
Εισαγωγή στις συνθέσεις του Χριστόδουλου Βασιλειάδη 
 

Οτιδήποτε δηµιουργείται αυτονοµηµένα από τις ρίζες και την παράδοση είναι 

προορισµένο να σβήσει και να πεθάνει. Αντίθετα, ό,τι προέρχεται µέσα από τη 

ζωντανή εµπειρία της ζωής, και έχει καταστεί βίωµα του ανθρώπου-δηµιουργού, 

είναι προορισµένο να ζήσει, µέσα βεβαίως στα πλαίσια, τα οποία καθορίζει η 

ανθρώπινη παρούσα ζωή (γέννηση-θάνατος, δηµιουργία-συντέλεια του αιώνος). 

 

Είναι αυτονόητο ότι, τόσο ο εκτελεστής ενός µουσικού έργου, όσο και οι ακροατές, 

πρέπει να µετέχουν της ίδιας πολιτισµικής παραδόσεως µε εκείνη του δηµιουργού, 

για να µπορέσουν να αποδώσουν και να «κατανοήσουν» αντιστοίχως το µουσικό 

έργο. 

 

Τα κοµµάτια, που περιλαµβάνονται στο βιβλίο αυτό, είναι απλά, και δεν απαιτούν 

ιδιαίτερες δεξιοτεχνικές ικανότητες από τον εκτελεστή τους. 

 

Έχουν γραφή όλα µέσα σε περίοδο εννέα µηνών, από τον Φεβρουάριο µέχρι τον 

Οκτώβριο του 1990. 

 

Ο κύριος χαρακτήρας των έργων αυτών, όπως το λέγει και ο τίτλος τους, είναι οι 

«Αναµνήσεις». Με τον όρο αυτό εννοούµε ότι το άκουσµα των συνθέσεων δίδει στον 

ακροατή την αίσθηση ότι κατά κάποιο τρόπο αναπολεί σηµαδιακές προσωπικές 

εµπειρίες της ζωής του, και ταυτόχρονα, κάποιες φορές, µε το άκουσµα της µουσικής 

αυτής οδηγείται σε λυτρωτική αυτοκριτική. 

 

Όλα τα κοµµάτια έχουν λυπητερό-πένθιµο χαρακτήρα, και αποδίδονται σε ελάσσονα 

κλίµακα, έκτός από δύο, τα υπ’ αριθµό 9 και 10 (το τελευταίο µάλιστα είναι µια 

σπουδή), που είναι γραµµένα σε µείζονα κλίµακα. Πάντως, σε όλα εµπερικλείεται η 

έννοια της χαρµολύπης µάλλον, παρά του µόνιµου πένθους. 

 

Πιστεύω ότι η ρε ελάσσων είναι η πιο αντιπροσωπευτική κλίµακα, για να γραφτούν 

τέτοιου είδους κοµµάτια. Στη Βυζαντινή Μουσική (ή καλύτερα Ψαλτική Τέχνη) η 

κλίµακα αυτή ταυτίζεται µε τον Α΄ ή πλάγιο Α΄ ήχο, ενώ στους αρχαίους Ελληνικούς 

τρόπους µε τον Φρυγικό. 

 

Ενώ όπως γράψαµε πιο πάνω, η παρούσα εργασία αντλεί την έµπνευσή της από την 

πλούσια Παράδοσή µας, ως έθνος και λαού, εν τούτοις η αρχιτεκτονική δοµή της δεν 

εντάσσεται στις καθιερωµένες προγενέστερες µουσικές φόρµες. 

 

Οπωσδήποτε, για τον δηµιουργό τους ένα συγκεκριµένο κοµµάτι ξεχωρίζει, έχει 

δηλαδή µια ιδιαίτερη έµπνευση, και αυτό είναι το υπ’ αριθµόν 2. Γι’ αυτό και το 

έχουµε διασκευάσει και για δύο πιάνα (Αρ. 12). 

 

Υπάρχει η γνώµη ότι, εάν ένα έργο ενός σύγχρονου συνθέτη είναι ωραίο και αρέσει, 

τότε είναι επανάληψη παλαιοτέρων ακουσµάτων. Όµως, κάποιοι άλλοι ισχυρίζονται 

ακριβώς το αντίθετο: Ότι δεν µπορεί να είναι όντως ωραίο, κάτι που επαναλαµβάνει 

τα προηγούµενα, και τούτο λόγω του κορεσµού, όπως ισχυρίζονται, των παλαιοτέρων 

ακουσµάτων. Εγώ, ας µου επιτραπεί να πω ότι βλέπω το θέµα αυτό από µια 

διαφορετική άποψη: Όλα τα έργα, κατά βάθος, λίγο-πολύ µοιάζουν µεταξύ τους, και 

το ένα φέρνει στη µνήµη το άλλο. Κάθε φορά, που γράφεται ένα κοµµάτι, 



εκφράζονται πάντοτε εµπειρίες της ζωής στις ποικίλες και διάφορες µορφές της. Τα 

αιώνια προβλήµατα της ζωής. Οι πόνοι, οι καηµοί, ο θείος έρωτας, η προς τον 

συνάνθρωπο αγάπη, ο θάνατος, η εγκατάλειψη, ο αποχωρισµός, η µεταµέλεια, η 

φτώχεια, η µοναξιά, ο πόλεµος και πλήθος άλλων, όλα αυτά παραµένουν πάντοτε 

αναλλοίωτα, ως βιώµατα της ανθρώπινης υπάρξεως, ασχέτως αν αλλάζει το 

εξωτερικό περίβληµα των πραγµάτων. Ο άνθρωπος στο βαθύτερό του «είναι» 

παραµένει ουσιαστικά αναλλοίωτος. Επειδή η τέχνη, (άρα και η µουσική), εκφράζουν 

τα βάθη της ψυχής, είναι επόµενο ότι και αυτά µπορεί µεν να αλλάζουν εξωτερικές 

µορφές, στην ουσία όµως διατηρούν κάποιον αναλλοίωτο πυρήνα. 

 

Έτσι, κάθε φορά που ένας συνθέτης προσπαθεί να εκφράσει αυτό, που ζή, µε 

φθόγγους, αγωνίζεται να λύση ένα υπαρξιακό πρόβληµα. Η συνειδητοποίηση και η 

έκφραση του προβλήµατος σηµαίνει ταυτόχρονα και την απαρχή της λύσεώς του. 

Έτσι, η σύνθεση ενός έργου προϋποθέτει απαραιτήτως την προηγούµενη αφοµοίωση 

των υγιών στοιχείων, που µας κληροδοτεί η Παράδοση, και ακολούθως την ανάδυση 

της δηµιουργίας ενός νέου έργου, εµβαπτισµένου στα νάµατα της Παραδόσεως αυτής 

και ταυτοχρόνως εµπλουτισµένου µε τις προσωπικές εµπειρίες του συγκεκριµένου 

δηµιουργού. Είναι επόµενο ότι ο δηµιουργός µέσω του έργου του εκφράζει εκείνο 

που ο ίδιος θεωρεί περισσότερο ζωτικό για τη δική του πορεία. Όµως, καµιά πορεία 

δεν είναι αυτονοµηµένη από το συλλογικό γίγνεσθαι. Γι’ αυτό τον λόγο και η αληθινή 

δηµιουργία λειτουργεί λυτρωτικά, όχι µόνο για τον δηµιουργό, αλλά και για την ψυχή 

του συνόλου. 

 

Για να δηµιουργηθεί κάτι αληθινό στο χώρο της µουσικής, πρέπει να είναι 

απαύγασµα και ξεχείλισµα της καρδίας του συνθέτη. Πρέπει πρώτα να το ζει ο ίδιος ο 

δηµιουργός στην πληρότητά του. Αυτό, που θα παίξουν τα δάκτυλά του πάνω στο 

πιάνο (ή σε οποιοδήποτε άλλο όργανο), και αργότερα θα το καταγράψει στο 

πεντάγραµµο, πρέπει να είναι το «περίσσευµα» της Αγάπης του, και όχι το 

«υστέρηµα». Και το «ορθώς ζην» σηµαίνει όχι γογγυσµό, µεµψιµοιρία, απόγνωση, 

απελπισία, λιποταξία στις δυσκολίες της ζωής, αλλά την αέναη µετάνοια, ελπίδα, 

ευχαριστία και δοξολογία. 

 

Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι η δηµιουργία κάτι καλού στον χώρο της µουσικής 

προϋποθέτει πρώτιστα την εις βάθος εκµάθηση, γνώση και κατά το δυνατόν 

αφοµοίωση των εµπειριών της αυθεντικής Παραδόσεως. Αλλά και κάτι παραπάνω: 

Πρέπει να υποταχτούµε «ασκητικά» στο παρελθόν, να «υποδουλωθούµε», και να 

εννοήσοµε το παρελθόν, µαθαίνοντας και εκτελώντας µε ακρίβεια τα 

αριστουργήµατα, που µας κληροδότησε. Μόνο τότε, όταν δηλαδή «θάψεις» τη δική 

σου θέληση, και την εµβαπτίσεις µέσα στα έργα των µεγάλων µουσουργών, µόνο 

τότε θα µπορέσεις να ωριµάσεις, ώστε στη συνέχεια, όταν έλθει το πλήρωµα του 

χρόνου, να είσαι σε θέση να δηµιουργήσεις κάτι προσωπικά δικό σου, που να σε 

εκφράζει απόλυτα, κάτι πραγµατικά ωραίο και αληθινό, που θα µπορεί να αντέξει στη 

δοκιµασία του κοινού, αλλά και του γεωγραφικού χώρου, και προ παντός του χρόνου. 

 

Κάθε καινούργια δηµιουργία πρέπει να υποστεί τον έλεγχο και την κριτική, όχι µόνο 

των επαϊόντων, αλλά και του απλού λαού. Και εάν µπορέσει να επιζήσει, περνώντας 

µέσα από το καµίνι αυτής της δοκιµασίας, τότε µπαίνει πια µέσα στη ζωή του 

ανθρώπου. Εάν αντιθέτως αποδειχθεί ότι δεν αξίζει, τότε είναι καταδικασµένη να 

σβήσει, χάνεται αυτόµατα απ’ τη ζωή, και µένει γραµµένη µόνο στο χαρτί... Ό,τι 

µπορέσει να σταθεί και να επιζήσει µέσα στον χρόνο, αυτό πραγµατικά είναι 



πολύτιµο (µέσα στα πλαίσια του ιστορικού γίγνεσθαι), µε την προϋπόθεση ότι 

εξυπηρετεί το σχέδιο της Αιωνιότητας. 

 

Ένα άλλο µικρό τεύχος, που έχουµε εκδώσει είναι το «Μνήµες Αναδυόµενες». Αυτό 

το τεύχος περιλαµβάνει πέντε τραγούδια σε µουσική δική µου και ποίηση της Ρούλας 

Ιωαννίδου-Σταύρου. Το τεύχος έχει εκδοθεί το 1993. Τα τραγούδια αυτά µπορούν να 

εκτελεστούν στο πιάνο, αρµόνιο, κιθάρα και τραγούδι. Το πρώτο τραγούδι, που 

ονοµάζεται «Το καράβι της Κερύνειας» έχει πάρει τιµητική διάκριση σε διαγωνισµό 

στην Αµερική. 

 

∆ύο άλλα τεύχη, που έχουν εκδοθεί το 1996 είναι το «10 Παραλλαγές για πιάνο» και 

«∆εκαοκτώ παραλλαγές για βιολί». Οι συνθέσεις αυτές δεν έχουν τη φόρµα των 

κλασσικών παραλλαγών, όπως τις βρίσκουµε στην κλασσική εποχή (θέµα και 

παραλλαγές) αλλά είναι ανεξάρτητα µικρά κοµµάτια, βασισµένα πάνω σε 

παραδοσιακά µοτίβα της Ελληνικής και Κυπριακής παραδοσιακής µουσικής. 

 

Ένα άλλο βιβλίο, που έχουµε εκδώσει είναι το «Προς Κύριον-Μελωδίες ευλαβείας». 

Το βιβλίο αυτό περιέχει εννέα τραγούδια σε ποίηση του γέροντος Γερµανού 

Σταυροβουνιώτη µε συνθέσεις δικές µου, του π. Χαρίτωνος Σταυροβουνιώτη και του 

Γεράσιµου Παπαδόπουλου. Είναι θρησκευτική µουσική καταγραµµένη τόσο σε 

ευρωπαϊκή όσο και βυζαντινή σηµειογραφία. Έχει εκδοθεί το 2005. 

 

Υπό έκδοση βρίσκεται το έργο «∆ιάλογοι» για πιάνο. 

 

Τέλος στον τοµέα της Θεωρίας της Μουσικής έχουµε εκδώσει το βιβλίο «Θεωρία της 

Μουσικής», το «Συνοπτικό Λεξικό Συνθετών - Βασικές Φόρµες Μουσικής» και το 

«Εκ δεξιών και εξ αριστερών - το πιάνο». 

 

Πιστεύουµε ότι στα έργα, που έχουµε αναφέρει, µπορεί να βρει ένας µουσικός 

αρκετά χρήσιµα στοιχεία, τόσο θεωρητικού όσο και πρακτικού χαρακτήρα, και να 

τον βοηθήσουν να γνωρίσει την Ελληνική και Κυπριακή µουσική παράδοση. 


