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Λάρισα / Βόλος / Θεσσαλονίκη, 

1η Ἰουνίου 2021 

Ἀγαπητοί μου, 

Χριστὸς ἀληθῶς ἀνέστη. 

 

Σᾶς γράφω τὴν παροῦσα ἐπιστολὴ στὸν ἀπόηχο τοῦ σεμιναρίου μας. 

Πρωτίστως, θέλω νὰ σᾶς εὐχαριστήσω γιὰ τὴν συμμετοχή σας, τὸ 

ἐνδιαφέρον σας καὶ τὰ ἀγαπητικά σας σχόλια κατὰ τὴν διάρκεια του 

σεμιναρίου καὶ κατὰ τὴν ἀποστολὴ τῶν ἐργασιῶν. 

Θέλοντας νὰ ἀνταποκριθοῦμε στὰ πολλὰ αἰτήματά σας νὰ συνεχίσουμε 

τὶς ἐπιμορφωτικὲς δράσεις μας γιὰ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη, πάντοτε σὲ στενὴ 

συνεργασία μας ὁ Γ. Καραγιαννάκης, ἡ οὐδενία μου καὶ στὸ ἑξῆς καὶ ὁ Σπ. 

Ἀσπιώτης, σᾶς ἀποστέλλουμε λεπτομερὲς ἐνημερωτικὸ κείμενο μὲ τὶς 

προτάσεις μας, ὅπως σᾶς εἴχαμε ὑποσχεθεῖ. 

Ἐπειδὴ ἐπιθυμοῦμε νὰ καλύψουμε ὅλο τὸ φάσμα τῶν ἠλικιῶν, τῶν 

ἐνδιαφερόντων καὶ ὅλα τὰ ἐπίπεδα ψαλτικῶν γνώσεων στὰ ὁποῖα βρίσκεται 

καθένας ἀπὸ τοὺς ἐνδιαφερόμενους (ἀρχάριοι, προχωρημένοι, πτυχιοῦχοι, 

διπλωματοῦχοι κ.λπ.), προτείνουμε τὴν συγκρότηση πολλῶν καὶ διαφόρων 

Ἐργαστηρίων, δηλαδή, ὁμάδων ἐργασίας, ἔρευνας καὶ μελέτης, ὡς ἑξῆς: 

- Ἡ συμμετοχὴ στὰ Ἐργαστήρια αὐτὰ θὰ εἶναι, βεβαίως, ἐλεύθερη, 

προαιρετικὴ καί, φυσικά, δωρεάν. 

- Ὁ ἀριθμὸς μελῶν τοῦ κάθε Ἐργαστηρίου θὰ εἶναι χωρὶς 

περιορισμούς, ἀπὸ 1 μέλη καὶ ἄνω. Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι καὶ ἂν ἀκόμη ἕνα 

μόνο πρόσωπο ἐνδιαφερθεῖ γιὰ μία θεματική, τὸ Ἐργαστήριο θὰ ὀργανωθεῖ 

καὶ θὰ διεξαχθεῖ κανονικά μὲ δύο πρόσωπα: τὸν/τὴν ἐνδιαφερόμενο/-νη καὶ 

τὸν ἐπιστημονικὸ καθοδηγητὴ τοῦ Ἐργαστηρίου. 

- Ἡ συμμετοχὴ ἑνὸς ἐπιμορφούμενου σὲ περισσότερα ἀπὸ ἕνα Ἐργα-

στήρια δὲν ἀποκλείεται, ἀρκεῖ ὁ ἴδιος νὰ ἀποδείξει ὅτι μπορεῖ νὰ 

ἀνταποκριθεῖ ἐπαρκῶς σὲ ὅλα. 

- Τὰ ἀντικείμενα κάθε Ἐργαστηρίου, τὰ ὁποῖα θὰ περιγράψω 

παρακάτω, θὰ εἶναι διαφορετικά, καὶ θὰ καλύπτουν διάφορες πτυχὲς τῆς 

Ψαλμωδίας καὶ τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. 

«Εἱρμός» 
Ἀκαδημία Ψαλτικῆς 

 

 

«Χορὸς Ἀγγελικός» 
Δημοτικοῦ Ὠδείου Λάρισας 
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- Στὰ ἐν λόγῳ Ἐργαστήρια δὲν θὰ γίνεται μάθημα / διδασκαλία μὲ 

τὴν κλασσικὴ ἔννοια, ἀλλὰ ἔρευνα καὶ μελέτη. Ἡ γνώση ποὺ θὰ 

ἀποκτηθεῖ ἀπὸ τὰ μέλη τῶν Ἐργαστηρίων θὰ εἶναι ἀποτέλεσμα 

αὐτενέργειας καὶ ἀναζήτησης μέσα ἀπὸ ἐξαιρετικῶς ἐνδιαφέρουσες 

ἐργασίες. 

- Οἱ ἐργασίες θὰ προχωροῦν εἴτε ἀτομικῶς εἴτε ὁμαδικῶς καὶ θὰ 

πραγματοποιοῦνται ὑπὸ τὶς ὑποδείξεις καὶ τὴν στενὴ καθοδήγηση τῶν 

ἐπιστημονικῶν καθοδηγητῶν. 

- Οἱ ἀπὸ κοινοῦ συναντήσεις ἐργασίας τοῦ κάθε Ἐργαστηρίου θα 

πραγματοποιοῦνται διαδικτυακὰ τουλάχιστον μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα, σὲ 

ἡμέρα καὶ ὥρα κοινῆς ἀποδοχῆς, κατόπιν συνεννοήσεως τοῦ ὑπευθύνου μὲ 

τὰ μέλη τῆς ὁμάδος. Ἐκτὸς αὐτοῦ, οἱ ὑπεύθυνοι τῶν Ἐργαστηρίων μποροῦν 

νὰ πραγματοποιοῦν καὶ ἐπιπλέον κατ’ ἰδίαν διαδικτυακὲς συναντήσεις μὲ 

κάθε ἕναν ἀπὸ τοὺς ἐπιμορφούμενους ξεχωριστά, προκειμένου νὰ 

παρακολουθοῦν και νὰ κατευθύνουν τὴν πρόοδο τῶν προσωπικῶν τους 

ἐργασιῶν. 

- Τὰ Ἐργαστήρια μὲ μέλη πτυχιούχους ἢ διπλωματούχους Βυζαντινῆς 

Μουσικῆς μπορεῖ νὰ ἑτοιμάσουν ἐρευνητικὲς ἐργασίες, ποὺ θὰ προορίζον-

ται νὰ παρουσιαστοῦν σὲ κάποια ἡμερίδα / διημερίδα, σεμινάριο ἢ ἀκόμη 

καὶ συνέδριο. ἐφόσον πληροῦν τὶς ἐπιστημονικὲς προϋποθέσεις. 

- Τὰ Ἐργαστήρια θὰ ἔχουν συγκεκριμένο χρονικὸ πλαίσιο 3 - 12 

μηνῶν, ἀναλόγως τῆς θεματικῆς τους καὶ ἀναλόγως τοῦ ἐπιπέδου τῶν 

μελῶν στὸ ὁποῖο ἀπευθύνονται καὶ τὶς ἀποτελοῦν. 

- Σὲ ὅποιες περιπτώσεις ἡ διάρκεια τῶν Ἐργαστηρίων δηλώνεται 3μηνη 

ἢ 6μηνη κ.λπ., ὁ ἐπιστημονικὸς καθοδηγητὴς τοῦ Ἐργαστηρίου καὶ οἱ 

ἐπιμορφούμενοι θὰ συν-αποφασίσουν ἐὰν τοὺς ἀρκεῖ ἕνα 3μηνο γιὰ τὴν 

ὁλοκλήρωση τῆς ἐκπαιδεύσεως ἢ ἂν ἀπαιτεῖται περισσότερος χρόνος. Σὲ 

καμμία περίπτωση ἡ ἐκπαίδευση δὲν θὰ ἐπεκταθεῖ πέραν τῆς μέγιστης 

προβλεπόμενης διάρκειας τοῦ Ἐργαστηρίου. 

- Μετὰ τὴν χρονικὴ ὁλοκλήρωση τῶν Ἐργαστηρίων (δηλαδή, στὸ τέλος 

τῆς ἐπιμόρφωσης) θὰ χορηγηθοῦν Βεβαιώσεις Συμμετοχῆς ὑπὸ τὴν αἰγίδα 

τῶν φορέων μας (Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου, Δημοτικὸ Ὠδεῖο 

Λάρισας, «Εἱρμός») καὶ ὑπογεγραμμένες ἀπὸ τὸν ὑπεύθυνο ἐπιστημονικὸ 

καθοδηγητὴ τοῦ Ἐργαστηρίου. 

- Στὶς Βεβαιώσεις θὰ ἀναγράφεται ἀκριβῶς ὁ χρόνος διεξαγωγῆς καὶ ἡ 

χρονικὴ διάρκεια παρακολουθήσεως τῶν Ἐργαστηρίων καί, βεβαίως, τὸ 

ἀντικείμενο καὶ ἡ εἰδίκευση. 

- Προϋποθέσεις γιὰ τὴν λήψη τῶν Βεβαιώσεων εἶναι: α΄) ἡ συνεπὴς 

παρακολούθηση καὶ συμμετοχὴ στὶς δράσεις τῶν Ἐργαστηρίων καὶ β΄) ἡ 
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κατάθεση παραδοτέων ἀπὸ τὴν σχετικὴ ἔρευνα καὶ μελέτη. 

- Τὰ παραδοτέα τῶν Ἐργαστηρίων, ἐφόσον εἶναι ἀξιόλογα, μποροῦν 

νὰ ἀναρτηθοῦν στὸ διαδίκτυο ἢ νὰ ἐκδοθοῦν / κυκλοφορηθοῦν 

ἠλεκτρονικά, γιατί ὄχι καὶ τύποις, σὲ κάθε περίπτωση μὲ λήψη εἰδικοῦ 

ISBN. Ὅμως, ἀκόμη κι ἂν δὲν καταστῆ ἐφικτὸ κάτι τέτοιο, θὰ μᾶς ἔχουν 

προσφέρει τὴν χαρὰ τῆς ἔρευνας, πλούσια ἐμπειρικὴ γνώση καὶ οὐσιαστικὲς 

βάσεις γιὰ περαιτέρω ψαλτικὸ καὶ μουσικολογικὸ καταρτισμό. 

- Δὲν ἀποκλείεται τὸ ἐνδεχόμενο, ἡ «ἐμπορικὴ ἐκμετάλλευση» 

κάποιων ἀπὸ τὰ παραδοτέα τῶν Ἐργαστηρίων νὰ ἀποφέρει ὁρισμένη 

συμβολικὴ ἢ οὐσιαστικὴ ἀμοιβὴ στοὺς ἐπιμορφούμενους, σὲ καμμία ὅμως 

περίπτωση στοὺς συντονιστὲς καὶ καθοδηγητὲς τῶν Ἐργαστηρίων, οἱ 

ὁποῖοι θὰ προσφέρουμε κάθε ὑπηρεσία μας ἀφιλοκερδῶς καὶ ἀνιδιοτελῶς. 
 

Τὰ Ἐργαστήρια ποὺ προτείνονται εἶναι τὰ ἀκόλουθα (παρακαλῶ, 

διαβάστε προσεκτικὰ τὶς περιγραφὲς ποὺ τὰ συνοδεύουν): 
 

1. Ἀνάγνωσης - Ἐκφώνησης - Ἐμμελοῦς Ἀπαγγελίας (3μηνη ἢ 6μηνη) 

Στὸ ἐργαστήριο αὐτὸ θὰ γίνει σοβαρὴ ἄσκηση Ἀνάγνωσης, ΟΧΙ μὲ 

βάση τὴν τρέχουσα προφορικὴ παράδοση, ἀλλὰ βάσει τῶν συγκεκριμένων 

γραμματικῶν καὶ συντακτικῶν κανόνων τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας. Ὁ 

τονισμὸς τῶν λέξεων, ἡ στίξη τῶν προτάσεων, ὁ συλλαβισμὸς τῶν λέξεων 

στὴν ἀρχαία ἑλληνική, τὰ ἐγκλητικὰ φαινόμενα καὶ ὁ ὀρθὸς τονισμὸς τῶν 

ἄτονων ἐγκλητικῶν λέξεων, τὰ πάθη τῶν συμφώνων, ἡ ἐκφορὰ τῶν 

διφθόγγων, ἡ μουσικότητα καὶ ὁ ρυθμὸς τῆς ἀναγνώσεως καί, φυσικά, ἡ 

ἄρθρωση, εἶναι τὰ ἀντικείμενα τοῦ παρόντος Ἐργαστηρίου. Θὰ γίνει 

προσπάθεια ἐπιλύσεως σοβαρῶν προβλημάτων κατὰ τὴν ἀνάγνωση, ἀλλὰ 

δὲν πρόκειται γιὰ μαθήματα «ὀρθοφωνίας» μὲ τὴν τρέχουσα ἔννοια. 

Μετὰ τὴν ἀνάγνωση ἔρχεται ἡ ἐκφώνηση καὶ ἡ ἐμμελὴς ἀπαγγελία. Τί 

ἐννοεῖ καὶ πῶς γίνεται ἡ «μυστικῶς» ἀνάγνωση τῶν λειτουργικῶν Εὐχῶν; 

Ποιό Γένος καὶ Κλίμακα μεταχειρίζεται ἡ ἐκκλησιατικὴ ἀπαγγελία; Πῶς θὰ 

καταφέρουμε νὰ κατανοήσουμε καὶ νὰ ἀποδώσουμε σωστὰ τὸ νόημα τῶν 

κειμένων ποὺ διαβάζουμε; Τί εἶναι «ἐκκλησιαστικὸ ὕφος» κατὰ τὴν 

ἀνάγνωση καὶ τὴν ἀπαγγελία καὶ πῶς κατορθώνεται; Ποιές εἶναι οἱ 

μουσικὲς διαφορὲς μεταξὺ ἐμμελοῦς ἀνάγνωσης καὶ ἐμμελοῦς ἀπαγγελίας; 

Καὶ ἄλλα. 

2. Θεωρίας - ἀρχαρίων (3μηνη ἢ 6μηνη) 

Στὸ Ἐργαστήριο αὐτὸ ΔΕΝ θὰ διδάσκεται ἡ Θεωρία, διότι κάτι τέτοιο 

γίνεται στὰ Ὠδεῖα καὶ τὶς Σχολὲς Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Τὸ Έργαστήριο 

δὲν ἀποσκοπεῖ νὰ ὑποκαταστήσει τὸν δάσκαλο τοῦ ἐπιμορφούμενου. Ἡ 

γνώση τῆς Θεωρίας ἐδῶ θὰ εἶναι ἀποτέλεσμα βιβλιογραφικῆς ἔρευνας καὶ 
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συγκριτικῆς μελέτης ὑπὸ τὴν καθοδήγηση εἰδικοῦ. 

3. Θεωρίας - προχωρημένων (6μηνη) 

Στὸ Ἐργαστήριο αὐτὸ θὰ διδαχθεῖ ἡ μέθοδος νὰ ἀνακαλύπτει κανεὶς 

τὴν Θεωρία τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης μελετώντας τὴν μελοποιία. Κατὰ ἕναν 

ἀλάνθαστο τρόπο, ἡ γνώση καὶ καταγραφὴ τῆς Θεωρίας θὰ προκύπτει μέσα 

ἀπὸ τὴν μελέτη τῆς ψαλτικῆς Πράξης, δηλαδή, τὴν μελέτη τῆς 

καταγεγραμμένης κλασσικῆς ψαλτικῆς παραδόσεως, ποὺ εἶναι 

ἀδιάψευστος μάρτυς τῆς διαμόρφωσης τῆς θεωρητικῆς ἀλήθειας στὸ 

πέρασμα τῶν αἰώνων. 

4. Ρυθμολογίας (3μηνη) 

Ποιό ρυθμὸ μεταχειρίζεται ἡ Ἐκκλησιαστική μας μουσική; Λάθος 

ἐρώτηση. Τὸ ἐρώτημα πρέπει νὰ διατυπωθεῖ τελείως διαφορετικά: Πάνω σὲ 

ποιά φιλοσοφία ρυθμοῦ γεννήθηκε καὶ ἀναπτύχθηκε ἡ Ἐκκλησιαστική μας 

μουσική. Αὐτὸ θὰ καταστεῖ σαφὲς στὸ ἐν λόγῳ Ἐργαστήριο μέσα ἀπὸ τὴν 

παρατήρηση καὶ ἔρευνα τοῦ ρυθμικοῦ φαινομένου στὴν ἑλληνικὴ μουσικὴ 

παράδοση καὶ στὴν ἐφαρμογὴ τῶν πορισμάτων αὐτῶν τῶν παρατηρήσεων 

καὶ ἐρευνῶν στὴν πράξη. 

5. Ἐκφράσεως καὶ Διαποικιλματικοῦ Αὐτοσχεδιασμοῦ (6μηνη, γιὰ 

προχωρημένους) 

Στὸ Ἐργαστήριο αὐτὸ καλοῦνται νὰ συμμετέχουν προχωρημένοι στὴν 

Ψαλτικὴ ἐπιμορφούμενοι, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται νὰ μελετήσουν τὸν 

θαυμάσιο κόσμο τῆς Ἐκφράσεως καὶ τοῦ διαποικιλματικοῦ 

αὐτοσχεδιασμοῦ, αὐτό, δηλαδή, ποὺ κοινῶς στὴν ἱεροψαλτικὴ γλῶσσα 

καλοῦμε «ποιοτικὴ ἀνάλυση» καὶ καταγράφεται μὲ τοὺς λεγόμενους 

«Χαρακτῆρες Ποσότητος» ἢ «Σημεῖα Ἐκφράσεως». Στὸ Ἐργαστήριο αὐτὸ 

δὲν πρόκειται νὰ γίνει διδασκαλία αὐτῶν τῶν ποικιλμάτων, διότι κάτι τέτοιο 

ἀφορᾶ τοὺς διδασκάλους τῶν ἐπιμορφούμενων καὶ τὴν σχολὴ ποὺ ἐλεύθερα 

ἐκεῖνοι ἀκολουθοῦν. Ἐδῶ, θὰ πραγματοποιηθεῖ συστηματικὴ συγκριτικὴ 

ἔρευνα στὶς ἠχογραφήσεις παλαιῶν καὶ νεωτέρων διδασκάλων καὶ 

καταγραφὴ τῆς ἐκφράσεως αὐτῶν κατὰ τὴν ἑρμηνεία τῶν ἐκκλησιαστικῶν 

μελοποιήσεων, προκειμένου νὰ καταλήξουμε σὲ πολύτιμα συμπεράσματα 

ἐπὶ τοῦ ὕφους καὶ τῶν χαρακτηριστικῶν τῆς κάθε ἐπιμέρους τοπικῆς 

παραδόσεως. 

6. Μελοποιΐας (6μηνη ἢ 12μηνη) 

Ἐργαστήριο μελέτης τῶν δομικῶν στοιχείων τῆς Βυζαντινῆς, μετα-

Βυζαντινῆς, νεώτερης καὶ σύγχρονης μελοποιίας, μὲ στόχο ἀπόπειρες 

μελοποιήσεως διαφόρων ὕμνων ἀπὸ ὅλο τὸ φάσμα τῆς Ὀκτωηχίας, ἀνὰ 

Γένος (Παπαδικό - Στιχηραρικό - Εἱρμολογικό), Δρόμο (σύντομο - 

ἀργοσύντομο - ἀργό) καὶ Εἶδος Μελοποιίας. 
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7. Θεολογίας περὶ τὴν Ψαλμωδία (12μηνη) (μπορεῖ να προκύψουν 

σχετικὲς ἐκδόσεις) 

Προτείνεται ἡ συγκρότηση μιᾶς ὁμάδας ἐργασίας γιὰ τὴν συγκέντρωση 

καὶ ἐπεξεργασία τῶν θεολογικῶν τοποθετήσεων τῶν Πατέρων τῆς 

Ἐκκλησίας καὶ τῶν λοιπῶν ἐκκλησιαστικῶν συγγραφέων γιὰ τὴν θέση καὶ 

τὴν ἀναγκαιότητα τῆς μουσικῆς στὴν Θεία Λατρεία, γιὰ τὸν ρόλο τῆς ἱερᾶς 

Ψαλ-μωδίας στὴν ἐνίσχυση τῆς προσευχῆς, στὴν διὰ τοῦ μέλους ἐλάφρυνση 

τοῦ κόπου τῆς πνευματικῆς καὶ λατρευτικῆς ἀσκήσεως, στὴν διὰ τοῦ λόγου 

κατὰ Χριστὸν ἀγωγὴ τῶν πιστῶν, καὶ τὰ ὅμοια. 

8. Ὑμνολογίας - Ὑμνογραφίας (6μηνη ἢ 12μηνη) 

Ἐργαστήριο μελέτης τῆς Ὀρθοδόξου Ὑμνογραφίας καὶ τοῦ ρόλου 

αὐτῆς στὴν διατύπωση τῆς δογματικῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας, καὶ 

στὸν ἐμπλουτισμὸ τῆς Θείας Λατρείας της. 

9. Λειτουργικῆς - Τυπικοῦ - Τελετουργικῆς (12μηνη) 

Ἐργαστήριο διδασκαλίας καὶ μελέτης τοῦ Τυπικοῦ καὶ τῶν 

τελετουργικῶν διατάξεων τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ τῶν τελετῶν τῶν 

Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας, σύμφωνα μὲ τὴν τάξη τῆς Μ.Χ.Ἐ. (τῆς 

Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 

Κωνσταντινουπόλεως) καὶ τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μάλιστα, σὲ στενὴ συνάφεια 

μὲ τὶς λοιπὲς Λειτουργικὲς Ἐπιστῆμες. 

10. Ἱστορίας τῶν Βυζαντινῶν καὶ Μεταβυζαντινῶν Μελουργῶν τῆς  

Ψαλτικῆς Τέχνης (6μηνη ἢ 12μηνη) 

Στὸ ἐν λόγῳ Ἐργαστήριο καλοῦνται νὰ συμμετέχουν οἱ λάτρεις της 

ἱστορικῆς ἀναζήτησης. Στόχος ἡ κατάκτηση τῆς ἱστορικῆς γνώσης περὶ τὴν 

Βυζαντινὴ καὶ μετα-Βυζαντινὴ περίοδο μέσῳ τῆς ἔρευνας καὶ τῆς 

συγγραφῆς ἄρθρων, προσωπογραφιῶν ἢ ἄλλων σχετικῶν ἔργων. 

11. Καταγραφῆς τῶν κατὰ Τοπους Νεώτερων καὶ Σύγχρονων 

Ψαλτικῶν Παραδόσεων (6μηνη ἢ 12μηνη) 

Πρόκειται καὶ ἐδῶ γιὰ Ἐργαστήριο Ἱστορίας, ὅμως ἡ μεθοδολογία τῆς 

ἔρευνας καὶ οἱ πηγὲς ἀντλήσεως πληροφοριῶν διαφέρουν πολὺ ἀπὸ τοῦ 

προηγουμένου, γι’ αὐτὸ καὶ θὰ ἀποτελέσει ξεχωριστὴ ὁμάδα, μὲ τοὺς 

ἴδιους, πάντως, στόχους: τὴν συγγραφὴ ἄρθρων, προσωπογραφιῶν ἢ ἄλλων 

σχετικῶν ἔργων καί, ἐπιπλέον, τὴν ἔκδοση / κυκλοφορία ἠχητικοῦ καὶ 

ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ. 

12. Βιβλιογραφικῆς Ἔρευνας καὶ Παρουσίασης - Βιβλιοκριτικῆς καὶ 

Ἀρθρογραφίας (6μηνη ἢ 12μηνη) 

Ἐρευνητικὸ Ἐργαστήριο καὶ Ἐργαστήριο γραφῆς καὶ σύνταξης 

κειμένων μὲ ἐπιστημονικὰ κριτήρια γιὰ ὅσα ἀναφέρονται στὸν τίτλο του. 
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13. Ψηφιακής Τεκμηρίωσης καὶ Ἀρχειοθέτησης (γιὰ πρόσωπα μὲ καλὴ 

γνώση Πληροφορικῆς κ.τ.ὅ.) (12μηνη) 

Τὸ ἐν λόγῳ Ἐργαστήριο ἀναζητᾶ πρόσωπα μὲ εἰδικὲς γνώσεις 

Πληροφορικῆς καὶ λοιπῶν συναφῶν ἐπιστημονικῶν ἀντικειμένων (π.χ. 

εἰδικοὺς βιβλιοθηκονομίας, ἤχου, εἰκόνος, μαγνητοσκοπήσεως, κ.τ.ὅ.) 

προκειμένου νὰ ἐργαστοῦν πρὸς τὴν κατεύθυνση τῆς Ψηφιακής 

Τεκμηρίωσης καὶ Ἀρχειοθέτησης τοῦ ποικίλου ἀρχειακοῦ ὑλικοῦ τῆς 

ψαλτικῆς μας παραδόσεως. 

14. Ἠλεκτρονικῶν / Ψηφιακῶν Ἐκδόσεων (Βιβλίων ἢ Περιοδικῶν) 

Πρόσωπα τὰ ὁποῖα γνωρίζουν καὶ χειρίζονται καλὰ τὸ Word -ἢ καὶ 

ἄλλα σχετικὰ ἠλεκτρονικὰ ἐκδοτικὰ προγράμματα- μποροῦν νὰ 

συμμετέχουν στὸ παρὸν Ἐργαστήριο προκειμένου νὰ συμβάλουν στὴν 

ἔκδοση βιβλίων ἢ περιοδικῶν γιὰ τὴν Ψαλτική. 

15. Μεταφραστικό (Βιβλίων ἢ Περιοδικῶν) 

Ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές, οἱ ὁποῖοι γνωρίζουν καλὰ μία/ὁποιαδήποτε ξένη 

γλῶσσα, μποροῦν νὰ συμμετέχουν στὸ παρὸν Ἐργαστήριο, προκειμένου νὰ 

συμβάλουν στὴν μετάφραση ἄρθρων ἢ βιβλίων γιὰ τὴν Ψαλτική (εἴτε ἀπὸ 

τὰ Ἑλληνικὰ σὲ μία ξένη γλῶσσα, εἴτε ἀπὸ ξενόγλωσσα κείμενα στὴν 

Ἑλληνική). Οἱ μεταφράσεις, ἀφοῦ ἐλεγχθοῦν γιὰ τὴν ὀρθότητα καὶ ἀκρίβεια 

αὐ-τῶν θὰ ἀναρτῶνται ὡς ἠλεκτρονικὲς ἐκδόσεις πρὸς κοινὸν ὄφελος, ἐπ’ 

ὀνόματι τοῦ/τῶν μεταφραστοῦ/-τῶν, ὥστε ὁ κόπος του/τους νὰ ἀποτελεῖ βε-

βαιωμένο ἐπιστημονικὸ ἔργο. Ἀκόμη, ἐὰν ὑπάρχουν οἱ σχετικὲς ἄδειες 

μποροῦν καὶ νὰ ἐνδίδονται τύποις. 

16. Ὀργανώσεως Ἐπιστημονικῶν, Λατρευτικῶν ἢ Καλλιτεχνικῶν 

Δράσεων (12μηνη) 

Ἐργαστήριο γιὰ ὅ,τι ἀκριβῶς περιγράφει ὁ τίτλος του, δηλαδή, γιὰ τὴν 

συμβολὴ στὴν κατὰ τὸ δυνατὸν ἄρτια ὀργάνωσης ἐπιστημονικῶν, 

λατρευτικῶν ἢ καλλιτεχνικῶν δράσεων, π.χ. ἡμερίδων / διημερίδων, 

σεμιναρίων, συνεδρίων, παρουσιάσεων, λοιπῶν σχετικῶν ἐκδηλώσεων 

κ.τ.ὅ.). 

17. Κωδικολογίας, Παλαιογραφίας, Καταλογογραφήσεως (12μηνη) (ἐ-

δῶ μπορεῖ να προκύψουν σχετικὲς ἐκδόσεις) 

Εἰδικὸ Ἐργαστήριο γιὰ τοὺς λάτρεις τῆς «περιπέτειας» στὸν κόσμο τῶν 

βιβλιοθηκῶν, τῶν μουσικῶν χειρογράφων, τῶν ὑλικῶν καὶ ἐργαλείων γρα-

φῆς καὶ βιβλιοδεσίας, ἀλλὰ καὶ στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο αὐτὰ 

καταγράφονται, παρουσιάζονται καὶ ἐκδίδονται. 

18. Μουσικῆς Παλαιογραφίας καὶ Ἐξηγήσεων (12μηνη) (μπορεῖ να 

προκύψουν σχετικὲς ἐκδόσεις) 

Καὶ στὸ Ἐργαστήριο αὐτὸ καλοῦνται νὰ συμμετέχουν προχωρημένοι 
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στὴν Ψαλτικὴ ἐπιμορφούμενοι, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται νὰ μελετήσουν τὴν 

Παλαιὰ Σημειογραφία, τὴν γένεση καὶ ἐμφάνισή της, τὴν ἐξέλιξή της σὲ 

ποικίλες φάσεις καὶ τὸν τρόπο τῆς τελικῆς Ἐξηγήσεως τοῦ ψαλτικοῦ 

ρεπερτορίου στὴν Νέα Μέθοδο Ἀναλυτικῆς Σημειογραφίας. 

19. Σύνταξης Κλείδας Μελικῶν Θέσεων (12μηνη καὶ πλέον) (μπορεῖ νὰ 

καταρτισθοῦν ποικίλες Κλεῖδες ἀνὰ Γένος καὶ Δρόμο Μελοποιίας) 

Ἐργαστήριο μὲ ὅμοιο ἀντικείμενο μὲ τὸ προηγούμενο, μὲ τὴ διαφορὰ 

ὅτι ἀπώτερος σκοπὸς τῶν ἐρευνῶν αὐτοῦ δὲν θὰ εἶναι ἡ ἀπόκτηση 

ἐξηγητικῆς γνώσεως καὶ ἐμπειρίας, ἀλλὰ ἡ συγκρότηση ποικίλων Κλειδῶν 

(καταλόγων) μελικῶν θέσεων ἀνὰ Γένος καὶ Δρόμο Μελοποιίας. 

20. Συμμετοχῆς σὲ Συνέδρια καὶ Ἐπιστημονικὲς Δράσεις 

Τέλος, στὸ ἐν λόγῳ Ἐργαστήριο μπορεῖ νὰ συμμετέχει κανεὶς ἐὰν 

ἐνδιαφέρεται νὰ συγγράψει κάποια ἐπιστημονικὴ μελέτη, προκειμένου νὰ 

λάβει μέρος σὲ μιὰ ἐπιστημονικὴ ἡμερίδα / διημερίδα ἢ ἕνα μουσικολογικὸ 

συνέδριο, καὶ χρειάζεται ἐπιστημονικὴ βοήθεια, ἐπίβλεψη καὶ καθοδήγηση. 
 

---------------- 

 

Ὅσοι ἐνδιαφέρονται νὰ συμμετέχουν σὲ ἕνα ἢ περισσότερα ἀπὸ τὰ 

παραπάνω Ἐργαστήρια, θὰ πρέπει νὰ ὑποβάλουν σχετικὸ αἴτημα στὴν 

ἀντίστοιχη διαδικτυακὴ Φόρμα ἡ ὁποία θὰ ἐλέγχεται συστηματικῶς. Ἀπὸ 

14/6/21 θὰ ἀρχίσουν νὰ ὁργανώνονται οἱ σχετικὲς ὁμάδες ἀνὰ Ἐργαστήριο, 

προκειμένου νὰ προχωρήσουμε στὴν πρώτη διαδικτυακή μας συνάντηση. 

Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ μετά, πρῶτα ὁ Θεός, ἐφόσον ὁ Κύριός μας τὸ εὐλογήσει, κάθε 

Ἐργαστήριο θὰ χαράξει καὶ θὰ ἀκολουθήσει τὸ δικό του σχέδιο δράσεων 

καὶ ἐργασιῶν, ἀνεξάρτητο ἀπὸ τὰ ἄλλα Ἐργαστήρια, σύμφωνα μὲ ὅσα 

σημειώθηκαν παραπάνω. Πάντως, ἡ διαδικτυακὴ φόρμα θὰ συνεχίσει νὰ 

παραμένει ἀνοικτὴ καὶ νὰ δέχεται διαρκῶς νέες αἰτήσεις. 

 

Ὅπως καὶ νά ’χει, εἶμαι εὐγνώμων γιὰ τὴν ἕως τώρα συνεργασία μας. 

Σᾶς ἀσπάζομαι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, τῷ Ἀναστάντι Κυρίῳ ἡμῶν. 

 

Χριστός ἀληθῶς ἀνέστη. 

 

Βόλος, 9 Ἰουνίου 2021 - Τετάρτη τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα 

 

 
Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης 


