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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΘΩΜΑ

Abstract: A professor of byzantine musicology and an exquisite performer of ecclesiastical 

music himself, for nearly 4 decades Fr. Nektarios Paris has been a researcher and an 

artist whose work sets an example of passion, theological awareness and evolution. 

Symbol-e is blessed and privileged to host this interview in which we mainly asked him to 

describe and explain the boundaries of byzantine/ecclesiastical music, the prerequisites 

of its creative dialogue with secular music and the amount of freedom in style which 

might be allowed in the way this liturgical art is performed nowadays.    

Keywords: byzantine chant, secular music, aesthetics, chanters, boundaries.

Σχεδόν όσοι τον γνωρίσαμε στα φοιτητικά μας χρόνια στη Θεσσαλονίκη τον 
θυμόμαστε πρώτα απ’ όλα με ένα χαμόγελο. Γιατί το χιούμορ του, τα έξυπνα αστεία 

του, τις αμίμητες μιμήσεις του και το σαρκαστικό σχόλιό του επάνω σε ανθρώπους 

και καταστάσεις δεν τα συναντάς εύκολα, γι’ αυτό σου αφήνουν μια αξέχαστη 

αίσθηση. Όμως όλα αυτά —αναπόσπαστο σίγουρα στοιχείο της εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσας και σπάνιας προσωπικότητας του— είναι μέρος του όλου· συνθέτουν, 

μάλιστα, κάτι σαν αβίαστο εισοδικό ή ρίχνουν ένα απονήρευτο δόλωμα για την 

ένταξή σου σε έναν περιβάλλον γνώσης ευχάριστο και γοητευτικό. Αυτό είναι που 

δημιουργεί με την παρουσία του ο καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης 
και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού 

θρόνου, π. Νεκτάριος Πάρης.

Το πτυχίο ηλεκτρολογίας, το πρώτο του, και —αρκετά χρόνια αργότερα—, το 

διδακτορικό επάνω σε θέσεις των εκκλησιαστικών Πατέρων για το εκκλησιαστικό 
άσμα και, πιο πρόσφατα, το μουσικολογικό διδακτορικό από το Εθνικό Μουσικό 

* Καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και
Αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού θρόνου.
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Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, δείχνουν, από τη μια, μία ιδιαίτερη πορεία, 

εντελώς προσωπική και, από την άλλη, μια εξέλιξη, αναμφίβολα ζηλευτή. Μα πρέπει 

εξάπαντος να προσθέσει κανείς σε αυτά, σκιαγραφώντας την ακαδημαϊκή και την 
καλλιτεχνική (ερμηνευτική και μουσικοσυνθετική) persona του, τη μουσική ως 

ρέουσα και συνεχή παρουσία, ως φωνή έτοιμη να εκτελέσει ανά πάσα στιγμή έναν 

ύμνο, ένα εξαποστειλάριο, ένα δοξαστικό ή… ένα λαϊκό τραγούδι του Καζαντζίδη, 
του Μπιθικώτση, του Νταλάρα, και ενίοτε ένα παραδοσιακό κυπριακό! Δεν είναι 

ποτέ εντελώς αυθόρμητες οι εκτελέσεις του και δεν αποτελούν ποτέ απλά προσωπικές 

ή στιγμιαίες εμπνεύσεις. Γιατί έχει αφομοιώσει Σχολές και φωνές, έχει μελετήσει 
δεκάδες εκδοχές του ιδίου μουσικού είδους (ιδίως των ύμνων) κι έτσι, καθώς 

ερμηνεύει, δημιουργεί μια δική του σύνθεση. 

Ο Σταύρος Κουγιουμτζής είχε χαρακτηρίσει τον εαυτό του «λόγιο-λαϊκό» 

συνθέτη. Νομίζω πως κάτι ανάλογο είναι και ο π. Νεκτάριος Πάρης, που μας κάνει 

την τιμή να μας παραχωρήσει σε αυτό το τεύχος τούτη τη συνέντευξη. Πιστεύω βαθιά 

πως ο ακαδημαϊκός χώρος, η Εκκλησία και η κοινωνία ευρύτερα, έχουν μεγάλη 

ανάγκη τη συνύπαρξη της λογιοσύνης (στην τέχνη και πέρα από την τέχνη), με την 

αμεσότητα της λαϊκής ψυχής. Αυτά τα σπάνια υλικά —ασυγχύτως και αδιαιρέτως—

έρχεται να κομίσει στην εκκλησιαστική μουσική, στο εκκλησιαστικό (βυζαντινό) 
άσμα ο χαρισματικός αυτός δάσκαλος, πλουτίζοντας εδώ και πολλά χρόνια την εποχή 

μας ακαδημαϊκά και εκκλησιαστικά. Αυτόν τον πλούτο, που προσφέρει μάλλον ήταν 

ανέτοιμη η Κύπρος και η κατά Κύπρον Ορθόδοξη Εκκλησία να τον εκτιμήσει. Έκανε 

το εγχείρημα της επανόδου τη δεκαετία του '80, αλλά η υποδοχή μάλλον δεν ήταν η 

πρέπουσα. Δεν πειράζει όμως· εκεί που είναι αυξάνει και πληθύνει και γίνεται 

οικουμενικότερος. Ίσως είναι γραφτό οι σπουδαίοι να διαπρέπουν έξω, για να τους 
καλωσορίζει μετά —αναγκασμένος έστω από την αξία τους— και ο τόπος τους.

Καθετί που σχετίζεται με την παράδοση της Ορθοδοξίας και, προφανώς η 

εκκλησιαστική μουσική της —καθ’ όλα γραφικώς— καλούμενης καθ’ ημάς 

Ανατολής, συνδέεται συχνά από μια εμμονική σχεδόν προσκόλληση σε τύπους, σε 

εποχές, σε συγκεκριμένους ψάλτες· όλα χωρίς θεολογικό υπόβαθρο, χωρίς 

πραγματική τεκμηρίωση που να βασίζεται στη λειτουργική θεολογία. Έτσι καταντούν 
—στην καλύτερη περίπτωση— φολκλορικά και —στη χειρότερη— ειδωλολατρικά. 

Πιστεύω, πως η ευρύτητα της θεολογικής και μουσικολογικής γνώσης, που 

χαρακτηρίζει τον πατέρα Νεκτάριο Πάρη, έρχεται να δώσει απαντήσεις και να 
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ανοίξει ορίζοντες σε όσους θέλουν να αναπνέουν πιο ελεύθερα και δημιουργικά σε 

ένα περιβάλλον εκκλησιαστικό και καλλιτεχνικό, που θα απέχει από την απλή 

συντήρηση μουσειακών καταλοίπων, αλλά θα τιμά τον σκοπό και θα σέβεται τον 

πυρήνα της αλήθειας που υπηρετεί κάθε λειτουργική τέχνη. Η αλήθεια, εξάλλου —

και αλήθεια χωρίς γνώση δεν μπορεί να υφίσταται— θα πρέπει πάντα να 

ελευθερώνει. Πέρα από τους αυτόκλητους και συχνά ατάλαντους θαμώνες των 

ψαλτικών στασιδιών («εθελοντές της ποίησης» θα τους έλεγε, κατ’ αναλογία, ο 

Μάνος Χατζιδάκις) λάμπει καθαρή και απροσποίητη η παρουσία του καθηγητή π. 

Νεκταρίου Πάρη και καλεί σε μια διαφωτιστική μετάληψη. 

—Προτού περάσουμε στα όρια που αφορούν το εκκλησιαστικό άσμα και τoν ρόλο του, 

επειδή γνωρίζω καλά πως αγαπάς και σπουδάζεις τη μουσική εν γένει, θα ήθελα να 

ρωτήσω κατ’ αρχάς: υπάρχουν όρια στη μουσική; Και ειδικότερα: θα πρέπει να είναι 

αυστηρά και απαράβατα τα όρια της λεγόμενης κλασσικής, της έντεχνης λαϊκής και της 

εκκλησιαστικής μουσικής; 

—Γενικά στη μουσική δεν υπάρχουν όρια. Υπάρχουν όμως όρια τόσο στη δυτική 

κλασσική μουσική όσο και στην έντεχνη λαϊκή, κυρίως δε στην εκκλησιαστική. Η 

δυτική κλασσική συνετέθη σε συγκεκριμένη εποχή και γνωρίζουμε ότι παρουσιάζεται 

με συγκεκριμένο τρόπο: ορχήστρα, χορωδία. Η εκκλησιαστική, η ψαλτική, είναι 

κυρίως μουσική λειτουργική-λατρευτική. Είναι ενωμένη με την υμνολογία, είναι 

ένωση μέλους και λόγου. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα περισσότερα τροπάρια

ζητείται το έλεος του Θεού: «ἐλέησον ἡμᾶς», «σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν». Είναι 

σημαντικό να τονιστεί, ότι ο ψάλλων εκπροσωπεί τον παριστάμενο και προσευχόμενο 

λαό, και τούτο επεβλήθη ώστε να υπάρχει τάξη στη λατρεία. Ωστόσο πρέπει να 

σημειωθεί ότι από το 1850 περίπου έως σήμερα έχουν παρατηρηθεί ελαφρές 

παρεκτροπές στο θέμα της ψαλμωδίας με τους λόγους να είναι κυρίως δύο: αλλοίωση 

της ορθοδόξου ζωής και πνευματικότητος και το ότι σχεδόν εξαφανίσθησαν οι 

εκκλησιαστικοί χοροί και, στις ελληνόφωνες κυρίως εκκλησίες, η ψαλμωδία ανετέθη 

στα στόματα δύο μόνο ψαλτών. Αυτό είναι τραγικό και με πολλές προεκτάσεις.

Να σημειωθεί ότι και στη δυτική εκκλησιαστική μουσική υπάρχουν μουσικές 

φόρμες με προσευχητικό χαρακτήρα, δεν υπάρχει απολύτως ελεύθερη σύνθεση, 

ακόμα και σε νεώτερα έργα.
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Ως προς την έντεχνη λαϊκή μουσική, πρέπει οπωσδήποτε να διατηρείται ο 

χαρακτήρας της, να είναι λαϊκή, να απευθύνεται στον λαό από κάθε άποψη, τεχνική 

και αισθητική.

—Γνωρίζουμε ότι το εκκλησιαστικό / λειτουργικό άσμα, η ψαλμωδία, υπήρξε εξ αρχής 

αποτέλεσμα δημιουργικού —και υπό προϋποθέσεις— διαλόγου με τη μουσική 

περιρρέουσα ατμόσφαιρα, πράγμα, που συνεχίστηκε διαμέσου των αιώνων έως και τη 

σύγχρονη εποχή. Ποιές, λοιπόν, θα πρέπει να είναι στην εποχή μας οι προϋποθέσεις της 

δημιουργικής αλληλεπίδρασης του εκκλησιαστικού με τον κοσμικό άσμα; Υπάρχουν σε 

αυτή τη διαδικασία όρια, αυστηρές γραμμές, που δεν παραβιάζονται;

—Οι επιδράσεις που δέχθηκε στην αρχή το εκκλησιαστικό άσμα προέρχονται κυρίως 

από θρησκευτικές μουσικές, όπως π.χ., το γνωστό «Δύναμις του βήματος», φαίνεται 

να έχει επηρεασθεί, σε μεγάλο βαθμό, από επιβώμεια μέλη των αρχαίων ελλήνων. 

Από κοσμικές μελωδίες οι επιδράσεις ίσως να ήταν απλές πινελιές στον μεγάλο 

πίνακα της ψαλτικής. Υπάρχουν ως εκ τούτου όρια, αυστηρές γραμμές, που δεν 

παραβιάζονται. Το εκκλησιαστικό άσμα δεν χρησιμοποιεί οργανική συνοδεία, και 

τούτο κυρίως λόγω της σαφούς υπεροχής του ανθρωπίνου προσώπου απέναντι σε 

οποιοδήποτε μουσικό όργανο. Ό,τι στοιχείο έχει τη δυνατότητα να αλλοιώσει τον 

λειτουργικό, κατανυκτικό και προσευχητικό χαρακτήρα της ψαλμωδίας δεν μπορεί να 

γίνει δεκτό. Υπάρχουν κάποια τεχνικά στοιχεία, που δείχνουν τη δημιουργική 

αλληλεπίδραση του εκκλησιαστικού με τον κοσμικό άσμα. Όχι όμως αισθητικά.

—Ο Ιωάννης της Κλίμακος αναφέρει πως ο φιλόθεος άνθρωπος μπορεί να κινηθεί σε 

ιλαρότητα και θεία αγάπη και δάκρυα με την ακρόαση και των κοσμικών ασμάτων, όχι 

μόνο των πνευματικών (δηλ. των εκκλησιαστικών). Δεν είναι αυτό σκανδαλιστικό ή 

τέλος πάντων αντιφατικό· δεν ακυρώνει τον ρόλο και τον σκοπό που η Εκκλησία 

θεσπίζει το δικό της μουσικό είδος και ύφος; 

—Ο άγιος Ιωάννης αναφέρεται σε ανθρώπους οι οποίοι, ως πνευματικοί που είναι, 

βλέπουν μόνο τα θετικά στοιχεία σε κάθε θέμα. Είναι γνωστό βέβαια, ότι πολλά 

τραγούδια έχουν στίχο επηρεασμένο από την Αγία Γραφή, πρόχειρα αναφέρω, και ας 

σκανδαλισθούν κάποιοι, το «Δυο πόρτες έχει η ζωή», το «Δεν σε κρίνω που δεν μ’ 

αγαπάς» κ.ά. Τέλος πάντων, δεν είναι όλοι οι συνθέτες των λαϊκών τραγουδιών και 



«Ο ΘΕΡΑΠΩΝ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΟΝ ΜΩΥΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟ»

93 

όλοι οι τραγουδιστές ασεβείς, ούτε όλοι οι ψάλτες είναι ευσεβείς. επίσης, δεν θα 

βάλουμε αυτά τα τραγούδια στη λατρεία. Πολλοί πατέρες της Εκκλησίας καθορίζουν 

τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στη ψαλμωδία. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν 

απουσιάζουν κάποιες από τις προϋποθέσεις αυτές, οι πατέρες ονομάζουν τόσο τον 

ψάλλοντα όσο και τον ακροώμενο πιστό «κουφό ακροατή» και «τυφλό θεατή».

—Με βρίσκει πολύ σύμφωνο η δημοσιευμένη άποψή σου ότι τα πλείστα νεώτερα 

υμνολογικά κείμενα, του εικοστού αιώνα και εντεύθεν, δεν χαρακτηρίζονται από 

αυθεντικότητα και δεν μπορούν να σταθούν επάξια απέναντι σε παλαιότερα, υψηλής 

θεολογίας και ποιητικής αισθητικής. Μήπως αυτό οφείλεται σε έναν στεγνό μιμητισμό·

και πώς θεραπεύεται αυτή η ακαρπία και η στασιμότητα; 

—Κάποια από τα νεώτερα υμνολογικά κείμενα πάσχουν και σε θέματα ρυθμού. Οι 

περισσότεροι παλαιοί υμνογράφοι γνώριζαν και ποιητική και μουσική. Επειδή 

μελοποιώ πολλά νεώτερα υμνογραφήματα, συναντώ εκτενείς προτάσεις, οι οποίες για 

να μελοποιηθούν πρέπει να χωρισθούν σε μικρότερες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για 

την απόδοση του νοήματος. Οι φόρμες της ψαλτικής είναι συγκεκριμένες, οι παλαιοί 

έγραφαν ύμνους, γνωρίζοντας τις φόρμες. Ο μιμητισμός, νομίζω, ότι ήταν 

διακαιλογημένος μέχρι κάποια εποχή. Φρονώ ότι νεώτεροι υμνογράφοι θα πρέπει 

ίσως να δοκιμάσουν και νεώτερες εκδοχές της ελληνικής γλώσσας, πάντοτε όμως σε 

ποιητικό ύφος. Όχι μεταφράσεις ύμνων, αυτό θα είναι καταστροφή, αλλά συγγραφή 

με νέα ποιητική γλώσσα. Με τον τρόπο αυτό πιθανόν να προκύψουν και νεώτερες

μουσικές φόρμες στη ψαλτική. Οι πατέρες σημειώνουν ότι η σύνθεση του 

εκκλησιαστικού άσματος δεν μπορεί να γίνει από τον τυχόντα, ο εκκλησιαστικός 

μουσικός δέχεται τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, γιατί βιώνει το γεγονός της 

Θείας Αποκαλύψεως με μοναδικό σκοπό να διδάξει και να οικοδομήσει.

—Ως δάσκαλος της ψαλτικής και ως ερευνητής της ευρύτερης αισθητικής που θα πρέπει 

να χαρακτηρίζει τη ψαλμωδία, τι θα συνιστούσες συνοπτικά σε νέους υπηρέτες της, ως 

προς τα όρια, που πρέπει να θέτουν στην ερμηνεία και εκφορά των ύμνων; Αν δεν κάνω 

λάθος και στην κοσμική μουσική υπάρχουν όρια ως προς τον τρόπο ερμηνείας λ.χ. του 

λαϊκού, ή, για να πάμε σε άλλο μουσικό πεδίο, της οπερατικής μουσικής.
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—Κατ’ αρχήν να σημειωθεί ότι το ύφος εκτελέσεως της ψαλμωδίας διαφέρει από 

τόπο σε τόπο. Έχομε ύφος πατριαρχικό (παλαιό και νεώτερο), ύφος εξωπατριαρχικό, 

Σμυρνέϊκο, Θεσσαλονίκης, Αθηναϊκό, Κυπριακό, Επτανησιακό. Έχομε διαφορές στο 

ύφος προφοράς, στα μελωδικά διαστήματα. Μία λύση είναι η χρήση των κλασσικών

εκδόσεων, των πρώτων εικοσι-τριάντα χρόνων μετά τη νέα παρασημαντική (1814). 

Υπάρχουν βέβαια και οι τοπικές παραδόσεις π.χ. οι παλαιοί Κύπριοι ψάλτες, όσους 

φθάσαμε εμείς, έψαλλαν πιο σύντομες μελωδίες τη Μεγάλη Εβδομάδα. Υπήρχε 

παλαιότερα στην Κύπρο μία έκφραση: «Κάθε πουλλίν με την φωνήν του σιαίρεται».

Υπάρχουν πολλοί τρόποι αποδόσεως της ψαλμωδίας, ψάλλε όπως θέλεις, φθάνει ο 

τρόπος να είναι σεμνός.

Και στην ελληνική λαϊκή μουσική υπάρχουν όρια στο θέμα της ερμηνείας. Άλλο 

το ρεμπέτικο, άλλο το λαϊκό, άλλο το ελαφρολαϊκό. Στο δημοτικό τραγούδι τι να πω; 

Μικράς Ασίας, Προποντίδος, Πόντου, σμυρνέϊκο, νησιώτικο, κλέφτικο, ηπειρωτικό, 

θρακιώτικο, Παγγαίου, επτανησιακό…

—Ο Σταύρος Κουγιουμτζής, μουσικοσυνθέτης σπουδαίος και άνθρωπος από τους 

σπάνιους, το οποίον γνωρίζω ότι εκτιμάς, είχε επισημάνει: «Υπάρχει τέχνη με ύφος και 

τέχνη χωρίς ύφος. Σήμερα γεμίσαμε και ύφος δίχως τέχνη». Ισχύει αυτό για το 

εκκλησιαστικό άσμα, τους θεράποντες και ερμηνευτές του στις μέρες μας; 

—Είχα τη χαρά να γνωρίσω τον κυρ-Σταυρο, αλλά και να πραγματοποιήσω στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας εκδήλωση εις μνήμην του, σε συνεργασία με τον 

Καθηγητή Χρυσόστομο Σταμούλη. Έχει δίκιο ο Κουγιουμτζής, του οποίου όλα τα 

τραγούδια, τα οποία ακούγαμε από το ΡΙΚ κατά τα εφηβικά μας χρόνια, ήταν έργα με 

ύφος, τόσο στο ποιητικό τους κείμενο όσο και στη μελωδία τους. Ναι, σήμερα, σε 

πολλές περιπτώσεις, έχομε ύφος χωρίς τέχνη. Αυτό οφείλεται στον επάρατο εγωϊσμό,

αλλά και στο διαδίκτυο, όπου δεν υπάρχει έλεγχος. Στη ψαλτική; Ακούομε πλέον 

αρκετούς άχρονους, άρρυθμους, ανέκφραστους ακόμα και φάλτσους ψάλτες, δεν 

υπάρχει πλέον κριτική. Υπάρχουν πλέον πολλοί «δάσκαλοι», ενώ κάποιοι 

επικαλούνται δασκάλους, από τους οποίους φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν πήραν κανένα 

στοιχείο. Να πω για τη Θεσσαλονίκη, όταν είμασταν φοιτητές (1975-1980) υπήρχαν 

δύο σχολές για ψαλμωδία, η σχολή της Μητροπόλεως και η του Μακεδονικού 

Ωδείου, Σήμερα, κάθε συνοικία έχει σχολή ψαλτικής, στις περισσότερες διδάσκουν 
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αυτοχειροτόνητοι δάσκαλοι. Το θέμα βέβαια έχει τις ρίζες του στη γενική νοοτροπία 

της ελληνικής παιδείας. Θέμα χαώδες.

—Έχω τη χαρά να σε γνωρίζω για περίπου 22 χρόνια —εκ του σύνεγγυς για αρκετά 

χρόνια και έπειτα μακρόθεν— κι επειδή ο λόγος περί ορίων… θέλω να σημειώσω με 

θαυμασμό πως είσαι άνθρωπος που ακαδημαϊκά —ερευνητικά και εν γένει 

μορφωτικά— διαρκώς διευρύνει τα όριά του και οδηγείται σε νέα πεδία και νέες 

ανακαλύψεις στον ανεξάντλητο κόσμο της μουσικής δημιουργίας. Τι σε ωθεί σε αυτή 

την υπέρβαση· γιατί δεν ήταν αρκετές οι πρώτες κορυφές, η πρώτη μέθεξη στο 

ποθούμενο; 

—Η γνώση δεν τελειώνει πουθενά. Έχομε μία ζωή μόνο, η οποία με τις διάφορες 

απασχολήσεις και περιπέτειες που προκύπτουν, συρρικνώνεται. Ο διαθέσιμος χρόνος 

ελαχιστοποιείται.

Η εκκλησιαστική, η ψαλτική, είναι μουσική παλαιά, είκοσι αιώνες ψάλλεται, γύρω

στους δέκα αιώνες είναι γραπτή. Η παρασημαντική της πέρασε από τέσσερα βασικά 

στάδια εξελίξεως για να φθάσει στη σημερινή της μορφή. Και αυτά τα στάδια 

υποδιαιρούνται σε άλλα μικρότερα. Είναι μουσική ενωμένη με τον λόγο, μουσική με 

συγκεκριμένες τεχνικές και αισθητικές αρχές. Οπότε πρόκειται για έναν ωκεανό, από 

τον οποίο κάθε φορά γεμίζουμε ένα κουβαδάκι. Εξαντλείται ο ωκεανός; Κάθε φορά 

που ανακαλύπτουμε κάτι, ή όταν κοιτάζουμε τα ήδη ανακαλυφθέντα με άλλο μάτι, ε, 

τότε καταλαβαίνουμε ότι είμαστε στην αρχή. Ας μη λησμονούμε ότι η ψαλτική μπήκε 

ως αντικείμενο στα Πανεπιστήμια, και μάλιστα από αριστερές κυβερνήσεις, μόλις το 

1985, ενώ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το 1998. Άρα πρόκειται για μία επιστήμη,

η οποία ευρίσκεται σε νεαρή ηλικία. Κάποια από τα ζητούμενα στη ψαλτική:

• Πότε γεννάται η ψαλτική;

• Ποιές είναι οι αισθητικές της αρχές;

• Από πού αφορμώνται οι τεχνικές της αρχές (τροπικό σύστημα).

• Ποιά η σχέση μέλους και λόγου;

• Ποιητικές αρχές του υμνολογικού λόγου.

• Ο ρυθμός της ψαλτικής.
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• Ποιά είναι η έκφραση της ψαλτικής. Και άλλα πολλά…

Τα θέματα αυτά μόλις που τα άγγιξαν κάποιοι ερευνητές. Ιδού λοιπόν «Ὁ μὲν 

θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι».1

Η ψαλτική έχει βαθύτατη πνευματική διάσταση, γι’ αυτό και ο θεράπων της 

νοιώθει σαν τον Μωυσή μπροστά στην καιομένη βάτο.

1 Ματθ. 9:37.


