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Πατριαρχικὲς ψαλτικὲς καταβολὲς 
στὸ «ὕφος Χατζημάρκου» 

 
Εὐχαριστῶ πολὺ κ. Πρόεδρε τῆς παρούσης συνεδρίας, ἀγαπητέ μου φίλε Στάθη1, συ-

νάδελφε καὶ συνεργάτη στὸν κοινό μας ἀγῶνα γιὰ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη 
Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ. Καὶ δὲν μπορῶ πραγματικὰ νὰ μὴν εὐχαριστήσω τὴν Ἱερά μας 
Μητρόπολη στὸ πρόσωπο τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Ἰγνατίου, γιὰ τὴν διορ-
γάνωση τῆς παρούσης ἡμερίδας καὶ τῶν λοιπῶν συναφῶν ἐκδηλώσεων, πρὸς τιμὴν καὶ μνήμην 
τοῦ μακαριστοῦ διδασκάλου μας Ἐμμανουὴλ Χατζημάρκου. 

Θέλοντας νὰ εἶμαι ἀκριβὴς στὸ χρόνο μου, εἰσέρχομαι εὐθύς στὸ θέμα μου: «Πατριαρ-
χικὲς ψαλτικὲς καταβολὲς στὸ “ὕφος Χατζημάρκου”». 

 

Γιατὶ ἐπέλεξα αὐτὸ τὸ θέμα. Γιατὶ ἐπέλεξα αὐτὸ τὸ θέμα; Ὁ Μανόλης Χατζημάρκος 
ὑπῆρξε ἕνα ἐξέχον πρόσωπο τῆς ἱεροψαλτικῆς κοινότητας. Ὑπῆρξε ἀδιαμφισβήτητος Πρω-
τοψάλτης, λόγω τῆς σπάνιας φωνητικῆς του δωρεᾶς, τῆς βαθιᾶς θεωρητικῆς καὶ μουσικῆς του 
κατάρτισης, μὲ τὴν ὁποία ἐργάστηκε τὸ τάλαντο αὐτοῦ καὶ τῆς μουσικῆς του -καὶ ὄχι μόνον- 
εὐφυΐας, ποὺ ἀνακλᾶται διαυγέστατα στὴν ψαλτική του τέχνη καὶ τεχνική. Ὑπῆρξε καὶ 
ἀδιαμφισβήτητος διδάσκαλος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, ὅπως ἀβίαστα πιστοποιεῖται 
ἀπὸ τοὺς ἀναρίθμητους ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα -ἴσως καὶ ἐκτὸς αὐτῆς- μαθητές του. Ὅμως, τὸ κατ’ 
ἐμὲ ἐντυπωσιακότερο καὶ ἐνδεικτικότερο τοῦ τί ἦταν ὁ Χατζημάρκος, εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι 
ὑπῆρξε διαμορφωτὴς μίας καινοφανοῦς, γιὰ τὴν ἐποχή του, ψαλτικῆς σχολῆς, αὐτὸ τὸ ὁποῖο 
                                                           
1  Πρόκειται γιὰ τὸν Εὐστάθιο Γραμμένο, Θεολόγο, Καθηγητὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ Λαμπαδάριο τοῦ 
Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Βόλου, Πρόεδρο τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου καὶ θεσμικὸ μέλος 
τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης και Μουσικολογίας τῆς Ἀ.Θ.Σ. Βόλου. 

mailto:kxkaragounis@gmail.com


Κ. Χ. Καραγκούνης, Πατριαρχικὲς ψαλτικὲς καταβολὲς στὸ ὕφος Χατζημάρκου Σελίδα 2 
 

ὀνομάζουμε ὕφος. (Θὰ ἀναφερθῶ παρακάτω ἐκτενέστερα στὰ περὶ ψαλτικοῦ ὕφους.) Μάλι-
στα, ἡ ἴδια ἡ πόλη τοῦ Βόλου συνδέθηκε ἱεροψαλτικῶς μὲ τὸ ὄνομα τοῦ Χατζημάρκου, τὸ δὲ 
«ὕφος Χατζημάρκου», ἐν πολλοῖς χαρακτηρίζεται ὡς «βολιώτικο ὕφος». 

Ὅπως ὅλα τὰ σημαντικὰ πρόσωπα καὶ γεγονότα, καὶ τὸ φαινόμενο «Χατζημάρκος» 
ἔχει διττὴ ἀνάγνωση. Ἀγαπήθηκε πολύ, ἐκτιμήθηκε πολύ, ἀλλὰ καὶ ἀμφισβητήθηκε πολύ    
- κατὰ τὴν προσωπική μου γνώμη, μονομερῶς καὶ ἐν πολλοῖς ἄδικα. Θεωρῶ, λοιπόν, ὅτι, σὲ 
μία συνάντηση, ὅπως ἡ παροῦσα, μαζὶ μὲ τὰ ἐγκώμια καὶ τὶς ἀναπόφευκτα συναισθηματικῆς 
φύσεως ἀποτιμήσεις γιὰ τὸ ἔργο καὶ τὴν προσφορὰ τοῦ μακαριστοῦ διδασκάλου, πρέπει νὰ 
κατατεθοῦν καὶ τὰ ἀνάλογα πορίσματα ἀντικειμενικῶν ἐπιστημονικῶν μελετῶν, τὰ ὁποῖα θὰ 
θέσουν τὰ πράγματα στὴν ὀρθή τους βάση καὶ θὰ ἀποκαταστήσουν ὅποιες ἀνακρίβειες ἔχουν 
ἐπισωρευθεῖ ἀπὸ ἄγνοια ἢ ὑστεροβουλία στὸ πέρασμα τῶν χρόνων. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν 
ὁποῖο ἐπέλεξα τὸ συγκεκριμένο θέμα εἰσήγησης. 

Δύο εἶναι οἱ πτυχὲς τοῦ θέματός μου: Τὸ «ὕφος Χατζημάρκου» καὶ οἱ πατριαρχικὲς 
καταβολὲς στο ὕφος αὐτό, πτυχὲς ποὺ ὅμως ἀναπόφευκτα ἀπαιτοῦν νὰ ἀναφερθῶ ἐν ὀλίγοις 
καὶ στὸ περιβόητο «πατριαρχικὸ ὕφος». 

 

Περὶ Ὕφους στὴν Ψαλτικὴ Τέχνη. Ἂς δοθῆ πρώτα ἕνας ὁρισμὸς περὶ τοῦ τί εἶναι ὕφος. 
Δὲν εἶναι εὔκολο νὰ διατυπωθῆ μὲ ἀκρίβεια ἕνας τέτοιος ὁρισμός, διότι τὸ ὕφος εἶναι ὅρος πο-
λυσύνθετος. Ἀναφέρεται συνήθως στὸν τρόπο ἐκφορᾶς, ἐκτέλεσης, καλλιτεχνικῆς ἑρμηνείας 
καὶ ἔκφρασης τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, στοιχεῖα τὰ ὁποῖα χαρακτηρίζουν τὴν σύνολο ἀνὰ τοὺς 
αἰῶνες ψαλτικὴ παράδοση καὶ τὴν κάνουν νὰ διακρίνεται ἀπὸ κάθε ἄλλο εἶδος τῆς παγκόσμιας 
μουσικῆς δημιουργίας. Ὁρισμένες φόρες οἱ ἔννοιες Ψαλτικὴ Τέχνη καὶ ψαλτικὸ ὕφος τείνουν νὰ 
ταυτισθοῦν, σαφῶς, ὅμως, ἡ πρώτη εἶναι εὐρεία καὶ περιεκτικὴ ἑνὸς πλήθους δεδομένων, ἐνῶ ἡ 
δεύτερη -παρ’ ὅτι ἐπίσης περιεκτική- εἶναι στενότερη καὶ εἰδικότερη. Δηλαδή, ἡ μὲν Ψαλτικὴ 
Τέχνη εἶναι ἑνιαία καὶ ἀδιάσπαστη στὰ δομικά της στοιχεῖα (ἦχοι, γένη, κλίμακες, συστή-
ματα, μουσικὰ διαστήματα, μελικὲς «θέσεις», ρυθμικὰ σχήματα) ἀπὸ τοὺς βυζαντινοὺς αἰῶ-
νες ὡς τὶς μέρες μας, ὄμως, σὲ ὅλες τὶς ἐποχὲς διαμορφώνονται καὶ ὑφίστανται κατὰ τόπους 
ψαλτικὲς παραδόσεις, οἱ ὁποῖες διαφοροποιοῦνται στὰ ἐπιμέρους καὶ δευτερεύοντα χαρακτη-
ριστικά τους. Αὐτὲς οἱ τοπικὲς ψαλτικὲς παραδόσεις συγκεφαλαιώνονται στὸν ὅρο ὕφος, με-
ταδίδονται προφορικὰ ἀπὸ τὸν δάσκαλο στοὺς μαθητὲς ἢ ἀπὸ τὸν Πρωτοψάλτη στὸν Λα-
μπαδάριο καὶ τοὺς Δομεστίκους καὶ διαφοροποιοῦνται μεταξύ τους ὡς πρός: 

- τὴν ἐκφορὰ τοῦ μέλους (δηλ., τὴν φωνητικὴ τοποθέτιση, τὴν ἐκπόρευση τῆς φωνῆς), 
- τὴν ἄρθρωση ἢ τὴν προφορὰ τῶν γραμματικῶν καὶ μουσικῶν φθόγγων, 
- τὴν χρονικὴ ἀγωγὴ (δηλ., τὴν ταχύτητα τοῦ μέλους), 
- τὶς ἐκφραστικὲς ἰδιαιτερότητες (δηλ., λαρυγγισμούς, φωνητικὰ ποικίλματα κ.τ.ὅ.), 
- τὰ ἰδιώματα τῶν μουσικῶν κλιμάκων (δηλ., τὰ διαστήματα καὶ τὶς μελωδικὲς ἕλξεις), 
- τὸ ρεπερτόριο (δηλ., τὴν ἐπιλογὴ τῶν μελῶν, ποὺ ψάλλονται στὴ θεία Λατρεία) καὶ  
- τέλος, στὴν μελοποιητικὴ τεχνοτροπία, στὴν ὁποία ὀφείλεται ἡ ἀνάδειξη ὁρισμένων 

τοπικῶν μελῶν (π.χ. κωνσταντινουπολίτικο μέλος, πατριαρχικό, ἁγιορείτικο, θεσσαλονικαῖο, 
θεσσαλικό, σμυρναίικο καὶ λοιπά).  
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Ὡς ἐκ τούτου, ὅπως ἔχω γράψει καὶ σὲ ἄλλη περίσταση, «ἡ μελέτη τοῦ ἱεροψαλτικοῦ 
ὕφους καὶ τοῦ ρεπερτορίου ἑνὸς ψάλτου εἶναι σὲ μέγιστο βαθμὸ «καθρέφτης» τοῦ διδασκάλου 
του καὶ τῆς παράδοσης, ποὺ αὐτὸς μεταφέρει. Ἡ ἐπισήμανση κωνσταντινουπολιτικῶν, 
πατριαρχικῶν ἢ ἁγιορειτικῶν ἐπιδράσεων κατὰ τὴν χαρτογράφηση τῆς ψαλτικῆς παράδοσης 
μίας περιοχῆς, δὲν ἀποτελεῖ μόνο ἔνδειξη τῆς ἐμβέλειας π.χ. τῆς Πόλης ἢ τοῦ Ἁγίου Ὅρους, 
ἀλλά, καὶ ἀντιστρόφως, ἀπόδειξη τῶν σχέσεων μίας περιοχῆς μὲ τὰ κατὰ περιόδους ἐκκλησι-
αστικά, μοναστικὰ ἢ καὶ πολιτικὰ κέντρα.» 2 

 

Περὶ «Πατριαρχικοῦ Ὕφους». Γιὰ τὴν ἔκβαση τοῦ θέματος τῆς εἰσήγησης, ἔρχομαι ἐδῶ 
νὰ πῶ δυὸ λόγια γιὰ τὸ περίφημο, περιβόητο καὶ περιζήτητο «πατριαρχικὸ ὕφος». Εἶναι κοι-
νότυπο, νὰ πῶ, ὅτι λέγοντες «πατριαρχικὸ ὕφος», ὅλοι ἐννοοῦμε τὸ ψαλτικὸ ὕφος τῆς Μεγά-
λης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας στὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως καὶ μόνον 
αὐτό, καθὼς διαφοροποιεῖται σαφῶς ἀπὸ τὶς ψαλτικὲς παραδόσεις ἀκόμη καὶ αὐτῆς τῆς ἴδιας 
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως, λίγο ἔξω, δηλαδή, ἀπὸ τὰ προαύλια τοῦ Πατριαρ-
χικοῦ Μεγάρου. Ἐάν, λοιπόν, οἱ Κωνσταντινουπολίτες ψάλτες, ψάλλουν διαφορετικὰ ἀπὸ 
τοὺς Πατριαρχικούς, πόσο μεγαλύτερη θὰ εἶναι ἡ ἀπόκλιση τοῦ ὕφους τῶν μακρὰν τῆς Βασι-
λίδος Πόλεως Ἱεροψαλτῶν καὶ ψαλτικῶν σχολῶν; Καὶ τότε, τί; Δὲν εἶναι ἑνιαία ἡ Ψαλτικὴ 
Τέχνη τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ πολλὲς διαφορετικές; Ὄχι, βέβαια. Ἡ Ψαλτικὴ 
Τέχνη εἶναι μία καὶ ἑνιαία, ἀλλά, ὡς δέντρο παλαιὸ καὶ γόνιμο, παράγει πολλούς, ποικίλους 
στὴν ὄψη, στὸ σχῆμα, στὸ χρῶμα καρπούς, ἀκόμη καὶ στὴ γεύση, ἀνάλογα μὲ τὸν βαθμὸ 
ὠρίμανσής τους. Ἔτσι, καὶ τὸ «πατριαρχικὸ ὕφος» πρέπει νὰ τὸ δοῦμε ὡς μία διαφορετικὴ 
ἔκφανση, τῆς μιᾶς, ὁμοιουσίου καὶ ἀδιαιρέτου Ψαλτικῆς Τέχνης. 

Σὲ τί διαφοροποιεῖται, ὅμως, τὸ «πατριαρχικὸ ὕφος», ὥστε νὰ διακρίνεται ἀπὸ τὰ ὑπό-
λοιπα; Ποῦ ὀφείλονται αὐτὲς οἱ διαφοροποιήσεις του; Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ υἱοθετηθοῦν ἀπὸ 
ὅλες τὶς κατὰ τόπους Ἐκκλησίες; Τρία ἢ τέσσαρα (θὰ ἐξηγήσω εὐθύς), θεωρῶ, ὅτι εἶναι τὰ 
χαρακτηριστικὰ στοιχεῖα τοῦ «πατριαρχικοῦ ὕφους»: 

α. Ἡ εὐρυθμία κατὰ τὴν μουσικὴ ἀπόδοση τῶν ὕμνων, μάλιστα, θὰ χρησιμοποιοῦσα καὶ 
τὸν χαρακτηρισμό «ταχυρρυθμία» στὴν ψαλμωδία. Ἀναμφισβήτητα, αὐτὴ ἡ ἀρετὴ ὀφείλεται 
στὸ εἶδος τῶν λατρευτικῶν συνάξεων, οἱ ὁποῖες εἶναι συνήθως πολυ-Πατριαρχικές, πολυ-Ἀρχιε-
ρατικές, γενικῶς, πολυπρόσωπες ὡς πρὸς τὸν ἱερὸ κλῆρο. Ἔτσι, ἀπαιτεῖται εὐρυθμία καὶ 
«ταχυρρυθμία» στὴν ψαλμώδηση τῶν μελῶν, προκειμένου νὰ οἰκονομηθεῖ καλῶς ὁ χρόνος τῶν 
ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ τῆς Θείας Λειτουργίας. Τὰ δύο τοῦτα -εὐρυθμία, «ταχυρρυθμία»- ἐπι-
τυγχάνονται ἀσφαλῶς μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ ἀπὸ τὴν κλασσική, τουλάχιστον, ἀρχαιότητα 
ἕως σήμερα ἐφαρμοζόμενου καὶ παραδιδόμενου «Τονικοῦ Ρυθμοῦ» τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς. 
Αὐτὸς ἀντιλαμβάνεται τὴν καταμέτρηση τῶν χρονικῶν σημείων σὲ ὁμάδες δύο ἢ τριῶν χρόνων, 
τοὺς 2σημους καὶ 3σημους «πόδες», οἱ ὁποῖοι συνδυαζόμενοι παράγουν τὰ πολυάριθμα ρυθμικὰ 
σχήματα (4σημους, 5σημους, 6σημους… 12σημους, 14σημους κ.λπ.), ποὺ ἐξυπηρετοῦν τὸν 
                                                           
2  Βλ. σχετικὸ ἄρθρο τοῦ ὑπογράφοντος τὸ παρόν στὴ Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία (Μ.Ὀ. 
Χ.Ἐ.), στὸ τὸ λήμμα «Καταγραφὴ Τοπικῶν Ψαλτικῶν Παραδόσεων». 
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ὀρθὸ τονισμὸ τοῦ ποιητικοῦ κειμένου τῶν ἐκκλησιαστικῶν μελῶν καὶ συνάμα συμβάλλουν 
στὴν ἀνάλαφρη καὶ εὔρυθμη ἀπόδοσή τους. 

Εἶναι ἀπαραίτητο νὰ υἱοθετηθεῖ αὐτὴ ἡ ταχύτητα τοῦ ρυθμοῦ σὲ ὅλους τοὺς Ναοὺς τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς; Φυσικά, ὄχι, παρὰ μόνο ὅταν καὶ ὅπου χρειάζεται, π.χ. σὲ πολυαρχιε-
ρατικὲς πανηγύρεις, ὄχι ὅμως σὲ ἀγρυπνίες καὶ ὁλονυκτίες; (Ἔτσι, διαφοροποιήθηκε τὸ «πα-
τριαρχικὸ ὕφος» ἀπὸ τὸ ἁγιορείτικο.) Εἶναι, ὅμως, ἐξαιρετικὰ ἀναγκαῖο νὰ υἱοθετηθεῖ ἡ ἐφαρ-
μογὴ τοῦ Τονικοῦ Ρυρθμοῦ καὶ τὸ ρυθμικὸ ὕφος καὶ ἦθος αὐτοῦ, προκειμένου νὰ προβληθεῖ ὁ 
λόγος καὶ νὰ ὑπηρετηθεῖ ἡ «λογικὴ λατρεία» τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. 

β. Τὸ δεύτερο χαρακτηριστικὸ τοῦ «πατριαρχικοῦ ὕφους» εἶναι ἡ ἐνσυνείδητη καὶ συστη-
ματικὴ χρησιμοποίηση τῶν μελωδικῶν καὶ διαστηματικῶν ἰδιωμάτων τῶν κλιμάκων τῶν 
ἤχων, δηλαδή τῶν ἕλξεων. Ποῦ ὀφείλεται αὐτό; Θεωρῶ, σὲ τρεῖς παράγοντες: 

- Στὴν μακραίωνη προφορικὴ καὶ ἀκουστικὴ παράδοση, 
- στὴν ἄριστη θεωρητικὴ κατάρτιση τῶν Πατριαρχικῶν Ψαλτῶν, ὅλων τῶν βαθμίδων, καὶ 
- στὴν γειτνίαση -ἢ μᾶλλον συνύπαρξη- μὲ ἕναν λαό, κατὰ τὴ γνώμη μου, ἄκρως μουσι-

κότατο, τοὺς Τούρκους, οἱ ὁποῖοι, εἴτε εἶχαν μουσική, εἴτε τὴν πῆραν ἀπὸ τὴν Βυζαντινὴ Αὐτο-
κρατορία, γεγονὸς εἶναι ὅτι τὴν καλλιεργοῦν εἰς τὸ ἔπακρον. 

Γιατί, αὐτὸ τὸ δεύτερο χαρακτηριστικὸ τοῦ «πατριαρχικοῦ ὕφους» λείπει -ἀλλοῦ περισ-
σότερο, ἀλλοῦ λιγότερο-, ἀπὸ τὶς λοιπὲς κατὰ τόπους ψαλτικὲς παραδόσεις; Διότι, αὐτὲς 
βρέθηκαν νωρίτερα καὶ περισσότερο στὸ «μάτι του κυκλῶνα» τῶν δυτικῶν μουσικῶν ἐπιρροῶν. 
Ἡ ἐπιδίωξη μίμησης αὐτῆς τῆς ἐξαιρετικῆς ἀρετῆς τοῦ «πατριαρχικοῦ ὕφους», εἶναι ὄχι μό-
νον ἐπιθυμητή, ἀλλὰ καὶ ἐπιβεβλημένη. 

γ. Τρίτο χαρακτηριστικὸ τοῦ «πατριαρχικοῦ ὕφους» εἶναι ἡ ἔκφραση, δηλαδή, αὐτὸ ποὺ 
θεωρητικῶς χαρακτηρίζουμε ὡς «ποιοτικὴ ἀνάλυση» κατὰ τὴν ἐκτέλεση, γεγονὸς τὸ ὁποῖο -πά-
ντοτε κατὰ τὴν ταπεινή μου καὶ συζητήσιμη ἄποψη-, ὀφείλεται στὴν διατήρηση περισσότερων 
παραδοσιακῶν στοιχείων στὴν ψαλμωδία, δηλαδή, στοιχείων ποὺ χαρακτηρίζουν τὶς μουσι-
κὲς ποὺ καλλιεργοῦνται καὶ ἀναπτύσσονται μέσω τῆς προφορικῆς παράδοσης. Ἐπιπλέον, οἱ 
ψάλτες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, δὲν βρέθηκαν ποτὲ στὴ σχιζοφρενικὴ κατάσταση νὰ 
ἀντιμετωπίσουν τὴν βυζαντινὴ σημειογραφία ὡς παρτιτοῦρα εὐρωπαϊκῆς μουσικῆς, ὅπου 
ἰσχύει τὸ «δόγμα», ἐκτελῶ μόνον ὅ,τι βλέπω. 

Εἶναι ἀπαραίτητο, οἱ ψάλτες τῶν τοπικῶν ψαλτικῶν παραδόσεων νὰ ἐπιδιώκουν νὰ 
μιμοῦνται τὸ «πατριαρχικὸ ὕφος» σὲ αὐτή του τὴν ἀρετή; Θεωρῶ, ὄχι, διότι ἡ ἔκφραση στὴν 
ψαλμωδία (ἡ «ποιοτικὴ ἀνάλυση», δηλαδή) εἶναι στοιχεῖο ποὺ ὀφείλεται σὲ πολλοὺς παρά-
γοντες διαμόρφωσης τῆς φύσης τῆς φωνῆς, ὅπως: 

- Ἡ φυλετικὴ προέλευση τοῦ ψάλτου. Ἄλλες οἱ φωνὲς π.χ. τῶν Θρακῶν, ἄλλες τῶν 
Ἡπειρωτῶν, ἄλλες τῶν Κρητῶν. Ἄλλες εἶναι δωρικὲς καὶ στιβαρές, ἄλλες εὐλύγιστες καὶ 
«γάργαρες». Δὲν μποροῦν νὰ ἐκτελέσουν ὅλες τὸ ἴδιο «γύρισμα» ἐξίσου καλά. Αὐτό, ἐξάλλου, 
εἶναι καὶ τὸ στοιχεῖο διαφοροποιήσης τῶν λαϊκῶν μουσικῶν παραδόσεων, αὐτὸ ποὺ διακρίνει 
τὰ θρακιώτικα ἀπὸ τὰ ἡπειρώτικα ἢ τὰ κρητικὰ δημοτικὴ τραγούδια. 
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- Ἡ βιολογικὴ διαφοροποίηση τῆς φωνῆς ἐκ κατασκευῆς. 
- Ἡ φωνητικὴ τοποθέτηση, γεγονὸς τὸ ὁποῖο, ἐν πολλοῖς, εἶναι ἀντικείμενο προφορικῆς 

παράδοσης κατὰ τὴν διδασκαλία τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. 

δ. Εἶπα προηγουμένως ὅτι τρία ἢ τέσσαρα θεωρῶ τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ «πατριαρχικοῦ 
ὕφους». Τὰ τρία μόλις τὰ ἀνέφερα. Τέταρτο, τελικά, ὑπάρχει; Ποιό εἶναι; 

Τὸ κατ’ ἐξοχὴν χαρακτηριστικὸ τοῦ «πατριαρχικοῦ ὕφους», ἀναμφισβήτητα εἶναι τὸ 
ρεπερτόριο, ἡ ἐπιλογὴ τῶν μελῶν. Ὄχι ὅτι ψάλλονται ἄλλοι ὕμνοι στὴ Μ.Χ.Ἐ., ἀπὸ αὐτοὺς 
ποὺ ψάλλονται στὸν ὑπόλοιπο κόσμο, ἀλλὰ οἱ μελικὲς γραμμές, οἱ λεγόμενες «θέσεις», καὶ 
γενικότερα ὁ τρόπος τῆς μελοποιίας, εἶναι διαφορετικά. Τὰ μέλη εἶναι συντομώτερα στὴν με-
λοποιητική τους ἀνάπτυξη καὶ μὲ ἰδιαίτερες χαρακτηριστικὲς μουσικὲς φράσεις, οἱ ὁποῖες 
σαφῶς τὰ διακρίνουν ἀπὸ τὰ ἀντίστοιχα μελοποιημένα τροπάρια, ποὺ συμπεριλαμβάνονται 
στὶς κλασσικὲς ψαλτικὲς ἐκδόσεις. 

Αὐτὸ τὸ κατ’ ἐξοχὴν χαρακτηριστικὸ τοῦ «πατριαρχικοῦ ὕφους» δὲν ξέρω, πραγματι-
κά, ἂν πρέπει νὰ τὸ ἀριθμήσω ὡς τέταρτο, μαζὶ μὲ τὰ προηγούμενα, διότι ἀκριβῶς ὀφείλεται 
στὰ τρία προηγούμενα χαρακτηριστικά: Συντομώτερα πατριαρχικὰ μέλη γιὰ νὰ ἀνταποκρίνο-
νται στὴν εὐρυθμία καὶ τὸ εἶδος τῆς πατριαρχικῆς ψαλτικῆς ἔκφρασης (τὴν ποιητικὴ ἀνάλυ-
ση), παράλληλα δὲ νὰ ἀνταποκρίνονται στὰ διαστηματικὰ καὶ μελωδικὰ ἰδιώματα (τὶς 
ἔλξεις) τοῦ «πατριαρχικοῦ ὕφους». 

 
Περὶ «Ὕφους Χατζημάρκου». Ἔρχομαι, λοιπόν, τάχιστα στὸ «ὕφος Χατζημάρκου». 

Τὸ πρῶτο πράγμα ποὺ θὰ ὑπενθυμίσω ἐδῶ, εἶναι αὐτὸ τὸ ὁποῖο ἐξ ἀρχῆς δήλωσα, ὅτι ὁ Μα-
νώλης Χατζημάρκος, κατόρθωσε κάτι ἐξαιρετικὰ δύσκολο, νὰ διαμορφώσει, δηλαδή, ἕνα 
προσωπικὸ ψαλτικὸ ὕφος, γεγονὸς στὸ ὁποῖο τὸν βοήθησε ἡ ἐξαιρετικῆς ποιότητας φωνή του. 

Στὴν Ἐκκλησιαστική μας Μουσικὴ ἐμφωλεύουν δύο κίνδυνοι γιὰ τοὺς ὑποψήφιους 
ψάλτες: α) Νὰ γίνουν κακὲς ἀπομιμήσεις ἑνὸς διδασκάλου ἤ, β) προσπαθώντας νὰ ἀποφύ-
γουν αὐτό, νὰ ἀποβαίνουν κάποιες ἰδιόρρυθμες φωνητικὲς καὶ ψαλτικὲς «καρικατοῦρες». Ὁ 
Χατζημάρκος διασώθηκε καὶ ἀπὸ τοὺς δύο αὐτοὺς κινδύνους. Ὄχι μόνο τοὺς ἀπέφυγε, ἀλλὰ 
κατάφερε διὰ τοῦ προσωπικοῦ του ψαλτικοῦ ὕφους νὰ δημιουργήσει μία μεγάλη «σχολή» 
(ἐννοῶ, τεχνοτροπία), τὴν «σχολὴ Χατζημάρκου». Στὸ ἑξῆς, λοιπόν, δὲ θὰ μιλῶ γιὰ «ὕφος» 
ἀλλὰ γιὰ «σχολὴ Χατζημάρκου». 

Ἂν σήμερα θελήσει κανεὶς νὰ ἀποτιμήσει ἀντικειμενικὰ τὴν «σχολὴ Χατζημάρκου», θὰ 
πρέπει νὰ ἐπικεντρωθεῖ στὰ ἑξῆς σημεῖα: 

- Ἡ σχολὴ ἁπλώθηκε σὲ ὁλόκληρη τὴν διοικητικὴ καὶ ἐκκλησιαστικὴ περιφέρεια τῆς 
Μαγνησίας καὶ τῆς Δημητριάδας μέσω τῶν πολλῶν μαθητῶν τοῦ ἀειμνήστου, οἱ ὁποῖοι ὄχι 
μόνον ἐπάνδρωσαν τὰ ἱεροψαλτικὰ ἀναλόγια τῆς περιοχῆς μας, ἀλλὰ ἔλυσαν καὶ τὸ μεγάλο 
ἱεροψαλτικὸ πρόβλημα λειψανδρίας, ποὺ ἀπαντᾶ -ἢ τουλάχιστον ὑφίστατο μέχρι πρότινος- 
σὲ πολλὲς ἄλλες Ἱ. Μητροπόλεις τῆς Ἑλλάδος. 

- Τελικά, ἡ «σχολὴ Χατζημάρκου» κατόρθωσε νὰ ἐπιβληθεῖ σὲ μεγάλη μερῖδα τοῦ ἐντὸς 
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καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος ἱεροψαλτικοῦ κόσμου, ἐπηρεάζοντας καὶ ψάλτες ποὺ δὲν ὑπῆρξαν μαθη-
τὲς τοῦ μακαριστοῦ διδασκάλου. 

- Ἡ «σχολὴ Χατζημάρκου» ἀποτελεῖ ἕνα χαρακτηριστικὸ φαινόμενο, ποὺ γεννήθηκε 
ἀκριβῶς τὴν ἐποχὴ ἀκμῆς τοῦ φαινομένου τοῦ «Πρωτοψαλτισμοῦ» στὴν ἐκκλησιαστικὴ ψαλ-
τικὴ παράδοση. (Χρησιμοποιῶ τὸ ὅρο «Πρωτοψαλτισμός» μὲ διόλου ἀρνητικὴ ἔννοια, ἀλλ’ ὡς 
ἕναν ὅρο ποὺ ἀκριβῶς περιγράφει μία ἱστορικὴ περίοδο τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης στὴν ἀνὰ τοὺς 
αἰῶνες πορεία καὶ ἐξέλιξη αὐτῆς.) 

- Ἡ «σχολὴ Χατζημάρκου» ἀπέδειξε ὅτι ἔχει ἰσχυρὴ ἀντοχὴ στὸ χρόνο, ἡ δὲ πορεία της 
στὴν ἱστορικὴ διαδρομὴ τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης φαίνεται νὰ εἶναι μακρά. Στηρίζω αὐτή μου τὴν 
ἐκτίμηση στὸ γεγονὸς ποὺ θὰ ἀποδείξω εὐθὺς κατωτέρω, ὅτι τὸ «ὕφος Χατζημάρκου» ἔχει 
ἰσχυρὲς πατριαρχικὲς ψαλτικὲς καταβολές. Πρόκειται γιὰ «ὕφος» τὸ ὁποῖο, καθὼς ὁ χρόνος τὸ 
λειαίνει καὶ τὸ ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὶς ὅποιες ἀρχικές του ἀκρότητες, ἀναδεικνύεται ἡ ἐκκλησια-
στικότητά του καὶ ἡ εὐαισθησία του στὶς λατρευτικὲς ἀνάγκες καὶ παραδόσεις τῆς Ὀρθόδοξης 
Ἀνατολῆς. Ἂν ἔπρεπε νὰ κάνω ἐδῶ καὶ ἕνα ἀνθρωπολογικῆς φύσεως σχόλιο, ἡ παρουσία τοῦ 
μακαριστοῦ Μητροπολίτου Χριστοδούλου στὸ Βόλο, ἔπαιξε σημαντικὸ ρόλο στὴν διαμόρφω-
ση τῶν λατρευτικῶν εὐαισθησιῶν τοῦ «ὕφους Χατζημάρκου», ἴσως καὶ στὴν αὐτοσυγκράτησή 
του ἀπὸ πολλὲς ἑρμηνευτικὲς ἀκρότητες. 

- Κύρια τεχνικὰ χαρακτηριστικὰ τῆς «σχολῆς Χατζημάρκου» εἶναι: 
 Ἡ μονοφωνάρικη (σολιστική) ἀπόδοση τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων, ἡ ὁποία θε-

μελιώνεται σὲ ἐξαιρετικῆς ποιότητας ἱεροψαλτικὲς φωνές. 
 Τὰ ἰσχυρά, στιβαρὰ καὶ εὐέλικτα ἰσοκρατήματα καί, σὲ μικρὸ βαθμό, ἡ ἀνοχὴ 

σὲ στοιχεῖα δυτικῆς -ἢ μᾶλλον, λαϊκῆς- ἐναρμόνισης (ἐλαφρὺ σιγόντο καὶ μπά-
σο), κάποιων, λίγων πάντως, μουσικῶν τμημάτων τῆς θείας λατρείας. 

 Ἡ εὐκρίνια στὴν ἄρθρωση καὶ ἡ λαμπρότατη ἐκφορὰ ὅλων τῶν συμφώνων, φωνηέ-
ντων καὶ φθόγγων τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, στοιχεῖο ἀπαραίτητο καὶ ζητούμενο 
στὴν ὀρθόδοξη «λογικὴ Λατρεία», ὅπου ἡ διὰ τῆς ψαλμωδίας ἀπόδοση τῶν ποιη-
τικῶν κειμένων μπορεῖ νὰ χειραγωγήσει τὸν πιστὸ σὲ προσευχὴ καὶ κατάνυξη. 

 Ἡ εὐρυθμία στὶς ἐκτελέσεις τῶν μελῶν, γεγονὸς τὸ ὁποῖο χαρίζει ζωντάνια στὴν 
Θεία Λατρεία καὶ ἐγρήγορση στοὺς ἐκκλησιαζόμενους. 

 Ἡ συγκρατημένη καὶ συντηρητικὴ -συγκριτικὰ μὲ ἄλλες σχολές- μεταχείριση 
ποιοτικῶν ἀναλύσεων κατὰ τὴν ψαλτικὴ ἀπόδοση τῶν μουσικῶν κειμένων. 

 Τέλος, ἡ σὲ μικρὸ βαθμό -ἐν σχέσει μὲ ἄλλες σχολές-, ἐλευθερία στὴν ἑρμηνεία, 
στὴν ψαλτικὴ ἔκφραση, ἐλευθερία ἡ ὁποία ἐκφράζεται μὲ εἰσαγωγὴ μικρῆς ἔκτα-
σης ἐξωτερικῶν μουσικῶν στοιχείων στὰ βυζαντινὰ μέλη. 

 
 

Φθάνω, τώρα, ἐν τέλει, στὴν κύρια, τὴν συγκριτικὴ φάση τῆς εἰσήγησής μου, ὅπου θὰ ἐπι-
χειρήσω νὰ δείξω, ποιά στοιχεῖα τοῦ «πατριαρχικοῦ ὕφους» διασώζονται στὸ «ὕφος Χατζημάρ-
κου» -τουλάχιστον, ὅταν ὁ ἴδιος ἐπέλεγε νὰ εἶναι πιστὸς καὶ τυπικὸς στὸ ψάλσιμό του- καὶ ποιές 
εἰδικὲς συνθῆκες συνέβαλαν στὴν πρόσκτιση αὐτῶν τῶν πατριαρχικῶν στοιχείων καὶ πῶς. 
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Στοιχεῖα «Πατριαρχικοῦ Ὕφους» στὸ «Ὕφος Χατζημάρκου». Ποιά στοιχεῖα, λοιπόν, 
τοῦ «πατριαρχικοῦ ὕφους» διασώζονται στὸ «ὕφος Χατζημάρκου»; 

- Πρῶτο καὶ κύριο, ἡ εὐρυθμία καὶ «ταχυρρυθμία» ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἐφαρμοχῆς τοῦ 
Τονικοῦ Ρυθμοῦ, τὸν ὁποῖο ἐξήγησα νωρίτερα. 

[Στὸ ἠχητικὸ δεῖγμα, ποὺ θὰ ἀκολουθήσει, ὁ Μανώλης Χατζημάρκος ψάλλει ἀριστερὰ τοῦ Κωνσταντίνου 
Πρίγγου, στὸν Ἱ. Ναὸ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος στὸ Βόλο. Ψάλλουν τὶς ἀργὲς Καταβασίες τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 
σὲ ἦχο Πλάγιο τοῦ Τετάρτου. Θὰ ἀκουστεῖ τὸ τέλος τῆς Ζ΄ Ὠδῆς ἀπὸ τὸν Πρίγγο καὶ ἡ ἀρχὴ τῆς Η΄ ἀπὸ τὸν Χατζη-
μάρκο (χωρὶς τὸ Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν…), προκειμένου νὰ φανῆ ἡ τέλεια ρυθμικὴ καὶ ἀγωγικὴ ταύτιση τοῦ Χατζη-
μάρκου μὲ τὸν μεγάλο Ἄρχοντα Πρωτοψάλτη: Ἴδια Χρονικὴ Ἀγωγή, ἴδιο ρυθμικό ὕφος, ἀπόλυτη μεταχείριση -καὶ 
ἀπὸ τοὺς δύο- τοῦ Τονικοῦ Ρυθμοῦ.] 

[Παρατίθεται, ἀκόμη, ἕνα δεῖγμα Χρονικῆς Ἀγωγῆς καὶ ἐφαρμογῆς τοῦ Τονικοῦ Ρυθμοῦ -αὐτὸ σὲ σύντομο 
Εἱρμολογικὸ μέλος-, τὸ Ἀναστάσιμον Ἀπολυτίκιον τοῦ Τρίτου ἤχου, Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια.] 

- Δεύτερο στοιχεῖο τήρησης τοῦ «πατριαρχικοῦ ὕφους» ἀπὸ τὸν Χατζημάρκο εἶναι ἡ δια-
στηματικὴ ἀκρίβεια, ἡ πειθαρχία καὶ συνέπεια στὴν διαστηματικὴ παράδοση τῶν ἤχων, ἀλλὰ 
καὶ τῶν ποικίλων ἰδιωμάτων αὐτῶν, τῶν μελωδικῶν ἕλξεων. 

[Γιὰ τὴ διαστηματικὴ ἀκρίβεια θὰ φέρω ὡς παράδειγμα τὸν δυσκολώτερο, ὡς πρὸς τὴν κλίμακα, ἦχο, τὸν Δεύ-
τερο τοῦ Μαλακοῦ Χρωματικοῦ Γένους. Θὰ ἀκούσουμε τὴν ἀρχὴ μόνο -ἕνα λεπτό- ἀπὸ ἐκτέλεση Χερουβικοῦ ὕμνου σὲ 
ἦχο Δεύτερο, ὅπου, πέρα ἀπὸ ἀπὸ τὴν διαστηματικὴ ἀκρίβεια τοῦ Μαλακοῦ Χρώματος (τὴν ὁποία ἔχω μετρήσει μὲ τὸ 
μουσικὸ ὄργανο Κανονάκι), ἀξίζει νὰ παρατηρηθεῖ ἡ διαστηματικὴ συνέπεια. Ὡς γνωστόν, ὁ Δεύτερος ἦχος δὲν πάσχει 
τόσο ἀπὸ ὀρθὴ ἀπόδοση τῶν διαστημάτων του, ὅσο ἀπὸ  συνέπεια στὴν ὀρθότητα αὐτή, δηλαδή, τὰ μαλακὰ χρω-
ματικὰ διαστήματα δὲν ἐκτελοῦνται πάντοτε, ἀλλὰ πότε ψάλλονται σκληρότερα χρωματικὰ ἢ -τὶς περισσότερες φο-
ρές- διατονικότερα.] 

[Γιὰ τὴν ποιότητα καὶ ἀκρίβεια καὶ σχολαστικὴ ἐκτέλεση τῶν μελωδικῶν ἕλξεων, πάλι θὰ φέρω ὡς παράδειγμα 
τὸν δυσκολώτερο, ὡς πρὸς τὶς ἕλξεις, ἦχο, τὸν Μαλακὸ Διατονικὸ Τέταρτο τῆς Παπαδικῆς, τὸν λεγόμενο αγια. Θὰ 
ἀκούσουμε καὶ ἐδῶ ἕνα μικρὸ μόνο τμῆμα ἀπὸ ἐκτέλεση Χερουβικοῦ ὕμνου σὲ ἦχο Τέταρτο αγια.] 

- Τρίτο στοιχεῖο τήρησης τοῦ «πατριαρχικοῦ ὕφους» ἀπὸ τὸν Χατζημάρκο εἶναι ἡ μετρη-
μένη καὶ λελογισμένη χρήση ποιοτικῶν ἀναλύσεων, κυρίως ὅταν ἔψαλλε πειθαρχημένα τὰ 
κλασσικά, ἰδίως ἀργὰ μέλη. 

[Θὰ ἀκούσουμε ἕνα μικρὸ τμῆμα τοῦ ἀργοῦ Κεκραγαρίου σὲ ἦχο Πρῶτο, μελοποίηση τοῦ Ἰακώβου Πρωτοψάλ-
του τῆς Μ.Χ.Ἐ. (+ 1800), καὶ στὴ σχετικὴ διαφάνεια θὰ δείξουμε τὶς ποιοτικὲς ἀναλύσεις ποὺ ὁ Χατζημάρκος 
πραγματοποιεῖ κατὰ τὴν ἑρμηνεία τοῦ μέλους αὐτοῦ.] 

[Ἀπὸ ζωντανὴ ἠχογράφηση Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς Β΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, μᾶλλον κάπου στὴν 
Ἀθήνα (δυστυχῶς δὲν ἔχω στοιχεῖα τόπου καὶ χρόνου), θὰ ἀκούσουμε τώρα τὸ Μέγα Προκείμενον Μὴ ἀποστρέψῃς... 
Ἡ ἐκτέλεση κατὰ τὴν ἄποψή μου εἶναι κορυφαία, λιτή, δωρική, μεγαλοπρεπής, σοβαρή, χωρὶς θεατρινισμοὺς ἱκεσίας 
καὶ παρακλήσεως, στὰ ὁποῖα εἴμαστε συνηθισμένοι τὰ τελευταῖα χρόνια, ὡς πρὸς δὲ τὴν ποιοτικὴ ἀνάλυση καὶ ἔκφραση 
ἡ ἐκτέλεση ταυτίζεται μὲ τὶς γνωστὲς μνημειώδεις ἐκτελέσεις τοῦ Προκειμένου ἀπὸ τοὺς μακαριστοὺς Ἄρχοντες Πρω-
τοψάλτες τῆς Μ.Χ.Ἐ. Ἰάκωβο Ναυπλιώτη καὶ Κωνσταντῖνο Πρίγγο, τῶν ὁποίων οἱ σπάνιες ἠχογραφήσεις ἐποχῆς 
εἶναι πλέον πολὺ γνωστὲς καὶ εὑρύτατα διαδεδομένες.] 

- Ἐξαιρετικὰ μεγάλες εἶναι ἀκόμη οἱ πατριαρχικὲς ἐπιδράσεις στὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα 
τοῦ Χατζημάρκου. Τὰ δείγματα τῶν ἐκτελέσεων ποὺ ἔχουμε στὴ διάθεσή μας παραπέμπουν 
σαφῶς στὸ μελοποιητικὸ ὕφος καὶ εἶδος τῆς πατριαρχικῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, ὅπως τὴν 
γνωρίζουμε ἀπὸ τὴν ὁμόνυμη ἔκδοση τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου Πρίγγου. 
Μπορεῖ ὁ Χατζημάρκος νὰ διανθίζει, τὶς περισσότερες φορὲς μὲ πολὺ ἐπιτυχία, τὰ παραδε-
δομένα πατριαρχικὰ μέλη μὲ δικές του χαρακτηριστικὲς «πινελιές», ἀλλὰ εἶναι ἀπόλυτα φα-
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νερό, ὅτι γνωρίζει πολὺ καλὰ τὸ πατριαρχικὸ «ρεπερτόριο», καί, μάλιστα, τὸ ἀποδίδει μὲ χα-
ρακτηριστικότατη ἄνεση.] 

[Θὰ ἀκούσουμε ἕνα χαρακτηριστικὸ δεῖγμα ἀπὸ τὸν Ὄρθρο τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, τὸ δεύτερο τροπάριο τοῦ 
Δ΄ Ἀντιφώνου, Σήμερον ὁ Ἰούδας παραποιεῖται θεοσέβειαν…, σὲ ἦχο Πλάγιο τοῦ Πρώτου. Στὴ διαφάνεια, ὅπου παρ-
ρουσιάζεται ἡ σχετικὴ καταγραφὴ τοῦ Πρίγγου, σημειώνονται οἱ ἐλάχιστες ἐπεμβάσεις τοῦ Χατζημάρκου στὸ μέλος, 
παρεμβάσεις ποὺ προδίδουν «ὕφος Χατζημάρκου». Ἐντούτοις, καθίσταται πρόδηλη καὶ ἡ υἱοθέτηση χαρακτηριστικῶς 
πατριαρχικῶν μελικῶν «θέσεων», κυρίως ἐκείνων σὲ ἐντελεῖς καὶ ἀτελεῖς καταλήξεις, ὅπως αὐτὲς σημειώνονται καὶ στὴ 
σχετικὴ διαφάνεια] 

Εἶναι δεδομένο, ὅτι θὰ μποροῦσαν νὰ παρουσιαστοῦν ἄπειρα, ὅμοια μὲ τὰ ἀνωτέρω, πα-
ραδείγματα, ὅμως δὲν εἶναι ἱκανὸς ὁ χρόνος μιᾶς εἰσηγήσεως γιὰ κάτι τέτοιο. 

- Θὰ κλείσω αὐτὴν τὴν ἑνότητα ἐπισημάνσεως πατριαρχικῶν ψαλτικῶν καταβολῶν στὸ 
«ὕφος Χατζημάρκου» μὲ μιὰ ἀναφορὰ στὴν περίφημη πατριαρχικὴ ἐκφωνητικὴ παράδοση, 
τὴν ὁποία ὁ τιμώμενος μακαριστὸς διδάσκαλος χειριζόταν ἄριστα. Ὡς γνωστόν, ὁ ἔκπαλαι 
παραδεδομένος τρόπος ἐκφωνητικῆς ἀπαγγελίας τῶν Ἀποστολικῶν καὶ λοιπῶν περικοπῶν 
εἶναι τὸ ἐντεχότατο καὶ «δυσμελωδικότατον» ἐναρμόνιον μέλος τῆς χρόας του Κλιτοῦ. Τὸν 
Μανώλη Χατζημάρκο τὸν ἔχουμε ἀκούσει νὰ πειραματίζεται πολὺ πάνω στὸ ζήτημα τῆς 
ἐμμελοῦς ἀπαγγελίας μὲ ἀναγνώσεις σὲ ποικίλους ἤχους καὶ τεχνικές. Τὸ ἀποτέλεσμα τῶν 
ἐπιλογῶν του εἶναι πρὸς συζήτηση. Ὅμως, ἡ ἀκόλουθη ἀπαγγελία τῆς Ἀποστολικῆς περικο-
πῆς τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Στεφάνου (27ης Δεκεμβρίου) εἶναι ἀνεπανάληπτη ἀκριβῶς γιὰ τὴν 
πιστότητά της στὴν ἐκφωνητικὴ παράδοση. Θεωρῶ ὅτι, καὶ ἂν κανένα ἄλλο ἀκουστικὸ δεῖγμα 
δὲν εἴχε διασωθεῖ ἀπὸ τὸν ἀείμνηστο διδάσκαλο, ἡ ἐν λόγω ἀπαγγελία θὰ ἦταν ἀπὸ μόνη της 
ἀρκετὴ νὰ φανερώσει τὸ ψαλτικὸ μέγεθος τοῦ ἀνδρός. 

[Ἀπόστολος ἑορτῆς Ἁγίου Στεφάνου.] 
 
Προέλευση τῶν Πατριαρχικῶν Ψαλτικῶν Καταβολῶν στὸ «Ὕφος Χατζημάρκου». 

Ἔπειτα ἀπὸ ὅλα τὰ ἀνωτέρω, κυρίως ἔπειτα ἀπὸ τὰ ἠχητικὰ δείγματα, τὰ ὁποῖα ἀσφαλῶς 
μαρτυροῦν τὶς ἔντονες πατριαρχικὲς ψαλτικὲς ἐπιδράσεις στὸ «ὕφος Χατζημάρκου», μένει νὰ 
δείξω ποιές εἰδικὲς συνθῆκες συνέβαλαν στὴν πρόσκτιση αὐτῶν τῶν πατριαρχικῶν στοιχείων, 
καὶ πῶς, καὶ μέσω ποίων ὁ Χατζημάρκος διαμόρφωσε τὸ συγκεκριμένο ὕφος. Αὐτὴ ἡ τελευ-
ταία ἑνότητα προσφέρεται ἐδῶ ὡς, «Ἀντὶ Ἐπιλόγου» καὶ συμπερασμάτων, κατακλεῖδα τῆς 
παρούσης εἰσήγησης. 

Ποῦ ὀφείλονται, λοιπόν, οἱ πατριαρχικὲς ψαλτικὲς καταβολὲς στὸ «ὕφος Χατζημάρ-
κου» καὶ σὲ ποιὲς χρονικὲς περιόδους πρέπει νὰ τὶς ἀναζητήσουμε; 

- Ἀδιαμφισβήτητα, ἡ Μαγνησία διατηροῦσε ἀνέκαθεν ἀνοικτὴ γραμμὴ ἐπικοινωνίας μὲ 
τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως. Ἡ ἐπαφὴ αὐτὴ καθιστὰ γνωστοὺς στὴ 
Μαγνησία τοὺς Πρωτοψάλτες, Λαμπαδαρίους καὶ Δομεστίκους τῆς Μεγάλης του Χριστοῦ 
Ἐκκλησίας, συμβάλλει δὲ στὴ διάδοση τῶν ἔργων τους, στὴν καθιέρωση τοῦ λεγόμενου «πο-
λίτικου» ψαλτικοῦ ὕφους καὶ γενικότερα τοῦ πατριαρχικοῦ λατρευτικοῦ τελετουργικοῦ. Δὲν 
εἶναι διόλου τυχαῖο, ὅτι στὶς βιβλιοθῆκες καὶ τὶς ἰδιοτικὲς συλλογὲς τῆς Μαγνησίας σώζονται 
σήμερα εἴκοσι τουλάχιστον πολύτιμοι μουσικοῖ κώδικες, ἐκ τῶν ὁποίων τρεῖς εἶναι αὐτόγραφα 
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τῶν σπουδαίων μεταβυζαντινῶν μελουργῶν Παναγιώτη τοῦ νέου Χρυσάφη (ΙΖ΄ αἰ.)3, Ἰωάννου 
Τραπεζουντίου (μέσα ΙΗ΄ αἰ.)4 καὶ Πέτρου Βυζαντίου (ἀρχὲς ΙΘ΄ αἰ.) 5, ὅλοι Πρωτοψάλτες 
τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. 

- Πολλοὶ μάγνητες ἢ πηλιορεῖτες μαθητευόμενοι Ἱεροψάλτες -ὄχι μόνο σὲ παλαιότερες 
ἐποχὲς ἀλλὰ ἀκόμη καὶ σὲ πιὸ πρόσφατες περιόδους- καταφεύγουν στὴν Πόλη γιὰ σπουδὲς 
στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Μουσική, μὲ διακαῆ πόθο νὰ γίνουν «ἀκουσταὶ» τῶν πατριαρχικῶν 
ψαλτῶν. Τέτοιοι μαρτυροῦνται: 

 Ὁ φιλόλογος, ἰατρός, σχολάρχης καὶ δημοσιογράφος Κωνσταντῖνος Σακελλαρίδης 
                                                           
3  Πρόκειται γιὰ Ἀναστασιματάριο μὲ Ἀνθολογία τῆς Παπαδικῆς. Εἶναι ὁ ὑπ’ ἀριθμὸν 15 μουσικὸς κώδικας τῆς 
συλλογῆς τῆς Φιλαρχαίου Ἑταιρείας Ἁλμυροῦ, ὁλοκληρωμένος καὶ ὑπογεγραμμένος τὸ ἔτος 1672. Παραθέτω ἐδῶ σύν-
τομη περιγραφὴ τοῦ χειρογράφου: Ὁ παρὼν κώδικας ἀποτελεῖ, μὲ βεβαιότητα, τὸ σημαντικότερο ἀπόκτημα τῆς συλ-
λογῆς. Πρόκειται γιὰ αὐτόγραφο ἑνὸς ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους μελουργοὺς καὶ διδασκάλους τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης κατὰ 
τὸν ΙΖ΄ αἰῶνα, τοῦ Παναγιώτη νέου Χρυσάφη Πρωτοψάλτη τῆς Μ.Χ.Ε. στὴν Κωνσταντινούπολη. Δυστυχῶς, τὸ χει-
ρόγραφο ἔχει περιπέσει σὲ δεινὴ κατάσταση ἀπὸ ὑγρασία, ποὺ διείσδυσε στὰ φύλλα -κυρίως στὸ ἄνω μισὸ- καὶ διέλυσε 
τὴν μελάνη, καθιστώντας τὴ γραφὴ μερικὰ ἢ καὶ ὁλικὰ δυσανάγνωστη. Τὸ ὀπισθόφυλλο φέρει ἐντυπωσιακὰ ἐπίχρυ-
σα σταμπωτά. Στὸ τέλος ὁ Χρυσάφης ἀναγράφει τὸν γνωστὸ καὶ ἀπὸ ἄλλα μουσικὰ αὐτόγραφά του κολοφῶνα. Ἀπὸ 
αὐτὸν ἐξάγεται μὲ βεβαιότητα ὁ χρόνος γραφῆς τοῦ κώδικα καί, φυσικά, ὁ κωδικογράφος: "Εἴληφε τέλος ἡ παροῦσα ἀ-
σματομεληρρυτόφθογγος βίβλος ἐν ἔτει ἀπὸ μὲν τῆς κοσμοποιίας ζρπ΄, ἀπὸ δὲ τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας τοῦ Κυρίου καὶ 
Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀχοβ΄, σεπτεβρίω ζ’... Ἐγράφη δὲ παρ’ ἐμοῦ τοῦ εὐτελοῦς καὶ ἐλαχίστου καὶ 
ἀμαθοῦς, ἁμαρτωλοῦ τὲ ὑπὲρ πάντας Χρυσάφου, δῆθεν καὶ Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, οὐ 
μέντοι κατὰ τὸ κείμενον τῶν παλαιῶν ἐκτονισθεῖσα, ἀλλ’ ἐν καινῷ τινι καλλωπισμῶ καὶ μεληρρυτοφθόγγοις νεοφα-
νέσι θέσεσι, καθάπερ τὰ νῦν ἀσματολογεῖται τοῖς μελωδούσιν ἐν Κωνσταντινουπόλει. Τοῦτο τοίνυν, ὅσον τὸ κατ’ ἐμὲ 
ἐφικτὸν παρ’ ἐμαυτοῦ γέγονε, κατὰ τὴν ἢν παρέλαβον εἰσήγησιν παρὰ τοῦ ἐμοῦ διδασκάλου, κὺρ Γεωργίου τοῦ Ραιδε-
στινοῦ καὶ Πρωτοψάλτου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἐκτεθηκῶς καὶ τονίσας..." Βεβαιωμένα, λοπόν, γρα-
φέας τοῦ κώδικα Φ.Ε.Α. 15 εἶναι ὁ Πρωτοψάλτης τῆς Μ.Χ.Ε. Παναγιώτης ὁ νέος Χρυσάφης κατὰ τὸν Σεπτέμβριο 
τοῦ ἔτους 1672. Παρὰ τὴν κακή του κατάσταση, τὸ χειρόγραφο ἔχει τεράστια ἀξία. Ἀναμφισβήτητα πρόκειται γιὰ 
τὸ πολυτιμότερο μουσικὸ χειρόγραφο τῆς συλλογῆς τῆς Φιλαρχαίου. 
4  Ἕνας πολυτιμώτατος μουσικὸς κώδικας, κτῆμα τῆς Ἱ. Μονῆς Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Πηλίου, ὁλοκληρω-
μένος στὶς 31 Δεκεμβρίου 1748 ἀπὸ τὸ χέρι τοῦ Πρωτοψάλτου τῆς Μ.Χ.Ε. Ἰωάννου Τραπεζουντίου (α΄ μισὸ ΙΗ΄ αἰ.). 
Πρόκειται γιὰ ἕνα καλαίσθητο Οἰκηματάριο, δηλαδή, χειρόγραφο ποὺ περιέχει τοὺς Οἴκους τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου, 
μελοποιημένους ἀπὸ σπουδαίους βυζαντινοὺς καὶ μεταβυζαντινοὺς μελουργούς. Τὸ χειρόγραφο εἶναι δερματόδετο, ἀλλὰ 
δυστυχῶς ἀκέφαλο˙ ἔχουν ἐκπέσει ἀρκετὰ φύλλα ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τοῦ βιβλίου. Παρόλα αὐτά, τὸ κῦρος τοῦ γραφέα του 
τὸ καθιστὰ ἕνα ἀπὸ τὰ σπουδαιότερα μουσικὰ κειμήλια τῆς Μαγνησίας. 
5  Εἶναι ὁ ὑπ’ ἀριθμὸν 16 μουσικὸς κώδικας τῆς συλλογῆς τῆς Φιλαρχαίου Ἑταιρείας Ἁλμυροῦ, ὁλοκληρωμένος 
καὶ ὑπογεγραμμένος τὸ ἔτος 1806. Παραθέτω σύντομη περιγραφὴ καὶ αὐτῦ τοῦ χειρογράφου: Ἕνα ἀκόμη σπουδαῖο 
ἀπόκτημα τῆς Φ.Ε.Α. Πρόκειται γιὰ ἀντίγραφο τοῦ Δοξασταρίου τοῦ Πέτρου Πελοποννησίου Λαμπαδαρίου τῆς Μ.Χ.Ε. 
(+ 1778), ποὺ ἀντέγραψε ὁ μαθητὴς τοῦ Πέτρος Βυζάντιος Πρωτοψάλτης τῆς Μ.Χ.Ε., ὁ ἐπονομαζόμενος Φυγᾶς. Τὸ χει-
ρόγραφο διατηρεῖται σὲ πολὺ καλὴ κατάσταση. Στὸ δεύτερο φύλλο, κάτω ἀπὸ ἐπιτίτλο κόσμημα, ἀναγράφεται ὁ τίτ-
λος τοῦ βιβλίου μὲ κόκκινη μελάνη: "Δοξαστικά του Ἑσπερινοῦ... τῶν τὲ δεσποτικῶν καὶ θεομητορικῶν ἑορτῶν καὶ ἑορ-
ταζομένων ἁγίων, ἄτινα συνετέθησαν ἐκκλησιαστικῶς παρὰ τοῦ μουσικολογιωτάτου διδασκάλου κὺρ Πέτρου Λαμπαδα-
ρίου τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας τοῦ Πελοποννησίου δι’ ἰδίαν καὶ κοινὴν ὠφέλειαν...". Ἀκολουθεῖ πλῆρες τὸ Δο-
ξαστάριο τοῦ ἐνιαυτοῦ, τοῦ Τριωδίου, τῆς Μ. Ἑβδομάδας καὶ τοῦ Πεντηκοσταρίου. Στὸ τρίτο φύλλο ὑπάρχει ἐνθύμηση 
ἀπὸ τὸν Ἁλμυριώτη ἀρχαιολόγο καὶ ἱστοριοδίφη Ν. Γιαννόπουλο: "Δῶρον τοῦ κυρίου Ἀριστείδου Δ. Ἀργυροπούλου τέως 
βουλευτοῦ Ἁλμυροῦ τῇ Φιλαρχαίῳ Ἑταιρείᾳ «Ὄθρυι» τῇ κα΄ Ἰουλίου 1901."  Ἡ σημαντικότερη σημείωση τοῦ χειρογρά-
φου εἶναι ὁ αὐτόγραφος ἀπὸ τὸν Πέτρο Βυζάντιο κολοφῶνας στὸ φ. 151β: "Κὺρ Πέτρου Πρωτοψάλτου τοῦ Βυζαντίου: 
Ἐτελειώθη τὸ παρόν, αως΄, Αὐγούστου λα΄, ἡμέρα ς΄, ὥρα δ΄, λεπτὰ κε΄." Ὁ Πέτρος Βυζάντιος παρέδωσε πλῆθος αὐτό-
γραφων κωδίκων, βάσει τῶν ὁποίων ἔγινε ταύτιση τῆς γραφῆς του, καὶ βεβαιώθηκε ἡ γνησιότητα τοῦ παρόντος ἔργου. 
Τὸ κῦρος καὶ ἡ ποιότητα συγκρότησης τοῦ χειρογράφου ἀπὸ ἕνα μεγάλο ἐκπρόσωπο τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριαρχείου προσδίδει στὸν κώδικα μέγιστη καλλιτεχνικὴ καὶ ἱστορικὴ ἀξία, ἡ δὲ παρουσία του στὸν Ἁλμυρὸ 
μαρτυρεῖ τὶς στενὲς ἐπαφὲς τῆς περιοχῆς μὲ τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τὴν γνήσια πατριαρχικὴ μουσικὴ παράδοση. 
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Θετταλομάγνης (1835 - 1890), ὁ ὁποῖος μαθήτευσε στὸν περίφημο Ἄρχοντα Πρω-
τοψάλτη τῆς Μ.Χ.Ἐ. Γεώργιο Βιολάκη. 

 Ὁ Γεώργιος Ψυχούλης ὁ Σίφνιος (1846 - 1926), μαθητὴς τοῦ ἄλλου περιφήμου 
Πρωτοψάλτου τῆς Μ.Χ.Ἐ. Γεωργίου Ραιδεστινοῦ τοῦ Β΄. Μία ἀπὸ τὶς σπουδαιότε-
ρες προσωπικότητες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης στὴ Μαγησία τῶν ἀρχῶν τοῦ Κ΄ αἰ., ποὺ 
ἔδρασε ἐδῶ κατὰ τὴν περίοδο ὡριμότητάς της, ἐπηρεάζοντας ὁλόκληρη τὴν μετέπει-
τα ψαλτικὴ παράδοση τῆς περιοχῆς. 

 Ὁ Ἰωάννης Ἀναγνώστης Κοντόπουλος (Ἀνακασιά 1858 - 1931). Γιὰ κάποιο χρονικὸ 
διάστημα βρέθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη, ἐργαζόμενος ὡς ὑπάλληλος. Στὴν Πό-
λη τοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ καλλιεργήσει σὲ βάθος τὴ Βυζαντινὴ Μουσική, ἐρχόμε-
νος σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν ψαλτικὴ παράδοση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, γεγονὸς 
τὸ ὁποῖο ἀποτυπώνεται ἐμφανέστατα στὸ τεράστιο μελοποιητικό του ἔργο. 

 Ὁ Γεώργιος Γερόπουλος (Ἀρμένιο 1874 - 1967), μαθητής, ἀρχικά, τοῦ Ἀναγνώστη 
Κοντόπουλου, Δομέστικος τοῦ Πρωτοψάλτου Γεώργιου Βόλτου στὸν Ἱ. Μητροπολι-
τικὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Βόλου ὡς τὸ 1902 καὶ ἔκτοτε ἕως τὸ 1905 σπουδαστής, 
στὴν Κωνσταντινούπολη, τῆς Μεγάλης τοῦ Γένους Σχολῆς, ὅπου μυήθηκε στὸ 
πατριαρχικὸ ψαλτικὸ ὕψος. Τὸ Ἀπολυτήριό του ὑπογράφουν ὁ Λαμπαδάριος, τότε, 
Ἰάκωβος Ναυπλιώτης, ὁ Α΄ Δομέστικος τῆς Μ.Χ.Ἐ. Κωνσταντῖνος Κλάββας καὶ 
οἱ μουσικοδιδάσκαλοι Φώτιος Παπαδόπουλος καὶ Πολυχρόνης Παχείδης. Ἂς σημει-
ωθεῖ ὅτι στὴν Κωνσταντινούπολη ὁ Γερόπουλος διετέλεσε καὶ Δομέστικος τοῦ Λα-
μπαδάριου Γρηγόριου Πασχαλίδη στὸν Ἱ. Ναοῦ Εἰσοδίων τῆς Θεοτόκου στὸ Πέραν, 
ἐπὶ πρωτοψαλτίας Εὐστράτιου Παπαδόπουλου. Στὸ Βόλο ὁ Γεώργιος Γερόπουλος 
δίδαξε πολυάριθμους μαθητές, μὲ κυριότερο τὸν γιό του Τρύφωνα Γερόπουλο. 

 Ὁ Γεώργιος Βόλτος (Ζαγορά 1875 - μέσα Κ΄ αἰῶνα): Σὲ ἡλικία 19-20 ἐτῶν μετοί-
κησε μὲ τὸν πατέρα του στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου τὸν ἀνακάλυψε ὁ Ἄρχοντας 
Πρωτοψάλτης τῆς Μ.Χ.Ε. Γεώργιος Βιολάκης καὶ τὸν ἀνέδειξε σὲ ψάλτη σὲ διά-
στημα μόλις δύο ἐτῶν. Στὶς ἀρχὲς τοῦ Κ΄ αἰῶνα ἐπέστρεψε στὸ Βόλο καὶ ἀμέσως 
διορίστηκε Πρωτοψάλτης τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ, ὅπου ἔψαλλε ἐπὶ μακρόν. 

 Ἡ ἔρευνα ἔχει ἐπισημάνει καὶ κάποιον Κατσιρέλο, Ἱεροψάλτη τοῦ Ἁγίου Βλασίου 
Πηλίου στὰ 1899, ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ μαθήτευσε στὴν Πατριαρχικὴ Μουσικὴ Σχο-
λὴ Κωνσταντινουπόλεως (δὲν ἔχω ἄλλα στοιχεῖα, τὸν τοποθετῶ κάπως αὐθαίρετα 
στὸ διάστημα μεταξὺ τοῦ γ΄ τετάρτου τοῦ ΙΘ΄ καὶ τῶν μέσων Κ΄ αἰῶνα). 

 Ὁ ἱερέας Κωνσταντῖνος Κατσώλας (Βαθὺ Σάμου 1882 - 1975), συμμαθητὴς τοῦ 
Γεωργίου Γεροπούλου στὴ Μεγάλη τοῦ Γένους Σχολῆ καὶ ἀπὸ τὸ 1908 Ἱεροψάλτης 
καὶ μετέπειτα Ἱερεὺς στὸ Βόλο. 

 Ὁ ἰατρὸς Χαράλαμπος Πουρλίγκης (Πορταριὰ ἀρχὲς Κ΄ αἰ. - 1943). Μαρτυρεῖται 
ὡς ἄριστος Ψάλτης, μουσικώτατος, μαθητὴς τοῦ Κωνσταντίνου Ψάχου στὴν Ἀθῆνα, 
στὸ Ὠδεῖο Ἀθηνῶν. (Ὡς γνωστὸν ὁ Κωνσταντῖνος Ψάχος ἦρθε ἀπὸ τὴν Κωνσταντι-
νούπολη στὴν Ἀθήνα, γιὰ νὰ διδάξει στὸ Ὠδεῖο Ἀθηνῶν.) 
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 Ὁ μουσικολόγος ἐρευνητὴς καὶ μουσικοδιδάσκαλος Νικόλαος Χρυσοχοΐδης (ἀρχὲς 
Κ΄ αἰ. - 1957)¸ ἐπίσης μαθητὴς τοῦ Κωνσταντίνου Ψάχου, διατελέσας Πρωτοψάλ-
της τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου τοῦ Νέου στὸν Ἅγιο Λαυρέντιο Πηλίου. 

 Κολέτσιος Ἀχιλλέας (1912 - β΄ μισὸ Κ΄ αἰ.): Πρωτοψάλτης γεννημένος στὸ Βόλο, 
ἀναφέρεται ὡς διπλωματοῦχος τῆς Πατριαρχικῆς Μουσικῆς Σχολῆς. 

 - Οἱ ἀνταλλαγὲς καὶ οἱ ἐκδιώξεις τοῦ Ρωμιῶν ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη φέρνουν 
πολλοὺς πρόσφυγες ψάλτες καὶ μουσικοδιδασκάλους στὴ Μαγνησία καὶ γίνονται ἀφορμὴ 
γιὰ νὰ ἐμπλουτιστεῖ ποσοτικῶς καὶ ποιοτικῶς τὸ ἱεροψαλτικὸ δυναμικὸ τῆς περιοχῆς. Π.χ.: 

 Ὁ Βασίλειος Παπαδόπουλος (Κωνσταντινούπολη 1887 - 1957), γιὸς τοῦ Καππα-
δόκη ἱερέα Παντελῆ Παπαδόπουλου (ἐξ Ἁγίου Κωνσταντίνου Καππαδοκίας), ἦρθε 
πρόσφυγας στὸ Βόλο, ὅπου ἐδῶ ἀνέδειξε καὶ τοὺς δύο γιούς του, τὸν Πρόδρομο καὶ 
τὸν Παντελῆ, σὲ σπουδαίους Ἱεροψάλτες. 

- Τὰ εὔπορα χωριὰ τοῦ Πηλίου προσκαλοῦν καὶ καλοπληρώνουν σημαντικότατους κων-
σταντινουπολίτες ἢ εἰδικότερα πατριαρχικοὺς ψάλτες, προκειμένου νὰ ψάλουν στοὺς ναούς 
τους, μόνιμα ἢ περιστασιακὰ στὶς πανηγύρεις τους. Σύμφωνα μὲ μαρτυρίες Ἱεροψάλτου 
Μακρυνίτσας Πηλίου Ἀθανασίου Ξανθᾶ, ὁ Ἄρχων Πρωτοψάλτης Κωνσταντῖνος Πρίγγος προ-
σεκλήθη ἐπανειλημμένα στὴ Μακρυνίτσα. Σταδιακά, βέβαια, τὸ ἐπίκεντρο μετατοπίζεται 
στὸ Βόλο. Καὶ ἀπὸ ἐδῶ περνοῦν καὶ μένουν σπουδαῖοι πατριαρχικοῦ ἢ κωνσταντινουπολίτικου 
ὕφους ψάλτες, ποὺ βγάζουν μαθητὲς καὶ ἀφήνουν διαδόχους, οἱ ὁποῖοι συμβάλλουν στὴ δι-
αμόρφωση τῆς ψαλτικῆς παράδοσης τῆς Μαγνησίας. Ἐδῶ, φυσικά, θὰ ἀναφέρω τούς: 

 Ἀλέξανδρο Μαργαριτόπουλο (Κωνσταντινούπολη 1900 - 1971), ὁ ὁποῖος κατὰ τὸ 
ἔτος 1916 διετέλεσε Β' Δομέστικος τῆς Μ.Χ.Ἐ. δίπλα στὸν Λαμπαδάριο Εὐστάθιο 
Βιγγόπουλο καὶ ἀργότερα μαθητὴς καὶ Δομέστικος τοῦ Ἄρχοντος Πρωτοψάλτου 
Ἰακώβου Ναυπλιώτου. Ὡς γνωστόν, ὁ Μαργαριτόπουλος ἦλθε στὴν Ἑλλάδα τὸ 
1924 καὶ ἐγκαταστάθηκε στὸ Βόλο. Ἐδῶ διορίστηκε Πρωτοψάλτης στὸν Ἱ. Ναὸ 
Μεταμορφώσεως, ὅπου ὑπηρέτησε ἐπὶ μία εἰκοσαετία, καὶ 

 Δημήτριο Μῆτρο (Ἅγιος Ἰωάννης Θάσου 1907 -1980), μαθητὴ τοῦ Κωνσταντίνου 
Πρίγγου, ὁ ὁποίος ἦρθε στὸ Βόλο δύο φορὲς καὶ ἔψαλε στὸν Ἱ. Μητροπολιτικὸ Ναὸ 
πρώτα ἐπὶ μία πενταετία (1937 - 1942) καὶ λίγο ἀργότερα γιὰ ἕνα χρόνο, ἀπὸ τὸ 
ἔτος 1945 ὡς τὸ 1946. 

- Οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ἀνωτέρω δίδαξαν Ψαλτικὴ Τέχνη, ὡς ἐκ τούτου καὶ τὴν 
πατριαρχικὴ ψαλτικὴ παράδοση, στὸ Βόλο, στὰ χωριὰ τοῦ Πηλίου καὶ γενικότερα στὴ Μα-
γνησία. Ἡ διδασκαλία ἦταν τὶς περισσότερες φορὲς ἐξατομικευμένη καὶ ἐπραγματοποιεῖτο σὲ 
ἰδιωτικὰ πλαίσια. Ἐντούτοις, ἔγιναν καὶ κάποιες σοβαρὲς ἀπόπειρες γιὰ δημιουργία Σχολῶν 
Βυζαντινῆς Μουσικῆς, σύμφωνα μὲ τὶς ἑξῆς ἀδιαμφισβήτητες μαρτυρίες: 

 Ὁ Γεώργιος Ψυχούλης ἀναφέρεται ὡς ἐποπτεύων, μαζὶ μὲ τὸν Ἰωάννη Κοντόπουλο 
καὶ τὸν Ἱερέα Ζήτης Στέφανο Ζήτη, τῆς Α΄ Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱ. 
Μητροπόλεως Δημητριάδος, τὴν ὁποία ἵδρυσε τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1923 ὁ τότε Μητρο-
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πολίτης Γερμανὸς μὲ διευθυντὴ τὸν Ἱερέα Κωνσταντῖνο Κατσώλα. Ὅταν ἡ Σχολὴ 
ἔκλεισε λόγω οἰκονομικῶν δυσχερειῶν (τὸ ἔτος 1925), ὁ Ψυχούλης συνέχισε νὰ πα-
ραδίδει ἰδιαίτερα μαθήματα στὸ σπίτι του ὡς τὴν 31η Μαρτίου 1926, «ὅποτε -
σύμφωνα μὲ τὸν βιογράφο του Κωνσταντῖνο Γαβρίνη- ἀσθενήσας ὑπέκυψε μετ’ 
ὀλίγον εἰς τὸν θάνατον ἐν βαθεῖ γήρατι καὶ ἐν ἐν ἐσχάτῃ πενία.» 

 Ὁ Μητροπολίτης Γερμανός, τὸ 1928, εἶχε ἱδρύσει καὶ δεύτερη Μουσικὴ Σχολή -ἢ 
ἴσως ἐπανίδρυσε τὴν πρώτη- καὶ αὐτὴ μὲ πολλοὺς μαθητές. Πρόκειται γιὰ τὴ Β΄ 
Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος. 

 Ὁ Σωτήριος Σχοινᾶς, τέλος, δίδαξε τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη στὴν Σχολὴ Βυζαντινῆς 
Μουσικῆς ποὺ ἵδρυσε στὸ Βόλο ὁ Μητροπολίτης Δημητριάδος Ἰωακείμ. Πρόκειται 
γιὰ τὴν Γ΄ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος. 

Ὅλες οἱ ἀνωτέρω περιγραφεῖσες συνθῆκες σαφὼς πρέπει νὰ ἀναγνωριστοῦν ὡς τὸ ὑπό-
βαθρο πατριαρχικῆς ψαλτικῆς παράδοσης στὴ Μαγνησία, ὑπόβαθρο τὸ ὁποῖο ἁπλώνεται ἐπὶ 
σχεδὸν ἕνα αἰνῶνα στὴν περιοχή. Εἶναι ἀδύνατον ὁ ἐφυὴς καὶ ἰδιαίτερα παρατηρητικὸς Μανώ-
λης Χατζημάρκος νὰ εἶχε ἀγνοήσει κὰι νὰ μὴν εἶχε «κλέψει» τὶς καλύτερες πτυχὲς αὐτῆς τῆς 
παράδοσης. Καὶ βέβαια, σὲ ὅλο αὐτό, δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ παραβλέψει τοὺς δασκάλους τοῦ 
Χατζημάρκου. Ὁ πρῶτος, ὁ ἀείμνηστος Χρῆστος Πάντας (1892 - μετὰ τὸ 1960), ἦταν ἕνας 
ἀπὸ τοὺς πιὸ καλλίφωνους καὶ ἄριστους μουσικοὺς τῆς ἐποχῆς του, μὲ γνήσιο πατριαρχικὸ 
ὕφος, ἐφόσον μαθήτευσε στὸν προμνημονευθέντα μουσικοδιδάσκαλο Ἰωάννη Ἀναγνώστη Κο-
ντόπουλο. Ἐπίσης, ὁ Χατζημάρκος μνημόνευε ὡς διδασκάλους του τοὺς Θεόδωρο Χατζηθεο-
δώρου, Θεοδόσιο Γεωργιάδη καὶ Κωνσταντῖνο Πρίγγο. Δὲν ἔχω πληροφορίες πότε μαθήτευσε 
κοντὰ στοὺς κορυφαίους αὐτοὺς διδασκάλους καὶ Πρωτοψάλτες, ἀλλὰ εἶτε ὡς μαθητής, εἴτε 
ὡς «ἀκουστὴς» αὐτῶν, εἶναι βέβαιο, ὅτι πολλὰ στοιχεῖα προσέλαβε ἀπὸ αὐτούς. 

 
Ὁλοκλήρωσα ἐδῶ ὅσα εἶχα νὰ πῶ ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς εἰσήγησής μου. Κλείνοντας, ἂς 

μοῦ ἐπιτραπεῖ μόνο νὰ ἐκφράσω μία προσωπικὴ ἐκτίμηση. 
Ἦταν ἡ ἐξαιρετικὰ ὑψηλὴ εὐφυΐα καὶ ἡ «μαθηματικὴ σκέψη» τοῦ Μανώλη Χατζη-

μάρκου, ποὺ τοῦ ἐπέτρεψαν νὰ προσλάβει, νὰ ἐπεξεργαστεῖ καὶ νὰ ἀξιοποιήσει ὅλες τὶς πα-
ραμέτρους παράδοσης καὶ ψαλτικοῦ ὑπόβαθρου στὴ Μαγνησία καὶ ἐν τέλει νὰ διακριθεῖ ˙ νὰ 
γίνει ὁ Χατζημάρκος. Ἡ καλιφωνία του ἦρθε ὡς ἕνα ἐπιπλέον φυσικὸ προσόν, ἕνα «τάλα-
ντον», τὸ ὁποῖο ὡς ἰσχυρὸ ἐργαλεῖο, ὑποστήριξε τὸ ἔργο σύνολης τῆς μουσικῆς προσωπικότη-
τας τοῦ ἀοιδίμου διδακάλου. 

Αἰωνία του ἡ μνήμη. 
 

Κ.Χ.Κ.  -  Βόλος, 18 Φεβρουαρίου 2014 
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