
                                                                 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΝ 

ΚΩΝ. ΠΡΙΓΓΟΤ ΑΡΧΟΝΣΟ ΠΡΩΣΟΨΑΛΣΟΤ ΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΟΤ 

ΧΡΙΣΟΤ ΕΚΚΛΗΙΑ. 
 

ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΣΟΡΟ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΜΟΤΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 

 ΣΟΤ ΗΟΝΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ θ. Γ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ  

 

     Αθνύγνληαο ηε δηαθήκηζε από ην Ρ.. ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο γηα ηελ έθδνζε 

θαη θπθινθνξία ηνπ παξαπάλσ βηβιίνπ, ζθέθηεθα, επηηέινπο εθδόζεθε έλα 

Αλαζηαζηκαηάξην πνπ ζα πεξηέρεη ηελ Παηξηαξρηθή παξάδνζε από ην ζηόκα ελόο 

Ογθόιηζνπ ηεο Φαιηηθήο Σέρλεο όπσο ήηαλ ν αείκλεζηνο Κσλζηαληίλνο Πξίγγνο. 

     Όκσο κέζα κνπ ππέβνζθε θάπνηα ακθηβνιία σο πξνο ην θαηά πόζνλ ε έθδνζε 

απηή αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, (ηνπ λα πεξηέρεη ηε γλήζηα Παηξηαξρηθή 

παξάδνζε), δνζέληνο όηη επηκειήζεθε ηεο έθδνζεο  ν θ. Γ. Κσλζηαληίλνπ, κε ην 

βαξύγδνππν ηίηιν πνπ αθνινπζεί ην όλνκά ηνπ, γηα ηνλ νπνίν δελ ακθηβάιισ, πιελ 

όκσο γλσζηόο νπαδόο ησλ ζεσξηώλ ηνπ . Καξά. 

     Γαλείζηεθα ινηπόλ ην ελ ιόγσ βηβιίν θαη ην δηάβαζα κε κεγάιε πξνζνρή, 

αθνύγνληαο ηαπηόρξνλα ηνπο ςεθηαθνύο δίζθνπο κε ηε θσλή ηνπ αεηκλήζηνπ 

Άξρνληα πνπ ην ζπλνδεύνπλ. 

     Γηαβάδνληαο ηνλ πξόινγν ηνπ γλσζηνύ γηα ην ζσζηό ηνπ ύθνο ζπλαδέιθνπ θ. 

Νεξαληδή λόκηζα όηη ίζσο ε ακθηβνιία κνπ λα δηεςεύδεην, πιελ όκσο όηαλ είδα όηη 

ζπλεξγάηεο ηνπ επηκειεηή ηεο έθδνζεο ήηαλ νη θ.θ. Κσλ. Λαλάξαο θαη Γεκ. 

Παπαδόπνπινο επίζεο ζπλνδνηπόξνη θαη νκντδεάηεο ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ, ε 

ακθηβνιία κνπ κεγάισζε, γηα λα γίλεη βεβαηόηεηα, όηη ζθνπόο ηεο έθδνζεο ήηαλ ε κε 

ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ νλόκαηνο Κωνζηανηίνος Πρίγγος πξνβνιή ησλ ζεσξηώλ ηνπ 

Καξά κε ηηο νπνίεο έρνπλ πνηηζηεί  θαη κε ηόζν πάζνο ππεξαζπίδνληαη, θαη καο ηηο 

ζεξβίξνπλ κε ην όλνκα ηνπ αεηκλήζηνπ Κ. Πξίγγνπ, ππνλνώληαο όηη έηζη έςαιιε ν 

Γάζθαινο θαη αδηαθνξώληαο αλ νη ςεθηαθνί δίζθνη ηνπο δηαςεύδνπλ παλεγπξηθά. 

     Αο κνπ επηηξαπεί ινηπόλ ε ζρνιίαζε ηνπ βηβιίνπ, ηνπ ζαπκαζηνύ απηνύ έξγνπ 

όπσο ην ραξαθηεξίδεη ν Μαθαξηώηαηνο.  

     Πξνο ην παξόλ παξαβιέπσ ηηο αλαθξίβεηεο ησλ εηζαγσγηθώλ θεηκέλσλ 

επηζεκαίλνληαο κόλν όηη ν αλαθεξόκελνο σο επηκειεηήο ηεο έθδνζεο θαηνλνκάδεη 

ζαλ  ζπλεξγάηεο ηνπ ηνπο άιινπο δύν, θαη απεπζύλεη ηηο επραξηζηίεο ηνπ εθ κέξνπο 

ηεο ζσγγραθικής ομάδας. Γειαδή ν θ. Νεξαληδήο παγηδεύηεθε θαη ηα θείκελα ή δελ 

είλαη δηθέο ηνπ θαηαγξαθέο, ή πήξαλ ηηο θαηαγξαθέο ηνπ θαη ηνπο άιιαμαλ ηα θώηα, 

όπσο ζα ζπκπεξάλνπκε.  

     Αο μεθπιιίζνπκε ινηπόλ ην βηβιίν αξρίδνληαο απ' ηα … θνθθηλάδηα! Χξαίν ην 

θόθθηλν ρξώκα, αιιά εδώ ην παξα-θνθθηλίζαλε. Μνλέο θαη δηπιέο δηαζηνιέο έρνπλ 

βάιεη γηα ην ρσξηζκό ησλ ξπζκηθώλ κέηξσλ. Άιισζηε ην γξάθνπλ ζην ΑΝΣΗ 

ΠΡΟΛΟΓΟΤ όηη έγηλε πξνζπάζεηα παρα-ζήμανζης. Οη αξηζκνί όκσο ηί ξόιν 

παίδνπλ;  Σα 6-5-7 θαη 8 ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά θόξνλ ζαλ λα πξόθεηηαη γηα … 

ρνξνύο. (Ξέξσ όηη ην 6 είλαη ηζάκηθνο θαη ην 7 θαιακαηηαλόο, ην 5 θαη ην 8;). 

Γίζεκνο θαη ηξίζεκνο δελ ππάξρεη; Ο ηνληθόο ξπζκόο κε κόλε ηε ζήκαλζε ηξηζήκσλ 

θαη ηεηξαζήκσλ όπσο ζηα πεξηζζόηεξα ζύγρξνλα βηβιία δελ ηνπο ηθαλνπνηνύζε; Ο 

ζπλεπηπγκέλνο(;) ρσξηζκόο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ δπζθνιεύεη ηα εύθνια. Πώο ζα 

δηεπζύλεη έλαο ρνξάξρεο απηόλ ηνλ θπθεώλα ησλ ξπζκηθώλ κέηξσλ; Ίζσο κόλν ν 

νκντδεάηεο ηνπο θ. Αγγειόπνπινο κε ηηο αιινπξόζαιιεο θηγνύξεο - ρεηξνλνκίεο  ηνπ, 

πνπ ηηο θαηαιαβαίλνπλ (αλ ηηο θαηαιαβαίλνπλ) κόλν όζνη ηνλ αθνινπζνύλ. 
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     Σί  λα πνύκε γηα ην ζπιιαβηζκό ησλ κειώλ θάησ από ηηο κνπζηθέο γξακκέο; 

Πξνθαιεί  γέιην αιιά θαη πηθξία ν ζπιιαβηζκόο ησλ παξαθάησ ιέμεσλ πνπ πήξα γηα 

παξάδεηγκα, όπσο είλαη γξακκέλεο θάησ από ηα κνπζηθά θζνγγόζεκα. 

α-να-ζηα-νηι, ε-γκα-λλω-πι-ζμα, ε-τθρας, κα-ηε-το-νηες, ζσ-μπα-νηα, α-γκσ-ραν,  

α-γα-λλι-α-ζθω,  πα-γγε-νη,   θσ-λα-ζζο-νηων     α-πη-γγει-λαν       βα-ζι-λι-ζζα 
ζρόιην: από -γθ- αξρίδεη ε ιέμε γθαληέκεο,  γθάξηζκα θιπ.  Από  -λη- ληνπβάξη, 

ληακάξη θαη ε …. θακπάλα πνπ θάλεη ληαλ! Από -κπ- αξρίδεη ε ιέμε … κπνπκπνύλαο.  

     Μέρξη ηνλ ηξίην ήρν, νθείισ λα νκνινγήζσ όηη δελ αληηιήθζεθα ηελ ύπαξμε 

έιμεσλ θαηά ηελ αηξεηηθή ζεσξία ηνπ ζνθνύ δαζθάινπ ηνπο, όκσο δελ κπόξεζαλ λα 

ζπγθξαηεζνύλ κέρξη ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ηνπο. Έηζη αληηγξάθσ από ην 2ν θαη 3ν  

"Δηο ην κλήκα ζε επεδεηεζελ"   

                   
  zh   th   sen         zh   th   sen           fu    re   to      
     Δίλαη δπλαηόλ ν Γάζθαινο λα έςαιε ηα δηαζηήκαηα πνπ θαηαγξάθνπλ;  Σν πξώην 

ρσξίο ηηο έιμεηο αληαπνθξίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κε ηα ιακπεξά ζαλ ηηο αθηίλεο 

ηνπ ήιηνπ δηαζηήκαηα ηνπ ηξίηνπ ήρνπ, ελώ ηα επόκελα δύν ηα ''ζηόιηζαλ" κε ηα 

θνθθηλάδηα ηνπο γηα λα ηα ηδνύλ ζηνλ … Πεξηζζό κήπσο πνπιήζνπλ ιόγσ ρξώκαηνο. 

     Καη ζπλερίδνπλ ην Καξ-άξεζηνλ έξγν ηνπο ζην δεύηεξν "Κύξηε εθέθξαμα" ηνπ 

ηεηάξηνπ ήρνπ πνπ ηνπ αιιάδνπλ ηα θώηα αλ θαη νη δηαθνξέο κε ην πξώην είλαη 

αζήκαληεο αθνύ θηλείηαη ζηηο ίδηεο γξακκέο. 

     Ζ έιμε ηνπ Εσ΄ όηαλ ην κέινο θαηεβαίλεη από ηνλ Νε΄ ζεκεηώλεηαη κε απιή 

ύθεζε  θαη όηαλ θηάλεη κέρξη ηνλ Εσ΄ κε κνλόγξακκε, ελώ ππάξρνπλ πεξηπηώζεηο 

πνπ ε ζπγθεθξηκέλε έιμε δελ ζεκεηώλεηαη. 

     Σν δεύηεξν "Πάζα πλνή" ηνπ Γ΄ ήρνπ ην έρνπλ Καρα-κοκκινίζει. Καη γηα ηνπ 

ιόγνπ ην αιεζέο ζαπκάζηε Καρα-πρίγγο. (κηα ιέμε). 


   ai  nei   te  ton Ku  ri   on  ek  tw w w w wn 
    Τί  ιεροζσλία  Θεέ  μοσ! Καη κηα πνπ βιέπσ ζηνλ πιάγην ηνπ πξώηνπ ήρν 

ζπιιαβηζκό "ηο  κέ-νηρον ηεο ακαξηίαο ήκβιπλαο", αλαθσλώ: Δεν νηρεπόμαζηε;  

     Ο πιάγηνο ηνπ πξώηνπ ήρνο δελ έρεη έιμε ηνπ Εσ΄; Δθηόο θη αλ ηνπο ζώζεθε ην 

θόθθηλν κειάλη ζηα ζηηρεξά ησλ αίλσλ όπνπ δελ άθεζαλ Γα ρσξίο κνλόγξακκε 

δίεζε, θαη θνβήζεθαλ ην …. παξαπάλσ θόζηνο ηεο δηρξσκίαο. 

     Ο πιάγηνο ηνπ δεπηέξνπ όηαλ θηλείηαη δηαηνληθά ζην νμύ ηεηξάρνξδν δελ έρεη έιμε 

ζηνλ Εσ΄ ζηελ θαηάβαζε; Πνιιέο απνξίεο!! 

     ηελ παξαπνκπή ηεο ζει. 127 ην "ε Κύξηε ηνλ όληα" (πάιη ην -ληα) αξρίδεη κε 

δηαηνληθή καξηπξία ηνπ Πα; 

     Α! Να θαη κηα ζπάληα έιμε ηνπ Κε από ην δηαηνληθό θπζηθό Εσ΄ θαη κάιηζηα επί 

ίζνπ. Αληηγξάθσ: 

  
   Cri ston a nu  mnh   h      sw   w w   men     
     Δθεί πνπ νξγηάδεη θπξηνιεθηηθά ε κνλόγξακκε δίεζε ζηνλ Γα είλαη ζηα 

εηξκνινγηθά κέιε ηνπ πιαγίνπ ηνπ δεπηέξνπ θαη ζην "Σξηήκεξνο αλέζηεο Υξηζηέ". 

ην κέινο απηό, ην δηάζηεκα Βνπ - Γα κε κνλόγξακκε δίεζε - Γη, αθνύγεηαη ζαλ Πα 

- Βνπ - Γα, νπόηε ν ήρνο  γίλεηαη "πξώηνο …παξακεζάδσλ" ή πιάγηνο ηνπ δεπηέξνπ... 
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παξακεζάδσλ, δηθνί ηνπο ήρνη είλαη, δηαιέγεηε θαη παίξλεηε, όκσο ηελ πξνκήζεηα δελ 

ηελ εηζπξάηηεη ν …  παξακεζάδσλ  αιιά νη εθκεηαιιεπόκελνη ην όλνκα ηνπ Πξίγγνπ. 

     Όκσο αο πξνρσξήζνπκε ζηελ εμεξεύλεζε ηνπ ιαβύξηλζνπ, όπσο θαηάληεζαλ ην 

όιν έξγν. 

     ην Βαξύ ήρν ζεκεηώλνπλ έιμεηο ζηνλ Πα κε κνλόγξακκε δίεζε θαη ζηνλ Βνπ κε 

απιή δίεζε κεηαηξέπνληαο ην ζθιεξό ελαξκόλην κέινο (απηνί ην νλόκαζαλ έηζη), ζε 

κέινο κε ηε θζνξά θιηηόλ. Αληηγξάθσ από ην "Μήηεξ κελ εγλώζζεο" μεθηλνύκε από 

ηνλ Γη. 

        
       sw    qh  h nai  ta  aj yu u   ca a  a  a  aj   h    h    h        mw ktl. 
ηηο θιαζηθέο εθδόζεηο  ν Βνπ έρεη απιή δίεζε θαη κόλν ζηηο ηειηθέο θαηαιήμεηο. 

     Από ηνπο αίλνπο ηνπ Βαξένο ήρνπ αληηγξάθσ: 

    
   ai nei  ei   te a auto on e   en    toi       oij   u    yi    i    i  stoi 

Αλ θαηαιήμεηε  ζηνλ Γη όπσο ε καξηπξία, έρεηε πξόβιεκα όξαζεο, νπόηε βάιηε 

γπαιηά, ή αιιάμηε απηά πνπ θνξάηε. Καη καο ιέλε όηη πξνζπάζεζαλ λα απαιιάμνπλ 

ην θείκελν από ηηο νξζνγξαθηθέο θαη ινηπέο ηππνγξαθηθέο αβιεςίεο. Γει. ην βηβιίν 

πέξαζε από 6 κάηηα! 

     Αθνύ θηάζακε κέρξηο εδώ αο … εμεξεπλήζνπκε  θαη ηνλ ππόινηπν ιαβύξηλζν. Ο 

Μεγάινο Γάζθαινο καο δείρλεη ηελ έμνδν ζε θάζε ζεκείν θαη απαιιαζζόκαζηε από 

ηα δύζβαηα κνλνπάηηα πνπ κόλν νη θνπθαξάδεο  ηα αθνινπζνύλ ρσξίο ειπίδα λα 

βγνπλ ζην θσο ηνπ ήιηνπ (=Πξίγγνπ). 

     Θεσξώ πεξηηηό λα επαλαιάβσ ηα ίδηα γηα ηνλ πιάγην ηνπ ηεηάξηνπ ήρν. ην 

δεύηεξν από ηα ηξία "Κύξηε εθέθξαμα" έρεη θάλεη…επηδξνκή ζκήλνο 8 κνλόγξακκσλ 

δηέζεσλ θαη ζην Γνμαζηηθό "Ο βαζηιεύο ησλ νπξαλώλ", ζηηο ιέμεηο Μήηηρ 

ανύμθεσηε, ε ιαλζαζκέλε νλνκαζηηθή ηνπ νπζηαζηηθνύ ζπ-ληά-ζζε-ηαη κε ηελ 

θιεηηθή ηνπ επηζέηνπ γηα λα δέζεη ην γιπθό. 

     Οη δηνξζσηέο - επηκειεηέο - ζπληαθηηθή νκάδα ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ όηη ην 

πειαζηηθόλ  ]  γξάθεηαη κε ην ε θαη ην αι, ην δε γνξζκηθόλ [ κε ηα ππόινηπα 

θσλήεληα θαη δηθζόγγνπο. Δπνκέλσο ηo ζεκείo  kai qeioj neani...[i aj όπσο θαη 

ην diesthj proj ourano..[o on είλαη ιάζνο, όπσο ιάζνο ππάξρεη θαη ζην δεύηεξν 

Σ΄ εσζηλό πνπ γξάθεη "δηεζηεο πξνο οσρανοσς. Πξνρσξνύκε: "Ηδνπ ζθνηηα …..θαη 

ηη πξνο ην μνημείω(;)  

     Αλ βιέπνπκε ηέηνηα ηεξαηώδε ιάζε κπνξνύκε λα θαληαζζνύκε ηη ζα έρεη γίλεη 

ζην βηβιίν ηεο Μεγάιεο Δβδνκάδαο.  

     Ύζηεξα απ' όζα δηαηππώζεθαλ παξαπάλσ γηα ην κνπζηθό κέξνο ηνπ βηβιίνπ, αο 

αλαθεξζνύκε κε ιίγα ιόγηα ζην ραηξεηηζκό θαη ηνπο πξνιόγνπο ηνπ. 

     Όζα αλαθέξεη ν Μαθαξηώηαηνο γηα ηνλ αείκλεζην Άξρνληα πξσηνςάιηε ηεο 

Μεγάιεο ηνπ Υξηζηνύ Δθθιεζίαο Κσλ. Πξίγγν, είλαη θαιά, σξαία θαη αιεζηλά, δηόηη 

πξαγκαηηθά ην Παηξηαξρηθό ύθνο πνπ κεηαδόζεθε κε ηελ παξάδνζε έρεη ραξαθηήξα 

εγεκνληθό, θαη νη εθάζηνηε άξρνληεο πξσηνςάιηεο θαη ιακπαδάξηνη, ηήξεζαλ, 

ηεξνύλ θαη ζα ηεξνύλ κε ηεξή επιάβεηα απηή ηελ παξάδνζε. Όκσο ην 

Αλαζηαζηκαηάξην δελ είλαη κεινπνίεζε νύηε ηνπ Πξίγγνπ, νύηε θαλελόο από ηνπο 

ρξεκαηίζαληεο  άξρνληεο πξσηνςάιηεο θαη ιακπαδαξίνπο. Απιά νη άλζξσπνη απηνί, 

θνξείο ηεο πινύζηαο κνπζηθήο Παηξηαξρηθήο Παξάδνζεο έςαιιαλ πάληα ζύκθσλα 

κε απηήλ. 



 4 

     Αξθεί κηα παξάιιειε αθξόαζε Πξίγγνπ, ηαλίηζα, Αζηέξε, γηα λα απνδεηρζεί ηνπ 

ιόγνπ ην αιεζέο. 

     Άιισζηε ν θ. Νεξαληδήο ζηνλ πξόινγό ηνπ καο πιεξνθνξεί όηη επεηδή 

θαηαζηξάθεθαλ θάπνηεο καγλεηνθσλήζεηο, απεπζύλζεθε ζηνλ αείκλεζην 

Θξαζύβνπιν ηαλίηζα λα ηνπ ςάιιεη από ηα απόζηηρα ηνπ ηεηάξηνπ ήρνπ κέρξη ηα 

απόζηηρα ηνπ πιαγίνπ ηνπ πξώηνπ. 

     Αο κε μερλνύκε όηη ν δνκέζηηρνο ηεο Μεγάιεο Δθθιεζίαο Άγγεινο Βνπδνύξεο 

θαηέγξαςε ηελ Παηξηαξρηθή Παξάδνζε, όπσο ηελ έδεζε θνληά ζηνλ Ηάθσβν 

Ναππιηώηε, θαη απηή δελ δηαθέξεη θαζόινπ απ' ηηο κεηαγελέζηεξεο θαηαγξαθέο, θαη 

επνκέλσο ην Αλαζηαζηκαηάξην απηό είλαη εμέιημε ηνπ Αλαζηαζηκαηαξίνπ ηνπ 

Πέηξνπ Λακπαδαξίνπ ηνπ Πεινπνλλεζίνπ, όπσο δηακνξθώζεθε  κέζα ζηνλ 

Πάλζεπην Παηξηαξρηθό Ναό από ηνπο κεγάινπο πξσηνςάιηεο θαη καΐζηνξεο ηεο 

ςαιηηθήο ηέρλεο. 

     Όκσο ε Απνζηνιηθή Γηαθνλία ηεο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο  αηύρεζε κε ηελ 

επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπγγξαθηθήο νκάδαο γηαηί ηνπο έδσζε ηελ επθαηξία λα 

εηζάγνπλ ηα θαηλά δαηκόληα ηνπ Καξά θαη λα θαθνπνηήζνπλ βάλαπζα ηελ 

Παηξηαξρηθή Παξάδνζε. 

    πλάδειθνη ηεξνςάιηεο, αλ παξαζπξζήθαηε θαη αγνξάζαηε ην βηβιίν, θξαηήζηε 

ηνπο ςεθηαθνύο δίζθνπο θαη αλαθπθιώζηε ην ραξηί πνπ είλαη θαιήο πνηόηεηαο ή κηα 

θαιύηεξε ιύζε είλαη λα νπιηζζείηε κε απέξαληε ππνκνλή θαη ... έλα θηιό δηνξζσηηθό 

(blanco) γηα λα θαζαξίζεηε ηηο απζαηξεζίεο ηεο ... ζπληαθηηθήο νκάδνο.  

 

Γηάλλνπ Νηθόιανο 

πληαμηνύρνο  ηξαπεδηθόο 

           
    


