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Κατ ηχ ητ ικὰ κεφ άλαια
Λειτουργικὲς τέχνες •Ἐκκλησιαστικὴ μουσική α΄
Ἡ ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ εἶναι
ὡς τέχνη ὀργανικὰ δεμένη μὲ τὴν
ὑμνογραφία. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ οἱ
ὑμνογράφοι τῆς Ἐκκλησίας λέγονται καὶ μελωδοί˙ ἐπειδὴ μαζὶ μὲ
τὰ λόγια τοῦ
ὕμνου συνέθεταν καὶ τὴ
μουσική του.
Σ τ ὴ ν
ἐ κ κ λη σ ι α στικὴ μουσικὴ ἰσχύουν
αὐτὰ ποὺ
γράφαμε
στὸ προηγούμενο
τεῦχος γιὰ
τὴν ἐκκλησιαστικὴ
ποίηση. Εἶναι ἄλλο πράγμα ἡ
ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ καὶ ἄλλο ἡ
θρησκευτικὴ μουσική. Ἡ πρώτη
εἶναι καρπὸς ἁγιοπνευματικὸς ἐνῶ
ἡ δεύτερη καρπὸς τοῦ ἀνθρώπινου

ψυχισμοῦ. Ἡ πρώτη συμβάλλει
στὴ συνοχὴ τοῦ νοός, ποὺ εἶναι
ἀπαραίτητη στὴν προσευχὴ καὶ
δημιουργεῖ κατάνυξη στὴν καρδιά,
ἐνῶ ἡ δεύτερη καλλιεργεῖ τὴ φαντασία καὶ
ἕ ν α ν
ἀνθρώπινο
συναισθηματισμὸ
ποὺ στέκεται ἐμπόδιο στὴν
ἀ ληθινὴ
προσευχή.
Γράφει ὁ
Γέροντας
Σωφρόνιος τοῦ
Ἔσσεξ γιὰ
τὸν Γέροντά του, Ἅγιο Σιλουανὸ
τὸν Ἀθωνίτη: «Ἀγαποῦσε πολὺ ὁ
Γέροντας τὶς πολύωρες ἱερὲς ἀκολουθίες στὸ ναό, ποὺ εἶναι ἀπέραντα πλούσιες σὲ πνευματικὸ πε-

ριεχόμενο, καὶ τιμοῦσε τὸ ἔργο σικὴ, ποὺ εἶναι καρπὸς τοῦ Ἁγίου
τῶν ψαλτῶν καὶ τῶν ἀναγνωστῶν... Πνεύματος, ἔχει τὸ στοιχεῖο τῆς
Παρόλη, ὅμως, τὴν ἀγάπη του γιὰ ἀτέλειας, πόσο ἐλλιπὴς καὶ ἀνετὴ μεγαλοπρέπεια, τὸ κάλλος καὶ παρκὴς θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ θρητὴ μουσικὴ τῶν ἀκολουθιῶν, ἔλε- σκευτικὴ μουσικὴ ὡς ἔργο καθαρὰ
γε ὅτι, ἄν καὶ καθορίστηκαν μὲ τὸ ἀνθρώπινο; Πόσο λίγο μπορεῖ νὰ
φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, βοηθήσει στὴν προσευχή, στὴν
ἀποτελοῦν κατὰ τὴ μορφή τους ἀληθινὴ καὶ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι
ἀτελῆ προσευχὴ καὶ δόθηκαν στοὺς προσέγγιση τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι στὴν
πιστούς, γιατὶ εἶναι προσιτὲς καὶ συναισθηματικὴ, ἀνθρώπινη προὠφέλιμες σὲ ὅλους.
σέγγιση; Τὰ γράφω αὐτά, ὄχι ἐπειδὴ
Ὁ Κύριος μᾶς ἔδωσε τὶς ἐκκλη- θέλω νὰ ὑποτιμήσω τὸν ἄνθρωπο
σιαστικὲς ἀκολουθίες καὶ τὴν ψαλ- καὶ τὰ χαρίσματα ποὺ ὁ Θεὸς τοῦ
μωδία, γιατὶ εἴμαστε ἀδύναμα παι- ἔδωσε, ἀλλὰ γιὰ νὰ τονίσω τὸ σεδιά. Δὲν ξέρουμε ἀκόμα νὰ προ- βασμὸ ποὺ πρέπει νὰ δείχνομε
σευχόμαστε, ὅπως θὰ ἔπρεπε, καὶ ὅταν πλησιάζουμε τὶς δωρεὲς αὐτὲς
ἔτσι ἡ ψαλμωδία εἶναι ὠφέλιμη τοῦ Θεοῦ ποὺ τὶς ἐργάσθηκαν
γιὰ ὅλους ὅταν ψάλλουμε μὲ τα- ἁγιασμένες ψυχὲς καὶ ἀποπνέουν κι
πείνωση. Εἶναι, ὅμως, καλύτερο, αὐτὲς (οἱ ἱερὲς τέχνες δηλ.) τὴν
ὅταν ἡ καρδιά μας γίνεται ναὸς τοῦ εὐωδία τῆς ἁγιότητος.
Κυρίου καὶ ὁ νοῦς θρόνος Του…»
Ἕνα δεύτερο σημεῖο ποὺ θέλω νὰ
(Ἀρχ. Σωφρονίου, Ἅγιος Σιλουανὸς θίξω στὸ προλογικὸ αὐτὸ σημείωμα
ὁ Ἀθωνίτης, Ἔσσεξ 2005, σελ. 116). ἀφορᾶ στὸ ὄνομα μὲ τὸ ὁποῖο
Ἄν, λοιπόν, ἡ ἐκκλησιαστικὴ μου- εἶναι γνωστὴ ἡ ὀρθόδοξη ἐκκλη-

σιαστικὴ μουσική. Ἔχει ἐπικρατήσει
χρόνια τώρα, ὅπως συμβαίνει καὶ
μὲ ὅλα ὅσα ἀφοροῦν τὴν ἱστορία
καὶ τὸν πολιτισμό τοῦ μεσαιωνικοῦ
ἑλληνισμοῦ, νὰ ὀνομάζεται καὶ ἡ
μουσική μας παράδοση Βυζαντινή.
Οἱ ἱστορικοὶ λόγοι ποὺ ἐπέβαλαν
τὴν ὀνομασία αὐτὴ στὴν Ἀνατολικὴ
Ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία, στὴ Ρωμανία, τὴ Ρωμηοσύνη τῶν τραγουδιῶν καὶ τῆς λαϊκῆς μας παράδοσης ἔχουν ἀναλυθεῖ ἐπαρκῶς
ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ γνωρίζουν
καὶ σέβονται τὴν παράδοσή μας καὶ
δὲν χρειάζεται νὰ πῶ κάτι περισσότερο. Ἐκεῖνο, ὅμως, ποὺ πρέπει
νὰ πῶ εἶναι ὅτι τὸ ὄνομα ποὺ ταιριάζει στὴν ἐκκλησιαστικὴ μουσική, ἄν πρέπει νὰ τὴν προσδιορίσουμε καὶ μὲ ἄλλο ὄνομα ἐκτὸς ἀπ’

αὐτὸ τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι τὸ πραγματικὸ ὄνομα τοῦ κόσμου ποὺ τὴ
γέννησε, καὶ αὐτὸ δὲν εἶναι ἄλλο
ἀπὸ τὸ ὄνομα τῆς Ρωμηοσύνης. Γιὰ
τὴ Ρωμαίϊκη, λοιπόν, μουσικὴ θὰ
κάνουμε λόγο καὶ σ’ αὐτὴν ἀναφέρονται τὰ κείμενα ποὺ ἀκολουθοῦν κι ἄς τὴν ὀνομάζουν «Βυζαντινή» οἱ συγγραφεῖς τους. Χρησιμοποιώντας τὸν τεχνικὸ αὐτὸν
ὅρο ποὺ ἔχει ἐπικρατήσει διεθνῶς
ὁ Παπαδιαμάντης καὶ ὁ Π. Πάσχος,
στὴ Ρωμηοσύνη ἀναφέρονται κι
αὐτὴν ἔχουν στὸ νοῦ καὶ τὴν καρδιά τους καὶ ὄχι τὸ ἀνύπαρκτο (ὡς
κράτος) Βυζάντιο.
Αὐτὴ εἶναι μιὰ πρώτη προσέγγιση. Θὰ ἐπανέλθουμε στὸ ἑπόμενο
τεῦχος σὺν Θεῷ.
παπα-Νικόλας Ἀλεξάκης

Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΣΚΕΨΕΩΝ
Α΄
Ἡ Μουσική καί τά Ἱερά Εὐαγγέλια1
... Διά τῆς πατροπαραδότου
Ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ὄχι μόνον τά ἱερά ᾄσματα ἔγιναν προσφιλῆ καί οἰκεῖα εἰς τήν ἀκοήν, καί
ἡ γλῶσσα εἰς ἥν ταῦτα εἶναι γεγραμμένα καταληπτή, ὡς ἔγγιστα,
καί εἰς τούς ἀγραμμάτους, ἀλλά
καί αὐτά τῶν θείων Εὐαγγελίων
τά ρήματα διά τῆς αὐτῆς μουσικῆς
καί τοῦ λογαοιδικοῦ αὐτῆς τρόπου κατέστησαν οἰκειότερα εἰς
τήν ἀκοήν, καί βαθύτερον πάντοτε εἰσδύουσιν εἰς τῶν ἀκροατῶν

τάς καρδίας.
Ὅθεν ἡ γλῶσσα αὕτη, εἰς ἥν
εἶναι γεγραμμένα τό τε Εὐαγγέλιον καί τά ἱερά ᾄσματα, ἔχει τό
μοναδικόν εἰς τόν κόσμον προνόμιον νά ἐξακολουθῇ καί μετά
εἴκοσι αἰῶνας νά εἶναι ζωντανή,
εἰς τήν ἀκοήν τοὐλάχιστον. Ἄς δοκιμάσῃ τις νά μεταφέρῃ ἕν τροπάριον εἰς τήν δημώδη, καί τότε
θά ἴδῃ ὅτι ἡ γλῶσσα ἥτις εἶναι
ζωντανή εἰς τά ἡρωϊκά καί ἐρωτικά ἄσματα τοῦ λαοῦ, εἶναι ψυχρά μέχρι νεκροφανείας διά τά
τροπάρια. Π.χ. «Ἀνοίξω τό στόμα μου, καί πληρωθήσεται πνεύ-

ματος...». Θ᾽ ἀνοίξω τό στόμα
μου, καί θά γεμίσῃ πνέμμα (ἤ
πλέμμα, ἤ καί πλέγμα)· καί λόγο
θά βγάλω (διότι πῶς ἄλλως θ᾽
ἀποδοθῇ ἡ μεταφορά ἤ ἡ μετωνυμία τοῦ ἐρεύξομαι;). «Ἄξιόν
ἐστιν ὡς ἀληθῶς, μακαρίζειν σε
τήν Θεοτόκον...». Ἀξίζει ἀληθινά
νά σέ καλοτυχίζουμε σένα
τή Θεοτόκο,
πού εἶσαι πάντα καλότυχη,
καί καθαρώτατη, καί μάννα
τοῦ
Θεοῦ
μας...
Πλήν θά
εἶπῃ τις, ἀντί
νά
μεταφρασθῶσι τά
ὑπάρχοντα, ἄς
ποιηθῶσι νέα
ἐκκλησιαστικά
ᾄσματα ὑπό
τῶν δοκίμων
ποιητῶν μας.
-Ναί, βέβαια,
λέγομεν ἡμεῖς,
καί εἶναι τόσον εὔκολον τό
πρᾶγμα!... νά ἐμφυσηθῇ ζωή χωρίς νά ὑπάρχῃ, νά δοθῇ ἔμπνευσις ἐκεῖ ὅπου λείπει ἡ ψυχή!... Καί
ποῦ εἶναι οἱ δόκιμοι ποιηταί μας;
... Καί ἄν τοιοῦτοι ὑπάρχουν,
αὐτοί ἐνδιαφέρονται περισσότερον διά τόν Νίτς καί τόν Ἴψεν
παρά διά τά κατ᾽ αὐτούς σκουρ-

γιασμένα ᾽ντόπια πράγματα!...
Ἄλλως, διά νά γίνουν νέα θρησκευτικά ᾄσματα, πρέπει νά γίνῃ
πρῶτα καί νέα θρησκεία... Ἄς δοκιμάσουν λοιπόν ἐκεῖνοι πού τά
ὀνειροπολοῦν αὐτά νά κάμουν
θρησκείαν χειροποίητον, θρησκείαν γιά τά κέφια τους, καί
τότε θά καταλάβουν
καί οἱ ἴδιοι
πόσον εἶναι
μωροί καί
τυφλοί.
Εἴπομεν
ὅτι διά τῆς
Ἐκκ λησ ι αστικῆς μουσικῆς καί τοῦ
λογαοιδικοῦ
αὐτῆς τρόπου κατέστησαν γνωριμώτερα εἰς
τάς ἀκοάς
καί τά λόγια
τῶν θείων
Εὐαγγελίων,
ὡς καί τοῦ
Ἀποστόλου. Ὁ λογαοιδικός οὗτος
τρόπος τῆς ἀπαγγελίας, εἶναι
ἀρχαιότατος ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ, καί
εἶναι γνησίως Ἑλληνικός, ὅπως
φαίνεται καί εἰς τά παλαιά δράματα. Ἐκ τούτου παρέλαβον καί οἱ
Δυτικοί τό παρ᾽ αὐτοῖς plainchant.
Ὁ τρόπος οὗτος τῆς ἀπαγγε-

λίας, διά τῆς παρατάσεως ὅλων
μέν τῶν συλλαβῶν, ἀλλά μάλιστα
τῆς καταλήξεως ἑκάστης περιόδου ἤ ἑκάστου κώλου, σημαίνει
καί μιμεῖται τό κήρυγμα, ἤτοι τήν
φωνήν τοῦ κήρυκος, καί ἀνταποκρίνεται εἰς τήν ἐντολήν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ, «κηρύξατε τό Εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει».
Εἶναι ἄρα τό
λογαοιδικόν
τοῦτο μέρος κανονικώτατον ἐν
τῇ Ἐκκλησίᾳ, καί
ἀνήκει εἰς τόν πλ.
δ´ ἤ τόν βαρύν
ἦχον. Ἐθίζεται δέ
ν᾽ ἀπαγγέληται ὁ
μέν Ἀπόστολος
μετά τινος ποικιλίας τόνων καί
φθόγγων, τό δέ
Εὐαγγέλιον
ἁπλούστερον καί ὅλως ἀπερίττως.
Οἱ περί πάντα ἐπιπόλαιοι καί
ἀταλαίπωροι νεωτερισταί κατέκριναν καί τό λογαοιδικόν τοῦτο
μέλος καί εἶπαν ὅτι τοῦτο εἶναι
«ἐπίρρινον» δῆθεν καί κακόζηλον.
Εὗρον δέ καί τινας καινοτόμους
ἱερεῖς, οἵτινες πεισθέντες εἰς τάς
εἰσηγήσεις τῶν ξενοφρόνων ἐκείνων, κατήργησαν αὐθαιρέτως τόν
λογαοιδικόν τρόπον καί ἀπαγγέλουσι τάς περικοπάς τῶν θείων

ρημάτων δι᾽ ἁπλῆς ἀναγνώσεως.
Εἰς τούς τοιούτους ἱερεῖς πρέπει
νά ἀπαγορευθῇ ἁρμοδίως ἡ καινοτομία αὕτη.
Β΄
Ὁ ἐθνικός χορός καί ἡ Μουσική
Ἰσχυρίζονται
ὅτι δέν ἦτο δυνατόν νά περισωθῇ ἐκ στοματικῆς παραδόσεως ἡ Μουσική τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων·
ἄρα ἡ Βυζαντινή εἶναι μεσαιωνική καί ἀφόρητος εἰς τά
ἀριστοκρατικά
ὦτα τῶν παρ᾽
ἡμῖν νεοπλούτων.
Ἀλλά
δέν
ἐσώθη
ἐπί
ἀρχαίων ἀγγείων τό σχῆμα καί ὁ
τρόπος τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς
ὀρχήσεως; Δέν φαίνεται ὅτι ὁ
τσάμικος καί ὁ συρτός καί ὁ καλαματιανός εἶναι ὅμοιοι μέ τόν κύκλιον καί τόν πυρρίχιον τῶν παλαιῶν μας προγόνων; Διατί τότε
ἀπορρίπτουσι τόν ἐντόπιον, τόν ἐν
κύκλῳ καί γραφικότητι καί πλαστικότητι σωμάτων χορόν, καί
ἀσπάζονται τόν ξενικόν, τόν κατά
ζεύγη;

τῆς μόδας.
Διότι, ὅπως
εἶναί τις ἱκανός
νά
αἰσθαν θῇ
καί ἐκτιμ ή σ ῃ
πρᾶγμα τόσον ἁβρόν,
ὅσον ἡ Βυζαντινή
μουσική,
πρέπει νά
ἔχῃ ἤ ἁπλότητα ἤ λεπτότητα.
Ἀλλ᾽
ἡ
παρ᾽ ἡμῖν ψευδοαριστοκρατία
τήν μέν ἁπλότητα, δυστυχῶς,
ἀπώλεσε πρό πολλοῦ, εἰς βαθμόν
δέ τινα λεπτότητος οὐδέποτε κατώρθωσε νά φθάσῃ.
Ἄλλως, ἡ Βυζαντινή μουσική
εἶναι τόσον Ἑλληνική ὅσον πρέπει νά εἶναι. Οὔτε ἡμεῖς τήν θέλομεν, οὔτε τήν φανταζόμεθα,
ὡς αὐτήν τήν μουσικήν τῶν
ἀρχαίων Ἑλλήνων. Ἀλλ᾽ εἶναι ἡ
μόνη γνησία καί ἡ μόνη ὑπάρχουσα. Καί δι᾽ ἡμᾶς, ἐάν δέν εἶναι
ἡ μουσική τῶν Ἑλλήνων, εἶναι ἡ
μουσική τῶν Ἀγγέλων.

Ἁπλούστατα· Διότι τούς ἀρέσει
ὁ πολιτισμός τῶν Ἑσπερίων, καί
μόνον πρός τό θεαθῆναι ἐπιτηδεύονται ὅτι εἶναι θαυμασταί
δῆθεν τοῦ ἀρχαίου περικαλλοῦς
κόσμου.
[...] Αὐτά λοιπόν τά ἤθη πρό
πολλοῦ ἤρχισαν, καί ἐξακολουθοῦν ἀκόμη διαρκῶς νά μᾶς εἰσάγωσιν εἰς τάς Ἀθήνας. Ὅπως δέν
ἀσπάζονται τόν Ἐθνικόν χορόν,
ἴσως διότι δέν εἶναι ἀρκετά συγχρωτιστικός τῶν μελῶν, οὕτω
ἀπορρίπτουσι καί τήν Ἐθνικήν
μουσικήν, ἐπειδή δέν εἶναι ἀρκετά γαργαλιστική τῶν ὤτων. Καί
1
ἄν ἦτο δυνατόν ἐπιστημονικῶς ν᾽
Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη,
ἀποδειχθῇ ὅτι ἡ Βυζαντινή Μου- Ἄπαντα, Ἐκδόσεις Δόμος, 5ος τόσική εἶναι αὐτούσιος ἡ μουσική μος, σελ. 237 κ.ἑ.
τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, πάλιν οἱ
Λεβαντῖνοι θά τήν ἀπέρριπτον,
τάχα ὡς ἀπηρχαιωμένην καί ἔξω

Ἡ μουσική τ ῆς Ὀ ρθοδόξου Ἐκκλησ ίας
Π. Β. Πάσ χου
[...]Γεννημένη , λοιπόν, ἡ βυζαντινή μουσική μέσα στήν Ἐκκλησία καί
ἀναπτυγμένη μέσα στό πνευματικό κλῖμα τῆς μυσταγωγίας, πού
ἔχει ἡ ὀρθόδοξη λατρεία μας,
ἀποτελεῖ κάτι τό ἱερό γιά τόν
ὀρθόδοξο χριστιανό. Καί δέν ἐπιτρέπεται, ὄχι ἁπλῶς νά σκεφτόμαστε νά
τ ή ν
ἀλλάξουμε ἤ
νά τή
συγχρονίσουμε,
ἀ λ λ ά
οὔτε κἄν
νά μιλοῦμε μέ
ἐπιπολαιότητα
κ α ί
ἀνευλάβεια γι᾽ αὐτήν, ὀνομάζοντάς την ἀνατολίτικη, ἀράπικη,
«ἀμανέ», κ.λ.π. Ἄν αὐτό φαίνεται
σέ μερικούς ἀρκετά ὑπερβολικό
προσθέτουμε ἀμέσως τήν ἐπεξήγηση. Εἶναι πολύ γνωστό, πώς
στήν ὀρθόδοξη λατρεία τά ἐπί μέρους συνθέτουν ὅλα μαζί, μέ τούς
πιστούς, τήν Ἐκκλησία. Καί σ᾽
αὐτήν τήν Ἐκκλησία ἡ πίστη μας,
ἡ λειτουργική ζωή μας, ἡ πορεία
μας πρός τή σωτηρία διά μέσου
τῆς Ἐκκλησίας, ἐκφράζεται καί
1

κατορθώνεται μέ τή βοήθεια τοῦ θείου λόγου, τῆς ἱερᾶς ὑμνογραφίας, τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, τῆς ὀρθοδόξου ἁγιογραφίας, τῆς βυζαντινῆς ἀρχιτεκτονικῆς. Ὅλα αὐτά εἶναι τέχνες λειτουργικές, πού δέν ἀπεργάζονται
ὡς ἀντικείμενα αὐτά καθ᾽ ἑαυτά
τή σωτηρία μας,
ἀλλά ὡς
μ έ σ α
ἀ ν α γωγικ ά μᾶς
βοηθοῦν
νά καθάρουμε
τ ί ς
αἰσθήσεις μας
ἀπό τά
γήινα καί νά ἀνέβουμε πνευματικά πρός συνάντηση τοῦ Ἁγίου
Θεοῦ. Οἱ λειτουργικές τέχνες
εἶναι ἕνα εἴδος πνευματικῆς «κρισάρας», ἀπ᾽ ὅπου περνώντας οἱ
παχυλές καί σαρκικές αἰσθήσεις
μας γίνονται πνευματικές, ἐξαγιάζονται καί γίνονται ἄξιες νά
γευτοῦν τά μυστήρια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Καί μέ τά
μάτια (ὀρθόδοξη-βυζαντινή ἁγιογραφία) καί μέ τά αὐτιά (τροπάρια τῆς ὑμνογραφίας-βυζαντινή

μουσική), ἀλλά καί μέ τήν ὄσφρησή του ἀκόμα (μύρο, λιβάνι, κερί
ἁγνό) ὁ ὀρθόδοξος χριστιανός
αἰσθάνεται μέ τίς «ἁγιασμένες»
πνευματικές αἰσθήσεις του μιά
ἕλξη πρός τά ὑψηλά: κ᾽ ἐκεῖ πού
προσεύχεται, μέ «κεκαθαρμένη»
τή διάνοια καί τήν καρδιά του,
νιώθει τίς λειτουργικές αὐτές τέχνες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
νά τόν ἁρπάζουν καί νά τόν τραβοῦν ὑψηλότερα ἀπ᾽ τά «χαμαίζηλα» πράγματα τοῦ κόσμου καί
νά τοῦ δίνουν παρρησία» νά βλέπει καί νά συνομιλεῖ πνευματικά
μέ τόν Θεό καί Πατέρα του. Αὐτό
εἶναι τό μέγα μυστήριο στίς λειτουργικές τέχνες τῆς Ἐκκλησίας
μας, πού ὅποιος δέν τό δοκιμάσει,
δέν πρόκειται ποτέ νά πεισθεῖ,
πώς εἶναι ἀσύγκριτα ὑψηλότερες αὐτές οἱ ἱερές τέχνες, ἀπ᾽ τίς
ἄλλες, τίς κοσμικές· καί πώς μο-

νάχα αὐτές μποροῦν, μέσα στόν
ἁγιασμένο χῶρο τῆς Ἐκκλησίας,
νά μᾶς βοηθήσουν στό νά βροῦμε
τή σωτηρία μας.
[...] Ἡ πραγματική μουσική τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι ἐκείνη πού βοηθάει τό ἔργο τῆς προσευχῆς· ἐκείνη πού «τά πάθη κατευνάζει καί
τήν ἀκρασίαν τοῦ σώματος ἠρεμεῖν ἀπεργάζεται» (ἀββᾶς
Νεῖλος)· ἐκείνη πού «καθαίρει
τόν νοῦν» καί δίδει τήν ἀνοδική
κίνηση στήν καρδιά· ἐκείνη πού
εἶναι ἕνας πραγματικός «αἰκισμός» τῆς σάρκας, κατά τόν ἅγιο
Μάξιμο τόν Ὁμολογητή. Γι᾽
αὐτήν ἀσφαλῶς τήν ἐκκλησιαστική μουσική ἔλεγεν ὁ ἀββᾶς
Νεῖλος: «Ψάλλε συνεπῶς καί
εὐρύθμως, καί ἔσῃ ὡς νεοσσός
ἀετοῦ ἐν ὕψει αἰρόμενος».
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