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Αγαπητέ κύριε ∆εσπότη, 
Σε µία ιστοσελίδα του ∆ιαδικτύου µου έδειξαν ότι αναφέρεσθε στη θεωρία περί σηµειογρα-

φίας της Βυζαντινής Μουσικής του Σ. Καρά και στη συνέχεια αναφέρετε το όνοµά µου στο θέµα 
του «τονικού ρυθµού». 

Νοµίζω ότι η λέξη «τονική» από µόνη της οµολογεί την έννοιά της. Εποµένως είναι ορθότα-
το να τονίζονται οι λέξεις όπου υπάρχει τόνος. Η Μουσική µας καλλωπίζεται και γίνεται αρτιότερη. 

Ο κάθε µουσικός γνωρίζει τι είναι «ρυθµός», που είναι η έννοια που αναφέρεται στην διαί-
ρεση του µέλους σε ίσα µέρη, αποτελούµενα από ίσο αριθµό χρόνων. Και «τονικός ρυθµός», όταν 
η τονιζοµένη συλλαβή συµπίπτει εις την θέσιν και αναγκαζόµεθα να χωρίσωµεν τρισήµους – τε-
τρασήµους πόδας. ∆εν παίζουµε µε τις λέξεις. Το ίδιο θα πω και για τον όρο που τόσο πολύ διαφη-
µίζετε: Προσλαµβανόµενος φθόγγος. Ασφαλώς είναι γνωστόν, ότι ονοµάζεται ο πρώτος φθόγγος 
κάθε πενταχόρδου που συντελεί στο σχηµατισµό του πρώτου επί το οξύ διαστήµατος πενταχόρδου. 
Είναι σαν να λέµε αστειευόµενοι ότι ο πρώτος φθόγγος της Βυζαντινής Κλίµακος είναι ο ΠΑ, ο 
δεύτερος  ΒΟΥ, ο τρίτος  ΓΑ κτλ. 

Εάν ζητείτε τέτοιες πληροφορίες, γιατί δεν αναφέρεται στη θεωρία π.χ. ότι κάτωθεν της υ-
πορροής δεν τίθεται Γοργόν κ.λ. ; 

Εγώ εγκρίνω και επαινώ την έρευνα που γίνεται ώστε να µάθουµε την ιστορία της παλαιάς 
σηµειογραφίας ή παρασηµαντικής θεωρίας. Μέχρι εδώ όµως. ∆ιαφωνώ, όµως, µε όσους θέλουν 
να επιβάλλουν αυθαιρέτως την θεωρία του Σ. Καρά σε Ωδεία, Φροντιστήρια κ.α. Ίσως οι άν-
θρωποι αυτοί θέλουν να πρωτοτυπίσουν. 

Είµαι σαφώς υπέρ της διδασκαλίας των τριών Μεγάλων ∆ιδασκάλων της Μουσικής µας, η 
οποία έχει την έγκριση της Μητρός Εκκλησίας. ∆εν εγκρίνω την δυσνόητη και παρελθοντολο-
γική Μουσική Θεωρία του Καρά, διότι δεν είναι εύχρηστη, είναι δυσνόητη και ερµηνεύεται 
αορίστως υπό των οπαδών διδασκάλων του Σ. Καρά. 

Άλλωστε όπως αναφέρουν διάφορα δηµοσιεύµατα, ο Σ. Καράς ως Ιεροψάλτης δεν άφησε 
κανένα αξιοµνηµόνευτο Μουσικό έργο. 

Είναι δικαίωµά σας να ανήκετε κι εσείς στους «Παλαιοεκσυγχρονιστές» της µουσικής µας, 
µε το «Νεοφανές σύστηµα – ψάλσιµο» που θέλουν να επαναφέρουν οι οπαδοί του Καρά κι ερµη-
νεύουν αναλύοντες τους χαρακτήρες της Βυζαντινής Μουσικής, µε φανταστικούς τρόπους, µε 
αλλόκοτη τεχνοτροπία και µε υστερογενείς θεωρητικές κατασκευές, που προσπαθούν να επα-
ναφέρουν την ψαλτική τέχνη στα παλαιά πρότυπα. 

Εγώ, παραξενεύοµαι όταν ακούω τα ψαλτικά αυτά ακούσµατα, την ερµηνεία των νεοφανών 
υποστηρικτών της θεωρίας του Καρά, διότι τις θεωρώ αυθαίρετες ερµηνείες. Έχουν ένα παράξενο, 
«ξένον» άκουσµα. Ηµείς που έχουµε ακούσει τους δεξιοτέχνες σµιλευτές της «Θείας και Θεσπε-
σίας της του ∆αµασκηνού Τέχνης», τους Πρωτοψάλτας της Βασιλίδος , αυτούς τους γίγαντες, 
τους φάρους της ερµηνείας, δεν µας είναι δυνατόν να µας συναρπάσει, να µας συγκινήσει το πα-
ράξενο και ακατανόητο άκουσµα των οπαδών του Καρά. 

Ακούς τον ερµηνευτή των Τριών ∆ιδασκάλων και άθελά σου προσεύχεσαι. Ακούς και τον 
ερµηνευτή του Καρά και στενοχωρείσαι. Εσάς δεν σας δεσµεύει κανείς να ακολουθείτε την θεωρία 
του διδασκάλου σας, ηµείς, όµως, όταν την ακούµε νοµίζουµε ότι «Τραγουδοψάλλουν» και θλι-
βόµαστε γι’ αυτήν την κατάσταση. 

Σηµαντικότερο για όλους µας είναι να προσπαθήσουµε να απλοποιήσουµε, να βελτιώσουµε 
την Βυζαντινή µας Μουσική. Τίποτε άλλο. 

Η Βυζαντινή Μουσική έχει µία άλλη διάσταση. 
Αισθάνοµαι ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση όταν άξιοι του ονόµατός των Άρχοντες και µη 

Πρωτοψάλτες ψάλλουν Βυζαντινούς ύµνους και αποδίδουν µε ακρίβεια τις διαστηµατικοµετα-
πτώσεις των ήχων, των γενών, µε το Μεγαλοπρεπές Εκκλησιαστικό – Πατριαρχικό ύφος, που 
πάντοτε υπήρξε το µέτρο συγκρίσεως και το σηµείο αναφοράς για όλους τους µουσικά κατηρτι-
σµένους ψαλµωδούς και υµνωδούς. Αυτοί οι άνθρωποι µε την θεωρητικήν µουσικήν των κα-
τάρτησιν, καθώς και µε την ερµηνείαν των εκόσµησαν και ελάµπρυναν τα αναλόγια των εκ-
κλησιών, εδίδαξαν, υπηρέτησαν µε συνέπεια και υπευθυνότητα και έχουν παρουσιάσει µία 
ωφέλιµη και έντονη, σπουδαία δραστηριότητα. Αυτούς, λοιπόν, τους ζωντανούς γίγαντες και 
ακραιφνείς Πρωτοψάλτες είχαµε ως παράδειγµα. 


