
         

 «ΣΤΗΚΕΤΕ ΚΑΙ ΚΡΑΤΕΙΤΕ ΤΑΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ»  

υπό Θεοδώρου Ακρίδα  
Πρωτοψάλτου – Μουσικολόγου  

Είναι  εκτός  πάσης  αµφισβητήσεως  ότι  το  σκέλος  της  εθνικής  ηµών Μουσικής, 
ήτις Βυζαντινή εκκλησιαστική Μουσική καλείται, εδοκιµάσθη κατά καιρούς παρά 
τινών επιδόξων «αναµορφωτών», «διασκευαστών», «εκσυγχρονιστών» και 
«καινοτόµων».  Τας  αντιπαρήλθεν  όµως  ανωδύνως,  διατηρηθείσα αλώβητος και 
φθάσασα µέχρι των ηµερών µας αναλλοίωτος. Τα µέγιστα εις αυτό συνετέλεσαν  οι  τ 
µεταρρυθµισταί,  Χρύσανθος, Γρηγόριος  και Χουρµούζιος,  οίτινες  κατά  το  1814,  
«εκ των αρχαιοτέρων χαρακτήρων άλλους µεν ως ευχρήστους ετήρησαν, άλλους δε ως 
αχρήστους απέβαλον», συµπυκνώσαντες ούτω τον τύπον και την ουσίαν, το γράµµα 
και το πνεύµα, απλοποιήσαντες  και διαµορφώσαντες  επί  το  ευχρηστοτατον  την 
µουσικήν ηµών. ∆ι' ο και η επιτροπή του 1881 απεφάνθη ότι «το έργον των τριών 
∆ιδασκάλων υπήρξεν αληθώς µέγα», οι δε δηµιουργοί του ονοµάσθησαν «εθνικοί 
ευεργέται».  

«Ως επ' εσχάτων των χρόνων» όµως, «µέγα και παράδοξον» ανεφύη θέµα επί  της 
εκκλησιαστικής  ηµών  µουσικής  ένεκα  εµφανίσεως  µερίδος  τινος 
«αναπαλαιωτών» αυτής (!). Προεξάρχων, ο αείµνηστος Σίµων Καρράς, οστις – τοις 
πάσι γνωστον - ούτε ακαδηµαϊκήν µουσικήν παιδείαν εκέκτητο,  ουδέ τίτλους,  ούτε  
καλλιφωνίαν  διέθετε,  ουδέ  παρά  διαπρεπών  διδασκάλων  - πρωτοψαλτών 
εθήτευσεν, ούτε εν τοις αναλογίοις υπηρέτησεν, ούτε µουσικά όργανα  εχειρίζετο,  ει 
µη  µόνον  εν - το λαούτον - και τούτο  ανεπαρκώς.  

Ωσαύτως,  ουδέποτε  εδίδαξεν  εις  Κρατικά  εκπαιδευτικά  ιδρύµατα,  ή  έστω 
επώνυµα ιδιωτικά, ει µη µόνον εν τη ιδία αυτού σχολή, µηδέποτε και ουδένα 
επίσηµον τίτλον σπουδών εκδώσας. Ίσως δε ως εκ των άνω βασικών ελλείψεών του 
επήγαζεν η ακραία αντιωδειακή του στάσις και η απέχθειά του προς την 
καλλιφωνίαν. Παρά ταύτα εκατόρθωσεν να θεωρείται - εξ ενίων - ως ο εις και 
µοναδικός γνώστης και εκφραστής των ελληνικών µουσικών παραδόσεων, ως 
διδάσκαλος των ουσιαστικών διδασκάλων του, εξ ων τας κατά τόπους δηµώδεις 
µουσικάς παραδόσεις εµάνθανεν και - περιέργως πως - να επιβληθή εις άπαντα τα 
µέσα ενηµερώσεως. Ωστόσον, ο αείµνηστος Καρράς περιωρίσθη µάλλον εις τα 
πλαίσια της ερεύνης και - οπωσδήποτε - ήτo συντηρητικώτερος των διαδοχων του. 
Ούτοι µε επικεφαλής τον εκλεκτόν µου φίλον κ. Λυκούργον Αγγελοπουλον, 
υπερέβαλον κατά πάντα τον διδάσκαλον των.  Εκδίδουν θεωρητικά, επαναφέροντες 
«απολιθώµατα» χαρακτήρων της παλαιάς σηµειογραφίας εφαρµόζοντες ταύτα εν τη 
πράξει κατ' εικασίαν και αυθαιρέτως, πολλαπλασιάζουν τους ήχους (ευρυµαθείας 
ένεκεν) και «βαπτίζουν» νεοφανείς τοιούτους, κατατρώγονται µε µικρολεπτοµερείας 
µικροδιαστηµάτων «διϋλίζοντες τον κώνωπα, την δε κάµηλον καταπίνοντες». 
Ψάλλουν κατά τρόπον νεοφανή και ιλαροχορευτικόν, αφ' ενος µεν ουδόλως προς 
την ιερότητα των χώρων και των στιγµών προσιδιάζοντα, αφ' ετέρου δε τον 
πρωτογενή παράγοντα - λόγον – εις τον δευτερογενή - µουσικήν - υποτάσσοντα, 
διατεινόµενοι, µάλιστα ότι ούτοι εισίν οι µοναδικοί και αποκλειστικοί γνώσται και 
εκφρασταί του βυζαντινού µέλους (!).  



Αλλά ποίος ειδικός δύναται να αποδεχθή τοιαύτην άποψιν; Βάσει των διασωθέντων  
ηχητικών  δειγµάτων,  αλλά  και  λογικών  συλλογισµών,  ανενδοιάστως  καταλήγει  
τις  εις  το  βεβαιότατον  συµπέρασµα  ότι  προς  το παρελθόν οδεύοντες,  έτι πλείον 
ανεπιτήδευτον, λιτόν και απέρριτον ήτο το ψάλλειν.  

Πάντα ταύτα ουδεµίαν, ή έστω ελαχίστην, δυσµενή επίπτωσιν θα είχαν   επί της 
εκκλησιαστικής ηµών µουσικής, εάν περιωρίζοντο εις τον κύκλον της σχολής Καρρά 
και εις ερευνητικά πλαίσια και µόνον. Αφ' ης στιγµής όµως οι ταγοί  της  εν λόγω  
σχολής,  αρτίως  οργανωµένοι  και  µετ'  απροσµετρήτου φανατισµού  επιδιώκουν  
την  πάση  θυσία  και  παντί  τρόπω  επιβολήν  των καινοφανών και ακατανοήτων 
αυτών θέσεων και απόψεων, εκτοπίζοντες ολίγον κατ' ολίγον παν τι το κλασσικόν και 
καθιερωµένον, φρονούµεν ότι το ζήτηµα ανάγεται εις µείζον εµπνέον ανησυχίας και 
κινδύνους. Προς επίτευξιν δε του σκοπού των χρησιµοποιούν τα ακαταµάχητα 
προπύργια, άτινα «κληρονοµικώ δικαίω» κατέχουν, - ραδιόφωνον και τηλεόρασιν, - 
εις τα οποία µόνον ούτοι  έχουν θέσιν,  εγκωµιάζοντες µεν εαυτούς και αλλήλους, 
µεµφόµενοι δε και   απορρίπτοντες a-priori, πάντας τους «ετεροδοξους» προς αυτούς 
µεγίστους θεωρητικούς, επιστηµονικάς επιτροπάς και τιτάνας των αναλογιών. 
Φθάσαµεν εις το θλιβερόν κατάντηµα µειράκια τινά έµφορτα αλαζονείας και 
φανατισµού να µεταβάλλονται οµαδόν οτέ µεν εις κατευθυνοµένους χειροκροτητάς 
των «ηµετέρων», οτέ δε εις αποδοκιµαστάς και χλευαστάς ετέρων λευκοπωγώνων - 
πολλάκις - αφοσιωµένων µελετητών και διαπρεπών υπηρετών των αναλογίων.  

Αλληλοπροωθούµενοι οι της αντιωδειακής εν λόγω σχολής, κατέλαβον - ήδη - θέσεις 
εις ωδεία και σχολάς, ελέγχοντες άµα την ∆ηµόσιαν εκπαίδευσιν ως και τα Κρατικά 
και εκκλησιαστικά όργανα. Το οξύµωρον δε και τραγελαφικόν εν προκειµένω  είναι 
ότι ενώ  εφοίτησαν εις επώνυµα ωδεία,  παρά διαπρεπών καθηγητών διδαχθέντες, και 
εγκυρωτάτους τίτλους σπουδών κτώµενοι, δι ων εις σηµαντικάς  και  επιζήλους 
θέσεις  προσελήφθησαν,  σήµερον  αντιµάχονται λυσσαλέως  πάντα  τα  ανωτέρω,  -  
αµνήµονες  και  αγνώµονες  γενόµενοι,  - επιβάλλοντες µετά φανατισµού θέσεις και 
απόψεις του αειµνήστου Καρρά, ον   περιστασιακώς παρηκολούθησαν. Ούτω η 
Εθνική ηµών µουσική παράδοσις βάλλεται, ου µόνον εκ των παντοειδών 
εισβαλουσών ακατανοήτων τεχνοτροπιών, αλλ' - έτι χειρότερον - και εκ των ένδον, 
φεύ!  

Πεποίθησίς  µας  είναι  ότι  εάν  υπήρχεν  δυνατότης  επαναφοράς   χαρακτήρων της 
µουσικής παλαιογραφίας, θα είχεν αύτη πραγµατοποιηθή υπό του  κορυφαίου  
ερευνητού  αυτής  αειµνήστου  Κ.  Ψάχου,  όστις  µάλιστα προεκλήθη προς τούτο 
κατά το 1933 υπό του αειµνήστου µοναχού της Grotta Ferrata Lorenzo Tardo.  

Αναµφιβόλως,  αι  θέσεις  και  απόψεις  της  σχολής  Καρρά  είναι  µία καινοφανής 
θεώρησις της Εκκλησιαστικής ηµών µουσικής, και ως τοιαύτη έστω σεβαστή. Επ' 
ουδενί λόγω δε αποδεκτή, πολλώ δε µάλλον ως η - δήθεν – µόνη ορθώς  την  
βυζαντινήν  Εκκλησιαστικήν  ηµών  µουσικήν  θεραπεύουσα. Τουναντίον  µάλιστα  
πλείστα  όσα  δεινά  εις  αυτήν  συνεσώρευσεν,  ήτοι: αναστάτωσιν, σύγχυσιν, 
αµφισβήτησιν και χαώδη γενικώς κατάστασιν.  

Όθεν ευλόγως ανακύπτουν τα εξής αµείλικτα ερωτήµατα:  

1)  Οι τρεις πεφωτισµένοι µεταρρυθµισταί είχον τας γνώσεις και την ικανότητα της 
µεταφοράς εκ της παλαιάς εις την νέαν µέθοδον την ακριβή ενέργειαν των - 49 



εµφώνων τε και αφώνων χαρακτήρων και ηδυνάτουν να πράξουν τούτο µόνον δια 
τους υπολοίπους 7 εµπιστευόµενοι την ερµηνείαν αυτών εις τον αείµνηστον Καρράν 
και µετά παρέλευσιν δύο αιώνων περίπου;  

2)   Εφ'   όσον    άπασαι     αι   επίσηµοι    εκδόσεις    του   19ου    αιώνος 
επραγµατοποιήθησαν υπό την έγκρισιν και την επίβλειψιν επιστηµονικών 
Πατριαρχικών επιτροπών αναγράφουσαι: «Εξηγηθέν πιστώς εκ της αρχαίας εις  την 
καθ' ηµάς γραφήν»,  «Εξηγηθέν απαραλλάκτως εις την νέαν της Μουσικής Μέθοδον», 
ποίος δύναται να αµφισβητήση το ακριβές και πιστόν της µεταγραφής;  

3)   Ως  γνωστόν,  εν  τη  Μεγάλη  του  Χριστού  Εκκλησία  κατά  τας  πρώτας 
δεκαετίας  της  εφαρµογής  του  νέου  συστήµατος,  οι  µεν  Πρωτοψάλται έψαλλον 
εκ χειρογράφων του παλαιού συστήµατος, οι δε Λαµπαδάριοί των έψαλλον εκ των 
εκδόσεων του νέου συστήµατος - προς δοκιµήν – απολύτως και τελείως 
συµφωνούντες, ενώπιον µάλιστα ειδικών και λίαν απαιτητικών ακροατών,  οίτινες  
ενθουσιωδώς  ενέκριναν  το  νέον  σύστηµα.  Πως «ανεκαλύφθησαν» ατέλειαι και 
διαφωνίαι µετά δυο αιώνων - περίπου - οµαλής πορείας της µουσικής ηµών;  

4)  Εφ' όσον το νέον σύστηµα εγένετο ενθουσιωδώς αποδεκτόν παρά πάντων, µηδέ 
εξαιρουµένου και του αειµνήστου Καρρά, όστις εις το θεωρητικόν του «Η  
Βυζαντινή  Μουσική  Σηµειογραφία»  (σελ.  9)  αναφέρει: « Οι τέλεον 
αναλύσαντες την παλαιάν γραφήν τρεις διδάσκαλοι και οι θεµελιωταί του 
σηµερινού συστήµατος», διατί εσχάτως και ο ίδιος, έτι δε περισσότερον οι µαθηταί 
αυτού απορρίπτουν την θέσιν αυτήν;  

5)  Ει ήθελε υποτεθή ότι κατά τας έρευνάς των ο Καρράς, ή ο κ. Αγγελόπουλος 
ανεκάλυψαν   τι   σηµαντικόν   επί   της   σηµειογραφίας,   εις   ποίους 
πανεπιστηµιακούς µουσικολόγους και διακεκριµένους πρωτοψάλτας έθεσαν τούτο 
υπ' όψιν και µετά ποίων ειδικών συνηργάσθησαν, ίνα από κοινού αποφασίσουν  περί  
του  πρακτέου;  ∆ιατί  προσπαθούν  να  επιβάλλουν πειθαναγκαστικώς µια de facto 
κατάστασιν;  

6)   Εις ποίον εκ των παλαιοτέρων εγκρίτων θεωρητικών αναφέρεται αύτη η πληθύς 
και ονοµατολογία ήχων και η διαρκής χρήσις σηµείων αλλοιώσεως, άτινα 
ενπεριέχονται εις το θεωρητικον - Γ.  Κωνσταντίνου - της εν λογω σχολής;  

7)   Ποίος  εκ  των  προγενεστέρων  διακεκριµένων  πρωτοψαλτών  και  δη  των 
Αρχόντων έψαλλεν καθ' ον τρόπον ψάλλωσι τα µέλη της εν λόγω σχολής;  

8)   ∆ιατί αποφεύγουν συστηµατικώς την κατ' αντιµωλίαν συζήτησιν µετά τινων 
ειδικών  επί  του  µείζονος  θέµατος  ο  εδηµιούργησαν,  αλλ'  αντιθέτως µονολογούν 
προβάλλοντες µόνον τας θέσεις των και αποκαλούν πάντας τους µετ' αυτών 
διαφωνούντας ως «αγραµµάτους» και «αµούσους»;  

9)   ∆ιατί ούτοι οι κοπτόµενοι ως οι µόνοι τηρηταί και υπέρµαχοι της κλασσικής 
Βυζαντινής µουσικής ουδέποτε έλαβον θέσιν εις τινας παρεκτροπάς ενίων ψαλτών;  

10) ∆ια του αποπροσανατολισµού, της συγχύσεως, της αµφισβητήσεως και της 
χαώδους εν γένει καταστάσεως άτινα επέφερεν εις την µουσικήν ηµών η εν λόγω 
σχολή, τι τελικώς επιδιώκεται;  



11) Εξ  όλων  των  εν  τη  µουσική  ηµών  διαλαµβανοµένων,  ποίαν  γνώµην 
σχηµατίζουν  δι'  αυτήν  και  τους  θεράποντας  αυτής  οι  πεπαιδευµένοι µουσικοί της 
∆ύσεως;  

12) Ει ήθελε υποτεθή ότι διδάσκαλος τις - στερούµενος ακαδηµαϊκής παιδείας και 
τίτλων - ίδρυε ιδιωτικόν εκπαιδευτήριον και εδίδασκεν κατά το δοκούν την 
προσωδίαν, διατεινόµενος µάλιστα ότι µόνον ούτος ανεκάλυψεν την ορθήν 
απαγγελίαν αυτής απορρίπτων πάντας τους εν τοις πανεπιστηµίοις διδάσκοντας,  
επιβάλλων ούτω παντί τρόπω τας απόψεις αυτού,  δεν θα αντέδρα σύσσωµος η 
πανεπιστηµιακή κοινότης;  

13) 'Εναντι της δηµιουργηθείσης χαώδους καταστάσεως εις την µουσικήν ηµών 
ένεκα των καινοφανών θέσεων της σχολής Καρρά - Αγγελοπούλου, ποία µέτρα 
ελήφθησαν, ή λαµβάνονται παρά πάντων των αρµοδίων φορέων και δη της 
Εκκλησίας και της Πολιτείας;  

14) Πόθεν αρύονται την δύναµιν οι της εν λόγω  σχολής και αγνοούν και    
περιφρονούν τους πάντας, επιβάλλοντες παντί τρόπω τας θέσεις των και 
µονοπωλούντες την µουσικήν ηµών;  

∆ιαισθανόµενοι τας έτι µάλλον χαλεπάς δια την Εθνικήν ηµών Μουσικήν µελλούσας 
ηµέρας, αισθανόµενοι δε λίαν ανίσχυρον την κάλαµον ηµών δια περαιτέρω  
επισηµάνσεις  επικαλούµεθα  τας  του  απωτάτου  παρελθόντος φιλοσοφωτάτου 
Πλάτωνος τοιαύτας (Πολιτεία Βιβλ. ∆'. µτφρ. Ι. Γρυπάρη): «Με ολίγας λοιπόν 
λέξεις, πρέπει της πόλεως οι επιµεληταί εις αυτό ειδικώς να επιµείνουν, να µη 
διαφθαρεί χωρίς να το εννοήσουν η ανατροφή, αλλά να διατηρήται παρά κάθε άλλο 
καθαρά, και να µη επιτρέπουν κανένα νεωτερισµόν εις την γυµναστικήν και 
µουσικήν, παρά τα διατεταγµένα. Ούτως ώστε, όταν λέγει ο ποιητής ότι οι άνθρωποι 
προσέχουν εις εκείνο το τραγούδι που πιο καινούργιο τριγυρνά στο στόµα των 
ανθρώπων, να φοβούνται, µήπως φαντασθεί κανείς ότι εννοεί όχι τα νέα άσµατα, 
αλλά το νέον είδος ωδικής, και επιδοκιµάζει τούτο διότι δεν πρέπει αυτήν την 
καινοτοµίαν ούτε να την επιδοκιµάζη ούτε να την εισάγει κανείς, απεναντίας πρέπει 
µετά µεγάλης ευλαβείας ν' αποφεύγωµεν πάσαν µεταβολήν εις το είδος της µουσικής, 
διότι διατρέχοµεν τον κίνδυνον να χάσωµεν το παν διότι πουθενά δεν ηµπορεί κανείς 
να κινήση τους τρόπους της µουσικής, χωρίς συγχρόνως να διασεισθούν και αυτοί οι 
θεµελιώδεις νόµοι της πολιτείας...... - Η µουσική εποµένως θα είναι, καθώς φαίνεται, 
η ακρόπολις την οποίαν πρέπει να οικοδοµήσουν οι φύλακες.- Ναι, αλλά η παρανοµία 
εύκολα εισχωρεί χωρίς κανείς vα την πάρη είδησιν. - Πράγµατι ως παιχνίδι κατ' 
αρχάς, που δεν ηµπορεί να κάµει και τίποτε κακόν.- Ουδέ κάµνει τίποτε άλλο, παρά 
αφού άπαξ εισχωρήση, αρχίζει σιγά - σιγά και εισρέει  εις τα  ήθη  και  τας  
συνηθείας  έπειτα  εισβάλλει,  αφού  µεγαλώσει περισσότερον, και εις τας µεταξύ των 
πολιτών σχέσεις και από αυτάς προχωρεί εις τους νόµους και τους θεσµούς της 
πολιτείας, µε την µεγαλυτέραν πλέον ακολασίαν, έως ότου εις το τέλος 
αναποδογυρίση τα πάντα, και κράτος και ιδιώτας.- Αυτό αλήθεια να συµβαίνη; - Μου 
φαίνεται».  

Τάδε έφη ο µέγιστος φιλόσοφος Πλάτων, ο παρά ποτέ άλλοτε σήµερον επίκαιρος.  
Την  αδαµαντοειδή,  υποθήκην ταύτην,  την ανησυχίαν  ηµών των προσηλωµένων εις 
τας παραδόσεις, έτι δε µάλλον την κραυγήν αγωνίας των σπουδαζόντων νέων την 
µουσικήν ηµών,  οίτινες τελούν εν πλήρει συγχύσει ένεκα της δηµιουργηθείσης 



χαώδους καταστάσεως, λάβετε σοβαρώς υπ' όψιν άπαντες οι αρµοδιοι.  Γρηγορείτε,  
όπως - έστω και την υστάτην στιγµήν - αποφευχθή η ολοσχερής αλλοτρίωσις του 
βασικού και πολυτιµωτάτου στοιχείου της Εθνικής ηµών ταυτότητος, ήτοι της 
µητρικής ηµών µουσικής γλώσσης.-  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  
∆ΙΑΣΩΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ∆ΙΑ∆ΟΣΗΣ  

ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ & ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

 «ΗΧΩ» 

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΕΩΣ 1998 

     
∆/ΝΣΗ: ΜΑΚΡΥΚΩΣΤΑ 15  

ΤΗΛ.: 0631- 24742  
30200 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

     
Ο Πρόεδρος  

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΑΚΡΙ∆ΑΣ  
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ - ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΟΣ  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ 

Πρός  

Παναγιώτατον Οικουµενικόν Πατριάρχην κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΝ.  
Μακαριώτατον Αρχ/πον Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΝ.  
Εξοχώτατον Υπουργόν Πολιτισµού κ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΝ.  
Εξοχώτατον  Υπουργόν  Εθν.  Παιδείας  και  Θρησκευµάτων  κ.  ΠΕΤΡΟΝ 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ.  
Άπαντας τους Ιεράρχας της Εκκλησίας της Ελλάδος.  
ΟΜ.Σ.Ι.Ε.  
Άπαντας τους Συλλόγους Ιεροψαλτών.  
Άπαντας τους Συλλόγους Φίλων Βυζαντινής Μουσικής  
Άπαντας τους Μουσικολογιωτάτους Πρωτοψάλτας  
Άπαντα τα Ωδεία της Ελλάδος.  
Απάσας τας σχολάς Βυζαντινής Μουσικής.  
Άπαντας τους ασχολουµένους µε την παραδοσιακήν δηµοτικήν µουσικήν.  

Εν Μεσολογγίω τη 20 - 4 - 2001 


