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Κύριε Πρόεδρε, 

∆ιαβάσαµε το άρθρον περί της «Μεθόδου» και ουχί του «Συστήµατος» Καρά. 
Συγχαίρωµεν τον συγγραφέα δια την παρησίαν αυτού. Ελπίζοµεν ότι συντόµως, θα 
ανασκευάσει και πολλά άλλα σχέσιν έχοντα µε τον Σ.Καρά.  Υπενθυµίζουµε όµως ότι 
ούτος δεν τυγχάνει ο µόνος όστις απεκάλεσε  «σύστηµα» την τεχνοτροπία του Καρά.  
Ο Αρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως 
κ.Λυκούργος Αγγελόπουλος σε εισαγωγικό σχόλιο στο CD των πρώτων 
ηχογραφήσεων Καρά υπό της Μέλπως Μερλιέ το 1930 γράφει επί λέξει: «Θα έλεγα  
πως δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση να ακούσεις αυτή την πρώτη ηχογράφηση- 
µονωδιακή και χορωδιακή- έχοντας κατά νου την θεωρητική διδασκαλία του 
συστήµατος όπως αργότερα τη διετύπωσε ο ίδιος ο Σ.Καράς» (η υπογράµµιση δική 
µας) (CD και ανυµνήσωµεν, 1998). 

Είµεθα υπόχρεοι εις το συγγραφέα του άρθρου διότι οµολογεί ευθαρσώς µιαν άλλην 
αλήθειαν. Ο Καράς δεν δίδαξε την παράδοσιν όπως έφτασε µέχρις ηµών, αλλά 
απεπειράθη να επαναφέρει το παλαιόν βυζαντινόν ύφος» και τούτο επί τη βάσει των 
βυζαντινών παπαδικών των θεωρητικών διατριβών αλλά και ετέρων περιγραφών 
περιηγητών!!! Παλαιοτόµησεν δηλαδή το οποίον πρακτικά δεν διαφέρει της 
καινοτοµίας αν λάβει κανείς υπ’όψιν ότι ύφος από περιγραφές περιηγητών αγνώστου 
ποιού και προελεύσεως δεν µαθαίνεται. Οπωσδήποτε δε αυτό που εδίδαξεν ο Καράς 
δεν είναι παράδοσις, µε την έννοιαν ότι κανείς δεν του το παρέδωσε. Απεπειράθη να  
παραλάβει κάτι από πηγές αµφιβόλου εγκυρότητος, χωρίς καν να τις κατονοµάζει. 

Ο αρθρογράφος φαίνεται να θεωρεί τον Χρύσανθον ως το µόνον εφευρέτην της Νέας 
Γραφής. Πράγµατι εµείς κάτι τέτοιο το αγνοούµεν. Ας ιδούµε τι γνωρίζουµε εµείς. 

Ο Αγγελος Βουδούρης στον 17ο τόµο των κωδίκων του (Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης 
Αθήνα 1998) στην σελίδα 210 αναφερόµενος στον Γεώργιο τον Κρήτα γράφει:  

Ο Γεώργιος Κρης εφεύρε πρώτος αναλυτικόν και επεξηγηµατικόν τρόπον του 
γράφειν τας µελωδικάς γραµµάς δια µόνων χαρακτήρων ποσότητος άνευ των 
ιερογλυφικών µεγάλων σηµαδίων (βλέπε και Συµβολαί Γ.Παπαδοπούλου σελ.317). 
Του Κρητός πολλοί υπήρξαν µαθηταί εν οις και Γρηγόριος & Χουρµούζιος εκ των 
εφευρετών της νέας γραφής. 

Εσυστάθη επιτροπή εκ του Γρηγορίου τότε Λαµπαδάριου της Μ.του Χριστού 
Εκκλησίας Χουρµουζίου ψάλλοντος από δεξιού αναλογίου Ι.Ναού Αγίου ∆ηµητρίου 
Ταταούλων και Γεωργίου του Κρητός, ευρισκόµενου τότε εν Κυδωνίαις της Μ.Ασίας 



προς διδασκαλίαν. Τούτου αποθανόντος (πνιγέντος) κατά τον πλουν από Κυδωνίας 
προς Κωνσταντινούπολιν προσελήφθη ως τρίτον µέλος της επιτροπής ο 
αρχιµανδρίτης Χρύσανθος Καράµαλλης εκ Μαδύτου. Με την νέαν αυτήν σύνθεσιν η 
επιτροπή εχώρησε εις το εργον της. Ουδαµού εξάγεται ότι η µέθοδος ήτο 
τουΧρυσάνθου ως µετά βεβαιότητος αναφέρει ο αρθρογράφος. 

Oπωσδήποτε τη στιγµήν κατά την οποίαν κάποιοι κατόρθωσαν να περάσουν τα της 
µεθόδου Καρά εις τα διδακτικά βιβλία νοµίζοµεν ότι θα έπρεπε κάποιοι να είχαν 
αποφανθεί περί της ταυτότητος του τρόπου που ψάλλουν µε εκείνον της παράδοσης. 

Ελαβε λέγει ο Καράς υπ’όψιν του τους ψάλτας της εποχής του. Όµως ανακάλυπτε 
στοιχεία οθνεία και ξένα προς την αρχαϊκήν παράδοσιν!!! την οποίαν βεβαίως δεν 
εγνώριζε. Ούτε αναφέρει ποια είναι αυτά τα στοιχεία. ∆εν θα έπρεπε;  

To 1930 o Kαράς ήταν 25 χρόνων. Η Μερλιέ θέλησε να γίνουν κάποιες 
ηχογραφήσεις οι οποίες να εµφανίζουν την ψαλτικήν εικόνα της εποχής εκείνης. Ας 
δούµε ποιοι εµφανίζονται. Πρώτος και καλύτερος ο Καράς. Ητανε ψάλτης; όχι, 
δεύτερος ο Μητροπολίτης Σάµου Ειρηναίος. Ηταν ψάλτης; όχι. Είχε λέγει υπηρετήσει 
ως διάκονος εις τον πάνσεπτον Πατριαρχικόν Ναόν. Τον παρουσίασε ως εκπρόσωπο 
του Πατριαρχικού ύφους! εκεί ακούει κανείς τον Σεβασµιώτατο να επιχειρεί να 
ψάλλει µεταξύ άλλων το αργόν «Αγαπήσω σε Κύριε» το οποίον πόρρω απέχει της 
ορθής εκτέλεσης. Ψάλλουν ακόµη δυο τραγουδιστές (ψάλτες;) από τα Μέγαρα όπου 
ακούγεται και το απαράδεκτον «απειρόγαµε» Κύριε ∆όξα Σοι! εις ένα από τα στιχηρά 
των Αίνων των Χριστουγέννων. 

 Και διερωτάται κανείς. ∆εν υπήρχαν ψάλτες την εποχήν εκείνην δια να ηχογραφηθεί 
η παράδοσις; Υπήρχαν πάµπολλοι. Και µάλιστα ψάλτες από την Κωνσταντινούπολη, 
την Προύσσα, την Σµύρνη και όλη τη Μικρά Ασία. Και εν πάση περιπτώσει τα 
οθνεία και ξένα στοιχεία που υπήρχαν; σ’αυτούς που ηχογραφήθηκαν ή σε εκείνους 
οι οποίοι δεν ηχογραφήθηκαν;  

Θαυµάζει κανείς την αρετήν όσων τους ζητείται να υποδείξουν τυπικούς 
εκπροσώπους προφανώς από τους καλυτέρους της εποχής και αυτοί προτείνουν τους 
νεήλυδες εαυτούς των και οτιδήποτε άλλο διαθέσιµον κατά την άωρον κρίσιν των. 

Οφείλοµεν χάριτας εις τον µουσικολόγον αρθρογράφον. ∆εν εγνωρίζαµεν την 
σηµασίαν της λέξεως «παλίµψηστον» Επί τέλους την µάθαµε. Και διαπιστώσαµε ότι 
περιγράφει τέλεα! ότι έπραξε ο Σ.Καράς δια την προφορικήν παράδοσιν. Πήρε τον 
πάπυρον πάνω στον οποίον ήτο γεγραµµένη η παράδοσις, έξησε τα γραµµένα για να 
γράψει τα δικά του. Το να βρει εικόνες και παραστάσεις µεγαλύτερου κάλλους ήταν 
αδύνατον. Εκτός αν ήσαν εκείναι αι οποίαι του απεκαλύφθησαν την 24ην ∆εκεµβρίου 
του 1940 ότε εκ τυχαίας χειρονοµίας κατέπεσεν το ακατάλληπτον της παλαιάς 
µεθόδου γραφής, περί της οποίας Καράς και Μαθηταί του τηρούν σιγήν ιχθύος 
(βλέπε Θεωρητικόν Καρά εισαγωγή). 

Αισθανόµεθα την ανάγκην να απαντήσωµεν εις την ερώτησιν την οποίαν µας θέτει ο 
αρθρογράφος. Τι ακούοµεν λέγει εις την αρχαίαν ελληνικήν µουσικήν δια την οποίαν 
είµαστε πεπεισµένοι ότι αποτελεί τον πρόγονον της βυζαντινής και νεωτέρας 
εκκλησιαστικής µουσικής; Η απάντησις µας είναι ότι δεν ακούωµεν απολύτως τίποτα. 
Εις τα εν λόγω µάλλον απαράδεκτα θα αποκριθώµεν: επειδή µας ήρεσε και 



ενυµφέφθηµεν την συµβία µας δεν θα ειπεί ότι θα µας ήρεσε και η προ πενήντα και 
πλέον γενεών προµάµµη αυτής δια την οποίαν δεν αµφιβάλοµεν ότι ήτο πρόγονος της 
συµβίας µας αλλά ουδέν γνωρίζοµεν περί του κάλλους της. Τούτο δε δεν αποκλείει το 
γεγονός να την ευρίσκοµεν κατά πολύ ασχηµοτέρα της συµβίας µας, ενώ δια τους 
συγχρόνους της να εθεωρείτο καλλονή. Γούστα είναι αυτά. Και τα γούστα µε τους 
καιρούς αλλάζουν.  

Ας υποθέσουµε ότι ο Καράς επιθυµούσε να ζούσε 1000 χρόνια πίσω θα έπρεπε να 
αρέσει τούτο και σε όλους µας; Είναι λογική αυτή;  

Mας εντυπωσιάζει ότι ο µουσικολόγος αρθρογράφος γράφει ορισµένες ανακρίβειες. 

 Ο Καράς δηλώνει ότι όλα τα µαθήµατα που περιέχονται στο πολύτοµον έργον του! 
(µαθήµατα ψαλτικά εννοούµεν), είναι αντιγραφαί από έντυπα κλασικά βιβλία του 
19ου αιώνα. Από πού εξάγεται το συµπέρασµα ότι το Αλληλουϊάριον  του Αποστόλου 
εις ήχον Α είναι µέλος Καρά;  Λάθος. Λάθος Μέγιστον. Ο Καράς δεν λέγει πως είναι 
δικό του. 

∆ιερωτώµεθα ακόµη δια το ύφος µε το οποίον έψαλλε το Αλληλουϊάριον ο 
καλλικέλαδος κ.κ.Χριστόδουλος. Το έψαλλε µε το ύφος του ή µε εκείνο του Καρά. Κι 
αν το έψαλλε µε το ύφος το προσωπικόν του ο Καράς θα το ενέκρινε; ή θα έλεγε ό,τι 
έλεγε περί ενός τιτάνα επίσης καλλικέλαδου, του Θρασύβουλου Στανίτσα; ωραία 
φωνή, λάθος ψάλτης. Βέβαια ο σωστός ψάλτης καταλαβαίνετε ποιος ήτο; 
Αναζητείστε τον εις τα όρη ή τους λόφους του Στρέφη. ∆ιότι δεν αρκεί να είναι 
κανείς καλλικέλαδος και να ψάλλει κατά τρόπον εις ον αρέσκονται οι νεοέλληνες. 
Πρέπει να ψάλλει όπως έψαλλαν οι βυζαντινοί δια να αρέσει εις τον Καρά και τους 
φιλάθλους του!!! 

Αλήθεια ο αρθρογράφος ακαδηµαϊκός διδάσκαλος ο ίδιος, δεν γνωρίζει ότι η 
αναγόρευση τινός εις επίτιµον διδάκτορα! δεν είναι έργον της πολιτείας αλλά των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων;  

Τον Καρά ανηγόρευσε επίτιµο διδάκτορα η έδρα Μουσικών Σπουδών του 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου της Αθήνας, “επειδήπερ πολλά του δήµου ασµάτων 
συνέλεξεν α και κατέγραψε κ.λ.π. κ.λ.π.” Τίποτα απολύτως δια τα της ψαλτικής. 
∆ιατί άραγε; Ο αρθρογράφος, ως µουσικολόγος ας ερωτήσει τον µουσικολογιώτατον 
µουσικολόγον κ.Γρηγόριον τουπίκλην Στάθην. Ισως στέρξει και απαντήσει εις ένα 
οµότεχνον. 

Τέλος Κύριε Πρόεδρε, λυπούµεθα διότι ο αρθρογράφος σας κάπως προσβάλει τη 
νοηµοσύνη, την πείρα, την µουσικήν µας παιδεία.  Νοµίζοµεν ότι η υποτίµησις που 
δεχόµεθα εκ µέρους του δεν διαφέρει της ύβρεως. Μακροθυµούµε διότι άθελά του 
λέγει πολλές αλήθειες αι οποίαι βοηθούν να διερευνηθεί αν υπάρχει σχέσις µεταξύ 
της τεχνοτροπίας Καρά µε την παράδοση. 

Με τιµή  

Για τους  Υπέρµαχους 
 Ο Πρόεδρος                                      Ο Γεν.Γραµµατέας 
Β.ΚΑΤΣΙΦΗΣ                              ∆Ρ Κ.Χ.ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΗΣ 


