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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ 

ΠΡΟΑΣΠΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

«ΟΙ ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ» 

 

ΚΩ∆.  7587 

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Ακρίδας Θεόδωρος, Πρόεδρος 

Αιτωλικού 101, Μεσολόγγι 30200 

Τηλ. 26310-28383 ή 24742 

2. Γκοτσόπουλος Ανδρέας  
Α΄ Αντιπρόεδρος 

∆οϊράνης 16, Χολαργός 15562 

Τηλ. 210-6577027, κιν. 6979976423 

3. Ζαρακοβίτης Κων/νος 
Β΄Αντιπρόεδρος 

Αιτωλίας 2 , Ηλιούπολη 16341 

Τηλ. 210-9920182 & 210-9918584  

4.Καµπίτσης ∆ηµήτρης Γ. Γραµµατέας 

Αρκαδίου 20, Κάτω Χαλάνδρι 15231  

Τηλ. 210-6740335 

5. Κατσιφής Βασίλης,Ειδ.Γραµαµατέας 

Λ. Κατσώνη 28-30, ∆άφνη 17236 

Τηλ. 210-9707808 

6. Σαλάτας Σπυρίδων, Ταµίας 

Ανοίξεως 35,  Καµατερό 13451 

Τηλ. 210-2313092 

7. Γιάννου Νικόλαος, Μέλος 

Μυκηναϊκών τάφων 24, Σπάτα 19004 

Τηλ. 210-6632695 

8. Τσιντζίρα Βαρβάρα, Μέλος 

Αλαµάνας 7, Βούλα Αττικής 16673 

Τηλ. 6945509444 

9. Κοτρώτσος Παναγιώτης, Μέλος 

Παυσανία 1, Ναύπακτος 30300 

Τηλ. 6977577734 

 

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Χατζηχρόνογλου Γεώργιος,  
Αναλήψεως 51, Βριλλήσια 15235 

Τηλ. 210-8030259 

2. Κότσικας ∆ηµήτριος 

Σώσσου 29,  Βύρωνας 16233 

Τηλ. 210-7600421 

3. Σιώλος Γρηγόριος 

∆. Υψηλάντου 6 Καλλιθέα 16777 

 

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΜΑΧΩΝ 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ 

ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ 

ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΤΩΝ ΤΗΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

«ΟΙ ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ» 

 

Αγ. Ιωάννου 19, ΤΚ 25100 Αίγιο. 

Τηλ.26910-29842 FAX: 26910-23492 

 

ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΗΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ – ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Και υπεύθυνος κατά Νόµον 

Θεόδωρος Ακρίδας 
Πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ε.Μ. 

«ΟΙ ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ» 

 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

1. Θεόδωρος Ακρίδας 

Πρωτοψάλτης – Μουσικολόγος – 

Συγγραφέας. 

2. Βασίλειος Κατσιφής 

Άρχων Μουσικοδ/λος - Πρωτοψάλτης-

Συγγραφέας. 

3. Θεοδωρακόπουλος Φώτης, 

Πρωτοψάλτης-Χοράρχης. 

4. Γιάννου Νικόλαος,  
Καθηγητής Μουσικής-Πρωτοψάλτης. 

 
 

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

Χρήστος Παπαδηµητρίου, ∆ικηγόρος, 

Χαρ. Τρικούπη 37, 

Μεσολόγγι  30200 

Tηλ. 26310-22838 

 

 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ 

Φώτης Θεοδωρακόπουλος 

Πρωτοψάλτης-Χοράρχης 

Αγ. Ιωάννου 19, Αίγιο 25100 

Τηλ. 26910-29842 FAX. 26910-23492 
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<< Ψάλλοντας τους ερευνητές, ερευνώντας τους ψάλτες >> 

του Σωτηρίου Κ. Δεσπότη 

Μουσικολόγου-συνθέτη 
    

    Σεβαστοί Δάσκαλοι! Ομότεχνοι φίλοι 

 
 Ο κ. Θεόδωρος Ακρίδας, συντάκτης της εργασίας Ο 

Ducoudray ο Σίμων Καράς και οι αλήθειες, που συμπε-

ριλαμβάνεται στο περιοδικό Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΜΑΧΩΝ 

τ.11, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2007, σχολιάζοντας ένα άρθρο 

μου, που είχε δημοσιευθεί στην Καθημερινή (10.6.2007), δεν 

μπήκε καν στον κόπο να ερευνήσει τις πηγές μου!!! Χωρίς 

λοιπόν, να ελέγξει πού βασίζω τις θέσεις μου, γράφει αδια-

φορώντας ότι με τον τρόπο αυτό κινδυνεύει να βρεθεί 

μπροστά σε εκπλήξεις! Ας δούμε λοιπόν κάποια βασικά 

σημεία από την επιχειρηματολογία του και ας βγάλει ο 

καθένας από εμάς τα συμπεράσματά του. 

 1. Εάν κάποιος Έλληνας άσχετος με την γαλλική 

γλώσσα κάνει ένα πεντάμηνο ταξίδι στη Γαλλία και 

συναντήσει έναν Γάλλο ο οποίος όμως ξέρει ελληνικά, είμαι 

σίγουρος ότι θα μάθει πολλά για τη νέα μουσική παράδοση 

τα οποία κάλλιστα στη συνέχεια, μπορεί να τα γράψει και 

να τα εκδώσει στη χώρα του. Και εάν σκεφθείτε το γεγονός 

ότι ο Ducoudray ήταν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα 

κοντά στον Αφθονίδη ο οποίος ήταν τέλειος γνώστης της 

γαλλικής γλώσσης (επίσης και ο Τανταλίδης ήταν γνώστης 

της γαλλικής και είχε επικοινωνία και πολύωρες συζητή-

σεις περί μουσικοθεωρητικών ζητημάτων με τον 

Ducoudray) μπορείτε άμεσα να συμπεράνετε ότι και δύο 

μήνες θα ήταν αρκετοί για να μεταδώσει ο Αφθονίδης 

πληροφορίες για μουσικοθεωρητικά ζητήματα της 

ελληνικής ψαλτικής τέχνης. Έτσι λοιπόν κ. Πρωτοψάλτα 

δεν μπήκατε καν στον κόπο να ερευνήσετε εάν ο 

Αφθονίδης ήξερε γαλλικά!!! (Περισσότερα στοιχεία για τη 

ζωή και το έργο του Αφθονίδη βλέπε: Γεωργίου Αρβανίτη, 

Γερμανός Αφθονίδης, ο τελευταίος των Βυζαντινών λογίων,  



 4 

Αθήναι 1929). Έτσι λοιπόν σας απαντάω σε αυτό που 

γράφετε. Εάν δηλαδή κάποιος Έλληνας άσχετος με την 

γαλλική γλώσσα κάνει ένα 5-μηνο τουρισμό στη Γαλλία και 

προσπαθήσει να μάθει λίγες λέξεις στα γαλλικά, επι-

στρέφοντας στην Ελλάδα θα έχει την ικανότητα να 

συγγράψει λεξικό της γαλλικής γλώσσας για να φωτίσει τις 

μελλοντικές νέες γενιές των Γάλλων;... Δεν κάνουμε λοιπόν 

λόγο για λεξικό. Κάνουμε λόγο για ένα υποτυπώδες 

εγχειρίδιο που παρουσιάζει τη μουσική θεωρία της νέας 

μεθόδου(!). Κάνουμε λόγο για πληροφορίες που περιλαμβά-

νει και τις οποίες έχει τη δυνατότητα ο Γάλλος μουσικο-

λόγος να τις συζητήσει στη μητρική του γλώσσα με έναν 

από τους πλέον ειδικούς του αντικειμένου! Διαβάστε εάν 

θέλετε και τις δύο πολύ γνωστές μελέτες που εξέδωσε ο 

Ducoudray το 1876 και το 1877 τους τίτλους των οποίων 

μπορείτε να τους βρείτε στο περιοδικό Μουσικολογία τεύχος 

7-8/89 όπου επίσης η καθηγήτρια κ. Ρωμανού έχει 

δημοσιεύσει μία θαυμάσια μετάφραση τμήματος από 

γνωστό έργο του Ducoudray το οποίο εκδόθηκε το 1876. 

Έτσι λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε ο Γάλλος μουσικολόγος 

κατέγραφε στοιχεία τα οποία άκουσε στη γλώσσα του 

κυρίως από τον αρχιμ. Γερμανό Αφθονίδη. 

 2. Όπως βλέπουμε στη φωτοτυπία που επισυνάπτω 

διαπιστώνουμε ότι ο Αφθονίδης έδωσε μεταγραμμένο στην 

πενταγραμμική σημειογραφία τον εκκλησιαστικό ύμνο ο 

οποίος παρουσιάζει και τις έλξεις (κάτι που αναγράφεται 

στην υποσημείωση). Πρόκειται για το Κεκραγάριο του 

πλαγίου του Τετάρτου ήχου. Αξίζει να δούμε τον τρόπο με 

τον οποίο σημειώνονται οι έλξεις του Πα (Ρε) προς τον Βου 

(Μι) καθώς και του Γα (Φα) προς τον Δι (Σολ), ειδικότερα 

όταν το μέλος μετατοπίζεται στον δεύτερο ήχο. Βέβαια και 

οι δύο περιπτώσεις έλξεων παρουσιάζονται και από την 

Μουσική Επιτροπή του 1881-3 μέσα στο θεωρητικό τους 

έργο. Δεν θα πρέπει να λησμονήσουμε ότι ο Αφθονίδης 

ήξερε πολύ καλά και την ευρωπαϊκή σημειογραφία. Άρα οι 

πληροφορίες που καταθέτονται μέσα από το έργο του  
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Ducoudray είναι κυρίως θέσεις του Αφθονίδη!!! και όχι του 

Γάλλου μουσικολόγου όπως νομίζεται εσείς!!! 

 3. Τη λέξη ίσως που χρησιμοποιείται στη φράση... 

πρόεδρος της οποίας ήταν ο Γερμανός Αφθονίδης τον οποίο-

ίσως-είχε συζητήσει για λίγο ο Ντυκουντρέ... όπως καταλα-

βαίνουμε θα πρέπει να την αγνοήσουμε. Γιατί απλά οι δυο 

άντρες συναντήθηκαν πολλές φορές. 

 4. Οι 5-6 μουσικοί που συνάντησε ο Γάλλος μουσικο-

λόγος δεν ήταν τυχαίοι μουσικοί. Ο Αφθονίδης (γνώστης 

της γαλλικής όπως προαναφέρθηκε), Ο Βιολάκης, Ο Μισα-

ηλίδης, Ο Νικόλαος Πρωτοψάλτης, Ο Ταλαντίδης (γνώστης 

της γαλλικής όπως προαναφέραμε), κ.λ.π, ήταν από τις 

βασικότερες μουσικές προσωπικότητες του ψαλτικού μας 

χώρου!!! Μήπως αυτό το γεγονός είναι τυχαίο; Μήπως ο 

Γάλλος μουσικολόγος ήξερε πολύ καλά τι σημαίνει η λέξη 

έρευνα; Γιατί επέλεξε τους προαναφερθέντες για την 

έρευνα του και όχι άλλους μουσικούς; Μήπως αυτό είναι 

ένδειξη ότι ο Ducoudray ήξερε τη δουλειά του; Κ. Ακρίδα 

μήπως γνωρίζετε πόσες φορές επισκέφθηκε την πατρίδα 

μας ο Γάλλος μουσικολόγος για τις έρευνές του; Πόσα έργα 

του ασχολούνται με την εκκλησιαστική μουσική και πόσα 

με την ελληνική παραδοσιακή μουσική; Ενημερωτικά σας 

λέω ότι το έργο του Ducoudray, το οποίο σχετίζεται με την 

ελληνική μουσική, πραγματοποιείται διδακτορική διατριβή 

από συνάδελφο στο πανεπιστήμιο Αθηνών, στοιχείο το 

οποίο έχει να καταδείξει τη σημαντικότητα πουέχει το έργο 

του Γάλλου ερευνητή για τη σύγχρονη μουσικολογική 

έρευνα. Δεν ήταν κάποιος τυχαίος ο  Ducoudray έστω και 

εάν εσείς αφήνετε να εννοηθεί αυτό. 

 5. Μια και στο άρθρο σας κάνετε λόγο και για τον 

Βιολάκη, εάν κάνετε τον κόπο να διαβάσετε το έργο που 

αποτελεί τη βασικότερη πηγή των ερευνών μου, θα 

διαπιστώνατε ότι και ο Βιολάκης έδωσε πάρα πολλές μουσι-

κές πληροφορίες για την ψαλτική μας παράδοση στον 

Ducoudray όχι μόνο σαν δάσκαλος του στον ταμπουρά, 

αλλά και σαν ψάλτης. (Χαρακτηριστικά βλέπε σσ. 14, 18,  
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κ.λ.π. στο έργο του Ducoudray Etudes sur la Musique..., Paris 

1877). 

 Έτσι λοιπόν μπορώ να συμπεράνω κ. Ακρίδα ότι 

γράψατε συναισθηματικά αδιαφορώντας εάν τα γρα-

φόμμενα σας δεν ανταποκρίνονται όχι μόνον στην πραγμα-

τικότητα, αλλά επιτρέψτε μου να αναφέρω ότι τα γραφόμ-

μενα σας παραποιούν την πραγματικότητα. Στην προσπά-

θεια σας να ακυρωθούν τα όσα γράφονται για τον Καρά, 

παρατηρούμε ότι διαπράξατε ατοπήματα μεθοδολογίας, 

όσον αφορά την προσέγγιση και ανάλυση του μουσικού 

υλικού που επεξεργαστήκατε. 

 Ο Σίμων Καράς δεν ξέρω εάν γνώριζε την ύπαρξη 

του συγκεκριμένου έργου του Ducoudray. Έτσι λοιπόν 

πιστεύω ότι έχουμε μία επίβεβαίωση των γραφομένων του 

Καρά σε πολλά σημεία για τις θέσεις του περί έλξεων μέσα 

από το πόνημα του Γάλλου μουσικολόγου. Φαίνεται ένας 

αναχρονισμός, αλλά στην ιστορική μουσικολογία, όπως 

γνωρίζεται κ. συνάδελφε, το φαινόμενο αυτό συναντιέται. 

 Δεν επιθυμώ να εκφράσω άποψη για τα σχόλια σας 

τα οποία αφορούν γραφόμενα του Καρά τα οποία παρου-

σιάζουν θέσεις του κυρίως για τους τετραφωνιστές της 

περιόδου!!! Ο κάθε καλόπιστος αναγνώστης καταλαβαίνει 

ότι ο αείμνηστος δάσκαλος προβληματίζεται με τις νέες 

ερμηνευτικές προτάσεις της περιόδου εκείνης. Ούτε με 

ενοχλεί εάν ο Σίμων Καράς ήταν όπως εσείς τον χαρακτη-

ρίζεται. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει η λειτουργικότητα 

των γραφομένων του! Την ψυχή του και τον χαρακτήρα του 

άλλος τα ελέγχει... 

 Τελειώνοντας, αγαπητοί ομότεχνοι φίλοι, πιστεύω 

πως κανένας δεν έχει σκοπό στη ζωή του να δικαιώσει τον 

Καρά, ούτε το έργο του Καρά έχει ανάγκη από Σωτήρες!! 

Σκοπός μου όπως και όποιου αγαπά τα ψαλτικά μας είναι 

να προσθέσει ένα μικρό πετραδάκι σε αυτό που λέμε οικοδό-

μημα ψαλτικής τέχνης. Την αγάπη για το σκοπό μου αυτό, 

μου την έδωσαν οι δάσκαλοι μου. Ο πατέρας μου, ο μακα-

ρίτης ο Μάριος Μαυροειδής, ο Γιάννης Αρβανίτης και ο  



 7 

Λυκούργος Αγγελόπουλος. 

 Τα γραφόμενα λοιπόν του κ. Ακρίδα θεωρώ ότι είναι 

υπό αμφισβήτηση όχι μόνο επειδή, όπως παρατηρούμε, δεν 

γνωρίζει τις πηγές που χρησιμοποίησα(!!!), αλλά και επειδή 

ό,τι γράφει δεν υποστηρίζεται από σχετική βιβλιογραφική 

τεκμηρίωση. Ας κρατήσουμε την αγάπη που έχει ο κ. 

Ακρίδας, για την ψαλτική μας παράδοση. Ακόμη και αν δεν 

ακολούθησε μια επιστημονική οδό για την έρευνα του, μας 

απέδειξε ότι αγαπά, ίσως πεισματικά, αυτό που κάνει. Αυτό 

βέβαια δεν σημαίνει ότι και εμείς δεν αγαπάμε την παράδο-

ση μας. Απλά είναι καλό να θέτουμε πολλές φορές τους 

εαυτούς μας μπροστά στη λέξη ΓΙΑΤΙ;;; 

 Με αφορμή την γραπτή μου αυτή παρεμβολή θέλω 

να υποβάλλω και μία παράκληση προς τους Υπέρμαχους: 

εάν δεν σας ακούσουμε εσάς που αγωνιάτε για την εξέλιξη 

της ψαλτικής μας παράδοσης να ερμηνεύετε με τους χορούς 

σας τα ίδια μαθήματα που ερμηνεύει ο κ. Αγγελόπουλος με 

τον χορό του πώς θα αντιπαραβάλλουμε τα μέλη με σκοπό 

να δούμε πώς προσεγγίζει ο καθένας χοράρχης το μουσικό 

υλικό; Νομίζω ότι θα άξιζε τον κόπο να γίνει μία τέτοια 

προσπάθεια, καθαρώς από ερευνητική σκοπιά. Μαθήματα 

όπως το Ότε τω Σταυρώ, ο Πολυχρονισμός του Μπαλασίου 

Ιερέως που περιλαμβάνεται σε γνωστό δίσκο ψηφιακής 

ακτίνας που εκδόθηκε από την Ελληνική Βυζαντινή Χορω-

δἰα, κ.λ.π., αποτελούν ψαλτικά μνημεία. Ας μην έχει το 

μονοπώλιο λοιπόν και στα εκκλησιαστικά αυτά μέλη η 

Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία. Δώστε το δικό σας ερμηνευτι-

κό παρόν. Εμείς οι νεότεροι ερμηνευτές, σας περιμένουμε. 

Πέρα από τις γεμάτες σελίδες χαρακτηρισμών και ανακοι-

νώσεων, υπάρχουν και τα αναλόγια. Διδάξτε μας και εμείς 

θα σας ακούσουμε, θα συγκρίνουμε τις ερμηνείες και να 

είστε σίγουροι ότι κανένας δεν ακολουθεί το άρμα κανενός. 

Η μεθοδολογία και η τεκμηρίωση δημιουργούν την γνώση 

και προάγουν την επιστήμη. Οι ταμπέλες και οι ατεκμη-

ρίωτες θέσεις, δεν βοηθούν κανέναν. Το μόνο που κάνουν 

είναι να φανατίζουν και να τελματώνουν την πρόοδο της  
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ψαλτικής μας παράδοσης. 

 Σας εύχομαι Ευλογημένα Χριστούγεννα, κάθε καλό 

στο νέο έτος και να δώσει ο Θεός να κουβεντιάσουμε 

κάποια στιγμή όλα τα προαναφερθέντα από κοντά. 

Εξάλλου όλοι από αγάπη για την πατρώα εκκλησιατική 

ψαλτική παράδοαση εργαζόμαστε... 
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΜΑΣ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΜΑΣ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΜΑΣ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΜΑΣ     
κ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΑΚΡΙ∆Ακ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΑΚΡΙ∆Ακ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΑΚΡΙ∆Ακ. ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΑΚΡΙ∆Α    

    

 Είναι προφανές ότι ο κ. Δεσπότης-ευρισκόμενος 

μακράν των επί μέρους αναφερθέντων και της ουσίας του 

δημοσιεύματος μου-, πελαγοδρομεί σε ανούσιους βερμα-

λισμούς, πολλαπλασιάζοντας τα ολισθήματα του και 

διογκώνοντας τα λάθη του, προκειμένου να αποδείξει 

δηλαδή, ότι το «υποτυπώδες εγχειρίδιο» (όπως το χαρα-

κτηρίζει) του ακροθιγός ασχολουμένου με την - ξένη προς 

την τεχνοτροπία και ιδιοσυγκρασία του - Ελληνική μουσική 

Γάλλου Ντικουντρέ, είναι εγκυρότερο από τα επιστημονικά 

συγγράμματα των δια βίου εντρυφώντων στην μητρική 

τους μυοσική γλώσσα Ελλήνων θεωρητικών. Στηρίζει δε 

την άποψη του αυτή στο γεγονός ότι ο Αφθονίδης ήξερε 

γαλλικά και ο Ντικουντρέ έπαιρνε από αυτόν «πληροφορίες 

στην μητρική του γλώσσα». Για τον κ. Δεσπότη αυτό 

σημαίνει «ότι και δύο μήνες θα ήταν αρκετοί» για να 

«χωνέψει» ο Γάλλος όλες τις λεπτομέρειες της Ελληνικής 

μουσικής! Ούτε συγκοινωνούντα δοχεία να ήταν. Αυτή κι 

αν είναι «επιστημονική μεθοδολογία» και «βιβλιογραφική 

τεκμηρίωση»! Κατά τον κ. Δεσπότη δηλαδή, οι Έλληνες δεν 

χρειάζονται καν σπουδές στην μητρική τους γλώσσα και 

μουσική. Γεννιούνται πανεπιστήμονες! 

 Εάν ο Αφθονίδης έθεσε τα σημεία αλλοιώσεως στο 

κεκραγάριο του πλ Δ΄ ήχου επί της συγκερασμένης κλίμα-

κας του πενταγράμμου, το έκανε για να προσεγγίσει τα 

διαστήματα της κλίμακας των 68 ηχομορίων που ίσχυε το 

1875 , όταν ο Ντικουντρέ έκανε την πεντάμηνη περιήγηση 

του στην Ελλάδα, για να εκδόσει το 1876 το «υποτυπώδες 

εγχειρίδιο» του. Όμως, κατά το 1881-83 συγκροτήθηκε η 

7μελής Πατριαρχική Μουσική Επιτροπή από τους 

κορυφαίους επιστήμονες της εποχής, με πρόεδρο τον 

Αφθονίδη, η οποία επεξεργάσθηκε ενδελεχώς και 

επισταμένως όλα τα μουσικοθεωρητικά ζητήματα αποσα-

φηνίζοντας και καταγράφοντας τα πάντα. Τα πορίσματα  
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τους εκδόθηκαν το 1888, έτι ζώντος του Ντικουντρέ (+1910), 

ο οποίος - ωστόσο - δεν έσπευσε να...διορθώσει τους 

δασκάλους του. Ίσως αυτό το...βαρύ καθήκον να το ανέθεσε 

στους Καρά-Δεσπότη. 

 Ο κ. Δεσπότης δηλώνει ότι το έργο του Καρά δεν έχει 

«ανάγκη από σωτήρες», διότι -πιθανόν να -θεωρεί 

αδιαμφισβήτητη επιστημονική μεθοδολογία και βιβλιο-

γραφική τεκμηρίωση του Καρά, ότι για την συγγραφή του 

έργου του και την επαναφορά των συμβόλων της παλαιο-

γραφίας, συνυτέλεσεν «εκ Θεού συγκυρίαι» (Σ.Καρά Θεω-

ρητικόν Τ.Α. σελ. γ΄). όπως «Η κατά την 24ην Δεκεμβρίου 

του 1940, εκ τυχαίας χειρονομίας πτώσις του μουσικού 

παλαιογραφικού παραπετάσματος, ήτις επέτρεψε να φανεί 

το μέχρι τότε αγνοούμενον αυτό, σύστημα της παλαιοτέρας 

μουσικής γραφής» (Σ.Καρά Θεωρητικόν Τ.Α. σελ δ΄). Ο κ. 

Δεσπότης υμνεί την «λειτουργικότητα των γραφομένων» 

του Σ.Καρά με τους 42 ήχους, τις 183 κλίμακες και τα σημεία 

αλλοιώσεως, που «στολίζουν» κάθε φθόγγο μη αφήνοντας 

ποτέ συγκεκριμένο τονικό διάστημα. Ενστερνίζεται ακόμα 

την σαφεστάτη θέση του Καρά: «...διάστημα μικρότερο των 

4 τμημάτων...είναι αδύνατον ν᾿ αντιληφθεί η αίσθησις και 

εκτελέσει η φωνή˙ πας δε αντίθετος ισχυρισμός ή διατύ-

πωσις, ευρίσκεται εκτός πραγματικότητος» (θεωρητικόν 

Τ.Α. σελ. 28). Όμως στην σελίδα 154 του Β' τόμου, ο ίδιος 

καταγράφει κλίμακα από τον μέσο Πα μέχρι τον Δι της 

νήτης με τρία διαστήματα 23 ½  τμημάτων, ένα διάστημα 12 

τμημάτων και έξι διαστήματα 3¼ τμημάτων!!! Όθεν 

ευλόγως ανακύπτει το ερώτημα: άραγε θα υπάρξει «σωτή-

ρας» αυτού του έργου;  

 Απ᾿ ότι φαίνεται, ο κ. Δεσπότης θεωρεί έγκυρες 

πηγές της Ελληνικής μουσικής τον Ντικουντρέ, τον Καρά 

και - φυσικά - τον εαυτό του! Δεν κατανοεί όμως ότι η αξία 

ενός κειμένου δεν έγκειται στο χέρι που το γράφει, αλλά 

στο μάτι που το διαβάζει. Και, ασφαλώς, όλα αυτά τα 

άρρητα έχουν δημιουργήσει πολλά και αμείληκτα ΓΙΑΤΙ; 

στο σύνολο των - καθ᾿ οιονδήποτε τρόπο - ασχολουμένων  
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με την Εθνική των Ελλήνων μουσική. Προφανώς ο κ. 

Δεσπότης (και οι συν αυτώ) συγχέει το σωστό με το αρεστό, 

το τι πρέπει με το τι βολεύει, συγχέει την υπηρεσία στην 

επιστήμη και την τέχνη με την προσωπική καριέρα. Άλλο 

είναι να προσθέτουμε «ένα μικρό πετραδάκι σε αυτό που 

λέμε οικοδόμημα της ψαλτικής τέχνης» και άλλο να δυναμι-

τίζουμε τα θεμέλια του, επιφέροντας ριζικές «αλλαγές». 

Και, αλλοίμονο, αν δεχτούμε ως εξέλιξη της μουσικής μας 

επί τα βελτίω, την κατα Καράν- οπισθοδρόμηση της στις 

ομιχλώδεις και άγνωστες μεσαιωνικές εποχές της. 

 Και -ως εικώς - ο κ. Δεσπότης δράττεται της ευκαιρίας 

να προβάλλει -και εδώ -την Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία, 

προκαλώντας μας μάλιστα να παρουσιάσουμε τη δική μας. 

Μα, τόση ασχετοσύνη, ή ηθελημένη άγνοια της ουσίας του 

όλου ζητήματος; «ΟΙ ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ» δεν επιδιώκουν 

«αλλαγές στην ψαλτική τέχνη», για να τις παρουσιάσουν 

με δική τους χορωδία. Εμμένουν στα παραδεδομένα, που τα 

εκφράζουν περισσότερες από 60 κλασσικές Βυζαντινές 

Χορωδίες. Τις αγνοεί και αυτές ο «ομότεχνος φίλος» κ. 

Δεσπότης; Μπορεί να μην διαθέτουν οργανωμένο 

μάρκετινκ και να μην θηρεύουν μανιωδώς εμφανίσεις και 

τιμιτικές διακρίσεις. Όμως αυτές οι χορωδίες αποδίδουν 

πιστά τα καθιερωμένα και εν χρήσει μαθήματα και όχι 

κάποια άγνωστα και μη εν χρήσει μέλη - κατά το δοκούν - 

μόνο και μόνο για λόγους εντυπωσιασμού. Η φουστανέλα, 

το φέσι και το τσαρούχι με την φούντα π.χ., εντυπωσιάζουν 

μεν ως μουσειακές ενδυμασίες, αλλά χρησιμοποιούνται 

από ελάχιστα μόνον άτομα κατά τις Εθνικές εορτές και από 

τους δυο φρουρούς του Αγνώστου Στρατιώτου. Τα 10 εκατο-

μύρια των κατοίκων της χώρας, φέρουν σύγχρονες ενδυ-

μασίες. Και η μουσική μας δεν είναι μουσειακό είδος, αλλά 

ζώσα ρέουσα παράδοση. 

 Το «ερμηνευτικό παρών», που ζητά ο κ. Δεσπότης, 

δίνεται ηχηρότατα από το 98% των επί αναλογίοις ψαλτών 

και των δεκάδων Βυζαντινών Χορωδιών. Όσο για συγκρι-

τικές εκτελέσεις, ας ακούσει ο κ. Δεσπότης την ιστορική  
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ηχογράφηση των Κωνσταντινοπολιτών (1962) στον πασί-

γνωστο Εθνικοθρησκευτικό ύμνο «Τη Υπερμάχω» υπό την 

διεύθυνση του θρυλικού Στανίτσα και ας συγκρίνει με αυτή, 

την εκτέλεση του ίδιου ύμνου από την Ελληνική Βυζαντινή 

Χορωδία! Επίσης ας ακούσει ο κ. Δεσπότης τις χιλιάδες 

ηχογραφήσεις των μεγάλων μαϊστόρων (Ναυπλιώτη, 

Πρίγγου, Στανίτσα, Νικολαΐδη, Εμμανουηλίδη, Χρυσάνθου, 

Καραμάνη, Ταλιαδώρου, Γούναρη, Μαγούρη, του π. Πατρών  

Νικοδήμου, Παϊκόπουλου, Σερέρτη κ.α. ) και όλων των 

κλασσικών Βυζαντινών Χορωδιών, που επί δεκαετίες τώρα 

καλύπτουν και στηρίζουν τις ραδιοφωνικές εκπομπές του 

χοράρχη της Ελληνικής Βυζαντινής Χορωδίας. Ακόμα, ας 

μπεί στον κόπο ο (εξ ετέρου πλανήτου άρτι αφιχθείς) κ. 

Δεσπότης, να ακούσει τις μνημειώδεις ηχογραφήσεις 

κορυφαίων μαϊστόρων της ψαλτικής σε ερμηνείες 

κλασσικών μελών αποτυπωμένες σε C.D., το οποία 

συνοδεύουν το περισπούδαστο έργο του Μαν. Χατζηγια-

κουμή. 

 Εάν μεν όλα αυτά όντως τα αγνοεί ο υποψήφιος κ. 

καθηγητής Πανεπιστημίου (όπως τηλεφωνικώς μου δήλω-

σε), το κακό είναι πταισματικό. Εάν όμως ηθελημένα τα 

αγνοεί και τα απαξιεί, τότε το ζήτημα πηγάζει εκ του 

πονηρού και είναι σοβαρώτατο. Ας μπεί λοιπόν στον κόπο 

να τα...ανακαλύψει και να τα ακούσει. Ίσως, - λέμε ίσως - 

τότε να καταλάβει ότι οι παλαιοεκσυγχρονιστικές «αλλαγές 

στην ψαλτική τέχνη», που φανατιικώς υπερασπίζεται, την 

έχουν καταντήσει ιλαροχορευτικό ασματάκι. 

 Επειδή, παρά την υπερεξηκονταετή εντατική μελέτη 

και την ποικιλότροπη υπηρεσία μου στο όλο φάσμα της 

Εθνικής μας μουσικής δεν κατανοώ τα εσχάτως τεκταινό-

μενα και επειδή από το 1998 υποβάλλω σωρείαν ερωτη-

μάτων σχετικώς με το σύστημα Καρά, χωρίς μέχρι σήμερα 

να έχει δοθεί, έστω μία απάντηση, παρακαλώ τον κ. Δε-

σπότη να απαντήσει συγκεκριμένως και υπευθύνως στα 

εξής:  
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 1). Τι μουσικές σπουδές είχε κάνει ο μακαριστός 

Καράς και τι τίτλους και περγαμηνές κατείχε; 

 2). Πού, πότε και από ποιόν διδάχτηκε αυτή τη 

θεωρία και την πράξη, που οι διάδοχοι του προσπαθούν 

πειθαναγκαστικώς να επιβάλλουν;   

 3). Σε ποιόν Ναό διέπρεψε ως πρωτοψάλτης και σε 

ποιές Κρατικές Μουσικές Σχολές χρημάτισε καθηγητής; 

 4). Με τίνος προτροπή, ποιά συνεργασία και ποιά 

έγκριση, έγραψε ο Καράς το θεωρητικό του;  

 5). Είναι λειτουργικό και χρήσιμο αυτό το αποστασιο-

ποιημένο από την Ελληνική μουσική, λαβυρινθώδες και 

ακατανόητο συνοθυλευματικό θεωρητικό; 

 6). Από την επί δεκαετίες λειτουργούσα σχολή του, 

πόσους τίτλους σπουδών χορήγησε ο Καράς και σε ποιούς;  

 7). Οι φανατικώς υποστηρίζοντες τις δοξασίες Καρά, 

κέκτηνται τίτλων από την σχολή του; 

 8). Οι υποστηρικτές αυτών των δοξασιών, πόθεν 

αντλούν το δικαίωμα να θεωρούν την Εθνική των Ελλήνων 

μουσική ιδιοκτησία τους και - έμπλεοι δοκησισοφίας  - την 

διαχειρίζονται κατά το δοκούν;  

 9). Γιατί αντιμετωπίζουν με άκρα απαξίωση πάντας  

τους - εκτός του κύκλου τους - προσηλωμένους στα παραδε-

δομένα;   

 10). Με τις Καραϊκές «αλλαγές στην ψαλτική 

τέχνη» και τις εν γένει ανατροπές του όλου μουσικού 

συστήματος της Εθνικής των Ελλήνων μουσικής, τι τελικώς 

επιδιώκεται; 

 Αυτά - και πολλά άλλα ακόμα - αμείλικτα ερωτή-

ματα βασανίζουν τους πάντες και - επί τέλους - περιμένουν 

υπεύθυνες απαντήσεις, προς ενημέρωση των αρμοδίων 

φορέων, των καθ᾿ οιονδήποτε τρόπο θεραπόντων την 

Εθνική των Ελλήνων μουσική και του απανταχού 

Ελληνισμού, προκειμένου να πληροφορηθούν οι πάντες 

πού οδηγείται η μητρική μας μουσική γλώσσα και ποιοί 

ευθύνονται για την πορεία της.  
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ΜΟΥΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ (Ε). 

Γιάννη Αλεξάνδρου. 

Μουσικοδιδασκάλου και Πρωτοψάλτου. 

 
 Η μουσική στο θέατρο:  Εξέχουσα θέση είχε η 

μουσική στο αρχαίο θέατρο. Χορικά και όρχηση τραγου-

διούνταν και συνοδεύονταν από όργανα. Στην τραγωδία 

πρέπει να αναζητηθεί το πρότυπο του σημερινού λυρικού 

θεάτρου. Οι ποιητές ήταν ταυτόχρονα και μουσικοί και 

αοιδοί. 

          Η μουσική στους αγώνες: Αλλά ούτε και εννοούνταν  

αγώνες χωρίς μουσικοί. Στα Ολύμπια, τα Πύθια, τα Νέμεα 

ή τα Ίσθμια αγωνίζονταν οι μεγαλύτεροι καλιτέχνες της 

αρχαιότητας που παρακολουθούνταν από μουσικό, ο οποίος 

θεωρούσε αίσχος την άγνοια να τραγουδάει κάποιος. 

 Οι Έλληνες ίδρυσαν, επίσης, οργανωμένες μουσικές 

σχολές, που τις ονόμασαν ωδεία. 

 Μουσικοί της αρχαιότητας:  Κατά τη μυθολογία 

αναφέρονται ως μεγάλοι μουσικοί ο Ορφέας, ο Μουσαίος, ο 

Λίνος, οι ιερείς του Απόλλωνα, ο Μάγνις, ο Μαρσύας κ.α. 

Εκπρόσωπος της Ιωνικής σχολής είναι ο Όμηρος και οι 

Ομηρίδες, ο Όμηρος αναφέρει σαν προγενέστερους του 

μουσικούς τον Θάμηρη, τον Δημόδοκο και τον Φήμιο. 

 Στη μεταξύ 730 και 665 π.χ. περίοδο μπορούμε να 

κατατάξουμε τον Τέρπανδρο, τον Αρχίλοχο και τον Όλυμπο. 

Από το 665-510 π.χ. έχουμε τους Θαλήτα, Ξενόδαμο, 

Σακάδα κ.α. Η περίοδος από το 510-450 π.χ. περιλαμβάνει 

τους μεγάλους καλλιτέχνες Σιμωνίδη, Φρύνιχο, Μελανιτίδη, 

Πρόνομο, Λάσσο και κυρίως τον Πίνδαρο, εξίσου μεγάλο 

μουσικό και ποιητή. Μεταξύ 450-338 π.χ. εμφανίζονται οι 

Τιμόθεος, Φρύνης, Αντιγενίδης κ.λ.π. Από τότε και μέχρι το 

50 π.χ. έχουμε πολλούς, αλλά κατώτερους μουσικούς. 

 Οι αιώνιοι νόμοι της μουσικής θεσπίστηκαν επίσης 

από τους Έλληνες σοφούς και θεωρητικούς Πυθαγόρα, 

Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Ευκλείδη, Αλύπιο, Αριστόξενο,  
Αριστείδη, Πτολεμαίο κ.α. 
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          Μουσική γραφή των αρχαίων Ελλήνων: Οι Έλληνες 

είχαν δημιουργήσει μιά μουσική γραφή βασισμένη πάνω 

στα γράμματα του αλφαβήτου («ακαιρέων ακρωτηριασμέ-

νω») ή («ανεστραμμένων»). 

           Ρωμαϊκή εποχή: Όταν παρέλαβαν από τους Έλληνες 

την πλούσια μουσική κληρονομιά οι Ρωμαίοι δεν μπόρεσαν 

να την αναπτύξουν. Λαός πολεμικός, που του άρεσαν τα 

σκληρά θεάματα της πάλης και του ιππόδρομου, ουδέποτε 

κατάλαβαν τη λεπτότητα της τέχνης αυτής. Οι μόνες 

αξιόλογες καινοτομίες της περιόδου αυτής είναι η κατάργη-

ση του χορού από τις κωμωδίες και η τελειοποίηση πολλών 

μουσικών οργάνων που μπαίνουν από την Ανατολή. Στην 

πρώτη σειρά έφεραν τη σάλπιγγα με τις διάφορες παραλ-

λαγές της «λιτούς, βούκινα, τούμπα και κόρνου» ακολού-

θησαν οι διάφοροι τύποι του αυλού, που ήταν το ιερό τους 

όργανο. 

 Η Ελληνική μουσική κληρονομιά θα χανόταν 

εντελώς αν σ᾿ αυτή την περίοδο δεν άκμαζαν ο Αλεξανδρι-

νός Ελληνισμός από τον οποίο διασώθηκαν τα κύρια συστα-

τικά της. Στην Αλεξάνδρεια, κατά τον 3º π.χ. αιώνα, ανακα-

λύφθηκε από τον μηχανικό Κτησίβιο η «ύδραυλις». (Εξέλιξη 

του οργάνου αυτού είναι το σύγχρονο Εκκλησιαστικό 

όργανο). 

 Όταν ανέτειλε ο Χριστιανισμός, στην Αλεξάνδρεια 

αρχικά και μετά στην Αντιόχεια δημιουργήθηκαν οι τύποι 

της ψαλμωδίας και της λειτουργίας των πρώτων Χριστιανών. 

Όμως η μουσική τους δεν είναι καθαρά Ελληνικής· στοιχεία 

Εβραϊκά, Χαλδαϊκά ή Συριακά, συμπεριελήφθηκαν σ᾿ αυτή. 

Όταν μετά από λίγο το Βυζάντιο έγινε έδρα του Χριστια-

νισμού, από το κράμα αυτό δημιουργήθηκε μια νέα τέχνη, η 

Βυζαντινή Μουσική, που έμελλε να παίξει σημαντικώτατο 

ρόλο στην εξέλιξη της όλης μουσικής, γιατί μπόρεσε με το 

απέριττο και θεοπρεπές ύφος της να ανυψώσει τον 

άνθρωπο μέχρι τον ουρανό. Πάμπολλα στοιχεία της 

βρίσκουμε στην εκκλησιαστική μουσική της Δύσης. 
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 Βυζαντινή Μουσική: Οι Βυζαντινοί τελειοποίησαν 

την «ύδραυλη» μεταβάλλοντας την σε πνευστό όργανο και 

στην συνέχεια τη διέδωσαν στην εσπερία. Η παλαιά τους 

«παρασημαντική» είναι μεγίστης σπουδαιότητας, γιατί δεν 

αρκείται μόνο στην υπόδειξη των ανιουσών και κατιουσών 

κινήσεων της φωνής αλλά σαφώς και σε διαστήματα. Η 

γραφή αυτή που τοποθετήθηκε γύρω στα 300 μ.χ. και τον 6º 

μ.χ. αιώνα από τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό είχε λησμονηθεί 

σε τέτοιο βαθμό ώστε να γεννώνται πολλαπλές δυσκολίες 

γύρω από την ανάγνωση των προ του 1300 μ.χ. χειρογρά-

φων. Έτσι μεταξύ 1817-1820 οι τρείς δάσκαλοι: Χρύσανθος ο 

εκ Μαδύτων, Χουρμούζιος χαρτοφύλακας και Γρηγόριος 

πρωτοψάλτης και το 1881 η Πατριαρχική επιτροπή του 

Πατριαρχείου της Κων/πόλεως, οριστηκοποίησαν τη μου-

σική όπως την γνωρίζουμε σήμερα. Στην ανεύρεση του 

κλειδιού που θα μας οδηγήσει στην εξιχνίαση της παλαιάς 

μουσικής γραφής στρέφονται τώρα οι προσπάθειες των 

αρχαιοδιφών. Η έρευνα αυτή, ασφαλώς, είναι χρήσιμη αλλά 

θα έχει μόνο ιστορική και θεωρητική αξία, αφού δε θα 

μπορέσει ποτέ να μεταφέρει σε μας τον τρόπο της ακριβούς 

εκτελέσεως των διαφόρων μουσικών ύμνων της μακρινής 

εκείνης εποχής. 

 Εκτός από την παρασημαντική γραφή υπήρχαν και 

άλλοι τρόποι διδασκαλίας της μουσικής· οι μαθητές 

διδάσκονταν τους εκκλησιαστικούς ύμνους κατα κύριο λόγο 

ακούγοντας τους ψάλτες. Έπειτα υπήρχαν και οι χειρονο-

μίες, που η κάθε μια, ανάλογα με τον τρόπο που γίνονταν, 

έδειχνε το πώς θα έπρεπε να κινηθεί η φωνή. Υπήρχε 

επίσης η λεγομένη νοηματική γραφή που παριστανόταν με 

τόνους και πνεύματα· η γραφή αυτή μεταφέρθηκε και στη 

μεσαιωνική δύση, που ήταν ικανή μ᾿ ένα και μόνο σημάδι 

να διατυπωθεί μια ολόκληρη μουσική φράση. Υπήρξε 

επίσης και μια άλλη παρασημαντική, του Ιω. Κουκουζέλη 

(14ος αι) η οποία ήταν διπλή, γιατί εκτός από τα διαστή-

ματα είχε και ειδικά σημεία που υποδείκνυαν τα 

μελίσματα. Η ανάγνωσή της έγινε ευχερέστερη χάρη στην  
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ύπαρξη μικρών εγχειριδίων, γνωστών με το όνομα 

«Παπαδική».  

 

Συνεχίζεται. 

--------- . -------- 
    

∆ΙΚΑΙΟ  ΚΑΙ  Α∆ΙΚΟ∆ΙΚΑΙΟ  ΚΑΙ  Α∆ΙΚΟ∆ΙΚΑΙΟ  ΚΑΙ  Α∆ΙΚΟ∆ΙΚΑΙΟ  ΚΑΙ  Α∆ΙΚΟ 
του Νίκου Γιάννου  

Καθηγητού της Βυζαντινής Μουσικής. 

(Συνέχεια του άρθρου) 

Από το διαδίκτυο διάβασα την μακροσκελή επιστολή του κ. 

Γ. Κωνσταντίνου προς τον πρόεδρο του συλλόγου μουσικο-

φίλων Κων/πόλεως στην οποία αποκαλεί οπαδούς τους 

"αυτοαποκαλούμενους" υπέρμαχους της παραδόσεως και 

φιλάθλους τους "ερευνητές" μαθητές του .. σοφού. Πάλι 

καλά που εντάσσει τους "υπέρμαχους οπαδούς" στα 

βαγόνια του τραίνου της παράδοσής μας. 

     Υπεραμυνόμενος του ... σοφού, μας πληροφορεί ότι έχει 

φύγει απ' τη ζωή και οι θέτοντες τα αναπάντητα 

ερωτήματα που τά 'χουν τα  χρονάκια τους, έπρεπε να τα 

είχαν θέσει στον ίδιο όταν ζούσε.  

     Ο γράφων θέλει να θέσει δύο ερωτήματα βασιζόμενος σε 

4 θεωρητικά της Βυζ. Μουσικής, που το περιεχόμενό τους 

περιορίζεται σε 151 σελίδες (Κρηπίς Θ. Φωκαέως - 1879), 121 

σελίδες (Ι. Μαργαζιώτη Θεωρητικόν Β. Μ. - 1968), 80 σελίδες 

(Γ. Μαργαριτόπουλου - Γραμματική της Β. Μ. -1998) και 90 

σελ. (Δ. Ηλιόπουλου, 9η έκδοση Μέθοδος Β.Μ. 2004). Οι 

συγγραφείς αυτών θεωρούν την ύλη αυτή ικανή να 

καταρτίσει μέχρι και καθηγητή Βυζ.Μουσικής. Τα νεώτερα, 

περιέχουν το φαινόμενο της έλξης των υπερβασίμων 

φθόγγων από τους δεσπόζοντες, (η κρηπίδα ούτε λέξη). Στα 

κλασικά μουσικά βιβλία οι έλξεις που σημειώνονται (όχι σε 

όλες τις περιπτώσεις) είναι κυρίως στα διαστήματα: (-Γα, 

Βου δίεση, Γα-) και  (-Κε, Ζω ύφεση, Κε-). Άρα η εκτέλεση 

των έλξεων θεωρείται αυτονόητη και επιβάλλεται από τη 

ζωντανή παράδοση. 
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     1) Γιατί ο Σ. Καράς γενίκευσε το φαινόμενο των έλξεων 

και έβαλε στα γραπτά του τόσες υφεσο-διέσεις σε θέσεις 

που παραδοσιακά δεν ευσταθούν; 

     Σύμφωνα με τις απόψεις του ... σοφού και των μαθητών 

του τα βιβλία που έχουν τυπωθεί όλα αυτά τα 200 περίπου 

χρόνια είναι άχρηστα, και πρέπει να ξαναγραφτούν απ' την 

αρχή. (Σε δουλειά να βρισκόμαστε).  

     2) Είναι δυνατόν να έχει χορτάσει το αυτί σου από το 

μεγαλείο των μουσικών εκτελέσεων των αρχόντων 

πρωτοψαλτών Ναυπλιώτη, Πρίγγου, Στανίτσα (και όχι 

μόνο, -αλοίμονο στο περιοδικό αν γράψω ονόματα ζώντων 

τε και κεκοιμημένων τιτάνων του αναλογίου-), και να 

ζητήσεις απ' τον μακαρίτη Σ. Καρά να σου εξηγήσει τα 

ανεξήγητα  διαστήματά του και τις έλξεις του;  

     Πικρό χαμόγελο προκαλεί το παρακάτω μουσικό 

κείμενο, Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν Δέσποτα  που έχει 

καταχωρηθεί (για ποιο σκοπό άραγε;) στο βιβλίο 

θρησκευτικών της Ε΄ Δημοτικού σελ. 145, γιατί, ποιος δε θα 

γελάσει βλέποντας τη βυζαντινή μονόγραμμη ύφεση δίπλα 

στο κλειδί του σολ σαν οπλισμό και τις διέσεις τόσο στο 

βυζαντινό κείμενο όσο και στο πεντάγραμμο.  

Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο χαρμάνι, ... χάρμα οφθαλμών. 

Προσέξτε τις δυο απανωτές διέσεις μονόγραμμη και 

δίγραμμη στον Γα - Φα στο σημείο Προσκυνού-μεν Δε-

σποτα. Όλες αυτές οι υφεσο-διέσεις σαν ... φωτάκια σε 

δέντρο είναι. 

     Είμαι βέβαιος ότι το σύνολο των πρακτικών ψαλτών που 

εξυπηρετούν τους ναούς στα χωριουδάκια των λιγοστών 

κατοίκων το ψάλλουν σωστά, κι ας εκτελούν λίγο 

μεγαλύτερο το διάστημα Δι-Δε, και οι ... βοηθοί τους να 

κάνουν σεγόντο. 

      Απορίας άξιον είναι ότι σε κάποια Καλλιτεχνική 

Επιτροπή για θέματα που αφορούν στα Μουσικά σχολεία 

συμμετέχει ο κ. Λυκούργος Αγγελόπουλος, που 

τιτλοφορείται  Άρχων πρωτοψάλτης της Μεγάλης του 

Χριστού Εκκλησίας. 
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Βοήθα Παναγιά µου και µη χειρότερα! 

 Τέλος, επαναλαµβάνω τον τίτλο των σκέψεων αυτών θέτοντας 

ερωτηµατικό. Έχω δίκιο, ή άδικο; 
 

   Νικόλαος Ε. Γιάννου.   
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Σύλλογος Ιεροψαλτών                                           Καστοριά 13-12-07 

Ι.Μ.Καστοριάς                                                               Αριθμ. Πρωτ. 7 

«Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης» 

Μητροπόλεως 95  

Καστοριά 52100 

Προς το Περιοδικό 

«Η Φωνή των Υπέρμαχων»  
ΑΘΗΝΑ 

 

Αξιότιμε κ. Διευθυντά 

 Αλγεινή εντύπωση μας προκάλεσε η επιστολή του  

κ. Λυκ.Αγγελόπουλου που δημοσιεύτηκε στο φύλλο  

1701/7-9-07 της εφημερίδας Ορθόδοξος Τύπος με τίτλο 

«Διευκρινήσεις προς Υπέρμαχους». Η παραπάνω επιστολή 

αποπνέει τάσεις αλαζονείας και περιαυτολογίας. Σ᾿ αυτό 

προστίθεται και ο ακραίος φανατισμός υπέρ της αμφισβη-

τούμενης αξίας συστήματος του Σίμωνα Καρά σχετικά με 

την Ελληνική μουσική. 

 Και δυστυχώς, έχουν επηρεαστεί κάποιοι νέοι από 

αυτό και φανατικότεροι, ειρωνεύονται, προσβάλλουν και 

υβρίζουν κάποιους ηλικιωμένους, που αναλώθηκαν στις 

μελέτες και στα αναλόγια, επειδή οι τελευταίοι δεν υιοθε-

τούν το σύστημα Καρά-Αγγελόπουλου. Ένα σύστημα, 

προσωπικό δημιούργημα του Σ.Καρά, που επαναφέρει την 

Ελληνική μουσική στην μεσαιωνική μορφή της, με καθαρώς 

φανταστική ερμηνεία και πλημμυρισμένη από αραβο-

τουρκικά στοιχεία. Κατά τα άλλα ο κ.Αγγελόπουλος κα-

τηγορεί τους Υπέρμαχους για «δυτικομεσαιονικό σκο-

ταδισμό» και απειλεί με μηνύσεις όποιον εκφράζει άποψη 

για την μουσική μας, σαν να καταπατούν την ιδιοκτησία 

του. 

 Είναι δυνατόν ποτέ να αμφισβητούνται αλλά και να 

απειλούνται οι προσηλωμένοι στα καθιερωμένα δηλαδή το 

σύνολο του ψαλτικού κόσμου που αιώνες κρατά ζωντανή τη 

μουσική μας; 
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 Ας προσέξει ο κ. Αγγελόπουλος και οι οπαδοί του τι 

γράφουν κάποια βιβλία επιστημόνων μουσικολόγων και τι 

δημοσιεύουν σε εφημερίδες και περιοδικά διαπρεπείς 

ερευνητές, που απορρίπτουν το σύστημα Καρά και ας μην 

προσπαθεί - τώρα τελευταία- να στηριχθεί -δήθεν- σε 

εκείνα που απέρριπτε.  Ας ακούσει τις μαγνητοφωνημένες 

απόψεις του κορυφαίου Άρχοντος Πρωτοψάλτου, 

αείμνηστου  Θρ. Στανίτσα, που εκφράζει  την  απέχθεια  

του για το σύστημα και την τεχνοτροπία του Σ. Καρά. Θα 

τον μηνύσει και εκείνον ο κ. Αγγελόπουλος;  

 Πιστεύουμε ότι οι πραγματικές επιστημονικές και 

καλλιτεχνικές αξίες, δεν επιβάλλονται δια απειλών και τρο-

μοκρατικών ενεργειών. Ούτε οι διάφορες πάνω σε επιστη-

μονικά και καλιτεχνικά ζητήματα λύνονται στις αίθουσες 

των δικαστηρίων. Αυτά -τουλάχιστον- θά᾿ πρεπε να τα 

γνωρίζει ο κ. Αγγελόπουλος. Όπως και θα πρέπει -επι 

τέλους - να συνειδητοποιήσει ότι η Βυζαντινή Εκλησιαστική 

μας μουσική, δεν είναι ιδιοκτησία του. 

 

 

Με τιμή το Δ.Σ. 
 

                                 --------- . --------- 

 
 

ΣΤΥΛ. ΠΑΝΤΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Ι. ΚΑΡΡΑ 31 

82100 ΧΙΟΣ 

 

Πρός την Πανελλήνια Ένωση Προασπιστών της Εθνικής 

Μουσικής ''ΟΙ ΥΠΕΡΜΑΧΟΙ''. 

 

Κύριοι,  

 Μια ευχάριστη έκπληξη για μένα ήταν η παραλαβή από τον 

ταχυδρόμο του περιοδικού σας ''Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΜΑΧΩΝ''. 
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 Συμφωνώ μαζί σας και σας εύχομαι καλές γιορτές και καλή 

δύναμη στον αγώνα σας για την προάσπιση της Εθνικής μας 

Μουσικής. 

 

με τιμή  
ΣΤΥΛ. ΠΑΝΤΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Καθηγητής Μουσικής 

Ιεροψάλτης. 

 

 

 

--------- . -------- 

 

 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ 

 

 Παρακαλούμε τους επιθυμούντες να εγγραφούν μέλη των 

«ΥΠΕΡΜΑΧΩΝ», να απευθύνονται στον Α' Αντιπρόεδρο της 

Ένωσης κ. Ανδρέα Γκοτσόπουλο.  

 Επίσης οι όποιες οικονομικές προσφορές για την στήριξη του 

περιοδικού μας, να αποστέλλονται στον ταμία της Ένωσης κ. 

Σπύρο Σαλάτα. 

 Οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα των ανωτέρω εκλεκτών 

μελών του Δ.Σ., υπάρχουν στο εσωτερικό του 1ου φύλλου του 

περιοδικού μας.  

Ευχαριστούμε. 

Το Δ. Σ. 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑΓΕΝΙΚΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑΓΕΝΙΚΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑΓΕΝΙΚΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ    

«Οι Υπέρµαχοι» αγωνιούμε και αγωνιζόμαστε για τη 

διάσωση και διατήρηση των γνήσιων μουσικών μας 

παραδόσεων. Οι προσπάθειες μας είναι καθαρώς ιδεολο-

γικές. Γι’ αυτό παρακαλούμε όλους τους προσηλωμένους στις 

μουσικές μας παραδόσεις, ερευνητές, μουσικολόγους, 

ψάλτες, τραγουδιστές, οργανοπαίχτες και φιλόμουσους να 

εγγραφούν στην Ένωσή μας. Η όποια βοήθειά τους είναι 

πολύτιμη.  

«Οι Υπέρµαχοι» 
Κάθε ενυπόγραφο κείμενο, εκφράζει τις απόψεις του υπογράφοντος. - Συνδρομές, προαιρετικές. 
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