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ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΤΡΩΝ 
                                                                             Εν Πάτραις  τη  19η  ∆εκεµβρίου  2001   
 
Αριθ. Πρωτ. 493 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ  

Προς την Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της 
Ελλάδος. Του Μητροπολίτου Πατρών ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΥ 

Παρεπέµφθη εις εµέ, προς γνωµάτευσιν, η Εισήγησις του 
Καθηγητού κ. Γρηγ. Στάθη, επί του µουσικολογικού θέµατος της 
"σηµειογραφίας " της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής ηµών Μουσικής και 
κυρίως της αποδόσεως των λεγοµένων "χαρακτήρων ποιότητος", τ. ε. 
εκφράσεως του ύφους αυτής. 

Είναι γνωστόν ότι δυο τρόποι ερµηνείας του εκκλησιαστικού µέλους 
διαφαίνονται κατά την ψαλµωδίαν. Αφ' ενός ο λεγόµενος 
"προσδιοριστικός" τρόπος (τ.ε. η ανάλυσις των σηµαδοφώνων, κατά την 
γραφήν και κατά την εκτέλεσιν) και αφ' ετέρου ο "περιγραφικός", εντοπίζων 
κυρίως εις υφέσεις και διέσεις την απόχρωσιν της µελωδίας. 

Θεωρείται βέβαιον ότι και τα δυο ταύτα συστήµατα αποβαίνουν 
κυρίαρχα εις τον τρόπον της " ερµηνείας " ( εκτελέσεως ) των εκκλησιαστικών 
µελών, και έχουν πολλήν επίδρασιν επί του συνολικού τρόπου εκφράσεως, 
δηλ. εις το "ύφος " της βυζαντινής εκκλησιαστικής υµνωδίας. 

Γνήσιοι εκφρασταί, του βυζαντινού εκκλησιαστικού ύφους 
θεωρούνται το Οικουµενικόν Πατριαρχείον και το Άγιον Όρος. 
Αναφέρονται δε ως κορυφαίοι και διαπρεπείς οι αοίδιµοι Πρωτοψάλται της 
Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Ιάκωβος (Ναυπλιώτης) και Κωνσταντίνος 
Πρίγγος. 

Εξ άλλου, η Ι. Μονή Βατοπεδίου του Άγιου Όρους, εκδίδει επ' 
εσχάτων αλλεπάλληλα CD, τα oποία απηχούν την φωνήν και την µελωδίαν 
ψάλτου τινός, εκτός του Άγιου Όρους διατελούντος και διδάσκοντος την 
ψαλτικήν τέχνην, κατά το ύφος της καλουµένης «Σχολής Καρρά». Ουχ ήττον 
δι' αυτών διακυβεύεται το γνήσιον αγιορειτικόν ύφος, το όποιον, ως 
ελέχθη, οµού µε το του Οικουµενικού Πατριαρχείου, θεωρούνται 
αυθεντικώς παραδοσιακά.  

Άλλη δε άποψις (λανθασµένη), κυκλοφορούσα επ' εσχάτων, είναι η 
εν πολλοίς παραβλέπουσα, ίνα µη είπωµεν αγνοούσα, την ενέργειαν 
των "χαρακτήρων ποιότητος". Συγκρινόµεναι δε προς αλλήλας αι δύο εν 
λόγω απόψεις, καταλήγουν, η µεν εις προσπάθειαν τυποποιήσεως του µέλους, 
η δε εις µορφήν δυτικότροπου µελωδίας. 

Η ορθή θέσις εν προκειµένω έχει ως έξης. - 
Τα εν χρήσει σηµαδόφωνα ποιότητος εντάσσονται οπωσδήποτε 

εις τον παρ' ηµίν παραδοσιακόν τρόπον "ερµηνείας" (εκτελέσεως) του µέλους. 
Σαφώς δε διαφαίνεται από την καταγραφήν ( ηχογράφησιν) 

παλαιοτέρων παραδοσιακών ψαλµωδιών, ότι ο εµπλουτισµός αυτών δια της 
εκτελέσεως των παραδεδοµένων σηµείων εκφράσεως συµβάλλει εις την 
ανάδειξιν του γνησίου ύφους - ώστε να µη είναι ξηρά και άχροα τα ψαλλόµενα.
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   Τα εν λόγω ποιοτικά σηµαδοφωνα δέον να εκτελώνται όπου 
και όπως πρέπει. ∆ια τούτο πρέπει και να διδάσκονται ορθώς, δηλ. κατά την 
παράδοσιν, χωρίς να υπερτονίζονται, µε επιτηδευµένον και εξεζητηµένον 
τρόπον, ως να αποτελούν το "άπαν" της παραδοσιακής ερµηνείας της 
εκκλησιαστικής υµνωδίας. 

Οι καθ' έκαστον ψάλται οφείλουν να τηρούν τους βασικούς 
τρόπους ερµηνείας του µουσικού κειµένου, µη εξερχόµενοι των ορίων, 
κατά το "µη κεχρήσθαι βοαίς ατάκτοις... µηδέ τι ψάλλειν ανοίκειον και τη 
εκκλησιαστική καταστάσει µη ον αρµόδιον", του Αριστηνού. 

Εκ της αναγνώσεως της εισηγήσεως του Καθηγητού κ. Γρ.  
Στάθη διαπιστούµεν ότι, µετά της περί αυτόν οµάδος ειδηµόνων µουσικών, 
αναφέρονται εις υπάρχουσαν διαµφισβήτησιν µεταξύ "επιστήµης και τέχνης" 
εις το κεφάλαιον της εν τω ναώ ψαλµωδίας, και δη άλλως αποφαίνονται οι 
θητεύοντες εις το "αναλόγιον" ( δηλ. οι ψάλται), και άλλα εισηγούνται οι 
οµιλούντες από καθέδρας   οι "θεωρητικοί" και επιστήµονες, κατά τον κ. 
Στάθην. 

Γεγονός εν τούτοις είναι, ότι απαιτείται το συναµφότερον, 
θεωρία και Πράξις, εις κοινήν σύµπραξιν, και όχι εις διάστασιν. Είναι 
βέβαιον ότι προηγείται "η πράξις εις θεωρίας επίβασιν" κατά Γρηγόριον 
τον Θεολόγον. Εν πάση δε  περιπτώσει η πείρα διδάσκει πολλά·  και η 
έρευνα προσδίδει το κύρος της όπως γένηται ενότης".  Και 
αλληλοσυµπλήρωσις. 

Την ιδικήν µου εισήγησιν συνοδεύει υποδειγµατική σειρά 
ερµηνείας - έγκυρων εκκλησιαστικών µουσικών µελών, εκδεδοµένων εις 
"κασσέτας". Αναφέρω δ' εις την Ιεράν Σύνοδον, ότι επεστρατεύθην επί 
δεκαετίαν όλην, υπό του Ιδρύµατος Μουσικών ερευνών (δια του 
επιτετραµµένου αυτού εις τον τοµέα της Βυζαντινής Μουσικής κ. Έµµ. 
Χατζηγιακουµή - εγκρίτου Καθηγητού Φιλολόγου καί Μουσικολόγου - δια 
να ψάλω άπασαν την  ύλην των ψαλµάτων του ενιαυτού, προς καταγραφήν 
εις δίσκους καί µαγνητοτενίας. 

             Ήδη εξεδόθησαν 14, και έπεται συνέχεια, εξ   ολοκλήρου ή εν 
µέρει   ηµετέρων.  Καταθέτω   ταύτας   δια   το   Αρχείον   της   Ιεράς   Συνόδου. 
Αποτελούν υπόδειγµα ερµηνείας παλαιοτέρων καί νεωτέρων 
εκκλησιαστικών µελών, εκ των καταλοίπων παραδοσιακών ψαλτών, και 
εκ των σελίδων των εγκυρωτέρων µουσικών εκδόσεων.  

 
Ελάχιστος εν Χριστώ αδελφός 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 

 
 
Ο ΠΑΤΡΩΝ ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ  


