν πρώτων âκδόσεων τ΅ν ôλµπουµς δίσκων βινυλίου, καd πιe πολf
τeν τελευταÖο καιρe τa κοµψότατα καd καλαισθητότατα βιβλίδια τ΅ν δίσκων àκτίνας, τ΅ν CD’s ¬πως εrναι
πιe γνωστά, iς δεχθοÜν τdς âγκάρδιες εéχαριστίες µου. Kαd δbν µπορ΅ νa µcν çνοµατίσω τουλάχιστον δυe
âκλεκτοfς φίλους τυπογράφους· τeν Γιάννη Σούκη τÉς ëταιρείας “Φοινίκη”, µb τeν ïποÖο àπe πολf παλαιa
παίζαµε, κυριολεκτικά, µb τcν βυζαντινή σηµειογραφία, καd τeν Kυριάκο Πετρόπουλο τÉς ëταιρείας S&P
Advertising, τeν δηµιουργό, µb τcν καταπληχτικc δηµιουργικc καd παραγωγικc ïµάδα του, ¬λων τ΅ν
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âκδόσεων τ΅ν δίσκων àκτίνας, καθgς καd τοÜ Φυλλαδίου “OI MAΪΣTOPEΣ THΣ ΨAΛTIKHΣ TEXNHΣ Xορeς Ψαλτ΅ν - Ta 20χρονα: 1983-2003”. ^O κ. Πετρόπουλος âπιµελήθηκε, καd χορήγησε κιόλας µέχρι
≤να βαθµό, καd τeν 12λεπτο äχητικe καd çπτικe δίσκο àκτίνας - àναδροµc στa ε¨κοσάχρονα τ΅ν
Mαΐστόρων τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης, ποf θa προβληθÉ σb λίγο.

θ. Δεκάλογος
Mακαριώτατε,
Kύριε Πρύτανι,
Φίλοι µου·
^O τελευταÖος λόγος µου θa εrναι ≤νας “δεκάλογος”, ï “Δεκάλογος τ΅ν Mαϊστόρων”. Mb τeν
Δεκάλογο αéτόν, ποf προσπαθοÜµε νa τeν τηροÜµε, θa µÄς γνωρίσετε κι âσεÖς καλύτερα. \Aλλά, τe
κυριώτερο, θa καταλάβετε ποιbς εrναι οî καλbς ποιότητες κατa τcν ëρµηνεία τ΅ν µελουργηµάτων τ΅ν
µεγάλων µελουργ΅ν, - àλλa καd τ΅ν êπλ΅ν καd κοιν΅ν µελ΅ν τÉς µονοφωνικÉς µουσικÉς τÉς λατρείας
µας, γιa νa τa âπιζητεÖτε j καd νa τa àπαιτεÖτε àπ\ τοfς ψάλτες. ^O Δεκάλογος αéτeς εrναι ≤νας κανόνας
αéτοκριτικÉς κι ≤να µέτρο κρίσεως γενικότερα. Kι âπειδc θαρρ΅ ¬τι µπορεÖ νa βοηθήσει στcν βελτίωση τÉς
ψαλτικÉς παιδαγωγίας, τeν προσφέρω καd στe âπετειακe Φυλλάδιο, γιa νa τeν öχετε ¬λοι.

ΔEKAΛOΓOΣ TΩN MAΪ@OPΩN
{κατa τdς âκδηλώσεις καd äχογραφήσεις καd "âν παντd καιρ ΅"}
Γρηγόριος Στάθης, Kαθηγητcς τοÜ Πανεπιστηµίου \Aθην΅ν,
ε¨ς τe κλεινeν ôστυ τ΅ν \Aθην΅ν, τcν 23 \Iουλίου 1997 κατ\ àρχcν καd ≈στερα τcν 21 Φεβρουαρίου
1998, âµπνεύστηκε καd öγραψε καd àπηύθυνε, µαζd µb τeν âγκάρδιο χαιρετισµe ‘χαίρετε πάντοτε καd
àγαλλιÄσθε’, στοfς φίλους ψάλτες καd συνεργούς, ïµοζήλους καd ïµοτέχνους µαθητές του, ποf συγκροτοÜν
τeν περίφηµο καd περιφανÉ Xορe Ψαλτ΅ν “Oî Mαΐστορες τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης”, τάδε·
Φίλοι µου ψάλτες,
πρέπει πάντοτε νa σÄς διακατέχει, ¬τι:
α΄. εrστε ψάλτες τ΅ν τοÜ ΘεοÜ âκκλησι΅ν καd ψάλλετε γιa τeν Θεe καd τοfς êγίους του, γιa τοfς
πιστοfς àδελφοfς καd ¬λους τοfς àνθρώπους καλÉς θελήσεως, καd τελευταÖα γιa σÄς τοfς διους·
β΄. εrστε µύστες καd διάκονοι τÉς θαυµαστÉς ^EλληνικÉς MουσικÉς καd µπορεÖτε καd πρέπει νa εrστε
καλλιτέχνες· ™ κορυφαία ψαλτικc δηµιουργία τ΅ν µεγάλων µελουργ΅ν •παγορεύει σεβασµe καd àπαιτεÖ
•ψηλές àξιώσεις·
γ΄. πρέπει νa προφέρετε τcν ëλληνική γλ΅σσα καθαρά - çρθοφωνικa καd µb εéκρίνεια· ™ Ψαλτικc
Tέχνη, ½ς φυλακτήριο, σώζει àλώβητη τcν ëλληνικc γλ΅σσα µας·
δ΄. πρέπει νa προφέρετε ¬λα τa τελικa σύµφωνα καd κυρίως τa ‘µ’ καd ‘ν’ τ΅ν κρατηµάτων·
προσοχc στe τελικe ‘ς’.
ε΄. πρέπει νa âκφράζετε ¬λα τa χειρονοµικa σηµάδια, κατa π΅ς ™ τέχνη καd ™ γνώση •παγορεύει· καd
νa θυµÄστε τa κρυφa Λυγίσµατα καd τe Tσάκισµα {j \Aντικένωµα µb ^AπλÉ} µb ëπόµενο Γοργό·
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ς΄. πρέπει νa κάνετε ¬λες τdς ≤λξεις, κατa τcν δοµc τοÜ µέλους τοÜ κάθε ¦χου· καd µc ξεχνÄτε τcν
δίεση στdς καταλήξεις τοÜ Aγια·
ζ΄. πρέπει νa àποπληρώνετε ¬λον τeν χρόνο τοÜ Kλάσµατος, j τÉς ΔιπλÉς καd TριπλÉς, στdς
καταλήξεις·
η΄. πρέπει νa µάθετε καd διακρίνετε τcν πολυποικιλία τ΅ν ρυθµικ΅ν γεν΅ν· καd πρέπει νa κρατÄτε καd
τηρεÖτε τcν δια àγωγή, œστε νa φυλάσσεται ™ öµφαση τοÜ ρυθµοÜ καd νa διακρίνονται, ½ς συνακόλουθο, οî
ρυθµικοd πόδες·
θ΄. πρέπει νa σÄς συνεπαίρνει ™ φορa τοÜ µέλους· νa α¨σθάνεστε τdς àναβάσεις καd καταβάσεις, ποf
σοφa παρασηµαίνουν τa σηµάδια, µb µιa φυσιολογικc δυναµική, γιa νa τcν µεταφέρετε ½ς συγκίνηση καd
ôγγιγµα στοfς àκροατές·
πρέπει πάντοτε νa σÄς διακατέχει, ¬τι:
ι΄. εrστε “οî Mαΐστορες τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης” µb Mαΐστορα {διδάσκαλο καd χοράρχη} τeν Γρηγόριο
Στάθη!
ΣÄς εéχαριστ΅!
❀ ✿ ❀

\Aθήνα, 24-25 Mαΐου 2003. Γρηγόριος Θ. Στάθης
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