
 

 

 

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΚΤΩΗΧΙΑΣ 

Προλεγόμενα 

 

Αγαπητέ συνάδελφε, φίλε αναγνώστη. 

 Ξεκινώντας την σύνταξη του παρόντος θεωρητικού βιβλίου 

µε τίτλο ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΚΤΩΗΧΙΑΣ δεν είχα κατά 

νουν να προσθέσω ένα ακόµη θεωρητικό βιβλίο βυζαντινής 

(ελληνικής) µουσικής στα ήδη υπάρχοντα – που δόξα τω Θεώ 

ξεπερνούν κατά πολύ τα εκατό - και τα οποία όλα, πλην ενός, 

προσέφεραν αρκετά στην εν γένει υπόστασή της. 

 Σκοπός και πρόθεσή µου ήταν να διατυπώσω – µέσω του 

θεωρητικού µου- όσο το δυνατό περισσότερο αναλυτικά, τόσο τη 

µορφολογία της µουσικής µας, (αναλελυµένη κατά θεωρητική 

άποψη), όσο και την πραγµατική χρήση της και τις προεκτάσεις 

της. 

 Δηλαδή αυτό που επεδίωκα και το οποίο έχει γίνει 

ασταµάτητη ψυχική ενόχληση, ήταν να παραδώσω στους νέους µας 

ειδικότερα, αλλά και στον κάθε µελετητή, ένα θεωρητικό που θα 

ήταν περισσότερο συγκεκριµένο, περισσότερο αναλυτικό και 

αντικειµενικό, δεδοµένου, αυτό πάντα κατά την προσωπική µου 

άποψη, ότι η πραγµατική χρήση της ελληνικής µουσικής, δεν έχει 

διατυπωθεί επαρκώς και στην πληρότητά της! 

 Τα παραπάνω αναφερόµενα περιλαµβάνονται στο κυρίως έργο 

µου µε τίτλο ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΚΤΩΗΧΙΑΣ, του οποίου 

το µεγάλο πλεονέκτηµα είναι ότι κατανέµει ισοβαρώς τη χρήση 

της ελληνικής µουσικής τόσο στο εκκλησιαστικό µέλος όσο και 

στο κοινωνικό, δηλαδή το δηµοτικό µας τραγούδι. 

 Όµως στα προλεγόµενα θεώρησα επιβεβληµένο να αναφερθώ –

και µάλιστα εν εκτάσει - και σε µερικά θέµατα ιδιάζουσας 

σηµασίας, που είχαν άµεση σχέση µε τη µουσική µας, και που εξ 

αυτού του γεγονότος ήσαν και σηµαντικά και ουσιώδη!   

 Τέτοια θέµατα ήσαν τα παρακάτω: 

α) Η κατάσταση της ελληνικής µουσικής σήµερα και β) αναφορά σε 

όσους έχουν ευθύνη για την αναµφισβήτητη ΠΤΩΤΙΚΗ πορεία της 

ψαλτικής τέχνης. 

 Κάνω ακόμη εκτενή αναφορά στους ανθρώπους που σήµερα 

µοχθούν για τη σωτηρία της και αγωνίζονται απεγνωσµένα για την 

ύπαρξή της, δηλ. στους ιεροψάλτες, και μέ συναίσθημα ευθύνης 

κατονομάζω όσους θεωρώ υπεύθυνους για την πτωτική πορεία, 

γιατί αναµφιβόλως αυτή η κάθετη πτώση, οφείλεται σε µια σειρά 

αιτίων και παραλείψεων!  

 Θέλοντας να είµαι περισσότερο σαφής και συγκεκριµένος σε 

όσα παραπάνω διατύπωσα, και τα οποία αποτελούν σηµαντικό µέρος 



της όλης προσπάθειάς µου, αναφέρω ότι µελετώντας όλα σχεδόν τα 

Θεωρητικά στις διατυπώσεις των, παρετήρησα  

ότι εντάσσουν την εν γένει θεωρητική ύλη τους αποκλειστικά 

στους ήχους και στα σχετικά που είναι σε χρήση από την 

εκκλησία µας, δηλαδή στα τροπάρια, στα γένη, στους ρυθµούς, 

στα διαστήµατα, στις αλλοιώσεις που επέρχονται αλλά πάντα η 

αναφορά γίνεται για το εκκλησιαστικό µέλος, για το 

εκκλησιαστικό τροπάριο! 

 Όµως, επειδή αυτή τη µονοµερή χρήση της µουσικής µας την 

έκρινα ως απολύτως άδικη, µη αντικειµενική αλλά και επιζήµια – 

έστω και αν αθέλητα πήρε αυτή την κατεύθυνση - θα προσπαθήσω 

µε το παρόν Θεωρητικό µια περισσότερο λεπτολογηµένη και 

αντικειµενική αναφορά, ΒΕΒΑΙΩΣ όχι για λόγους αντιδικίας προς 

τα άλλα θεωρητικά βυζαντινής µουσικής. Απλώς, θα διατυπώσω την 

άποψη ότι η µέχρι σήµερα µονοµερής αναφορά στη χρήση της 

απετέλεσε µέγιστο µουσικολογικό λάθος και σοβαρή παράλειψη, 

γιατί αναµφισβήτητα µειώνεται το πραγµατικό εύρος της, και 

ακόμη γιατί εξαντλείται όλος ο δυναµισµός της - που και 

εκτεταµένος είναι και σηµαντικός - ΜΟΝΟ στο εκκλησιαστικό 

µέλος. 

 Πρέπει με συναίσθημα ευθύνης, όμως, να δηλώσω 

απερίφραστα, ότι δεν αντιδικώ προς το εκκλησιαστικό µέλος για 

την ολοσχερή χρήση της µουσικής από αυτό! Κρίνω αντικειµενικά 

και ορθολογικά το θέµα, και βάσει αυτών, ζητώ το δέον και το 

πραγµατικό! Επιζητώ εκείνο που υπάρχει, που διενεργείται, και 

όχι εκείνο που διατυπώνεται! 

 Με όσα λοιπόν θα αναφέρω, θα γίνει αντιληπτό, ότι η 

πραγµατικότητα – σε ό,τι αφορά τη µουσική µας - είναι απολύτως 

διαφορετική! Κατά την άποψή μου, αυτή έπρεπε να αναφέρεται και 

να κατανέµεται ισοµερώς τόσο στο εκκλησιαστικό µέλος όσο και 

στο δηµοτικό µας τραγούδι, γιατί µε βάση εκείνων που θα 

διατυπωθούν, θα αποδειχθεί ότι αµφότερα τα µουσικά σκέλη – 

εκκλησιαστική µουσική και δηµοτικό τραγούδι - κάνουν την αυτή 

χρήση της µουσικής µας, πράγµα που, καθώς νοµίζω, δεν έχει 

διατυπωθεί στην πληρότητά του. 

 Εδώ κρίνω αναγκαίο να διευκρινίσω και πάλι, ότι δεν 

υπάρχει η παραµικρή πρόθεση καταλογισµού ευθυνών σε όσους 

έγραψαν Θεωρητικά βιβλία µε αυτή τη µονοµερή απόκλιση, 

δεδοµένου ότι το γενικό πνεύµα προγενέστερων εποχών ήταν αυτό, 

δηλαδή, όταν έλεγες ή όταν έγραφες κάτι που θα αφορούσε στην 

µουσική των Ελλήνων – δηλαδή διατύπωνες Θεωρητικό βιβλίο ή 

σκέψη - αυτά θα έπρεπε να είχαν άµεση σχέση µε το τροπάριο, µε 

την εκκλησιαστική µουσική!  

 Μέσα σε αυτήν την τοποθέτηση βρισκόµουν κι εγώ από το 

έτος 1936 µέχρι το 1985. Επισηµειώνω το έτος 1936 γιατί το έτος 

αυτό αποτελεί την αρχή της ενασχόλησής µου µε τη µουσική µας. 



Είναι το έτος από το οποίο µε τους µακαριστούς και αξίους 

δασκάλους µου, παπαΠανάγο Ανδριανό, Πέτρο Μεϊδάνη και Δηµήτριο 

Ανδρέου, άρχισα ολίγον κατ’ ολίγον να εισχωρώ στον ιστό αυτής 

της θείας και µεγαλόπνοης τέχνης, αλλά βέβαια πάντοτε µε αυτή 

τη µονοµερή κατεύθυνση - απόκλιση. 

 Αυτή η κατεύθυνση - απόκλιση συνεχίσθηκε και αργότερα 

στο Ωδείο Αθηνών από τους αείµνηστους καθηγητές – όλοι 

µακαριστοί σήµερα - Νικόλαο Παππά, Κωνσταντίνο Παπαδηµητρίου 

και Εµµανουήλ Φαρλέκα, οι οποίοι εκφράζοντας το πνεύµα της 

τότε εποχής, µας µετέδωσαν µόνο όσα είχαν σχέση µε το 

τροπάριο, µας εµπέδωσαν δηλαδή την άποψη ότι ελληνική µουσική 

– βυζαντινή - ήταν ΜΟΝΟ αυτή που είχε σχέση µε όσα ψάλλονται 

στην εκκλησία! Και ναι µεν, κατά διαστήµατα άκουγα από 

µερικούς ειδικούς, ότι µε την αυτή µουσική σημειογραφία 

γράφονταν και εκτελούνταν και τα δηµοτικά µας τραγούδια, αλλά 

όλα αυτά µου δίνονταν σαν µια φευγαλέα εικόνα, σαν µια 

αφηρηµένη αναφορά, και όχι ως κάτι που στην πραγµατικότητα 

ίσχυε και διενεργείτο! Σαν κάτι που ίσχυε μεν αλλά είχε 

αποσιωπηθεί! Όταν το 1985 εντάχθηκα στην χορωδία του Φάρου 

Τυφλών Ελλάδος και αργότερα στον Πανελλήνιο Σύλλογο Τυφλών, µε 

χοράρχες τους µακαριστούς Γιώργο Καλεσάκη και τον κράτιστο 

µουσικό, ιδεολόγο και λάτρη της παραδοσιακής εν γένει µουσικής 

Γιάννη Αλεξάνδρου, άρχισα να αναθεωρώ τις µέχρι τότε 

αντιλήψεις µου σχετικά µε την πραγµατικότητα στη µουσική των 

Ελλήνων και τις προεκτάσεις της. Εδώ όµως, πρέπει να τονιστεί 

ότι η συµµετοχή µου στις παραπάνω αναφερόµενες χορωδίες δεν 

αφορούσε µόνο στις πρόβες και στις εµφανίσεις, αλλά ιδιαίτερα 

στις γραπτές διατυπώσεις τόσο του εκκλησιαστικού µέλους όσο 

και του δηµοτικού τραγουδιού, και που τα δύο παραπάνω σκέλη 

της µουσικής µας, γίνονταν πάντα µε βάση τις άρτιες εκτελέσεις 

του Γιάννη Αλεξάνδρου, αλλά και που πάντα γράφονταν στην 

βυζαντινή παρασηµαντική! 

 Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι τα γραφόµενα, αφού πάντα 

εκτελούνταν – και µάλιστα πολλές φορές - για να διαπιστωθεί η 

απόλυτη πιστότητα, µεταφέρονταν στη γραφή Μπράιγ, προς χρήση 

των µη βλεπόντων µελών της χορωδίας. Στην περίοδο αυτή 

κατεγράφησαν παραπάνω από πεντακόσια (500) δηµοτικά τραγούδια 

από όλες τις περιοχές της χώρας µας και αυτό για µένα ήταν 

κάτι το σηµαντικό, γιατί µελέτησα όλο τον πλούτο των δηµοτικών 

µας τραγουδιών από απόψεως γλωσσικής και συναισθηµατικής 

σηµασίας αλλά –και το σοβαρότερο -γιατί όλα αυτά τα τραγούδια 

διατυπώνονταν µε τη βυζαντινή παρασηµαντική ΑΚΡΙΒΩΣ και 

ΑΠΑΡΑΛΛΑΚΤΩΣ καθώς και τα εν γένει εκκλησιαστικά µέλη και 

τροπάρια της εκκλησίας µας. 

 Δηλαδή καταγράφονταν µε την ίδια σηµειογραφία, µε τις 

ίδιες µαρτυρίες, µε τις ίδιες φθορές, µε τα αυτά διαστήµατα, 



και µε τις ίδιες ενδείξεις που καθόριζαν τους ήχους, τους 

τρόπους κ.λπ. Βέβαια, πρέπει να τονιστεί ότι όλες οι χορωδίες 

που δραστηριοποιούνταν στην παράδοση – και δεν ήσαν λίγες, - 

στην καταγραφή και διατύπωση δηµοτικών τραγουδιών 

χρησιµοποιούσαν τη βυζαντινή παρασηµαντική, και τούτο, γιατί 

τη γνώριζαν σε βάθος αλλά – και το σπουδαιότερο - ήταν η 

ενδεδειγµένη παρασηµαντική στην απόδοση των πολλαπλών και 

δύσκολων αποχρώσεών της και της εν γένει ιδιοµορφίας της. 

 Πρέπει να γίνει γνωστό ότι δηµοτικά τραγούδια µε 

βυζαντινή σηµειογραφία είχε µελοποιήσει και ο Κωνσταντίνος 

Ψάχος και µάλιστα τα περισσότερα κατ’ απαγγελίαν του Δημ. 

Περιστέρη, ιατρού και πατέρα του µακαριστού Σπύρου Περιστέρη. 

Αλλά και ο Σπύρος Περιστέρης, – ως λαογράφος της Ακαδηµίας 

Αθηνών - είχε καταγράψει περισσότερα από εκατό χιλιάδες 

δηµοτικά τραγούδια από όλα τα διαµερίσµατα της χώρας, χωρίς 

ποτέ να κάνει την παραµικρή διαφήµιση καθώς έκαναν άλλοι που 

είχαν ασχοληθεί πολύ λιγότερο από αυτόν.Τραγούδια επίσης, σε 

βυζαντινή παρασηµαντική είχαν γράψει ο Κωνσταντίνος 

Πρωτοψάλτης, ο Θεόδωρος Φωκαέας και πολλοί άλλοι.  

 Το ό,τι όλοι οι παραπάνω κατέγραφαν τα δηµοτικά µας 

τραγούδια µε βυζαντινή παρασηµαντική, δηλαδή µε αυτή που είχαν 

καταγραφεί και οι εκκλησιαστικοί µας ύµνοι, µου προξενούσε µια 

σειρά συλλογισµών, από τις µονόπλευρες αναφορές των Θεωρητικών 

βυζαντινής µουσικής, που δεν έκαναν, έστω και την πιο µικρή 

νύξη, ότι αυτή η µουσική παρασηµαντική, αυτή η µουσική που 

διατύπωναν, δεν είχε µόνο εφαρµογή στα εκκλησιαστικά µέλη, 

αλλά και στην καταγραφή και απόδοση των δηµοτικών µας 

τραγουδιών! Δηλαδή, όλα τα Θεωρητικά (βεβαίως αθέλητα) µε βάση 

εκείνων που κατέγραφαν και τον τρόπο που τα κατέγραφαν 

εµείωναν το εύρος, την έκταση, αλλά και την πραγματική χρήση 

της µουσικής µας. 

 Στην 15ετή και τόσο γόνιµη συνεργασία µε τους παραπάνω 

(αλλά εντελώς ιδιαίτερα µε τον Γιάννη Αλεξάνδρου), είχα την 

ευκαιρία να µελετήσω µια σειρά πραγμάτων γύρω από τη χρήση της 

µουσικής µας, και που ήσαν διάφορα εκείνων που πίστευα. Κατά 

την παραπάνω περίοδο είχα την ευκαιρία να προσθέσω καί τα πάρα 

πολλά ρουµελιώτικα τραγούδια που είχα ακούσει διά ζώσης από 

βοσκούς από τα Άγραφα, από το Καρπενήσι, από τη Θεσσαλία, από 

τις εργατιές του κάµπου, των περιβολιών και των αµπελιών, αλλά 

και στα οικογενειακά γλέντια, και άλλα τραγούδια, και µάλιστα 

απ’ όλες τις περιοχές της χώρας µας, και που όλα 

συναγωνίζονταν στο  μοναδικό ηχόχρωµα, την µεγαλόπνοη ποίηση, 

αλλά και το απέραντο ανθρώπινο συναίσθηµα! 

 Την περίοδο αυτή διαπίστωσα ακόµη ότι καµία ανθρώπινη 

δραστηριότητα δεν έµενε έξω από τον ανάλογο µουσικό σχολιασµό, 

και όλα αυτά (γέννηση, βάπτιση, αρραβώνας, γάµος, θάνατος), 



αποτελούσαν τραγουδιστική θεµατολογία, που ΠΑΝΤΑ αποδίδοταν µε 

ιδιαίτερο τρόπο. 

 Σ’ αυτήν την περίοδο είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω και 

κάτι άλλο, δηλαδή αυτό που αποτελούσε τη βάση (και την αιτία) 

να γραφεί αυτή µου η εργασία και να παγιωθούν οι θέσεις που 

σήµερα υποστηρίζω και διατυπώνω. 

 Αυτό το άλλο, (που και τότε διετύπωσα) ήταν το ότι για 

κάθε τροπάριο (γραµµένο σε οποιονδήποτε ήχο) υπήρχε και ένα 

αντίστοιχο οµόηχο και οµότροπο δηµοτικό τραγούδι. Δηλαδή, δεν 

συνάντησα χερουβικό, πασαπνοάριο, καταβασία αργή ή σύντοµη 

(εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων) που να µην είχε και αντίστοιχο 

δηµοτικό τραγούδι, οµόηχο και οµότροπο. Ακόµη, µέχρι και 

σήµερα, δεν συνάντησα µέλος εκκλησιαστικό, που να µην είχε το 

όµοιό του µέσα στο δηµοτικό μας τραγούδι. 

 Διεπίστωσα ακόµη, σ’ αυτήν την περίοδο, ότι ο λαός µας 

καθώς έψαλλε το “Χριστός ανέστη”, έτσι ακριβώς και 

απαραλλάκτως τραγουδούσε και το “Φίλοι µ’ καλώς ωρίσατε”. 

Καθώς έψελνε το απολυτίκιο “Του λίθου σφραγισθέντος”, έτσι 

ακριβώς τραγουδούσε και το “Μ’ αγαπάς Γαρυφαλλιά µου” και το 

“Όλα τα πουλάκια ζυγά-ζυγά”. Καθώς έψελνε τον Δεύτερο ήχο, 

έτσι τραγουδούσε και το “Σαν πας Μαλάµω µ’ για νερό” και το 

“Πουλάκι ξένο ξενιτεµένο”. Καθώς έψελνε τα χερουβικά του 

πρώτου ήχου, έτσι και τραγουδούσε το ιστορικό τραγούδι “Στη 

µέση στα Καλάβρυτα”. Δηλαδή, δεν υπήρχε εκκλησιαστικός ήχος 

και τροπάριο, που να µην εκφράζονταν και ως οµόηχο και 

οµότροπο δηµοτικό τραγούδι. Σ’ αυτήν την µακροχρόνια αλλά 

γόνιµη συνεργασία, είχα κάνει τις παρακάτω αξιόλογες µα και 

σηµαντικές παρατηρήσεις.  

α) Τόσο τα εκκλησιατικά µέλη όσο και τα οµόηχα δηµοτικά 

τραγούδια, διατυπώνονταν από απόψεως µουσικής µε την ίδια 

σηµειογραφία, δηλαδή τη βυζαντινή! 

β) Τους τρόπους (δηλαδή το είδος της εκκλησιαστικής 

µελοποιίας) που είχαµε γνωρίσει στο εκκλησιαστικό µέλος, 

δηλαδή το παπαδικό, το στιχηραρικό και το ειρµολογικό, τους 

συναντούσαµε εν εκτάσει και στο δηµοτικό µας τραγούδι ακριβώς 

και απαραλλάκτως!  

γ) Τα διαστήµατα κατ’ ήχον, ήσαν τα αυτά και στο εκκλησιαστικό 

µέλος και στο δηµοτικό τραγούδι. 

δ) Οι µαρτυρίες και οι φθορές, και όλα τα άλλα του 

εκκλησιαστικού µέλους, εχρησιµοποιούντο πανοµοιότυπα και στην 

διατύπωση του δηµοτικού µας τραγουδιού! Δηλαδή, µε όσα 

προαναφέρθησαν, τα στοιχεία καταγραφής και έκφρασης της 

Ελληνικής µουσικής ήσαν κοινά τόσο στο εκκλησιαστικό µέλος όσο 

και στο δηµοτικό τραγούδι. 

 Έχω την απόλυτη βεβαιότητα λοιπόν, ότι µε όσα 

διατυπώθηκαν στον παρόντα πρόλογο, αποδεικνύεται 



αναµφισβήτητα, ότι λανθασµένα περιορίστηκε η µουσική των 

Ελλήνων (ως θεωρία, ενέργεια και αναφορά) µόνο στο 

εκκλησιαστικό µέλος, και θα ήταν περισσότερο ορθό αν αυτή 

ισοµερώς αναφέρονταν και στους δύο κλάδους της καθ΄όλου 

µουσικής µας πραγµατικότητας. Δηλαδή και στο τροπάριο και στο 

δηµοτικό τραγούδι. 

 Με το παρόν θεωρητικό βιβλίο, αλλά και βάσει των όσων 

διατυπώθηκαν, γίνεται προσπάθεια να εξαλειφθεί αυτή η 

µονοµερής αναφορά, η οποία αναµφισβήτητα έχει µειώσει πολύ, 

πάρα πολύ,  την όλη σηµασία, το εύρος της, αλλά και την 

πανεθνική έκταση της µουσικής µας! 

 Γίνεται ακόµη προσπάθεια (µέσω του παρόντος Θεωρητικού) 

να αναφερθεί ότι το µικρό τούτο έθνος και γλώσσα δική του έχει 

και δική του µουσική, διά της οποίας εκφράζεται τόσο το 

εκκλησιαστικό µέλος όσο και το κοινωνικό, δηλαδή το δηµοτικό 

τραγούδι. 

 Το θεωρητικό βιβλίο ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΟΚΤΩΗΧΙΑΣ διαφοροποιείται (χωρίς να αποστασιοποιείται) από τα 

άλλα Θεωρητικά στα παρακάτω σηµεία: 

α) Κάνει πολύ µεγαλύτερη ανάπτυξη και αναφορά στην σύσταση - 

συγκρότηση του κάθε ήχου της Ελληνικής οκτωηχίας ξεχωριστά, 

και τούτο, κατά την άποψή µου, προσθέτει άπαντα τα στοιχεία 

για την όσο το δυνατόν ορθότερη µελέτη και γνώση επί της 

ιδιαιτερότητος του κάθε ήχου. 

β) Κάνει εκτεταµένη και λεπτοµερή αναφορά για τους εν γένει 

τρόπους (παπαδικό, στιχηραρικό, ειρµολογικό) διά των οποίων, 

ως γνωστόν, εκφράζεται και εκτελείται ο κάθε ήχος, και αυτά 

όχι µόνο στο εκκλησιαστικό µέλος αλλά και στο δηµοτικό µας 

τραγούδι και κρίνεται αναγκαίο να επισηµανθεί ότι τούτο 

γίνεται για πρώτη φορά. 

γ) Κάνει επιλεκτική χρήση τροπαρίων και οµόηχων (και 

οµότροπων) δηµοτικών τραγουδιών (κατ’ ήχον και κατά τρόπους) 

τα οποία εµπίπτουν, ενεργούνται και εκτελούνται µε την ίδια 

µοριακή διάταξη. 

δ) Εµπεριέχει (και πάλι κατ’ ήχο) µοριοποιηµένες τις κλίµακες 

που τον συνιστούν, και το παραπάνω διατυπώνεται και στις τρεις 

µορφές έκφρασής του, δηλαδή την βασική θεωρητική κλίµακα του 

ήχου, και  τις κλίµακες, ανόδου και καθόδου, στις οποίες όµως, 

συµπεριλαµβάνονται και οι κατ’ ήχον µοριοποιηµένες έλξεις. 

Φίλε αναγνώστη, έχω την αίσθηση ότι έχεις κατανοήσει 

πλήρως, ότι όσα έγραψα και όσα θα γραφούν σαν σκέψεις, 

ξεκινούν από πολύ αγάπη και θαυµασµό για τη µουσική της 

πατρίδας µας, για τη µουσική των Ελλήνων. Πρέπει να διατυπωθεί 

ότι αυτός ο θαυµασµός δεν είναι µόνο δικό µου συναίσθηµα. Γι’ 

αυτήν την αξιοθαύµαστη µουσική δηµιουργία έχουν κατ’ επανάληψη 

εκφρασθεί µεγάλοι και επιφανείς ξένοι και τώρα και παλαιότερα. 



Ο µεγάλος Σούµπερτ είχε εκφρασθεί λίαν κολακευτικά για τη 

µουσική των Ελλήνων, τόσο για την εν γένει υπόστασή της, όσο 

και για τον ρόλο που διαδραµάτισε στο µουσικό γίγνεσθαι της 

Ευρωπαϊκής µουσικής. 

 Αλλά και πρόσφατα εκφράζεται ο θαυµασµός από σύγχρονους 

µελετητές και εργάτες της µουσικής τέχνης, και πιστεύω 

απολύτως ότι δεν µειώνει το γεγονός, ότι ο θαυµασµός αυτός 

εκφράζεται από ανθρώπους που χειρίζονται όχι τη βυζαντινή 

µουσική αλλά την Ευρωπαϊκή. Κρίνω αναγκαίο να αναφερθώ σε ένα 

περιστατικό που οπωσδήποτε έχει µεγάλη σηµασία αλλά και 

µουσικολογική αξία. 

 Το περιστατικό µού το διηγήθηκε ο εξαίρετος βιολιστής 

Νίκος Οικονοµίδης (χειρίζεται άριστα το βιολί και έχει κάνει 

σπουδές στο Ωδείο Αθηνών και παράλληλα ειδικεύεται στην 

παραδοσιακή µουσική) τον οποίο προ µερικών χρόνων είχε στείλει 

το Υπουργείο Πολιτισµού στα Πανεπιστήµια Γέιλ και Ιλλινόις για 

να κάνει επίδειξη της Κυκλαδικής µουσικής. Απ’ όσα µου 

διηγήθηκε, κατά την επίδειξη ήσαν παρόντες οι καθηγητές της 

µουσικής του Πανεπιστηµίου Γέιλ που εκπροσωπούσαν όλες τις 

µουσικές τάσεις της Αµερικής. Όταν λοιπόν, ο κ. Οικονοµίδης 

εκτελούσε ένα σκοπό Κυκλαδίτικο σε ήχο πρώτο, σηκώθηκε κάποιος 

από τους καθηγητές και τον παρεκάλεσε να επαναλάβει µία 

στροφή. Όταν την άκουσε, τον ρώτησε γιατί κατεβαίνοντας από 

τον Μι στον Ρε έκανε µειωµένο διάστηµα. Τότε ο Οικονοµίδης του 

είπε ότι µε βάση την θεωρία των έλξεων, αλλά και την παράδοση, 

όταν ο Μι κατέρχεται προς τον Ρε έχει µειωµένο διάστηµα, λόγω 

έλξεως του Ρε, ο οποίος είναι η βάση του 4χόρδου αλλά και του 

ήχου. Τότε ο εν λόγω καθηγητής είπε: “Κύριοι, παίζω σαξόφωνο 

στο κέντρο Αστόρια εδώ και 40 χρόνια. Σας πληροφορώ ότι όταν 

θέλω να παίξω τραγούδι σε Δώριο Τρόπο (δηλαδή πρώτο ήχο) 

επειδή το διάστηµα Μι-Ρε δεν µε ικανοποιεί καθόλου καθώς έχει, 

για να το αποδώσω κάνω Glisando. Αν το εκτελέσω καθώς µας 

περιγράφεται στα βιβλία (Ρε-Μι τόνος) τότε βρίσκοµαι σε 

ακουστική δυσαρµονία, δηλαδή το άκουσμα είναι απαράδεκτο! 

Τώρα, αν υπάρχει µια µουσική η οποία έχει προβλέψει γι’ αυτές 

τις λεπτοµέρειες θεωρώ ότι αυτή αποτελεί την πλέον 

ολοκληρωµένη µουσική πραγµατικότητα”. 

 Και βέβαια, αγαπητοί μου, η βυζαντινή (Ελληνική) µουσική 

είναι το πλέον λεπτολογηµένο και ολοκληρωµένο µουσικό 

κατασκεύασµα. Η υπεροχή της έγκειται στο ό,τι µπορεί, βάσει 

των σηµείων αλλοιώσεως, να ερµηνεύσει κάθε ανθρώπινη φωνητική 

έκφανση, πράγµα που δεν µπορεί να επιτύχει η Ευρωπαϊκή 

µουσική, γιατί τα µόνα σηµεία αλλοιώσεως είναι το ηµίτονο και 

να ληφθεί υπ᾿ όψιν, ότι έχει την αυτή μοριακή αξία και κατ’ 

άνοδο αλλά και κατά κάθοδο! Αυτή τη µουσική υποστηρίζω µε 

πάθος, όχι γιατί είναι η µουσική της πατρίδας µου, αλλά και 



γιατί αποτελεί ένα αναµφισβήτητο µεγάλο µουσικό και εθνικό 

κεφάλαιο, ολοκληρωµένο και λεπτολογηµένο στο έπακρο. 

 Διαµορφωτής και εκφραστής αυτής της µουσικής 

πραγµατικότητας είναι αναµφισβήτητα ο ιεροψάλτης, ο οποίος από 

τον Ζ΄ αιώνα και επέκεινα, καταπιάσθηκε µε την υπόστασή της 

(εν γένει) και ό,τι έφθασε µέχρι τις ηµέρες µας από πλευράς 

µουσικολογικής, είναι έργο και προσπάθεια δική του. Αυτός 

εντελώς αθόρυβα την πήρε από τα οµιχλώδη και ασύνδετα, και την 

έφθασε σε πλήρη τελειότητα. Εργάσθηκε υπεράνθρωπα, (αν και το 

έργο του δεν εκτιµήθηκε όσο θα έπρεπε) και από αυτόν ξεπήδησαν 

τα µεγάλα µουσικά αναστήµατα, τα οποία µε το πέρασµά τους 

έγιναν φάροι φωτεινοί και για την εποχή τους και για µας τους 

µεταγενέστερους. Αναµφίβολα όμως, η από πολλούς 

επαναλαµβανόµενη τελευταίως άποψη ότι στην ψαλτική τέχνη έχει 

επέλθει σηµαντική  κάµψη και µείωση των µεγάλων αναστηµάτων, 

είναι όντως µια θλιβερή και αναµφισβήτητη πραγµατικότητα. 

 Την άποψη αυτή έχουν κατά καιρούς διατυπώσει πάρα πολλοί 

και µάλιστα επώνυµοι εργάτες αυτής της θείας τέχνης και είναι 

εκτός πάσης αµφιβολίας, ότι η τάξη των ιερών υµνωδών, χρόνο µε 

τον χρόνο γίνεται φτωχότερη από άποψη ολοκληρωµένων εργατών 

του αναλογίου, µε αποτέλεσµα να χάνεται σιγά-σιγά µια ακόµη 

παραδοσιακή παρουσία, δεδοµένου ότι ο ιερός υµνωδός (ή ο 

“ψάλτης” καθώς τον θέλει ο λαός) έχει καταστεί πλέον ένας 

θρησκευτικός θεσµός (αλλά και κοινωνικός) και η ελλιπής 

παρουσία του αποτελεί ένα ακόµη φαινόµενο των καιρών. 

 Επειδή όµως, κάθε αποτέλεσµα, καλό ή κακό, οφείλεται 

αναµφίβολα σε µια σειρά αιτίων, έκρινα αναγκαίο να µελετήσω, 

κατά δύναµη, αυτά τα αίτια, να τα αξιολογήσω µε την 

επιβαλλόµενη περίσκεψη και να τα συµπεριλάβω στο παρόν πόνηµά 

µου. Την ένταξη αυτών των παρατηρήσεων στο παρόν θεωρητικό 

εγχειρίδιο, την έκρινα και σκόπιµη και αναγκαία, γιατί, καθώς 

πιστεύω, η κάθε σύγχρονη θεωρητική εργασία πρέπει να 

αναφέρεται συµπληρωµατικά και σε γενικότερα προβλήµατα (εκτός 

από τα µουσικολογικά) και να µην αρκείται αποκλειστικά στην 

καταγραφή και διατύπωση  μόνον µουσικών αξιών και θεωρηµάτων! 

 Κατά την άποψή µου, το κάθε θεωρητικό βιβλίο στην 

σύγχρονη εποχή πρέπει να υπεισέρχεται και στα σύγχρονα 

µουσικολογικά προβλήµατα, να χαρακτηρίζει καταστάσεις, να 

διατυπώνει ιδέες και αντιρρήσεις, και ακόµη (αν αυτό είναι 

δυνατό) να προτείνει λύσεις, γιατί ο θεωρητικός δεν είναι µόνο 

ένας απλός µελετητής αλλά ένα πρόσωπο που αγγίζει σφαιρικά το 

όλο θέµα της µουσικής! Ακόµη, γιατί γίνεται πρόσωπο που 

αναφέρεται σε γενικότερης σηµασίας ενατενίσεις και ασχολείται 

µε έναν θεσµό που διαρκεί πολύ παραπάνω από σαράντα αιώνες και 

του οποίου οι ρίζες χάνονται µέσα στο ατέλειωτο παρελθόν του 

Ελληνισµού, από το οποίο κατάγεται. 



 Στη διατύπωση του εξειδικευµένου Θεωρητικού και τη 

γενικότερη έρευνα περί της µουσικής µας, καταπιάνοµαι από 

πραγµατική αγάπη για το αντικείµενο, και ο σκοπός µου είναι - 

εκτός από τη θεωρητική αναφορά - να επισημειώσω ευθύνες (όπου 

υπάρχουν), αλλά και να υποδείξω λύσεις, γιατί κανένα πρόβληµα 

δεν παραµένει άλυτο, όταν βέβαια υπάρχουν η διάθεση και η καλή 

πρόθεση. 

 Το θέµα που διεξέρχοµαι και διατυπώνω έχει εντελώς 

ιδιαίτερη σηµασία, γιατί δεν προσβλέπει µόνο στον ιεροψάλτη, 

ως φορέα παράδοσης, αλλά και σε όλη την Ελληνική µουσική 

πραγµατικότητα, η οποία µετά από τη θεία και υψιπετή γλώσσα 

µας, αποτελεί ιερή κληρονοµιά, κληρονοµιά που δέθηκε άρρηκτα 

και µε το έθνος, και µε την εκκλησία, και τους  Έλληνες. 

 Για όλους τους παραπάνω λόγους, στο υπό κρίση πόνηµα 

έδωσα την επιβαλλόµενη σηµασία. Κατέβαλα ιδιαίτερη προσπάθεια 

µε την ελπίδα ότι από όσα θα διατυπωθούν, κάποιοι αρµόδιοι 

(εκκλησιαστικοί και µη) ίσως ευαισθητοποιηθούν και ίσως 

κάποιες καλές λύσεις προκύψουν. Αυτό είναι και το µεγάλο 

ζητούµενο και αν κάτι καλό προέκυπτε, θα ήταν ένα καλό 

αποτέλεσµα. 

 Με βάση τη µακροχρόνια µελέτη του υπό κρίση προβλήµατος, 

στοιχειοθετούνται, κατά την άποψή µου, ευθύνες και παραλείψεις 

στους παρακάτω φορείς. 

Πρώτον, στην Εκκλησία, η οποία ως πνευµατικός οργανισµός και 

άµεσα ενδιαφερόµενη για την καλή διατήρηση του ψαλτικού 

λειτουργήµατος, δεδοµένης και της συνεχούς χρήσης του απ’ 

αυτήν, αλλά και ακόµη διότι αυτό το µεγαλειώδες και απέραντο 

κατασκεύασµα είναι έργο ΚΑΙ των πρώτων Πατέρων της εκκλησίας 

µας, οι οποίοι υπήρξαν οι πρωτεργάτες της µουσικής µεταφοράς 

από τα αρχαιοελληνικά κατάλοιπα στο Βυζάντιο. 

Δεύτερον, στην Πολιτεία η οποία µε το στείρο σκεπτικό ότι όλα 

τα της ψαλτικής τέχνης αφορούν και ενδιαφέρουν µόνο την 

Εκκλησία, δεν έκανε καµία προσπάθεια για την αµετάβλητη 

παρουσία του, ξεχνώντας (αλλά και παραβλέποντας) ότι η 

εκκλησιαστική µουσική είναι αναµφισβήτητα ένα εθνικό κειµήλιο, 

που διεµορφώθη µεν ως έχει στο Βυζάντιο, αλλά που ως σύστηµα 

είναι αρχαιοελληνικό κατάλοιπο και δηµιούργηµα. Καταλογίζεται 

ακόµη ευθύνη στην Πολιτεία γιατί εκτός των παραπάνω, παρέβλεψε 

ότι µε αυτήν την µουσική εκφράζεται και το αθάνατο δηµοτικό 

µας τραγούδι, που συνιστά το έτερον σκέλος της, δηλαδή το 

κοινωνικό.  

Τρίτον, σε αυτή τούτη την τάξη των ιεροψαλτών, που δεν µπόρεσε 

να δει το βάθος  και το εύρος αυτής της µουσικής 

πραγµατικότητας, αλλά ενήργησε πάρα πολλές φορές µε τρόπο 

καθαρώς προσωπικό και εγωιστικό, ξεχνώντας και παραβλέποντας 

ότι αυτό το µουσικό σύστηµα, εκτός της µουσικής τελειότητας, 



αποτελεί και συνθέτει ύµνο προς τον Θεό, την Αγία Τριάδα και 

τους Αγίους µας. 

Η κατά την άποψίν μου ευθύνη ενός εκάστου εκ των 

προαναφερθέντων έχει ως εξής:  

α) Εκκλησία 

Αναφερόµενος στην ευθύνη της εκκλησίας, στο κεφαλαιώδους 

σηµασίας τούτο θέµα, θεωρώ αναγκαίο το διαχωρισµό της κεφαλής 

της Ορθοδοξίας, δηλαδή του Οικουµενικού Πατριαρχείου 

Κωνσταντινουπόλεως, από την Ελλαδική Εκκλησία, δεδοµένου ότι η 

ευθύνη του Οικουµενικού Πατριαρχείου σταµατά στο σηµείο που 

κάνει αρχή και αναπτύσσεται η Αυτοκέφαλος Ελλαδική Εκκλησία. 

Είναι εκτός πάσης αµφιβολίας ότι το Πατριαρχείο, έδειξε πολύ 

µεγάλο ενδιαφέρον για την εκκλησιαστική µας µουσική και, καθώς 

πιστεύω, οι µετά τον όσιο Ιωάννη τον Δαµασκηνό εργάτες του 

ιερού Αναλογίου και της Ορθόδοξης υµνολογίας, εργάστηκαν και 

ενήργησαν κάτω από την επίβλεψη και καθοδήγηση αλλά και το 

ενδιαφέρον του Πατριαρχείου από το 750 µ.Χ. µέχρι και την άλωση 

της Βασιλεύουσας. Θα κάνω όµως, περισσότερη αναφορά για τη 

µετά το 1750 µ.Χ. περίοδο, δεδοµένου ότι έχουµε περισσότερες 

µαρτυρίες για το ενδιαφέρον του Πατριαρχείου, και έχει σηµασία 

ότι τούτο (το ενδιαφέρον) εκφράζεται διαρκούσης ακόµη της 

υποδούλωσης του έθνους µας. Καθώς αναφέρει ο Μ. Πρωτέκδικος 

της Μ.Χ.Ε. µακαριστός Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο Πατριάρχης 

Κύριλλος ο Ζ' (1763) πίεζε εξ ενδιαφέροντος τον Πρωτοψάλτη των 

Πατριαρχείων Ιωάννη τον Τραπεζούντιο, να γίνει κάθε τι το 

δυνατό, ώστε να απλοποιηθεί η στενογραφική μορφή της 

εκκλησιαστικής µουσικής και να καθιερωθεί νέο µουσικό σύστηµα, 

που θα ήταν περισσότερο επεξηγηµατικό και εύκολο, και τούτο, 

διότι εκτός των άλλων, είχε παρατηρηθεί µεγάλη απροθυµία στους 

νέους να σπουδάσουν την ψαλτική τέχνη, εξαιτίας της 

µακροχρόνιας µάθησης (αυτή διαρκούσε από 20-25 χρόνους) µε 

συνέπεια να υπάρχει µεγάλη έλλειψη ιεροψαλτών τόσο στην 

Βασιλεύουσα όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα και τα Ορθόδοξα 

Βαλκάνια.  

 Με βάση τα παραπάνω, πιστεύω ότι και ο µέγιστος Πέτρος ο 

Λαµπαδάριος αλλά και µετέπειτα ο µαθητής του, Γεώργιος ο Κρής, 

θα δέχθηκαν και εκείνοι υποδείξεις και παροτρύνσεις για την 

απλοποίησή της, και καθώς γίνεται φανερό, υποδείξεις θα 

δέχθηκαν και οι Τρεις Διδάσκαλοι. 

 Μελετώντας µε προσοχή τα γεγονότα, καθώς µας τα 

παραθέτει ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, το Οικουµενικό Πατριαρχείο 

δεν σταµάτησε ποτέ την προσπάθειά του για την ύπαρξη και 

βελτίωση της ψαλτικής τέχνης και, έχω τη γνώµη, ότι η 

απλοποίηση της γραφής από τους Τρεις Διδασκάλους το 1814 

οφείλεται και στο µέγιστο ενδιαφέρον του Πατριαρχείου, και 

είναι εκτός πάσης αµφιβολίας, ότι η αναφερόµενη απλοποίηση 



έσωσε στην κυριολεξία τη βυζαντινή µουσική, καθώς αναφέρει και 

ο Γεώργιος Βιολάκης. Αλλά αργότερα, και συγκεκριµένα το 1881-

83, επί πατριαρχείας Ιωακείµ του Γ' (του εποµοναζοµένου και 

Μεγαλοπρεπούς) διαπιστώνουµε και πάλι το αυτό ενδιαφέρον,  µε 

τη σύσταση ειδικής επιτροπής για το ξεκαθάρισµα µερικών ασαφών 

ή λανθασµένων στοιχείων, που είχαν διατυπωθεί από την εποχή 

των Τριών. Στην παραπάνω επιτροπή οφείλεται και η κατασκευή 

του ειδικού οργάνου µε την επωνυµία “Ψαλτήριο”, όργανο που 

απέδιδε µε σαφή τρόπο τις τονικές ιδιαιτερότητες της 

βυζαντινής µουσικής. Στις ορθές ενέργειες του Οικουµενικού 

Πατριαρχείου, πρέπει να υπολογισθεί και η προσπάθεια που 

καθιέρωσε τη βυζαντινή µουσική ως τη λατρευτική µουσική του 

ορθόδοξου ιερού ναού και στα ορθόδοξα Βαλκάνια. 

 Στα παραπάνω αναφερόµενα, πρέπει ακόµη να προστεθεί το 

ενδιαφέρον του Οικουµενικού Θρόνου για τη δηµιουργία εννέα (9) 

µουσικών σχολών Β.Μ. στην Κωνσταντινούπολη από το έτος 1675 

µέχρι και το 1899. 

 Έκτοτε το Οικουµενικό Πατριαρχείο δεν παρουσιάζει καµία 

δραστηριότητα στα µουσικολογικά θέµατα της εκκλησιαστικής µας 

µουσικής. Η τελευταία ενέργειά του ήταν η αποστολή του 

µουσικολόγου Κωνσταντίνου Ψάχου στην Αθήνα, προκειµένου να 

διδάξει τη Β.Μ. στο Ωδείο Αθηνών, και τούτο µετά από αίτηση της 

Ελλαδικής Εκκλησίας. 

 Εις ό,τι αφορά τώρα την προσφορά της Ελλαδικής Εκκλησίας 

στο θέµα της εκκλησιαστικής µουσικής δεν µπορεί να ειπωθεί ότι 

έδειξε το πλέον θερµό ενδιαφέρον γι’ αυτήν. Κατά την άποψή µου 

µόνον οι µακαριστοί Αρχιεπίσκοποι Αθηνών Χρύσανθος και 

Σπυρίδων Βλάχος (ο από Ιωαννίνων) έδωσαν στοιχεία αληθινού 

ενδιαφέροντος. 

 Όµως, µια µεγάλη σειρά Αρχιεπισκόπων παρέµειναν απολύτως 

αδιάφοροι στο τόσο ζωτικό αυτό θέµα. Έχουµε ακόµη µια σειρά 

Αρχιεπισκόπων που δέχτηκαν και µουσικές εκτροπές, έναντι της 

παραδόσεως, καθώς εκείνης του Σακελαρίδη, ο οποίος προσεπάθησε 

να απλοποιήσει τη µουσική της εκκλησίας µας, σε σηµείο που 

αυτή όχι µόνο να µην έχει καµία σχέση µε την παράδοση της 

εκκλησιαστικής µας µουσικής, αλλά, ακόµη, να διαφέρει απολύτως 

από τα ακούσµατα του δηµοτικού µας τραγουδιού, το οποίο 

αποτελεί το άλλο σκέλος στην µουσική των Ελλήνων, καθώς 

τονίστηκε και παραπάνω. 

 Στις παραπάνω ενέργειες της ελλαδικής εκκλησίας σχετικά 

µε τη µουσική του ορθόδοξου ναού, πρέπει να αναφέρουµε και τον 

µακαριστό Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυµο Κοτσώνη, ο οποίος προσπάθησε 

να επαναφέρει τη µουσική της εκκλησίας στην εποχή του δευτέρου 

και τρίτου αιώνα µ.Χ., δηλαδή τότε που έψαλλε όλο το 

εκκλησίασµα! Το αποτέλεσµα ήταν σαφώς τραγελαφικό, γιατί κατά 

τη συµψαλµώδηση ανακατεύονταν οι φωνές των ψαλτών, που έψελναν 



από κείµενο, µαζί µε τις φωνές των αδαών περί τη µουσική, αλλά 

και των φάλτσων και κακόφωνων, που πολλές φορές υπερίσχυαν, µε 

συνέπεια το άκουσµα να είναι απαράδεκτο από κάθε πλευρά. 

Δηλαδή, είχαµε εκκλησιαστικό κοµφούζιο µε την υπόδειξη της 

εκκλησίας! Κάποτε είχα ρωτήσει τον µακαριστό Σπύρο Περιστέρη, 

τον εξαίρετο άνθρωπο και ολοκληρωµένο ψαλµωδό, πώς αισθάνεται 

κάτω από την κατάσταση αυτή και µου είχε απαντήσει: “Σαν 

θυµάµαι ότι πλησιάζει η Κυριακή, εξαιτίας όλων αυτών, χάνω τον 

ύπνο µου! Είναι απαράδεκτα πράγµατα αυτά για ορθόδοξη 

εκκλησία”! 

 Και είχε απόλυτα δίκιο ο εξαίρετος και µακαριστός αυτός 

ιερός υµνωδός να χάνει τον ύπνο του, γιατί αυτή η ενέργεια 

ήταν ασφαλώς µειωτική για τον ιερό υµνωδό, απολύτως απαξιωτική 

για το έργο το οποίο αυτός επιτελεί µέσα στον ιερό ναό, αλλά 

και γιατί δεν συντηρεί την παράδοση της εκκλησιαστικής 

µουσικής, την οποία επέλεξαν και καθιέρωσαν µεγάλες µορφές 

πατριαρχών και ιερών υµνωδών. Ο µακαριστός Αρχιεπίσκοπος 

προσπαθούσε να καθιερώσει εκκλησιαστικό σύστηµα που 

εφαρµοζόταν προ του Γ' µ.Χ. αιώνα! 

 Για να γίνει απολύτως κατανοητό το ενδιαφέρον των 

Προκαθηµένων της Ελλαδικής Εκκλησίας, σε ό,τι αφορά το 

ενδιαφέρον της για την εκκλησιαστική µουσική, θα αναφερθώ σε 

µία συζήτηση που είχα µε τον µακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών 

Σεραφείµ (τον από Ιωαννίνων), σε µια ψαλτική συναυλία που 

έτυχε να καθόµαστε µαζί. Συγκεκριµένα του είχα παραπονεθεί για 

το ό,τι επέτρεψε την χρήση οργάνων στον ιερό ναό της 

Χρυσοκαστριώτισσας και από ό,τι θυµάµαι, µου είχε απαντήσει µε 

αυτό το γεµάτο αθωότητα (αλλά και αυστηρότητα) ύφος του. 

“Εµένα Κατσιφή µου (έτσι µε προσφωνούσε) µε ενδιαφέρει να 

γεµίζουν οι εκκλησίες! Τώρα, αν οι ψαλµωδίες γίνονται µε 

κλαρίνα, µε βιολιά και µε λαγούτα, λίγο µε ενδιαφέρει”! 

 Στο σηµείο αυτό κρίνεται αναγκαίο να τονισθεί, ότι ο 

µακαριστός Σεραφείµ ήταν άριστος µουσικός, από τους πλέον 

καλλίφωνους ιεράρχες, και ως προϊστάµενος του Ι.Ν. Αγίου Λουκά 

Πατησίων, είχε ως πρωτοψάλτες διακεκριµένους ιερούς υµνωδούς, 

καθώς ήταν ο Μητσάκος και ο Παναγιώτης Καµπανίδης! Δηλαδή είχε 

ακούσει την εκκλησιαστική µουσική και την ψαλτική τέχνη από 

τους πλέον ολοκληρωµένους ιεροψάλτες. Αργότερα όµως, ξέχασε 

αυτές τις δυνατές εµπειρίες του. Ξέχασε ο κατά πάντα 

αξιοσέβαστος µακαριστός Αρχιεπίσκοπος Σεραφείµ ότι η ψαλτική 

τέχνη είναι θεσµός και αυτόν τον θεσµό τον καθώρισε η ίδια η 

εκκλησία! 

 Με βάση τα παραπάνω, θαρρώ πως έγινε αντιληπτό ότι από 

τους µεταστάντας Αρχιεπισκόπους, δεν υπήρξε το επιβαλλόµενο 

ενδιαφέρον για τη διατήρηση αυτής της αξίας, που λέγεται 

εκκλησιαστική µουσική. 



Βέβαια, και αυτό πρέπει να τονιστεί µε τον πρέποντα τρόπο, 

όλοι ανεξαιρέτως οι µακαριστοί Προκαθήµενοι στον 

αρχιεπισκοπικό θρόνο, φρόντισαν να έχουν στον µητροπολιτικό 

ναό Αθηνών καλούς και δόκιµους Πρωτοψάλτες και Λαµπαδαρίους. 

Αυτό ήταν όντως µια καλή προσφορά στην εκκλησιαστική µουσική, 

γιατί µέσω του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, ακούγονταν η 

αρµόζουσα εκκλησιαστική µουσική, έστω και αν διαφέρει εκείνης 

των Πατριαρχείων. 

 Αλλά και η εισαγωγή της διδασκαλίας της Β.Μ. στα ωδεία, 

πρέπει κατά την άποψή µου να θεωρηθεί ένα ακόµη λάθος της 

εκκλησίας, λάθος που άρχισε το 1904 µε τον ερχοµό του 

Κωνσταντίνου Ψάχου στην Αθήνα και την υπαγωγή της διδασκαλίας 

της Β.Μ. αρχικά στο Ωδείο Αθηνών. 

 Πάντα κατά την άποψή µου, τα ωδεία δεν είναι χώροι 

διδασκαλίας για την γεµάτη ιδιαιτερότητες βυζαντινή µουσική, η 

οποία εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων της έπρεπε να µείνει µακρυά 

από τα ακούσµατα των συγκερασµένων κλειδοκυµβάλων και από τα 

ακούσµατα των αοιδών, γιατί όλα αυτά τα ακούσµατα ξεστρατίζουν 

τους µαθητές της ψαλτικής τέχνης και από το χρώµα της Β.Μ. και 

από τα δικά της διαστήµατα και από την εν γένει εκφραστική 

δοµή της. 

 Αλλά, και το χειρότερο, η διδασκαλία της Β.Μ. δεν 

ανετέθη, µε την απαραίτητη µέριµνα της εκκλησίας, σε ανθρώπους 

που είχαν τα φυσικά προσόντα (φωνή, κατάρτηση, ύφος, χρώµα) 

αλλά σε ανθρώπους που πάρα πολλές φορές ήσαν απολύτως 

αρνητικοί σ’ αυτήν τη γεµάτη ιδιαιτερότητες διδασκαλία, 

δεδοµένου ότι δεν είχαν τα αναγκαία εφόδια, ενώ τα µόνα που 

είχαν, ήσαν η γνώση της ευρωπαϊκής µουσικής, η αρµονία, η 

αντίστιξη, η φούγκα κ.λπ. Δηλαδή, είχαν όλα τα προβλεπόµενα 

από τον νόµο, αλλά δεν ήσαν ολοκληρωμένοι ψάλτες µε την πλήρη 

έννοια του όρου. 

 

 

 Τούτο είχε ως αποτέλεσµα την αποµάκρυνση των µαθητών από 

τα  πραγµατικά ακούσµατα της Β.Μ., από τα διαστήµατά της, και 

ειδικότερα το χρώµα της. Αυτό είναι µέγιστο σφάλµα, γιατί άλλο 

πράγµα είναι η µονολιθική έκφραση και το ανοιχτό χρώµα της 

ευρωπαϊκής µουσικής, που εκτελείται µε τα αυτά διαστήµατα κατ’ 

άνοδον και κάθοδον και µε τα αυτά ηµίτονα, και άλλο πράγµα το 

βυζαντινό µέλος, που εκφράζεται µε πλήθος διαφορετικών 

αλλοιώσεων, δύο, τριών, τεσσάρων, έξι µορίων, διά των οποίων 

καθίσταται το µέλος τέλειο και ολοκληρωµένο απολύτως. 

 Βεβαίως, την απόλυτη ευθύνη έχουν οι εισηγητές του 

καταστροφικού αυτού σχεδίου νόµου, γιατί δεν έλαβαν υπ’ όψη 

τους τις λεπτές τονικές ιδιαιτερότητες που ενυπάρχουν στα 

διαστήµατα της ελληνικής µουσικής πραγµατικότητας. Με βάση τα 



παραπάνω, αυτές οι παράδοξες εισηγήσεις απεδείχθησαν όντως 

καταστρεπτικές γι’ αυτήν την θεία κληρονοµιά. 

 Η εκκλησία έπρεπε µε προσοχή να σταθµίσει τα πράγµατα, 

δεδοµένου µάλιστα ότι την εποχή εκείνη πάρα πολλοί ιεράρχες 

της Ελλαδικής Εκκλησίας, εγνώριζαν και µάλιστα σε βάθος, την 

βυζαντινή εκκλησιαστική µουσική! 

 Δεν προσπάθησε ακόµη η εκκλησία να καθιερώσει µουσική 

που θα ήταν υποχρεωτικά ενιαία για όλη την Επικράτεια, ώστε να 

µην παρατηρείται το απαράδεκτο φαινόµενο, το αυτό τροπάριο, ο 

αυτός ήχος, να λέγεται διαφορετικά από εκκλησία σε εκκλησία! 

Με λίγα λόγια η εκκλησία δεν ενήργησε έτσι, ώστε να 

καθοδηγήσει και να ποδηγετήσει την µουσική της εκκλησίας µας! 

Πιστεύω ότι το θέµα αυτό θα είχε άλλη τροπή, αν η εκκλησία 

είχε δηµιουργήσει εκκλησιαστικές µουσικές σχολές στην Αθήνα 

και στην περιφέρεια, στις οποίες θα δίδασκαν καταξιωµένοι 

παραδοσιακοί ψάλτες! Με τον τρόπο αυτό, η εκκλησιαστική 

µουσική θα κρατούσε και την οµοιοµορφία της αλλά και την 

παλαιά έκφραση και φυσιογνωµία. 

 Το θέµα αυτό, το είχα αναφέρει στον επίσης µακαριστό 

Διονύσιο Ψαριανό, τότε μητροπολίτη Κοζάνης, τον οποίον 

επισκεπτόµουν συχνά µε τα εξής: “Σεβασµιώτατε, η εκκλησία 

µπορεί και τώρα να ανατρέψει τη δυσάρεστη κατάσταση που 

υπάρχει, αν πάρει το όλο θέµα στα χέρια της. Κατά την άποψή 

µου πάντα, έπρεπε η διδασκαλία της εκκλησιαστικής µουσικής να 

είχε αφαιρεθεί από τα ωδεία, δεδοµένου ότι αυτή είναι θέµα 

καθαρώς εκκλησιαστικό, και θα έπρεπε να κρατήσει την αυστηρή 

ιδιαιτερότητά της, ως προς το ύφος και ως προς το χρώµα”. 

 Σήµερα υπάρχει πολυµορφία στην εκκλησιαστική µουσική και 

αυτή η πολυµορφία έχει οµολογουµένως δηµιουργήσει 

απροσδιόριστη ζηµιά. Η Εκκλησία της Ελλάδος έχει κάνει ακόµη 

ένα βασικό και ασυγχώρητο λάθος, µη λαµβάνοντας υπ’ όψη της 

ότι η µουσική στον χώρο της εκκλησίας, διαδραµατίζει 

αδιαµφισβήτητο ρόλο. Κάναµε ακριβώς το αντίθετο από την 

Καθολική Εκκλησία, η οποία έχει καθορίσει η ίδια τον τύπο της 

εκκλησιαστικής της µουσικής, που τον τηρεί µε αυστηρότητα σε 

κάθε τόπο και χώρο της! Το αντιφωνάριο του Αµβροσίου 

Μεδιολάνων, παραµένει αµετάβλητο από την εποχή που  Πάπας της 

Ρώµης ήταν ο Γρηγόριος ο Γ' (ο επονοµαζόµενος Διάλογος) και θα 

ήταν ευχής έργο, αν η Ελλαδική Εκκλησία έκανε κάτι παρόµοιο. 

Κατά την άποψή µου, η µουσική της ορθόδοξης εκκλησίας θα 

έπρεπε να ήταν καθορισµένη και αµετακίνητη. Θα έπρεπε να 

αποτελεί έργω και λόγω αντικείµενο µη επιδεχόµενο αλλοιώσεως. 

 Σ’ αυτήν την κατάσταση της ψαλτικής τέχνης σοβαρό 

µερίδιο έχουν και οι προϊστάµενοι των ιερών ναών, ευτυχώς όχι 

όλοι, γιατί έχοντας απόλυτη ελευθερία στο θέµα της επιλογής 

ιεροψαλτών, το χειρίζονται σαν προσωπικό τους ζήτηµα, και σε 



τελική ανάλυση, οι επιλογές τους αποδεικνύονται επιζήµιες στην 

υπόθεση της εκκλησιαστικής µουσικής. Συγκεκριµένα, δεν κρίνουν 

τους ιεροψάλτες µε βάση την πλήρη γνώση της ψαλτικής τέχνης, 

αλλά τις περισσότερες φορές τους κρίνουν από το κατά πόσο 

αυτοί θα είναι υπάκουοι. 

 Βέβαια, και τούτο πρέπει να τονιστεί, πολλοί από τους 

σεβαστούς προϊσταµένους ιερών ναών δεν έχουν τις απαιτούµενες 

γνώσεις, ώστε να µπορούν να ελέγξουν κατά πόσο οι ιεροψάλτες 

εκτελούν κατά τον πρέποντα τρόπο την εκκλησιαστική µουσική. 

Έτσι και κάτω από τις συνθήκες αυτές, τα εκτελούµενα από τους 

ιεροψάλτες είναι πολλές φορές απαράδεκτα και άλλοτε αποκλίνουν 

προς την καντάδα, άλλοτε έχουν άκουσµα γυφταµανέ, και άλλοτε 

δεν µπορείς να διακρίνεις αν τραγουδούν ή ψέλνουν! Το µεγάλο 

παράπονο είναι ότι οι σεβαστοί προϊστάµενοι δείχνουν µεγάλο 

ενδιαφέρον για την αγιογραφία του ναού, για τον άµβωνα, για το 

δεσποτικό, τα µανουάλια, τα ακριβά αναλόγια, όµως δεν δείχνουν 

το ίδιο ενδιαφέρον και στην επιλογή αξίων εργατών του 

αναλογίου, και σε ό,τι αφορά στην τήρηση της πατριαρχικής 

παράδοσης. Εδώ πρέπει να διατυπωθεί επιπλέον, ότι οι κατά 

πάντα αξιοσέβαστοι προϊστάµενοι των ναών σε όλη την 

Επικράτεια, είναι στο έπακρον ανοιχτοχέρηδες και πολύ 

γαλαντόµοι σε ό,τι αφορά στον ιερό ναό, ενώ είναι ακριβώς το 

αντίθετο για τους µισθούς των ψαλτών και των εν γένει απολαβών 

τους. Τούτο όµως ως πράξη και αποτέλεσµα λειτούργησε σε βάρος 

της εκκλησιαστικής µουσικής. 

β) Πολιτεία 

Στην πτώση της ιεροψαλτικής τέχνης ανάλογη ευθύνη αναµφιβόλως 

έχει και η πολιτεία, η οποία δεν υπολόγισε σωστά ότι η Β.Μ. δεν 

είναι θέµα που αφορά µόνο στην εκκλησία αλλά και στην 

πολιτεία. 

Δεν υπολόγισε σωστά ότι η µουσική των Ελλήνων, ως µουσικό 

σύστηµα, είναι αρχαιοελληνικό αγαθό και αρχαιοελληνική 

κληρονοµιά, που στο Βυζάντιο µεταλλάχθηκε προς το ηπιότερο, 

ώστε να εναρµονίζεται µε τη διδασκαλία του Ναζωραίου Ιησού 

Χριστού, και έχει µεγάλη σηµασία ότι στα βασικά γνωρίσµατά 

της, (κλίµακες, ήχοι, διαστήµατα) παρέµεινε κατά μέγα μέρος 

στις αρχές της αρχαιοελληνικής µουσικής πραγµατικότητας. Η 

µέριµνα του Υπουργείου Πολιτισµού σήμερα αρκείται µόνο σε µία 

τυπική παρουσία, στην απονοµή των πτυχίων των 

µουσικοδιδασκάλων. Με εκπρόσωπο που δεν γνωρίζει αρκετά τη Β.Μ. 

παρίσταται στις εξετάσεις των µουσικοδιδασκάλων, συντάσσει 

κάποιο πρόγραµµα, υπογράφει πτυχία, αλλά πέραν τούτων ουδέν 

έτερον. Ποτέ δεν παρακολουθήθηκε η παραπέρα πορεία του 

πτυχιούχου. Δεν παρακολουθήθηκε αν εφαρµόζει εκείνα που πρέπει 

από τον κανονισµό που αυτοί συνέταξαν! 



 Με βάση τα παραπάνω είναι φανερό ότι η πολιτεία δεν 

αξιολόγησε σωστά τη σηµασία αυτής της παρακαταθήκης. Δεν 

σκέφθηκε ποτέ ότι µέσω αυτής της µεταφοράς της αρχαιοελληνικής 

µουσικής σκέψης στο Βυζάντιο, έχει δηµιουργηθεί µία µουσική 

πραγµατικότητα, την οποία οι ξένοι µελετούν µε την ανάλογη 

προσοχή! Ακόµη, δεν την απασχόλησε το γεγονός, ότι το ελληνικό 

έθνος έχει το µέγα προνόµιο να διαθέτει µία δική του µουσική, 

τόσο στον θρησκευτικό όσο και στον κοινωνικό τοµέα (δηµοτικό 

τραγούδι) και εξαιτίας αυτής της µουσικής πραγµατικότητας έχει 

το σπάνιο προνόµιο να εντάσσεται στα ελάχιστα ιστορικά έθνη, 

που έχουν και δική τους γλώσσα αλλά και δική τους πλούσια 

µουσική, καθώς είναι η Περσία και οι Ινδίες. 

 Ακόµη, η Ελληνική πολιτεία δεν υπολόγισε ότι πολιτιστική 

κληρονοµιά δεν είναι µόνο τα µάρµαρα για τα οποία δείχνει 

µοναδικό σεβασµό. Πολιτιστική κληρονοµιά είναι και η γλώσσα 

µας και η µουσική µας, δηλαδή το τροπάριο και το δηµοτικό µας 

τραγούδι. Το δηµοτικό µας τραγούδι, που είναι ακόµη ένα 

κεφάλαιο στο πολιτισµικό µας υπάρχω, η πολιτεία δεν το είδε 

στις διαστάσεις και στη σοβαρότητα που έπρεπε.  

 Δεν στάθηκε στη σωστή µελέτη του και δεν αντελήφθη το 

πόσο οι ξένοι έχουν εντυπωσιασθεί από τη λεπτότητα και την 

ανωτερότητα του στίχου, αλλά και την απαράµιλλη µουσική του 

επένδυση. Πιστεύω απολύτως, ότι, αν είχαν τη µουσική αυτή οι 

Γερµανοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Αµερικανοί, θα την τιµούσαν 

σαν κάτι το απολύτως ξεχωριστό και αξιοπρόσεκτο,  δεν θα 

επέτρεπαν την παραµικρή αλλοίωσή της από κανέναν  και θα 

έδειχναν πολύ περήφανοι γι᾿ αυτήν.  

 Σχετικά µε το δηµοτικό µας τραγούδι, η πολιτεία όχι µόνο 

δεν έχει δείξει το ενδιαφέρον που θα έπρεπε αλλά και µε τη 

στάση της το ταπεινώνει, το αποσιωπά, και ακόµη δέχεται τη 

συρρίκνωσή του, παρότι τούτο είναι αναµφισβήτητο δηµιούργηµα 

του έθνους µας. 

 Τούτο δεν είναι σχήµα λόγου, αν ληφθεί υπ’ όψη µας, ότι 

µόνο δύο φορές την εβδοµάδα ακούµε από τον κρατικό ραδιοφωνικό 

σταθµό δηµοτικό τραγούδι, και σε ώρες νεκρές και απόντων 

εκείνων που το καθιέρωσαν, το δόξασαν, το διέσωσαν όπως είναι 

οι Παπασιδέρης, Ρούκουνας, Τσαούσης, Μητάκη, Ρόζα, Ρίτα, Τασία 

Βέρα, Κολλητήρη και πάρα πολλοί άλλοι. Άραγε, διερωτήθηκαν οι 

εκάστοτε υπουργοί πολιτισµού, γιατί έχει εξωστρακισθεί το 

πραγµατικό δηµοτικό τραγούδι από τα κρατικά ραδιόφωνα και τους 

τηλεοπτικούς σταθµούς; Ανεζήτησαν ποτέ τους υπευθύνους και τα 

αίτια; 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται αναγκαία µία σύγκριση στον τοµέα του 

δηµοτικού τραγουδιού µε τη γειτονική Τουρκία, η οποία 

παρουσιάζει το δηµοτικό της τραγούδι σε 14-16 προγράµµατα 

ηµερησίως. Εµείς δηλαδή µεταδίδουµε δύο ώρες µόνο την εβδοµάδα 



δηµοτικό τραγούδι, και αυτό κουτσουρεµένο, ενώ οι Τούρκοι 42-45 

ώρες την εβδοµάδα. 

γ) Ευθύνη της ιεροψαλτικής τάξεως. 

Για την πτώση της στάθµης της ιεροψαλτικής τέχνης πολύ µεγάλο 

µερίδιο  ευθύνης ανήκει σε µας τους ιεροψάλτες, γιατί πρώτα 

από όλα δεν αξιολογήσαµε σωστά τη σηµασία του αντικειµένου τό 

οποίο διακονούµε. Δεν εκτιµήσαµε το αντικείµενο το οποίο 

υπηρετούµε, δηλαδή  την ψαλτική τέχνη, και ως εθνική 

κληρονοµιά, την οποία έπρεπε να την κρατήσουµε αναλλοίωτη και 

απόλυτα προσαρµοσµένη στην παράδοση και στην αρχική της 

έκφραση. 

 Ο ιεροψαλτικός κόσµος έχει όντως σοβαρές ευθύνες πάνω 

στο υπό συζήτηση θέµα και δεν θα ήταν εξωπραγµατικό αν λέγαµε 

ότι έδειξε αµέτρητο εγωϊσµό και αδιαφορία αλλά και ότι δεν 

αντιµετώπισε το όλο θέµα στις διαστάσεις που έπρεπε και 

επεβάλλοντο. 

 Τα παραπάνω δεν αποτελούν άδικες κατηγορίες. Με τα 

παραπάνω κρίνω και τον εαυτό µου γιατί ανήκω κι εγώ στην 

ιεροψαλτική οικογένεια και αν µελετήσουµε προσεκτικά και 

αντικειµενικά τα πρόσωπα που την αποτελούν, θα δεχθούµε 

αναµφισβήτητα, ότι οι ψάλτες στην συντριπτική τους πλειοψηφία 

είµαστε οι σκληρότεροι εγωϊστές και δεν δεχόµαστε ποτέ κανένα 

καλύτερό µας. Τι θα πει Ιάκωβος Ναυπλιώτης, Πρίγγος, 

Στανίτσας, Καραµάνης, Ταλιαδώρος, Χατζηµάρκος και Σύρκας; 

Αυτοί οι κολοσσοί µπροστά στον καθένα από εµάς δεν είναι 

τίποτα. Εµείς τα ξέρουµε όλα. Εµείς τα λέµε όλα  καλύτερα και 

σωστότερα από όλους τους άλλους! 

Ναι, οι ψάλτες, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, ενώ δεν µπορούν να 

αποδώσουν σωστά και τα πλέον απλά πράγµατα, στον τοµέα της 

µουσικής έχουν τέτοια έπαρση και εγωϊσµό, που δίνουν την 

εντύπωση ότι κατέχουν τα πάντα γύρω από αυτήν την θεία τέχνη 

και µάλιστα κατά τρόπο µοναδικό. 

 Εκεί που κανείς το διαπιστώνει στην πληρότητά του, είναι 

οι τελειόφοιτοι των ωδείων που δεν καταδέχονται να αρχίσουν 

την ψαλτική σταδιοδροµία τους από το αριστερό αναλόγιο γιατί 

πιστεύουν ότι µε τα άριστα που πήραν στα ωδεία και την υψηλή 

βαθµολογία, είναι κατάλληλοι µόνο για το δεξιό αναλόγιο κι ας 

µην µπορούν να εκτελέσουν σωστά ούτε ένα εύκολο προσόµοιο. 

Όµως ξεχνούν ότι το πέρασµα του Ιεροψάλτη από το αριστερό 

αναλόγιο, είναι βασική προϋπόθεση, γιατί αποτελεί την αρχή της 

δηµιουργίας του ψαλτικού τους γίγνεσθαι. Ξεχνούν ακόµη, ότι 

όλοι οι µεγάλοι του αναλογίου ξεκίνησαν από κανονάρχες, 

ισοκράτες α΄, β΄, γ΄, κατόπιν δοµέστικοι και µετά εξελίχθηκαν 

σε Λαµπαδάριους και µερικοί που είχαν το χάρισµα και την 

αντοχή έφθασαν µέχρι την Πρωτοψαλτία! 



 Πρέπει ακόμη να δεχθούµε ανεπιφύλαχτα τη σηµασία που 

διαδραµατίζει ο καλός δάσκαλος στη µεταβίβαση αυτής της θείας 

τέχνης που έχει άλλη αξία όταν γίνεται πάνω στο αναλόγιο, 

γιατί µόνο µέσω αυτής της διαδικασίας και του συγχρωτισμού, 

µεταδίδεται και µεταβιβάζεται ολοκληρωµένα η ψαλτική γνώση και 

τεχνική. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι ακόµα και το άνοιγµα του 

στόµατος του καλού διδασκάλου µελετάται και µεταβιβάζεται, 

δηλαδή µε λίγα λόγια η µεταφορά της ψαλτικής γνώσης πρέπει να 

γίνεται µόνο µέσω του διδασκάλου και τούτο έχει µεγαλύτερη 

σηµασία αν γίνεται µέσα στην εκκλησία και πάνω στο αναλόγιο. 

Τούτο δεν το πρόσεξε όσο θα έπρεπε η τάξη των ιεροψαλτών. Ο 

µέγιστος των διδασκάλων της νεότερης εποχής, Θεόδωρος 

Χατζηθεοδώρου ο Φωκαεύς, η µεγαλύτερη γονιµότερη και 

συνεπέστερη φυσιογνωµία των τελευταίων χρόνων, όταν δίδασκε 

Β.Μ. µέσα στο απέριττο κελάκι του στο µετόχι του Παναγίου Τάφου 

στην Πλάκα, χρησιµοποιούσε µόνο την φωνούλα που του έδωσε ο 

Θεός, που ήταν µεν λίγη, αλλά απόλυτα προσαρµοσµένη στην 

τέλεια εκκλησιαστική τέχνη της ψαλµώδησης, και µε αυτήν τη 

µουσική συµπεριφορά βγήκαν από τα χέρια του παραπάνω από τρεις 

χιλιάδες (3.000) µαθητές – ιεροψάλτες.  

 Πρέπει να τονιστεί ότι από αυτόν τον απλό και 

συγκροτηµένο άνθρωπο βγήκαν µεγάλα ψαλτικά αναστήµατα, όπως ο 

Σωκράτης Βενάρδος, οι αδελφοί Παναγιώτης και Λεωνίδας 

Οικονόµου, ο Νίκος Καρανταλής, ο Λεωνίδας Μαυρογιώργος, ο 

Κωνσταντίνος Τσίγκος, ο Τάκης Σουρλατζής, ο Σπύρος Ψάχος και 

πάρα πολλοί άλλοι. 

 Σήµερα δυστυχώς, πάρα πολλοί καθηγητές που διδάσκουν στα 

ωδεία χρησιµοποιούν στη διδασκαλία και το πιάνο (όργανο 

απολύτως δυτικότροπο) του οποίου τα διαστήµατα είναι απολύτως 

ξένα και διαφορετικά από εκείνα της ελληνικής µουσικής, η 

οποία εκφράζεται µε άλλα διαστήµατα, αλλά και πλήθος στοιχείων 

αλλοιώσεως των διαστηµάτων, που την καθιστούν ολοκληρωµένη, 

τέλεια και µοναδική. 

 Οι καθηγητές που καταφεύγουν στη χρήση πιάνου 

παραβιάζουν τη µουσική και την παράδοση, γιατί άλλο πράγµα τα 

στερεότυπα διαστήµατα του πιάνου και άλλο τα µεταλλασσόµενα 

διαστήµατά µας, που µέσω των ελκτικών διαδικασιών συνιστούν 

την πλέον ολοκληρωµένη µουσική πραγµατικότητα. 

 Κοντολογίς, η Β.Μ. και η εξ αυτής ψαλτική τέχνη, µόνο 

όταν µεταδίδεται µε τη φωνή του καλού διδασκάλου µεταφέρεται 

και εµφυτεύεται σωστά, έχει δε ιδιαίτερη σηµασία όλα τα 

παραπάνω να γίνονται πάνω στο αναλόγιο και µέσα στην εκκλησία. 

 Έχοντας όλα τα παραπάνω υπ’ όψιν ο παλαιός µελετητής της 

µουσικής µας παραδόσεως Βασίλειος Στεφανίδης, ο 

ιατροφιλόσοφος, διατυπώνει τα εξής σηµαντικά και πάντα 

επίκαιρα: “Η των σηµαδίων σηµασία, γραφή, ου διδάσκεται, καθώς 



και οι τρόποι και τα σχήµατα των ρητόρων τα επιτήδεια, εις το 

κινήσαι τα πάθη, αλλά µόνον διά της φωνής και των αισθητών του 

διδασκάλου κινήσεων! Όθεν διά τον λόγον καθ’ ον δεν ονοµάζεται 

τέλειος ρήτωρ ο ταύτα τα σχήµατα και τας λεπτολογίας των λόγων 

αγνοών, ουδέ εκκλησιαστικός µουσικός λέγεται πρεπόντως, ο µη 

µαθών όσον   το δυνατόν εκ παραδόσεως τα µέλη και τους 

σχηµατισµούς των σηµαδοφώνων!” (Βλ. Συγκριτικήν Μελέτην του Γεωργίου 

Βιολάκη  σελ. 20). 

 Τα παραπάνω διατυπούµενα από το σοφό µελετητή Βασίλειο 

Στεφανίδη, που είχαν εκφραστεί προ διακοσίων και πλέον χρόνων, 

απηχούν τη σηµασία της ουσιαστικής µεταφοράς της θείας αυτής 

τέχνης και είναι πάντα επίκαιρα. 

 Πάντως, µπορούµε να διατυπώσουµε την άποψη, ότι την 

παλαιότερη εποχή αυτή η πληµµελής µάθηση της µουσικής τέχνης 

οφειλόταν και στο όντως µακρύ διάστηµα που απαιτείτο για την 

πλήρη εκµάθησή της.  Όµως σήµερα η ελλειµµατική µάθηση, 

οφείλεται καθ’ ολοκληρίαν στην έλλειψη ορθώς κατηρτισµένων 

διδασκάλων, έλλειψη που κατά την άποψή µου, ευθύνη έχει και η 

εκκλησία και η πολιτεία και αυτή αύτη η ιεροψαλτική τάξη. 

 Ένα ακόµη σηµείο ευθύνης των ιεροψαλτών είναι οι 

λεγόµενες διασκευές, που τελευταία έχουν γίνει καθεστώς και 

έχουν πάρει τη µορφή επιδηµίας. Η αναφορά µου σ’ αυτές 

κρίνεται άκρως επιβεβληµένη, γιατί έχουν σχέση µε την 

πραγµατική πατρότητα των εκκλησιαστικών µελών.  

Τι όµως ακριβώς είναι η διασκευή; 

Διασκευή είναι η χωρίς καµία εντολή του δηµιουργού, ή των 

συγγενών του, παρέµβαση ενός άλλου προσώπου, ικανού ή µη, ο 

οποίος αυθαίρετα και κατά το δοκούν, µεταβάλλει, τροποποιεί, 

αλλοιώνει και ανατρέπει µια εργασία, η οποία ανήκει σε κάποιον 

άλλον που προγενέστερα δηµιούργησε. Η διασκευή είναι ακόµη µια 

απολύτως ανεπίτρεπτη πράξη διότι εν απουσία και εν αγνοία του 

δηµιουργού τροποποιείται µια δηµιουργία την οποία αυτός 

συνέλαβε και διετύπωσε και που αυτό το δηµιούργηµα αποτελεί 

αποκλειστικά προσωπική του δηµιουργία. 

 Θα ήθελα εδώ να προσθέσω, ότι όλα τα µαθήµατα, µεγάλα ή 

µικρά, σοβαρά και µη, µπορούν µε την ίδια ευκολία να 

διασκευασθούν και πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι η διασκευή 

είναι ένας δυναµίτης µέσα στον κορµό του µουσικού µας 

συστήµατος και δεν είναι µακρυά η εποχή, που δεν θα γνωρίζουµε 

ποιο είναι το αυθεντικό δηµιούργηµα, ποιό το διασκευασµένο, 

και το χειρότερο δεν θα γνωρίζουµε ποιος είναι ο δηµιουργός 

και ποιος ο διασκευαστής, γιατί κατά πως πάµε, µάλλον θα 

έχουµε και διασκευή του διασκευασµένου. 

 Στο θέµα των διασκευών σε µουσικά κείµενα µεγάλη ευθύνη 

έχει και η εκκλησία, η οποία δεν αντέδρασε εγκαίρως. Ευθύνη 

έχει και η Οµοσπονδία Ιεροψαλτικών Συλλόγων Ελλάδος 



(Ο.Μ.Σ.Ι.Ε.), αλλά και οι Σύλλογοι που δεν αντέδρασαν καθόλου. 

Είµαι βέβαιος ότι αν όλοι οι παραπάνω είχαν πάρει θέση, το 

κακό θα είχε σταµατήσει ή περιοριστεί. 

 

 Στο σηµείο αυτό είναι αναγκαίο να σκεφτούµε τι θα 

γινόταν αλήθεια, αν κάποιος προσπαθούσε να διασκευάσει τον 

Μπετόβεν, τον Μπαχ, τον Μότσαρτ, τον Λιστ. Ακόµη τι θα γινόταν 

αν στην Ιταλία κάποιος προσπαθούσε να διασκευάσει τον Βέρντι, 

τον Παγκανίνι, το Αµβροσιανό ή το Γρηγοριανό µέλος; Εκεί θα 

γινόταν χαµός.  Όµως εδώ επιτρέπονται τα πάντα. 

 Τώρα, αν εξετάσουµε τους ψάλτες µας, ως κοινωνική οµάδα, 

θα µπορούσαµε (ιδίως σήµερα) να πούµε ότι αποτελούν µία πολύ 

αξιοπρόσεκτη κατηγορία Ελλήνων µέσα στο σύνολο του πληθυσµού 

της χώρας µας. Οι σηµερινοί ψάλτες παράλληλα µε την ψαλτική 

τέχνη, έχουν κατακτήσει και όλες τις βαθµίδες της κοινωνίας 

µας. Θα τους βρούµε, και µάλιστα διακεκριµένους, στην ιατρική 

επιστήµη, στη νοµική, στη δικαστική, στο εµπόριο, στις τέχνες, 

στην καλλιτεχνία, και µάλιστα ορισµένοι από αυτούς έχουν 

διακριθεί και τιµηθεί για την προσφορά τους. Είναι ένα σύνολο 

ανθρώπων αξιοπρόσεκτο και πολλοί από αυτούς κρύβουν µέσα τους 

ένα πρωτόγνωρο δυναµισµό, τόσο στην επαγγελµατική τους 

κατάρτιση όσο και στο καλλιτεχνικό τους γίγνεσθαι. Μέσα στους 

ιεροψάλτες θα βρούµε µοναδικούς εκτελεστές του λαϊκού µας 

τραγουδιού, της καντάδας. Υπάρχουν ψάλτες που εκτελούν ακόμη 

και το βαρύ δημοτικό μας τραγούδι. 

 Έχοντας σχετική εµπειρία γύρω από το εν γένει δηµοτικό 

και λαϊκό τραγούδι δηλώνω ότι δεν συνάντησα καλύτερους 

ερµηνευτές του, από τους µακαριστούς συναδέλφους και φίλους 

ιεροψάλτες, τον Λεωνίδα Μαυρογιώργο, τον Νίκο Καρανταλή, τον 

Βαγγέλη Πετρίδη, τον Σπύρο Παναγόπουλο, τον Σπύρο Περιστέρη, 

τον Λεωνίδα Οικονόµου, τον Ματθαίο Τσαµκιράνη αλλά και από 

τους εν ζωή σήµερα Αθανάσιο Καραµάνη, Χαρίλαο Ταλιαδώρο, 

Γιώργο Χατζηχρόνογλου και πολλούς άλλους. 

 Έχω την αίσθηση ότι, µε όσα διατύπωσα µέχρι τώρα, έδωσα 

ανάγλυφη την εικόνα της σηµερινής κατάστασης της ψαλτικής 

τέχνης, γενικώς, και ότι διατυπώθηκαν επαρκώς τα κατά την 

άποψή µου αίτια της πτώσεως της καλλιτεχνικής στάθµης των 

σηµερινών ιεροψαλτών. Ακόµη καταλογίσθηκαν ευθύνες αλλά και 

υπεδείχθησαν ορισµένα µέτρα που θεωρήθηκαν αναγκαία, ώστε να 

επανέλθει ο κλάδος στην παλιά του μορφή και κατάσταση. 

 Τώρα, σε ό,τι αφορά στο παρόν θεωρητικό βιβλίο, προσθέτω 

ότι είναι µια ακόµη θεωρητική παρουσία στις ήδη υπάρχουσες. 

Κάνει µια προέκταση και µια προσθετική αναφορά στα γύρω από τη 

µουσική των Ελλήνων θεωρητικά θέµατα και έχω ελπίδες ότι θα 

αποβεί χρήσιµο στη νεότητα, που αναζητά µε αγωνία αληθινά 



στοιχεία για τη µουσική της πατρίδας µας και για τις 

προεκτάσεις της. 

 Τα µέχρι σήµερα κυκλοφορήσαντα θεωρητικά βιβλία (πλην 

ενός) προσέφεραν οµολογουµένως θετικό έργο. Βεβαίως, το καθένα 

από τη σκοπιά του.   Ελπίζω ότι και το  

παρόν Θεωρητικό κάτι θα προσφέρει για την ολοκλήρωση των γύρω 

από τη µουσική των Ελλήνων γνώση.  

 Έχω την πεποίθηση ότι και το παρόν Θεωρητικό της 

Ελληνικής µουσικής κάτι θα προσθέσει στο µεγάλο οικοδόµηµά 

της. Με αυτή την ελπίδα και την βεβαιότητα, το παραδίνω στον 

κάθε µελετητή, στον κάθε αναγνώστη που το µελετά από αγάπη και 

ενδιαφέρον ζητώντας ταυτόχρονα και την επιείκειά του.  

 Στην πολύπλοκη, πολυσχιδή και λίαν εκτεταµένη ελληνική 

µουσική, είναι βέβαιον ότι κάτι µπορεί να παραβλέφθηκε, να 

ξεχάστηκε, να µην διατυπώθηκε ανάλογα! Όσα διατυπώθηκαν 

εκφράζουν αποκλειστικά τις δικές µου θέσεις σ’ αυτήν την 

µεγαλόπνοη, τη φωτισµένη και βαρυσήµαντη κληρονοµιά. Την 

κληρονοµιά που οι έχοντες την ευθύνη για την προκοπή της έχουν 

δείξει παράδοξη αδιαφορία. Εύχοµαι το φτωχό αυτό πόνηµά µου να 

τους κάνει να αλλάξουν πορεία. Η µουσική µας είναι αντικείµενο  

εθνικής  και θρησκευτικής σηµασίας! 

                           Είναι η µουσική των Ελλήνων! 

 

Αθήνα, στις 30 Δεκεµβρίου 2008. 

 

 

 

                                                                                         

Βασίλειος Θ. Κατσιφής      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


