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Σημείωμα τοῦ ἐπιμελητοῦ

Πρὸ καιροῦ ἔφθασε στὰ χέρια μας ἡ ἀλληλογραφία μεταξὺ ἑνὸς μαθητευο-
μένου στὴν ψαλτικὴ τέχνη καὶ τοῦ διδασκάλου του. Ἡ θεματολογία τῆς ἀλληλογρα-
φίας, οἱ ἀπορίες τοῦ μαθητοῦ καὶ οἱ ἀπαντήσεις τοῦ διδασκάλου μᾶς φάνηκαν ἄκρως 
ἐνδιαφέρουσες γιὰ τὴν ψαλτικὴ κοινότητα. Αὐτὸ μᾶς ὤθησε νὰ ζητήσουμε τὴν ἄδεια 
ἀπὸ τοὺς ἀνωτέρω πρὸς δημοσίευσιν τῆς ἀλληλογραφίας «εἰς κοινὴν ὠφέλειαν». 

Οἱ ἀπαντήσεις στὶς ἀπορίες τοῦ μαθητοῦ εἶναι γραμμένες μὲ τὴν μορφὴ μιᾶς 
σύντομης πραγματείας. Καθὼς σὲ αὐτὴν θίγονται «καυτὰ» ζητήματα, προβληματι-
στήκαμε ἐὰν θὰ ἦταν θεμιτὸ νὰ δημοσιευθεῖ ἀνωνύμως, σύμφωνα μὲ τὴν κατηγορ-
ρηματικὴ ἐπιθυμία τοῦ διδασκάλου. Τελικῶς θεωρήσαμε ὅτι πρώτιστη σημασία ἔχει 
ἡ οὐσία τοῦ περιεχομένου, συνοδευόμενη ἀπὸ ἐμπεριστατωμένη, νηφάλια καὶ ἀπαθῆ 
ἐπιχειρηματολογία, ἀπαλλαγμένη πραγματικὰ ἀπὸ ὁποιαδήποτε διάθεση προσβολῆς 
προσώπων. Ἡ πράξη δυστυχῶς ἀποδεικνεύει πὼς εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐπέλθει συμφω-
νία (ἔστω θεωρητικὴ) στὴν μουσικολογικὴ κοινότητα περὶ τῶν προβλημάτων αὐτῶν. 
Τέτοιου εἴδους ὅμως τοποθετήσεις, ἂν μή τι ἄλλο, μποροῦν νὰ συμβάλουν οὐσιαστικὰ 
σὲ ἕναν γόνιμο προβληματισμὸ καὶ διάλογο, ἐφόσον ὑπάρχει ἡ εἰλικρινὴς πρόθεση γιὰ 
ἀναζήτηση τῆς ἀλήθειας ἀνεξαρτήτως τοῦ τιμήματος.

Ἐπειδὴ ὁ ἀπαντῶν διδάσκαλος οὐδόλως φανταζόταν ὅτι θὰ τοῦ ἐζητεῖτο 
κάποτε ἡ δημοσίευση τῆς ἐργασίας του, ἔγραφε χωρὶς νὰ ἐπιδιώκει τὴν τελειότητα 
στὴν διατύπωση. Γἰ αὐτὸ ὁ ἴδιος μᾶς προέτρεψε νὰ ἐπιμεληθοῦμε φιλολογικῶς τὴν 
ἐργασία προκειμένου νὰ ἔχει τὴν βέλτιστη μορφή. Προτιμήσαμε ὅμως νὰ διατηρήσου-
με ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀτόφιο τὸ πρωτότυπο μὲ τὴν ἀμεσότητα καὶ τὸν αὐθορμητισμὸ 
ποὺ τὸ διακρίνει. Τὴν διασκευάσαμε σιωπηρὰ σὲ λίγα σημεῖα, κυρίως ὅπου προέκυπτε 
κάποια δυσκολία στὴν κατανόηση ἢ ὑπερβολικὸς πλεονασμός. Τελικῶς ὁ συγγραφεὺς 
ἐκλήθη νὰ ἐλέγξει καὶ νὰ ἐγκρίνει τὸ πρὸς δημοσίευσιν κείμενο.

* * *

Παραθέτουμε ἀρχικῶς τὶς ἀπορίες τοῦ μαθητοῦ, στὶς ὁποῖες κρατήσαμε τὰ 
χωρία ὅπως τὰ ἀντέγραψε, δίχως νὰ τὰ διορθώσουμε δἰ  ἀντιπαραβολῆς μὲ τὶς πη-
γές. Στὴν συνέχεια ἀκολουθεῖ ἡ ἐργασία-ἀπάντηση τοῦ διδασκάλου.
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Ἀπορίες Μαθητοῦ

…Ὡστόσο, συγχωρέστε με ποὺ ἐπιμένω, θὰ ἤθελα νὰ μάθω σὲ θεωρητικὸ ἐπί-
πεδο τί συμβαίνει μὲ τὶς ἀναλύσεις . Τὰ πράγματα δὲν μοῦ φαίνονται τόσο ξεκάθαρα 
καὶ δὲν ξέρω ἂν ἔχω ὀρθὰ κατανοήσει ὅσα διάβασα . Οἱ ἐρωτήσεις μου εἶναι οἱ ἑξῆς:

1) Ἀπὸ τὰ βιβλία ποὺ διάβασα, μοῦ φάνηκε καλὸ καὶ ἀντέγραψα ἐπιλεκτικὰ 
κάποιες παραγράφους σχετικὰ μὲ τὴν πορεία τῶν ἀναλύσεων . Ἂν καὶ δὲν ξέρω τὶ 
ἐννοεῖ ὁ καθένας μὲ τὸν ὅρο «ἀναλύσεις» . Οἱ σημειώσεις –τὰ κείμενα ποὺ ἀντέγραψα– 
εἶναι ἀπὸ τὰ βιβλία τοῦ Στάθη καὶ τοῦ Βιολάκη .1

Βιολάκης: …τῆς [ἀρχαίας] γραφῆς ἑρμηνείαν ποιεῖ Γαβριὴλ ὁ φιλόσοφος, ἥτοι 
ἑρμηνείαν τῶν φωνητικῶν σημείων καὶ τῶν σημαδοφώνων… Τὰ σημαδόφωνα 
(ἢ μεγάλαι ὑποστάσεις χειρονομίας ἢ ἄφωνα σημεῖα) ἦτο δηλωτικὰ ὁλοκλήρου 
μέλους καὶ ὡρίσθησαν πρὸς στενογράφησιν γραμμῶν μέλους ὁρισμένου ρυθμοῦ 
καὶ ποιότητος διδασκομένου οὕτω στενογραφικῶς διὰ ζώσης πρακτικῆς παρα-
δόσεως… 

Περὶ τὰ τέλη τοῦ ΙΗ΄ αἰῶνος ἀνεφάνη τάσις τις μεταρρυθμιστικὴ τῆς 
γραφῆς ἀντικαθιστωμένων βαθμηδὸν δἰ  ἀναλύσεως τῶν ἐν τοῖς σημαδοφώνοις 
στενογραφουμένων γραμμῶν δἰ  ἁπλῶν φωνητικῶν χαρακτήρων…

Στάθης: Ἀναλυθείσης τῆς γραφῆς τὸ περιεχόμενο τῶν Θέσεων καταγράφηκε πλα-
τύτερα μὲ φωνητικὰ σημάδια… Σὰν πρῶτα στάδια οἱ μουσικοδιδάσκαλοι προ-
σπάθησαν νὰ ἀναλύσουν τὶς μεγάλες ὑποστάσεις μὲ τὴν ἀντικατάστασή τους 
ἀπὸ ἄλλα σημάδια σαφεστέρας ἐπὶ μέρους ἐνεργείας καὶ τὴν καταγραφὴ τοῦ 
μέλους μὲ φωνητικὰ σημάδια.

Βιολάκης: Πέτρος ὁ Πελοποννήσιος ἔχων ὑπ᾿ ὄψιν του τὴν ἐνέργεια αὐτὴ τῶν 
πρὸ αὐτοῦ διδασκάλων ἐσκέφθη νὰ δημιουργήσει σύστημα γραφῆς κατ᾿ αὐτὸν 
ἀναλυτικὸν ἀλλ̓  οὐχὶ καὶ ἀπομεμακρυσμένον τῆς ἀρχαίας γραφῆς.

Ἡ ἐξήγησις αὐτὴ τοῦ Πέτρου κεῖται ὡς μεταίχμιον μεταξὺ τῆς ἀρχαίας 
γραφῆς καὶ τῆς παῤ  ἡμῖν… Πιστοποιούμεθα δὲ δἰ  αὐτῆς ἀνενδοιάστως περὶ 
τῆς ἀκριβοῦς καὶ πιστῆς μεταφορᾶς τῶν ἀρχαίων μαθημάτων ἀπὸ τῆς ἀρχαίας 
γραφῆς πρὸς τὴν γραφὴν τοῦ Πέτρου καὶ ἐξ ἀμφοτέρων πρὸς τὴν ἡμετέραν…

Καταπαύοντες τὸν λόγον οὐδὲν λέγομεν περὶ τῆς καθ᾿ ἡμᾶς γραφῆς ὡς 
γνωστῆς πᾶσιν ἡμῖν. Χάριτας ὅμως ἀπονέμομεν καὶ αἰώνιον εὐγνωμοσύνην τοῖς 
ἀειμνήστοις ἡμῶν διδασκάλοις, οἵτινες ἐν τῇ μεταρρυθμίσει ταύτῃ τῆς γραφῆς 
οὐδὲ μίαν ἐκ τῶν ἀποριῶν κατέλιπον ἡμῖν, καθότι διὰ κανόνων ὁρισμένων δι-
έταξαν τὰς ἐνεργείας τῶν χαρακτήρων τῆς ποσότητος καὶ τῆς ποιότητος, τὴν 

(1) Ἐννοεῖ τὰ ἑξῆς δύο βιβλία: Γρ . Θ . Στάθη, Ἡ ἐξήγησις τῆς παλαιᾶς βυζαντινῆς σημειογραφίας, Ἀθῆναι, 
52003, καὶ Γεωργίου Ἰ . Βιολάκη, Μελέτη συγκριτικὴ τῆς ἐν χρήσει μουσικῆς γραφῆς πρὸς τὴν τοῦ Πέ-
τρου τοῦ Πελοποννησίου καὶ πρὸς τὴν ἀρχαιοτέραν γραφήν, Κατερίνη, 1991 .
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ὁρισμένην ἐκ τῶν χαρακτήρων διάρκειαν τῶν χρονικῶν σημείων κλπ… Μετὰ 
τοσαύτης δὲ σαφηνείας πάντων τῶν περὶ τὸ μέλος συμβαινόντων ὁ μαθητὴς 
εἰσέρχεται εἰς τὴν κατάληψιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς ἐν βραχεῖ χρόνου δι-
αστήματι…

Στάθης: Μὲ τὸν καιρὸ ὅμως συνέβη νὰ μείνει ἡ νέα γλῶσσα καὶ νὰ ξεχαστεῖ ἡ πα-
λαιά, τόσο ποὺ δὲν ἀναγνώριζε κανεὶς τὸ πρᾶγμα μὲ τὸ παλαιό του ἔνδυμα. Καὶ 
αὐτὸ τὸ σημεῖο ἀκριβῶς στοιχειοθέτησε τὶς πρῶτες ἀντιρρήσεις κατὰ τῆς Νέας 
Μεθόδου, ἀντιρρήσεις ὄχι τόσο γιὰ τὴν οὐσία τῶν ἐξηγήσεων μὲ τὴν ἀναλυτικὴ 
σημειογραφία, ἀλλὰ γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀντιμετωπίστηκε ἡ παλαιὰ ση-
μειογραφία καὶ ποὺ δὲν ἦταν ἐκεῖνος ποὺ ταιριάζει σὲ μνημεῖα τέχνης καὶ παρα-
δόσεως…

Βιολάκης: Ἰάκωβος ὁ Πρωτοψάλτης δὲν ἐπέτρεπε τὴν διδασκαλίαν τῆς μουσικῆς 
δἰ  ἀναλύσεως, οὐχ̓  ὅτι δὲν ἐπεδοκίμαζε ταύτην –ἀπ᾿ ἐναντίας αὐτὸς ἐν τῷ 
μελοποιηθέντι παῤ  αὐτοῦ Δοξασταρίῳ τὰς συντόμους γραμμὰς διὰ ταύτης τῆς 
ἀναλύσεως ἔγραφε– ἀλλ̓  ἵνα μή, ὡς ἐφρόνει, ἐξασθενῆται τὸ μνημονικὸν τῶν 
μαθητῶν καὶ προκύψῃ διὰ τὴν εὐκολίαν ραστώνη πρὸς τὴν μελέτην.

Ἐνταῦθα σημειοῦμεν περίστασίν τινα ἐντυχοῦσαν μετὰ ἐμοῦ καὶ τοῦ 
ἀοιδίμου διδασκάλου Πέτρου τοῦ Ἁγιοταφίτου, τοῦ τελευταίου αὐτοῦ λειψάνου 
τῶν ἀρχαίων διδασκάλων…

Παρὰ τοῦ μακαρίτου μίαν τῶν ἡμερῶν παρακλητικῶς ἤτησα ὅπως μὲ 
καθοδηγήσῃ… παραλληλίζων μοι τὰς ἐξηγημένας γραμμὰς πρὸς τὰ ἀντίστοιχα 
τῶν τῆς ἀρχαίας γραφῆς σημαδόφωνα, ἀλλά μοι ἠρνήθη εἰπών μοι ὅτι τοῦτο 
ἐστὶ ματαιοπονία καθότι πάντα τὰ ἀρχαῖα μαθήματα ἐξηγήθησαν πιστῶς ἐν τῷ 
ἐπιστημονικῷ τούτῳ συστήματι τῆς γραφῆς ὥστε νὰ μὴν ἔχωμεν ἀνάγκην νὰ 
ἐπανερχώμεθα εἰς τὴν πολύμοχθον ἐκείνην διδασκαλίαν…

Ἐπίσης, στὴν Ἱστορικὴ Ἐπισκόπηση τοῦ Γεωργίου Ἰ . Παπαδοπούλου (σ . 195) 
ἀναφέρεται σχετικὰ μὲ τὸ θέμα:

Ἱστορεῖται δὲ ὅτι καὶ ἄλλοι μουσικοὶ μεγάλως ἀντέστησαν εἰς τὴν με-
ταρρύθμισιν ταύτην τῆς παρασημαντικῆς… Ὑπῆρξαν καὶ οἱ δογματίζοντες ὅτι οἱ 
τρεῖς διδάσκαλοι εἰς τὸ πρακτικὸν μέρος ἀπέτυχον, ὡς μεταδόντες ἡμῖν πλημμελῆ 
δῆθεν καὶ ἐσφαλμένην μετάφρασιν τῶν ἀρχαίων ἐκκλησιαστικῶν μελωδιῶν· 
ἀλλ̓  ἡ δόξα αὕτη εἶναι ὅλως πεπλανημένη, ἀφοῦ πολλοὶ ἀπὸ τοῦ 1816 μέχρι τοῦ 
1830 ἐν οἷς καὶ ὁ Πρωτοψάλτης Κων/νος ὁ Βυζάντιος ἐπέμενον μὴ παραδεχόμε-
νοι τὸ νέον γραφικὸν σύστημα… Ἐπὶ ὅλην δὲ εἰκοσαετίαν πολλοὶ τῶν μουσικῶν 
ἔψαλον δεξιόθεν ἐκ βιβλίων γεγραμμένων διὰ τῆς παρασηματικῆς Πέτρου τοῦ 
Πελοποννησίου, ἀριστερόθεν δὲ ἐκ τοῦ νέου συστήματος ἢ καὶ τἀνάπαλιν, ὅμως 
οὐδεὶς αὐτῶν διετύπωσε παράπονα πρὸς τὸν ἕτερον ὡς κακῶς ἀπαγγέλοντα τὰ 
μέλη.
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Ἐὰν κατάλαβα σωστὰ ὅλα τὰ παραπάνω, θεωρῶ πὼς αὐτὰ ποὺ ψάλλουμε 
τώρα εἶναι τὰ ἴδια τὰ ἀρχαῖα κείμενα, γραμμένα σὲ ἀναλελυμένη μορφή, καὶ ὅτι μὲ 
τὸν ὅρο «ἀνάλυση» ἐννοῦμε τὴν ἀναλυτικὴ καταγραφὴ στενογραφικῶν σημαδιῶν μὲ 
ἁπλούστερα σημάδια . Τότε, ποιό εἶναι τὸ πρόβλημα; Γιατί τόση φασαρία περὶ ἀναλύ-
σεων;

Ἂν πάλι κατάλαβα σωστά, ὁ ἀείμνηστος Σίμων Καρὰς ἀποδίδει στὰ σημα-
δόφωνα ἐνέργεια καλλωπιστικὴ τοῦ μέλους καὶ ὄχι δηλωτικὴ τοῦ μέλους . Π .χ . στὸν Ά  
τόμο τοῦ θεωρητικοῦ του, στὸ Ε΄ κεφάλαιο, γράφει:

Χειρονομίαι εἶναι ἄφωνοι ὑποστάσεις –ἀλλὰ καί τινες τῶν φωνητικῶν χαρακτή-
ρων– κατὰ τὸ σχῆμα αὑτῶν ὑποδηλοῦσαι ποικίλματα φωνητικὰ στενογραφικῶς 
παριστώμενα παρὰ τῶν φωνητικῶν χαρακτήρων.

Αὐτὰ τὰ ποικίλματα καὶ τὰ μελίσματα, συμβάλλοντα εἰς τὴν καλλιέπει-
αν τῶν μελωδιῶν, εἶναι ὁ λόγος διὰ τὸν ὁποῖον αἱ χειρονομίαι ὠνομάσθησαν καὶ 
«σημεῖα ποιότητος ἢ ἐκφράσεως» παρὰ τῶν νεωτέρων.

Τί θέλει νὰ πεῖ σ̓  αὐτὴν τὴν παράγραφο; Μήπως ὅτι ἀναλυόμενες οἱ μεγά-
λες ὑποστάσεις προσέθεταν κάλλος στὰ μουσικὰ κείμενα; Ἤ, λανθασμένα κρίνοντας, 
ἀποδίδει ἰδιότητα καλλωπιστικὴ στὶς μεγάλες ὑποστάσεις;

2) Ἔπειτα κι ἐμεῖς ὅταν ψάλλουμε στολίζουμε τὸ μέλος . Δὲν τὰ ψάλλουμε 
μὲ ἀκριβῆ πιστότητα τὰ κείμενα . Τί εἶναι αὐτὰ τὰ «ποιοτικὰ» ποὺ ἐκτελοῦμε, ἐὰν ὅλα 
τὰ κείμενα ἐξηγήθηκαν πιστὰ στὴν νέα γραφή;

3) Ἡ Βαρεῖα καὶ τὸ Ψηφιστὸν ἦταν μεγάλες ὑποστάσεις δηλωτικὲς ὁλο-
κλήρου μέλους . Τώρα πῶς γίνεται νὰ τὶς χρησιμοποιοῦμε μὲ διαφορετικὴ ἔννοια ἀπὸ 
ἐκείνη τῆς στενογραφίας;

4) Καί, τέλος πάντων, ποιά εἶναι ἡ ἀληθινὴ ἱστορία τῶν σημαδοφώνων;

5) Καὶ ποιά τὰ γεγονότα ποὺ ἀποδεικνύουν τὴν ὀρθότητα ἢ μὴ τῶν θεω-
ρητικῶν ἀπόψεων περὶ ἀναλύσεων τοῦ μακαριστοῦ Σίμωνος Καρά;

6) Στὴν σελ . 100 τοῦ βιβλίου τοῦ Στάθη, ὑπάρχει μιὰ παράγραφος τοῦ 
Μαρμαρηνοῦ: …ἔπειγε πολλάκις ἐστιν ἰδεῖν ἑτέραν γραμμὴν πρὸς κάλλος καὶ μόνον 
τῆς γραμμῆς…  Τί σημάδια ἦταν αὐτά; Καὶ τί σημαίνει «πρὸς κάλλος καὶ μόνον τῆς 
γραμμῆς»;
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Εἰσαγωγικά

Στὴν σύντομη αὐτὴ ἐργασία θὰ προσπαθήσω, τὸ κατὰ δύναμιν, νὰ σοῦ ἀπα-
ντήσω σὲ αὐτὰ ποὺ ρωτᾶς σχετικὰ μὲ τὸ θέμα τῶν ἀναλύσεων . Ἡ ἐργασία χωρίζεται 
στὰ ἐξῆς μέρη: α) περὶ σημαδοφώνων τῆς παλαιᾶς γραφῆς, β) περὶ πιστότητος τῆς 
μεταγραφῆς στὴν Νέα Μέθοδο, γ) περὶ ἀλλοιώσεως προφορικῆς καὶ γραπτῆς παρα-
δόσεως καὶ δ) περὶ θεωρίας Σίμωνος Καρά .

Δυστυχῶς οἱ γνώσεις μου στὴν παλαιογραφία εἶναι λίγες καὶ ὁπωσδήποτε 
αὐτὰ ποὺ γράφω (εἰδικὰ τὰ ἱστορικο-θεωρητικὰ) εἶναι ἐλλειπῆ . Θεωρῶ ὅμως πὼς 
εἶναι ἀρκετὰ γιὰ νὰ κατανοήσεις τὴν οὐσία τοῦ θέματος .

ΜΕΡΟΣ Α΄
Περὶ σημαδοφώνων τῆς παλαιᾶς γραφῆς

1 . Ἐκφωνητικὸ σύστημα

Παρατηρώντας κανεὶς τὶς διάφορες φάσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς 
γραφῆς, συναντᾶ κατὰ πρῶτο λόγο στὰ Εὐαγγελιστάρια τοῦ 8ου ἕως 12ου αἰῶνος τὸ 
λεγόμενο ἐκφωνητικὸ σύστημα . Στὸ σύστημα αὐτὸ τὰ διάφορα ἐκφωνητικὰ σημεῖα 
τοποθετοῦνταν πάνω ἢ κάτω ἀπὸ κάποιες λέξεις, στὴν ἀρχὴ ἢ στὸ τέλος τῶν φράσε-
ων .2 Ἡ ἑρμηνεία τῶν ἐκφωνητικῶν σημείων δὲν μᾶς εἶναι γνωστή . Κάποια ἀπὸ αὐτὰ 
ἔχουν ὅμοια ὀνόματα ἢ σχήματα μὲ τὰ τῆς μετέπειτα μουσικῆς σημειογραφίας . Γε-
νικότερα πάντως, τὸ ἐκφωνητικὸ σύστημα δὲν μᾶς ἀπασχολεῖ πολύ, διότι δὲν ἔχει 
ἀνακαλυφθεῖ ἄμεση σύνδεση μὲ τὴν μετέπειτα μουσικὴ σημειογραφία, ὁπότε δὲν μᾶς 
παρέχει καὶ σημαντικὲς πληροφορίες .

2 . Ἔμφωνοι-ἄφωνοι χαρακτῆρες καὶ Θέσεις

Θὰ κάνω ἐδῶ μιὰ διασάφηση ὁρισμένων ὅρων καὶ ἐννοιῶν . Οἱ χαρακτῆρες 
τῆς παλαιᾶς μουσικῆς σημειογραφίας διαιροῦνταν σὲ ἐμφώνους , ἄργιες καὶ ἀφώ-
νους .  Μὲ τοὺς ἐμφώνους χαρακτῆρες γραφόταν τὸ ποσὸν τῆς ἀναβάσεως καὶ τῆς 
καταβάσεως τῶν φθόγγων . Οἱ ἄργιες εἶχαν ἐνέργεια χρονικῆς φύσεως . Οἱ ἄφωνοι 
χαρακτῆρες ἐννοοῦνταν ὡς μὴ ψαλλόμενοι, ἔχοντας κάποιο ρόλο βοηθητικό . Ὁ συν-
δυασμὸς τῶν ἐμφώνων χαρακτήρων, ἴσως κάποιων ἀργιῶν καὶ κάποιων ἀφώνων 
χαρακτήρων κατὰ τρόπο ποὺ νὰ περιέχουν ἕνα πλῆρες μουσικὸ νόημα, λέγεται Θέση .3

(2) Ἀναλυτικότερα γιὰ τὸ ἐκφωνητικὸ μέλος, βλ . Ψ, σσ . 26-34 .
(3) Πρβλ . Σ, σ . 99 . Ὑπάρχουν καὶ κάποιες περιπτώσεις ποὺ οἱ ἔμφωνοι χαρακτῆρες δροῦν αὐτοτελῶς 
προσδιορίζοντας τὸ ποσὸν τῆς ἀναβάσεως ἢ τῆς καταβάσεως τῶν φθόγγων . Βλ . γιὰ παράδειγμα τὶς 
συλλαβὲς Κυ-ρι-ε στὸ Κύριε σῶσον τοὺς εὐσεβεῖς ποὺ παραθέτει ὁ Ψάχος σὲ διάφορες μορφὲς σημει-
ογραφίας (σ . 106, Πίναξ ΙΗ΄) . Οἱ περιπτώσεις αὐτὲς ἀφοροῦν κυρίως τὰ προθεματικὰ καὶ συνδετικὰ 
κομμάτια τῶν Θέσεων, ἀλλὰ καὶ διάφορα σύντομα μέλη ὅπως τὶς ἀργὲς δοξολογίες, τὀ λεγόμενο σή-
μερα ἀργὸ εἱρμολόγιο κ .ἄ .  Ὅσο, σὺν τῷ χρόνῳ, ἀναλυόταν ἡ γραφὴ καὶ γράφονταν ἀναλυτικότερα 
οἱ Θέσεις, τόσο πιὸ συχνὲς ἦταν τέτοιες περιπτώσεις .
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Οἱ ἄφωνοι χαρακτῆρες ὀνομάζονται ἀλλιῶς καὶ «ὑποστάσεις» . Ὅταν μάλι-
στα τὸ μέλος τῆς Θέσεως στὴν ὁποία ἐμπλέκονταν ἦταν πλατύ, λέγονταν καὶ «μεγά-
λες ὑποστάσεις» ἢ «ὑποστάσεις χειρονομίας» .

Ὁ Ἀπόστολος Κώνστας γράφει (γύρω στὰ 1800): Ὅταν τεθοῦν ἀνιουσῶν ση-
μεῖα μετὰ κατιουσῶν (=ἔμφωνοι χαρακτῆρες), λέγονται γραμμαί (=Θέσεις), αἱ ὁποῖαι 
κατὰ τὸ (ἄφωνον) σημεῖον ὁποὺ βάνεις εἰς αὐτὰς ποιοῦν καὶ τὸν σχηματισμόν, ὅτι τὰ 
ἄφωνα σημεῖα κυριεύουσιν τὰ σχήματα τῶν φωνῶν.4  Αὐτή, θά ̓ λεγε κανείς, εἶναι καὶ 
ἡ θεμελιώδης ἀρχὴ τῆς παλαιᾶς γραφῆς . Δηλαδή, τὸ ἐκκλησιαστικὸ μέλος ἐδημιουρ-
γεῖτο ἀπὸ τὴν συναρμογὴ Θέσεων καὶ κάθε Θέση ἀποτελεῖτο ἀπὸ ἔναν συγκεκριμένο 
συνδυασμὸ ἐμφώνων, [ἀργιῶν] καὶ ἀφώνων χαρακτήρων .5

Ἐὰν προσεγγίζαμε τὸ θέμα λίγο πιὸ ἁπλοϊκά, θὰ βλέπαμε τὴν κάθε Θέση σὰν 
μιὰ εἰκόνα, μιὰ ζωγραφιά, τῆς ὁποίας τὰ συστατικὰ στοιχεῖα εἶναι ἄρρηκτα καὶ μὲ συ-
γκεκριμένη τάξη συνδεδεμένα μεταξύ τους . Αὐτὴ λοιπὸν ἡ κάθε εἰκόνα ἀντιστοιχοῦσε 
σὲ ἕνα συγκεκριμένο μέλος, μιὰ μελωδία,6 ποὺ ἐξηρτᾶτο καὶ ἀπὸ τὸν συγκεκριμένο 
φθόγγο ποὺ εἶχε ὡς βάση καὶ τὸ συγκεκριμένο γένος στὸ ὁποῖο ἀνῆκε . Ἡ ἴδια Θέση 
(σημειογραφικῶς) παρῆγε παραπλήσιο μὲν ἀλλὰ διαφορετικὸ μέλος ὅταν θεμελιωνό-
ταν σὲ ἄλλο φθόγγο βάσεως ἢ μεταβαλλόταν τὸ γένος .7

3 . Περιγραφικὴ-προσδιοριστικὴ σημειογραφία

Ὅταν λέμε ὅτι ἡ τάδε Θέση, στὸν τάδε φθόγγο καὶ στὸ τάδε γένος ἀντιστοιχεῖ 
σὲ ἕνα συγκεκριμένο μέλος, τὴν λέξη «συγκεκριμένο» δὲν πρέπει νὰ τὴν ἐννοοῦμε ὑπὸ 
τὸ πρίσμα τῆς νέας μουσικῆς σημειογραφίας (στὸ ἑξῆς: Νέα Μέθοδος) ποὺ ἐπικράτησε 
μὲ τὴν μεταρρύθμιση τῶν τριῶν Διδασκάλων (1814) . Γιὰ νὰ σοῦ ἐξηγήσω τί ἐννοῶ μὲ 
αὐτό, θὰ ἀναφερθῶ πρῶτα σὲ κάτι ἄλλο . Ἀπὸ τοὺς μουσικολόγους χρησιμοποιοῦνται 
οἱ ὅροι περιγραφικὴ καὶ προσδιοριστικὴ σημειογραφία: Μιὰ περιγραφικὴ σημειο-
γραφία, ὅπως αὐτὴ τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, περιγράφει τὰ οὐσιώδη τοῦ ἔργου ἀφή-
νοντας τὴν φροντίδα στὴν προφορικὴ παράδοση νὰ συμπληρώσει ἀκριβῶς ὅσα δὲν 

(4) Σ, σ . 95 .
(5) Βλ . καὶ Β, σ . 20: Διὰ γοῦν … γραμματική, καὶ Σ, σ . 96 .
(6) Σὲ Τριώδιο τοῦ 10ου αἰῶνος, ὑπάρχει ἕνας κατάλογος τῶν ἀφώνων χαρακτήρων ποὺ χαρακτηρίζο-
νται ὡς «μελωδήματα» . Βλ . Σ, σ . 37 . Προσφάτως ὁ Ἰ . Ἀρβανίτης ἐξέδωσε μιὰ διατριβὴ ἡ ὁποία περιέχει 
πίνακες μὲ ὅλα τὰ σημάδια ὅλων τῶν γραφῶν μὲ στοιχειώδη σχόλια γιὰ τὸ καθένα, καὶ ὅλες τὶς φάσεις 
τῆς παλαιᾶς γραφῆς μὲ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς καθεμιᾶς .
(7) Ἀναλυτικότερα βλ . Σ, σσ . 104-105 . Βλ . καὶ Ψ, σ . 218 (Πίναξ ΚΔ΄), ὅπου ἔχει τὴν ἴδια Θέση σὲ διαφό-
ρους ἤχους καὶ διαφόρους φθόγους . Ἀπὸ σχετικὴ ὀγκωδέστατη διδακτορικὴ μελέτη τοῦ Ἰωάννου 
Ἀρβανίτη πάνω στὸ παλαιὸ στιχηράριο, προκύπτει ἀντικειμενικὰ τὸ κεφαλαιῶδες συμπέρασμα ὅτι 
κάθε σημαδόφωνο ἀντιστοιχοῦσε κατὰ κανόνα σὲ μιὰ συλλαβή, περιέχοντας συγκεκριμένη χρονικὴ 
διάρκεια καί, συνεπαγωγικά, συγκεκριμένο μέλος . Στὶς ἐξηγήσεις τῶν Τριῶν Διδασκάλων, ἡ χρονικὴ 
αὐτὴ διάρκεια ἀντιστοιχεῖ κατὰ βάσιν σὲ 8 χρόνους (ὁ ἴδιος ὁ Ἰ . Ἀρβανίτης προτείνει μιὰ καινοφανῆ 
ἰδέα, ποὺ δὲν ἀφορᾶ τὴν παροῦσα ἐργασία) . Ἡ ἀλληλουχία τῶν μελῶν τῶν σημαδοφώνων δημιουρ-
γοῦσε τὴν Θέση . Φαίνεται πὼς μὲ τὸ πέρασμα τῶν αἰώνων ἡ συνολικὴ μελωδία τῶν Θέσεων ἐπικάλυ-
ψε τὸ πρωτότυπο ἀρχικὸ μέλος τοῦ κάθε σημαδοφώνου, τὸ ὁποῖο καὶ λησμονήθηκε .
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περιγράφει. Ἀντιθέτως, μιὰ προσδιοριστικὴ γραφή, ὅπως αὐτὴ τῆς δυτικῆς μουσικῆς 
τοῦ πενταγράμμου, προσδιορίζει μὲ ἀρκετὴ ἀκρίβεια τὸν τρόπο ἐκτέλεσης σὲ σημεῖο 
ποὺ ἡ ἑρμηνεία τοῦ ἐκτελεστὴ νὰ ἔχει ἄμεση ἐξάρτηση ἀπὸ τὶς προσδιοριστικὲς ἐνδεί-
ξεις τῶν μουσικῶν συμβόλων .8 Στὴν παλαιὰ γραφὴ λοιπόν (μὲ τὸν ὅρο αὐτὸ ἐννοῶ 
ὅλες τὶς διάφορες φάσεις τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς σημειογραφίας μέχρι τὸ 1814), ἡ 
σημειογραφία εἶχε βασικά, περισσότερο ἢ λιγότερο, περιγραφικὸ χαρακτῆρα . Του-
λάχιστον ἀπὸ τὸν 14ο αἰῶνα καὶ ἔπειτα, οἱ ἔμφωνοι καὶ ἄφωνοι χαρακτῆρες ἀντιμε-
τωπίζονταν πάντα συνδυασμένοι ἀναμεταξύ τους καὶ ὄχι μεμονωμένοι . Ἡ κάθε Θέση 
περιέγραφε τὸν βασικὸ σκελετὸ μιᾶς μελωδίας, χωρίς ὅμως νὰ προσδιορίζει 
σαφῶς καὶ ἐπακριβῶς τὴν μελωδία αὐτή . Αὐτὸ εἶχε δύο πολὺ βασικὲς συνέπειες: Ἡ 
πρώτη εἶναι ὅτι δὲν μποροῦσε κανεὶς νὰ μάθει νὰ ψάλλει ἂν δὲν ἄκουγε ἀπὸ κάποιο 
δάσκαλο τὶς διάφορες Θέσεις,9 καὶ τοῦτο διότι αὐτὸ ποὺ ἔβλεπε δὲν τοῦ προσδιόριζε 
ἀκριβῶς τὸ μέλος τῆς κάθε Θέσεως . Ἦταν ἁπλῶς ἕνας δείκτης ποὺ θὰ τοῦ θύμιζε τὴν 
μελωδία ποὺ τοῦ εἶχε παραδώσει ὁ δάσκαλος . Ἡ δεύτερη συνέπεια εἶναι ὅτι, ἐξαιτί-
ας τῆς ἀπουσίας τοῦ προσδιοριστικοῦ χαρακτῆρα, ποίκιλλε ὣς ἕνα βαθμὸ ὁ τρόπος 
ἑρμηνείας κάθε Θέσεως ἀπὸ τόπο σὲ τόπο καὶ ἀπὸ δάσκαλο σὲ δάσκαλο, ἀναλόγως μὲ 
τὴν φωνητικὴ παράδοση ποὺ εἶχε παραλάβει ὁ καθένας . Γἰ  αὐτὸ καὶ εἶναι πολὺ συχνὸ 
τὸ φαινόμενο διαφορετικῶν (ἀλλὰ παραπλησίων) ἐξηγήσεων τῆς ἴδιας Θέσεως τῆς 
παλαιᾶς γραφῆς στὴν Νέα Μέθοδο .10

4 . Ὀνομασία τῶν Θέσεων

Ὁ κάθε ἄφωνος χαρακτήρας εἶχε καὶ ἕνα ὄνομα: π .χ . Παρακάλεσμα, Ἕτερον, 
Κύλισμα, Οὐράνισμα κλπ . Ὅπως ἀναφέρει ὁ ἱερομόναχος Γαβριὴλ στὸ «περὶ Ψαλτικῆς 
Τέχνης», ἀπὸ τῆς ἑκάστου ἐνεργείας ἕκαστον τὸ ὄνομα εἴληφεν .11 Τὸ ὄνομα δηλαδὴ 
τοῦ κάθε ἀφώνου χαρακτῆρα φανέρωνε τὸ ἦθος, θὰ λέγαμε, τοῦ μέλους ποὺ προέ-
κυπτε, ὅταν αὐτὸς συνδυαζόμενος μὲ κάποιους ἐμφώνους χαρακτῆρες σχημάτιζε μιὰ 
Θέση . Αὐτὸ εἶχε σὰν συνέπεια καὶ ἡ ἴδια ἡ Θέση νὰ παίρνει πολλὲς φορὲς τὸ ὄνομα τοῦ 
ἀφώνου χαρακτῆρα (π .χ . Οὐράνισμα = Θέση Οὐρανίσματος = Θέση τῆς ὁποίας ἕνα 
ἀπὸ τὰ συστατικὰ στοιχεῖα εἶναι ὁ ἄφωνος χαρακτήρας Οὐράνισμα) . Βέβαια ὑπάρ-
χουν καὶ οἱ περιπτώσεις ποὺ τὸ ὄνομα μιᾶς Θέσεως, ἐνῶ πάλι σχετίζεται μὲ τὸ ἦθος 
τῆς Θέσεως, δὲν ταυτίζεται μὲ τὸ ὄνομα κάποιου ἀπὸ τοὺς ἀφώνους χαρακτῆρες ποὺ 
περιέχει (π .χ . Ἀνάπαυμα, Χαιρετισμός, Ἠχάδιν κ .ἄ .12) .

(8) Δημητρίου Γιαννέλου, ἐν Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης - Πρακτικὰ Α΄ Πανελληνίου Συνε-
δρίου Ψαλτικῆς Τέχνης, Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, Ἀθῆναι 2001, σ . 173 .
(9) Βλ . καὶ Σ, σ . 15, τὸ χωρίο τοῦ Βασ . Στεφανίδου: Τῶν δὲ σημαδίων αὐτῶν, ἡ σημασία καὶ χειρονομία, 
γραφῇ οὐ διδάσκεται… ὅθεν, οὐδὲ ἐκκλησιαστικὸς μουσικὸς λέγεται πρεπόντως ὁ μὴ μαθὼν ὅσον τὸ 
δυνατὸν ἐκ παραδόσεως τὰ μέλη καὶ τοὺς σχηματισμοὺς αὐτῶν τῶν σημαδίων.
(10) Βλ . καὶ Σ, σσ . 71-72 (δύο διαφορετικὲς ἐξηγήσεις τοῦ ξηροῦ κλάσματος), σσ . 72-73 (δύο ἐξηγήσεις 
τοῦ οὐρανίσματος), σ . 78 (δύο διαφορετικὲς ἐξηγήσεις τοῦ συνάγματος) .
(11) Β, σσ . 16-20, ὅπου καὶ πίνακας μὲ τοὺς ἀφώνους χαρακτῆρες .
(12) Βλ . Ψ, σ . 42, σημ . 30 .
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5 . Φάσεις σημειογραφίας καὶ Ἐξήγηση

Σύμφωνα μὲ τὸν Στάθη, ἡ σημειογραφία τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς διακρίνεται 
σὲ 4 βασικὲς περιόδους:13 

α) πρώιμη βυζαντινὴ σημειογραφία (μέσα 10ου αἰῶνος – 1177)
β) μέση πλήρης βυζαντινή σημειογραφία (1177 – 1670 περίπου)
γ) μεταβατική - ἐξηγητικὴ σημειογραφία (1670 περίπου – 1814)
δ) ἀναλυτικὴ σημειογραφία Νέας Μεθόδου (1814 – σήμερα)
Ἡ σημειογραφία τῆς πρώτης περιόδου (γραφὲς Chartres καὶ Coislin) δὲν κά-

λυπτε πλήρως τὸ ποιητικὸ κείμενο καὶ παραμένει ἀκόμη καὶ σήμερα ἀρκετὰ σκοτεινή .
Κατὰ τὴν δεύτερη περίοδο, οἱ Θέσεις γράφονταν ἀρχικὰ χωρὶς τὶς μεγάλες 

ὑποστάσεις, ὡς «γραμμικὰ σχήματα» ἐμφώνων κυρίως χαρακτήρων, ἀργιῶν καὶ λί-
γων ἀφώνων . Σιγὰ-σιγά, πολλὰ γραμμικὰ σχήματα ἄρχισαν νὰ συνοδεύονται στὴν 
παρασήμανση ἀπὸ κάποια μεγάλη ὑπόσταση μὲ κόκκινη μελάνη καὶ νὰ ἀπεξαρτητο-
ποιοῦνται ἀπὸ τὴν ἐπὶ μέρους φωνητικὴ ἀξία τῶν ἐμφώνων χαρακτήρων, ψαλλόμε-
να μνημονικῶς .14 Οἱ ὑποστάσεις αὐτὲς ὑπενθύμιζαν στὸν ψάλλοντα ὅτι τὸ γραμμικὸ 
σχῆμα ποὺ βλέπει ἀντιστοιχεῖ σὲ κάποια Θέση . Περιστασιακά, μεταξὺ τῶν γραμμῶν 
γράφονταν μὲ κόκκινη ἐπίσης μελάνη ἀναλυτικότερα κάποια δυσκολομνημόνευτα 
τμήματα τοῦ μουσικοῦ κειμένου ἢ κάποια ἐναλλακτικὴ ἐκδοχή . Πρόκειται γιὰ μιὰ 
πρώτη μαρτυρία τῆς ἐξηγητικῆς τάσεως πρὸς βοήθειαν τῶν ψαλλόντων καὶ ὁρίζεται 
ἀπὸ τὸν Ψάχο ὡς γραφὴ μετὰ διασαφήσεων .15 

Γύρω στὰ τέλη τοῦ 17ου αἰῶνος μπαίνουμε στὴν τρίτη φάση, αὐτὴν τῶν ἐξη-
γήσεων . Μὲ τὸν ὅρο ἐξήγηση ἐννοοῦμε τὴν χρήση περισσοτέρων ἐμφώνων χαρα-
κτήρων ὥστε νὰ γραφοῦν ἀναλυτικότερα οἱ μνημονικῶς μέχρι τότε ἐκτελούμενες 
ἀπειράριθμες μουσικὲς γραμμές .16 Πρῶτος σταθμὸς τῶν ἐξηγήσεων θεωρεῖται ὁ Ἱε-
ρεὺς Μπαλάσιος Νομοφύλαξ (17ος αἰών) .17 Μετὰ τὸν Μπαλάσιο ἀκολουθεῖ κυρίως ὁ 
πρωτοψάλτης Ἰωάννης ὁ Τραπεζούντιος, ὁ ὁποῖος παρακινήθηκε νὰ ἀναλύσει τὴν 
μουσικὴ γραφὴ ἀπὸ τὸν τότε Πατριάρχη, ὥστε νὰ μπορέσει πιὸ εὔκολα νὰ συνεχιστεῖ 
ἡ διδασκαλία τῆς μουσικῆς . Ὁ Ἰωάννης ἐξήγησε πολλὰ παλαιότερα μέλη καὶ ἐφήρ-
μοσε τὴν ἀναλυτικὴ γραφὴ καὶ στὶς δικές του μελοποιήσεις . Τὴν γραφὴ αὐτὴ δίδαξε 
καὶ στοὺς μαθητές του Δανιὴλ πρωτοψάλτη καὶ Πέτρο Πελοποννήσιο .18 Ὁ τελευταῖος 
εἶναι ἀναμφίβολα καὶ ὁ βασικὸς σταθμὸς τῶν ἐξηγήσεων πρὶν τὴν Νέα Μέθοδο . Ὁ Πέ-

(13) Γρ . Θ . Στάθη, Οἱ ἀναγραμματισμοὶ καὶ τὰ μαθήματα τῆς βυζαντινῆς μελοποιΐας, Ἀθῆναι 1992, σ . 48 .
(14) Ἀναλυτικότερα, βλ . Ψ, σσ . 112-114 .
(15) Βλ . Ψ, σ . 50 .
(16) Βλ . καὶ Ψ, σ . 65 .
(17) Ἀναλυτικότερα, βλ . Ψ, σ . 65 . Ὑπῆρξαν καὶ προγενέστερες μεμονωμένες ἀπόπειρες, ὅπως ἐκείνη 
τοῦ Ἀκακίου Χαλκεόπουλου ποὺ ἀναφέρει ὁ Στάθης (Σ, σ . 100, σημ . 3) ὡς μακρυνὸ πρόδρομο τῶν ἐξη-
γήσεων (16ος αἰών) . Ἀπὸ τὸν Μπαλάσιο ὅμως ξεκινοῦν ὁριστικὰ οἱ ζυμώσεις ποὺ κατέληξαν τελικῶς 
στὴν μεταρρύθμιση τοῦ 1814 .
(18) Ἀναλυτικότερα, βλ . Ψ, σ . 74 .
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τρος ἀνέλυσε ἀκόμη περισσότερο τὴν μουσικὴ γραφή, τὴν συστηματοποίησε ὣς ἕνα 
βαθμό, μετέγραψε πάρα πολλὰ παλαιότερα μαθήματα στὸ δικό του σύστημα γραφῆς, 
μελοποίησε ἐπίσης πολλὰ δικά του μαθήματα καὶ τέλος κατέγραψε τὰ πλεῖστα ἀπὸ τὰ 
προφορικῶς μέχρι τότε σωζόμενα σύντομα μέλη .19

Αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ κατανοήσεις εἶναι τὸ ἑξῆς: Στὶς διάφορες φάσεις τῆς ἐξη-
γήσεως τῆς μουσικῆς γραφῆς δὲν προϋπῆρχε κάποιος κανόνας ἢ κάποιος κώδικας με-
τατροπῆς . Ὁ κάθε δάσκαλος ποὺ ἀνέλυε τὴν γραφὴ χρησιμοποιοῦσε τοὺς ἐμφώνους 
καὶ ἀφώνους χαρακτῆρες ποὺ ἤδη προϋπῆρχαν, προσδίδοντάς τους μερικὲς φορὲς 
παραπλήσια ἢ καὶ διαφορετικὴ «ἐνέργεια» σὲ σχέση μὲ αὐτὴν ποὺ εἶχε στὴν προηγού-
μενη φάση . Γιὰ παράδειγμα, ἄλλη ἐνέργεια καὶ «δύναμη» εἶχε τὸ Λύγισμα στὴν γραφὴ 
τοῦ 14ου αἰῶνος καὶ ἄλλη στὴν γραφὴ τοῦ Πέτρου .20 Ἐπιπλέον, χρησιμοποιοῦσαν καὶ 
κάποια βραχέα τυποποιημένα ὀρθρογραφικὰ σύνολα ποὺ ταίριαζαν στὴν μετροφω-
νία (τουλάχιστον) τῶν ἐμφώνων χαρακτήρων τοῦ μέλους ποὺ ἤθελαν νὰ καταγρά-
ψουν ἀναλυτικά, χωρὶς πάντοτε νὰ ἀπαλείφουν τοὺς –περιττοὺς πλέον– ἀφώνους 
χαρακτῆρες ποὺ τοὺς συνόδευαν . Πρόκειται γιὰ τὸ εὑρέως σήμερα ἀμφιλεγόμενο ζή-
τημα τῆς «ἱστορικῆς ὀρθογραφίας» . 

Εἶναι προφανὲς ὅτι συχνά, ὅταν ἀναλυόταν μιὰ Θέση, προσετίθεντο καὶ 
ἄφωνοι χαρακτῆρες ποὺ δὲν ὑπῆρχαν προηγουμένως . Ἤ, ἄλλοτε πάλι, κάποιος ἄφω-
νος χαρακτήρας ἀντικαθίστατο ἀπὸ κάποιον ἄλλον, καθὼς μπορεῖ νὰ μεταβάλλο-
νταν οἱ σχετιζόμενοι μὲ αὐτὸν ἔμφωνοι .21 Ἰδιαίτερα τὴν τελευταία 50ετία τῆς παλαιᾶς 
γραφῆς, οἱ παρασημάνσεις παρουσιάζονται ἀσαφεῖς καὶ ὑποκειμενικές, καὶ γἰ  αὐτὸ 
συναντᾶμε τόσες διαφορὲς τοῦ ἰδίου ἄσματος ἀπὸ χργφ σὲ χργφ . Ὁ κάθε γραφεὺς τὸ 
παρασημαίνει κατὰ τὴν δική του ἀντίληψη ἢ παράδοση .

6 . Μαύρη καὶ κόκκινη μελάνη

Πολὺ συνοπτικά, ἀναφέρω ὅτι στὴν ποικιλία χρήσεως ἢ ἐνεργείας τῶν ἀφώ-
νων χαρακτήρων, πολλὲς φορὲς ἔπαιζε ρόλο καὶ τὸ χρῶμα τους (μαῦρο ἢ κόκκινο) . 
Στὶς ἀρχικὲς φάσεις τῆς βυζαντινῆς σημειογραφίας γινόταν χρήση μόνον τῆς μαύρης 
μελάνης . Ἀργότερα ἄρχισε νὰ χρησιμοποιεῖται ἡ κόκκινη μελάνη γιὰ τοὺς ἀφώνους 
χαρακτῆρες . Μὲ κόκκινο ἐπίσης γράφονταν συνήθως καὶ οἱ «διασαφήσεις» . Κυρίως 
κατὰ τὴν περίοδο τῶν ἐξηγήσεων ἀλλὰ καὶ παλαιότερα, κάποια ἄφωνα συναντῶνται 
εἴτε μαῦρα εἴτε κόκκινα . Συνήθως οἱ κόκκινοι χαρακτῆρες εἶχαν ἀσθενέστερη ἐνέργεια 
ἀπὸ τοὺς μαύρους .

(19) Ἀναλυτικότερα, βλ . Ψ, σσ . 77-78 . Πρβλ . καὶ Β, σ . 50, σημ . 27 .
(20) Πρβλ . Ψ, σ . 94, Πίναξ ΙΖ :́ Στὴν φράση (τὰ σύμπαν)τα πλησθήσονται κατὰ τὸ παλαιὸ κείμενο ἐμπε-
ριέχονται δύο λυγίσματα . Στὴν ἐξήγηση κατὰ τὴν γραφὴ τοῦ Πέτρου ποὺ ἕπεται, ἡ μουσικὴ γραμμὴ 
εἶναι ὁπτικὰ πολὺ μεγαλύτερη καὶ ἐμπεριέχει πέντε φορὲς σὲ συμπλέγματα τὸ λύγισμα . Ἐφ̓  ὅσον 
λοιπὸν τὸ μέλος κατὰ τὴν ἐξήγηση ἔμεινε ἀναλλοίωτο, εὐνόητο εἶναι ὅτι διαφέρει τὸ παλαιὸ λύγισμα 
ἀπὸ τὸ ἐξηγημένο . Αὐτὸ βέβαια συνέβαινε καὶ σὲ ἄλλους χαρακτῆρες .
(21) Πολὺ ἀντιπροσωπευτικὸς εἶναι ὁ πίνακας ΙΗ΄ τοῦ Ψάχου, σ . 106 .
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Κατὰ τὸν Ἀπόστολο Κώνστα, ἐὰν ὦσι μαῦρα ἔχουσι στερρεὰν τὴν ἴδιαν 
αὐτῶν φύσιν· εἰ δὲ κόκκινα, τότε ἔχει ἕκαστον τὴν μισὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ.22 Στὶς δύο 
Θέσεις τοῦ Πιάσματος, ὁ Κώνστας γράφει τὸ μὲν μαῦρο, τὸ δὲ κόκκινο .23 Στὰ ἀντίστοι-
χα παραδείγματα τοῦ ἀνωνύμου συγγραφέως τοῦ Ξηροποταμηνοῦ κώδικος (β΄ καὶ γ΄) 
στὴν ἴδια σελίδα, ἀμφότερα γράφονται μαῦρα, τὴν στιγμὴ ποὺ καὶ οἱ δύο συγγραφεῖς 
παραθέτουν τὶς ἴδιες Θέσεις . Ἐδῶ λοιπὸν ἐπιβεβαιώνεται κάτι πολὺ σημαντικό: τίποτα 
δὲν εἶναι ἀπόλυτο μεταξὺ τῶν κωδικογράφων, ἰδίως στὴν φάση αὐτή .24

7 . Ἕτερα σχόλια περὶ Θέσεων

Θὰ ἀναφερθῶ τώρα στὸ ἀπόσπασμα τοῦ Κυρίλλου τοῦ Μαρμαρηνοῦ γιὰ τὸ 
ὁποῖο μοῦ ζήτησες διευκρινίσεις: Ταῦτα δὲ [τὰ ἄφωνα σημάδια] οὐκ ἄλλως ἐνεργεῖται 
καὶ σαφῆ τοῖς μαθητευομένοις εἴη, εἰ μὴ διὰ χειρονομίας ἢ προφορᾶς, καίπερ ἔχουσι 
καὶ αὐτὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτῶν ὀρθὴν ὅταν ὦσι σύμφωνα ταῖς γραμμαῖς· ἐπείγε πολ-
λάκις ἐστὶν ἰδεῖν ἑτέραν γραμμὴν καὶ ἕτερα σημάδια, ἢ κατὰ παραγραφὴν ἢ καὶ πρὸς 
κάλλος μόνον τῆς γραμμῆς· διὸ καὶ ἄνευ αὐτῶν δυνάμεθα ψάλλειν, ὅταν ἡ γραμμὴ 
τῆς συνθέσεως ὀρθή, καθὼς ἐν τῷ παλαιῷ στιχηραρίῳ, ἐν ὧ καὶ ἄνευ τῶν σημαδίων 
ψάλλομεν, εἰ καὶ δυσχερεστάτην τὴν γραμμὴν εὑρίσκομεν.25

Ἐπειδὴ τὸ κείμενο εἶναι λίγο δύσκολο, θὰ προσπαθήσω νὰ τὸ μεταφράσω: 
«Αὐτῶν λοιπὸν (τῶν ἀφώνων σημαδίων) δὲν ὑπάρχει ἄλλος τρόπος νὰ δειχθεῖ ἡ ἐνέρ-
γειά των καὶ νὰ γίνουν σαφῆ στοὺς μαθητές, παρὰ μόνον διὰ χειρονομίας ἢ προ-
φορᾶς .26 Ἂν καὶ αὐτὰ ἔχουν τὴν ἐνέργειά τους ὀρθὴ ὅταν εἶναι σύμφωνα μὲ τὶς γραμ-
μές· διότι πολλὲς φορὲς βλέπουμε ἄλλη γραμμὴ καὶ ἄλλα σημάδια, εἴτε σὰν σχόλιο 
(κατὰ παραγραφήν)27 εἴτε καὶ μόνο γιὰ καλλωπισμὸ τῆς γραμμῆς . Γἰ  αὐτὸ μποροῦμε 
νὰ ψάλλουμε καὶ χωρὶς τὰ ἄφωνα σημάδια ὅταν ἡ γραμμὴ τῆς συνθέσεως (τῶν ἐμφώ-
νων χαρακτήρων) εἶναι ὀρθή, ὅπως συμβαίνει στὸ παλαιὸ στιχηράριο . Ἐκεῖ ψάλλουμε 
καὶ χωρὶς τὰ (ἄφωνα) σημάδια, παῤ  ὅλο ποὺ βρίσκουμε τὴν γραμμὴ πολὺ δύσκολη» .

Ἐδῶ οὐσιαστικὰ ὁ Μαρμαρηνὸς ἀναφέρεται στὸ ζήτημα τῆς στενογραφικῆς 
ἢ ἀναλυτικῆς παρασημάνσεως τῶν Θέσεων . Ἡ ἐνέργεια τῶν ἀφώνων χαρακτήρων 
γίνεται ἀντιληπτὴ μόνον διὰ τῆς ἀκουστικῆς ἐκμαθήσεως τῆς Θέσεως ἀπὸ τὸν δά-
σκαλο . Συνεχίζοντας διευκρινίζει ὅτι ἡ πλήρης (ὀρθή) ἐνέργειά των ἰσχύει μόνον στὴν 
αὐθεντικὴ παρασήμανση τῶν Θέσεων καὶ ὄχι στὴν περίπτωση ποὺ ἔχουμε ἑτέραν 

(22) Βλ . Σ, σ . 61 .
(23) Βλ . Σ, σσ . 62-63 .
(24) Ὁ ἴδιος ὁ Κώνστας χρησιμοποίησε διάφορες παραλλαγὲς καὶ ἐπίπεδα ἀναλύσεως τῆς παλαιᾶς 
γραφῆς, ἀπὸ τὴν συνήθη τοῦ Πέτρου μέχρι μιὰ ὑπεραναλυτική, ἀναλυτικότερη ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν 
τυπικὴ μορφὴ τῆς Νέας Μεθόδου κατὰ Χουρμούζιο καὶ Γρηγόριο .
(25) Βλ . Σ, σ . 100, σημ . 2 .
(26) Ὁ Στάθης θεωρεῖ ὅτι ὁ Κύριλλος ἐδῶ ἐξισώνει τὴν χειρονομία μὲ τὴν προφορά . Δηλαδή, στὴν κάθε 
περίπτωση, ἐννοεῖ αὐτὸ τοῦτο τὸ μέλος (ἐνθ̓  ἀνωτέρω) .
(27) Στὴν ὁρολογία τῶν βυζαντινῶν ἡ παραγραφὴ σημαίνει τὸν σχολιασμὸ ποὺ γράφεται στὸ πλάι τοῦ 
κειμένου, στὴν ὤα .
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γραμμὴν ἢ ἕτερα σημάδια ποὺ συναντῶνται στὰ χειρόγραφα παραλλήλως πρὸς τὸ 
ἀρχικὸ κείμενο . Ἀναφέρεται βεβαίως στὶς περιπτώσεις ἀναλυτικοποιήσεως («διασα-
φήσεως») τῶν Θέσεων τοῦ 18ου αἰῶνος κ . ἑξ .28, στὶς ὁποῖες ὑπάρχουν ἄλλοι ἄφωνοι 
χαρακτῆρες (ἕτερα σημάδια) μὲ ἐνέργεια ἀσθενέστερη ἀπὸ αὐτὴν ποὺ θὰ εἶχαν σὲ μιὰ 
παλαιὰ στενογραφικὴ Θέση . Καὶ καταλήγει λέγοντας ὅτι τὶς παλαιὲς μὴ ἀναλελυμένες 
γραμμὲς (ὅταν ἡ γραμμὴ τῆς συνθέσεως ὀρθή) μπορεῖς νὰ ψάλεις καὶ χωρὶς τὰ ἄφω-
να, παραπέμποντας στὴν ἀρχικὴ φάση τῆς μέσης πλήρους γραφῆς .

Σὲ αὐτὸ τὸ σκεπτικό, νομίζω, βασίζεται καὶ ὁ Βιολάκης ὅταν, σχολιάζοντας 
τὸν τρόπο χρήσεως τῶν ἀφώνων χαρακτήρων στὴν «τοῦ συντόμου μέλους γραφή», 
τὴν γραφὴ τοῦ Πέτρου Πελοποννησίου, λέγει ὅτι ὀλιγοστὰ  σημαδόφωνα μεταχειρί-
ζεται, οἶον τὸ πίασμα, τὸ λύγισμα … Ἀλλὰ καὶ ταῦτα ἐν σημασίᾳ μᾶλλον ποιότητος 
παροδικῆς, οὐχὶ δὲ πρὸς ἐπέκτασιν μέλους ὡς δηλαδὴ ταῦτα προωρίσθησαν ἐν τῇ 
ἀρχαίᾳ γραφῇ. Δηλαδὴ αὐτὸ τὸ ἐν σημασίᾳ μᾶλλον ποιότητος παροδικῆς ἀναφέρε-
ται στὴν σχετικὰ ἀσθενῆ ἐνέργεια τῶν χαρακτήρων κατὰ τὴν ἀναλυτικὴ γραφὴ τῶν 
συντομοτέρων μελῶν . Κάποιοι ἄφωνοι χαρακτῆρες, προσδιοριζόμενοι συνήθως ὡς 
«μεγάλες ὑποστάσεις χειρονομίας», δὲν συμμετεῖχαν ποτὲ στὴν γραφὴ αὐτή, ἀλλὰ δι-
ατήρησαν ἀποκλειστικὰ τὴν ἀρχικὴ-στενογραφικὴ «δηλωτικὴ μέλους» ἐνέργειά των . 
Αὐτοὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν ἀπαντῶνται στὸ νέο στιχηραρικὸ (ἀργοσύντομο) μέλος τοῦ 
18ου αἰῶνος, οὔτε στὰ εἱρμολογικὰ μέλη ἀπὸ τοῦ 16ου αἰῶνος καὶ ἑξῆς . Ἀντίθετα, χρη-
σιμοποιοῦνται ὅλοι στὸ παπαδικὸ μέλος ἀκόμη καὶ μέχρι τὰ τέλη τοῦ 18ου αἰῶνος καὶ 
στὸ ἀργὸ στιχηραρικὸ μέλος .29

8 . Περὶ χειρονομίας

Προτοῦ κλείσω μὲ τὰ τῆς παλαιᾶς γραφῆς, θὰ σοῦ γράψω λίγα καὶ περὶ χει-
ρονομίας, διότι θὰ μᾶς χρειαστοῦν στὴν συνέχεια .

Ἡ χειρονομία εἶναι μουσικὸς ὅρος ποὺ χρησιμοποιεῖται μὲ διάφορες ἔννοιες 
ἀπὸ τοὺς διαφόρους θεωρητικοὺς τῆς παλαιᾶς (καὶ νέας) γραφῆς . Ἡ πρώτη ἔννοια 
τῆς χειρονομίας εἶναι, θἄ̓ λεγε κανείς, αὐτὸ ποὺ καὶ σήμερα συνεχίζει στὴν πράξη 
νὰ ἐφαρμόζεται, δηλαδὴ ἡ καταμέτρηση τοῦ χρόνου, ἡ σήμανση τοῦ ρυθμοῦ καὶ ἡ 
διεύθυνση τοῦ χοροῦ . Στὴν ἔννοια αὐτὴ ἀναφέρεται ὁ Χρύσανθος (… κίνησις χειρὸς 
ἀφορῶσα εἰς καταμέτρησιν τοῦ χρόνου), ὁ Στεφανίδης (… θεωρεῖται … ὡς μέτρον 
χρόνου) καὶ πιθανότατα ὁ ἱερομόναχος Γαβριήλ (… εἰμὴ ἦν ἡ χειρονομία, παμφωνία 
ἐγίνετ᾿ ἄν, ἀλλ̓  οὐ συμφωνία…) .30

Ἡ δεύτερη καὶ κυριότερη ἔννοια τῆς χειρονομίας ἔγκειται στὴν χαρακτηρι-
στικὴ κίνηση τῆς χειρὸς μὲ τὴν ὁποία ὁ χοράρχης ὑπεδείκνυε συνθηματικὰ στὰ μέλη 
τοῦ χοροῦ τὸ μέλος ποὺ ἔπρεπε νὰ ψάλουν . Αὐτὴ ἄρχισε νὰ ἐνεργῆται στὴν Ἐκκλη-

(28) Βλ . Σ, σ . 101 .
(29) Βλ . ἀναλυτικότερα Σ, σ . 98 .
(30) Βλ . Β, σσ . 22-24 .
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σία εὐθύς, ὁμοῦ μὲ τὴν χρῆσιν τῆς μελωδίας .31 Ὅμως ἀπ᾿ ἀρχῆς … οἱ ἀρχαῖοι Πατέ-
ρες τῆς Ἐκκλησίας δὲν διέκειντο εὐμενῶς πρὸς ταύτην, ὡς φέρουσαν θεατρικὸν χα-
ρακτῆρα32… Ὁ θεατρικός της χαρακτήρας εἶναι σύμφωνα μὲ τὸν Βιολάκη καὶ ἡ αἰτία 
γιὰ τὴν ὁποία ἐγκαταλείφθηκε ἡ χειρονομία .33

Στὴν χειρονομία μὲ τὴν δεύτερη ἔννοια φαίνεται νὰ ἀναφέρεται ὁ Χρύσαν-
θος ὅταν λέγει: …εἶναι κίνησις τῆς χειρός, ἀφορῶσα εἰς ἰδεασμὸν τῆς μελωδίας.34 Αὐτὴ 
ἔχει ὁπωσδήποτε τὶς ἀπαρχές της στὴν ἐποχὴ ἀπουσίας τῆς παρασημαντικῆς . Κατὰ 
τὸν 10ο αἰῶνα ἀρχίζει ἡ ἐμφάνιση τῆς πρώτης μουσικῆς σημειογραφίας, ἡ ὁποία τε-
λειοποιεῖται κατὰ τὸν 12ο αἰῶνα (μέση πλήρης γραφή) . Ἡ μέση πλήρης γραφὴ ἀρχικῶς 
περιελάμβανε μόνο τοὺς ἐμφώνους χαρακτῆρες, ἐνῶ σὺν τῷ χρόνῳ προσετέθησαν 
καὶ οἱ μεγάλες ὑποστάσεις, πρὸς εὐκολοτέραν ἐπισήμανσιν τῶν σχηματιζομένων Θέ-
σεων . Ὅλα τὰ σημάδια αὐτὰ ἀντιπροσώπευαν τὶς χειρονομίες . Πῆραν τὰ ὀνόματά 
των καὶ σταδιακὰ τὶς ἀντικατέστησαν ὁλοκληρωτικῶς, καθὼς ἡ καταγραφή των τὶς 
κατέστησε περιττές .

Εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ χειρονομία μὲ τὴν δεύτερη ἔννοια σχετίζεται μόνο μὲ 
τὶς στενογραφικὲς μορφὲς τῆς παλαιᾶς γραφῆς καὶ ὄχι μὲ τὶς ἀναλελυμένες τοῦ 18ου 
αἰῶνος . Ἤδη ὁ Μαρμαρηνὸς ἐπιβεβαιώνει ὅτι ἔλαθεν ἡμᾶς .35 Ἆρα, οἱ διάφορες κινή-
σεις τῆς χειρὸς δὲν μπορεῖ νὰ εἶχαν σχέση μὲ λεπτὰ ποικίλματα τῆς φωνῆς, ἀλλὰ μό-
νον μὲ μιὰ ἀδρὴ περιγραφὴ τοῦ σκελετοῦ τῆς μελωδίας .

Μὲ τὴν ἀντικατάσταση τῆς χειρονομίας ἀπὸ τὴν σημειογραφία καὶ τὴν ἀτό-
νησή της, προέκυψε καὶ ἡ τρίτη ἔννοιά της, δηλαδὴ αὐτὸ τὸ ἴδιο τὸ μέλος μιᾶς Θέσε-
ως, χαρακτηριζομένης ἀπὸ κάποια μεγάλη ὑπόσταση . Ἔτσι τὴν χρησιμοποιεῖ ὁ Μαρ-
μαρηνός (…εἰ μὴ διὰ χειρονομίας ἢ προφορᾶς)36, ὁ Χρύσανθος (…ἡ χειρονομία εἶχε 
γένος ρυθμοῦ δακτυλικόν)37 καὶ ὁ Ψάχος (…ἡ χειρονομία ὑπεδήλου … τὰς μελωδικὰς 
γραμμὰς … αἴτινες ἐκαλοῦντο Θέσεις) .38 Σὲ αὐτὴν νομίζω πὼς ἀναφέρεται καὶ ὁ ἱερο-
μόναχος Γαβριὴλ ὅταν λέγει: Ἐπεὶ γάρ, ὡς εἴπομεν, ἕξ εἰσι τὰ ἀνὰ μίαν φωνὴν ἔχοντα 
σημάδια, ἔμελλέ τις ταῦτα τιθέναι ἀδιαφόρως καὶ μὴ εἰς τὸν οἰκεῖον τόπον ἕκαστον, εἰ 
μὴ ἦν ἡ χειρονομία, ἡ γνωρίζουσα ἡμῖν τὸν ἑκάστου τόπον .39 Δηλαδὴ οἱ μεγάλες ὑπο-
στάσεις τῆς χειρονομίας τοὺς καθοδηγοῦσαν στὸν ὀρθὸ τρόπο χρήσεως τῶν ἐμφώ-
νων χαρακτήρων .

(31) Βλ . Χ, σσ 93-94, §216, ὑποσ . α .
(32) Βλ . Β, σ . 24 .
(33) Ἔνθ̓  ἀνωτέρω .
(34) Βλ . Β, σσ . 22-24 .
(35) Βλ . Ψ, σ . 113 .
(36) Βλ . Σ, σ . 100, ὑποσ . 2 .
(37) Βλ . Χ, σ . 93, §216 .
(38) Βλ . Ψ, σ . 211 .
(39) Βλ . Β, σ . 22 .
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ΜΕΡΟΣ Β΄
Περὶ τῆς Νέας Μεθόδου καὶ τῆς πιστότητος τῶν μεταγραφῶν

9 . Τὰ αἴτια δημιουργίας τῆς Νέας Μεθόδου

Ὅπως σοῦ ἀνέλυσα παραπάνω, μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου ἡ παλαιὰ γραφὴ 
διαρκῶς καὶ «ἑρμηνευόταν» ἢ «ἀναλυόταν», μὲ ἀποτέλεσμα ἡ καταγραφὴ νὰ γίνεται 
ὁλοένα καὶ πιὸ προσδιοριστική (βλ . κεφ . 3) . Ἔτσι φθάσαμε σιγὰ-σιγὰ στὴν γραφὴ τοῦ 
Πέτρου Πελοποννησίου, ἡ ὁποία ἦταν πλέον πολὺ ἀναλυτικὴ σὲ σχέση μὲ τὴν πρώτη 
στενογραφία .

Παρὰ ταῦτα, στὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰῶνος, κρίθηκε ἀναγκαία καὶ μιὰ περαιτέ-
ρω ἀνάλυση τῆς γραφῆς . Καὶ τοῦτο διότι καὶ ὁ Πέτρος παῤ  ἐλπίδα, τὴν αὐτὴν ἀκα-
τάληπτον ἡμῖν χρῆσιν ποιεῖ τῶν τε φθορῶν καὶ τῶν χρονικῶν σημείων .40 Ἡ ἀσαφὴς 
καὶ μὴ ξεκάθαρη χρήση τόσο τῶν φθορῶν ὅσο καὶ –πολὺ περισσότερο– τῶν χρονικῶν 
σημείων, συμπεραίνεται πολὺ εὔκολα παραλληλίζοντας δύο διαφορετικὲς ἐξηγήσεις 
τοῦ ἴδιου κειμένου παλαιᾶς γραφῆς .41

Ἕνα ἄλλο χαρακτηριστικὸ ποὺ προέκυπτε ἀπὸ τὸν περιγραφικὸ χαρακτῆρα 
τῆς παλαιᾶς γραφῆς ἦταν οἱ παραλλαγὲς στὴν προφορικὴ ἐκτέλεση τῆς κάθε Θέσε-
ως . Μία καὶ ἡ αὐτὴ δηλ. γραμμὴ κατὰ ἄλλον τρόπον διασκευῆς ἐψάλλετο ὑπὸ τοῦ 
ἑνός, κατ᾿ ἄλλον δὲ ὑπὸ τοῦ ἑτέρου. Κατ᾿ ἀμφοτέρας ὅμως, τὰς ἐκδοχάς, ἡ διασκευὴ 
αὕτη εἶχε πάντοτε τὴν αὐτὴν βάσιν καὶ τὸν αὐτὸν τύπον .42 Αὐτὸ εἶχε σίγουρα καὶ 
τὰ μειονεκτήματά του, καθὼς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι τόσο ὁμόφωνη ἡ συμψαλ-
μώδηση, ἰδίως ὅταν τὰ μέλη τοῦ χοροῦ προέρχονταν ἀπὸ διαφορετικὰ μουσικὰ κέ-
ντρα . Γἰ αὐτὸ λοιπόν, καὶ τὴν θύραν ταύτην ἔκλεισαν διὰ παντὸς οἱ … τρεῖς ἐξηγηταί, 
ἀποκρυσταλλώσαντες … τὰς κλασσικὰς μουσικὰς γραμμὰς καὶ τὰ μουσικὰ σχήματα 
παντὸς εἴδους τοῦ μέλους .43

(40) Βλ . Β, σσ . 35-37 .
(41) Σύγκρινε ἐπὶ παραδείγματι τὴν ἐξήγηση τοῦ Μακάριος ἀνὴρ τοῦ Μανουὴλ ἀπὸ τὸν Γρηγόριο (βλ . 
Ταμεῖον Ἀνθολογίας Φωκαέως ἢ Μουσικὴ Πανδέκτη) καὶ τὸν Χουρμούζιο (βλ . Ταμεῖον Ἀνθολογίας 
Χουρμουζίου) .
               ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ     ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ

Μάλιστα, τὸ συγκεκριμένο μέλος γράφτηκε ἀπ̓  εὐθείας στὴν ἀναλυτικὴ γραφὴ τοῦ Πέτρου, ἦταν 
ὁπωσδήποτε πολὺ διαδεδομένο καὶ πιθανότατα θὰ τὸ εἶχαν ἀκούσει καὶ οἱ δύο ἐξηγητὲς ἀπὸ τὸν ἴδιο 
τὸν Μανουήλ .
(42) Βλ . Ψ, σ . 235 .
(43) Ἔνθ̓  ἀνωτέρω .
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10 . Χαρακτηριστικὰ τῆς Νέας Μεθόδου

Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἐργάστηκαν οἱ τρεῖς Διδάσκαλοι (Χρύσανθος, Γρη-
γόριος, Χουρμούζιος) ὁμοιάζει κάπως μὲ τὶς προηγηθεῖσες ἀναλύσεις τῆς γραφῆς . 
Δηλαδὴ χρησιμοποίησαν κάποιους ἀπὸ τοὺς ὑπάρχοντες χαρακτῆρες τῆς παλαιᾶς 
γραφῆς, ἀποδίδοντας συνήθως σὲ αὐτοὺς μία ἀπὸ τὶς διάφορες σημασίες ποὺ εἶχαν 
ὣς τότε .

Σὲ δύο σημεῖα κυρίως πρωτοτύπησαν οἱ τρεῖς Διδάσκαλοι: 
α) Κατήργησαν τελείως κάποιους (ἐμφώνους καὶ πολὺ περισσότερο ἀφώνους) χα-
ρακτῆρες τῆς παλαιᾶς γραφῆς .
β) Ἐπέβαλαν ἕναν ἔντονα προσδιοριστικὸ χαρακτῆρα στὴν παρασημαντική . Ἐνῶ 
στὴν παλαιὰ γραφὴ ἐν γένει ὁ περιγραφικὸς χαρακτήρας ὑπερτερεῖ σαφῶς ἔναντι 
τοῦ προσδιοριστικοῦ, στὴν Νέα Μέθοδο ἰσχύει πλέον τὸ ἀντίστροφο .

Ἀναφερόμενοι στὴν μεταρρύθμιση τῆς Νέας Μεθόδου, κάποιοι ἐνοχοποιοῦν 
τοὺς τρεῖς Διδασκάλους ὅτι ἀδίκησαν τὴν παλαιὰ γραφή, μὴ ἀντιμετωπίζοντάς την 
ὅπως θὰ ταίριαζε σὲ ἕνα μνημεῖο τέχνης, καθὼς ἡ Νέα Μέθοδος διαφέρει πολύ, ἀπο-
κομμένη τρόπον τινά ἀπὸ ἐκείνην .44 Κατὰ τὸν λογισμό μου, ἡ ἄποψη αὐτὴ εἶναι ὑπερ-
βολική . Οἱ τρεῖς Διδάσκαλοι ἴσως νὰ μὴν μποροῦσαν νὰ κάνουν κάτι διαφορετικό, 
κάτι καλύτερο . Βρίσκονταν σὲ ἕνα πολὺ κρίσιμο, ἱστορικὸ δίλημμα . Ἐφ̓  ὅσον ἔκριναν 
ὅτι πρέπει νὰ «προσδιορίσουν» (κατὰ τὸ δυνατὸν) τὸν περιγραφικὸ χαρακτῆρα τῆς 
παλαιᾶς γραφῆς, ἀναγκαστικὰ ἔπρεπε νὰ μεταβάλουν καὶ τὴν «φιλοσοφία» τοῦ μου-
σικοῦ συστήματος . Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο κατήργησαν ἐντελῶς πολλοὺς 
χαρακτῆρες τῆς παλαιᾶς .

Ὅπως σοῦ ἀνέλυσα παραπάνω, ἡ μουσικὴ γραφὴ βασιζόταν στὶς Θέσεις, οἱ 
ὁποῖες διακρίνονταν καὶ ὀπτικὰ ὡς πολὺ συγκεκριμένες συνθέσεις χαρακτήρων . Στὴν 
Νέα Μέθοδο δὲν ἰσχύει κάτι τέτοιο . Ἢ μᾶλλον, γιὰ νὰ τὸ πῶ πιὸ συγκεκριμένα, οἱ Θέ-
σεις ὑπάρχουν φυσικὰ καὶ στὴν Νέα Μέθοδο ὡς μέλος, ἀλλὰ δὲν ἀποτυπώνονται ὡς 
γραφικὰ μουσικὰ σχήματα .

Ὁ νέος –καὶ κατὰ πολὺ προσδιοριστικός– χαρακτήρας τῆς Νέας Μεθόδου 
ἀποδίδει τόσο στοὺς χαρακτῆρες ποσότητος ὅσο καὶ στὶς ἔγχρονες ὑποστάσεις (Κλά-
σμα, Γοργὸν κλπ) συγκεκριμένη χρονικὴ ἀξία . Ταυτόχρονα συμβαίνει καὶ κάτι ἄλλο 
σημαντικό· ἡ ἐνέργεια τῶν ἀχρόνων ὑποστάσεων (Ψηφιστόν, Βαρεῖα κλπ) περιορίζε-
ται στὸν καλλωπισμὸ ἢ ποιότητα τοῦ φθόγγου στὸν ὁποῖο τίθενται . Ὁ καλλωπισμὸς 
αὐτὸς εἶναι τέτοιας «ἐντάσεως» ὥστε ἀπ̓  τὴν μιὰ νὰ εἶναι αἰσθητός-ἀντιληπτὸς σὲ 
ἕνα εὐαίσθητο αὐτὶ καὶ ἀπ̓  τὴν ἄλλη νὰ μὴν ἀλλοιώνει τὴν –ἀρκετὰ προσδιοριστικὴ 
πλέον– καταγραφὴ τοῦ μέλους ἀπὸ τοὺς χαρακτῆρες ποσότητος .

(44) Βλ . Σ, σ . 31-32 .
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11 . Περιγραφικὸς χαρακτήρας τῆς Νέας Μεθόδου

Σπεύδω νὰ προλάβω μιὰ παρεξήγηση . Σοῦ ἔγραψα μὲν ὅτι στὴν Νέα Μέθοδο 
ὑπερτερεῖ ὁ προσδιοριστικὸς χαρακτήρας, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ἔχει ἐξαλειφθεῖ 
παντελῶς ὁ περιγραφικός . Αὐτὸς ὑφίσταται:
α) Στὴν ἐκτέλεση τῶν ἀχρόνων ὑποστάσεων (σημείων ποιότητος) καὶ κάποιων φωνη-
τικῶν χαρακτήρων .
β) Στὴν ἐκτέλεση τῶν ἕλξεων (τῶν διαστημάτων) .
γ) Στὴν ἐκτέλεση τοῦ ὀρθοῦ γιὰ κάθε μέλος ρυθμοῦ καὶ χρονικῆς ἀγωγῆς .
δ) Στὴν πολὺ διακριτικὴ καὶ ὁπωσδήποτε ἀμυδρὴ αὐξομείωση τῆς ἐντάσεως, ἀναλό-
γως μὲ τὴν Θέση ἢ τὸ σημεῖο κάποιας Θέσεως .
ε) Στὴν φυσικὴ ἐκτέλεση τῶν φθόγγων σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν τμηματική-ἀποσπασματικὴ 
ἀπαγγελία τοῦ μέλους (κατὰ τὸ λεγόμενο: «αὐτὸς ψάλλει φθόγγο-φθόγγο») .
στ) Στὸν τρόπο ἐκφορᾶς τῆς φωνῆς (τὸ λεγόμενο «ὕφος») .

Γιὰ νὰ τὸ πῶ πιὸ ἁπλᾶ, ὅλα τὰ παραπάνω εἶναι τὰ στοιχεῖα ἐκεῖνα στὰ ὁποῖα 
θὰ χωλαίνει ὅποιος προσπαθήσει νὰ ψάλει ἀπὸ μουσικὸ κείμενο χωρὶς νὰ ἔχει κα-
θόλου ἀκούσματα παραδοσιακά . Τὸ ἴδιο θὰ συνέβαινε ἂν ἕνας ἠλεκτρονικὸς ὑπολο-
γιστὴς μὲ κατάλληλες δυνατότητες ἀναπαρήγαγε ἕνα μουσικὸ κείμενο ποὺ θὰ τοῦ 
δίναμε γραμμένο .

Οἱ 6 αὐτοὶ τομεῖς καθορίζουν τὸν περιγραφικὸ χαρακτῆρα τῆς Νέας Μεθό-
δου . Ἡ περιγραφικότητα αὐτὴ δὲν μπορεῖ νὰ διδαχθεῖ παρά μόνον διὰ τῆς ζώσης 
προφορικῆς παραδόσεως . Φυσικά, κάποια πράγματα μποροῦν νὰ καταγραφοῦν ἐν 
εἴδει ὁδηγιῶν-θεωρίας, ἀλλὰ θὰ λειτουργοῦν δευτερευόντως, ὡς βοηθήματα κατανο-
ήσεως αὐτοῦ ποὺ ψάλλει ὁ δάσκαλος . Ἐφ̓  ὅσον λοιπὸν θέλουμε ἡ ποιότητα διδασκα-
λίας τῆς Νέας Μεθόδου νὰ παραμένει στὸ ἴδιο ἐπίπεδο μὲ τὴν παλαιὰ γραφή, τὸ μόνο 
ποὺ πρέπει καὶ μένει νὰ κάνουμε εἶναι νὰ ἀφιερώνουμε πολὺ χρόνο στὴν μαθητεία, 
τόσον ὅσον χρειαζόταν καὶ ἡ παλαιὰ γραφή .

Ἡ Νέα Μέθοδος εἶναι μὲν σαφὴς καὶ εὔκολη στὴν ἐκμάθηση, ἀλλὰ αὐτὸ 
ἀφορᾶ, θὰ λέγαμε, μόνο τὸ προσδιοριστικὸ μέρος . Τὸ περιγραφικὸ μέρος εἶναι τόσο 
σύνθετο (καὶ γἰ  αὐτὸ τόσο δύσκολα καὶ τελικῶς μὴ πλήρως κωδικοποιήσιμο) ποὺ 
ἀπαιτεῖ μεγάλο κόπο, μελέτη καὶ κυρίως μαθητεία . Σὲ αὐτὸ ἀναφέρεται ὁ Στεφανίδης 
ὅταν λέγει ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ λέγεται ἐκκλησιαστικὸς μουσικὸς αὐτὸς ποὺ δὲν ἔμαθε 
ὅσο τὸ δυνατὸν ἐκ παραδόσεως45 τὴν ψαλτική . Ἀλλὰ καὶ ὁ Βιολάκης, ἀφοῦ διαπι-
στώσει ὅτι κατέπεσε τὸ ἐκτελεστικὸν τῆς ψαλμωδίας ἐκ τῆς ἀρχαίας αὐτοῦ ἀξίας, 
μετὰ τὴν τελευταίαν τῆς γραφῆς ἀνάλυσιν, ἐντοπίζει τὴν αἰτία ὄχι στὴν ἐξήγηση τῆς 
γραφῆς (δηλ . στὴν Νέα Μέθοδο καθ̓  ἑαυτήν) ἀλλὰ στὴν ὀκνηρία τῶν ψαλτῶν νὰ 
μελετήσουν καὶ νὰ μαθητεύσουν .46 Μὴ πλανώμεθα δέ. Ναὶ μέν, ἀπηλλάγημεν τῆς πο-
λυχρονίου διδασκαλίας ἕνεκα τοῦ ἐπιστημονικῶς ἀναλυθέντος τῆς ἀρχαίας γραφῆς 

(45) Βλ . Β, σ . 20 .
(46) Βλ . Β, σ . 52 .
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συστήματος, ἀλλὰ δὲν ἀπηλλάγημεν ὅμως καὶ τῆς ἴσης τῶν ἀρχαίων ὑποχρεώσεως, 
τῆς πολυχρονίου καὶ συντόνου μελέτης καὶ ἐρεύνης μετὰ ζήλου πάντων τῶν περὶ τὴν 
μουσικὴν συμβαινόντων.47 

12 . Περὶ πιστότητος τῆς μεταγραφῆς

Γράφει ὁ Ψάχος: Ἐκ τῆς προσεκτικῆς τῶν τοῦ Γρηγορίου ἐξηγήσεων μελέτης, 
πηγάζει ὅτι οὗτος ἐστὶν ὁ κύριος δημιουργὸς τοῦ νέου γραφικοῦ συστήματος, πρῶτος 
αὐτὸς εἰς εὐρυτέραν κλίμακα μεταχειρισθεὶς γραφὴν ἀναλυτικωτέραν τῆς τῶν πρὸ 
αὐτοῦ, ἀποκρυσταλλώσας δὲ τὰς μουσικὰς γραμμὰς διὰ μόνον τῶν χαρακτήρων τῆς 
ποσότητος. Εἰς τὴν ἐργασίαν τοῦ Γρηγορίου μεγίστην ἡμεῖς ἀποδίδομεν σημασίαν, 
καθ᾿ ὅσον, ὡς εἴπομεν, ἐν τοῖς χειρογράφοις αὐτοῦ, τὰ αὐτὰ μαθήματα εὔρηνται ἰδί-
αις αὐτοῦ χερσὶ γεγραμμένα εἴς τε τὴν ἀρχαίαν στενογραφίαν καὶ εἰς τὰς μετὰ ταῦτα 
γενομένας ἐξηγήσεις, ὅπως καὶ εἰς τὴν σημερινὴν γραφήν. Ὁ μελετῶν τουτέστι τὰς 
σημειώσεις καὶ τὰ χειρόγραφα τοῦ Γρηγορίου ἔχει πρὸ αὐτοῦ ὁλόκληρον τὴν ἐξέλι-
ξιν τῆς σημειογραφίας τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, μεθ ὅ̓λων τῶν κατὰ 
καιροὺς ἀναλύσεων καὶ ἐξηγήσεων, πείθεται δὲ τελείως δἰ  ἁπτῶν ἀποδείξεων περὶ 
τῆς ἀκριβοῦς καὶ πιστῆς μεταγραφῆς τῆς ἡμετέρας μουσικῆς ἐκ τῆς ἀρχαίας στενο-
γραφίας καὶ τῶν κατόπιν ἐξηγήσεων εἰς τὴν σημερινὴν γραφήν .48

Καὶ ἀλλοῦ ὁ Ψάχος ἐξανίσταται κατὰ τῶν ἀμφισβητούντων τὴν πιστότητα 
τῆς μεταγραφῆς καὶ τὴν ἐπιστημονικότητα τοῦ ἔργου τῶν τριῶν Διδασκάλων . Φέρει 
μάλιστα ὡς ἐπιχείρημα ὄχι μόνο τὶς βαθειὲς γνώσεις των, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀπὸ στόματος 
μαθητεία των στοὺς τελευταίους μεγάλους δασκάλους τῆς γραφῆς τοῦ Πέτρου .49

Ὁμοίως καὶ ὁ Βιολάκης ὑποστηρίζει ὅτι ἡ πιστότητα τῆς μεταγραφῆς, τόσο 
ἀπὸ τὴν πρώτη στενογραφία στὴν γραφὴ τοῦ Πέτρου, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν τοῦ Πέτρου 
στὴν Νέα Μέθοδο, ἀποδεικνύεται εὔκολα ἂν κανεὶς ἀναλάβῃ τὸν κόπον, ἀλλὰ ἀπρο-
καταλήπτως, καὶ μετὰ περισκέψεως οὐ τῆς τυχούσης, νὰ παραλληλίσῃ ἑκάστην 
γραμμὴν μαθήματος τινὸς γεγραμμένην καὶ εἰς τὰς τρεῖς μεθόδους γραφῆς .50

Σημαντικὴ εἶναι καὶ ἡ μαρτυρία Πέτρου τοῦ Ἁγιοταφίτου (γνώστου τῆς Νέας 
Μεθόδου καὶ τῆς γραφῆς τοῦ Πέτρου) ὅτι πάντα τὰ ἀρχαῖα μαθήματα ἐξηγήθησαν 
πιστῶς .51

Εἶναι ἐξ ἄλλου γνωστὸ πὼς γιὰ πολλὰ χρόνια στὸ Πατριαρχεῖο ὁ πρωτοψάλ-
της Κωνσταντῖνος ἔψαλλε ἀπὸ τὴν παλαιὰ γραφή, ἐνῶ οἱ λαμπαδάριοι ἀπὸ βιβλία τῆς 
Νέας Μεθόδου, ὅμως οὐδεὶς αὐτῶν διετύπωσε παράπονα πρὸς τὸν ἕτερον ὡς κακῶς 
ἀπαγγέλοντα τὰ μέλη .52

(47) Βλ . Β, σ . 38 .
(48) Βλ . Ψ, σ . 91 .
(49) Βλ . ἀναλυτικότερα Ψ, σσ . 237-239 .
(50) Βλ . ἀναλυτικότερα Β, σσ . 36-37 . Πρβλ . καὶ Β, σ . 40 .
(51) Βλ . ἀναλυτικότερα Β, σ . 43
(52) Γεωργίου Παπαδοπούλου, Ἱστορικὴ ἐπισκόπησις…, ἐκδ . Τέρτιος, 1990, σ . 197 .



20

Ὅπως καὶ σὺ μοῦ ἔγραψες, κανεὶς ἀπὸ τοὺς δασκάλους ποὺ ἐπέμειναν (μετὰ 
τὸ 1814) στὴν παλαιὰ γραφὴ δὲν παραπονέθηκε γιὰ μὴ πιστὴ μεταγραφή . Αὑτὸ ποὺ 
τοὺς προβλημάτιζε ἦταν ἡ μὴ συνετὴ χρήση τῆς Νέας Μεθόδου, συνισταμένη σὲ δύο 
παραμέτρους:
α) Στὴν μελοποιΐα, καὶ συγκεκριμένα στὴν ἀπότμηση καὶ τὸν ἀκωτηριασμὸ τῶν Θέσε-
ων λόγῳ τῆς δυνατότητος ποὺ παρεῖχε ἡ Νέα Μέθοδος .
β) Στὴν πρόχειρη καὶ βιαστικὴ διδασκαλία, ἡ ὁποία ἀρκεῖτο στὰ προσδιοριστικὰ χαρα-
κτηριστικὰ τῆς Νέας Μεθόδου παραμελώντας τὰ περιγραφικά .

ΜΕΡΟΣ Γ΄
Περὶ ἀλλοιώσεως τῆς προφορικῆς καὶ γραπτῆς μουσικῆς παραδόσεως

13 . Ἀλλοιώσεις κατὰ τὴν περίοδο τῆς παλαιᾶς γραφῆς

Μολονότι ἡ μεταγραφὴ στὴν Νέα Μέθοδο ἔγινε πιστά, ἡ ἴδια ἡ μουσικὴ 
παράδοση, τόσο ἡ προφορικὴ ὅσο καὶ ἡ γραπτή, ὑπέπεσε σὲ ἀλλοιώσεις . Βεβαίως 
δὲν ἐννοῶ μιὰ θετικὴ ἐξέλιξη, ἀλλὰ κάτι τὸ ἀρνητικό . Ἐπίσης, πρέπει νὰ ξέρεις ὅτι, 
ὅπως εἶναι λογικό, συνήθως πρῶτα ἀλλοιώνεται ἡ προφορικὴ πράξη καὶ ἔπειτα, ἀφοῦ 
καθιερωθεῖ, καταγράφεται ἀλλοιώνοντας καὶ τὴν γραπτή . Διότι σχεδὸν πάντοτε ἡ 
γραπτὴ ἀποκρυσταλλώνει τὴν ζῶσα προφορικὴ παράδοση . Ἆρα, σὲ ὅποια περίπτω-
ση βλέπουμε ἀλλοιωμένη τὴν γραπτὴ παράδοση, συνήθως αὐτὸ συνεπάγεται καὶ μιὰ 
προηγηθεῖσα ἀλλοίωση στὴν προφορική .

Σίγουρα θὰ ἀναρωτηθεῖς: «Ἀλλοιώσεις ἄρχισαν νὰ συμβαίνουν μόνο μὲ τὴν 
Νέα Μέθοδο; Στὴν παλαιὰ γραφὴ δὲν ἀλλοιώθηκε τίποτα;» Ἂν καὶ δὲν μᾶς ἀφορᾶ 
ἄμεσα στὴν παροῦσα ἐργασία, θὰ σοῦ πῶ περιληπτικά τὰ ἑξῆς: Μέχρι τὴν ἀνάλυση 
τῆς γραφῆς ἀπὸ τὸν Ἰωάννη τὸν Τραπεζούντιο, στὴν μελοποιΐα ἐργάζονταν σχεδὸν 
ἀποκλειστικὰ μὲ τὸ σύστημα τῶν Θέσεων, βασικότερο συστατικὸ τοῦ ὁποίου ἦταν 
ἕνας συστηματικός, ἐν πολλοῖς, ρυθμός . Ἀκόμη καὶ τὰ μέλη (κρατήματα, καλοφωνικοὶ 
εἱρμοί, δοξολογίες κλπ) ποὺ ἐκ τῶν πραγμάτων μπορεῖ νὰ παρέκκλιναν κάπως ἀπὸ 
τὴν θεμελιώδη ἀρχὴ τῆς διὰ Θέσεων μελοποιΐας, ὁπωσδήποτε ὅμως συνέχονταν ἀπὸ 
τὸν ρυθμό αὐτό . Τὰ μέλη αὐτὰ μάλιστα ἀποδεικνύουν ὅτι οἱ μελουργοὶ εἶχαν τὴν δυ-
νατότητα νὰ κινηθοῦν καὶ διαφορετικά, πιὸ ἐλεύθερα, ὅμως βασικὰ ἐπέμεναν στὴν 
χρήση τῶν Θέσεων . Ἀπὸ τὸν Ἰωάννη τὸν Τραπεζούντιο καὶ ἑξῆς, οἱ Θέσεις γράφονται 
ἀναλυτικότερα, μὲ τὴν χρήση περισσοτέρων φωνητικῶν χαρακτήρων . Αὐτὸ ἔδινε τὴν 
δυνατότητα περικοπῆς τῶν Θέσεων . Παράλληλα, ἄρχισαν νὰ καταγράφουν καὶ πιὸ 
«ἐλεύθερες» μουσικὲς γραμμές, συνήθως στὰ μέλη τῆς παπαδικῆς (κυρίως χερουβικὰ 
καὶ κοινωνικά), ἐπηρεασμένοι συχνὰ ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ (ὀθωμανικὴ) μουσική . Αὐτὴν 
τὴν ἀλλοίωση στὴν πρὸ τοῦ 1814 ἐκκλησιαστικὴ μουσική, μπορεῖ νὰ διαπιστώσει κα-
νεὶς συγκρίνοντας, ἐπὶ παραδείγματι: α) τὰ ἀργὰ χερουβικὰ τοῦ Πέτρου Πελοποννη-
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σίου μὲ τὰ μεταγενέστερα τοῦ Πέτρου Βυζαντίου, β) τὶς ἀργὲς δοξολογίες τοῦ Πέτρου 
Πελοποννησίου μὲ αὐτὲς τοῦ Ἰακώβου, γ) τὰ κοινωνικὰ τῶν Μπερεκέτου, Μπαλασίου 
καὶ τῶν παλαιοτέρων μὲ τὰ τοῦ Πέτρου Πελοποννησίου, Δανιὴλ πρωτοψάλτου, Πέ-
τρου Βυζαντίου, Γεωργίου τοῦ Κρητός .

Αὐτὰ ποὺ πρέπει νὰ κρατήσουμε ἐν πάσῃ περιπτώσει εἶναι:
α) Τὰ περισσότερα εἴδη μέλους κατὰ τὴν περίοδο τῆς παλαιᾶς γραφῆς δὲν ἀλλοιώ-
θηκαν ἢ ἀλλοιώθηκαν ἐλάχιστα (ἐξαιρουμένης τῆς παπαδικῆς) . Ἡ ὅποια ἐξέλιξη ἦταν 
πάντοτε ὁμόχυμη .
β) Ἡ παλαιὰ γραφή, ἀπὸ τὴν φύση της, δὲν ἐπέτρεπε ἔντονες καὶ μεγάλες ἀλλοιώσεις 
σὲ λεπτομέρειες, καθὼς οἱ περισσότερες ἀπὸ αὐτὲς δὲν καταγράφονταν .

14 . Παραδείγματα ἀλλοιώσεων τῆς προφορικῆς καὶ γραπτῆς παραδόσεως

Ἀντίθετα μὲ τὴν παλαιὰ γραφὴ ἐν γένει, ἡ Νέα Μέθοδος παρέχει στοὺς μου-
σικοὺς τὴν δυνατότητα νὰ καταγράψουν ὅ,τι ἐπιθυμοῦν . Τὸ γεγονὸς αὐτό, συνδυα-
ζόμενο μὲ μιὰ χαλάρωση στὴν ἐνσυνείδητη τήρηση τῆς παραδόσεως, ὁδήγησε στὴν 
ἀλλοίωση τῆς μουσικῆς παραδόσεως . Σὲ αὐτὴν βέβαια, σύμφωνα μὲ τὸν Γ . Βιολάκη, 
συνέτειναν καὶ ἄλλοι παράγοντες, ὅπως ἡ μὴ μελέτη τῶν ἀρχαίων κλασσικῶν μαθη-
μάτων καὶ ὁ ἀσύγγνωστος ἐγωισμὸς τῶν σχολαστικῶν μουσικῶν .53 

Θὰ τολμήσω νὰ γράψω κάτι ποὺ ἴσως σοῦ φανεῖ παράξενο ἢ καὶ ὑπερβο-
λικό, ἐπιθυμώντας βεβαίως νὰ μὴν τὸ παρερμηνεύσεις . Φρονῶ ὅτι κάποια ἀλλοίωση 
τῆς παραδόσεως συντελέστηκε, δυστυχῶς, καὶ στὰ δύο σημαντικότερα παραδοσιακὰ 
ψαλτικὰ κέντρα: τὸν Πατριαρχικὸ Ναὸ καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος . Ἐπειδὴ τὰ δύο αὐτὰ κέντρα 
ἀναφέρονται, καὶ δικαίως, ὡς οἱ δύο μοναδικοὶ μουσικοὶ θεματοφύλακες, θὰ παρουσι-
άσω μερικὰ παραδείγματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὶς δύο αὐτὲς ψαλτικὲς παραδόσεις καὶ 
ἀποδεικνύουν τὴν περὶ οὗ ὁ λόγος σταδιακὴ ἀλλοίωση τῆς μουσικῆς . Θὰ μποροῦσε 
φυσικὰ νὰ γραφεῖ ὁλόκληρο βιβλίο μὲ τέτοια παραδείγματα, ἀλλά, γιὰ νὰ μὴν ξεφύ-
γουμε ἀπὸ τὰ πλαίσια τῆς παρούσης σύντομης ἐργασίας, θὰ περιοριστῶ σὲ λίγα καὶ 
ἀντιπροσωπευτικά .

 

(53) Βλ . ἀναλυτικότερα Β, σσ . 52-53 . Ὁπωσδήποτε, στὶς αἰτίες τῆς ἀλλοιώσεως τῆς μουσικῆς παραδό-
σεως, πρέπει νὰ συμπεριληφθεῖ καὶ ἡ τάση τῶν ψαλτῶν γιὰ αὐτοσχεδιασμό . Συνήθως δέ, ὅσο μεγαλύ-
τερο εἶναι τὸ χάρισμα καὶ οἱ δυνατότητες τοῦ ψάλτου, τόσο πιὸ πιθανὸ εἶναι ἡ τάση νὰ γίνει πράξη…
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Παράδειγμα 1ο . Κύριε ἐκέκραξα, ἦχος α΄

α) Γράφει ὁ Πέτρος Πελοποννήσιος54: 33 s s s d 
                                                                                                                                      Κυ          ρι               ε                 ε        κεκραξα…

β) Γράφει ὁ Ἰωάννης Πρωτοψάλτης: 33 D j s d
                                                                                                                                  Κυ    ρι         ε                  ε        κεκραξα…

γ) Ψάλλει ὁ Ναυπλιώτης (cd 3, track 15):  33 fc j j d
                                                                                                                                              Κυ    ρι      ε            ε        κεκραξα…

δ) Ψάλλει ὁ Στανίτσας (Πατριαρχεῖο . Μ . Σάββατο, 1963):  33 gc jk j d
                                                                                                                                                                         Κυ           ρι        ε            ε        

Σχολιασμός

Στὸ 1ο παράδειγμα φαίνεται ἡ σταδιακὴ ἐξέλιξη . Ὁ καθένας κάτι προσθέτει . 
Τὸ σίγουρο εἶναι ὅτι τὸ 1α, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν πιὸ «προοδευτικὴ» θεωρία, δὲν μπορεῖ 
νὰ ἑρμηνευθεῖ τουλάχιστον μὲ τὰ 1γ, 1δ . Καὶ βεβαίως, ποιός θὰ τολμοῦσε νὰ ἰσχυρισθεῖ 
ὅτι ὁ Πέτρος εἰδικὰ δὲν θὰ εἶχε ἐμπνευσθεῖ μιὰ ἀπὸ τὶς ἑπόμενες ἐκτελέσεις;

Παράδειγμα 2ο . Ἔδωκας κληρονομίαν, ἤχος πλ . δ΄

α) Γράφει ὁ Πέτρος Πελοποννήσιος:22 s' � d; d� s k
                                                                                                                                κλη        ρο               ο               ο        κλη  ρονομιαν…

β) Ψάλλει ὁ Ναυπλιώτης (cd 3, track 4): 22 s' � d; d� s (j)k
                                                                                                                                      κλη         ρο              ο               ο               κλη  ρονο…

γ) Γράφει ὁ Πρίγγος:                           22 s' � dgch
�

"  jk
(Ἀθωνικὴ Μουσικὴ Ἀνθοδέσμη,                    κλη        ρο             ο        ο          κλη  ρονομιαν…
Ἑσπερινός, σ . 286 κ .ἑ .)

δ) Γράφει ὁ Στανίτσας (ἔνθ᾿ ἀνωτέρω):22 s' � s d � gch
�

" s'''" x j j
καὶ ψάλλει (Πατριαρχεῖο, 1959)
                                                                         κλη        ρο              ο         ο        ο         ο     ο   κλη…

(54) Σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις κειμένων ποὺ γράφηκαν στὴν παλαιὰ γραφή, ἐννοεῖται ὅτι ἀναφερόμα-
στε στὶς ἐξηγήσεις τῶν τριῶν Διδασκάλων . Τὸ συγκεκριμένο (1α) παρασημαίνεται πανομοιότυπα καὶ 
στὴν πρωτότυπη γραφή του .
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Σχολιασμός

Στὸ 2ο παράδειγμα, τὰ 2γ καὶ 2δ εἶναι σαφῶς προσωπικὲς ἐμπνεύσεις καὶ ὄχι 
ἑρμηνεῖες τοῦ 2α . Ἀντίθετα, τὸ 2β εἶναι μιὰ ποιοτικὴ-λεπτὴ ἑρμηνεία τοῦ 2α . Αὐτὸ ποὺ 
πρέπει νὰ σημειωθεῖ στὸ 2ο παράδειγμα εἶναι ὅτι ἐνῶ μέχρι τὸν Ναυπλιώτη ἡ ἐκτέλε-
ση ἦταν πιστὴ στὸ 2α, ἀπὸ τὸν Πρίγγο καὶ ἑξῆς τὰ πράγματα ἄλλαξαν (ἀναφέρομαι 
στὸ συγκεκριμένο κομμάτι) . Ἐνῶ δηλ . ὁ Πρίγγος ἦταν μιμητής, ὅπως λέγεται, τοῦ τρό-
που τοῦ Ναυπλιώτου, δὲν ἀκολουθεῖ ἀκριβῶς τὴν ἐκτέλεσή του, ἀλλὰ τὴν διασκευάζει 
πρὸς τὸ πολυπλοκότερο . Τὸ ἴδιο ἐπιτείνει καὶ ὁ Στανίτσας .

Παράδειγμα 3ο . Φωτίζου, φωτίζου, ἦχος α΄

α) Γράφει ὁ Πέτρος Βυζάντιος: 22 s q k d d S j jk; 33

β) Γράφει ὁ Ἰωάννης Πρωτοψάλτης:  22 s w s j j j d d; 66

Σχολιασμός

Τὸ σημαντικὸ στὸ 3ο παράδειγμα εἶναι ὅτι πρόκειται περὶ προσομοίου μέ-
λους, τὸ ὁποῖο ὑποτίθεται ὅτι μεταφέρεται ἀπὸ στόμα σὲ στόμα ἀναλλοίωτο, καὶ δὴ 
μέσα στὸν Πατριαρχικὸ Ναό . Στὴν συγκεκριμένη περίπτωση, ὁ Ἰωάννης δὲν «καλλώ-
πισε» ἁπλῶς τὸ μέλος, ἀλλὰ τοῦ ἄλλαξε καὶ ἕνα βασικὸ δομικὸ συστατικό: τὴν Θέση 
τῆς ἐντελοῦς καταλήξεως .

η νε α Ι ε ρου σα λημ

η νε α Ι ε ρου σα λημ
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Παράδειγμα 4ο . Χριστὸς γεννᾶται, ἦχος α΄

α) Γράφει ὁ Πέτρος Πελοποννήσιος: 

33 s gV j
�

 bsj
�

 d bdj
�

da
�

z  ka
�

""   

bsj
�

  sj
�

da
�

z  ja
�

 j jk dv'
�

 j s; 33

β) Γράφει ὁ Ἰωάννης Πρωτοψάλτης:

33 s gV j
�

 bdh ''d bda ka
�

""   

bsj
�

  bsj
�

da
�

z  ja
�

 j jk dv'
�

 j s; 33

γ) Ψάλλει ὁ Ναυπλιώτης (cd 1, track 1):

33 s g; d'
�

vjh ''d d  gc jk  

j j'' d bssx''' h da
�

 j ff'''" h  jk dv'
�

 j s; 33

Σχολιασμός

Στὴν ὁμάδα 4α-4β-4γ, βλέπουμε ὅτι ἐνῶ ὁ Ἰωάννης Πρωτοψάλτης τηρεῖ 
σὲ γενικὲς γραμμὲς τὸ κείμενο τοῦ Πέτρου, ὁ Ναυπλιώτης πλέον τὸ ἔχει ἀλλοιώσει 
αἰσθητά .

Χρι στο ος γε ε εν να α α ται

αι αι δο ο ο ξα α σα α α τε

Χρι στο ος γε ε εν να ται

αι αι δο ο ο ξα α σα α α τε

Χρι στο ο γε εν να α ται

αι αι αι δο ο ο ο ξα α α σα α α τε
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δ) Γράφει ὁ Πέτρος Πελοποννήσιος: 

33 g s; jh
�

 da
�

 j d a dc j j j d;

ε) Γράφει ὁ Ἰωάννης Πρωτοψάλτης: 

33 s
�

 qsa
�

z k; da
�

 j da
�

 jj � da
�

"" s;;h
�

h
�

j' � da
�

 j

ϛ) Ψάλλει ὁ Ναυπλιώτης (μαζὶ μὲ τὸν Πρίγγο,
    cd 1, track 8), περίπου ὅπως τὸ 4ε:

33 s
�

 qTsa
�

X  k; da
�

 j da
�

""  sh '' das;h
�

h
�

j' � da
�

 j

ζ) Ψάλλει ὁ Ναυπλιώτης (μόνος, cd 1, track 1):

33 s
�

 qssa
�

X  k; d d fc j jh
�

j' � da
�

 j

Σχολιασμός

Στὴν ὁμάδα 4δ-4ε-4ϛ-4ζ, ὁ Ἰωάννης κάνει μιὰ αἰσθητὴ ἀλλαγὴ στὸ μουσικὸ 
κείμενο, μὲ ἐμφανῆ τὴν πρόθεση νὰ ἀποδώσει τὸ νόημα τῶν λέξεων . Τὸ κείμενο τοῦ 
Ἰωάννου ἀκολουθεῖ κατὰ τὸ πλεῖστον ὁ Ναυπλιώτης ὅταν συμψάλλει μὲ τὸν Πρίγγο . 
Ὅταν ὅμως ψάλλει μόνος του τὸ «καλλωπίζει» ἀκόμη περισσότερο . Ἐδῶ λοιπὸν βλέ-
πουμε κάτι ποὺ συμβαίνει ὄχι σπάνια: ὅταν κάποιος συμψάλλει μὲ ἄλλους εἶναι –ἴσως 
καὶ ἐξ ἀνάγκης– συγκρατημένος, ἐνῶ ὅταν ψάλλει μόνος του μπορεῖ εὔκολα νὰ πα-
ρεκκλίνει .

Χρι στος εξ ου ου ρα α νω ω ω ων α

Χρι στο ος εξ ου ου ρα α νω ω ωω ων α α

Χρι στο ο ος εξ ου ου ρα α α νω ω ωω ων α α

Χρι στο ο ος εξ ου ρα νω ω ω ων α α
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η) Γράφει ὁ Ἰωάννης Πρωτοψάλτης:

66 s s gc j j; bjj �

θ) Ψάλλει ὁ Ναυπλιώτης (μαζὶ μὲ τὸν Πρίγγο, cd 1, track 8):

66 ja
�

 s gc j ja
�

"  jj � bsj
�

ι) Ψάλλει ὁ Ναυπλιώτης (μόνος, cd 1, track 1): 

66 j d q'
�

v j j ja
�

"  jj � bsj
�

ια) Γράφει ὁ Ἰωάννης Πρωτοψάλτης:

(33)  da
�

 j d d d'
�

v j ja
�

 bj;h
�

 dv'
�

 j s;;

ιβ) Ψάλλει ὁ Ναυπλιώτης (μαζὶ
     μὲ τὸν Πρίγγο, cd 1, track 8): 

(33)   s ad'''"  j bffj
�

da
�

z  j ja
�

bj;h
�

 dv'
�

 j s;;

ιγ) Ψάλλει ὁ Ναυπλιώτης (μόνος, cd 1, track 1):

(33)  s ad'''"  j bgh '''"  da
�

 j j j''' """ ad bj;h
�

 dv'
�

 j s;;

Σχολιασμός

Στὶς ὁμάδες 4η-4θ-4ι καὶ 4ια-4ιβ-4ιγ παρατηρεῖται ἐπίσης τὸ ἴδιο φαινόμενο . 
Ὁ Ναυπλιώτης κατὰ τὴν συμψαλμώδηση τηρεῖ κατὰ βάσιν τὸ κείμενο τοῦ Ἰωάννου, 
ἐνῶ ὅταν ψάλλει μόνος του πρωτοτυπεῖ .

α νυ μνη η σα τε

α νυ μνη η σα α τε ε

α νυ υ μνη η σα α τε ε

δε ε δο ο ο ο ο ξα α α σται

δε ε ε δο ο ο ο ο ξα α α σται

δε ε ε δο ο ο ο ο ο ο ξα α α σται
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ιδ) Γράφει ὁ Ἰωάννης Πρωτοψάλτης: 

(77)  ja
�

 j jk ad da
�

 k; 66

ιε) Ψάλλει ὁ Ναυπλιώτης (cd 1, track 1):

(77) ka
�

 s jk ad d ff'''"  j jh '' d; 66

ιϛ) Ψάλλει ὁ Ναυπλιώτης (ὅμοια Θέση, cd 1, track 3):

(77) ka
�

 s jk ad da
�

 jh '' d; 66

Σχολιασμός

Στὴν ὁμάδα 4ιδ-4ιε-4ιϛ βλέπουμε ὅτι τὴν ἴδια Θέση ὁ ἴδιος ψάλτης τὴν μία 
φορὰ ἐκτελεῖ ἀκολουθώντας κατὰ βάσιν τὸ μουσικό κείμενο καὶ τὴν ἄλλη ὄχι . Ἆρα 
δὲν πρέπει νὰ ἀντιστοιχίζουμε τὴν ὁποιαδήποτε ἐκτέλεση μὲ τὸ μουσικὸ κείμενο γιὰ 
νὰ βγάζουμε συμπεράσματα ἑρμηνείας τῶν σημαδιῶν . Ἡ ὕπαρξη μιᾶς σχετικὰ πιστῆς 
ἐκτελέσεως μᾶς ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ ἐλεύθερη ἑρμηνεία τοῦ 4ιε εἶναι μιὰ 
προσωπικὴ ἔμπνευση .

Ἀκόμη, στὴν ὁμάδα αὐτὴ φαίνεται πὼς συχνὰ ἐπηρεάζει τὰ θέματα αὐτὰ 
ἡ χρονικὴ ἀγωγή (4ιε: ἀργή, 4ιϛ: συντομότερη) . Ἡ χρονικὴ ἀγωγὴ καὶ οἱ ἀναλύσεις 
ἀλληλοσυνδέονται . Ὅσο πιὸ ἀργὴ γίνεται ἡ χρονικὴ ἀγωγή, τόσο πιὸ δύσκολο ἢ καὶ 
ἀφύσικο εἶναι νὰ ψάλεις ἁπλᾶ καὶ τόσο πιὸ εὔκολο νὰ προσθέσεις ἀναλύσεις . Καὶ ἀντί-
στροφα, ὅσο πιὸ πολλὲς ἀναλύσεις ἐπιδιώκεις νὰ κάνεις, τόσο πιὸ ἀργὰ ἀναγκάζεσαι 
νὰ ψάλεις . Αὐτὸ λοιπὸν γινόταν –καὶ γίνεται– σταδιακὰ καὶ αὐξανόμενα . Ἡ ἐπιθυμία 
γιὰ αὐτοσχεδιασμὸ καὶ ἀναλύσεις ἐπέβαλε ἀργότερη χρονικὴ ἀγωγὴ καὶ ἡ ἐπιβράδυν-
ση τῆς χρονικῆς ἀγωγῆς ἐπέτρεπε ὁλοένα καὶ περισσότερες ἀναλύσεις κ .ο .κ .  Ἀντίθε-
τα, ὅταν ψάλλεις πολὺ σύντομα, ἀκολουθεῖς συνειδητὰ ἢ ἀσυνείδητα τὴν ἀντίστροφη 
διαδικασία: ἀντὶ νὰ ἀναλύεις, συνθέτεις (συμπτύσσεις) . Στὸ γεγονὸς αὐτὸ βασίζεται 
καὶ ἡ ἄποψη ὅτι οἱ ἐξηγητὲς ἐπέλεξαν μιὰ μέση χρονικὴ ἀγωγὴ γιὰ νὰ κατασταλάξουν 
στὸν βαθμὸ ἀναλύσεως ποὺ μᾶς παρουσίασε ὁ καθένας .

φρο ο συ υ υ νη

φρο ο συ υ υ υ υ νη η

ω ω τε ε ε ρα αν
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Παράδειγμα 5ο . Νῦν αἱ δυνάμεις, ἦχος πλ .β΄

α) Γράφει ὁ Πέτρος Πελοποννήσιος:  

3# G j bsj bsj bsj d;; ds
�

x  j;

β) Ψάλλει ὁ Ναυπλιώτης (cd 3, track 9):

3# G ja
�

 j jsz  jsz  j d a � Dh '' s;; ds
�

x  j;

γ) Γράφει καὶ ψάλλει ὁ Στανίτσας
    (Πατριαρχεῖο, Μ . Τετάρτη 1959):

3# Qh'"
�

 j ja
�

 j ja
�

 bjjG jj �s;; ds
�

x  j;

Σχολιασμός

Ἀπὸ τὸ 5ο παράδειγμα φαίνεται ὅτι τὸ προσωπικὸ ὕφος τοῦ Στανίτσα ἀλλοί-
ωσε τὸ ὕφος καὶ τὴν ἁπλότητα τοῦ ἀρχικοῦ κειμένου, κάτι τὸ ὁποῖο δὲν ἔκανε τόσο ὁ 
Ναυπλιώτης, μένοντας πολὺ περισσότερο πιστὸς στὸ ὕφος τοῦ κειμένου τοῦ Πέτρου . 

Ἀξιοσημείωτος εἶναι ἐπίσης ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἐκτελεῖ ὁ Ναυπλιώτης τό: jsz  
(τὸ ὁποῖο ἐμεῖς σχεδὸν πάντα ταυτίζουμε μὲ τὸ ja

 �
j) καὶ τό:   ds

�
x  .

Νυ υ υ υ υν αι αι αι αι

Νυ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υ υν αι αι αι αι

Νυ υ υ υ υ υ υ υ υν αι αι αι αι
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Παράδειγμα 6ο . Ἄξιόν ἐστιν, Μάρκου Βασιλείου, ἦχος πλ .α΄

α) Αὐθεντικὸ κείμενο (βλ . Νέα Μουσικὴ Συλλογή, Ἀθ . Καραμάνη): 

33 q s s s sc j j jj � s;

β) Ἀλλοιωμένο κείμενο (βλ . Βυζαντινὴ Θεία Λειτουργία, Δημ . Σουρλαντζῆ): 

33 g d � s s s a � dch
�

 jka'' h j
�

 s;

Σχολιασμός

Στὸ 6ο παράδειγμα βλέπουμε πόσο πολὺ ἀλλοιώθηκε, σὺν τῷ χρόνῳ, ἕνα 
γραπτὸ μουσικὸ κείμενο . Ἰδιαίτερη σημασία ἔχει τὸ γεγονὸς ὅτι τὸ κείμενο μελοποι-
ήθηκε καὶ καταγράφηκε πολὺ πρόσφατα, στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος . Σημειωτέον, μά-
λιστα, ὅτι ὁ Μ . Βασιλείου ἔγραψε κατ̓  εὐθείαν στὴν Νέα Μέθοδο, χωρὶς νὰ παρεμ-
βληθεῖ ἐξήγησις τοῦ μαθήματος ἀπὸ τὴν παλαιὰ γραφή . Συνεπῶς, εἶναι ἀδύνατον νὰ 
ἰσχυριστεῖ κανεὶς ὅτι ὁ Βασιλείου γράφοντας τὸ μέν, ἐννοοῦσε τὸ δέ .

Παράδειγμα 7ο . Κύριε ἐλέησον, ἁγιορείτικον, ἦχος πλ .δ΄ (τὸ 4ον)

α) Ψάλλει ὁ διακο-Γιάννης (Πρωτᾶτο, πανήγυρις
    Ἄξιόν ἐστιν 1967) καὶ γράφει ὁ γερο-Μελέτιος: 

66G; j
�

 j j bsj'''"  adjsa'''" x s; 77

β) Ψάλλουν (π .χ . Δανιηλαῖοι, πανήγυρις Σιμω-
    νόπετρας 2005) & καταγράφουν σήμερα:

66G; j
�

 j j ff
�

 bjh ''' a da
�

 k ad''' d k; 77

Σχολιασμός

Στὸ 7ο παράδειγμα φαίνεται ξεκάθαρα ἡ ἀλλοίωση ἑνὸς μέλους τῆς ἁγιορει-
τικῆς προφορικῆς παραδόσεως . Οἱ ποικίλες καταγραφὲς τέτοιων μελῶν καθρεπτί-
ζουν σχεδὸν πάντοτε τὴν προηγηθεῖσα προφορικὴ πράξη .

Α ξι ον ε στι ιν ω ως α

Α α ξι ον ε ε στι ιν ω ω ως α

Κυ ρι ε ε λε ε ε η η σον

Κυ ρι ε ε ε λε ε ε η η η σον
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Παράδειγμα 8ο. Κύριε ἐλέησον, ἦχος πλ.δ΄ (τὸ 3ον)

α) Ψάλλουν οἱ Δανιηλαῖοι (πανήγυρις
    Διονυσίου 1979):

44f;k
'
 d d\$  bdj''" ad j j; 6$

β) Ψάλλουν οἱ Δανιηλαῖοι (Ὑπαπαντή,
    πανήγυρις ἁγίου Παύλου 1986):

44 f;k
'
 d da

'
\�

\$
 bsj''  a da

'
 kj

'
" s; 6$

γ) Ψάλλουν οἱ Δανιηλαῖοι (Ὑπαπαντή,
    πανήγυρις ἁγίου Παύλου 1992):

44 f;k
'
 d da

'
\�

\$
 bss'''' x j a da

'
 bj j''''  s j s; 6$

Σχολιασμός

Τὸ 8ο παράδειγμα εἶναι ἀρκετὰ σημαντικό. Οἱ ἴδιοι ψάλτες (ἐννοεῖται πὼς σὲ 
καμία περίπτωση δὲν κρίνω τοὺς συγκεκριμένους «ἱεροὺς θρύλους» τῆς ψαλτικῆς) 
ψάλλουν τὸ ἴδιο κομμάτι («ἀπὸ στήθους», χωρὶς μουσικὸ κείμενο) μὲ ὁλοένα αὐξα-
νόμενο βαθμὸ ἀνάλυσης προϊόντος τοῦ χρόνου (παρατήρησε καὶ τὴν διαφορὰ στὴν 
χρονικὴ ἀγωγή). Καὶ ἡ ἱστορία ἔχει δείξει ὅτι αὐτὴ ἡ διαδρομὴ συνήθως δὲν ἀκολουθεῖ 
τὴν ἀντίθετη πορεία (δηλαδὴ π.χ. μετὰ ἀπὸ ἄλλα τόσα χρόνια οἱ ἴδιοι ψάλτες νὰ ἐπι-
στρέψουν στὸ 8α).

Μπορεῖ, βέβαια, βλέποντας κάποιος τὸ παράδειγμα αὐτὸ νὰ πεῖ ὅτι τὸ 8γ 
εἶναι πιὸ «ἔντεχνο» ἀπὸ τὸ 8α καὶ ὅτι βρισκόμαστε μπροστὰ σὲ μιὰ ἐπὶ τὸ βέλτιον 
καλλιτεχνικὴ ἐξέλιξη τῶν ψαλτῶν μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου. Μιὰ τέτοια ἄποψη δὲν 
θὰ μποροῦσα εὔκολα νὰ τὴν ἀπορρίψω μὲ λογικὰ ἐπιχειρήματα. Κάθε ψάλτης ἐπιλέγει 
τὴν νοοτροπία μὲ τὴν ὁποία χειρίζεται ἢ διακρίνει τέτοιου εἴδους θέματα. Αὐτὴ ἔχει 
ἄμεση σχέση μὲ τὶς γνώσεις, τὸν βαθμὸ ἀντίληψης, τὴν μουσικὴ παιδεία καὶ κυρίως 
μὲ τὸ τί «πληροφορεῖ» τὴν ψυχή του. Γἰ  αὐτό, τὸ μόνο ποὺ θὰ μποροῦσα νὰ σημει-
ώσω εἶναι ὅτι ἡ πορεία τῆς ψαλτικῆς ἱστορίας μᾶς ὑπενθυμίζει πὼς ἡ θεωρούμενη 
καλλιτεχνικὴ ἐξέλιξη εἶναι κάτι ποὺ κρύβει πολλοὺς κινδύνους, καί, σχεδὸν πάντοτε, 
συνεπάγεται ἀλλοίωση τοῦ ἤθους τῆς ψαλτικῆς παραδόσεως.

Κυ ρι ε ε λε ε ε η σον

Κυ ρι ε ε λε ε ε ε η η σον

Κυ ρι ε ε λε ε ε ε ε η η η η  σον
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Παράδειγμα 9ο. Θεοτόκε Παρθένε, Π. Μπερεκέτου, ἦχος α΄

α) Γράφει ὁ Μπερεκέτης (κατ̓  ἐξήγησιν Γρηγορίου Πρωτοψάλτου καὶ ὅπως ἐξεδόθη 
στὸν Μουσικὸ Θησαυρό, ἀπὸ τὸν ὁποῖο ψάλλουν οἱ Ἁγιορεῖτες τὸ μέλος αὐτό):

33 s;; ad d d da
'

 bjjsac z j j j j j;

β) Ψάλλουν μαζὶ ὁ διακο-Ἰωάσαφ μὲ τὸν
  διακο-Γιάννη (Πρωτᾶτο, πανήγυρις Ἄξι-
  όν ἐστιν, 1967): ὅπως ἀκριβῶς στὸ 7α.

γ) Ψάλλει ὁ Φιρφιρῆς (Μνημεῖα, Μαν. Χα-
   τζηγιακουμῆ):

33s;; ad d d d ff''' j bjj s da
'

 ka
'

 ka hahj
'

s

Σχολιασμός

Στὸ παράδειγμα αὐτὸ ἀποτυπώνεται ἐναργῶς ὁ προσωπικὸς αὐτοσχεδι-
ασμὸς τοῦ διακο-Διονύση, ἂν μάλιστα ἀναλογιστεῖ κανεὶς ὅτι διετέλεσε συμμαθητὴς 
τοῦ διακο-Ἰωάσαφ στὰ μουσικά. Ἐὰν τώρα ἰσχυριστεῖ κανεὶς ὅτι ἡ ἐκτέλεση τοῦ Φιρ-
φιρῆ εἶναι ἡ παραδοσιακή, τότε θὰ καταδικάσει ὡς ἀντιπαραδοσιακὴ τὴν πιστὴ στὸ 
κείμενο ἐκτέλεση τοῦ 7β! Προφανῶς, ὁ Φιρφιρῆς στὴν συγκεκριμένη περίπτωση δὲν 
ἑρμηνεύει τὰ ποιοτικὰ σημεῖα, ἀλλὰ δημιουργεῖ ἕνα νέο μέλος βασιζόμενος στὸ ἀρχικὸ 
μέλος τῆς ἐξηγήσεως τοῦ Γρηγορίου.

Σοῦ παραθέτω καὶ μιὰν ἀκόμη ἐκτέλεση τῆς Θέσεως αὐτῆς, ποὺ μπορεῖ νὰ 
συναντήσει κανεὶς σήμερα στὸ Ἅγιον Ὄρος (εὐτυχῶς ὅχι παντοῦ καὶ πάντα), γιὰ νὰ 
φανεῖ τὸ μέγεθος στὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ φτάσει ἡ ἀλλοίωση, κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενον 
«τὸ ἕνα κακὸ φέρνει τὸ ἄλλο»:

33 s;; ad d d a ' ff jka
'

 ksz  g' '
v jh

'
 ja

'
 K jj ' s

Μοῦ λέει ὁ λογισμὸς πὼς ἂν τὸ ἄκουγε αὐτὸ ὁ Μπερεκέτης «δὲν θὰ πίστευε 
στὰ αὐτιά του»…

* * *

Θε ε ε ο ο το ο ο ο ο ο κε

Θε ε ε ο ο ο ο το ο ο ο ο    ο  ο ο  κε

''' '''

Θε ε ε ο ο ο το ο ο ο ο ο ο ο κε







32

Ἀπὸ τὰ προαναφερθέντα παραδείγματα, φανερώνεται ξεκάθαρα ἡ ἀλλοίω-
ση τῆς προφορικῆς καὶ γραπτῆς μουσικῆς παραδόσεως, ἄλλοτε λιγότερο καὶ ἄλλοτε 
περισσότερο, ἄλλοτε σύντομα καὶ ἄλλοτε καθυστερημένα . Ἕνα χαρακτηριστικὸ πα-
ράδειγμα τῆς γενικότερης νοοτροπίας –ἡ ὁποία οὐσιαστικὰ εἶναι αὐτὴ ποὺ ἐπέφερε  
καὶ τὴν ἀλλοίωση τοὺς τελευταίους δύο κυρίως αἰῶνες– εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Κα-
λοφωνικοὶ Εἱρμοὶ τοῦ 17ου αἰῶνος (π .χ . τοῦ Μπαλασίου) εἶναι μελοποιημένοι μὲ ἦθος 
ἐκκλησιαστικότερο ἀπὸ Χερουβικὰ τοῦ 19ου καὶ 20οῦ αἰῶνος . Εἰδικῶς γιὰ τὴν ἁγιορει-
τικὴ ψαλτικὴ παράδοση, ἡ ἀπὸ τοῦ 1980 κ .ἑ . ἀλλοίωση ὀφείλεται σὲ μεγάλο βαθμὸ 
στὰ κοσμικὰ ἀκούσματα ποὺ εἴτε ἔφεραν μαζί τους οἱ νέοι Μοναχοὶ ἔχοντας διδαχθεῖ 
μουσικὰ στὸν κόσμο, εἴτε ἄρχισαν νὰ ἀκοῦν οἱ παλαιότεροι μὲ τὰ σύγχρονα μέσα .

Ἐδῶ ὅμως πρέπει νὰ τονιστοῦν δύο σημεῖα:
Α) Ἡ ἀλλοίωση τὴν ὁποία διεξήλθαμε ἀφορᾶ τὴν ἐκτέλεση τῶν μελωδιῶν καὶ τῶν 
Θέσεων, ἀλλὰ ὄχι τὸ ὕφος μὲ τὴν ἔννοια τῆς ἐκφορᾶς . Αὐτό, στὸ μὲν Πατριαρχεῖο 
διατηρήθηκε πολὺ καλά μέχρι τὸν Ναυπλιώτη, τὸν Πρίγγο καὶ τὸν Δανιηλίδη, στὸ δὲ 
Ἅγιον Ὄρος διατηρεῖται ἐν πολλοῖς μέχρι τὶς ἡμέρες μας, καθώς, ὡς φαίνεται, ἀπορ-
ρέει φυσιολογικὰ ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν καλογερικὴ ζωή . Ἆρα, ἐξ ἀπόψεως ὕφους μὲ τὴν 
στενὴ ἔννοια (αὐτὴν τῆς ἐκφορᾶς), ὁ Πατριαρχικὸς Ναὸς καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος συνεχί-
ζουν νὰ εἶναι θεματοφύλακες τῆς ψαλτικῆς παραδόσεως .

Β) Ὅπως φάνηκε καὶ στὰ ἀνωτέρω παραδείγματα, οἱ παραδοσιακοὶ ψάλτες συχνὰ 
ψάλλουν ἀλλοιωμένα καὶ ὄχι πιστὰ τὶς μουσικὲς γραμμές . Ἂν ὅμως μελετήσει κανεὶς 
προσεκτικὰ τὰ ὑπάρχοντα ἠχητικὰ ντοκουμέντα, θὰ παρατηρήσει ὅτι οἱ ἴδιοι ψάλτες 
κάποιες ἄλλες φορὲς ἐκτελοῦν πιστὰ τὶς ἴδιες μουσικὲς γραμμές . Ἑπομένως, αὐτὲς 
εἶναι οἱ ἐκτελέσεις ποὺ ἀποτυπώνουν μὲ τὸν ὀρθὸ τρόπο τὴν ἑρμηνεία τῆς σημειο-
γραφίας καὶ τὶς ὁποῖες ὀφείλουμε νὰ μελετήσουμε καὶ ὅσο τὸ δυνατὸν νὰ μιμηθοῦμε .
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15 . Παραλλαγὲς στὴν ἐκτέλεση τῶν Θέσεων

Σχετικὴ μὲ τὰ παραπάνω εἶναι καὶ ἡ ἀπορία ποὺ διατύπωσες: «…Κι ἐμεῖς ὅταν 
ψάλλουμε, στολίζουμε τὸ μέλος. Δὲν ψάλλουμε τὰ κείμενα μὲ ἀκριβῆ πιστότητα. Τί 
εἶναι αὐτὰ τὰ “ποιοτικὰ” ποὺ ἐκτελοῦμε ἐὰν ὅλα τὰ κείμενα ἐξηγήθηκαν πιστὰ στὴν 
νέα γραφή»;

Γιὰ νὰ σοῦ ἀπαντήσω στὴν ἐρώτηση αὐτή, θὰ σοῦ ἀναλύσω τὸν τρόπο ἐκτε-
λέσεως μιᾶς Θέσεως .

α) συνήθης καταγραφή:

33 s d ad dch
�

 j fc jk; bjj d; 33
               Τρι             α                 α              α      α     α           α                δι                   ι              ι

β) ἁπλούστερη καταγραφή: 

33 s d ad bss
�

x  j; j dv j; bjj d; 33
           Τρι             α               α                    α              α        α      α          α        δι              ι            ι

γ) 1η ἀναλυτικότερη καταγραφή:

33 s d ad dch
�

 j bfj
�

 bsj;
�

 bjj d; 33
           Τρι             α                α              α      α     α                   α           α               δι          ι               ι              ι

δ) 2η ἀναλυτικότερη καταγραφή:

33 s d ad dch
�

 j j''  a bfj
�

 bsj;
�

 bjj d; 33
               Τρι             α              α                α      α     α      α     α                  α           α                δι          ι               ι              ι

ε) 3η ἀναλυτικότερη καταγραφή:

33 s d ad dch
�

 j j''  a bfj
�

 bsh '''"  da
�

 bkj d; 33
             Τρι            α              α             α     α   α     α     α                α           α             δι       ι            ι                    ι      ι      ι

Ἡ α εἶναι ἡ συνηθέστερη μορφὴ μὲ τὴν ὁποία μᾶς παρέδωσαν τὴν Θέση οἱ 
τρεῖς Διδάσκαλοι . Οἱ β, γ καὶ δ εἶναι τρεῖς διαφορετικὲς παραλλαγὲς τῆς ἴδιας Θέσεως, 
τὶς ὁποῖες πάλι βρίσκουμε σπανιότερα στὶς μεταγραφὲς ἢ μελοποιήσεις τῶν τριῶν Δι-
δασκάλων . Ἐμεῖς, ὅταν βλέπουμε στὸ μουσικὸ τὴν α, πολλὲς φορὲς δὲν τὴν ἐκτελοῦμε 
πιστά, ἀλλὰ ψάλλουμε τὴν γ ἢ τὴν δ ἢ τὴν ε . Ἡ ε δὲν μᾶς ἔχει παραδοθεῖ ἔτσι ἀκριβῶς 
ἀπὸ τοὺς τρεῖς Διδασκάλους, ἀλλά, ὅπως φαίνεται, προέκυψε σταδιακὰ ἀπὸ περαιτέ-
ρω ἀνάλυση τῆς δ .
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Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι τὰ σημεῖα τῆς α τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦσαν νὰ θεω-
ρηθοῦν ὅτι «ἑρμηνεύονται» στὶς ἀναλυτικότερες παραλλαγὲς (γ, δ, ε) δὲν εἶναι σημεῖα 
ποιότητος ἀλλὰ ἁπλοῖ φωνητικοὶ χαρακτῆρες:

j    →   j j''   a  (δ, ε)

jk; →  bsj;
�

   (γ, δ)   &  bsh '' "  da
 �

  (ε)

Ὅταν λοιπὸν διαβάζουμε στὸ γραπτὸ μουσικὸ κείμενο τὴν α καὶ τελικῶς 
ψάλλουμε κάποια ἄλλη παραλλαγὴ τῆς Θέσεως (γ, δ, ε), δὲν σημαίνει ὅτι ἑρμηνεύουμε 
κάποια σημεῖα ποιότητος ἢ κάποιους ἰδιαίτερους φωνητικοὺς χαρακτῆρες (π .χ . πετα-
στή), ἀλλὰ ἁπλῶς ἐπιλέγουμε μιὰ διαφορετικὴ παραλλαγὴ τῆς Θέσεως . Σημειωτέον 
ὄτι στὴν παλαιὰ γραφὴ ὑπῆρχε κατὰ βάσιν μόνο ἕνας τρόπος παρασημάνσεως τῆς 
κάθε Θέσεως . Ἡ ἐπιλογή μας στὴν ἐκτέλεση μιᾶς Θέσεως ἐξαρτᾶται συνήθως ἀπὸ τὴν 
φωνητικὴ παράδοση ποὺ ἔχει καθιερωθεῖ μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου σὲ μιὰ ψαλτικὴ 
κοινότητα . Ἐπίσης, ἡ ὕπαρξη τῆς ἁπλούστερης καταγραφῆς (β) μᾶς ὁδηγεῖ εὔκολα στὸ 
συμπέρασμα ὅτι ἡ α δὲν εἶναι ἡ στενογραφικὴ καταγραφὴ ποὺ θὰ μᾶς «ὑποχρέωνε» 
νὰ ἐκτελοῦμε πάντοτε μιὰ ἀναλυτικότερη παραλλαγή της, ἀλλὰ μιὰ μετρίου βαθμοῦ 
ἀναλύσεως παραλλαγή, τὴν ὁποία μποροῦμε νὰ ψάλλουμε πιστά . Βεβαίως, τὸ ἴδιο 
ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν β .

16 . Ἡ «θεμελιακὴ» διδασκαλία

Συζητώντας μὲ διαφόρους ἱεροψάλτες-δασκάλους τοῦ Ἁγίου Ὄρους, συνά-
ντησα τὴν ἰδέα τῆς θεμελιακῆς διδασκαλίας . Ἀργότερα ἀνακάλυψα συνοπτικὰ καὶ μὲ 
σαφήνεια διατυπωμένη τὴν θεωρία αὐτὴ στὸ περιοδικὸ ΕΡΩ .

Ἡ Ψαλτική, ὡς τέχνη, ἀναπόφευκτα θὰ ἀποτελεῖ πάντοτε καὶ μιὰ προσωπικὴ 
ἔκφραση τοῦ κάθε ἱεροψάλτου . Τὸ προσωπικὸ ὕφος, φέροντας φυσικὰ τὰ γενικὰ χα-
ρακτηριστικὰ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ὕφους, δὲν παύει νὰ εἶναι καὶ μοναδικό . Διαμορφώ-
νεται μετὰ ἀπὸ μακροχρόνιες ζυμώσεις, στὶς ὁποῖες πρωτεύοντα ρόλο ἔχει ἡ πρόσ-
λη ψη τῆς ζώσης παραδόσεως, ἡ ἀφομοίωσή της καὶ ἡ σύγκραση μὲ τὰ προσωπικὰ 
στοιχεῖα καὶ τὶς ἰδιαιτερότητες τοῦ καθενός .

Ἐδῶ ὑπάρχει ἕνα λεπτὸ σημεῖο: Ἡ διαμόρφωσις τοῦ προσωπικοῦ ὕφους, ἂν 
καὶ πραγματοποιεῖται μέσῳ τῶν ἀκουσμάτων τῶν ἄλλων ἱεροψαλτῶν, δὲν θὰ πρέπει 
νὰ θεμελιώνεται σ̓  αὐτά, ὅσο παραδοσιακὰ καὶ ἂν εἶναι, ἀλλὰ σὲ ἐκεῖνο τὸ ἀρχέτυ-
πο θεωρητικὸ ὑπόβαθρο στὸ ὁποῖο ἐπίσης ὑποτίθεται ὅτι θεμελιώθηκαν τὰ ἐν λόγῳ 
προσωπικὰ ὕφη . Σημαντικότατος εἶναι ὁ ρόλος τοῦ δασκάλου στὴν ὁριοθέτηση τοῦ 
θεμελιακοῦ προτύπου ποὺ θὰ προσφέρει στὸν μαθητή του, πάνω στὸ ὁποῖο ἐκεῖνος 
θὰ δομήσει καὶ θὰ μορφώσει τὸ δικό του ὕφος ὡριμάζοντας .
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ΜΕΡΟΣ Δ΄
Περὶ τῆς θεωρίας τοῦ Σίμωνος Καρά

17 . Γενικά

Μὲ τὸ θέμα τῆς ἑρμηνείας τῆς σημειογραφίας, ἀσχολήθηκε, ἴσως περισσότερο 
ἀπὸ κάθε ἄλλον, ὁ ἀείμνηστος Σίμων Καράς . Μιᾶς καὶ ἔχεις ἔλθει σὲ κάποια ἐπαφὴ μὲ 
τὶς ἰδέες του, θὰ ἀναφερθῶ λίγο σὲ αὐτές . Τὸ θέμα βέβαια εἶναι πάρα πολὺ λεπτό, διότι 
ὑπάρχει τεράστια φόρτιση στὴν μουσικολογικὴ κοινότητα καὶ διαμάχες στὶς ὁποῖες 
δὲν θὰ ἤθελα καθόλου μὰ καθόλου νὰ ἐμπλακῶ . Μέχρις ἑνὸς σημείου ἀδυνατῶ νὰ 
καταλάβω γιατί συμβαίνει αὐτό . Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἡ ἀναφορά μου ἔχει τὴν εἰλι-
κρινῆ διάθεση νὰ προσεγγίσουμε τὴν ἀλήθεια καὶ μόνον, ἀνεξαρτήτως προσωπικῶν 
κρίσεων . Στὸ κάτω-κάτω, αἰσθάνομαι πολὺ μικρὸς γιὰ νὰ κριτικάρω ἀνθρώπους μὲ 
τέτοιο μέγεθος προσφορᾶς .

Ὑπογραμμίζω πὼς δὲν εἶχα τὴν εὐκαιρία νὰ τὸν συναντήσω ἐν ζωῇ καὶ νὰ 
ἀκούσω ἀπὸ τὸν ἴδιο πῶς τεκμηρίωνε τὶς θέσεις του . Κατὰ τὴν ἀντίληψή μου πάντως, 
ἡ θεωρία ποὺ ἀποτυπώνεται στὸ ἐκδεδομένο θεωρητικό του ἐφαρμόζεται πιστὰ 
ἀπὸ τὴν χορωδία ΕΛΒΥΧ τοῦ μακαριστοῦ (πλέον) Λυκούργου Ἀγγελόπουλου . Ἄλλοι 
πάλι μαθητὲς τοῦ Καρὰ ἐξανίστανται καὶ ἀμφισβητοῦν ἔντονα τὴν αὐθεντικότητα 
τῆς ἀντιπροσωπεύσεως τῆς θεωρίας Καρά, ἢ ἔστω τοῦ Καρὰ ὡς δασκάλου, ἀπὸ τὸν 
Ἀγγελόπουλο . Ἐπειδὴ δὲν μπορῶ νὰ λάβω θέση γιὰ ὅλα αὐτά, θὰ περιοριστῶ στὰ 
ὅσα σχετικὰ μὲ τὶς ἀναλύσεις ἐμπεριέχονται στὸ θεωρητικό του . Προηγουμένως ὅμως 
χρειάζεται νὰ σχολιάσω μερικὰ γενικότερα ζητήματα ποὺ ἅπτονται τῆς θεωρίας του .

Ὁ Σίμων Καράς ἀδιαμφισβήτητα ἀσχολήθηκε μὲ τὴν παραδοσιακὴ ἑλληνικὴ 
μουσική, δημοτικὴ καὶ ἐκκλησιαστική, ὅσο ἐλάχιστοι . Ἐπιπλέον εἶναι κατ̓  ἐμὲ βέβαιο 
καὶ ἐπαινετὸ ὅτι ὁ ζῆλος του αὐτὸς προερχόταν ἀπὸ μιὰ πηγαία λατρεία πρὸς τὴν 
Παράδοση . Αὐτὸ ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη σημασία ἂν λάβει κανεὶς ὑπ̓ ὄψιν τὶς πολὺ ἰδιαίτε-
ρες συνθῆκες τῆς ἐποχῆς του (κίνδυνος ἐκδυτικοποιήσεως τῆς ψαλτικῆς, διδασκαλία 
«ὠδειακοῦ τύπου» κλπ) .

Παρὰ ταῦτα, καὶ ἀπ̓ ὅσο μπορῶ νὰ ἀντιληφθῶ, ὑπέπεσε σὲ κάποια σημα-
ντικὰ σφάλματα . Ἕνα πολὺ βασικὸ εἶναι ὅτι προσπάθησε νὰ καταρτίσει ἕνα συνολικὸ 
θεωρητικό, κοινὸ γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ καὶ δημοτικὴ μουσική . Οἱ δύο ὅμως μουσικὲς 
αὐτές, παρὰ τὶς κοινὲς ρίζες καὶ τὶς πολλὲς ὁμοιότητες, ἔχουν καὶ πολλὲς διαφορές: 
διαφορετικὲς Θέσεις, διαφορετικοὶ «δρόμοι» μελωδιῶν, διαφορετικοὶ ρυθμοί, διαφο-
ρετικὸ «ὕφος» καί, τὸ σημαντικότερο, διαφορετικὸς σκοπὸς καὶ προορισμὸς τῆς καθε-
μιᾶς . Συχνὰ λοιπόν, ὁ Καράς βγάζει ἐσφαλμένα συμπεράσματα γιὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴ 
μουσική, ἐπηρεαζόμενος ἀπὸ σχετικὰ παραδείγματα τῆς δημοτικῆς μουσικῆς .

Ὡς ἕνα ἄλλο σοβαρὸ σφάλμα του θεωρῶ τὴν προσπάθειά του νὰ ἑρμηνεύσει 
τὰ πάντα, νὰ λύσει ὅλα τὰ προβλήματα τῆς μουσικῆς, καθὼς ἐπίσης καὶ νὰ κωδικοποι-
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ήσει τὰ πάντα σὲ κατηγορίες καὶ ἐπιβεβλημένα καλούπια . Αὐτό, ἔστω κι ἂν θὰ ἦταν 
ἐφικτὸ νὰ ἐπιτευχθεῖ, πάντως δὲν ἦταν δυνατὸν νὰ τὸ ἐπιτύχει μόνος του καὶ μάλιστα 
μὲ τὰ μέσα τῆς δικῆς του ἐποχῆς . Τὸ ἀποτέλεσμα ἦταν πὼς ὄχι σπάνια ἀναγκαζόταν 
(ἠθελημένα ἢ μή) νὰ αὐθαιρετεῖ .

18 . Ἡ ἀμφισβήτησις τῆς Νέας Μεθόδου

Ὁ ἀείμνηστος δάσκαλος, ἀκούγοντας καὶ λαμβάνοντας ὑπ̓ ὄψιν τὶς ἐκτελέ-
σεις διαφόρων ψαλτῶν, ἐντόπισε πολλὲς ἀναντιστοιχίες τοῦ γραπτοῦ κειμένου τῶν 
τριῶν Διδασκάλων πρὸς τὴν προφορικὴ πράξη . Στὴν διάγνωση τοῦ φαινομένου τού-
του, κατὰ τὴν ταπεινή μου γνώμη, ἀστόχησε . Ἀντὶ νὰ ἀποδεχθεῖ τὴν γραπτὴ μουσικὴ 
παράδοση τῶν ἐξηγήσεων καὶ νὰ διαπιστώσει τὴν ἀλλοίωση τῆς προφορικῆς, ἔκανε 
τὸ ἀντίθετο . Δέχθηκε ὡς εἶχε τὴν προφορικὴ πράξη ἀκόμη καὶ ὅταν προερχόταν ἀπὸ 
τοὺς πιὸ ἀκραίους ψάλτες χωρὶς κοσκίνισμα καὶ ἀμφισβήτησε εὐθέως τὶς ὑπάρχουσες 
μεταγραφὲς ἀπὸ τὴν παλαιὰ γραφὴ στὴν Νέα Μέθοδο . Συνάμα ἔκρινε ὡς ἀτελῆ τὴν 
σημειογραφία τῆς Νέας Μεθόδου καὶ εἰσήγαγε σ̓ αὐτὴν διάφορα ἐγκαταλειφθέντα 
σημάδια τῆς παλαιᾶς γραφῆς, μὲ τὰ ὁποῖα ὑποστήριξε ὅτι πλέον ἀποδιδόταν σωστὰ 
τὸ μέλος .

Ἡ (ἔμμεση πλὴν σαφὴς) ἀμφισβήτηση ἐκ μέρους του τοῦ ἔργου τῶν τριῶν 
Διδασκάλων μὲ γνώμονα μονάχα τὴν προφορικὴ πράξη τοῦ καιροῦ του μοῦ φαίνε-
ται πέρα ὡς πέρα παράτολμη, καθὼς καὶ ὁ ἴδιος ἔμαθε γιὰ τὴν παλαιὰ γραφὴ ἀπο-
κλειστικὰ μέσῳ τῆς Νέας Μεθόδου . Ἡ ὀρθότητα τῶν μεταγραφῶν ἀπὸ τὴν παλαιὰ 
γραφὴ ἀποτελεῖ σήμερα κοινὴ πεποίθηση τῶν μουσικολόγων, κάτι πολὺ λογικὸ βεβαί-
ως ἐφ̓ ὅσον οἱ τρεῖς Διδάσκαλοι ἦταν βαθεῖς γνῶστες τῆς ψαλτικῆς τέχνης . Δυστυχῶς 
ὅμως ὁ Καράς ἀναφέρεται σ̓ αὐτοὺς μὲ ἀπαξιωτικὲς κρίσεις, ὅπως πχ: τὸ λύγισμα 
ἀντικατεστάθη –ἀνεπιτυχῶς– δἰ ὁμαλοῦ 55 κ .ἄ .

Ὁ ἴδιος ἀναφέρει τὶς προϋποθέσεις τῆς ἐργασίας του στὸν ἑξῆς ὁρισμό: Μέ-
θοδος… ἐργασίας, ἥτις ἤθελε φέρει εἰς συμφωνίαν τὰ κείμενα τῶν παλαιῶν κωδίκων, 
πρὸς τὰ θεωρητικὰ συγγράματα τῶν βυζαντινῶν μουσικῶν καὶ τὴν ᾀσματικὴν πα-
ράδοσιν τῆς ὀρθοδόξου Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας –ἀλλὰ καὶ πρὸς τὰ ᾄσματα καὶ τὰ μου-
σικὰ ὄργανα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ–, θὰ ἠδύνατο ἀξιώσῃ γενικὴν ἀναγνώρισιν ὀρθῆς 
καὶ πιστῆς ἑρμηνείας καὶ ἀποδόσεως, εἰς γραφὴν σύγχρονον, τοῦ περιεχομένου τῶν 
κειμένων τῆς παλαιᾶς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς .56  Ἀναλογιζόμενοι ὅτι α) δὲν ἦταν 
δυνατὸν τότε νὰ γνωρίζει σὲ βάθος τὴν παλαιὰ γραφή (βλ . ἀναλυτικότερα παρακά-
τω), β) ἀντιστοιχοῦσε «τὰ θεωρητικὰ συγγράματα τῶν βυζαντινῶν μουσικῶν» –δηλ . 
τὰ θεωρητικὰ τῆς παλαιᾶς γραφῆς– μὲ τὴν σημειογραφία τῆς Νέας Μεθόδου, γ) πα-
ραγνώρισε τὴν ἀλλοίωση τῆς προφορικῆς καὶ γραπτῆς μουσικῆς παραδόσεως καί, 

(55) Σίμωνος Καρά, Μέθοδος…, τόμος Ά , σ . 207
(56) Βλ . Κ, σ . 31
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δ) «τὰ κείμενα τῶν παλαιῶν κωδίκων» δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἔλθουν «εἰς συμφωνίαν 
πρὸς τὰ ᾄσματα καὶ τὰ μουσικὰ ὄργανα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ», μποροῦμε νὰ ἀντιλη-
φθοῦμε πόσο σφαλερὰ ξεκίνησε τὴν μελέτη του καὶ σὲ πόσο ἄτοπα συμπεράσματα θὰ 
κατέληξε ἀναγκαστικά .

Μοιάζουν προφητικὰ τὰ λόγια τοῦ Βιολάκη: Τί δὲ νὰ εἴπωμεν καὶ περί τινων 
ἄλλων, ἀξιούντων ἑαυτοὺς μεταρρυθμιστὰς τοῦ ὅλου τῆς μουσικῆς, θεωρητικῆς τε 
καὶ γραφικῆς, οἵτινες ζητοῦσι νὰ ἐπιβάλωσι πρὸς τοὺς ἀντιφρονοῦντας αὐτοῖς τὰς 
θεωρίας αὐτῶν διὰ διατριβῶν, ἀλληλομαχιῶν καὶ ἀλόγων θεωριῶν, αἵτινες σύγχυ-
σιν μᾶλλον ἢ ὠφέλειαν προξενοῦσι πρὸς τοὺς ἐφιεμένους μαθεῖν παῤ αὐτῶν τὴν 
μουσικήν; Τὸ δὲ χείριστον πάντων, οἱ τοιοῦτοι, ὅπως ὑποστηρίξωσι δῆθεν τὴν ἀξίαν 
τῶν μελετῶν καὶ ἐφευρέσεων αὐτῶν, ἄρχονται ἀσυγγνώστως ἄνευ λόγου γνωστοῦ 
πρὸς αὐτούς, καταφερόμενοι κατὰ τῶν θεωριῶν τῶν Διδασκάλων καὶ τῶν ἐργασιῶν 
αὐτῶν ὡς ἀμαθῶν δῆθεν, μὴ εἰδότες οἱ γεννάδαι ποῦ προσκρούουσι.57

19 . Ἑρμηνεία τῆς παλαιᾶς γραφῆς 58

Ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ ἔργου τῶν τριῶν Διδασκάλων ὁδήγησε τὸν Καρὰ στὴν 
ἐπιβάρυνση τοῦ σημειογραφικοῦ συστήματος τῆς Νέας Μεθόδου μὲ σημάδια τῆς πα-
λαιᾶς γραφῆς, τὰ ὁποία πίστεψε ὅτι κακῶς καταργήθηκαν κατὰ τὴν μεταρρύθμιση 
τοῦ 1814 . Τὰ σημάδια ὅμως αὐτὰ ἐπὶ τὸ πλεῖστον χρησιμοποίησε μὲ τρόπο αὐθαίρετο . 
Γιὰ νὰ διεξέλθω ὅλο τὸ θεωρητικό του σημεῖο πρὸς σημεῖο, θὰ ἀπαιτεῖτο ἕνας ὁλό-
κληρος τόμος . Γἰ αὐτὸ θὰ περιοριστῶ σὲ μερικὰ κραυγαλέα καὶ ἀντιπροσωπευτικὰ 
σημεῖα:
1) Μικρὸν ἴσον (ἰσάκι): Ἡ ἐνέργεια ποὺ τοῦ ἀποδίδει ὁ Καράς, ἐπικαλούμενος μά-
λιστα καὶ μουσικὸ κείμενο τοῦ Πέτρου Λαμπαδαρίου, δὲν ἔχει καμμία σχέση μὲ τὴν 
πραγματικὴ παλαιογραφική του χρήση . Σήμερα ἔχει ἀνακαλυφθεῖ ὅτι προσετίθετο σὲ 
συλλαβὲς μὲ διπλὰ ἢ τριπλὰ σύμφωνα, ὄπως στ, γγ, σπρ κλπ59, ἄγνωστο ἀκόμη γιὰ 
ποιόν ἀκριβῶς λόγο .
2) Τρομικόν–Στρεπτόν: Ὁ Καρὰς διαχωρίζει τὴν ἐνέργειά τους, ἐνῶ εἶναι σαφὲς ὅτι 
στὴν γραφὴ τοῦ Πέτρου τὸ Στρεπτὸν ἀντικαθιστοῦσε τυπικὰ τὸ δεύτερο Τρομικὸν γιὰ 
λόγους καλλωπιστικοὺς ἢ ἱστορικούς, ὅταν ἔπρεπε νὰ τεθοῦν δύο διαδοχικὰ Τρομικά .
3) Πίασμα: Στὰ κείμενα τοῦ Καρὰ τὸ Πίασμα συνδυάζεται συχνότατα μὲ τὸ τρομι-
κόν, κάτι ποὺ οὐδέποτε, ἀπ̓  ὅσο γνωρίζω, συνέβαινε στὴν παλαιὰ γραφή .
4) Ὀξεία: Ἀποδίδονται στὴν Ὀξεία ἐνέργειες ποὺ καμμία σχέση δὲν ἔχουν μὲ αὐτήν . 
Μάλιστα ἡ χρήση τῆς Ὀξείας εἶχε ἀτονήσει καὶ πρὶν τὴν ἀλλαγὴ τοῦ συστήματος .60

(57) Βλ . Β, σ . 53 . Πρβλ . καὶ παρόμοιο κείμενο ἐν Ψ, σ . 237 .
(58) Οἱ ἀναφορἐς στὴν παλαιὰ γραφὴ ἀφοροῦν τὴν λεγομένη γραφὴ τοῦ Πέτρου, δηλ . τὴν τελευταία 
φάση της, ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 18ου αἰῶνος μέχρι τὴν μεταρρύθμιση τῆς Νέας Μεθόδου .
(59) Ἀναλυτικότερα γιὰ τὴν παλαιογραφικὴ χρήση τοῦ μικροῦ ἴσου βλ . http://analogion .gr/forum/
viewtopic .php?t=685
(60) Βλ . καὶ http://www .martyries .gr/mousikologika/metarruthmisis-1814/oxeia-sten-nea-methodo .html
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Ἀλλὰ καὶ τὸ γενικότερο σκεπτικὸ τῆς χρήσεως κάποιων σημαδίων τῆς πα-
λαιᾶς γραφῆς ἀπὸ τὸν Καρὰ ἔπασχε. Ὁ Στάθης τονίζει ὅτι ἡ παλαιὰ γραφὴ ἐξηγεῖται 
ἐπὶ τὸ πλεῖστον κατὰ Θέσεις καὶ ὄχι ἕνα πρὸς ἕνα σημάδι.61 Κι αὐτὸ διότι, ὅπως σοῦ 
ἔγραψα καὶ πιὸ πάνω, ἡ παλαιὰ γραφή, ἀκόμη καὶ στὴν πιὸ ἀναλυτική της φάση, 
ἦταν περιγραφική· ὁ συνδυασμὸς τῶν χαρακτήρων παρήγαγε τὶς Θέσεις. Ταυτόχρο-
να –πολὺ σημαντικό– παρεισέδυε πάντοτε καὶ ὁ ρόλος τῆς ἱστορικῆς ὀρθογραφίας. 
Ἀτυχῶς, ὁ Καρὰς ἀπέδωσε στὸ κάθε σημάδι τῆς γραφῆς τοῦ Πέτρου ἕναν συγκεκρι-
μένο ρόλο καὶ τελικῶς συνέβη τὸ ἑξῆς ὀξύμωρο: σημάδια τῆς περιγραφικῆς παλαιᾶς 
γραφῆς χρησιμοποιήθηκαν στὴν ἐν πολλοῖς προσδιοριστικὴ Νέα Μέθοδο γιὰ νὰ τὴν 
κάνουν ἀκόμη πιὸ προσδιοριστική(!), παρασημαίνοντας συχνὰ ἀκόμη καὶ λεπτοὺς λα-
ρυγγισμοὺς τῆς φωνῆς. Ἡ προσπάθεια αὐτὴ προσδιορισμοῦ-καταγραφῆς τῶν (λίγων 
ποὺ ἀπέμειναν) περιγραφικῶν στοιχείων τῆς Νέας Μεθόδου συνιστᾶ κατ̓ ἐμὲ τὴν πιὸ 
σοβαρὴ ἀποτυχία τῆς θεωρίας Καρά, διότι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἡ ψαλμωδία παύει νὰ 
ἔχει φυσικὸ χαρακτῆρα. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα:62

Τὴν Θέση:66 G; j j j; (α),  διορθώνει ὡς: 66G; J �  jk;(β) (ἡ 2η πεταστὴ 

ἔχει «τζάκισμα»),  καὶ ἑρμηνεύει ὡς: 66 gdaz  j j
'

 bj j [['''  da j jk;(γ)

Σύγκρινε τὸ (α) μὲ τὸ (γ)!

Τώρα μπορεῖς νὰ καταλάβεις ὅτι στὸ χωρίο τοῦ Καρὰ ποὺ ἀναφέρεις (Χειρο-
νομίαι εἶναι ἄφωνοι ὑποστάσεις …ὑποδηλοῦσαι ποικίλματα φωνητικὰ στενογραφικῶς 
παριστώμενα …) ἀποδίδεται ἐσφαλμένη καλλωπιστικὴ ἰδιότητα στοὺς ἄφωνους –καὶ 
σὲ μερικοὺς ἔμφωνους– χαρακτῆρες τῆς παλαιᾶς γραφῆς (πρβλ. καὶ κεφ. 8, περὶ χει-
ρονομίας). Παρὰ τὴν πεποίθηση τοῦ ἀειμνήστου δασκάλου καὶ τὶς παλαιογραφικὲς 
μαρτυρίες ποὺ ἐπικαλεῖται, στὶς μέρες μας, μὲ τὴν ἀλματώδη πρόοδο τῆς παλαιογρα-
φικῆς ἔρευνας, ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι δὲν ὑπάρχει ἀντιστοιχία παλαιᾶς γραφῆς καὶ τῆς 
μεθόδου του. Ἡ «κωδικοποίηση» κάποιων λαρυγγισμῶν ἢ «ἀναλύσεων» μὲ σημάδια 
τῆς παλαιᾶς γραφῆς ἦταν ἁπλῶς ἕνα ἰδιαίτερο καὶ πρωτότυπο σύστημα ποὺ ὁ ἴδιος 
ἐφηῦρε, ὥστε τὰ μέλη νὰ ψάλλονται ὅπως ἐκεῖνος πίστευε ὅτι πρέπει. Αὐτὸ πλέον τὸ 
παραδέχονται δειλά-δειλὰ καὶ οἱ μαθητὲς ἢ ὀπαδοί του.

(61) Βλ. Σ, σ. 106.
(62) Βλ. Κ, Πίναξ Γ .́
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Ὅπως φάνηκε ἀπὸ ὅλα τὰ παραπάνω, ὁ ὅρος «ἀνάλυση» στὴν παλαιὰ γραφὴ 
σήμαινε τὴν ἀναλυτικότερη καταγραφὴ ἑνὸς στενογραφικῶς καταγρεγραμμένου μέ-
λους . Τὸ ἴδιο νόημα ἀπέδιδε γενικῶς καὶ ὁ ὅρος «ἐξήγηση» .

Στὴν Νέα Μέθοδο, ὁ ὅρος «ἀνάλυση», ἀναφέρεται συνήθως στὴν πολυπλο-
κότερη σὲ σχέση μὲ τὸ γραπτὸ κείμενο ἐκτέλεση κάποιων Θέσεων, ποὺ σχετίζεται μὲ 
τὸν τρόπο ἑρμηνείας τῶν σημείων ποιότητος καὶ κάποιων φωνητικῶν χαρακτήρων .

Αὐτὸς ὁ τρόπος ἑρμηνείας εἶναι καὶ τὸ εὐαίσθητο σημεῖο τοῦ θέματος . Ὅπως 
ἀπεδείχθη, ἡ μαθητεία στὴν προφορικὴ παράδοση ἀπαιτεῖ τὴν «μείζονα πασῶν τῶν 
ἀρετῶν» διάκριση, καθὼς αὐτὴ (δηλ . ἡ προφορικὴ παράδοση) σὲ ἀρκετὰ σημεῖα 
ἀλλοιώθηκε . Ἡ ἐφαρμογή, πάλι, τῆς θεωρίας Καρὰ ὁδηγεῖ οὐσιαστικὰ σὲ ἀντίθετο 
προσανατολισμό . Αὐτὸ ποὺ ἐνδείκνυται νὰ ἀκολουθήσει κανεὶς εἶναι ἡ κατὰ τὸ δυ-
νατὸν πιστὴ ἀπόδοση τῶν γραπτῶν μουσικῶν κειμένων . Τὴν ὀρθὴ ἑρμηνεία τῶν θέ-
σεων μπορεῖ νὰ συλλέξει διακριτικὰ ἀπὸ τὶς «θεμελιακὲς» ἐκτελέσεις ὅλων τῶν παρα-
δοσιακῶν ψαλτῶν, τὶς ὁποῖες ἄλλοι συχνότερα καὶ ἄλλοι σπανιότερα ἀκολουθοῦν . 
Δεκτὴ εἶναι καὶ ἡ ἐκτέλεση μικροπαραλλαγῶν τῶν θέσεων τὶς ὁποῖες τὸ μουσικὸ πε-
ριβάλλον «ἐπιβάλλει» ὡς συνηθέστερη ἐκδοχή, ἐφ̓ ὅσον δὲν δημιουργεῖται χασμωδία .

Οἱ φωνὲς μὲ μικρὴ εὐλυγισία ἴσως δυσκολεύονται στὴν ἀπόδοση τῆς λεπτῆς 
καὶ ἔντεχνης ὀρθῆς ἑρμηνείας τῆς «ποιότητος» τῆς παρασημαντικῆς . Στὶς περιπτώσεις 
αὐτὲς εἶναι προτιμότερη ἡ ἐπὶ τὸ ἁπλούστερον ψαλμωδία, καθὼς ἡ πολυπλοκότερη 
συνεπάγεται ἄκομψες καὶ «μετροφωνικοῦ» τύπου ἀναλύσεις .

Μὲ τὴν σύντομη αὐτὴ ἐργασία, προσπαθῶ μὲ τὶς μικρές μου δυνάμεις νὰ δια-
φωτίσω, ὅσο εἶναι ἐφικτό, τὸ περὶ ἀναλύσεων ζήτημα . Ὑπάρχει ὅμως καὶ μιὰ ἐπιπλέον 
μέθοδος μὲ τὴν ὁποία μπορεῖς νὰ ἐννοήσεις τὸν τρόπο σκέψης μου: ἡ δοκιμή . Δηλα-
δή, δοκίμασέ το γιὰ λίγο στὴν πράξη . Δὲν θέλω νὰ σοῦ ἐπιβάλω τὴν γνώμη μου . Ἂς 
ἀκολουθεῖ ὁ καθένας αὐτὸ ποὺ τὸν ἀναπαύει πραγματικά . Ὀφείλει ὅμως νὰ γνωρίζει 
ἀκριβῶς τί εἶναι αὐτὸ ποὺ ἀκολουθεῖ . Μοῦ φαίνεται ἀταίριαστο, ἐπὶ παραδείγματι, νὰ 
ψάλλει κάποιος ὑπεραναλυτικὰ καὶ νὰ διακηρύσσει ὅτι εἶναι ἄκρως παραδοσιακός .

Κλείνοντας τὴν μικρὴ διεξαγωγὴ τοῦ μεγάλου αὐτοῦ θέματος, θὰ μοῦ ἐπιτρέ-
ψεις νὰ καταθέσω καὶ τὸ ἑξῆς: Κατὰ τὸν ταπεινό μου λογισμὸ καὶ μὲ βάση τὴν μικρή μου 
πεῖρα, βάζοντας στὴν ἄκρη ὅλες τὶς μουσικοθεωρητικὲς παραμέτρους καὶ προσεγγίζο-
ντας τὸ θέμα βιωματικὰ-πνευματικά, ἡ ἁπλὴ –ὄχι ἄτεχνη– καὶ κατὰ τὸ δυνατὸν πιστὴ 
στὸ μουσικὸ κείμενο ψαλτικὴ βοηθᾶ πολὺ περισσότερο στὴν προσευχὴ (καὶ τὸν ψάλτη 
καὶ τὸν ἀκροατή) ἀπ̓ ὅ,τι ἡ «ἐμπλουτισμένη» μὲ πολλὲς καὶ «καλλιτεχνικὲς» ἀναλύσεις . 
Ἐπιπλέον, θὰ τολμήσω νὰ πῶ ὅτι ἡ ὑπακοὴ στὸ κείμενο ταπεινώνει τὸ φρόνημα τοῦ 
ψάλτου, ἐνῶ παράλληλα διαφυλάσσεται ἡ ἐκκλησιαστικότητα τοῦ μέλους, ἡ ὁποία 
ἀπό μόνη της κατανύσσει καὶ ὠθεῖ στὴν προσευχή . Ἐφ̓ ὄσον λοιπὸν ὁ σκοπὸς καὶ τὸ 
ζητούμενο στὴν ψαλμωδία εἶναι ἡ προσευχή, μὴν παραλείψεις νὰ τὴν προσθέσεις στὸν 
κατάλογο τῶν παραμέτρων ποὺ καθορίζουν τὴν ἑρμηνεία τῆς σημειογραφίας .
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