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Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΓΑΠΑΤΑΙ ΜΕΝ ∆ΕΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ∆Ε 
 Αγαπητέ συνάδελφε,  

Το θέµα τίθεται, κατά πόσον η αλήθεια αγαπά ή αγαπάται. Ετερον θέµα, είναι για 
ποια αλήθεια οµιλούµε. Την πικράν και µαύρην ή εκείνη που θεωρεί ο καθείς 
εξ’ηµών ως αλήθειαν κατά πως του αρέσει, για να µην ειπούµε κατά πως τον 
συµφέρει.  
 
Σαφώς διάλογος σηµαίνει αλληλοσεβασµός, ευγένεια και προπάντων επιχειρήµατα. 
Νοµίζοµεν λοιπόν ότι ο «διδάσκαλος» Σ. ΚΑΡΑΣ όταν κατέληξε όπου κατέληξε αν 
διέθετε αλληλοσεβασµόν, ευγένειαν και επιχειρήµατα όφειλε τα συµπεράσµατά του 
να τα υποβάλει προς έγκρισιν αρµοδίως πριν αρχίσει να τα διδάσκει. Να κάνει 
δηλαδή «διάλογον» σύµφωνα µε τα γραφόµενά σας. Το να θεωρούµε ότι ΟΥ∆ΕΙΣ 
είναι εις θέσιν αρµόδιος να κρίνει τα έργα µας αυτό δεν δεικνύει ούτε 
αλληλοσεβασµό, ούτε ευγένειαν, ούτε διάθεσιν προς διάλογον.  
 
Ας δούµε λοιπόν πως η αλήθεια αλλοιούται υποκειµενικά ανάλογα µε τις διαθέσεις 
ενός εκάστου εξ’ηµών.  
 
Η Μουσική µας είναι κατά κύριον λόγον πράξις. Κανένας δεν έµαθε να ψάλλει µε 
µόνην τη θεωρία. Η θεωρία ήλθε δεύτερη. Η θεωρία είναι µια κατά προσέγγιση 
περιγραφή της πράξης. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όλοι όσοι αδυνατούν να 
ψάλλουν καταλήγουν τελικά να ασχολούνται µε την θεωρίαν.  
 
Το ύφος και το ήθος της ψαλµωδίας είναι ανεξάρτητα από τις φωνητικές 
ιδιαιτερότητες του καθενός. 
 
Αν επιθυµείτε να βάλετε το µαχαίρι στο κόκαλο δεν θα πρέπει να ασχοληθείτε µε την 
θεωρεία αλλά µε την πράξιν, οποιαδήποτε πράξιν. Όπως είπαµε στην αρχήν η 
ΑΛΗΘΕΙΑ ∆ΕΝ ΑΓΑΠΑ, ΑΛΛΑ ΑΓΑΠΑΤΑΙ ΚΑΙ ΣΑΦΩΣ ∆ΕΝ 
ΣΥΜΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΠΛΗΝ ΤΙΝΕΣ ΤΗΝ ΣΥΜΒΙΒΑΖΟΥΝ.  
 
Μερικοί µάλιστα στην προσπάθειά τους να την συµβιβάσουν λέγουν και ανακρίβειες.  
Για παράδειγµα, «ο διδάσκαλος» Σ. Καράς λοιπόν γύρισε αρχικά τον ελληνικό 
χώρο, σπιθαµή προς σπιθαµή και κατέγραψε 20.000 τραγούδια αλλά καµµιά 
ψαλµωδία και κανένα ψάλτη γνωστό ή άγνωστο δεν κατέγραψε, ούτε κληρικό, ούτε 
απλό Χριστιανό απ’αυτούς που τραγούδησαν τα 20.000 τραγούδια.  
 
Προσπαθούµε να εντρυφήσουµε εις το Θεωρητικόν του Σ. ΚΑΡΑ. Προσκρούουµε 
όµως σε αναφερόµενες συγκυρίες οι  οποίες δεν επεξηγούνται και εποµένως είναι 
άχρηστοι και θίγουν την αξιοπιστία του συγγραφέα όπως π.χ. η αναφερόµενη τέταρτη 
συγκυρία (ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΝ ΤΟΜΟΣ Α Αθήναι 1982 σελ.δ.) έχουσα ούτω:  



«Η κατά την 24ην ∆εκεµβρίου του 1940, εκ τυχαίας χειρονοµίας πτώσις του µουσικού 
παλαιογραφικού παραπετάσµατος, ήτις επέτρεψε να φανεί το µέχρι τότε αγνοούµενον 
και σήµερον ακόµη αµφισβητούµενον παρά των αγνοούντων αυτό σύστηµα της 
παλαιοτέρας µουσικής γραφής», δηλαδή βεβαιώνεται, ότι οι θεωρητικές µουσικές 
θέσεις του, δεν προήλθαν από µελέτη, αλλά από το απροσδόκητον γεγονός κ.λ.π. κ.λ.π. 
και καταλήγει. «Να φανεί κι έντευθεν το ανά τους αιώνας αδιάκοπον της µουσικής µας 
παραδόσεως και τα έργα των νεωτέρων εκκλησιαστικών µουσικών µας, συνέχεια των 
παλαιοτέρων κι εκείνα πάλιν πρόγονοι και υποδείγµατα των σηµερινών».  
 
Πολλά απ’όσα αναφέρονται εις το θεωρητικό του Σ. Καρά ίσως επιβεβαιώνονται από 
την προφορική παράδοση. ∆εν νοµίζουµε ότι µπορεί να επιβεβαιώνονται από καµιά 
χειρόγραφη ή έντυπη παράδοση.  
 
Μόνο η προφορική παράδοση µπορεί να µιλήσει γι’αυτό γιατί µόνον αυτή 
παραδίδονταν από στόµατος εις στόµα και ακριβώς εδώ εµφανίζεται το πρόβληµα. 
Εδώ ακριβώς δεν  ξέρει κανείς τι να σκεφθεί για τον Σ. Καρά.  
 
Τι θα ειπεί προφορική παράδοση; ∆εν είναι ο ψαλτικός κόσµος της χώρας; ∆εν είναι 
η Πατριαρχική παράδοση;  ∆εν είναι ο λαός και ο κλήρος; Πως λοιπόν οι εκτελούντες 
τα του Καρά διαφέρουν από όλους τους άλλους; Πως και δεν βρίσκεται κανείς άλλος 
που να έψαλε όπως έψαλε ο Καράς;  
 
Eδώ και στην πρώτη του ηχογράφηση το 1930 ο ίδιος δεν εµφανίζει τίποτα το κοινό 
µε τον µετέπειτα ΚΑΡΑ. Τι τον έκανε να αλλάξει; η αναδροµή στις άψυχες πηγές; 
Και όλα εκείνα τα οποία ο ίδιος έλεγε στην Κρυπτοφέρη το 1968 για την εξέλιξη της 
µουσικής τι γίνονται;  
 
To πρόβληµα λοιπόν είναι ότι ο Καράς και οι µαθητές του ξεκινώντας από τις 
άψυχες πηγές φτάνουν να ψάλλουν µε ένα τρόπο που µοιάζει, περισσότερο µε 
αρµένικη µουσική. Αυτό διότι αγνοούν την εξέλιξη της προφορικής παράδοσης.  
 
Κανείς πριν από τον Καρά δεν έψαλε όπως αυτός και οι µαθητές του και το ευτύχηµα 
είναι ότι ούτε κανείς άλλος από τον απλό λαό φαίνεται ότι θα το κάνει.  
 
Λέτε ότι η πράξη βασίζεται στη Θεωρία. Λάθος µέγιστον. Η πράξις βασίζεται στη 
σωστή διδαχή, δηλαδή στην πράξη. 
 
Η πράξη θα βασιζόταν στην θεωρία αν µπορούσε κανείς να µάθει τη θεωρία και 
χωρίς να ακούσει τίποτα να µάθει να ψέλνει.  
 
Τα παιδιά πρώτα αρχίζουν να µιλούν, να τραγουδούν, ακούγοντας ξανά τα ίδια και τα 
ίδια. Μιλούν και τραγουδούν χωρίς να ξέρουν νότες ή θεωρίες. Κάποιοι είναι 
εκτελεστές ψάλτες ή οργανοπαίκτες δεινοί χωρίς να έχουν ιδέαν µουσικής θεωρίας. 
Την ορθότητα των έλξεων, την ακρίβειαν των διαστηµάτων µόνον το σωστό αυτί και 
το σωστό λαρύγγι µπορούν να διδάξουν και να ελέγξουν. Μπορεί το ίδιο διάστηµα ο 
ένας θεωρητικός να το λέει έτσι και ο άλλος αλλοιώς. Ας ελέγξουν τον τρόπον που 
τον µέτρησε ο καθένας.  
 
Το ύφος της ψαλµωδίας του Καρά δεν µας ενδιαφέρει και όποιος θέλει ας το 
µιµείται. ∆εν αντιλαµβανόµεθα όµως πως είναι δυνατόν κατά την προτροπή σας να 



αξιοποιεί κάποιος το θεωρητικό έργο του Καρά και να ψάλει σαν το Στανίτσα. Aν 
κάποιος µαθαίνοντας τη θεωρία από τα βιβλία του Καρά µπορεί και ψάλει σαν το 
Στανίτσα τότε τι σχέση έχει η ψαλµωδία του Καρά µε τη θεωρία του;  
 
Κάποιοι υπεραπλοποιούν  τα πράγµατα: φανταστείτε κάποιον διδάσκαλον της 
µαγειρικής να λέγει: ∆ια την παρασκευήν του τάδε φαγητού, δεν έχει σηµασία πόσα 
και ποιά µπαχαρικά θα βάλετε, πόσο λάδι, πόσο ξύδι, ούτε αν το κρέας που θα 
χρησιµοποιήσετε θα είναι σιτεµένο ή όχι, ή τα κρεµµύδια σάπια και του αλλάξετε τα 
φώτα στο αλάτι. Ο τσελεµεντές δεν θέλει µαγείρους χωρίς µαγειρική πρωτοβουλία. Η 
µαγειρική είναι τέχνη που σέβεται το πρόσωπο του µάγειρα.  
 
Όµως κύριοι, το φαγητό το φτιάχνουµε για να το φάνε κάποιοι. Αυτούς δεν πρέπει να 
τους σεβαστεί ο Μάγειρας; Τον περιούσιον λαόν δεν πρέπει να τον σεβαστεί ο 
ψάλλων. Αλλά πότε µέσα στον ιερό χώρο, χρησιµοποιούµε τη θεωρία για το 
ψάλσιµο; Αρα ορισµένα που φαίνονται αλήθειες, είναι µάλλον αληθοφάνειες.  
 
Μια τέτοια αληθοφάνεια είναι ότι «η Θεωρία ως συστηµατική διδασκαλία της 
µουσικής, είναι ασυµβίβαστη και αδιαπραγµάτευτη. Η πράξις αποδεικνύει ότι η 
θεωρία είναι η µόνη διαπραγµατεύσιµη από την άποψη της αναγκαιότητος δια τον 
ψάλλοντα.  
 
Η θέσις µας όµως µπορεί και είναι αδιαπραγµάτευτη. Ο πολύς κόσµος δεν είναι 
αρµόδιος να κρίνει κατά πόσον το θεωρητικόν του «διδασκάλου» Σίµωνος Καρά 
(αλήθεια ξέρετε πως ο Σ.Καράς έγινε διδάσκαλος από µόνος του εις ηλικίαν 19 ετών, 
ότι η σχολή του ουδέν δίπλωµα έδωσε κ.λ.π. κ.λ.π.) είναι ξεκάθαρος, σαφής και 
ασφαλής οδηγός για τους εντρυφώντες την Εθνικήν µας Μουσικήν.  
 
Επειδή είναι πολλοί οι αµφιβάλλοντες και δεν είναι έργον του οιουδήτινος το 
εγκύπτειν εις τας πηγάς και επειδή η πατριαρχική παράδοση είναι η µόνη έγκυρος 
πηγή παρακαλούµε όπως ο Σύλλογος προς ∆ιάδοσιν της Εθνικής Μουσικής ή οι 
Μαθηταί του Σ. Kαρά  υποβάλουν τα θεωρητικά του Σ. Καρά µαζί µε τις εγγραφές 
τους στην Επιτροπήν Θείας Λατρείας του Οικ.Πατριαρχείου και ζητήσουν τη 
γνωµάτευσιν ειδικών επί τούτου. Μέχρι τότε δε ας σταµατήσουν να διδάσκουν το 
«σύστηµα ΚΑΡΑ» σε άγουρα παιδιά µη έχοντα ιδέαν της ορθής πράξεως.  
 
Η αλήθεια να αγαπάται αλλά να µη συµβιβάζεται. Η αλήθεια είναι µαύρη, είναι πικρά 
αλλά µισεί τους µη αγαπώντας αυτήν. 
 
∆εν µπορούµε να µην αναφερθούµε σε µια ακόµη αντίφασιν του κειµένου σας. Ενώ 
εις την αρχήν της 2ας σελίδας δηλώνετε ότι ούτε µαθητές του Σ. Καρά υπήρξατε, ούτε 
µαθητεύσατε σε µαθητές του, εµµέσως δηλώνετε ότι αποδέχεσθε τα του Καρά ως 
ορθά προφανώς δια να ενισχύσετε τη βαρύτητα του λόγου σας δια της εµφανίσεως 
της ως ανεξαρτήτου και αβιάστου.  
 
Εχετε λοιπόν κάθε λόγον να πρωτοστατήσετε δια τη γνωµοδότησιν εγκύρων 
αδιαβλήτων εκκλησιαστικών παραγόντων περί του συστήµατος ΚΑΡΑ πάντοτε σε 
συσχέτιση της θεωρίας του και του τρόπου του ψάλειν από τους εκφραστές της 
θεωρίας του. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδηµα.  
 



Περαίνοντες θα θέλαµε να σας υποβάλλουµε το παρόν ερώτηµα. Η βεβαιότητα µε 
την οποία οµιλείτε δια το έργο του Σιµ. Καρά, προέρχεται από διδασκαλία ή από 
εµπεριστατωµένη µελέτη;  Πιστεύουµε ότι προέρχεται από διδασκαλία και συνεπώς 
όσα διδαχθήκατε, τόσα και υποστηρίζετε. Αν όµως οι παραπάνω θέσεις σας, 
προέρχονται από µελέτη, τότε θα θέλαµε να τα µεταφέρετε και σε µας. ∆ι’εξόδων 
µας λοιπόν σας καλούµε για µιαν διάλεξη, επί των θέσεων του Θεωρητικού του Σιµ. 
Καρά, αλλά εφ’όλης της ύλης των βιβλίων και όχι αποσπασµατικά. Θα πρέπει όµως, 
να είστε έτοιµος, να δεχτείτε σειράν ερωτηµάτων ιδιαίτερα κατά την ανάπτυξη από 
µέρους σας  των πλέον των εκατό κλιµάκων που διδονται σ’αυτό.  
 
Τον διάλογον επιδιώξαµε τρεις φορές. Τις δύο µέσω των Ιεροψαλτικών-Νέων την  
τρίτην µέσω του προέδρου των Φίλων Βυζαντινής Μουσικής κ.Ζόππα, πλην όµως 
άνευ ανταποκρίσεως.  

∆ια τους Υπέρµαχους  

Β.Κατσιφής                      ∆Ρ Κ.Χ.Ζαρακοβίτης  

Πρόεδρος                          Γενικός Γραµµατέας  


