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Σεβαστοί πατέρες, Κυρίες καί Κύριοι 

Κατ’ ἀρχάς θά ἢθελα νά εὑχαριστήσω τό Ἳδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας γιά τήν τιμή πού μοῦ 
κάνει νά συμμετάσχω ὡς εἰσηγητής στό Γ΄ Συνέδριο «Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἡ 
Ὀκταηχία». 

Θά παρουσιασθεῖ πολύ συνοπτικά –λόγω στενότητος χρόνου -τό θέμα τῆς διά ζώσης διδασκαλίας 
(ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας.  

Αὐτήν τήν διά ζώσης διδασκαλία βίωσα στά ἰδιαίτερα μαθήματα τά ὁποῖα μοῦ παρέδιδε στο σπίτι του 
ἐπί σειράν ἐτῶν (1974 -1982) ὁ δάσκαλός μου, Θρασύβουλος Στανίτσας. 

Πρίν προχωρήσω στην ἀνάλυση τοῦ θέματος ἐπιθυμῶ νά κάνω τίς ἑξῆς διευκρινίσεις: 
(α)  Τά ἰδιαίτερα μαθήματα πού μοῦ παρέδιδε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας εἶχαν, στην πλειονότητά 
τους, διάρκεια ἀπό 4 ἓως καί 5 ὧρες (με μικρά διαλείμματα ἐνδιαμέσως).  

(β)  Κατά τά πρῶτα χρόνια τῆς μαθητείας μου στον Θρασύβουλο Στανίτσα μοῦ παρεδόθησαν 
ἀποκλειστικά κλασσικά μαθήματα (Ἀναστασιματάριον, Εἱρμολόγιο Πέτρου Πελοποννησίου, Μουσική 
Συλλογή Πρωγάκη κ.λ.π.) καί ὂχι δικές του συνθέσεις ἤ συνθέσεις τοῦ Κων/νου Πρίγγου. Αὐτές μού 
παρεδόθησαν πολύ ἀργότερα. 

(γ)  Ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας γνώριζε σέ πολύ μεγάλο βάθος καί με κάθε λεπτομέρεια τά κλασσικά 
μαθήματα.  

Η διδακτική μέθοδος τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης τοῦ Θρασυβούλου Στανίτσα εἶναι ἐντελῶς διαφορετική ἀπό 
τις διδακτικές μεθόδους που ακολουθοῦνται στις μέρες μας καί ἐβασίζετο με μεγάλη αὐστηρότητα 
στούς ἑξῆς ἂξονες:  

 

1. Ἀπόλυτος ἒλεγχος τῆς χρονικῆς ἀγωγῆς τῶν διδασκομένων μελῶν. 

2. Πλήρης κατανόηση τῶν κλιμάκων και τῶν τετραχόρδων τῶν ἢχων  

3. Κατανόηση και ἐμπέδωση τῶν μελωδικῶν γραμμών (φράσεων) καί ὂχι ἁπλῶς των 
μεμονωμένων φθόγγων.  

4. Ἐμπέδωση τῶν ἓλξεων και τῶν ἀναλύσεων τῶν μουσικῶν .κειμένων 

5. Σὐγκριση τῶν μελωδικῶν γραμμῶν στα διδασκόμενα μέλη με μελωδικές γραμμές ἂλλων 
μελῶν. 

6. Ἁπό στήθους εκμάθηση τῶν διδασκομένων μελῶν.  

 

Ἀναλυτικότερα:
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1. Ἀπόλυτος ἒλεγχος τῆς χρονικῆς ἀγωγῆς τῶν διδασκομένων μελῶν. 

 

Το θέμα τοῦ χρόνου στήν ἑρμηνεία τῶν βυζαντινῶν μελῶν ἐθεωρεῖτο ἀπό τον Θρασύβουλο Στανίτσα 
μεῖζον θέμα. Στήν ἒννοια τοῦ χρόνου συμπεριελάμβανε τόσο τήν χρονική ἀγωγή τοῦ κάθε μέλους ὃσο 
καί την κατανομή τοῦ χρόνου στούς διαφόρους χαρακτῆρες.  

Ἡ διδαχή τῶν μελῶν ἐγίνετο πάντοτε στόν ἁπλό ρυθμό, σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο κάθε χαρακτήρας 
δαπανᾶ 2 χρόνους, δηλαδή μία θέση και μία ἂρση. Μέ αὐτόν τον τρόπο μετρήματος - ὁ ὁποῖος 
ἐκτελεῖτο μέ τήν κίνηση τοῦ ἑνός χεριοῦ - ἐπιτυγχάνετο ὁ πλήρης χρονικός ἒλεγχος τοῦ μέλους 
συνολικά ἀλλά καί ἐπί μέρους γιά κάθε χαρακτήρα ἀφοῦ ὃλοι οἱ χαρακτῆρες πού φέρουν γοργό 
ἐκτελοῦνται πάντοτε στην ἂρση.  

 

Ἂν θελήσουμε νά ἐξηγήσουμε αὐτό σχηματικά, ἒχουμε κατά περίπτωση τα ἑξῆς: 

 

   ΓΟΡΓΟ       ΔΙΓΟΡΓΟ        ΤΡΙΓΟΡΓΟ 

ŧŞч        ŧŞчч°  чс³   х  ч  т̧   т  с 
 
  Θέση  Ἂρση              Θέση   Ἂρση                 Θέση       Ἂρση                           Θέση             Ἂρση        

       Νη                      Νη   νη                  Νη    Πα   Βου                 Νη  Ζω        Κε   Ζω 

 

 

 

Γιά νά γίνει αὐτό περισσότερο κατανοητό παραθέτουμε τά ἑξῆς παραδείγματα: 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1Ο  

...ŬţşчМ¿÷т   ш̄  т®сïøт¡çЁт¡сÜт¡чØ  ш˚    чÜ Х°çт   тò 
 

ἁμαρ     τι              ι              ι      ι         ι         α         ας          του      ου       ου      ου     κο      ο             ο             ο         σμου     ου 
Κύριε ὁ Θεός, Δοξολογία Ἰακώβου Ἦχος α΄ Τετράφωνος ἐκ τοῦ Κε  Ταμεῖον Ἀνθολογίας Ὃρθρος Τόμος Α΄ 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2Ο  

Ūš   сиØ   Ц    ш ð̊        ш˚    сØ  ш˚   сØ   ш̄    т¡   
                ε               χε       ε          ε           ε         ε            ε          ε              ε  

(Χερουβικόν Κων/νου Πρωτοψάλτου ἦχος πλάγιος τοῦ πρώτου, Μουσική Συλλογή Πρωγάκη) 
Τήν ἀνωτέρω μελωδική γραμμή ἀναλύουμε στήν συνέχεια ἀπό πλευρᾶς χρόνου, προκειμένου νά γίνει 
περισσότερο κατανοητός αὐτός ὁ τρόπος μετρήματος κατά τήν μελέτη.  

Ūš   сиØ    Ц  т¤т   ч  от¤т   с  чо  т  ̊  т с чот¡ т  т¡    
 
                ε                       χε                                    ε                       ε                          ε                        ε                 ε                  ε 
 

Αὐτός ὁ τρόπος μετρήματος ἀποκτᾶ ἀκόμη μεγαλύτερη ἀξία στίς περιπτώσεις τῶν παρεστιγμένων 
γοργῶν, διγόργων.  

Ἐπισημαίνεται - πρός ἀποφυγήν παρεξηγήσεων - ὃτι ὁ ρυθμός αὐτός ἐφαρμόζετο καθαρά γιά 
ἐκπαιδευτικούς λόγους και μόνο στά μαθήματα. Μέ αύτόν τόν ρυθμό θά μελετᾶς - ἒλεγε – γιατί μόνο 
ἒτσι θά ἒχεις τόν πλήρη χρονικό ἒλεγχο τοῦ μαθήματος καί θά μπορεῖς νά ψάλλεις τό μέλος ἐπί 
ἀναλογίου ἂριστα, ἐλεύθερα, μέ τίς ἀναλύσεις του, χωρίς κἂν νά χρειάζεται νά μετρᾶς μέ τό χέρι (ὃλοι 
ὑποκλείνονται στήν ἂψογη καί ἂριστη ἑρμηνεία τῶν βυζαντινῶν μελῶν ἀπό τον Θρασύβουλο 
Στανίτσα, ὁ ὁποῖος σημειωτέρον ποτέ δέν μέτρησε μέ συνεπτυγμένο ρυθμό). 

Συχνά ἐξέφραζε τήν ἀπορία: «Πῶς μπορεῖ ὁ μαθητευόμενος νά μάθει ἓνα μέλος ὃταν μελετᾶ 
μετρώντας μέ συνεπτυγμένο ρυθμό καί πρέπει σέ ἓνα χρόνο (δηλαδή σέ μία κίνηση τοῦ χεριοῦ του), 
νά ψάλλει πολλές φορές τέσσερεις, ἓξι ἤ καί ὀκτώ χαρακτῆρες καί ταυτόχρονα νά ἀποδώσει τόσα 
ἂλλα πράγματα, δηλαδή τίς ἀναλύσεις, τις ἒλξεις κ.λ.π.;». 

 



«Ἡ διά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας» 
 

«Ἡ διά ζώσης διδασκαλία (ἀκουστική παράδοση) τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ὃπως τήν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας» 
Εἰσήγηση τοῦ Ἀθανασίου Ἰ. Παϊβανᾶ στο Γ’ Συνέδριο: Θεωρία καί Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης   18-10-2006 

4 

2. Πλήρης κατανόηση τῶν κλιμάκων και τῶν τετραχόρδων τῶν ἢχων  

 

Στις περιπτώσεις τῶν μελῶν μέ φθορές ἤ χρόες, ἐγίνετο ἰδιαίτερη θεωρητική προσέγγιση στην 
διαμόρφωση τῶν κλιμάκων, τετραχόρδων μέ ταυτόχρονη φωνητική ἑρμηνεία τους. Ὃπου ἒκρινε 
σκόπιμο, σχεδίαζε κατάλληλα σέ χαρτί τίς κλίμακες ἤ τά τετράχορδα. 

Ἐνδεικτικά παραθέτουμε χειρόγραφες σημειώσεις κάποιων κλιμάκων.  

 

Κλίμακα ἢχου Α’      Κλίμακα Σαμπάχ    Κλίμακα ἢχου Β΄
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3. Κατανόηση και ἐμπέδωση τῶν μελωδικῶν γραμμών (φράσεων) καί ὂχι ἁπλῶς των 
μεμονωμένων φθόγγων.  

 

Κατά τήν διδαχή τῶν διαφόρων μελῶν ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας ἒδινε πολύ μεγάλη βαρύτητα 
στήν ἐκμάθηση καί ἐμπέδωση τῶν μελωδικών γραμμῶν και ὂχι τῶν μεμονωμένων φθόγγων. Ἡ 
ἐκμάθηση τῶν μελῶν ξεκινοῦσε πάντα μέ τήν παραλλαγή, ὃσο και ἁπλό νά θεωρεῖτο το ὑπό 
μελέτη μέλος. Ἡ παραλλαγή ξεκινοῦσε ἀσφαλῶς παραλλαγίζοντας μία μία τις νότες. 
Προοδευτικά ὃμως ἀπαιτοῦσε τήν ἐκμάθηση ὁλοκλήρων μελωδικῶν φράσεων. Αὐτός ἦταν 
πάντα ἓνας ἀπό τούς κύριους διδακτικούς του στόχους. Πολλές φορές μάλιστα, τήν στιγμή 
κατά τήν ὁποία ψάλλαμε κάποιο μέλος, σκέπαζε μέ τό χέρι του τό βιβλίο καί μοῦ ζητοῦσε να 
ψάλλω τό ὑπόλοιπο τμῆμα τῆς μελωδικῆς γραμμῆς ἀπό στήθους, χωρίς την χρήση τοῦ βιβλίου, 
ἀφοῦ ἀνάλογες μελωδικές φράσεις εἲχαμε συναντήσει καί σέ ἂλλα μέλη. Αὐτό, προκειμένου να 
εμπεδωθοῦν οἱ μελωδικές γραμμές «κορμός» (ἀς μοῦ ἐπιτραπεῖ ἡ λέξη) ποῦ εἶναι δομικά 
συστατικά μέσα σέ ἓνα μέλος. 

Παράδειγμα:  

 Ũť       т¡сØх¿Лöттт     сч°áтттХЛ°çттç  
         Οι    τα      α        α        α     α     α       α          α       α      α     α       α         α              α     α  

чтсØŨťсХчáтÚМ¿Þт    ш̄ðсØс°øтсфØŨť 
      α         α        α                  α             α           α        α         α           α   α        α           α          α        α          α 
(Χερουβικόν Ἑβδομάδος Θεοδώρου Φωκαέως, Πλαγίου τοῦ Δευτέρου Μουσική Συλλογή Πρωγάκη) 

Τό ἀνωτέρω τμῆμα τοῦ Χερουβικοῦ Ὓμνου ἀποτελοῦσε γιά τον Θρασύβουλο Στανίτσα μία 
μελωδική φράση ἀπό τίς πολλές τοῦ πλαγίου τοῦ Δευτέρου Ἦχου. Τήν ἀνάπτυξη αὐτῆς τῆς 
μελωδικῆς γραμμῆς - ἒλεγε - ὁ ψάλτης ὀφείλει νά τήν ἀναγνωρίζει σχεδόν ἀμέσως μέ τό 
ξεκίνημά της καί νά τήν ολοκληρώνει χωρίς κατ’ ἀνάγκη νά «κρέμεται» ἀπό τό μουσικό 
κείμενο. Δεν μᾶς ἐνδιαφέρει τόσο -ἒλεγε - ἡ κάθε νότα χωριστά ἀλλά ὃλη ἡ μουσική φράση. Γι’ 
αὐτό καί ὃποιος ἒχει τά ἀκούσματα, θά τήν ἀναγνωρίζει ἐκ τῶν προτέρων καί ἒτσι θα την 
ἀποδώσει πολύ διαφορετικά ἀπό αὐτόν πού ψάχνει μία μία τις νότες.  

Αὐτή ἡ προσέγγιση ἐγίνετο σχεδόν σέ ὃλα τά μαθήματα καί μέ ἀκόμη μεγαλύτερη ἒμφαση στα 
άργοσύντομα και ἀργά μέλη. 
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4. Ἐμπέδωση τῶν ἓλξεων και τῶν ἀναλύσεων τῶν μουσικῶν .κειμένων 

 

Γιά τό θέμα τῶν ἓλξεων ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας ἒλεγε: «Γιατί τόση μεγάλη φασαρία με τίς 
ἓλξεις; Ὃποιος ἒχει τά ἀκούσματα, δέν ασχολεῖται μέ τό θέμα, ἀφοῦ οἱ ἓλξεις εἶναι 
ενσωματωμένες στό ψαλλόμενο μέλος ἀνάλογα μέ τήν περίπτωση. Ὁ ψάλτης -ἒλεγε – θα εἶναι 
σε θέση νά ἀποδίδει τις ἓλξεις στα διάφορα μέλη μόνον ἐφόσον διά ζώσης ἀποκτήσει αὐτήν 
την γνώση και ἐμπειρία ἀπό τό δάσκαλό του (ἀκουστική παράδοση). Φυσικά ὁ δάσκαλος θά 
πρέπει τεκμηριωμένα νά διαθέτει αὐτήν τήν γνώση, τήν ὁποία και αύτός με τή σειρά του θά 
ἒχει παραλάβει διά ζώσης φωνητικά ἀπό τόν δάσκαλό του κ.ο.κ. Πρέπει να ἀκούσεις πολύ - 
ἒλεγε -γιά νά μάθεις τίς ἓλξεις. Ὃσο και να διαβάσεις, ἂν δεν ἀκούσεις, δέν θά μάθεις τίς ἓλξεις. 
Δέν τίς μαθαίνεις διαβάζοντας θεωρητικά βιβλία και μελέτες οὓτε καί ἂν κάποιες φορές τίς 
συναντήσεις γραμμένες στά μέλη. Τίς μαθαίνεις ἀκούοντας καί μόνο ἀκούοντας.  

Σχετικά μέ τίς ἀναλύσεις πού «κρύβονται» στά μουσικά κείμενα, τίς θεωροῦσε ὡς ἓνα ἀπό τά 
πλέον σημαντικά συστατικά τῆς ψαλτικῆς τέχνης. Πίστευε ὃτι καταστρέφεται ἡ μουσική 
παράδοση μέ τόν τρόπο πού σήμερα πολλοί ψάλτες ἑρμηνεύουν τά διάφορα μέλη, δηλαδή 
ψάλλοντας ἀκριβῶς ὃ,τι διαβάζουν στό μουσικό κείμενο, χωρίς να γνωρίζουν καί νά ἀποδίδουν 
τίς ἀναλύσεις πού κρύβονται μέσα σέ αὐτό. Μέ την ἀρχαία μέθοδο γραφῆς - ἒλεγε - ὁ 
μαθητευόμενος ἐδιδάσκετο φωνητικά ὃλες τίς ἀναλύσεις. Καί στή νέα μέθοδο πάλι τό ἲδιο 
πρέπει νά συμβεῖ, νά μάθει τίς ἀναλύσεις ἐξ ἀκοῆς γιατί δέν γράφονται στό μουσικό κείμενο, 
«κρύβονται». 

Ἦταν ἰδιαίτερα αὐστηρός στην ἐκμάθηση και την ἑρμηνεία τῶν ἀναλύσεων. Συχνά 
χρησιμοποιοῦσε παραδείγματα ἀπό τά κλασσικά μέλη στα ὁποῖα συναντῶνται οἱ ἰδιες 
μελωδικές γραμμές ἂλλοτε ἀναλυμένες και ἂλλοτε γραμμένες ἀπλούστερα.  

Ἐνδεικτικά παραθέτουμε δύο παραδείγματα: 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1Ο  

       …  т  т   х  сØ   ц   Ùçт   тçчтðũŠ 
                            θη        η      σε        ται           πνευ              μα    α              το      ος 
 

      çттсхсØЛ°т   тÚ т  ãт¡с  ш¤с  ũŠ 
                           τη     η         βα     α       σι          λι         ι      δι     μη       η       τρι    ι          ι 
(Ἀνοίξω το στόμα μου, Εἱρμολόγιον Πέτρου Πελοποννησίου) 
Ἡ ἲδια μελωδική γραμμή γραμμένη ἁπλά καί ἀναλυμένα μέσα στό ἲδιο μουσικό κομμάτι 
(θαλασσί και μπέζ χρώμα ἀντίστοιχα) 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2ο   

ŪŠЦ  Ùçт   тçт   т¡ссØ с ØЛçтÚш̄с°øтчØ 
         παν                τα      α         χου   ου     ου           ου        δι            δα           χθε  ε      ε         εν       τες 

(Ἀναστασιματάριον Ἰωάννου Πρωτοψάλτου, Εἲς το Ὃρος ἦχος  ‚Ẁ   Πα) 

 

Ūšч°ччсöтттçтт¡ссØЛ°тЛçтÚ…. 

            ο           ε             λε        ω        ω       ω      ων         ο     ο         ο         λην     την     ην      η              με 

(Δοξαστάριον Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, Οὒκ ἒστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἦχος  ‚Ẁ   Πα) 

Στην πρώτη γραμμή μπορεῖ ὁ Ἰωάννης νά ἒγραψε ἁπλούστερα τήν μελωδική γραμμή (σημεῖο 
μέ θαλασσί χρῶμα), ὃμως τό μέλος δεν ψάλλεται ἒτσι, ἀλλά ὃπως εἶναι γραμμένο στήν 
δεύτερη γραμμή (θαλασσί χρῶμα).  

 

Ἒλεγε χαρακτηριστικά γιά τους: Πέτρο Πελοποννήσιο, Κωνσταντῖνο Πρωτοψάλτη, Φωκαέα, 
Ἰωάννη Πρωτοψάλτη και τοὐς ἂλλους παλαιούς: εἶναι πολύ καλοί «μάγειρες» ἀλλά δυστυχῶς 
δεν ὑπάρχουν οἱ καλοί «σερβιτόροι», ἐννοώντας ὃτι πολλοί ἀπό τούς ψάλτες δεν γνωρίζουν τις 
ἀναλύσεις πού κρύβονται πίσω ἀπό το μουσικό κείμενο καί ἒτσι δέν μποροῦν νά ἀποδώσουν τα 
κλασσικά μαθήματα. Συχνά μοῦ ἒλεγε: αὐτήν την ἱκανότητα πρέπει να ἀποκτήσεις (δηλαδή να 
γνωρίζεις τίς ἀναλύσεις) και ἒτσι θα μπορεῖς να ψάλλεις τά κλασσικά μαθήματα μέ τίς 
ἀναλύσεις τους, ὃπως πρέπει, δίνοντας ἀξία σέ αὐτά καί ὂχι ὑποβαθμίζοντάς τα. Ἂν τό πετύχεις 
- ἒλεγε - , θά ἀκοῦς τό σχόλιο: «ὡραῖο τό μάθημα πού ἒψαλλες, πού το βρῆκες; ποιός τό 
ἒγραψε;», ἐννοώντας ὃτι ὃταν ὁ ψάλτης ξέρει νά ἑρμηνεύει τό κλασσικό μάθημα ὃπως πρέπει, 
μέ τίς ἀναλύσεις του, ἀναδεικνεύει το μάθημα καί τοῦ δίνει τήν πραγματική του ἀξία, ἡ ὁποία 
δυστυχῶς πολύ συχνά στίς μέρες μας χάνεται ἐξαιτίας τῆς μετροφωνικῆς ἑρμηνείας πολλῶν 
ψαλτῶν.  
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5. Σὐγκριση τῶν μελωδικῶν γραμμῶν στα διδασκόμενα μέλη με μελωδικές γραμμές ἂλλων 
μελῶν. 

Συστατικό τῆς διδακτικῆς μεθόδου τοῦ Θρασυβούλου Στανίτσα ἀποτελοῦσε καί ἡ ἐν 
παραλλἠλω διδαχή τῶν συναφῶν βυζαντινῶν μελῶν. Στο ἲδιο μάθημα δηλαδή, δίδασκε 
παράλληλα, παραδείγματος χάριν δύο ἤ τρία χερουβικά ἥ δύο ἤ τρεῖς δοξολογίες, 
προβαίνοντας ἒτσι στήν σύγκριση τῶν διαφόρων μελωδικῶν γραμμῶν τῶν μαθημάτων. Με 
αὐτόν τον τρόπο ἐπιτυγχάνετο ἡ σέ βάθος ἐμπέδωση τῶν μελωδικῶν γραμμῶν και ἐπήρχετο 
μεγάλη ἂνεση στην ἑρμηνεία τους.  

Παραθέτουμε πολύ συνοπτικά τα ἑξῆς δύο παραδείγματα 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1Ο  . 

Ũş  т ®сØХс̄øтттсч°áтттХЛ°фØ…. 
        Οι       τα          α            α          α     α      α         α         α           α     α    α        α            α           χε 

(Χερουβικόν ἑβδομάδος Θεοδώρου Φωκαέως ἦχος  ‚ Πα) 

 

Ũťţт®сØх®ЛöтттсчáтттХЛ °çттçчтсØ… 

       Οι     τα       α        α       α     α     α       α        α        α     α     α       α           α            χε   ε             ε          ε            ε 

Χερουβικόν ἑβδομάδος Θεοδώρου Φωκαέως ἦχος  Ỳ‛Πα 

Συναφεῖς μελωδικές γραμμές σέ διαφορετικούς ἢχους. 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2Ο Σύγκριση Χερουβικῶν Ὓμνων βαρέως ἢχου 

чć½   Ёö  ттÚХс̄ØöтÚтÚтÚсхМ¿тт¡чÞХс 
Οι                τα            α      α        α           α         α     α     α        α         α         α           α     α       α             α           α           
фñĹ  тÝ    сØŨş 
      ε           ε             ε 
Χερουβικόν ἑβδομάδος, Θεοδώρου Φωκαέως, ἦχος Βαρύς ŭŤ 
 
ч½ЁöттÚХ¯сØöтÚтÚтÚЛМ¿тт¡ч÷Хсфñ 
Οι              τα        α       α       α           α          α      α     α        α             α           α     α        α          α            α            χε 
çчч °áчØŨş 
             ε            ε             ε 
Χερουβικόν ἑβδομάδος, Πέτρου Λαμπαδαρίου, ἦχος Βαρύς ŭŤ 
ч½чØЁöттÚХс̄Øçчтð¡çчт¡ðтÚЛМ¿ 
Οι              τα          α           α     α        α           α                  α           α              α          α               α            α 
тт¡ч÷ХсçттçчтсØŨş 
  α       α      α             α          α                  α     α              α          α         α 
Χερουβικόν, Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, ἦχος Βαρύς ŭŤ 
Συναφεῖς μελωδικές γραμμές μέ πλατύτερη ἀνάπτυξη στήν 3ης γραμμή. 
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6. Ἁπό στήθους εκμάθηση τῶν διδασκομένων μελῶν.  
 
 
Ἡ διδακτική μέθοδος τοῦ Θρασυβούλου Στανίτσα ἀπαιτοῦσε καί τήν ἀπό στήθους ἐκμάθηση 

τῶν διδασκομένων μελῶν. Ἒπρεπε δηλαδή νά μάθω ἀπό στήθους τα μαθήματα τοῦ 

Ἑσπερινοῦ, τοῦ Ὂρθρου, τῆς Λειτουργίας (Ἂνοιξαντάρια, Μακάριος Ἀνήρ, Κεκραγάρια, Στιχηρά 

Ἑσπερινοῦ, Ὂρθρου, κάποιες Δοξολογίες, Καταβασίες, Προσόμοια, Κοντάκια, Ἐξαποστειλάρια, 

κάποιους Εἱρμούς Κανόνων, Τυπικά, Μακαρισμούς, Δύναμις, Παρακλήσεις, Ακάθιστο Ὓμνο 

κ.λ.π.) καί αὐτό γιατί πίστευε ὃτι ἒτσι «γεμίζει ὁ νούς με τις μελωδικές γραμμές και ὃπου καί νά 

βρεθεῖς θα ψάλλεις, ἀκόμη καί χωρίς τά βιβλία».  
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Ἐν κατακλείδι: 
 

Ὀ ἀείμνηστος Ἂγγελος Βουδούρης στό ἒργο του: «Οἱ μουσικοί χοροί τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ 
Ἐκκλησίας» ἀναφέρει γιά τόν πρωτοψάλτη μεταξύ τῶν ἂλλων καί τά ἀκόλουθα: 

«…….Αὐτός ἦτο ὁ συνεχιστής τῆς μουσικῆς παραδόσεως και ὁ μεταλαμπαδευτής τοῦ 
βυζαντινοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μουσικοῦ φωτός και εἰς τούς ἂλλους».  

Καί σέ ἂλλο σημεῖο γράφει: 

«….. Αναμφιβόλως δέ, τό μουσικόν μέλος εἲτε εἶναι γραμμένον διά τῆς ἀρχαίας γραφῆς εἲτε διά 
τῆς νέας, δέν εὑρίσκει τήν ἁρμοδίαν ἐκτέλεσιν παρά ἐν τῶ προσώπω τοῦ πρωτοψάλτου, διότι 
αὐτός ἢκουσεν ἰδίοις ὠσίν και ἐδιδάχθη κατά βάθος και κατά πλάτος τήν μουσικήν ἐκτέλεσιν 
παρά τῶν προγενεστέρων μουσικοδιδασκάλων του. Ἡ μουσική τέχνη ἒμεινε δύσκολος καί ὑπό 
τήν νέαν γραφήν, τήν νῦν ἰσχύουσαν, ἣτις ἀπαιτεῖ τήν διά ζώσης φωνῆς διδασκαλίαν» καί λίγο 
πιό κάτω γράφει: «Αὐτός ἐμύει εἰς τήν μουσικήν τέχνην τούς μαθητάς του τούς πατριαρχικούς. 
Οὗτοι ὑπεχρεοῦντο ἐν τῆ ψαλμωδία εἰς μίμησην τοῦ διδασκάλου». 

Σέ αὐτό ἀκριβῶς τό πνεῦμα, σεβαστοί πατέρες, κυρίες καί κύριοι, ἐβασίζετο ἡ διδακτική 
μέθοδος διδασκαλίας τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης τοῦ ἀειμνήστου Ἂρχοντος Πρωτοψάλτου τῆς 
Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας Θρασυβούλου Στανίτσα, ὁ ὁποῖος μέ τήν διά ζώσης φωνητική 
διδασκαλία, ὃλα τά χρόνια τῆς μαθητείας μου σέ αὐτόν, καθ’ ὃλην την διάρκεια τῶν 
μαθημάτων, ἀδιάκοπα ἒψαλλε τά διδασκόμενα μέλη παραλλαγή καί μέλος. Εἶναι ἡ Πατριαρχική 
μέθοδος διδασκαλίας πού χάρη σέ αὐτήν διεσώθη ἡ παράδοση τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης μέχρι τίς 
μέρες μας. 

Ἀκόμη ἠχοῦν τά λόγια του:«ἂν δεν ψάλλω μαζί σου ὃλα τά μέλη, πῶς θά μπορέσεις νά 
ἀποκτήσεις τήν ἀκουστική παράδοση, πού εἶναι τό Α καί τό Ω τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης; 
Πῶς θά τά μάθεις γιά; (κατά τον Κωνσταντινουπολίτικο ἰδιωματισμό). Γιά νά γίνεις 
ψάλτης πρέπει νά ἀκούσεις. Ἂκουσε λοιπόν καλά ὃλα ὃσα λέμε καί ὃταν θά σέ 
ρωτοῦν: αὐτά πού ψάλλεις ἀπό πού τά ἂκουσες γιά; ἐσύ θά ἒχεις τήν καλύτερη 
ἀπάντηση.» 

Στην μνήμη του δασκάλου μου αφιερώνω αυτό το 7λεπτο. 
 

Σᾶς εὐχαριστῶ 
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