
Παρουσίαση του εκκλησιαστικού οργάνου 
 

 
 
ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΩΣ ΗΡΘΕ ΣΤΗ ΣΥΡΟ 
 
Το εκκλησιαστικό όργανο του Αγ. Γεωργίου κατασκευάστηκε από τον Ιταλικό οίκο Zeno Fedeli.  
 
Το δώρισε ο Πάπας Λέων 13ος στην εκκλησία του Αγ. Διονυσίου Αθηνών και ήρθε την 1-1-1888 με την 
ευκαιρία της επαναλειτουργίας της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Αθηνών μετά από πολλούς αιώνες. 
 
Μέσα στο όργανο και επάνω στον ασκό του αέρα υπάρχει χαρτί με την σφραγίδα και την υπογραφή 
του Πάπα. 
 
Στην Ρόδο υπάρχει μια εκκλησία, (τωρινή Ορθόδοξη - ‘’Ευαγγελισμός της Θεοτόκου’’)  πρώην 
‘’Καθεδρικός Ναός του Αγ. Ιωάννη’’, ο οποίος ήταν Καθολικός Ναός του Τάγματος Φραγκισκανών.  
 
Όταν το 1947-1948 (όπως αναφέρει η ιστορία της Ρόδου) μετά την επανένταξη των Δωδεκανήσων στην 
Ελλάδα έγιναν κάποιες μεταρρυθμίσεις, η εκκλησία έγινε Ορθόδοξη και οι Φραγκισκανοί πατέρες 
αποχώρησαν και δώρισαν αυτό το όργανο στην Αθήνα.  
 
Πήρε λοιπόν ο Αγ. Διονύσιος αυτό το όργανο και μας έδωσε το δικό του με ενέργειες του τότε 
Επισκόπου Σύρου Γεωργίου Ξενόπουλου, ο όποιος έτυχε να είναι εκείνη την εποχή τοποτηρητής της 
Αρχιεπισκοπής Αθηνών (συμπεριλαμβανόμενος φυσικά  και ο Αγ. Διονύσιος). Πριν έρθει στη Σύρο, το 
όργανο πήγε στη Ιταλία 3 μήνες για συντήρηση και επισκευή. 
 
Ήρθε λοιπόν το όργανο στην Σύρο το 1953 (29 Ιουλίου 1953) και αντικατέστησε το τότε όργανο 
(αερόφωνο – αρμόνιο το όποιο εκτίθεται στο Ιστορικό Αρχείο του Ναού). Επειδή όμως ήταν μεγάλο σε 
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ύψος και δεν χωρούσε, αναγκάστηκαν να χαλάσουν την οροφή του κτιρίου και να κάνουν μια καμάρα, 
χαλώντας όμως έτσι το στυλ της Βασιλικής (αρχιτεκτονικής) του Ναού. 
 
Για μεγάλο διάστημα δεν το χρησιμοποιούσαμε λόγω προβλημάτων που παρουσίαζε (κυρίως 
ξεκούρδιστο) και πριν 1 χρόνο έγινε μια αποκατάσταση και συντήρηση του από τον οίκο Tamburini. 
 
 
ΠΕΡΙΟΔΟΙ 
 
Τα εκκλησιαστικά όργανα αναλόγως την κατασκευή τους και τις δυνατότητες τους τα κατατάσσουμε σε 
περιόδους όπως και στην κλασσική μουσική : σε Αναγεννησιακή, Μπαρόκ, Ρομαντική, Συμφωνική. 
 
Το παρόν όργανο συγκαταλέγεται στο πρώιμο Μπαρόκ και φυσικά δεν μπορεί να αποδώσει έργα που 
απαιτούν πολλά ηχοχρώματα αφού έχει μόνο 6 ηχοχρώματα. 
 
 
ΡΕΤΖΙΣΤΡΑ  (ΣΥΡΤΕΣ) ΚΑΙ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΑ   
 
Βλέπουμε εδώ τους σύρτες και στην ξένη ορολογία λέγονται Register (ρετζίστρα). Τραβώντας λοιπόν 
κάποιο ρετζίστρο, ανοίγουμε τις τρύπες για να περάσει ο αέρας στην  ανάλογη ομάδα αυλών.  
 
Όπως βλέπετε, έχουμε 11 ρετζΊστρα και μια σκάλα πληκτρολογίου. Υπάρχουν όργανα που φτάνουν 
μέχρι και 7 σκάλες, οπότε φανταστείτε ένα μεγάλο όργανο πόσους σύρτες έχει και κατά πόσο ο 
οργανίστας όταν παίζει πρέπει να τους ανοιγοκλείνει. Γι’ αυτό και σε τέτοια περίπτωση ο οργανίστας 
έχει βοηθό όχι μόνο για να του γυρίζει την παρτιτούρα, αλλά και να ανοιγοκλείνει τα ρετζίστρα. 
Εννοείτε ότι ο βοηθός εχει κάνει πρόβες μαζί με τον οργανίστα και για τις δυο δουλείες. Στα 
ηλεκτρονικά όργανα – όπως του Μεγάρου Αθηνών – αυτό γίνεται με ηλεκτρονικές μνήμες. Ο 
οργανίστας δεν έχει παρά να πατήσει το κουμπάκι που έχει προγραμματίσει και αλλάζει τους ήχους σε 
όλα τα πληκτρολόγια. Φυσικά, μπορούμε να κάνουμε και συνδυασμούς μεταξύ τους. 
 
Θα μου πείτε γιατί έχουμε τόσα πολλά πληκτρολόγια. Απλούστατα, κάθε πληκτρολόγιο αντιστοιχεί σε 
άλλες ομάδες αυλών, δηλαδή σε αλλά ηχοχρώματα. Κάποια όμως είναι και ίδια. 
Εκτός όμως από το πληκτρολόγιο των χεριών, έχουμε και την πεταλιέρα (ποδόπληκτρο) στην οποία ο 
οργανίστας παίζει και με τα 2 πόδια , όχι μόνο για να κρατάει το μπάσο αλλά και να παίζει μελωδικές 
γραμμές όπου απαιτείται. Η πεταλιέρα έχει και αυτή τους δικούς της ήχους και ρετζίστρα. 
 
Εδώ αναφέρω ότι υπάρχει μηχανισμός που συμπλέκει την πετάλια με το κλαβιέ και θα δείτε τα 
πλήκτρα να ανεβοκατεβαίνουν ακoλουθώντας αυτό που παίζει ο οργανίστας με το πόδι. 
 
Στα μεγάλα όργανα που έχουμε πάνω από 1 πληκτρολόγιο, μπορούμε να τα συμπλέξουμε μεταξύ τους 
και να παίζουμε στο ένα κλαβιέ και τα υπόλοιπα, οπότε κάνουμε μια μίξη των ήχων έχοντας έτσι πιο 
πλούσιο ήχο. 
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ΑΥΛΟΙ 
 
Οι αυλοί του οργάνου είναι 2 ειδών:  
Οι μεταλλικοί (μολύβδινοι) οι οποίοι είναι κατασκευασμένοι κυρίως από κράμα κασσίτερου, 
αντιμονίου, χαλκού, χυτοσίδηρου (διαφέρουν αναλόγως του κατασκευαστή – τι υλικό διαλέγει, γι’ 
αυτό και ο ήχος διαφέρει από όργανο σε όργανο και από χώρα σε χώρα. Αλλιώς ακούγονται τα 
Γαλλικά, αλλιώς τα Ιταλικά, αλλιώς τα Γερμανικά κλπ.). Οι αυλοί αναλόγως την κατασκευή τους 
παράγουν και διαφορετικά ηχοχρώματα όπως κόρνο, τρομπέτα, φλάουτο, όσο βέβαια μπορούν να 
προσομοιώσουν αυτούς τους ήχους αφού μιλάμε για αναλογικά όργανα. Στα ηλεκτρονικά όπου 
υπάρχει άλλη τεχνολογία οι ήχοι έχουν 100% πιστότητα. 
 
Οι ξύλινοι αυλοί που τους χρησιμοποιούν κυρίως για τους βαθείς (μπάσους) ήχους. 
 
Αναλόγως το ύψος τους, έχουμε αυλούς που βγάζουν χαμηλές ή υψηλές νότες. 
 
Το όργανο έχει περίπου 600 αυλούς ενώ τα μεγάλα όργανα φτάνουν και τους 15.000 με 20.000 
αυλούς. 
 
Οι αυλοί κουρδίζουν στον τόνο που θέλουμε (υπάρχουν ειδικά εργαλεία για το κούρδισμα) αλλά λόγω 
των θερμοκρασιών που έχουμε στον χώρο (π.χ. υγρασία) διαστέλλονται η συστέλλονται και 
ξεκουρδίζουν. 
 
Οπότε θέλουν τακτικά κούρδισμα ξανά.  
 
 
ΑΣΚΟΣ 
 
Οι αυλοί για να βγάλουν ήχο θέλουν αέρα. Υπάρχει μέσα στο όργανο ένας ασκός ο όποιος φουσκώνει 
και όταν πατάμε ένα πλήκτρο, ανοίγει μια οπή που επιτρέπει στον αέρα να περάσει μέσα στον 
αντίστοιχο αυλό. 
 
Πριν έρθει το ηλεκτρικό ρεύμα όπου μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε μοτέρ για την παροχή αέρα, 
ο ασκός φούσκωνε χειροκίνητα. Διπλά στο όργανο υπάρχει ακόμα ο λεβιές που ο βοηθός τρομπάριζε 
για τον αέρα. 
 
 

Κείμενο: Γιάννης Ρούσσος 
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