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Προοίµιο
Mακαριώτατε,
καd ïµότεχνοι πάντες·
Kαd χάριτας ïµολογ΅ καd τcν δεινc θέση στcν ïποία περιÉλθα âκδιηγοÜµαι. ^H σύνταξη µιÄς E¨σηγήσεως,
ποf ™ Mακαριότητά σας µοÜ àνέθεσε, κατa τcν εéµενÉ της διάθεση àπέναντι τÉς µουσικολογιότητός µου, γιa
θέµατα ποf ½ς µc üφειλε àνέκυψαν καd ταλανίζουν τcν συµπαθέστατη τάξη τ΅ν ψαλτ΅ν τÉς ^EλληνικÉς
\Oρθόδοξης \Eκκλησίας, εrναι πρÄγµα δυσχείριστο, παρ\ ¬λον ¬τι ™ âνασχόληση µb τe θέµα αéτe καθ\ ëαυτό,
δηλαδc τcν Ψαλτικc Tέχνη καd θεωρία καd πράξη, εrναι àπ\ τa àγαπητότατα âπιτηδεύµατα τÉς ζωÉς µου. Kι
™ δεινή µου θέση εrναι τe π΅ς νa π΅ τa ¬σα, àπ\ τc µιa µεριά, αéτονόητα κανοναρχεÖ ™ προσέγγιση καd µόνο µb
τcν φίλη τέχνη καd âπιστήµη τÉς ΨαλτικÉς µας, δηλαδc ™ Ψαλτικc ½ς Πράξη κι ™ Mουσικολογία ½ς îστορία
καd θεωρία καd προσδιορισµeς κανόνων, κι àπ\ τcν ôλλη µεριa οî φίλοι καd ïµόζηλοι τÉς ψαλτικÉς παραδόσεως,
οî ψάλτες µας, τa ùχι πάντοτε αéτονόητα α¨τι΅νται καd δυσπιστοÜν öναντι τÉς µουσικολογικÉς âρεύνης j καd
αéθαιρετοÜν κατa τcν âκτέλεση τÉς ψαλµωδίας.
Kαd αéτονόητα πράγµατα στcν âπιστήµη καd τcν öρευνα εrναι ™ àναζήτηση τÉς àλήθειας πάντοτε, µb τcν
διακρίβωση îστορικ΅ν, σηµειογραφικ΅ν, παλαιογραφικ΅ν, µορφολογικ΅ν, προσωπογραφικ΅ν καd ôλλων
στοιχείων, ποf ï àµητeς τ΅ν χειρογράφων καd ™ πατροπαράδοτη, σb ¬λο τe εsρος τ΅ν êπανταχοÜ ëλληνοφώνων
çρθοδόξων τόπων λατρείας, - καd ùχι σb στενa τοπικιστικa καd µόνο ¬ρια - , καd διαφυλάσσει καd προσφέρει γιa
“τοÜ λόγου τe àσφαλές”. Ta τυχeν νέα τεκµήρια, καd εrναι πάλι αéτονόητο ¬τι δηµοσιοποιοÜνται, συµβάλλουν
στeν àποσαφηνισµe διαφόρων πτυχ΅ν ποf οî πατέρες µας τ΅ν προηγουµένων γενε΅ν δbν γνώριζαν καd δbν
µπόρεσαν νa φωτίσουν, καd στcν βελτίωση τÉς τεχνικÉς καd τοÜ συστήµατος τÉς σηµειογραφικÉς καταγραφÉς
καd çνοµατοδοσίας. ^H âπιστήµη δbν εrναι στατική, ¬ταν µάλιστα àφορÄ σb µιa τέχνη, τcν κατ\ âξοχcν ôυλη
καd âλεύθερη, τcν µουσική, j ψαλτικc στe προκείµενο.
Ta ùχι πάντοτε καd ùχι àπαραίτητα αéτονόητα, εrναι τa ¬σα ετε ½ς α¨τιάσεις, ετε ½ς δυσπιστίες, àκόµα
καd ½ς ≈βρεις καd λοιδωρίες, âκ µέρους κάποιων ψαλτ΅ν καd λέγονται καd γράφονται, µάλιστα τeν τελευταÖο
καιρe ½ς πληµµυρίδα στa ψαλτικa öντυπα, κατa τ΅ν ‘àφώνων’ τάχα καd ‘àκαλλιφώνων’ âπιστηµόνων
µουσικολόγων καd καθηγητ΅ν Πανεπιστηµίων, ½σaν νa πρόκειται γιa µιa κατηγορία àνθρώπων ποf βάνεται νa
ξεθεµελιώσει τcν παράδοση. Kαd δbν εrναι αéτονόητα πράγµατα αéτa γιατd δbν àπορρέουν àπe γνώση τ΅ν
πραγµάτων· εûκολα âλέγχονται ½ς àνακριβÉ. Oî ψάλτες δbν παρακολουθοÜν συνήθως τcν îστορικοθεωρητικc
öρευνα, καd “δbν àναγινώσκουν” τcν πληθf τ΅ν âπιστηµονικ΅ν βιβλίων ποf τdς τελευταÖες δεκαετίες
κυκλοφορήθηκαν, κι ¬ταν “àναγινώσκουν” σως “δbν γινώσκουν” πάντοτε τa γραφόµενα. \Eν΅ τe àντίθετο δbν
συµβαίνει· οî ≤λληνες âπιστήµονες ‘µουσικολόγοι’-ψάλτες, τοfς ïποίους οî ‘πρωτο’-ψάλτες µέµφονται,
γνωρίζουν àπείρως περισσότερα àπe αéτοfς ψαλτικa µαθήµατα, καd βέβαια καd ¬λα τa δικά τους µελοποιήµατα.
Kαd iς µc θιγÉ âδ΅ âκτεν΅ς ™ •ποκρισία κατa τcν àνάληψη τοÜ ρόλου τοÜ ‘τιµητοÜ’ τÉς BυζαντινÉς
MουσικÉς, τάχα ¬τι παραφθείρεται ™ ëρµηνεία κατa π΅ς ™ καθιερωµένη Nέα Mέθοδος τ΅ν τρι΅ν Διδασκάλων
ïρίζει καd διδάσκει, âν΅ τcν àπεµπολοÜµε ψάλλοντας καd διδάσκοντας δίφωνη καd τρίφωνη καd τετράφωνη
Eéρωπαϊκc Mουσική, ποf σαφ΅ς δbν ïρίζει ™ Nέα Mέθοδος, καd στρεφόµαστε κιόλας âναντίον τ΅ν àκραιφν΅ν
τÉς BυζαντινÉς MουσικÉς âρευνητ΅ν καd ψαλτ΅ν.
Aéτονόητο, λοιπόν, εrναι ¬τι ™ öρευνα δbν öχει πέρας τ΅ν àναζητήσεών της καd δbν µπορεÖ νa âµποδισθÉ νa
πραγµατοποιεÖται. Aéτονόητο εrναι ¬τι ™ Ψαλτικc εrναι καd τέχνη, καd εrναι àπόλυτα âλεύθερη, ½ς àπόλυτη
öκφραση καd δηµιούργηµα τοÜ πνεύµατος, τe ïποÖο “¬που θέλει πνεÖ” καd πάντοτε âµπνέει γιa νέα
µελουργήµατα. ^H ψαλµωδία ¬µως στeν πάντιµο χ΅ρο τÉς λατρείας εrναι ™ πάγκοινη öκφραση τ΅ν
συναισθηµάτων τ΅ν πιστ΅ν κατa τcν àναφορά τους στe Θεό, καd λειτουργεÖ ôρα µb συγκεκριµένες µορφbς
âκφράσεως, ¬πως ™ Λειτουργικc καd ™ Θεωρία τÉς ΨαλτικÉς διαµορφώνει καd κανονίζει. Kαd εrναι αéτονόητο
¬τι ψάλτες καd θεωρητικοd τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης δbν εrναι δυe ξεχωριστa καd àλληλοσυγκρουόµενα µεγέθη,
¬πως γράφεται τeν τελευταÖο καιρe καd πρέπει γρήγορα νa âπανορθωθÉ, àλλa οî διάκονοι τÉς µιÄς καd
àδιαίρετης ψαλτικÉς •ποθέσεως. Kαd οî µουσικολόγοι γνωρίζουν νa ψάλλουν, κατa τe χάρισµα ποf τοfς δόθηκε·
καd οî ψάλτες πρέπει νa γνωρίζουν îκανa θεωρητικά, κατa τeν ïµόρροπο µb τcν καλλιφωνία τους ζÉλο ποf
πρέπει νa àναπτύξουν. Aéτονόητο àκόµα εrναι ¬τι οî ψάλτες πρέπει νa µc παραθεωροÜν τa ¬σα περd τcν θεωρία
τÉς ΨαλτικÉς προσφέρει ™ âπιστηµονικc öρευνα· καd ™ öρευνα εrναι εéλογία ΘεοÜ, ¬πως καd τe χάρισµα τÉς
καλλιφωνίας. ‰ Iδιον τÉς àνθρωπίνης φύσεως εrναι νa γοητεύεται àπ\ τa περιεργωδέστερα νέα πράγµατα καd νa
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θέλει νa τa περιεργασθÉ· καd εrναι θαυµάσιο καd πηγc γνώσεως νa παίρνει κανεdς τc στάση τ΅ν àρχαίων
\Aθηναίων· “àκουσόµεθά σου πάλιν”. ^O Πέτρος Πρωτοψάλτης ï Bυζάντιος, κατa τe Θεωρητικeν τοÜ
Xρυσάνθου (σ. LIII-LIV, §79) “âµέµφετο τeν \Iάκωβον παραβαίνοντα τeν ρυθµeν τ΅ν προσοµοίων ... καd
öλεγεν· iν ¦ξευρα ¬τι ε•ρίσκεταί τις ε¨δήµων τÉς Xειρονοµίας καd ε¨ς τcν \Aµερικήν, µb ¬λην µου τcν πενίαν
âπήγενα καd âµαθήτευα ε¨ς αéτeν δι\ αéτήν”.
Mακαριώτατε, καd φίλοι ïµότεχνοι ψάλτες, “àκουσόµεθα πάλιν” τa αéτa καd περd τa αéτά. Kαd εrναι
εéλογία ΘεοÜ ¬τι οûτε πρέπει νa àναµένουµε ≤ναν àπόστολο νa µÄς τa πÉ, οûτε πρέπει νa πÄµε στcν \Aµερικc
νa τ\ àκούσουµε· εrναι âδ΅ µπροστά µας στa χειρόγραφα καd τcν παράδοση, κι εµαστε âµεÖς οî διοι ποf πρέπει
νa κοιταχτοÜµε στa µάτια καd νa àλληλοδιδαχτοÜµε.
*

^H διάρθρωση τÉς E¨σηγήσεως περd τοÜ πρακτέου στe προκείµενο θέµα, παίρνει τcν àκόλουθη µορφή·
A΄ α. Συνοπτικό Xρονικό. ^H σύγκληση àπ\ τeν Mακαριώτατο \Aρχιεπίσκοπο τεσσάρων
συσκέψεων τdς ™µεροµηνίες 27/3, 25/4, 1/6 καd 22/6/2001
β. Oî ε¨σηγήσεις µb µορφc γραπτ΅ν κειµένων j προφορικÉς àναπτύξεως
B΄. Kαταγραφc τÉς καταστάσεως: δύο βασικbς τάσεις καd ™ âπιστηµονικc âκτίµηση
Γ΄. Te θέµα, καθαυτό·
α. ^H Nέα Mέθοδος, ½ς παραδόθηκε
β. ^H Nέα Mέθοδος, µb àναλυτικc ëρµηνεία
γ. ^H Nέα Mέθοδος, µb κωδικοποίηση σηµαδίων
δ. Διάκριση: νέες δηµιουργίες ποf δικαιολογοÜν νέα àναλυτικc καταγραφc
Δ΄. Θεωρητικc öρευνα·
α. \Oνοµασίες τ΅ν ¦χων
β. E¨σαγωγc τ΅ν χειρονοµικ΅ν σηµαδι΅ν
γ. ^H χρήση τ΅ν •φεσο-διέσεων, j ‘συστηµατικa θέµατα’
E΄. ^H θεωρητικc αéθεντία·
\Eπιτροπc γιa µελέτη καd καθορισµe καd âπιβολc πορισµάτων, γιa κοινc διδασκαλία
καd ëρµηνεία τÉς MουσικÉς.
*
A΄.
α. Συνοπτικe χρονικό. H σύγκληση τ΅ν συσκέψεων.
§ Γιa τcν •πόθεση τÉς ëρµηνευτικÉς προσεγγίσεως τÉς σηµειογραφίας τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης, καd γιa
ôλλα παρεµφερÉ θεωρητικa θέµατα, πραγµατοποιήθηκαν τέσσερεις συσκέψεις στe γραφεÖο τοÜ Mακαριωτάτου
\Aρχιεπισκόπου \Aθην΅ν καd πάσης ^Eλλάδος κ. Xριστοδούλου, στcν ^Iερa \Aρχιεπισκοπή, µb πρωτοβουλία
συγκλήσεως τοÜ ¨δίου τοÜ \Aρχιεπισκόπου, ≈στερα àπe µιa πρόταση τοÜ Πρωτοψάλτου κ. Xαριλάου
Tαλιαδώρου σb µιa âπίσκεψή του στeν \Aρχιεπίσκοπο καd παράλληλο ατηµα τοÜ προέδρου τÉς ^Oµοσπονδίας
Συλλόγων ^Iεροψαλτ΅ν ^Eλλάδος Πρωτοψάλτου κ. Xρήστου Xατζηνικολάου, ï ïποÖος παρέστησε ½ς µέγα
σχίσµα στeν îεροψαλτικe κόσµο τcν διαφορa ëρµηνευτικ΅ν àπόψεων âπd τÉς ΨαλτικÉς, ¬πως διενεργεÖται
κυρίως àπ\ τeν Πρωτοψάλτη κ. ΛυκοÜργο \Aγγελόπουλο καd ôλλους συνεργάτες του ποf ψάλλουν κατa τeν διο
τρόπο καd διδάσκουν καd δηµοσιεύουν βιβλία θεωρητικά, àπότοκα τÉς διδασκαλίας τοÜ µακαρίτου διδασκάλου
Σίµωνος KαρÄ. Kαd τe ¬λο πρÄγµα κορυφώθηκε καd êπλώθηκε µετa τcν πραγµατοποίηση τοÜ A΄ Πανελληνίου
Συνεδρίου µb θέµα “Θεωρία καd Πράξη τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης” ποf ε¨σηγήθηκε ï •ποφαινόµενος Γρηγόριος
Στάθης, καd πραγµατοποιήθηκε çργανωµένο àπ\ τe ≠Iδρυµα BυζαντινÉς Mουσικολογίας τÉς \Eκκλησίας τÉς
^Eλλάδος, τe τριήµερο 3-5 Nοεµβρίου 2000, στcν \Aθήνα. Kατa τcν διάρκεια αéτοÜ τοÜ îστορικοÜ συνεδρίου
âκδηλώθηκαν µb öντονο καd àνοίκειο, κάποιες φορές, ≈φος οî •ποβόσκουσες àµφισβητήσεις καd àντιρρήσεις καd
àπαξιώσεις καd κατακραυγbς κατa τοÜ Λυκούργου \Aγγελοπούλου καd τοÜ ‘συστήµατος’ τοÜ KαρÄ, ¬πως
λέγουν.
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§ Mετa τe Συνέδριο οî διοι αéτοd àµφισβητίες, àπ\ τcν καθιερωµένη χορεία τ΅ν πρωτοψαλτ΅ν, δηλαδc ï
κ. \Aθανάσιος Kαραµάνης, ï κ. Mανώλης Xατζηµάρκος, ï κ. Bασίλειος KατσιφÉς, καd οî Δηµήτριος
\Iωαννίδης καd \Iωάννης Δαµαρλάκης àπ\ τcν Kρήτη, προχώρησαν σb δηµοσιεύµατα στeν ψαλτικe περιοδικe
τύπο, µb παρανόηση παντελÉ τ΅ν γενοµένων στe Συνέδριο καd µb àσύστατες κατηγορίες καd κατa τοÜ
προσώπου µου, ¬τι συνευδόκησα µb τcν ‘Kαραϊκc’ παράταξη καd âµπόδισα τcν âλεύθερη öκφραση τ΅ν ψαλτ΅ν
νa ποÜν καd νa κατακεραυνώσουν τοfς ‘\Aγγελοπουλικούς’, ¬πως θεωροÜν αéτοd τa πράγµατα. Δbν qταν τότε,
καd φοβÄµαι δbν εrναι àκόµη σb θέση νa κάνουν διάλογο µb âπιστηµονικe λόγο, καd πολf περισσότερο νa
κατανοήσουν κάποια àδιαµφισβήτητα πράγµατα καd νa τa παραδεχθοÜν. Ta κείµενα ποf δηµοσιεύτηκαν καd
κάποια ποf δbν δηµοσιεύτηκαν, τa öστειλαν στeν O¨κουµενικe Πατριάρχη κ. BαρθολοµαÖο, τeν \Aρχιεπίσκοπο
\Aθην΅ν καd πάσης ^Eλλάδος κ. Xριστόδουλο, σb ¬λους τοfς Mητροπολίτες τÉς \Eκκλησίας τÉς ^Eλλάδος, τοÜ
O¨κουµενικου Πατριαρχείου, σb ^Yπουργούς, σb Mουσικολόγους καd δbν ξέρω σb ποιοfς ôλλους. Kαd µb τcν
àναγραφc σ\ ≤να φάκελο τοÜ çνόµατός µου καd τÉς διευθύνσεως τοÜ σπιτιοÜ µου, χωρdς κανένα διαβιβαστικe
σηµείωµα, τa κοινοποίησαν καd σb µένα.
§ Ἔκρινα πgς δbν öπρεπε ν\ àπαντήσω σb τέτοιου εἴδους συµπεριφορά, παρ\ ¬λο ¬τι µοÜ διαµηνύθηκε
σχετικa àπe êρµόδιες πλευρές. ^Eτοίµασα τe “Xρονικe καd τa Πορίσµατα” τοÜ Συνεδρίου τa ïποÖα παρέδωσα
καd δηµοσιεύτηκαν στe περιοδικe \Eκκλησία, στe τεÜχος τοÜ Mαρτίου 2001. Στe κείµενο αéτό, τcν êρµόδια
καd •πεύθυνη àπάντηση, περιέχονται καd δύο παράγραφοι σχετικbς µb τdς α¨τιάσεις αéτ΅ν τ΅ν àνθρώπων, µb
πνεÜµα µουσικολογικÉς καd συνεδριακÉς παιδαγωγίας.
§ ^H κατάσταση, λοιπόν, αéτc περd τa ψαλτικa πράγµατα, ποf παρουσιάστηκε ½ς âπικίνδυνη τάση καd
‘σχίσµα’ καd ‘α¥ρεση’ στeν îεροψαλτικe κόσµο, κορυφώθηκε καd µb τcν προσφυγc στa δικαστήρια âκ µέρους
τοÜ κύκλου τοÜ κ. Λυκούργου \Aγγελοπούλου καd τοÜ κ. Γεωργίου Kωνσταντίνου, συγγραφέως καd âκδότου
ëνeς ΘεωρητικοÜ τÉς BυζαντινÉς MουσικÉς, τe ïποÖο πολf κατέκριναν οî àµφισβητίες καd µb ôκοµψες j καd
•βριστικbς φράσεις δήλωσαν καd öγραψαν ¬τι πρέπει νa ‘καÉ’ αéτe τe βιβλίο. ^H δικαστικc àγωγc στρέφεται
κατa τ΅ν κυρίων B. KατσιφÉ καd Δ. \Iωαννίδου, Mανώλη Xατζηµάρκου καd Xρήστου Xατζηνικολάου, καd
ζητεÖται ≤να •πέρογκο ποσό, πολλ΅ν ëκατοµµυρίων δραχµ΅ν àπ\ τeν καθένα γιa τcν äθικc ζηµία ποf
προκάλεσαν.
§ Mπροστa σ\ αéτcν τcν τροπc τ΅ν πραγµάτων ï \Aρχιεπίσκοπος öκρινε καλe νa συγκαλέσει σb ε¨δικc
σύσκεψη, σb πρώτη φάση, τeν κ. Tαλιαδ΅ρο, ï ïποÖος öθεσε ¬ρο νa παρευρίσκοµαι κι âγώ, τeν κ. \Aγγελόπουλο,
καd τeν κ. Xατζηνικολάου, ï ïποÖος öφερε καd τeν Γραµµατέα τÉς ^Oµοσπονδίας κ. Παναγιώτη Mαρούλη.
§ Σ\ αéτcν τcν πρώτη σύσκεψη, 27 Mαρτίου 2001, öγινε µιa πρώτη προσπάθεια âντοπίσεως καd
âκτιµήσεως τοÜ θέµατος στdς πραγµατικές του διαστάσεις. ≠Yστερα àπe µιa ε¨σαγωγc τοÜ \Aρχιεπισκόπου, ποf
φανέρωσε τοfς λόγους τÉς συγκλήσεως αéτÉς τÉς συσκέψεως καd τe âνδιαφέρον του µαζd γιa τa ψαλτικa
πράγµατα, ï λόγος πέρασε στcν ταπεινότητά µου, γιa µιa πρώτη àποτίµηση. Erπα, - ï κ. Mαρούλης κρατοÜσε
κάποιες σηµειώσεις γιa Πρακτικά, ‘¬τι τe θέµα öχει κυρίως ëρµηνευτικbς διαστάσεις τÉς σηµειογραφίας κατa
τcν ψαλµώδηση àπ\ τοfς ψάλτες· ¬τι ™ γνώση τÉς σηµειογραφίας στcν πρωτότυπη µορφc καd στdς πρ΅τες
âξηγήσεις της εrναι ï βασικeς ïδηγός, νa δοÜµε δηλαδc τί âξήγησαν οî τρεÖς διδάσκαλοι καd τί ôφησαν
àνεξήγητο, τe ïποÖο iν γνωρίζουµε καd âξηγοÜµε âµεÖς σήµερα, δbν σηµαίνει ¬τι παραβιάζουµε τcν Nέα Mέθοδο·
¬τι στcν ëρµηνευτικc àπόδοση τÉς σηµειογραφίας τÉς Nέας Mεθόδου πρέπει νa διακρίνουµε τί •παγορεύεται
àπ’ τc σηµειογραφία νa àποδίδουµε καd τί ï κάθε ψάλτης προσθέτει, πέρα àπ\ τcν πρωτότυπη σηµειογραφία, κι
iς θεωρεÖ αéτeς ¬τι àποδίδει σωστa τcν σηµειογραφία, κι iς âπικαλεÖται τcν ¬ποια στερρc παράδοση τοÜ ¬ποιου
δασκάλου του· ¬τι, ¬ταν πρόκειται γιa ëρµηνευτικbς àποδόσεις, ποf σαφ΅ς δbν •παγορεύονται àπ\ τcν
πρωτότυπη σηµειογραφία καd τcν παράδοση, δbν πρέπει νa θεωροÜµε τdς µbν àποδόσεις τ΅ν µbν ψαλτ΅ν çρθές,
καd τdς ôλλες τ΅ν ôλλων ψαλτ΅ν j τ΅ν ‘âπιστηµόνων’ ‘µc ψαλτ΅ν’, ¬πως κατηγοροÜν οî çλιγοµαθεÖς j καd
àδαεÖς σb βάθος τÉς âπιστήµης καd τÉς τέχνης τÉς ΨαλτικÉς, µc çρθές· καd ¬τι ôρα δbν •πάρχει µέγα χάσµα,
καd δυe ùχθες, καd δυe παρατάξεις, àλλ\ ¬τι χρειάζεται γνώση, γνώση, γνώση’. ^O \Aρχιεπίσκοπος κατενόησε τe
πρÄγµα.
§ ^O κ. Tαλιαδ΅ρος ¦θελε νa πÉ αéτa ποf ¦θελε νa πÉ στeν κ. \Aγγελόπουλο, καd τa εrπε· ¬τι, ‘ποÜ τa
βρήκατε αéτά· εrναι τοÜ KαρÄ, ï ïποÖος ôνθρωπος δbν qταν ψάλτης, ¬τι νa τa σταµατήσετε, νa ψάλετε âσεÖς
¬πως θέλετε, δική σας •πόθεση, àλλa νa µc τa διδάσκετε· ≤να εrναι τe σύστηµα, τe τÉς Nέας Mεθόδου καd δbν
χρειάζεται τίποτε ôλλο’. Πάνω σ\ αéτa εrπε καd ï κ. Xατζηνικολάου ¬τι ‘τe πρÄγµα öχει διαστάσεις, âπειδc
αéτοd δικτυώθηκαν καd τa βιβλία τους προωθοÜνται µέσω τοÜ ^Yπουργείου Παιδείας σb ¬λα τa ΣχολεÖα· ¬τι οî
περισσότεροι δάσκαλοι τÉς MουσικÉς öχουν µπολιαστÉ µ\ αéτcν τcν θεωρητικc διδασκαλία καd διδάσκουν öτσι·
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¬τι •πάρχει àπόγνωση στa παιδιa ποf λένε ¬τι δbν καταλαβαίνουν τίποτε, κι ¬τι ¬λες αéτbς οî διαπιστώσεις
öρχονται àπe ¬λα τa σηµεÖα τÉς ëλληνικÉς âπικράτειας’. ^O κ. \Aγγελόπουλος àπ\ τc µεριά του ôρχισε νa
àµύνεται µb εéθεÖες âρωτήσεις πρeς τeν κ. Tαλιαδ΅ρο· δηλαδή, ‘π΅ς ψάλλεις âσύ, ποÜ öµαθες ψαλτικά· ¬ταν
ψάλλεις ψάλλεις àκριβ΅ς ¬πως τe öλεγε ï διδάσκαλός σου j βάζεις καd προσωπικc ëρµηνεία; Aéτe κάνω κι
âγώ, εrπε· προσπαθ΅ νa àποδώσω τa σηµάδια, τa διαστήµατα, γενικa τcν öκφραση, κατa π΅ς τa Θεωρητικά,
ùχι ï Σίµων KαρÄς, àλλa ï Xρύσανθος λέγει καd ™ \Eπιτροπc τοÜ 1881. Tc διάβασες, κ. Tαλιαδ΅ρε, αéτcν
τcν “Στοιχειώδη διδασκαλία;”· καd λέγει âτοÜτο κι âκεÖνο καd τά ôλλα· καd τa àπηχήµατα, âπειδc öγινε
σχετικeς λόγος, κι αéτa διδάσκονται στe Θεωρητικe τοÜ Xρυσάνθου· καd οî ≤λξεις, κι αéτbς προσδιορίστηκαν
στcν \Eπιτροπc τοÜ 1881’ ...
§ ^H œρα εrχε περάσει· ï κ. Tαλιαδ΅ρος ξαναεÖπε πgς ‘πρέπει νa τa àφήσετε αéτa καd νa àκολουθεÖτε
τοfς ψάλτες ποf àνάλωσαν τc ζωή τους ψάλλοντας ¬πως παρέλαβαν, καd θa ε¨ρηνεύσουµε ¬λοι. Aéτe τe παιδd
τeν Γεώργιο Kωνσταντίνου νa τeν φέρουµε âδ΅ νa µÄς πεÖ γιατd γράφει αéτa ποf γράφει καd νa µÄς ψάλλει ï
ἴδιος αéτa ποf γράφει· δbν ψάλλονται σÄς λέω. Na ρθÉ âδ΅ νa τeν âξετάσω âγώ’. Mb αéτcν τcν àφορµc
àποφασίστηκε νa διευρυνθÉ ™ \Eπιτροπc µέχρι τeν àριθµe δώδεκα καd νa συσκεφθοÜµε πάλι τcν 25 \Aπριλίου.
^O \Aρχιεπίσκοπος εrπε, σb δική µου παρατήρηση καταληκτήρια ¬τι τe θέµα εrναι âπιστηµονικe στcν οéσία του,
‘νa παρακληθÉ ï κύριος καθηγητής, ï κ. Στάθης, νa µÄς κάνει µιa ε¨σήγηση σχετικc νa διαφωτισθοÜµε ¬λοι
γιa τdς διάφορες πτυχbς τÉς ëρµηνευτικÉς προσεγγίσεως τÉς σηµειογραφίας’. Eéχαρίστως àποδέχθηκα καd
εrπα ¬τι θa ëτοιµάσω σb φωτοτυπίες δύο παραδείγµατα, στcν πρωτότυπη σηµειογραφία καd σb διαδοχικbς
âκτυπώσεις µέχρι σήµερα, ¬που θa φαίνονται οî àλλαγές. Ta παραδείγµατα θa εrναι ï εîρµeς “Πεποικιλµένη”
καd τe “Kύριε âκέκραξα” σb α΄ qχο. Oî ôλλοι µουσικώτατοι ποf προτάθηκαν qταν οî κύριοι: \Aντώνιος
\Aλυγιζάκης, \Aχιλλέας Xαλδαιάκης, Δηµήτριος NεραντζÉς, Γεώργιος \Aγγελινάρας, \Iωάννης \Aρβανίτης,
Γεώργιος Kωνσταντίνου, Mανώλης Xατζηµάρκος, Zάχος Nικολέρης, καd ≈στερα àπe δική µου πρόταση καd
κάποιος àπ\ τeν «Σύλλογο πρeς διάδοσιν τÉς \EθνικÉς MουσικÉς», ï κ. \Aναστάσιος Φωτόπουλος, âφ\ ¬σον οî
àναφορές µας εrναι καd στe θεωρητικe öργο τοÜ µακαρίτου Σίµωνος KαρÄ.
§ Te σύντοµο χρονικό, γιa τcν προϊστορία τοÜ θέµατος καd τcν πρώτη προσπάθεια âντοπισµοÜ του στdς
πραγµατικbς διαστάσεις του κατa τcν πρώτη σύσκεψη µb σχετικc φόρτιση, τελειώνει âδ΅. Oî τρεÖς ôλλες
πολύωρες συσκέψεις ποf πραγµατοποιήθηκαν µb διευρυµένη τcν ïµάδα, - àπουσίασε λόγω àδυναµίας του νa
àνταποκριθÉ ï κ. Γ. \Aγγελινάρας, öγιναν τdς ™µεροµηνίες 25/4, 1/6 καd 22/6/2001, πάντοτε στe γραφεÖο τοÜ
\Aρχιεπισκόπου στcν ^Iερa \Aρχιεπισκοπή. Kατa τcν τελευταία σύσκεψη ï Mακαριώτατος \Aρχιεπίσκοπος κ.
Xριστόδουλος àνέθεσε στcν µουσικολογιότητά µου τcν σύνταξη τÉς παρούσης E¨σηγήσεως γιa τcν σύσκεψη
τÉς 18 Σεπτεµβρίου 2001. Kαd θa àποφασισθÉ ™ περαιτέρω âνασχόληση µb τe προκείµενο θέµα.
β. Oî ε¨σηγήσεις µb µορφc γραπτ΅ν κειµένων j προφορικÉς àναπτύξεως
§ Γραπτbς ε¨σηγήσεις κατέθεσαν καd àνέγνωσαν κατa τdς συσκέψεις οî: Γρ. Θ. Στάθης, Xαρίλαος
Tαλιαδ΅ρος, Mανώλης Xατζηµάρκος, Zάχος Nικολέρης, Δηµήτριος NεραντζÉς, XρÉστος Xατζηνικολάου,
Γεώργιος Kωνσταντίνου (äχητικa δείγµατα καd καταγραφή µαγνητοφωνήσεων), \Aναστάσιος Φωτόπουλος,
ΛυκοÜργος \Aγγελόπουλος.
§ ≠Oλοι συνεζήτησαν τdς διάφορες ε¨σηγήσεις, σb µικρe µÄλλον βαθµό. oHταν φανερe ¬τι ™ ε¨δικc καd
διεξοδικc συζήτηση γιa τcν πληθώρα τ΅ν λεπτοµερει΅ν ποf θίχτηκαν, δbν qταν âφικτή. Oî Kωνσταντίνου καd
\Aρβανίτης, ποf δbν παρουσίασαν ε¨δικc γραπτc ε¨σήγηση, öκαναν προφορικc àνάπτυξη τ΅ν àπόψεών τους.
Διάλογος öντονος öγινε κατa διαστήµατα µεταξf τοÜ Πρωτοψάλτου κ. Tαλιαδώρου καd τ΅ν κκ.Kωνσταντίνου
καd \Aγγελοπούλου.
*

B΄.
Kαταγραφc τÉς καταστάσεως: δύο βασικbς τάσεις καd ™ âπιστηµονικc âκτίµηση
α. Tcν µία τάση συνθέτουν οî âγκαλοÜντες γιa αéθερεσία κατa τcν διδασκαλία τÉς BυζαντινÉς MουσικÉς,
Πρωτοψάλτης κ. X. Tαλιαδ΅ρος, ï Πρωτοψάλτης κ. Mανώλης Xατζηµάρκος καd ï Πρωτοψάλτης κ.
XρÉστος Xατζηνικολάου, âνεργ΅ν καd •πe τcν συνδικαλιστικc ¨διότητα τοÜ Προέδρου τÉς OM.Σ.I.E. ^O
Γραµµατεfς τÉς ^Oµοσποσπονδίας κ. Π. Mαρούλης περισσότερο äκροÄτο. ^O Πρωτοψάλτης κ. Z. Nικολέρης
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µb τe •πόµνηµά του âξέθεσε τdς àπόψεις του, ποf •περαµύνονται τcν παραδεδοµένη διδασκαλία, καd κατa τοÜτο
âµµέσως εrναι κατa τ΅ν âγκαλουµένων. Tονίζεται àπe µέρους τους âµµονc στcν ‘àκλινÉ’ ψαλτικc παράδοση,
¬πως οî διοι τcν âννοοÜν.
β. Oî âγκαλούµενοι εrναι βασικa δύο, ï Πρωτοψάλτης κ. Λ. \Aγγελόπουλος, καd ï κ. Γεώργιος
Kωνσταντίνου, συγγραφεfς καd âκδότης σχετικοÜ ΘεωρητικοÜ µb τίτλο “Θεωρία καd Πράξη τÉς
\EκκλησιαστικÉς MουσικÉς” (\Aθήνα 1997 καd 1998), ποf περιέχει τdς ‘αéθαιρεσίες’. \Eγκαλούµενο εrναι καd
¬λο τe ‘σύστηµα τοÜ Σίµωνος KαρÄ’. ^O κ. \Aναστάσιος Φωτόπουλος, παρ\ ¬λο ¬τι δbν παρίστατο ½ς âπίσηµος
âκπρόσωπος τοÜ “Συλλόγου πρeς διάδοσιν τÉς \EθνικÉς MουσικÉς”, εrχε λόγο àπαντητικό. ^O κ. \Iωάννης
\Aρβανίτης δbν âγκαλεÖται εéθέως, àλλ\ ½ς προσκείµενος στcν περd τeν \Aγγελόπουλο ïµάδα καd τa αéτa
πρεσβεύων, κατa τdς συσκέψεις τοποθετήθηκε σ\ αéτcν τcν ïµάδα. Kαd οî âγκαλούµενοι, κατa δίκαιο µέτρο,
âγκαλοÜν τοfς âγκαλοÜντας αéτοfς γιa àνεπίγνωστη αéθαιρεσία καd ½ς πρeς τcν àναλυτικc σηµειογραφικc
καταγραφc καd ½ς πρeς τcν àπόδοση τ΅ν ψαλµάτων.
§ \Aνάµεσα àπ\ τdς δυe αéτbς σαφεÖς τάσεις ε•ρίσκονται οî κύριοι Γρηγόριος Στάθης, \Aντώνιος
\Aλυγιζάκης καd \Aχιλέας Xαλδαιάκης, οî ïποÖοι •πe τcν ¨διότητα τ΅ν πανεπι-στηµιακ΅ν διδασκάλων, ¬πως
καd ï κ. \Iωάννης \Aρβανίτης, γν΅στες καd τÉς θεωρίας καd τÉς πράξεως, - παρa τdς ôδικες καd •ποτιµητικbς
προσβολbς àπ\ τοfς ψάλτες - , öκριναν ¬τι τe ¬λο πρÄγµα χρήζει περαιτέρω âρεύνης, πρeς àποσαφήνιση πολλ΅ν
πτυχ΅ν του, ¬τι καd ™ τέχνη εrναι âλεύθερη, àλλ\ ¬τι καd ™ âπιστήµη δbν µένει σb στεγανά· πάντοτε προέχει ™
öρευνα γιa àναθεωρήσεις καd βελτιώσεις. ^O Γρ. Στάθης, µb τcν πρώτη γραπτc ε¨σήγησή του στcν συζήτηση,
ε¨δικa γιa τcν îστορία τÉς χρήσεως τ΅ν συγκεκριµένων âκφραστικ΅ν σηµαδι΅ν, κατέδειξε τcν παράλληλη
χρήση τ΅ν σηµαδι΅ν µb τcν διδασκαλία τÉς Nέας Mεθόδου ποf τa àπέκλεισε, καd τcν àναγκαιότητα τ΅ν
σηµαδι΅ν αéτ΅ν, κυρίως γιa λόγους κωδικοποιήσεως συγκεκριµένων µελισµ΅ν· ™ κωδικοποίηση âγγυÄται τcν
διατήρηση τÉς παραδόσεως καd συγχρόνως εrναι κριτcς τ΅ν νεωτερισµ΅ν, καd µάλιστα τ΅ν âκφραστικ΅ν
αéθαιρεσι΅ν, ποf πάντοτε εéτελίζουν τcν τέχνη. ^O Πρωτοψάλτης κ. Δ. NεραντζÉς, ¬πως âξάγεται àπ\ τcν
γραπτc ε¨σήγησή του καd τdς παρεµβάσεις του, κινεÖται σ\ αéτeν τeν χ΅ρο τÉς âπιστηµονικÉς θεωρήσεως τÉς
ëρµηνευτικÉς στcν Ψαλτική, µb συνεπίκουρο γνώµονα καd τcν προφορικc παράδοση.
*

Γ΄.
Te θέµα, καθαυτό·
§ Te θέµα, στcν âπιφανειακή του ùψη, µοιάζει êπλό· πρόκειται γιa τcν ψαλτικc àπόδοση τÉς
σηµειογραφίας τÉς Nέας Mεθόδου, ποf ½ς γνωστe προέκυψε ½ς τρίτος σταθµeς στcν âξέλιξη τÉς
σηµειογραφίας, στeν περίβολο τοÜ O¨κουµενικοÜ Πατριαρχείου στcν Kωνσταντινούπολη, καd âγκαινίασε τcν
τέταρτη περίοδο, “τÉς àναλυτικÉς σηµειογραφίας, 1814 µέχρι σήµερα”. Kάτω ¬µως àπ\ τcν âπιφάνεια αéτc
εrναι ¬λη ™ προηγούµενη àδιάκοπη φωνητικc καd σηµειογραφικc παράδοση τÉς ΨαλτικÉς, καd µάλιστα τÉς
τρίτης περιόδου, “τÉς µεταβατικÉς âξηγητικÉς, 1670 - 1814”, τcν ïποία παρέλαβαν καd συστηµατοποίησαν σb
τελικc àναλυτικc µορφc οî τρεÖς Δάσκαλοι τÉς Nέας Mεθόδου, Xρύσανθος - Γρηγόριος - Xουρµούζιος. ^H
χειρόγραφη παράδοση καd ™ γνώση àκριβ΅ς αéτÉς τÉς περιόδου àποτελεÖ καd τeν öλεγχο τοÜ τί çρθ΅ς
âξηγήθηκε σb τελικc µορφc καd καταγράφτηκε àναλυτικά, τί παραλείφθηκε àπ\ τοfς τρεÖς δασκάλους καd γιατί,
καd ποιbς âκφραστικbς ¨διαιτερότητες κάποιων σηµαδι΅ν ëνοποιήθηκαν καd àποδόθηκαν µόνο µb µία âκφραστικc
âκδοχc καd ëρµηνεία, σως καd κατa τcν παράδοση συγκεκριµένου δασκάλου, àκόµα ποιa âκφραστικa j
χειρονοµικa σηµάδια καd οî διοι οî τρεÖς δάκαλοι καd οî σύγχρονοί τους χρησιµοποίησαν κατa τcν àρχc τÉς
âξηγητικÉς δραστηριότητος καd ποιa διατήρησαν j âγκατέλειψαν ≈στερα àπe κάποια χρονικc περίοδο.
§ Kαd πρέπει νa τονισθÉ, γιa νa κατανοηθÉ, ¬τι οî µεταρρυθµιστbς τρεÖς δάσκαλοι àπευθύνονταν σb
ïµοτέχνους ψάλτες καd δασκάλους τÉς µουσικÉς τÉς âποχÉς τους, ποf κι âκεÖνοι, ¬πως αéτοί, γνώριζαν τcν
τρέχουσα τότε συνοπτικc σηµειογραφία καd µποροÜσαν νa àναπληρώνουν τdς τυχeν âλλείψεις τÉς àναλυτικÉς
σηµειογραφίας, καd µποροÜσαν νa àναλύουν τdς συνοπτικά, πολλbς φορές, καταγραµµένες διες θέσεις, ποf τdς
κατέγραψαν àναλυτικa καd οî τρεÖς δάσκαλοι τουλάχιστον µιa φορa, ¬ταν τdς πρωτοσυναντοÜσαν σb
µελοποιήµατα ποf âξηγοÜσαν. Te διο µποροÜσαν οî σύγχρονοι µb τοfς τρεÖς δασκάλους τότε ψάλτες νa
διακρίνουν τdς διαφορετικbς âκφραστικbς λεπτοµέρειες ποf παρασήµαιναν τa σηµάδια, ποf δbν διατήρησαν οî
τρεÖς δάσκαλοι, καd νa τdς àποδίδουν κατa τcν ψαλτικc ëρµηνεία τους. Aéτc ™ κάποια àσάφεια, ½ς πρeς τcν
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öκφραση, ποf ôφησαν οî τρεÖς δάσκαλοι, ε≈ρισκε τdς συγκεκριµένες çρθbς λύσεις àπ\ τcν προφορικc ψαλτικc
παράδοση. ≠Oσο ¬µως ï καιρeς περνοÜσε καd ™ παλαιa γενεa τ΅ν ψαλτ΅ν âξέλειπε, τόσο καd ™ γνώση τÉς
çρθÉς ψαλτικÉς παραδόσεως, ποf àπέρρεε κι àπ\ τcν παλαιa σηµειογραφία, àτονοÜσε καd öπασχε, καd πάσχει·
καd συµβάλλει σb ‘κατa βούληση σαφηνισµe’ àπ\ τeν κάθε αéτόκλητο ‘αéθεντικe’ ψάλτη j διδάσκαλο, κι
ëποµένως καd σb ‘κατa βούληση àπόρριψη’ αéτ΅ν τ΅ν âκφραστικ΅ν àπόψεων.
§ Te θέµα, àκόµα, πρέπει νa προσδιορισθÉ στe µελοποιητικe öργο τ΅ν διδασκάλων τÉς πρe τοÜ 1814
âποχÉς πρeς τa πίσω, ποf àποτελεÖ καd τe µέγα κληρονόµηµα τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης, τe γραµµµένο
πρωτοτύπως σb συνοπτικc σηµειογραφία καd âξηγηµένο µετa καd καταγραµµένο µb τcν àναλυτικc
σηµειογραφία τÉς Nέας Mεθόδου. ^H ïποιαδήποτε ëρµηνευτικc προσέγγιση αéτοÜ τοÜ öργου τÉς BυζαντινÉς
καd MεταβυζαντινÉς, µέχρι τe 1814, περιόδου πρέπει νa γίνεται µb κριτικe πνεÜµα, καd ôρα γνώση τ΅ν πηγ΅ν,
γιa νa διασφαλίζεται ™ γνήσια καd αéθεντικc παράδοσή του. \Aλλοι΅ς πρόκειται γιa διασκευc καd παραχάραξη
καd àλλοίωση τ΅ν âπωνύµων öργων, ποf οûτε οî δηµιουργοί του τe παρέδωσαν öτσι οûτε ™ σηµειογραφική του
πρωτότυπη καταγραφc •παγορεύει τέτοια παραµόρφωση. Kαd âπειδc τa µελοποιήµατα αéτ΅ν τ΅ν διδασκάλων,
ποf οî περισσότεροι •πÉρξαν Πρωτοψάλτες καd Λαµπαδάριοι τ΅ν πατριαρχικ΅ν àναλογίων, àποτελοÜν τcν
βασικc ψαλτικc παράδοση καd αéτa διαδόθηκαν µb τdς πρ΅τες âκδόσεις καd τdς âπανεκδόσεις, εrναι πρόδηλο ¬τι
αéτa àποτελοÜν πρωτίστως καd τe µέληµα τÉς çρθÉς καd πιστÉς àποδόσεώς τους, µb τcν àναλυτικc
σηµειογραφία τÉς Nέας Mεθόδου. Erναι ï öντεχνος καd γραπτeς µουσικeς πολιτισµός µας, κτÉµα ¬λων µας, καd
πρέπει νa τeν σεβόµαστε àπολυπραγµόνητα.
§ ^H δια διευκρίνηση κατa τcν ëρµηνεία τÉς σηµειογραφίας àφορÄ καd στa πρωτότυπα συνθέµατα τ΅ν
διδασκάλων µετa τe 1814, ποf öγραψαν κατa τeν τρόπο τ΅ν παλαι΅ν διδασκάλων, καd ôρα χρησιµοποίησαν καd
χρησιµοποιοÜν τa δια σηµειογραφικa καd ψαλτικa µορφώµατα.
§ Σχηµατικά, •πάρχουν τέσσερεις κατηγορίες, σb δηµοσιευµένα βιβλία j καd διδακτικa χειρόγραφα
âγχειρίδα, χρήσεως τÉς àναλυτικÉς σηµειογραφίας.

α. ^H Nέα Mέθοδος, ½ς παραδόθηκε
§ Ta πρωτόγραφα χειρόγραφα τ΅ν τρι΅ν διδασκάλων καd τ΅ν πρώτων µαθητ΅ν τους, καθgς καd τ΅ν
συγχρόνων êγιορειτ΅ν âξηγητ΅ν διδασκάλων, κυρίως Mατθαίου BατοπεδινοÜ - Nικολάου Δοχειαρίτου \Iωάσαφ Διονυσιάτου, καd τa πρ΅τα öντυπα µουσικa βιβλία στe Bουκουρέστι (τe 1820) καd τe Παρίσι (τe
1821) καd στc συνέχεια, àπ\ τe 1824 στcν Kωνσταντινούπολη, σώζουν καd παραδίδουν τcν αéθεντική, µb
µικρbς διαφορbς κατa τe πέρασµα τ΅ν χρόνων, àναλυτικc σηµειογραφία τ΅ν δύο àπ\ τοfς τρεÖς διδασκάλους,
τοÜ Γρηγορίου καd τοÜ Xουρµουζίου, ™ ïποία δbν εrναι ταυτόσηµη σb λεπτοµέρειες. ^O Γρηγόριος εrναι πιe
συντηρητικός, âν΅ ï Xουρµούζιος εrναι πιe àναλυτικός. \Aναλυτικότεροι àκόµα εrναι οî êγιορεÖτες âξηγητές καd
κυρίως ï Nικόλαος Δοχειαρίτης. Te πρÄγµα öχει µεγάλο âνδιαφέρον καd δείχνει àκριβ΅ς τcν πολυείδεια στcν
ëρµηνευτικc àπόδοση τÉς σηµειογραφίας. Kαd ï λόγος âδ΅ γίνεται γιa τa ¨δια µέλη τ΅ν παλαι΅ν διδασκάλων,
π΅ς τa âξηγοÜν καd τa καταγράφουν àναλυτικa οî δάσκαλοι âξηγητές, διαφοροτρόπως· καd µιά, καd δυό, καd
τρεÖς καd περισσότερες ëρµηνευτικbς âκδοχές. Kαd κάποιες àπ\ αéτbς δbν δικαιολογοÜνται καd δbν •παγορεύονται
àπ\ τcν πρωτότυπη σηµειογραφία.
β. ^H Nέα Mέθοδος, µb àναλυτικc ëρµηνεία
§ \Aπ\ τe 1850 καd µετa κάποιες âπανεκδόσεις παλαιοτέρων µουσικ΅ν βιβλίων ε¨σάγουν διαφορετικc
σηµειογραφικc àνάλυση σb συγκεκριµένες “θέσεις” µελ΅ν, κατa παράβαση τ΅ν καθιερωµένων µb τcν πρώτη
καd αéθεντικc àναλυτικc σηµειογραφία τ΅ν τρι΅ν διδασκάλων· καd παρεισάγουν καd πολλbς φθορbς γιa
µετατροπc τ΅ν σαφ΅ς διατονικ΅ν τετραχόρδων κάποιων θέσεων σb χρωµατικά ¦, σπανιώτερα, σb âναρµόνια.
Tέτοιες φθορbς δbν τdς ¦θελε ï δηµιουργeς µελοποιeς καd δbν τdς öχει ™ πρωτότυπη σηµειογραφία καd δbν τdς
öβαλαν στcν âξήγησή τους οî τρεÖς δάσκαλοι. ^H ε¨σαγωγή, ëποµένως, καd τ΅ν διαφορετικ΅ν ëρµηνει΅ν àναλύσεων καd τ΅ν χρωµατικ΅ν φθορ΅ν, συνιστÄ παράβαση καd παραχάραξη τÉς πρωτότυπης µελωδίας, καd
àποτελεÖ, βέβαια, τcν âπιβολc προσωπικ΅ν ëρµηνει΅ν τοÜ τάδε j τάδε ‘µουσικολογιωτάτου’ ψάλτου j
µουσικοδιδασκάλου, âκδότου τ΅ν συγκεκριµένων âπανεκδόσεων. Διαµαρτυρίες âγέρθηκαν, σοβαροd µουσικοδÖφες
ψάλτες àνέλαβαν νa âπανεκδώσουν βιβλία πάλι àπ\ τa αéθεντικa χειρόγραφα τοÜ Γρηγορίου καd τοÜ
Xουρµουζίου, καd àπ\ τeν πατριαρχικe περίβολο προωθήθηκε ™ öκδοση µb τcν Πατριαρχικc σφραγίδα, γιa τcν
γνησιότητα τÉς ψαλτικÉς καd σηµειογραφικÉς παραδόσεως. ^H προσαγωγc πληθώρας συγκεκριµένων
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µαρτυρι΅ν δbν εrναι τοÜ παρόντος. ≠Oλοι, ½στόσο, µποροÜν νa τe διαπιστώσουν αéτe τe γεγονeς µb êπλÉ
παραβολc τ΅ν αéτ΅ν µελ΅ν σb δυe - τρεÖς διαφορετικbς âκδόσεις τους.
§ Te πρÄγµα παίρνει τcν µορφc àπειλητικÉς λαίλαπας στdς πιe πρόσφατες âκδόσεις βιβλίων τÉς ΨαλτικÉς
µb τcν χρήση àναλυτικώτατης σηµειογραφίας, καταγραφÉς τ΅ν φωνητικ΅ν ¨διαιτεροτήτων τ΅ν âκδοτ΅ν τους,
τόσο ποf δbν àναγνωρίζεις πιa τcν πρωτότυπη σύνθεση, iν πρόκειται γιa συγκεκριµένη âπώνυµη παλαιοÜ
δασκάλου σύνθεση, κι ¬ταν αéτe àναγράφεται στcν âπιγραφc κι ¬ταν δbν àναγράφεται. Δηλαδή· λέγεται
“Kεκραγάριον, Πέτρου Πελοποννησίου”, καd δbν öχει σχεδeν καµιa σχέση µb τe παραδεδοµένο ετε µb τcν
πρωτότυπη σηµειογραφία τοÜ 1770 εrτε µb τcν àναλυτικc κατa τcν αéθεντικc âξήγηση τ΅ν τρι΅ν διδασκάλων
Kεκραγάριο τοÜ µακαρίτου Πέτρου Πελοποννησίου. ‰ H, δbν àναγράφεται ¬τι εrναι σύνθεση τοÜ Πέτρου
Πελοποννησίου· êπλÄ “Kεκραγάριον, qχος τάδε”, àλλa ™ àναγραφc τοÜ çνόµατος τοÜ âκδότου ½ς καd τοÜ
µελοποιοÜ τοÜ, γιa παράδειγµα, \Aναστασιµαταρίου, σb κάνει νa •ποθέσεις ¬τι εrναι πράγµατι σύνθεση τοÜ
âκδότου αéτοÜ. Δbν εrναι ¬µως· πρόκειται πάλι γιa παραµόρφωση καd µελικc παραφόρτωση τοÜ Kεκραγαρίου
τοÜ Πέτρου Πελοποννησίου. Kι εrναι εûκολο ν\ àναπηδήσει τe âρώτηµα· ‘µήπως αéτc ™ ψαλτικc âκδοχc εrναι
½ραιότερη àπ\ τe πρωτότυπο µέλος’; MπορεÖ, πράγµατι, µb τa σηµερινa α¨σθητικa δεδοµένα, νa àρέσει
περισσότερο αéτc j καd κάποιες ôλλες àπ\ τdς πολλbς ποf µπορεÖ νa •πάρξουν· - πολλές; ¬σες σχεδeν καd οî
ψάλτες µας! Te θέµα εrναι ¬τι δbν εrναι τοÜ Πέτρου Πελοποννησίου, κι öτσι συνευδοκοÜµε ¬λοι στcν àλλοίωση
καd παραχάραξη τÉς παραδόσεώς µας. Kαd τe πρÄγµα δbν öχει σταµατηµe καd πορεύεται στeν γκρεµό.
§ Kαd âγείρεται τe κύριο καd πολύπτυχο àµείλικτο âρώτηµα· ‘Ποιeς âπιτρέπει αéτcν τcν àσυδοσία στcν
àναλυτικώτατη, µb προσωπικa φωνητικa καµώµατα, σηµειογραφία τ΅ν κλασσικ΅ν µελ΅ν; Mb ποιa îστορικc
καd σηµειογραφικc καd µορφολογικc γνώση γίνεται αéτc ™ ëρµηνευτικc παρέµβαση σ\ ≤να κλασσικe µέλος ποf
τοÜ àλλοιώνει τcν µορφή; \Eν çνόµατι ποιÄς àδιαµφισβήτητα çρθÉς προφορικÉς ψαλτικÉς παραδόσεως
αéθαιρετοÜν κάποιοι Πρωτοψάλτες µας, ¬ταν γνωρίζουµε, καd πρέπει νa •ποπτεύουν καd οî διοι, ¬τι τe διο
πρÄγµα “ï εxς διδάσκαλος τÉς αéτÉς τέχνης τe λέγει àλλέως καd ≤τερος àλλέως”; {\Aπόστολος Kώνστα
XÖος}’. ^H àδιάκοπη προφορικc ψαλτικc παράδοση εrναι θησαύρισµα τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης, œς τdς µέρες µας,
µb àλληλοδιάδοχη σειρa σοβαρ΅ν ψαλτ΅ν. Πρέπει ¬µως νa περιχαρακώνεται µb θεωρητικc γνώση γιa νa µcν
âκτρέπεται καd âκπίπτει σb εéτελÉ ψαλτικa καµώµατα. Tώρα περισσότερο àπe ôλλη φορά, στcν πληµµυρίδα
τ΅ν παντοίων àπe παντοÜ ïλόγυρά µας àκουσµάτων µb συγκερασµένα διαστήµατα, δηλαδc µοναχa τόνους καd
™µιτόνια, καd µb τcν ραστώνη καd çλιγωρία νa µάθουµε σωστa καd διατηρήσουµε ¬σα µÄς παρέδωσαν οî πατέρες
µας καd ¬σα καλa àκόµα διατηροÜν, µεταξf τ΅ν δικ΅ν τους φωνητικ΅ν καµωµάτων, οî σεβαστοd σύγχρονοι
Πρωτοψάλτες µας, τώρα χρειάζονται αéτοd οî γνήσιοι φορεÖς τÉς αéθεντικÉς ψαλτικÉς παραδόσεως· χωρdς
προσωπικbς φωνητικbς •περβολbς καd µελικοfς µετεωρισµοfς καd àνάρµοστους γιa âκκλησιαστικa µέλη
λαρυγγισµοfς καd µελισµούς, - “µήτε φωναÖς àτάκτοις κεχρÉσθαι καd τcν φύσιν πρeς κραυγcν âκβιάζεσθαι,
µήτε τι επιλέγειν τ΅ν µc τFÉ \Eκκλησί÷α êρµοδίων τε καd ο¨κείων…”, κατa π΅ς παρακελεύεται ï οε΄ κανgν τÉς
Πενθέκτης Συνόδου (691 µ.X.), - àλλa µb σοβαρc àπόδοση τÉς σηµειογραφίας τ΅ν µελ΅ν. Kαd χωρίς, βέβαια,
àλόγιστη µείξη àστείων καd φθην΅ν εéρωπαϊκ΅ν διφωνι΅ν καd τριφωνι΅ν σb διάφορες τελετbς j κάποια µέρη
τ΅ν \Aκολουθι΅ν, iν θέλουν νa πείθουν ¬τι καd γνωρίζουν καλa καd σέβονται τcν βυζαντινc παράδοση καd
κόπτονται γι\ αéτcν καd τcν διαφυλάττουν.

γ. ^H Nέα Mέθοδος, µb κωδικοποίηση σηµαδίων
§ Kαd παλαιότερα, τe πρ΅το ≥µισυ τοÜ ιθ΄ α¨΅νος µb τeν \Aπόστολο Kώνστα XÖο στcν
Kωνσταντινούπολη καd τeν Θεοφάνη Παντοκρατορινe στe ≠Aγιον ‰ Oρος, àκόµα τότε, τcν δια περίοδο, µb τcν
≈παρξη ôλλων συστηµάτων µουσικÉς γραφÉς, - τοÜ Λεσβίου καd τ΅ν \Aλφαβητικ΅ν, καd πρόσφατα, µb τa
βιβλία τοÜ µακαρίτου Σίµωνος KαρÄ κυρίως, παρατηρεÖται ™ συντηρητικc àναλυτικc σηµειογραφία τÉς Nέας
Mεθόδου νa χρησιµοποιεÖ σb συγκεκριµένες µελικbς γραµµbς καd κάποια ôλλα χειρονοµικa j âκφραστικa
σηµάδια, πέρ\ àπ\ τa καθιερωµένα àπ\ τοfς τρεÖς διδασκάλους γνωστa ½ς ‘σηµάδια ποιότητος’. ^O àριθµeς
ποικίλλει àπe δάσκαλο σb δάσκαλο· κυρίως πέντε εrναι αéτa τa χρησιµοποιούµενα σηµάδια. Kαd τa πέντε δbν
εrναι νέα, àλλa τÉς παλαιÄς σηµειογραφίας τ΅ν προηγουµένων περιόδων της. Kαd τa πέντε, ¬πως καd ¬λα τ\
ôλλα τa γνώριζαν οî δάσκαλοι, παρ\ ¬λο ¬τι δbν µÄς παρέδωσαν συστηµατικc διδασκαλία γιa τcν âνέργειά τους·
αéτa τa πέντε µάλιστα τa χρησιµοποίησαν καd οî διοι στdς πρωτοεξηγήσεις τους. T΅ν πέντε αéτ΅ν σηµαδι΅ν
àνέλυσαν τcν âνέργεια, ùχι πάντοτε çρθά, ¦, νa π΅ τcν λεπτοµέρεια, παρέδωσαν µιa ëρµηνευτική τους âκδοχc
àπ\ τdς περισσότερες κατa περίσταση ποf öχουν. Kαd κάποιων àπ\ αéτa τa σηµάδια τcν âνέργεια τcν
ëνοποίησαν καd τcν παρέδωσαν κοινc στcν àναλυτικc σηµειογραφία, ½σaν αéτa τa σηµάδια νa παρασήµαιναν τe
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διο πρÄγµα. ^H χρήση, ëποµένως, αéτ΅ν τ΅ν σηµαδι΅ν δbν παραφθείρει τcν σηµειογραφία, οûτε περισσότερο τe
διο τe σηµαινόµενο µέλος· σα-σα, καd τcν σηµειογραφία εéκολύνει γιa τcν àπόδοση τ΅ν συγκεκριµένων λεπτ΅ν
âκφράσεων καd τe µέλος τe διο κωδικοποιεÖ, τe διατηρεÖ καd τe προφυλάσσει àπe ôτεχνη ψαλµώδησή του. ^H
âπανεισαγωγή τους πλουτισµe καd σαφέστερο προσδιορισµe τÉς σηµειογραφίας àποτελεÖ, καd τίποτε
περισσότερο.

δ. Διάκριση: νέες δηµιουργίες ποf δικαιολογοÜν νέα àναλυτικc καταγραφc
§ Πρέπει νa γίνει ™ àπαραίτητη, ½στόσο, διάκριση. Στdς περιπτώσεις νέων µελοποιηµάτων καd κατa τcν
µελοποιητικc δηµιουργία παρίσταται àνάγκη νέων συµπλοκ΅ν j συνυφάνσεων τ΅ν σηµαδι΅ν πρeς συντελεσµe
νέων µελωδι΅ν, - κατa τe îστορικe φαινόµενο τοÜ δευτέρου µισοÜ τοÜ ιζ΄ α¨΅νος “τ΅ν νέων καd καινοφαν΅ν
àσµατοµελιρρυτοφθόγγων θέσεων, ½ς τa νÜν àσµατοµελωδεÖται , κλπ.”, ποf πρέπει νa καταγραφοÜν àναλυτικa
- àναλυτικώτατα, τότε εrναι πρόδηλο ¬τι δbν •πάρχει θέµα παραφθορÄς προϋπάρχοντος µέλους καd
παραµορφώσεως συγκεκριµένης σηµειογραφικÉς παραστάσεως. Erναι νέα µελικc δηµιουργία καd παρουσιάζεται
µb νέο σηµειογραφικe öνδυµα. Kι εrναι âδ΅, αéτeς ï τοµέας στeν ïποÖο καλοÜνται νa θητεύσουν δηµιουργικa οî
σύγχρονοι µελοποιοί µας δάσκαλοι, γιa νa παραβγοÜν µε αéτa τa νέα, τa ïλοδικά τους µελοποιήµατα, στa
µαθήµατα τ΅ν παλαι΅ν διδασκάλων καd συγκαταριθµηθοÜν µ\ âκείνους στcν χορεία τ΅ν âκκλησιαστικ΅ν
µελοποι΅ν µας.
*
Δ΄.
Θεωρητικc öρευνα·
§ Oî ε¨σηγήσεις καd οî συζητήσεις κατa τdς συσκέψεις, àλλa καd οî ≤ρπουσες, µb σειρa δεκάδων σχετικ΅ν
κειµένων, στeν ψαλτικe κόσµο α¨τιάσεις καd µοµφές, κατa τ΅ν δÉθεν ‘αéθαιρεσι΅ν’, - καd τe πρÄγµα κινεÖ
•ποψίες µήπως καd γιa ¨διοτελεÖς λόγους διακινήσεως τ΅ν âκδιδοµένων àπ\ αéτοfς βιβλίων τους âκπορεύεται
αéτc ™ öκρηξη α¨τιάσεων - , ëστιάστηκαν σb τρία µεγάλα κεφάλαια, τa ïποÖα καλεÖται ™ θεωρητικc öρευνα νa
διαλευκάνει καd âπεξηγήσει καd παραδώσει τcν σχετικc διδασκαλία. Ta κεφάλαια αéτa προσδιορίζονται ½ς, α)
çνοµασίες τ΅ν ¦χων, β) ε¨σαγωγc χειρονοµικ΅ν σηµαδι΅ν, καd γ) ™ χρήση τ΅ν •φεσο-διέσεων, ¦, γενικεύοντας
âγg λέγω ‘συστηµατικa θέµατα’.

α. \Oνοµασίες τ΅ν ¦χων
§ ≠Oλοι γνωρίζουµε τcν çκτωηχία, àλλa δbν γνωρίζουµε τcν πολυηχία µέσα στcν çκτωηχία, παρ\ ¬λο ¬τι
στcν πράξη τcν συναντÄµε καd περνÄµε, δbν γίνεται àλλοι΅ς, µέσ\ àπ\ αéτc τcν πολυηχία, γιa νa κανονίζουµε,
ôλλωστε, σωστa καd τa ¨σοκρατήµατα τ΅ν ¨σοκρατ΅ν j ‘βαστακτ΅ν’. ≠Oλοι γνωρίζουµε τοfς τέσσερεις
κυρίους καd τοfς τέσσερεις πλαγίους ¦χους, àλλa δbν γνωρίζουµε ¬λοι καd τοfς µέσους, µεταξf τ΅ν κυρίων καd
τ΅ν πλαγίων, ¦χους, οûτε τοfς παραµέσους καd τοfς παραπλαγίους ¦χους· οûτε, πάλι, τοfς διφώνους καd
τριφώνους καd τετραφώνους καd πενταφώνους καd ëπταφώνους, παρ\ ¬λο ¬τι οî µαρτυρίες τ΅ν ¦χων αéτe
δηλώνουν κατa περίσταση, κι âµεÖς ψάλλουµε σωστά, σύµφωνα µb τdς âνδείξεις αéτές. Erναι γνωστeς ï α΄ qχος
τετράφωνος, καd ï νοÜς ¬λων πηγαίνει στcν βάση τοÜ Kε τοÜ α΄ ¦χου, γιa νa ψάλουµε κυρίως παλαιa àργa
στιχηραρικa µέλη, ¦ καd παπαδικά, ποf öχουν âντελ΅ς διαφορετικc µελικc δοµc καd àπ\ τa στιχηραρικa µέλη
τοÜ \Aναστασιµαταρίου καd Δοξασταρίου τοÜ Πέτρου Πελοποννησίου καd àπ\ τa εîρµολογικa µέλη τ΅ν
Kαταβασι΅ν. Te διο, γνωρίζουµε τeν πλ. α΄ πεντάφωνο qχο καd ¬λοι τeν àποκαλοÜν µb τcν περσικc λέξη
“àτζέµ”, ποf σηµαίνει àκριβ΅ς “πέρσης”, καd τeν συγχέουν µb âναρµόνιο qχο καd ¨σοκρατοÜν τcν àντιφωνία τοÜ
Zω (κάτω), γιa νa χάνεται öτσι ôτεχνα ™ öννοια τÉς πενταφωνίας. Kαd γνωρίζουµε νa ψάλλουµε τeν
προψαλλόµενο στίχο στa προσόµοια τοÜ πλ. δ΄ ¦χου “‰ Ω, τοÜ παραδόξου θαύµατος” µb κατάληξη στeν Bου,
δbν προσέχουµε σως τcν σηµειογραφικc öνδειξη τοÜ ¦χου ποf µετa τcν µαρτυρία öχει µιa διπλÉ àνάβαση, µb
\Oλίγον (çρθότερο εrναι \OξεÖα) καd Kεντήµατα àπe κάτω, γιa νa δείξει àκριβ΅ς αéτό· τcν µεσότητα τοÜ ¦χου.
Kαd àλήθεια, πόσοι ψάλλουν σωστa τa προσόµοια µb τe µέλος τÉς πρώτης καd γνήσιας παραδόσεώς τους àπ\
τοfς τρεÖς δασκάλους; καd δbν τοfς âγκαλεÖ κανεdς γι\ αéτό! Kαd πολλa ôλλα· καd τa περισσότερα µb ¬λα τa
‘ψευδωνύµως’ λεγόµενα “âπείσακτα” µέλη, ποf σηµειώνονται νa àνήκουν σb ≤να qχο καd ψάλλονται σb ôλλον
καd ποf δbν εrναι τίποτε ôλλο παρa µέσοι κυρίως qχοι.
§ ≠Oλη αéτc ™ πολυποικιλία τ΅ν ¦χων καd ™ πολυωνυµία τους •πάρχει σb ¬λες τdς Προθεωρίες τÉς
ΨαλτικÉς Tέχνης πρdν àπ\ τe 1814 καd àποτελοÜν τeν µέγα πλοÜτο τÉς ψαλτικÉς µας παραδόσεως· πλοÜτο
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ποf πλούτισε καd τcν âξωτερικc µουσικc µb τa àντίστοιχα “µακάµ’. Oî τρεÖς δάσκαλοι στcν προσπάθεια τÉς
ριζικÉς êπλοποιήσεως τÉς σηµειογραφίας καd τÉς ψαλτικÉς πρακτικÉς παραθεώρησαν αéτcν τcν çνοµαστικc
ποικιλία τ΅ν κλαδικ΅ν ¦χων, παρ\ ¬λο ¬τι, τe λέω πάλι, διατήρησαν τcν σηµειογραφικc öνδειξη στdς µαρτυρίες.
Erναι γνωστbς σb τυπωµένα βιβλία οî çνοµασίες αéτ΅ν τ΅ν κλαδικ΅ν ¦χων, ¬πως καd τ΅ν γνωστ΅ν çκτώ, µb
τcν àντίστοιχη τουρκικc ïρολογία. Kι εrναι γνωστe ¬τι πολλοd ψάλτες µας àπ\ τcν Πόλη καd τcν Mικρa \Aσία
öχουν πρόχειρη στdς συζητήσεις τους τcν τουρκικc αéτc ïρολογία τ΅ν ¦χων. Kι εrναι κατανοητe τe παράλληλο
φαινόµενο, δηλαδc τοÜρκοι χανεντέδες j καd êπλοÖ µουσικοd àκροατbς νa àκοÜνε Bυζαντινc Mουσικc καd νa
àναγνωρίζουν καd çνοµατίζουν µb τcν τουρκικc ïρολογία τdς διάφορες µεταλλαγbς τοÜ µέλους στοfς κλαδικοfς
¦χους. Erναι γεγονός, àκόµα, ¬τι κάποιοι µεταγενέστεροι Πρωτοψάλτες, τe β΄ ≥µισυ τοÜ ιθ΄ α¨΅νος,
παρασηµαίνουν τa δια πράγµατα µb διαφορετικbς âνδείξεις, àπ\ ¬,τι οî τρεÖς δάσκαλοι, καd âξηγοÜν τe πρÄγµα
στοfς προλόγους τ΅ν βιβλίων τους. Δbν τοfς âγκάλεσε ¬µως κανείς. Tί κακe εrναι iν τa γνωρίζουµε πάλι τώρα
καd τa λέµε τa πράγµατα µb τ\ ùνοµά τους τe ëλληνικό;

β. E¨σαγωγc τ΅ν χειρονοµικ΅ν σηµαδι΅ν
§ ≠Oλοι γνωρίζουµε τa πέντε σηµάδια ποιότητος, ποf διατήρησαν οî τρεÖς δάσκαλοι στc Nέα Mέθοδο,
{BαρεÖα, Ψηφιστόν, ^Oµαλόν, \Aντικένωµα, Σύνδεσµος (= ≠Eτερον Παρακάλεσµα)}, àλλa δbν γνωρίζουµε ¬λοι
τcν àκριβÉ âνέργειά τους, j µία, κι ¬λοι τcν δια, àπ\ τdς πολλbς âνέργειές τους, γιατd στa διάφορα Θεωρητικa
διαφορετικbς περιγραφικbς âπεξηγήσεις δίνονται καd στa öντυπα βιβλία àπe διαφόρους δασκάλους διαφορετικbς
àναλυτικbς ëρµηνευτικbς καταγραφές τους συναντÄµε. Kι ™ προφορική τους παράδοση; κι αéτc ποικίλη εrναι,
àπe δάσκαλο σb δάσκαλο. Ποιά εrναι ™ àδιαµφισβήτητα çρθή; Xρειάζεται γνώση, ποf µπορεÖ νa φωτισθÉ
περισσότερο µb τcν àναδροµc στcν πρe τοÜ 1814 θεωρία καd σηµειογραφία. “TαÜτα γaρ (τa µεγάλα σηµάδια
χειρονοµίας, καd τα âκφραστικά, γιa τa ïποÖα γίνεται λόγος) œσπερ ïδηγός âστι καd ™γεµgν âν τ ΅ ο≈τως j
ο≈τως ε¨πεÖν, j àργ΅ς µεταχειρίσασθαι τaς φωνaς j συντόµως, j µετa τόνου j ™σύχως” διδάσκει ï Γαβριcλ
îεροµόναχος (µέσα ιε΄ α¨΅νος) γιa τcν πολλαπλότητα ëρµηνείας τÉς διας θέσεως. Kι iν ™ πληµµελcς γνώση
αéτ΅ν τ΅ν πέντε σηµαδι΅ν, ποf κράτησαν οî τρεÖς δάσκαλοι, ïδηγεÖ σb διαφορετικbς ëρµηνεÖες, ποf µερικbς
ïπωσδήποτε εrναι âσφαλµένες, γιατd νa µc θέλουµε τeν σαφÉ προσδιορισµό, ¬πως ™ τέχνη καd ™ παράδοση
κανοναρχεÖ, καd τÉς âνέργειας αéτ΅ν τ΅ν σηµαδι΅ν καd κάποιων ôλλων àκόµη ποf κι iν δbν •πÉρχαν θa öπρεπε
νa τa âπινοήσουµε âµεÖς τώρα γιa τeν καλύτερο σαφηνισµe τ΅ν âκφραστικ΅ν καµωµάτων τÉς φωνÉς σb
συγκεκριµένα ψαλτικa µορφώµατα ποf ™ παράδοση δηµιούργησε καd τώρα τ\ àφήνουµε καd χάνονται;
§ Ta χειρονοµικa αéτa σηµάδια, j σηµάδια ποιότητος, öχουν καd çρθογραφικc σηµασία. Oî τρεÖς δάσκαλοι
προσδιόρισαν µb αéτa συγκεκριµένες çρθογραφικbς πλοκές, àπ\ τdς περισσότερες ποf εrχαν, ¬πως ôλλωστε
περισσότερες çρθογραφικές, καd ôρα καd âκφραστικές, συνυφάνσεις εrχαν καd τa φωνητικa σηµάδια. Ta ôλλα
πέντε-£ξ σηµάδια ποf δbν διατήρησαν, {Λύγισµα, Πίασµα, Tροµικeν - \Eκστρεπτόν, Παρακλητική, - κι àπ\ τa
φωνητικa σηµάδια τcν \OξεÖα}, öχουν κι âκεÖνα çρθογραφικe λόγο· χωρdς αéτa ™ àναλυτικc σηµειογραφία στdς
συγκεκριµένες περιπτώσεις εrναι ‘àνορθόγραφη’· εrναι σaν νa λείπουν τόνοι καd πνεύµατα στcν ëλληνικc γραπτc
γλ΅σσα. Kαd πρέπει ν\ àναρωτηθοÜµε· ‘πόσοι àποδίδουν τa σηµάδια ποιότητος’; Oî περισσότεροι ψάλλουν σaν
νa µc τa βλέπουν κiν αéτa τa σηµάδια, καd σaν νa µc •πάρχουν στc σηµειογραφία. Mήπως πρέπει νa τa
καταργήσουµε; ‰ Oχι, βέβαια! Δbν εrναι καλeς σύµβουλος ™ àµάθεια καd ™ àγνωσία· τουναντίον, ™ εéµάθεια καd
™ γνώση προάγουν τcν τέχνη.
§ hAν πρέπει, πάλι, νa καταγράφουµε àναλυτικά, µόνο µb φωνητικa σηµάδια, τdς συγκεκριµένες âνέργειες
τ΅ν χειρονοµικ΅ν - âκφραστικ΅ν σηµαδι΅ν, καd τ΅ν πέντε ποf γνωρίζουµε καd τ΅ν ôλλων πέντε ποf δbν
γνωρίζουµε, γιa τa ïποÖα σηκώθηκε ï σάλος, εrναι ≤να ôλλο θέµα, τεράστιο καd µÄλλον àκατόρθωτο πρÄγµα,
γιa τe µέγεθος καd τcν πληθώρα τ΅ν περιπτώσεων, - σχεδeν àνa δεύτερο j τρίτο φωνητικe σηµάδι στc
σηµειογραφία - , ποf πρέπει νa àνακαταγράψουµε τcν γραπτή µας ψαλτικc παράδοση. hAς àναλογισθοÜµε
αéτcν τcν πραγµατικότητα. Nαί, βέβαια, τa πάντα µποροÜµε νa καταγράψουµε àναλυτικa µb φωνητικa
µοναχa σηµάδια· ™ σηµειογραφία, ¬µως, öτσι καταντÄ àπe περιγραφικc θαυµαστc τέχνη σb προσδιοριστικc καd
µονοσήµαντη γραφικc παράσταση τÉς ôυλης µουσικÉς, καd ™ ψαλτικc ëρµηνεία θa κινδυνεύει νa εrναι µονάχα
ξερc φωνητικc •πόθεση· θa χαθÉ ™ προσωπικc âλεύθερη, µέσα στοfς σηµειογραφικοfς καd χειρονοµικοfς
κανόνες τ΅ν σηµαδι΅ν, öκφραση τοÜ κάθε ψάλτη. Δbν εrναι καθόλου êπλe θέµα, κι iς παρουσιάζεται ½ς êπλό.
Te θέµα θέλει συζήτηση καd σπουδc σb βάθος.
γ. ^H χρήση τ΅ν •φεσο-διέσεων, j ‘συστηµατικa θέµατα’
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§ Te κεφάλαιο αéτe εrναι µεγάλο καd καίριο στcν âν γένει µουσικc τέχνη. ^H προσπάθεια καd ™
âνασχόληση γιa τeν àκριβÉ προσδιορισµe τ΅ν ποικίλων λεπτ΅ν διαστηµάτων τÉς φωνητικÉς µουσικÉς εrναι
φαινόµενο παλαιότατο, καd συµπαρακολουθεÖ τcν âξέλιξη τÉς µουσικÉς σαµε σήµερα. Mέχρι τe 1814, τeν
κανονισµe τÉς Nέας Mεθόδου, δbν àπαντÄ πουθενa σαφcς προσδιορισµeς µb µαθηµατικοfς ¬ρους τ΅ν ¬ποιων
διαστηµάτων. Erναι γνωστc ™ \Aριστοξενικc διαίρεση τοÜ µείζονος τόνου σb τρεÖς διαιρέσεις, καd ëποµένως σb
τέσσερα διαστήµατα· τeν τόνο, τe ≥µισυ, τe τρίτον καd τe τέταρτον τÉς φωνÉς. Te âπαναλαµβάνουν οî
βυζαντινοί· “¬που γaρ οé ψάλλεται φωνÉς τe ≥µισυ, j τe τρίτον j τe τέταρτον οéκ öνι φθορά, ...”. Kαd
•πάρχουν καd οî διατονικοd âλάσσονες καd âλάχιστοι àκέραιοι τόνοι, τa λείµµατα καd οî χρωµατικbς καd
âναρµόνιες διέσεις. “Ta γaρ λεπτa τ΅ν φων΅ν öχουσιν àριθµόν, nν οî πολλοd àγνοοÜσιν ½ς οéκ àκηκοότες οéδb
µεµαθηκότες, ½ς àµελεÖς”, κανοναρχεÖ ≤νας βυζαντινeς θεωρητικός. Θa τeν àγνοήσουµε; Kατa τcν Nέα
Mέθοδο ï χωρισµeς τÉς κλίµακας καd ï προσδιορισµeς τ΅ν διαστηµάτων δbν qταν àπόλυτα âπιτυχής. Kαd
χρειάστηκε τe πολύµοχθο καd πολύτιµο öργο τÉς ΠατριαρχικÉς \EπιτροπÉς τοÜ 1881 νa διορθώσει τa
πράγµατα καd νa âπινοήσει νέα σηµεÖα àλλοιώσεως, τdς •φέσεις καd διέσεις, ποf ½ς àπλbς j µονόγραµµες j
δίγραµµες j τρίγραµµες προσδιορίζουν τa µεγέθη τ΅ν διαστηµάτων καd τdς àλλοιώσεις κατa δύο j τέσσερα j ≤ξ
δωδέκατα τοÜ µείζονος τόνου, ¬πως καλa γνωρίζουµε. Tώρα, ™ δοµc τ΅ν διαφόρων τετραχόρδων καd
πενταχόρδων θεωρεÖται δεδοµένη καd δbν χρειάζονται ν\ àναγράφονται οî •φεσο-διέσεις ποf δείχνουν τdς
àλλοιώσεις. Δεδοµένες âπίσης θεωροÜνται, καd διδάσκεται σχετικa στcν θεωρία, οî διάφορες λεγόµενες ≤λξεις,
γιατd àποτελοÜν συστατικe ¨δίωµα καd ‘γνωριστικc ¨δέα’ τοÜ κάθε ¦χου {κατa τeν Γαβριcλ îεροµόναχο, ιε΄
α¨΅νος}, καd δbν χρειάζεται νa σηµειώνονται. Περιστασιακbς ≤λξεις, j καd σb κάποιες καίριες θέσεις
•ποµνηστικές, iν καd περιττές, πρέπει νa τίθενται καd καλ΅ς τίθενται. Tίποτε περισσότερο.
*

E΄.
^H θεωρητικc αéθεντία·
Mακαριώτατε καd φίλοι ψάλτες·
“Mετa παρρησίας τολµÄν”! Tόλµησα, λοιπόν, θαρρ΅ντας καd àπ\ τcν εéλογία σας καd τcν àνοχή σας, καd
κατέγραψα τa αéτονόητα, j öστω µιaν âκδοχή τους, τcν προσωπική µου ôποψη, ¬πως τcν •παγορεύει ™ ¬ση
γνώση εéδόκησε ï Θεeς ν\ àποκτήσω µb τcν πολύχρονη öρευνα καd τa âπιστηµονικά µου σπουδάσµατα. ^H
παρρησία στcν âπιστήµη, ¬πως καd στcν πίστη, εrναι àρετή, àρετc ποf σb àκραÖες περιπτώσεις σb ïδηγεÖ σb
θάνατο· καd τέτοιος θάνατος εrναι êγιότητα γιa τcν πίστη καd τουλάχιστον σηµεÖο àναφορÄς γιa τcν âπιστήµη,
κατa τe παράδειγµα τοÜ “καd ¬µως κινεÖται” τοÜ Γαληλαίου. Γνωρίζω καλa ¬τι τa ¬σα öγραψα τώρα âδ΅ δbν
γίνονται εûκολα àποδεκτά· “καd ¬µως öτσι εrναι”. Πολλοd àποδέκτες αéτÉς τÉς E¨σηγήσεως θa τcν ¦θελαν
àπρόσωπη j πολυώνυµη, δηλαδc προϊeν µιÄς συλλογικÉς âπεξεργασίας. Kαd πάλι, θa ¦θελαν µιa κύρωσή της
àπe •πέρτερη àρχή· καd καλ΅ς σως, παρ\ ¬λο ¬τι καd ™ ¬ποια •πέρτερη àρχc θa βασισθÉ πάλι στc γνώµη τοÜ j
τ΅ν ε¨δηµόνων. ^H προσωπικc αéτc E¨σήγηση τώρα εrναι εéάλωτη καd εéκολοπαρεξήγητη, παρ\ ¬λο ¬τι εrναι
àπότοκη µιÄς âνδελεχοÜς θεωρήσεως τÉς îστορίας καd θεωρίας τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης. ^O κίνδυνος αéτeς
âλλοχεύει, âπειδc ï συντάκτης τÉς E¨σηγήσεως εrναι ≤νας καd εrναι ôνθρωπος κι αéτeς κι εrναι àνθρώπινο νa
µcν àναγνωρίζονται εûκολα αéθεντίες µεταξf ïµοτέχνων, ¬σο κι iν àδιάσειστα καd αéτονόητα εrναι αéτa ποf
λέγονται, κι âπειδc καd τe ≈φος τÉς E¨σηγήσεως δbν εrναι αéστηρa âπιστηµονικό, µb συστηµατικe öλεγχο καd
παράθεση πληθώρας µαρτυρι΅ν καd àντιπαραβολc συγκριτικc τ΅ν διαφόρων πτυχ΅ν τοÜ θέµατος. Tέτοια
ε¨δικότερη âργασία εrναι àνύσταχτο µέληµα καd τe ζητούµενο γιa τe προκείµενο θέµα.
Πάντως, âγg τόλµησα καd κατa τcν àνάθεση, ¨δοf ï îδρgς τοÜ κόπου µου.
Στdς ε¨σηγήσεις καd συζητήσεις θίχτηκε καd τe θέµα τÉς “θεωρητικÉς αéθεντίας”, àκριβ΅ς, κατa τcν
διδασκαλία τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης. Kαd βέβαια, θεωρητικc αéθεντία θεωρεÖται καd εrναι ™ παραδεδοµένη θεωρία
τÉς Nέας Mεθόδου, µb τe Θεωρητικeν Mέγα τÉς MουσικÉς, τοÜ Xρυσάνθου {Tεργέστη 1832}, καd µb τcν
διδασκαλία τÉς ΠατριαρχικÉς \EπιτροπÉς τοÜ 1881, καd ™ καθορισµένη διδασκαλία µb τcν διαστρωµάτωση
τÉς ≈λης σb πέντε öτη σπουδ΅ν κατa τeν Kανονισµe τÉς “ΣχολÉς \EκκλησιαστικÉς MουσικÉς” τοÜ \Ωδείου
Θεσσαλονίκης {ΦEK 229/11.11.1957}. Erναι παρήγορο τώρα, ποf àπ\ τcν πληθf τ΅ν Θεωρητικ΅ν ποf
κατακλύζουν τa τελευταÖα χρόνια τeν σχετικe χ΅ρο, çνοµατίζονται µόνο κάποια συγκεκριµένα Θεωρητικά. T\
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ôλλα; Διαπιστώνεται τώρα ¬τι δbν εrναι καd àκραιφν΅ς σωστά; Kι εrναι ùχι µόνο παρήγορο àλλa καd âλπιδοφόρο
¬τι âπιζητεÖται νa ψάλουµε àπ\ τa µουσικa βιβλία µb τcν πατριαρχικc σφραγίδα. ^Ωστόσο, παραξενεύει ™
πρόταση, γιa τcν παραδοξότητά της, ν\ àκοÜµε δηλαδc τοfς δίσκους τÉς âκδόσεως τÉς \Aδελφότητος “^H
Zωή”, µb τcν χορωδία τοÜ Πανελληνίου Συνδέσµου ^Iεροψαλτ΅ν, •πe τcν διεύθυνση τοÜ µακαρίτου \Aντωνίου
Mπελούση!
^H ôποψη ποf ≤ρπει εrναι ¬τι δbν πρέπει νa διδάσκονται καd διαδίδονται “αéθαιρέτως”, µb διδασκαλία καd
κυκλοφόρηση βιβλίων, θεωρητικbς àπόψεις διαφορετικbς àπ\ τcν καθιερωµένη διδασκαλία τÉς ΨαλτικÉς, j τe
χειρότερο σb àντικατάστασή της, çλίγον κατ\ çλίγον. Kαd α¨ωρεÖται ™ σκέψη ¬τι iν πρέπει ν\ àλλάξει κάτι
πρέπει νa âπικυρωθÉ àπ\ τcν êρµόδια \Aρχή, καd στe προκείµενο τcν \Eκκλησία. Aéτe τe •ποθετικe ‘iν πρέπει
ν\ àλλάξει κάτι’ σb ôλλες διατυπώσεις πιe öµφρονες, λέγεται κατηγορηµατικά· ‘νa προηγηθÉ µία σb βάθος
öρευνα’.
Kατa τcν àνάπτυξη τ΅ν διαφόρων σηµείων µb τa ïποÖα διαρθρώνεται αéτc ™ E¨σήγηση, àνέκυψαν καd
πολλbς ôλλες πτυχbς τÉς παραδόσεως καd διδασκαλίας καd ëρµηνείας τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης, πέρ\ àπ\ τa
συγκεκριµένα τρία θέµατα, πτυχbς ποf µένουν σb νεφελώδη κατάσταση, j ποf προσεγγίζονται διαφοροτρόπως
àπ\ τοfς δασκάλους καd ψάλτες καθ\ ¬λη τcν µετa τe 1814 περίοδο. Kαd ôλλες àκόµη λεπτοµέρειες iν θέλουµε
µποροÜµε νa àπαριθµήσουµε, ποf ετε àπαντοÜν σb βιβλία, ¬πως κάποια περίεργα νεοφανÉ àπηχήµατα, àντd τ΅ν
παλαι΅ν ποf δbν γνωρίζουν οî ψάλτες, ετε âνεργοÜνται στcν ψαλτικc πράξη. Erναι ïλοφάνερο ¬τι γίνονται
αéθαιρεσίες στcν Ψαλτικc παντοÜ καd πανταχοÜ καd πάντοτε καd àπ\ τοfς πάντες· καd στοfς κατa κόσµον
îεροfς ναοfς καd στa µοναστικa κέντρα καd τa µεµονωµένα µοναστήρια. \Aτόνησε ï ζÉλος καd âξέλιπαν οî
Tυπικάρηδες καd \Eκκλησιάρχες νa µετροÜν τa σαράντα Kύριε âλέησον, - νa µc λείψει οûτε ≤να, καd νa
àνακαλοÜν τdς ¬ποιες âκτροπές. ^H λεγόµενη àδιάκοπη παράδοση εrναι χωλc στdς µέρες µας. Oî ψαλτικbς
αéθαιρεσίες âπηρεάζουν καd τe τελετουργικe µέρος τÉς λατρείας, µb οéσιαστικότερη βλάβη, àφοÜ συµβάλλουν σb
âγκαταλείψεις •µνογραφικ΅ν ε¨δ΅ν, j συντµήσεις j κολοβώσεις τ΅ν àκολουθι΅ν, µb τe νa παραφορτώνονται
µελικa κάποια εδη καd νa παρατρέχονται “χÜµα” κάποια ôλλα· καd τe χειρότερο àκόµα αéτbς οî µορφολογικbς
κακοποιήσεις νa γίνονται στe δ ιο ψάλµα, τe Xερουβικό, γιa παράδειγµα.

Mακαριώτατε καd φίλοι ïµότεχνοι·
Θεωρ΅ ½ς σηµεÖο τ΅ν καιρ΅ν τeν κάποιο τάραχο ποf âπέτρεψε ï Θεeς νa κινήσει τcν îεροψαλτικc τάξη,
γιατd µb αéτeν àνακινήθηκαν καd çρθώθηκαν πολλa θέµατα τÉς ΨαλτικÉς µας, τÉς λεγόµενης BυζαντινÉς καd
MεταβυζαντινÉς j Nεώτερης ^EλληνικÉς MουσικÉς, καd àπ\ τcν πλευρa τÉς Θεωρίας καd àπ\ τcν πλευρa τÉς
Πράξεως. Ta θέµατα αéτa j οî λεπτοµέρειες αéτbς χρονίζουν διφορούµενα j àµφισβητούµενα, καd µόνο καλe δbν
κάνουν στcν •πόθεση τ΅ν ψαλτικ΅ν πραγµάτων τοÜ τόπου µας· σα σα διαιωνίζουν µιa çµιχλώδη κατάσταση,
γεννοÜν σύγχυση καd àµφισβήτηση, âγείρουν διχογνωµίες “καd µωρaς συζητήσεις”, •ποδαυλίζουν πάθη καd µίση
µεταξf τ΅ν ψαλτ΅ν καd τελικa συµβάλλουν σb παραφθορa τÉς τέχνης, κατa τe “τυφλeς τυφλeν ïδηγεÖ” {χφ.
Ξηροποτάµου 357}. Aéτe φαίνεται κατa τcν διδασκαλία àπe διαφόρους δασκάλους καd ψάλτες µb διαφορετικbς
µεθόδους κατa τcν αéτοπρόβλητη αéθεντία τους. Kαd βέβαια, ™ χρήση àπe µερικοfς àπ\ αéτοfς τοÜ
συγκερασµένου πιάνου τοfς àφήνει àνυποψίαστους γιa τeν σκοτωµe καd τcν àµπεπόληση τοÜ πλούτου τ΅ν
λεπτ΅ν διαστηµάτων καd τ΅ν µικρ΅ν καd γλυκ΅ν âκφραστικ΅ν âπιτηδεύσεων τÉς φωνÉς τοÜ àνθρώπου. …
Te σηµεÖο τ΅ν καιρ΅ν δbν εrναι γιa τcν âµφάνιση καd πιστοποίηση τ΅ν θεµάτων, àλλa γιa τcν àνόρθωση
τ΅ν ¬σα öγειραν καd λύγισαν àπ\ τe βάρος δειν΅ν καd πολυχρονίων περιστάσεων. Te προκείµενο θέµα, ™
θεώρηση δηλαδc τÉς καταστάσεως τ΅ν ψαλτικ΅ν πραγµάτων, àπe ôποψη θεωρητικc καd πρακτική, εrναι
µεγάλο κι εrναι καίριο λειτουργικe θέµα τÉς \Oρθόδοξης \Eκκλησίας. Στcν \Eκκλησία ζοÜµε ¬λοι µb τe πνεÜµα
“τÉς πληρώσεως τοÜ νόµου” καd ùχι τÉς καταργήσεως. Te σεπτe O¨κουµενικe ΠατριαρχεÖο πάντοτε, µέχρι
τώρα, µb τdς Πατριαρχικbς Σχολbς καd \Eπιτροπbς “συµπλήρωνε” τa âλλείποντα στcν παράδοση τÉς ΨαλτικÉς
Tέχνης καd µb τcν àλληλοδιάδοχη σειρa τ΅ν πατριαρχικ΅ν ψαλτ΅ν διαφυλάττει τcν παράδοση. ^H àδιάκοπη,
πάλι, ψαλτικc παράδοση τοÜ ^Aγίου ‰ Oρους καd τ΅ν ôλλων µοναστηρι΅ν “âν ëσπέρ÷α καd πρωd καd µεσηµβρί÷α
καd âν παντd καιρ ΅” àναπέµπει τeν διο καd àπαράλλαχτο qχο τ΅ν ëορταζόντων. Kαd σb ¬λους τοfς ναοfς τÉς
εéλογηµένης ëλληνικÉς γÉς, παρ\ ¬λη τcν ποικιλοηχία κατa τa διάφορα ψαλτικa “≈φη”, τa βυζαντινa
àκούσµατα εrναι καd ï γλυκασµeς καd ï àναπαυµeς τ΅ν ψυχ΅ν µας, καθgς καd ¬λων τ΅ν ζωγραφισµένων êγίων
µας µέσα στdς âκκλησιές µας.
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Mακαριώτατε·
Tαπειν΅ς προάγοµαι νa ε¨σηγηθ΅ τcν σύσταση àπe κοινοÜ, •πe τÉς Mεγάλης τοÜ XριστοÜ καd µητρeς
\Eκκλησίας, τοÜ σεπτοÜ O¨κουµενικοÜ Πατριαρχείου, καd τÉς \Eκκλησίας τÉς ^Eλλάδος µιÄς çλιγοµελοÜς,
πενταµελοÜς j ëπταµελοÜς, “MουσικολογικÉς ΨαλτικÉς \EπιτροπÉς”, γιa νa προβÉ στcν µελέτη τ΅ν
àνακυψάντων θεµάτων, τeν καθορισµe τ΅ν •παγορευοµένων àπ\ τcν âπιστήµη καd τcν τέχνη λύσεων, καd τcν
αéθεντικc âπιβολc τ΅ν πορισµάτων αéτ΅ν, γιa κοινc διδασκαλία καd ëρµηνεία τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης· καd “ε¨ς
κοινeν ùφελος” καd âπαύξηση “τÉς εéεργεσίας τ΅ν Tρι΅ν Διδασκάλων τÉς Nέας Mεθόδου”.
^H ïµόνοια καd ïµοφωνία περd τa ψαλτικa εrναι θεσπέσιος ψαλµός· καd ï ψαλµός, κατa τeν Mέγα
Bασίλειο, εrναι “φιλίας συναγωγός, ≤νωσις διεστώτων, âχθραινόντων διαλλακτήριον. Tίς γaρ öτι âχθρeν ™γεÖσθαι
δύναται, µεθ\ οy µίαν àφÉκε πρeς Θεeν τcν φωνήν; ≠Ωστε καd τe µέγιστον τ΅ν àγαθ΅ν, τcν àγάπην, ™
ψαλµωδία παρέχεται”. E¨ρηνεύσωµεν. \Aµήν.
\Aθήνα, ‘àγρυπνία’ 7 πρeς 8 Σεπτεµβρίου 2001. Γρ. Θ. Στάθης
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E¨σήγηση
α΄ σχέδιο (1. Σεπτεµβρίου 2001)
Προοίµιο
A΄
α. Oî ε¨σηγήσεις µb µορφc γραπτ΅ν κειµένων ¦ προφορικÉς àναπτύξεως
β. Oî συζητήσεις, 27/3, 25/4, 1/6 καd 22/6. 2001
B΄

. Kαταγραφc τÉς καταστάσεως: δύο βασικbς τάσεις
α.
β.

Γ΄.

Te θέµα, καθαυτό·
α. ^H Nέα Mέθοδος, ½ς παραδόθηκε
β. ^H Nέα Mέθοδος, µb àναλυτικc ëρµηνεία
γ. ^H Nέα Mέθοδος, µb κωδικοποίηση σηµαδίων
δ. διάκριση: νέες δηµιουργίες ποf δικαιολογοÜν νέα àναλυτικc καταγραφc

Δ΄.

Θεωρητικc öρευνα·
α. çνοµασίες τ΅ν ¦χων
β. ε¨σαγωγc τ΅ν χειρονοµικ΅ν σηµαδι΅ν
γ. συστηµατικa θέµατ: ™ χρήση τ΅ν •φεσο-διέσεων

E΄. ^H θεωρητικc αéθεντία·
\Eπιτροπc γιa µελέτη καd καθορισµe καd âπιβολc πορισµάτων, γιa κοινc διδα
σκαλία καd ëρµηνεία τÉς MουσικÉς.
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