
Ρεριοδικόν Ο ΛΟΓΟΣ  (Τεφχος 12, 28 Μαρτίου – 10 Απριλίου) 

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΑΙΣΤΟΕΣ ΤΗΣ ΟΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ. 

 

Από τον 5ον αιϊνα βλζπουμε ότι υπιρχαν διακεκριμζνοι δάςκαλοι 

(Μαίςτορεσ) τθσ εκκλθςιαςτικισ μουςικισ. Επί Ιουςτινιανοφ υπιρχαν 

ςτθν Αγία οφία 25 ψάλτεσ και 100 αναγνϊςτεσ. 

Σο Εκκλθςιαςτικό «Πργανο» ζχει τθν καταγωγι του ςτουσ 

Αλεξανδρινοφσ χρόνουσ και ςυγκεκριμζνα ςτον Κτθςίβιο (415 π.Χ.) και 

το γιο του Ήρωνα. Σότε ονομαηόταν «φδραυλισ». 

Κατά τουσ Βυηαντινοφσ χρόνουσ αυτό το ογκϊδεσ αερόφωνο «Όργανο» 

ιταν ςε χριςθ ςτον Ιππόδρομο και ςτο Παλάτι. Με τθ ςυνοδεία αυτοφ 

εψάλλονταν οι επευφθμίεσ προσ τουσ Βαςιλείσ. 

Σο «Όργανο» εδϊρθςε ο εικονομάχοσ αυτοκράτορασ Κωνςταντίνοσ Εϋο 

Κοπρϊνυμοσ ςτον αυτοκράτορα των Φράγκων Πιπίνο και ζτςι ειςιχκθ 

ςτισ λατινικζσ Εκκλθςίεσ. 

Ο τίτλοσ «μαίςτορασ» υποδθλϊνει τον διακεκριμζνο ερμθνευτι – 

πρωτοψάλτθ και διδάςκαλο – ςυνκζτθ τθσ Ορκοδόξου Εκκλθςιαςτικισ 

μουςικισ μασ. Αναφζρομε κάτω τουσ κυριϊτερουσ μαίςτορεσ ςτο χϊρο 

τθσ Εκκλθςιαςτικισ μασ μουςικισ. 

Ιωάννθσ ο Δαμαςκθνόσ: 

Από τισ μεγαλφτερεσ φυςιογνωμίεσ ςτθν ιςτορία τθσ εκκλθςιαςτικισ 

μασ μουςικισ. Κορυφαίοσ μελωδόσ, Θεολόγοσ και φιλόςοφοσ. Κατζταξε 

τθν ανατολικι μουςικι παράδοςθ, που προφπιρχε μζχρι 

τον όγδοο αιϊνα, ςε οκτϊ ιχουσ, και ζτςι ονόμαςε το 

βιβλίο αυτό Οκτϊθχο. 

 

 



Ιωάννθσ Ραπαδόπουλοσ ο Κουκουηζλθσ: 

Έηθςε κατά τον δεκατοτρίτο αιϊνα. Επινόθςε ςαράντα περίπου νζα 

ςθμάδια και ζτςι τελειοποίθςε τθν μουςικι γραφι, που προφπιρχε, θ 

οποία ιταν ςτενογραφικι: Ενα μουςικό ςθμάδι για μια ολόκλθρθ 

μουςικι φράςθ. 

Ο ίδιοσ χρθςιμοποιεί τα μουςικά ςθμάδια που ονομάηονται φκορζσ, με 

τα οποία κάνομε μετατροπία (modulation) από ζνα ιχο ςε άλλο. 

Κάποτε ιταν άββατο του Ακακίςτου και ο Ιωάννθσ, μετά το τζλοσ του 

Κανόνα, κουραςμζνοσ από τθν πολφωρθ αγρυπνία και ορκοςταςία, 

αποκοιμικθκε ςτο ςταςίδι του. Σότε φάνθκε ςϋαυτόν θ Κυρία Θεοτόκοσ 

και του είπε: «Να χαίρεισ, τζκνον του Ιωάννθ, ψάλλε μου και δεν κα 

ςε εγκαταλείψω» και του ζβαλε ςτο χζρι ζνα χρυςό φλουρί. Όταν ο 

Ιωάννθσ ξφπνθςε, βρικε ςτο χζρι του το νόμιςμα, το οποίο μζχρι 

ςιμερα φυλάςςεται ςτθν Ιερά Μονι τθσ Μεγίςτθσ Λαφρασ του Αγίου 

Όρουσ. 

Αναφζρεται ότι όταν ο Μωάμεκ ο Βϋ ο Πορκθτισ τθσ 

Κωνςταντινουπόλεωσ ζμακε ότι οι ψάλτεσ τθσ Ορκοδόξου Εκκλθςίασ 

μποροφν να γράφουν τισ μελωδίεσ των αγαρθνϊν, διζταξε να ζρκουν 

μπροςτά του ζνασ ψάλτθσ και ζνασ πζρςθσ, ο οποίοσ ιταν και 

επιςτιμονασ και καλλίφωνοσ. 

Ο πζρςθσ, λοιπόν, ετραγοφδθςε ζνα άςμα και ο ψάλτθσ το ζγραψε. 

Όταν δε ο ψάλτθσ ετραγοφδθςε το άςμα εκαφμαςαν και ο Μωάμεκ και 

ο Πζρςθσ μουςικόσ. 

Ο Μωάμεκ χάριςε και ςτουσ δφο πολλά δϊρα καυμάηοντασ τθν 

λεπτότθτα του ψάλτθ. Λζγεται, επίςθσ, ότι ο Πζρςθσ, όταν άκουςε τον 

ψάλτθ να μιμείται και να τραγουδά αυτό που ουδζποτε είχε ακοφςει, 

τον επροςκφνθςε λζγοντασ ότι πράγματι είναι μεγάλθ θ ςοφία και θ 

δεξιότθτα του ψάλτθ.  



 

 

Ρζτροσ ο Ρελοποννιςιοσ: 

Είναι θ μεγαλφτερθ μορφι ςτο χϊρο τθσ Εκκλθςιαςτικισ μασ μουςικισ, 

κατά τον δζκατο-όγδοο αιϊνα. 

Σα βιβλία που ςυνζγραψε, αφοφ μεταγράφθςαν ςτθ νζα 

παραςθμαντικι δθλαδι ςτο καινοφργιο γραφικό ςφςτθμα, κυριαρχοφν 

ςιμερα ςτισ ακολουκίεσ τθσ Εκκλθςίασ μασ. 

Τπιρξε καλλίφωνοσ ψάλτθσ και εγνϊριςε ςε τζλειο βάκμό τθν 

«εξωτερικι», όπωσ ονομάηεται θ κοςμικι μουςικι. Ωσ εκ τοφτου 

ςυνζγραψε «Ανκολόγια» με τραγοφδια του καιροφ του. 

Σο 1770, λίγα χρόναι πρίν από τον κάνατό του, ιλκαν από τθν Περςία 

ςτθν Κωνςταντινοφπολθ τρείσ μουςουλμάνοι χανεντζδεσ (μελοποιοί) οι 

οποίοι ζφερναν μαηί τουσ μια ανζκδοτθ ςφνκεςι τουσ για να τθν 

δείξουν ςτον ςουλτάνο. 

Οι μουςικοί τθσ αυλισ κεϊρθςαν προςβολι το γεγονόσ αυτό και ζτςι 

φςτερα από οδθγίεσ του Πζτρου, οι δερβίςθδεσ του Σεκζ ςτο Πζρα, 

προςκάλεςαν για γεφμα τουσ Πζρςεσ μουςικοφσ. Μετά το φαγθτό, τουσ 

παρεκάλεςαν να ψάλλουν για χάρθ τουσ τθν ανζκδοτθ ςφνκεςθ τουσ. 

Ενϊ  ζψαλλαν αυτοί, ο Πζτροσ, που ιταν κρυμμζνοσ, άκουςε, 

κατζγραψε και εκαλλϊπιςε το μελωδικό άςμα των Περςϊν. 

ε λίγο παρουςιάςτθκε ςτο προαφλιο του τεκζ ο Πζτροσ. Οι δερβίςθδεσ 

ζτρεξαν να προφπαντιςουν τον «δάςκαλό» τουσ. Σότε , παρεκάλεςαν 

τουσ Πζρςεσ μουςικοφσ να ξανατραγουδιςουν το ζργο για χάρθ του 

Ρωμιου δάςκαλοφ τουσ. 



Αφοφ το ερμινευςαν, ο Πζτροσ, παίρνοντασ το ςοβαρό του φφοσ, 

παρετιρθςε ότι αυτό το εξαίςιο τραγοφδι είναι δικό του και 

οπωςδιποτε οι Πζρςεσ το εδιδάχκθςαν από κάποιον από τουσ μακθτζσ 

του, που ιςαν διεςπαρμζνοι ςτθν Αραβία και τθν Περςία. 

Σότε τουσ ζδειξε και το χαρτί, όπου είχε καταγράψει το άςμα και το 

τραγοφδθςε παίηοντασ τθν πανδουρίδα του. 

Σότε οι Πζρςεσ κατάλαβαν ότι οι  Ρωμθοί τουσ είχαν ξεγελάςει και 

ϊρμθςαν να ςκοτϊςουν  τον Πζτρο . Κάποιοσ άλλοσ του ζςπαςε τθν 

πανδουρίδα του. Σότε οι δερβίςθδεσ ζδεςαν τουσ Πζρςεσ μουςικοφσ 

και ςε λίγεσ μζρεσ τουσ εξϊριςαν ςαν αγφρτεσ. 

Βλζπομε λοιπόν ότι ο Πζτροσ είχε πολφ πικανόν από γεννιςεωσ του τθν 

δυνατότθτα να ακοφθ ακριβϊσ και να καταγράφθ με κάκε λεπτομζρεια 

οποιαδιποτε μελωδία, αυτό που ςτθν μουςικι ονομάηουμε «τζλεια 

ακοι» (Absolute Pitch). 

Πζκανε ςτα 1777 από επιδθμθτικι αρρϊςτεια και κατά τθν ταφι του οι 

δερβίςθδεσ πιραν άδεια από τον Πατριάρχθ και ζπεξαν πζνκιμεσ 

μελωδίεσ με τουσ αυλοφσ τουσ. 

Κάποιοσ δερβίςθσ μακθτισ του Πζτρου κατζβθκε ςτον τάφο και 

απζκεςε τον πλαγίαυλο του πάνω ςτο νεκρό ςϊμα του Πζτρου 

λζγοντασ: 

«Πάρε, διδάςκαλε και απο μασ τουσ ορφανοφσ μακθτζσ ςου το 

τελευταίο αυτό δϊρο, για να ςυμψάλλεισ ςτον Παράδειςο με τουσ 

αγγζλουσ». 

Οι Εκκλθςιαςτικοί, λοιπόν, μουςικοί ερμθνευτζσ, εχρθςιμοποιοφςαν τα 

διάφορα όργανα τθσ ανατολικισ κλαςςικισ ορχιςτρασ, όπωσ κανονάκι, 

πολίτικθ λφρα, ανατολικι κικάρα, (οφτι), πλαγίαυλο (νεί), ςτθν 

κακθμερινι τουσ ηωι, αλλά ουδζποτε διενοικθκαν να 

χρθςιμοποιιςουν όργανα ςτθν Εκκλθςία, γιατί τότε ιξεραν ότι 

διαςτρζφουν το ικοσ τθσ λατρευτικισ μασ μουςικισ παραδόςεωσ. 

ιμερα οι μακθτζσ των Ελλθνικϊν ςχολείων διδάςκονται μόνο 

Ευρωπαικι Μουςικι και ζτςι παραγνωρίηεται θ Εκκλθςιαςτικι 



Μουςικι Παράδοςθ. Πιςτεφομε ότι πρζπει, παράλλθλα με τθν 

Ευρωπαικι Μουςικι, να γνωρίηουν οι κακθγθτζσ τθσ μουςικισ και 

Εκκλθςιαςτικι μουςικι, οφτωσ ϊςτε να διαςϊςουν και να 

μεταλαμπαδεφςουν ςτθν επόμενθ γενεά τον μεγάλο αυτό κθςαυρό που 

κλθρονομιςαμε από τουσ μεγάλουσ μαίςτορεσ και διδαςκάλουσ τθσ 

Εκκλθςιαςτικισ μασ Μουςικισ. 

  

 


