
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΙΣ 
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∆οθείσα τη 1η Μαΐου του έτους 1991, εις τον εκλεκτόν µουσικολόγον  
κ.∆ιονύσιο Μπιλάλη-Ανατολικιώτη 

 
(Η συνέντευξη που ακολουθεί παραχωρήθηκε από τον κύριο Μηναΐδη την 1η Μαΐου 
1991 για έναν εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθµό εκτός Αττικής. Ευχαριστούµε 
θερµά τον σεβαστό Πρωτοψάλτη, διότι µας επέτρεψε να την αναδηµοσιεύσουµε στην 
επιθεώρησί µας. Επισηµαίνουµε στους αναγνώστες ότι πρόκειται για παλαιά 
συνέντευξη γενικού περιεχοµένου και ότι τα στοιχεία που περιέχει αφορούν το 1991. 
Σε αγκύλες έχουµε τοποθετήσει κάποιες διευκρινίσεις, που δεν ανήκουν στο κείµενο 
της συνεντεύξεως, αλλά είναι αναγκαίες για τον σηµερινό αναγνώστη.) 
 
Ερώτησις: κύριε Μηναΐδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευγενή καλοσύνη σας 
να µου παραχωρήσετε αυτήν την µικρή συνέντευξη. Θα πρότεινα να ξεκινήσουµε µε 
λίγα βιογραφικά σας στοιχεία. 
Απάντησις: Ευχαρίστως. Η καταγωγή µου είναι από την Νίγδη Μικράς Ασίας. 
Ήρθαµε εδώ στην Ελλάδα το 1922. Τότε ήµουν δυόµιση ετών. Αρχικώς 
εγκατασταθήκαµε στην Ξάνθη µέχρι το 1932. Η οικογένειά µου ήταν µια ψαλτική 
οικογένεια. Ο πατέρας µου έψελνε. Ο θείος µου που τον έλεγαν κι αυτόν Μηνά 
Μηναΐδη – είχαµε το ίδιο όνοµα – ήτο πρώτος δοµέστιχος του Ιακώβου Ναυπλιώτου. 
Ο θείος µου ήρθε από την Πόλη το 1927 και κοντά του παρέµεινα µέχρι το 1932, 
δηλαδή από 8 ετών ήµουν στο ψαλτήρι. Μετά ήρθαµε εδώ στον Πειραιά. 
Παρακολούθησα µαθήµατα από 16 ετών εις έναν µαθητήν του αειµνήστου 
Μαυρόπουλου, ο οποίος υπήρξε Πρωτοψάλτης των Πατρών. Μετά δυό χρόνια 
µαθήτευσα εις άλλον δάσκαλο, τον Ρουσινόπουλο Κωνσταντίνο, ο οποίος ήτο 
µαθητής του Θεοδοσίου Γεωργιάδη και υπηρέτησε κι αυτός στο Πατριαρχείο ένα 
διάστηµα, από τον οποίον έµαθα περισσότερο το ύφος, γιατί µ’αρέσει το πατριαρχικό 
ύφος. Από 18 ετών υπηρέτησα σε πολλές εκκλησίες του Πειραιώς, επισήµως 
διορισµένος από την αρχιεπισκοπή Αθηνών. Εις τον Άγιον Παντελεήµονα 
∆ραπετσώνος, στον Άγιο Φανούριο ∆ραπετσώνος, εις την Αγία Παρασκευή 
Καλλιπόλεως, εις τον Άγιο Κωνσταντίνο Πειραιώς, εις την Κηφισιά, εις τον Άγιον 
Θεράποντα Ζωγράφου και τέλος εις τον Άγιο Νικόλαο τον µητροπολιτικό ναό της 
Νικαίας, όπου υπηρέτησα επί 18 χρόνια. Συνταξιοδοτήθηκα προ πενταετίας [1986]. 
Συγχρόνως δε διατηρώ και την σχολήν της Ιεράς Μητροπόλεως Νικαίας από το 1972. 
Την σχολή αυτή την ίδρυσε το 1970 ο Μητροπολίτης Νικαίας Γεώργιος µε καθηγητή 
τον Ευάγγελο Τζελλά, ο οποίο ήταν λαµπαδάριος του Μητροπολιτικού ναού Αθηνών. 
Το 1972 όµως απεχώρησε και ανέλαβα εγώ καθηγητής. Εις την σχολή αυτή δίδασκαν 
µόνο την βυζαντινή µουσική µέχρι διετίας. Από φέτος [1991] έχει αναγνωριστεί από 
το Υπουργείον Πολιτισµού και διδάσκεται και η ευρωπαϊκή συγχρόνως, όπως γίνεται 
σε όλα τα ωδεία. Η φοίτησις είναι πενταετής. 

- Γιατί πρώτα διδασκόταν µόνον η βυζαντινή µουσική και καθόλου η 
ευρωπαϊκή; 

- Βεβαίως εγώ είµαι αντίθετος εις την διδασκαλίαν της ευρωπαϊκής. 
Περισσότερο βάρος δίνω στην βυζαντινή. Από την ευρωπαϊκή µπορεί να 
µαθαίνουν ορισµένα στοιχεία, αλλά για µένα, για τον ψάλτη, δεν είναι 
απαραίτητος. 

- Πολλοί όµως υποστηρίζουν ότι είναι απαραίτητη και η γνώσις της 
ευρωπαϊκής µουσικής, διότι έτσι ο ψάλτης καθίσταται αρτιώτερος εκτελεστής 
των εκκλησιαστικών ύµνων. Ποια είναι η γνώµη σας; 



- Η γνώµη µου είναι ότι: η ευρωπαϊκή µουσική µπορεί να επηρεάσει αυτούς 
που µαθαίνουν την βυζαντινή στο θέµα των διαστηµάτων, των µορίων˙ διότι 
γίνεται η διδασκαλία µε το πιάνο στο ωδείο. Είναι δυνατόν να εκτελεστούν µε 
αυτόν τον τρόπο τα µαθήµατα σωστά, να αποδοθούν σωστά; Εάν βέβαια ο 
ψάλτης είναι γνώστης καλός της βυζαντινής, δεν θα επηρεαστεί από την 
ευρωπαϊκή στο θέµα των µορίων. Αλλά εάν δεν είναι γνώστης καλός της 
βυζαντινής µουσικής, πιθανόν να επηρεαστεί. Και γι’αυτό η γνώµη µου είναι 
να υπήρχε µια ακαδηµία βυζαντινής µουσικής στην Αθήνα, στην οποία να 
δίδασκαν επιφανείς εκτελεσταί και θεωρητικοί. ∆ιότι δεν είναι δυνατόν ένας 
καθηγητής, ένας δάσκαλος της µουσικής να διδάσκει συγχρόνως και θεωρία 
και εκτέλεση και τυπικό και τα άλλα. Όπως γινόταν κάποτε, όπως µου έλεγε ο 
θείος µου, στην Μεγάλη του Γένους σχολή στην Πόλη. Ο Ιάκωβος ήταν 
εκτελεστής, ο Νηλέας ήταν θεωρητικός και ούτω καθεξής. Για να µπορούν 
ακριβώς οι µαθητευόµενοι να µάθουν το σωστό ύφος και την σωστή εκτέλεση 
των µαθηµάτων. Πιστεύω ακόµη ότι η ευρωπαϊκή µουσική δεν ταιριάζει για 
τους εκκλησιαστικούς ύµνους µέσα στον ορθόδοξο εκκλησιαστικό χώρο.  

- Σήµερα η ευρωπαϊκή µουσική έχει επηρεάσει καθόλου τον τρόπο διδασκαλίας 
και εκτελέσεως των εκκλησιαστικών µαθηµάτων; Υπάρχουν ψάλται οι οποίοι 
θα λέγαµε ότι ευρωπαΐζουν όταν ψάλλουν; 

- Υπάρχουνε, όχι βέβαια και πάρα πολλοί ιεροψάλται, αλλά αρκετοί, οι οποίοι 
ναι µεν λεν «ψάλλουµε βυζαντινά, έχουµε το βιβλίο της µουσικής της 
βυζαντινής µπροστά µας» αλλά ευρωπαΐζουν διότι έχουνε µια ροπή στην 
ευρωπαϊκή, στην κανταδορία. Τους λείπει το ύφος. Γι’αυτό και αρέσκονται 
στην ευρωπαϊκή περισσότερο. Όχι ότι δεν ξέρουν βυζαντινή. Ξέρουν πάρα 
πολύ καλή βυζαντινή και υπάρχουν καθηγηταί γνώσται της βυζαντινής, αλλά 
δίνουν περισσότερη βαρύτητα στην ευρωπαϊκή. 

- Ποια είναι η γνώµη σας για τον Ιωάννη Σακελλαρίδη; Σας ρωτώ, διότι άλλοι 
τον εξύµνησαν σαν έναν εµπνευσµένο µελοποιό και άλλοι τον κατέκριναν ότι 
έγραψε τα µαθήµατά του µε ευρωπαϊκή µουσική αρµονία, αλλά µε 
σηµειογραφία βυζαντινής µουσικής. 

- Ουδέποτε χρησιµοποιούνται τα βιβλία του Σακελλαρίδη, κατά την γνώµη µου 
βέβαια, στα ωδεία. Στα ωδεία διδάσκονται αυστηρώς βιβλία για την βυζαντινή 
µουσική εγκεκριµένα και από το Πατριαρχείο και από την εκκλησία της 
Ελλάδος ; η Κυψέλη, το αναστασιµατάριον του Ιωάννου, τα µαθήµατα του 
Πέτρου, όλα τα κλασικά. Τα βιβλία του Σακελλαρίδη δεν χρησιµοποιούνται. 
Βέβαια ο Σακελλαρίδης ήταν ένας γνώστης καλός της βυζαντινής και της 
ευρωπαϊκής µουσικής, αλλά έκανε και ένα κακό µεγάλο, διότι τα έργα τα 
οποία έχει γράψει έχουν επιφέρει µια σύγχυση µέσα στην εκκλησία και στην 
βυζαντινή πράξη. ∆εν ακολούθησε στα µαθήµατά του την αυστηρά κλασική 
µουσική γραµµή της βυζαντινής. Γι’αυτό και εγώ πάνω στο ψαλτήρι ουδέποτε 
χρησιµοποίησα µαθήµατα του Σακελλαρίδη. 

- Θεωρείτε ότι στις σχολές βυζαντινής µουσικής διδάσκεται επαρκώς το τυπικό 
της εκκλησίας; ∆ιότι συναντούµε κάποιες φορές πτυχιούχους ιεροψάλτες οι 
οποίοι, ενώ ξέρουν να ψάλλουν άριστα, έχουν θαυµάσια φωνή και σωστό 
ύφος, εντούτοις δυσκολεύονται µε το τυπικό ή αγνοούν βασικά πράγµατα του 
τυπικού. 

- Είναι πολύ σωστό αυτό. Υπάρχουν ψάλτες που δεν ξέρουν καλό τυπικό, διότι 
δεν έχουν διαβάσει το µεγάλο βασικό τυπικό της εκκλησίας, το τυπικό του 
Βιολάκη. Τώρα κυκλοφορούν κάθε χρόνο τα βοηθητικά τυπικά, που εµείς τα 
λέγαµε «τυφλοσούρτες» .Το ετήσιο τυπικό είναι µια διευκόλυνση, αρκεί να 



είναι σωστά γραµµένο και σωστά τυπωµένο. Όµως είναι απαραίτητο για τον 
ψάλτη να διαβάσει το τυπικό του Βιολάκη, του Οικουµενικού Πατριαρχείου. 
Και τα ωδεία έχουν µεγάλη ευθύνη, διότι πρέπει να διδάξουν 
συστηµατικότερα το τυπικό στους µαθητές τους, να τους µαθαίνουν κάποιες 
βασικές τυπικές περιπτώσεις, για παράδειγµα, ότι στην λειτουργία του Μεγ. 
Βασιλείου αντί του «Άξιον εστίν» λέµε πάντοτε και ανεξαιρέτως το «Επί σοι 
χαίρει», το οποίο είναι αναπόσπαστο µέρος της λειτουργίας του Μεγ. 
Βασιλείου .Επίσης πόσες καταβασίες έχουµε τον χρόνο, πότε ψάλλεται η τάδε 
καταβασία, ποιο χερουβικό λέµε την Μεγάλη Πέµπτη ή το Μέγα Σάββατο. 
Βέβαια το τυπικό µαθαίνεται πάνω στο αναλόγιο, αν οι µαθητές 
παρακολουθούν σωστά και έχουν ενδιαφέρον. Πρέπει να ρωτούν τον 
δάσκαλο, για να µαθαίνουνε  και κάθε Κυριακή και γιορτή να βρίσκονται µαζί 
στο αναλόγιο, ώστε να γίνεται πρακτική εξάσκησις. Γι’αυτό λέω συνεχώς ότι 
αν ιδρυθεί µια εκκλησιαστική ακαδηµία βυζαντινής µουσικής, θα διορθωθούν 
πολλά πράγµατα, διότι θα δοθεί έµφασις και στο θέµα του σωστού τυπικού. 

- Σήµερα ακολουθούµε το σωστό τυπικό της εκκλησίας;  
- Κοιτάξτε, νοµίζω ότι οι περισσότεροι ακολουθούν το σωστό τυπικό, εκτός 

ίσως κάποιων εξαιρέσεων  µόνον ότι οι νεότεροι µερικά πράγµατα τα έχουν 
συντοµεύσει για παράδειγµα µερικοί έχουν καταργήσει εντελώς τους κανόνες. 
Εµείς ψέλναµε πάντοτε κανόνες και; τις Κυριακές ψέλναµε δύο ωδές του 
αναστασιµαταρίου και δύο ωδές του Αγίου της ηµέρας. Αλλά και τις 
καθηµερινές ακόµα ψέλναµε δύο ωδές. Τώρα επειδή δεν ξέρουν να ψάλουν 
ούτε τους ειρµούς ούτε τα τροπάρια των κανόνων, κάποιοι τα λένε διαβαστά. 
Τέλος πάντων… 

- Εκτός από το γραπτό τυπικό υπάρχει και άγραφο τυπικό στην εκκλησία; 
- Υπάρχει το άγραφο τυπικό, που είναι κάποιες συνήθειες που έχουν 

επικρατήσει ή κάποιες λεπτοµέρειες που δεν είναι γραµµένες στο επίσηµο 
τυπικό, αλλά πρέπει να τις γνωρίζει κανείς. Θα σας πω µερικά παραδείγµατα. 
Σήµερα συνηθίζουν σε πολλούς ναούς την παραµονή των Χριστουγέννων ο 
ψάλτης πρώτα να απαγγέλλει το «Σήµερον γεννάται» στο µέσον του ναού και 
ύστερα να το ψέλνουν  εγώ όµως ξέρω ότι αυτό γίνεται µόνον τη Μεγάλη 
Παρασκευή στο «Σήµερον κρεµάται» και όχι στο «Σήµερον γεννάται». Άλλη 
περίπτωσις είναι το Χερουβικόν. Το χερουβικόν πρέπει να είναι σύντοµο, 
µικρό, περίπου εξάλεπτο  και πρέπει να ξέρουν και ο ιερεύς πότε πρέπει να 
βγει να θυµιάσει, ώστε να µη διακόπτει τον ψάλτη και ο ψάλτης πότε πρέπει 
να συντοµεύσει το Χερουβικόν, ώστε να διευκολύνει τον ιερέα δηλαδή δεν 
µπορεί ο ιερεύς να θυµιάζει τον λαό, και ο ψάλτης να ψέλνει ακόµη το 
«µυστικώς εικονίζοντες»  θα πρέπει να πει σύντοµα το «τη ζωοποιώ» και να 
ψάλλει το «Τριάδι». Έτσι θα υπάρχει άριστη συνεργασία µεταξύ ιερέως και 
ψάλτου. Επίσης στις αιτήσεις, όταν ο ιερεύς λέγει «αντιλαβού, σώσον και 
διαφύλαξον…», πριν από το «Της Παναγίας αχράντου…», πρέπει να 
απαντάµε µε το «Κύριε ελέησον» και όχι µε το «Αµήν». Άγραφο τυπικό είναι 
και το πότε πρέπει ο ψάλτης να κατεβαίνει ένα σκαλάκι από το στασίδι του 
και αυτό γίνεται στην «Τιµιωτέρα», στο «Σε υµνούµεν» και στο «Άξιον 
εστίν», οι πρωτοψάλτες µάλιστα του Πατριαρχείου βγάζουν και το «καλπάκι» 
που φορούν στο κεφάλι. Όταν χοροστατεί Αρχιερεύς, πρέπει να ξέρουµε πότε 
χρειάζεται να ψάλλουµε το «Εις πολλά έτη, δέσποτα» και πότε όχι. Το «Εις 
πολλά έτη» ψάλλεται κατά την είσοδο του Αρχιερέως στο ναό (πριν από τις 
καταβασίες) στη Λειτουργία µετά το εισοδικό και µετά το τρισάγιον, όταν ο 
Αρχιερεύς βγαίνει στην ωραία πύλη και ευλογεί µε τα δικηροτρίκηρα  και εις 



το τέλος της Λειτουργίας, προ του «∆ι’ευχών», ψάλλουµε «Τον δεσπότην και 
αρχιερέα». Ο κανόνας είναι  την στιγµή που ο Αρχιερεύς δεν ευλογεί, δεν 
µπορείς να πεις «Εις πολλά έτη». Επίσης, όταν λέγει στα λειτουργικά «Η 
χάρις του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού…», πρέπει να πούµε «Και µετά του 
Πνεύµατός σου» και όταν λέγει «Ειρήνη πάσι», πρέπει να πούµε «Και τω 
πνεύµατί σου»  αυτό έχει αξία εκείνη τη στιγµή, όχι το «Εις πολλά έτη». 
∆υστυχώς πολλοί Ιεροψάλται, ιδίως νέοι, τρέµουν όταν λειτουργεί ο 
Αρχιερεύς στο ναό τους και κάθε τόσο ψάλλουν «Εις πολλά έτη» και «Εις 
πολλά έτη». Προς Θεού! Αυτό είναι ανεπίτρεπτον, καθότι υπάρχει το Τυπικόν 
της Εκκλησίας. Και µη νοµίσουν ορισµένοι ότι έχω κάτι µε τους Αρχιερείς ή 
τους Ιερείς  τους σέβοµαι και έχουν πλήρη την αγάπη µου και την εκτίµησή 
µου εις το σχήµα τους  αλλά αυτά που λέω τα έχω διαπιστώσει και στην 
πράξη του πατριαρχικού ναού. Ακόµη καλό είναι κάθε χρόνο να γίνεται ένα 
σεµινάριο εις την έδρα εκάστης Μητροπόλεως µε τη συµµετοχή του 
Αρχιερέως, των Ιερέων και των Ιεροψαλτών. Το αντικείµενο του σεµιναρίου 
θα είναι οι διάφορες απορίες τους για όλα τα θέµατα της λειτουργικής, ώστε 
να µην υπάρχουν προβλήµατα ή ακόµη και διαφωνίες ή και διαξιφισµοί 
µεταξύ των στην τέλεση των Ιερών Ακολουθιών. Ωραίες συνήθειες ψαλτικές 
και τυπικού έχουν στο Άγιον Όρος. Για παράδειγµα, ο κανονάρχης κρατάει 
στο ψαλτήρι το βιβλίο ανάποδα από τον ψάλτη και ο ψάλτης δεν βλέπει 
καθόλου στο βιβλίο , ακούει τις λέξεις που διαβάζει ο κανονάρχης και έτσι 
ψέλνει. ∆ύσκολο πράγµα αυτό, αλλά µου έλεγε ο θείος µου ότι παλιά στην 
Πόλη και στο Πατριαρχείο γινόταν το ίδιο πράγµα. Επίσης στο Άγιον Όρος 
συνηθίζουν να ψέλνουν αργά µαθήµατα, δοξαστικά του Ιακώβου και του 
Φιλανθίδη, καθώς και αργές δοξολογίες. 

- Πείτε µας λίγα λόγια για µαθήµατα που έχετε εσείς ο ίδιος γράψει. 
- Τα µαθήµατα που έχω γράψει δεν τα έχω εκµεταλλευτεί. Έχω γράψει κάποιο 

θεωρητικό για τη σχολή, µία σειρά Λειτουργικά, Χερουβικά και Κοινωνικά, 
αργά και σύντοµα, σε όλους τους ήχους για τους µαθητάς µου και µελοποίησα 
και µερικά δοξαστικά που µου τα ζητούσαν.  

- Είπατε ότι ψέλνατε στον Μητροπολιτικό Ναό Νικαίας για 18 χρόνια. Σήµερα 
[1991] δεν ψέλνετε πλέον; 

- Έπαψα να ψέλνω µόνιµα, διότι είµαι 72 ετών, πήρα τη σύνταξή µου και έχω 
κάποιο πρόβληµα φωνητικό. Ό,τι µπορώ πάλι προσφέρω και κοντά στους 
µαθητάς και στη σχολή, στην οποία ευρίσκοµαι ακόµη ως επόπτης. 

- Κατά την µακρά ιεροψαλτική σας σταδιοδροµία σίγουρα θα έχετε γνωρίσει 
και θα έχετε σχετιστεί µε επιφανείς Ιεροψάλτας των νεοτέρων χρόνων. Θα 
ήθελα να µας µιλήσετε γι’αυτές τις γνωριµίες σας. 

- Σε όλα αυτά τα χρόνια της σταδιοδροµίας µου έχω γνωρίσει πάρα πολλούς 
ψάλτες. Εκτός βέβαια από τον δάσκαλό µου τον Ρουσινόπουλο, έχω γνωρίσεις 
τον Πρίγγο, τον Στανίτσα, τον Αλέκο Μουτάογλου, ο οποίος ήταν 
Πρωτοψάλτης στο ναό της Αγίας Φωτεινής στη Νέα Σµύρνη και ήταν ένας 
άγιος άνθρωπος, ούτε εγωισµό είχε ούτε τίποτε .Έχω γνωρίσει επίσης τον 
Βλαχόπουλο, τον Ισαακίδη, τον Ματθαίο Τσαµκιράνη, τον Περιστέρη, τον 
Καµπανίδη, τον Καραµάνη, τον Παναγιωτίδη, τον Χρύσανθο, µε τον οποίο 
ήµασταν και συνάδελφοι στο στρατό, τον Χατζηµάρκο, τον Βιγκάκη, ο οποίος 
ήτο ένας εξαίρετος και ψάλτης και άνθρωπος, τον Μπελούση µε τον οποίο 
συνεργαστήκαµε πολλά χρόνια και στη δισκογραφία… Και ήµουν επί δύο 
τριετίες εις το συµβούλιο του συλλόγου Ιεροψαλτών. ∆εν µπορώ να θυµηθώ 
άλλους αυτή τη στιγµή, αλλά έχω γνωρίσει πάρα πολλούς ακόµη  και βέβαια 



τον αείµνηστο Θεοδόσιο Γεωργιάδη, ο οποίος εδίδασκε το 1938 σε µια 
αίθουσα κοντά στη Μητρόπολη Αθηνών. Πηγαίναµε τα βράδια και 
µαζευόµαστε οι τότε νέοι άνθρωποι, για να παρακολουθήσουµε τα µαθήµατά 
του. Οι παλαιοί διδάσκαλοι είχαν µια ωραία αυστηρή γραφή στα µαθήµατα, 
δεν υπήρχε µέσα ίχνος από την ευρωπαϊκή, αλλά ούτε και από πλευράς αµανέ. 
Ήταν σοβαρά µαθήµατα, καθαρά µέσα στο εκκλησιαστικό ύφος και γι’αυτό 
από µικρός ακολούθησα µαθήµατα Ραιδεστηνού, βιβλία Προγάκη και τον 
Καραµάνη επίσης. 

- Πολλοί έχουν εκφράσει τη γνώµη ότι ο Καραµάνης στα µαθήµατά του έχει 
ένα στυφνό ύφος, όχι τόσο µέσα στα συνήθη πλαίσια της εκκλησιαστικής µας 
µουσικής παραδόσεως. Ποια είναι η γνώµη η δική σας; 

- Ο κύριος Καραµάνης τα µαθήµατα τα οποία έγραψε, τα εκτελεί θαυµάσια, 
διότι έχει το πατριαρχικό ύφος, είναι καλός εκτελεστής – σύµφωνα µε τον 
λαιµό του – έχει µεγάλη εµπειρία και µεγάλη ευστροφία στη φωνή του. Αλλά 
δυστυχώς ορισµένοι οι οποίοι καταγίνονται µε τα µαθήµατα του κυρίου 
Καραµάνη τα παραποιούν. Τα παραποιούν, διότι δεν ξέρουν να ψάλουν. Ενώ 
ο Καραµάνη τα εκτελεί θαυµάσια, ωραία, σύµφωνα µε τον λαιµό του, 
ορισµένοι δεν µπορούν να τα εκτελέσουν και τα παραποιούν. 

- Άρα λοιπόν τα µαθήµατα του Καραµάνη δεν είναι για όλους τους λαιµούς.  
- Ασφαλώς και δεν είναι! Βέβαια! 
- Αναφέρατε στην αρχή ότι ο θείος σας ήταν κοντά στον Ιάκωβο τον 

Ναυπλιώτη και κατόπιν υπήρξε δάσκαλός σας. Συνεπώς έφτασε µέχρι εσάς η 
µουσική παράδοση που ξεκίναγε από τον Πρωτοψάλτη Ιάκωβο Ναυπλιώτη; 

- Πιθανόν να µε επηρέασε ο ερχοµός του θείου µου το 1927 απ’την Πόλη. Ε, 
τότε και εγώ ήµουν 8 ετών , ο µικρός πάντοτε συλλαµβάνει καλύτερα από 
έναν µεγάλο. Και πιθανόν βέβαια να µε άρεσε το ύφος του και το πήρα σαν 
τον µαγνήτη που τραβάει. 

- Εποµένως έχετε διατηρήσει το πατριαρχικό ύφος, όπως το πρωτογνωρίσατε 
απ’τον θείο σας; 

- Τώρα βέβαια, δεν µπορώ να πω απόλυτα, αλλά όσο µπορούσα πήρα. Και είχα 
µια ροπή για το ύφος αυτό  από µικρός µέχρι τώρα! Πιθανόν µου αρέσει, 
επειδή προέρχοµαι από εκείνα τα µέρη  αλλά επίσης το θεωρώ ένα σοβαρό 
ύφος, διότι: δεν είναι ούτε αµανές ούτε τραγούδι ούτε καντάδα , καθαρά 
εκκλησιαστικό ύφος είναι. 

- Υπάρχουν νέοι που θέλουν να µάθουν τη βυζαντινή µουσική, κινεί το 
ενδιαφέρον τους το εκκλησιαστικό µέλος; 

- Ευτυχώς και υπάρχουνε τώρα τελευταίως αρκετοί νέοι, οι οποίοι θέλουν να 
µάθουν βυζαντινή µουσική, και µάλιστα µε το αυστηρόν ύφος, όσον 
µπορούνε δηλαδή, διότι ορισµένοι δάσκαλοι δεν έχουνε γνήσιο ύφος, είναι 
ολίγοι οι κλασικοί. Αλλά το θέµα είναι ότι πρέπει να λάβει θέση η επίσηµος 
εκκλησία, διότι δεν µπορεί να βγαίνει ένας ψάλτης και να παίρνει το µήνα 
15.000, 20.000 και 25.000 δραχµές [= 44 έως 73 ευρώπια  σηµερινή (2003) 
χρηµατική αξία περίπου 70 – 120 ευρώπια], αν το ρίξουµε στο θέµα το 
χρηµατικό! ∆ιότι κι αυτός ξοδεύει 5 χρόνια µέσα στο ωδείο, για να µάθει τη 
µουσική. ∆εν είναι δυνατόν µε τόσο πενιχρό µισθό να ξοδεύω 5 χρόνια στο 
ωδείο. Πρέπει η εκκλησία να λάβει κάποια θέση στο θέµα αυτό της 
µισθοδοσίας των καινούργιων Ιεροψαλτών. ∆ιότι εµείς ζούσαµε µε… ψιχία. 

- Υπάρχουν ικανοί συνεχιστές της εκκλησιαστικής παραδόσεως, ώστε να την 
µεταδώσουν σ’αυτούς που πραγµατικά θέλουν να µάθουν; 



- ∆άσκαλοι υπάρχουνε ικανοί. Φτάνει µόνο αυτοί οι δάσκαλοι οι ικανοί να 
χρησιµοποιούνται στα ωδεία και να µην είναι έξω από τα ωδεία. 

- ∆ηλαδή θέλετε να πείτε ότι κάποιες φορές οι δάσκαλοι της εκκλησιαστικής 
βυζαντινής µουσικής που υπάρχουν στα ωδεία δεν είναι οι κατάλληλοι; 

- ∆εν το νοµίζω! ∆ιότι… δεν το λέω βέβαια για όλους αυτό, αλλά είναι 
ορισµένοι οι οποίοι έχουν ορισµένα µέσα, πηγαίνουνε στα ωδεία, σε θέσεις, 
µε πλάγιους τρόπους… τα γνωστά. Υπάρχουνε βέβαια πολλά ωδεία καλά, 
υπάρχουνε αξιόλογοι δάσκαλοι που κάνουν πολύ σωστά την δουλειά τους, 
όπως ο Χατζηνικολάου, ο Βερίκιος, ο Μαλαφής και πολλοί άλλοι. Υπάρχουν 
όµως και ορισµένοι οι οποίοι εκµεταλλεύονται κάποιες καταστάσεις και ο 
σκοπός τους είναι µόνον το χρήµα. Ευτυχώς είναι ελάχιστοι, νοµίζω. 

- Σ’έναν νέο σήµερα που θα ήθελε να ασχοληθεί µε την εκκλησιαστική 
µουσική τι τον συµβουλεύετε; Να πάει ως µαθητής κοντά σ’έναν ψάλτη µε 
σωστό ύφος ή να πάει σε ένα ωδείο; 

- Εγώ νοµίζω ότι ο µαθητής πρέπει να µαθητεύσει σε αναλόγιο κοντά σε ικανό 
ψάλτη, ο οποίος να είναι τέλειος γνώστης της βυζαντινής µουσικής και να έχει 
το σωστό ύφος  και συγχρόνως αυτός ο µαθητής να πηγαίνει και στο ωδείο, 
διότι, όπως κι αν το κάνουµε, χρειάζονται ορισµένα προσόντα, τα λεγόµενα 
πτυχία. ∆υστυχώς δεν γίνεται αλλιώς! Είναι καθιερωµένο τώρα. Αλλά πρέπει 
να µαθητεύσει κοντά σε ικανό ψάλτη, όπως είπα και προηγουµένως, και 
συγχρόνως να πηγαίνει και στο ωδείο. Να διαλέξει το ωδείο που θα πάει 
όµως. Ποιος θα είναι καθηγητής εκεί. Και να δώσει µεγάλη βαρύτητα στην 
εκµάθηση της βυζαντινής µουσικής, και ολίγον στην ευρωπαϊκή. Ανέφερα και 
προηγουµένως ότι πρέπει η εκκλησία και η πολιτεία να µεριµνήσουν να 
ιδρυθεί µία ακαδηµία βυζαντινής µουσικής, από την οποία και µόνον θα 
παίρνουν τα πτυχία τους οι καθηγηταί της µουσικής, αφού πρώτα θα 
εξετάζονται αυστηρότατα, διότι τώρα πλέον βλέπω ότι οι περισσότεροι, όταν 
ερωτούνται σχετικώς, σου απαντούν ότι είναι καθηγηταί. Επ’αυτού είπε 
κάποτε ο αείµνηστος Πρωτοψάλτης Αθανάσιος Παναγιωτίδης . «Εδώ ακούω 
ότι όλοι είναι καθηγηταί βυζαντινής µουσικής, και όµως δεν υπάρχουν 
Ιεροψάλται, δεν υπάρχουν δάσκαλοι  όπως οι περισσότεροι στην Ελλάδα είναι 
πρόεδροι!». 

- Νοµίζω, κύριε Μηναιδη, ότι είναι αδικηµένη κάπου η µουσική µας παράδοση. 
Στα σχολεία, γυµνάσια – λύκεια, διδάσκεται όχι η παραδοσιακή µας µουσική, 
αλλά µια «αλλότρια» - εντός εισαγωγικών – µουσική. Με ποιους τρόπους 
θεωρείτε ότι µπορούν η εκκλησία, η πολιτεία και ειδικότερα ο ιεροψαλτικός 
κόσµος να συµβάλλουν στην ανάδειξη και εξάπλωση της εκκλησιαστικής µας 
µουσικής;  

- Εγώ νοµίζω ότι η βυζαντινή µουσική πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία 
συγχρόνως και µε την ευρωπαϊκή, ούτως ώστε ο µαθητής να έχει κάποια 
πρώτη γνωριµία µε την βυζαντινή και εν συνεχεία, όπως είπα και 
προηγουµένως, να ιδρυθούν σχολές ικανές υπό την εποπτείαν µιας ακαδηµίας 
βυζαντινής µουσικής, και να λάβει η πολιτεία και η εκκλησία συγχρόνως 
ορισµένα µέτρα υπέρ των Ιεροψαλτών  τα οποία τόσα χρόνια εκκρεµούν. 

- Όπως: πείτε µας µερικά συγκεκριµένα. 
- Συγκεκριµένα το θέµα της κατοχυρώσεως του επαγγέλµατος του Ιεροψάλτου, 

και το θέµα της µισθοδοσία. Είναι µετέωρος ο Ιεροψάλτης όποια ώρα θέλουν 
τον σχολάνε, χωρίς καµιά αποζηµίωση, χωρίς τίποτα. Και να’χει µια 
µισθοδοσία ενός δηµοσίου υπαλλήλου, όπως τώρα τελευταίως [1991] 
προσπαθούν να κάνουν, αλλά δυστυχώς αντιδράει η επίσηµος εκκλησία. 



- Πράγµατι, είναι ένα µεγάλο θέµα αυτό, και ας ελπίσουµε ότι οι αρµόδιοι θα 
κοιτάξουν να το επιλύσουν, να το συζητήσουν και να δουν τι πρέπει να γίνει. 

- Εύχοµαι! Μακάρι! 
- Κύριε Μηναιδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνέντευξη. 
- Κι εγώ ευχαριστώ που ήρθατε να µε συναντήσετε. 

 
Σύγχρονες πληροφορίες. Ο κύριος Μηναιδης σήµερα (2003) είναι 83 χρόνων και 
από ετών έχει σταµατήσει να εποπτεύει στο ωδείο της Μητροπόλεως Νικαίας, 
του οποίου θεωρείται ένας εκ των ιδρυτών, καθώς χάρη στις δικές του ενέργειες 
αναγνωρίστηκε το ωδείο από το Υπουργείο Πολιτισµού το 1991. Τα µαθήµατα 
που έχει γράψει καθώς και µία σειρά εκπαιδευτικών φωνοταινιών 
(αναστασιµατάριο, καταβασίες, δοξολογίες) δεν υπάρχουν στο εµπόριο, αλλά 
κυκλοφορούν µόνον µεταξύ των µαθητών του. 
 


