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ΣΑ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΑ Ω ΠΗΓΗ ΜΟΤΙΚΗ ΔΜΠΝΔΤΗ 

 

ΓΡ. ΥΡΙΣΟΓΟΤΛΟΤ ΒΑΙΛΔΙΑΓΗ 

 

Αγαπεηνί θίινη, ζπλάδειθνη θαη καζεηέο, 

 

Απόςε, κέζα ζην δεζηό απηό θιίκα ηεο ζπλαπιίαο αθνύκε εύερεο ρξηζηνπγελληάηηθεο 

κεισδίεο, ηηο νπνίεο κε πνιύ δήιν θαη δεμηνηερλία πξνζπαζνύλ λα εξκελεύζνπλ νη 

καζεηέο. Ξεθηλήζακε κε παξαδνζηαθά βπδαληηλά θαη θππξηαθά θάιαληα θαη 

αθνινύζεζαλ έξγα από ην θιαζζηθό θαη ζύγρξνλν ξεπεξηόξην, πιαηζηνύκελα από 

ρνξνγξαθίεο ηεο ζρνιήο κπαιέηνπ. Σηε ζπλέρεηα ζα αθνύζνπκε θαη έξγα κνληέξλνπ 

ξεπεξηνξίνπ. 

 

Κάλνληαο κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηηο ρξηζηνπγελληάηηθεο κεισδίεο βιέπνπκε όηη 

από πνιύ λσξίο νη ζπλζέηεο αξρίδνπλ λα γξάθνπλ έξγα κε έκπλεπζε ηα 

Χξηζηνύγελλα. Τα πξώηα ηξαγνύδηα, ιηηαλείεο θαη ύκλνη γηα ηα Χξηζηνύγελλα ήηαλ 

έξγα ζηα ιαηηληθά πξννξηζκέλα γηα ηελ ζεία Λεηηνπξγία. Καηά ηνλ 13
ν
 αηώλα 

αλαπηύζζνληαη ηα θάξνιο, γξακκέλα ζηελ θαζνκηινπκέλε ππό ηελ επίδξαζε ηνπ 

αγίνπ Φξαγθίζθνπ ηεο Αζίδεο. 

 

Ο γεξκαλόο ζπλζέηεο θαη νξγαλίζηαο Heirich Schutz ζπλέζεζε ζηα 1664 

ρξηζηνπγελληάηηθν νξαηόξην. 

 

Σηελ επνρή Μπαξόθ ν Γηόραλ Σεκπάζηηαλ Μπαρ έγξαςε ην ρξηζηνπγελληάηηθν 

νξαηόξην γηα ηα Χξηζηνύγελλα ηνπ 1734. Τν νξαηόξην είλαη ζξεζθεπηηθή κνπζηθή 

ρσξίο ζθεληθή δξάζε γηα νξρήζηξα, ρνξσδία θαη ζνιίζηεο. Τν ρξηζηνπγελληάηηθν 

νξαηόξην ηνπ Μπαρ είλαη ρνξσδηαθό έξγν γηα ζνιίζηεο, ρνξσδία θαη νξρήζηξα. Τν 

θείκελν είλαη ηνπ Christian Friedrich Henrici (Picander), θαη βαζίδεηαη πάλσ ζηελ 

βηβιηθή ηζηνξία ηεο γελλήζεσο ηνπ Ιεζνύ κε ζρόιηα. 

  

Ο George Frideric Handel θαηά ηελ ίδηα επνρή πνπ έδεζε ν Μπαρ ζπλέζεζε ην 

παζίγλσζην νξαηόξην «ν Μεζζίαο», ζε ιηκπξέην επηινγή από ρεηξόγξαθα ηνπ 

Charles Jennens. Τν νξαηόξην απηό ζπλέζεζε ν Χαίληει ζηελ αγγιηθή γιώζζα ην 

1741, ζε ειηθία 56 ρξόλσλ. 

 

Αξγόηεξα, θαηά ην δεύηεξν κηζό ηνπ 19
νπ

 αηώλα θαη αξρέο ηνπ εηθνζηνύ ν Κακίι 

Σαηλ-Σάλο ζπλέζεζε ην Χξηζηνπγελληάηηθν νξαηόξην, έξγν 12 (ζηα γαιιηθά: Oratorio 

de Noel). Ο Camille Saint-Saens έγξαςε ην Οξαηόξην ζε ιηγόηεξν από έλα 

δεθαπελζήκεξν, γεγνλόο ην νπνίν είλαη πξαγκαηηθόο άζινο, θαη ην ζπκπιήξσζε δέθα 

κέξεο πξηλ από ηελ πξεκηέξα ηνπ ηα Χξηζηνύγελλα ηνπ 1858. Σεκεησηένλ όηη ρζεο, 16 

Γεθεκβξίνπ, θιείλνπλ 90 ρξόληα από ηνλ ζάλαην ηνπ κεγάινπ απηνύ γάιινπ ζπλζέηε. 

 

Τα Χξηζηνύγελλα είλαη ε δεύηεξε κεγαιύηεξε γηνξηή ηεο ρξηζηηαλνζύλεο κεηά από ην 

Πάζρα. Τν γεγνλόο ηεο ελαλζξσπήζεσο ηνπ Ιεζνύ Χξηζηνύ έρεη γίλεη πεγή 

έκπλεπζεο γηα πνιινύο ζπλζέηεο θαη γηα δηάθνξα ζύλνια νξγάλσλ. 

 

Γηαηί όκσο ηα Χξηζηνύγελλα είλαη πεγή έκπλεπζεο γηα ηνπο πιείζηνπο ησλ ζπλζεηώλ; 

Με ηε γέλλεζε ηνπ ζείνπ βξέθνπο γίλεηαη ε ζπλδηαιιαγή κεηαμύ Θενύ θαη 

αλζξσπίλνπ γέλνπο. Αθόκε κε ηε γέλλεζε ηνπ Ιεζνύ Χξηζηνύ επαλεγθαζηδξύεηαη ε 

ζεία εηξήλε (θαη όρη ε αλζξώπηλε ςεύηηθε εηξήλε) ζηηο ςπρέο ησλ αλζξώπσλ. 
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Καηαλνώληαο απηή ηε ζπνπδαηόηεηα ηεο γηνξηήο νη ζπλζέηεο, εκπλένληαη από απηή 

θαη ζπλζέηνπλ εμαίζηα έξγα απαξάκηιινπ σξαηόηεηαο. Η γέλλεζε ηνπ ζείνπ βξέθνπο 

είλαη έλα παγθόζκην γεγνλόο. Γελ είλαη απιά κηα ππεξθπζηθή γέλλεζε. Οη ζπλζέηεο 

ςάρλνληαο γηα πεγέο, από όπνπ κπνξνύλ λα αληιήζνπλ ηελ έκπλεπζή ηνπο, βξήθαλ 

ηελ πεγή, ε νπνία ηξνθνδνηεί ηνλ όιν άλζξσπν, σο ςπρνζσκαηηθή νιόηεηα θαη 

νληόηεηα. Οη κεγάινη ζπλζέηεο ζπλζέηνπλ έξγα κεγαιεηώδε αθξηβώο γηαηί ε πεγή 

έκπλεπζήο ηνπο είλαη έλα θνζκντζηνξηθό γεγνλόο, ην νπνίν ζεκάδεςε αλεμίηεια ηνλ 

ξνπλ ηεο ηζηνξίαο. 

Βιέπνπκε ην βξάδπ ηεο γελλήζεσο λα ζπκβαίλνπλ παξάδνμα πξάγκαηα: Οη πνηκέλεο 

λα θαζνδεγνύληαη από άγγειν γηα λα πάλε λα πξνζθπλήζνπλε ην ζείν βξέθνο. 

Σηξαηηέο αγγέισλ λα εκθαλίδνληαη ζηνπο πνηκέλεο, δνμνινγώληαο ηνλ Θεό. Οη κάγνη 

λα βιέπνπλ ην ππεξθπζηθό αζηέξη, ην νπνίν λα ηνπο θαζνδεγεί γηα δύν νιόθιεξα 

ρξόληα θαη ηειηθά λα πξνζθπλνύλ ηνλ Ιεζνύ ζηελ νηθία, ζηελ νπνία δηέκελαλ θαηά 

ηελ παξακνλή ηνπο ζηε Βεζιεέκ. 

Πνιινί ινηπόλ από ηνπο ζπλζέηεο ήηαλ βαζύηαηα ζξεζθεπόκελνη άλζξσπνη θαη 

εκπλεύζηεθαλ από ην γεγνλόο ηεο θαηά ζάξθα γέλλεζεο ηνπ Θενύ Λόγνπ. Δίλαη 

ζεκαληηθό λα ηνλίζνπκε ηε ρξεζηκόηεηα ηεο κνπζηθήο ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο δσήο 

ηνπ αλζξώπνπ. Αθνύγνληαο ν άλζξσπνο θάζε είδνπο πνηνηηθή κνπζηθή, είηε 

θιαζζηθή είηε ζύγρξνλε, εξεκεί ε ςπρή ηνπ θαη γεληθά ν όινο άλζξσπνο. Απηή ηε 

ςπρηθή εηξήλε είλαη πνπ κεηαδίδνπλ ηα έξγα ησλ πξναλαθεξζέλησλ ζπλζεηώλ θαη ζε 

κεηαξζηώλνπλ πξνο δνμνινγία ηνπ Θενύ. 

Η κνπζηθή αθόκε έρεη ζεξαπεπηηθέο ηθαλόηεηεο, θαη απηή ηεο ηελ ηδηόηεηα εμεηάδεη ν 

θιάδνο ηεο κνπζηθνζεξαπείαο, ν νπνίνο ππάξρεη ζε πνιιά παλεπηζηήκηα. Τε κνπζηθή 

σο κέζν ζεξαπείαο δηαθόξσλ αζζελεηώλ θαηαλόεζαλ θαη νη αξραίνη ιανί, νη νπνίνη 

ηελ ρξεζηκνπνίεζαλ ζε δηάθνξεο ηειεηέο. Οη αξραίνη έιιελεο ρξεζηκνπνίεζαλ ην 

θξόηαιν ηνπ Αξρύηα, έλα θξνπζηό ζα ιέγακε παηδηθό όξγαλν, πξνθεηκέλνπ λα 

παίδνπλ ηα παηδηά κε απηό θαη λα κε ζπάλε ηα αληηθείκελα, πνπ ήηαλ γύξσ ηνπο. 

Αιιά θαη πνιινί άιινη ιανί ρξεζηκνπνίεζαλ ηε κνπζηθή σο κέζν ζεξαπείαο. 

Έρεη ινηπόλ ε κνπζηθή ηεξάζηηα επίδξαζε ζηελ ςπρή θαη ζην ζώκα ηνπ αλζξώπνπ. 

Δίλαη ινηπόλ ζεκαληηθό ηόζν ηα παηδηά όζν θαη νη κεγάινη λα αζρνινύληαη κε ηελ 

κνπζηθή. Δπηβάιιεηαη αθόκε θαη νη γνλείο λα ζπκπαξαζηέθνληαη ζηα παηδηά, ηα 

νπνία πξνζπαζνύλ λα κάζνπλ ηελ ηέρλε θαη επηζηήκε ηεο κνπζηθήο. Δάλ ηα παηδηά 

αγαπήζνπλ απηό πνπ θάλνπλ, ηόηε ε εθκάζεζε ηεο κνπζηθήο ζα είλαη εύθνιε 

ππόζεζε. Δάλ αληίζεηα ζεσξήζνπλ ηελ εθκάζεζε ηεο κνπζηθήο σο αγγαξεία, ηόηε όηη 

θαη λα θάλνπλ ζα ηνπο είλαη έλα θνξηίν δπζβάζηαθην. Γη’ απηό επηβάιιεηαη όηη 

θάλνπλ ηα παηδηά λα ην θάλνπλ κε αγάπε θαη κεξάθη. 

Η κνπζηθή ζα κπνξνύζακε λα πνύκε όηη δελ έρεη όξην ειηθίαο. Σπλήζσο ππάξρεη ε 

εληύπσζε όηη ε κνπζηθή είλαη κόλν γηα ηα παηδηά. Απηό είλαη ζνβαξό ιάζνο. Η 

κνπζηθή απεπζύλεηαη ζε όιεο ηεο ειηθίεο θαη γηα όινπο ηνπο αλζξώπνπο. Έρνπκε 

παξαδείγκαηα καζεηώλ καο, νη νπνίνη μεθίλεζαλ ηελ εθκάζεζε ελόο νξγάλνπ ή ηε 

θσλεηηθή κνπζηθή ζε ώξηκε ειηθία θαη έθζαζαλ ζε αξθεηά αμηνδήιεπην επίπεδν. 

Δπνκέλσο δελ είλαη πνηέ αξγά γηα όπνηνλ ζέιεη λα αξρίζεη λα αζρνιείηαη κε ηε 

κνπζηθή. 
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Τέινο ζα ήζεια λα ζηαζώ ζε κηα ιεπηνκέξεηα, ηελ νπνία ίζσο λα κελ έρνπκε 

πξνζέμεη αιιά είλαη ζεκαληηθή. Βιέπνληαο ηελ εηθόλα ηεο γελλήζεσο ηνπ Ιεζνύ 

Χξηζηνύ κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε δηάθνξα γεγνλόηα, ηα νπνία ζπλέβεζαλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ρξνλνινγίεο αιιά ζηελ εηθόλα απεηθνλίδνληαη όια καδί. Με απηό ηνλ 

ηξόπν βιέπνπκε ηελ δηαρξνληθόηεηα ηεο κελύκαηνο ησλ Χξηζηνπγέλλσλ. Σηελ εηθόλα 

απεηθνλίδεηαη ν Ισζήθ λα έρεη ινγηζκνύο γηα ην πώο έρεη κείλεη έγθπνο ε Παλαγία, 

αθνύ δελ είραλ ζαξθηθή ζρέζε. Απηό ζπλέβεθε θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγθπκνζύλεο 

ηεο Παλαγίαο. Βιέπνπκε αθόκε ηνπο πνηκέλεο, νη νπνίνη πξνζθπλνύλ ην ζείν βξέθνο. 

Απηό ζπλέβεθε ην βξάδπ ηεο γελλήζεσο ηνπ Ιεζνύ. Βιέπνπκε ηνπο κάγνπο λα 

νδεγνύληαη από ην αζηέξη πξνο ηε Βεζιεέκ θαη λα πξνζθπλνύλ ηνλ Ιεζνύ. Απηό 

ζπλέβεθε δύν ρξόληα κεηά ηελ γέλλεζε, όηαλ ν Ισζήθ θαη ε Παλαγία πήγαλ γηα 

πξνζθύλεκα ζηνλ ηόπν όπνπ γελλήζεθε ν Ιεζνύο. Βιέπνπκε ηέινο ηηο δύν γπλαίθεο 

λα ινύδνπλ ην Ιεζνύ, γεγνλόο ην νπνίν ζπλέβεθε θαηά ηελ κεηάβαζε ηεο Παλαγίαο, 

ηνπ Ισζήθ θαη ηνπ Ιεζνύ ζηελ Αίγππην. Απηνί θαη άιινη πνιινί είλαη νη ιόγνη πνπ νη 

ζπλζέηεο εκπλεύζηεθαλ από ηελ γηνξηή ησλ Χξηζηνπγέλλσλ γηα λα ζπλζέζνπλ έξγα 

αθζάζηνπ σξαηόηεηαο.  

Δπρόκαζηε θαη ζήκεξα λα αλαδεηρζνύλ απόγνλνη ησλ κεγάισλ απηώλ ζπλζεηώλ, 

όπσο ηνπ Bach, ηνπ Handel, ηνπ Σαηλ-Σαλο θαη λα ππάξμνπλ λέεο ζπλζέζεηο κέζα ζηα 

πιαίζηα ηνπ 21
νπ

 αηώλα. Αθόκε ζα ζέιακε λα παξνηξύλνπκε ηνπο καζεηέο ηνπ σδείνπ 

καο λα αζρνιεζνύλ κε ηελ εξκελεία έξγσλ γηα δηάθνξα όξγαλα, πνπ έρνπλ ζπληεζεί 

γηα ηελ γηνξηή ησλ Χξηζηνπγέλλσλ. Γελ ελδείθλπηαη λα αζρνινύκαζηε κόλν κε ηα 

θνκκάηηα ησλ εμεηάζεσλ αιιά λα θάλνπκε θαη θάπνηεο ρξηζηνπγελληάηηθεο 

αλάπαπιεο, νη νπνίεο αλαδσνγνλνύλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή ζηελ πνξεία ηνπ πξνο 

ηελ εθκάζεζε ηνπ νξγάλνπ πνπ δηάιεμε γηα λα κάζεη. 

 

Δπρόκαζηε ζε όινπο θαιά Χξηζηνύγελλα! 


