
Του Γεωργίου Χατζηχρόνογλου 
Πρωτοψάλτου - Μουσικοδιδασκάλου 

Ύστερα από την διαµορφωθείσα κατάσταση στο χώρο των ιεροψαλτών της χώρας 
µας, θεωρώ χρέος µου να εκφράσω την άποψή µου και να συµβάλω στην 
αποκατάσταση της αλήθειας.  

1. ∆εν πρέπει να συγχέονται οι όροι «µουσική» και «µουσικολογία». Μουσική 
«θεραπεύουν» εκφράζουν άτοµα προικισµένα από το Θεό µε καλλιφωνία. 
Μουσικολογία µελετά ή ερευνά οιοσδήποτε νοήµων άνθρωπος, χωρίς κανένα 
ιδιαίτερο χάρισµα. Ο µουσικός (και εν  προκειµένω ο ψάλτης) χρειάζεται τη 
µουσικολογία για να βελτιώνεται. Μουσικός όµως και µουσική υπάρχουν και χωρίς 
τη µουσικολογία. Το αντίθετο δεν µπορεί να συµβεί, όπως δεν υπάρχει προπονητική 
επιστήµη χωρίς αθλητή, Θεοδωράκης χωρίς κάποιον Μπιθικώτση ή Χατζηδάκις 
χωρίς κάποια Μούσχουρη.  

2. Τα σηµαδόφωνα της ψαλτικής τέχνης µαθαίνονται και από τα  βιβλία. Η µουσική 
όµως µαθαίνεται κοντά σε δασκάλους, που µπορούν και να ψάλλουν και να 
εµπνεύσουν το µαθητή. Αυτά είναι η παράδοση. Γράφει ο Β. Στεφανίδης (Σχεδίασµα 
περί µουσικής ιδιαίτερου Εκκλησιαστικής).  

«Των σηµαδίων η σηµασία γραφή ου διδάσκεται... αλλά µόνον δια ζώσης φωνής 
και αισθητών του δασκάλου κινήσεων. ... ουδέ εκκλησιαστικός µουσικός λέγεται 
πρέποντος ο µη µαθών όσον το δυνατόν εκ παραδόσεως τα µέλη και τους 
σχηµατισµούς των σηµαδοφώνων».  

Στις µέρες µας συντελείται το παράδοξο. Μουσικολόγοι και µουσικολογίζοντες 
ανασύρουν άφωνα σηµαδόφωνα, (καταργηµένα από επίσηµη και πανθοµολογούµενα 
άξια και σεβαστή επιτροπή του Πατριαρχείου) και διδάσκουν εκτελέσεις αυτών που 
δεν άκουσαν ποτέ. Αν µπορούν να το κάνουν αυτά, τότε ας µας διαβάσουν  και τα 
σηµαδάφωνα της αρχαίας µουσικής των εθνικών για να γνωρίζουµε πώς 
τραγούδησαν το 300 ή 500 π.Χ. Αλλά το παράλογο είναι αυταπάδεικτο.  

3. Ο Αγγ. Βουδούρης (Μουσικοκριτικα) γράφει για τον Πέτρο τον  Λαµπαδάριο, πως 
µεταχειριζόταν τα εξής εκ των σηµαδοφώνων (αφώνων)  

    λύγισµα                      κράτηµα  

    κύλισµα                      έτερον  

    παρακλητική              πίασµα  

Των άνω εξ σηµαδίων τούτων η ενέργεια και η δύναµις, µόνον πρακτικώς 
διδάσκεται και όχι θεωρητικώς.  

Και µάλιστα -συµπληρώνω εγώ- από γνώστες και χαρισµατικούς  δασκάλους.  

Μάλιστα άνθρωπος του χώρου της επαναφοράς των αφώνων σηµαδοφώνων, 
υποστήριξε από κρατικό ραδιοσταθµό, πως η παράδοση διεκόπη το 1814, και 



επανήλθε το 1937 από τον Σίµωνα Καρά. Αιδώς. Αυτά είναι µια επικίνδυνη άποψη, 
ανεγκέφαλου «ειδικού». Είπαµε. Άλλο µουσική κι άλλο µουσικολογία.  

4. Το έργο της επιτροπής του Πατριαρχείου Κων/πολεως ουδέποτε 
αµφισβητήθηκε. Γράφει ο Αγγ. Βουδούρης (Μουσικοκριτικά): "...  

οι εξηγηταί (της παλαιάς γραφής) απέδωσαν όσον ηδυνήθησαν, µε τη νέαν γραφήν 
τον τρόπον της εκτελέσεως του µέλους και εδέσµευσαν το µέλους ούτως ώστε να 
µην υπάρχει ουδείς φόβος όπως  παραλλαγή τούτο εν τη εκτελέσει, οπότε θα 
κατεστρέφετο η εκκλ. µελωδία. (Σηµείωση: η υπογράµµιση δική µου).  

Αυτοί λοιπόν, δεν γνώριζαν. Γνωρίζουν οι τωρινοί!!!  

5. Τα µουσικά κείµενα κανείς ψάλτης δεν τα ψάλλει πανοµοιότυπα µε κάποιον άλλο. 
Όµως κι ο Περιστέρης καταξιώθηκε και ο Παναγιωτίδης και ο Μήτρου και ο 
Καραµάνης κι άλλοι πολλοί.  

Αφού λοιπόν, υπάρχει διαφορά στο ύφος και στην έκφραση, αφού ο ίδιος ψάλτης 
αδυνατεί να αντιγράψει τον εαυτό του, προς τι όλος αυτός ο θόρυβος περί 
παραδόσεως που δεν παρεδόθει; Προς τι η κωδικοποίηση σηµαδοφώνων και η 
«εξήγησή» τους µε ποσοτικο-χρονικούς χαρακτήρες; (Λάθος ολέθριο). Άλλωστε 
αυτή είναι η οµορφιά της τέχνης. Η διαφορετικότητα της προσωπικής ερµηνείας 
πάνω στον αδιασάλευτο γραπτό και προφορικό κίονα του απαραβίαστου 
µελωδήµατος.  

Αλλιώς θα είχαµε κλωνοποιηµένους ψάλτες. Αυτό επιδιώκεται;  

6. Η επιχειρούµενη προσπάθεια επαναφοράς καταργηµένων σηµαδοφώνων, αποτελεί 
αυθαιρεσία και προσβολή τόσο των αποφάσεων του Πατριαρχείου, όσο και του 
κλάδου των ιεροψαλτών γενικότερα. ∆εν υπάρχει καµµία έγκριση Εκκλησιαστικής 
Αρχής και δεν συζητήθηκε ποτέ η άποψη τους δηµόσια.  

7. Έχω την άποψη ότι θα είχαν αποτραπεί οι ακρότητες και τα δικαστήρια, αν οι 
«νεοφανείς µεταρρυθµιστές» της ψαλτικής τέχνης:  

  α) Άφηναν την παράδοση να ρέει στ' αυλάκια που η κοινή γνώµη προστάζει.  

  β) ∆εν συνέχεαν την ιστορία της τέχνης µε την τέχνη και  

  γ) Είχαν ανταποκριθεί θετικά στις προσκλήσεις για διάλογο, που κατά καιρούς και 
δηµοσία τους έγιναν από φορείς και ιδιώτες.  

8. Ήρθε η ώρα να µιλήσει και η Ελλαδική Εκκλησία, δια στόµατος του 
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ Χριστοδούλου, του 
και κατέχοντος την Προεδρίαν της Ιεράς Συνόδου.  

  


