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Βυζαντινής µουσικής ακούσµατα. Πώς επέδρασαν  
στην ψυχή µου. 

 
Πα-Βου-Γα-Δη-Κε-Ζω-Νη! Ήταν οι πρώτοι µουσικοί φθόγγοι που άκουσα όταν 
γεννήθηκα κι έτσι πρωτοεπικοινώνησα άµεσα µε αυτή την πανανθρώπινη γλώσσα 
που λέγεται Μουσική. 
Ο πατέρας µου, Εµµανουήλ Τσεβάς, γνώριζε από βυζαντινή µουσική και φρόντιζε 
όπως φαίνεται να µου µεταβιβάσει το πνεύµα της. Ο µαστρο-Μανώλης, όπως πολλοί 
τον έλεγαν µιάς και το κύριο επάγγελµά του ήταν µηχανικός, γεννήθηκε στο Κορωπί 
Αττικής το 1911. Η πρώτη του συστηµατική επαφή µε τη Βυζαντινή Μουσική έγινε 
γύρω στα 1925. Ήταν µόλις δεκατεσσάρων χρονών παπαδοπαίδι αλλά από µικρότερη 
ηλικία βοηθούσε τον παπα-Γιώργη, τον καλλίφωνο ιερέα, που το σπίτι του γειτόνευε 
µε το σπίτι της οικογένειας Τσεβά. Χαρισµατικός στη φωνή του ο πατέρα µου 
ενθουσίασε τον παπα-Γιώγη που τον ορµήνεψε να σπουδάσει βυζαντινή µουσική. 
Όµως ο πατέρας του δεν συµφωνούσε µε αυτή την ιδέα. Έτσι ο 14χρονος Μανώλης, 
παράλληλα µε το σχολείο του, πήγε κρυφά να διδαχθεί τη βυζαντινή του αγάπη κοντά 
στον αείµνηστο Καπακίδη(1), στο καφενείο του χωριού και έκανε διάφορες δουλειές 
για να εξοικονοµεί τα έξοδα της µάθησης. Τα χρόνια περνούσαν και αυτή η 
πορφυρογεννηµένη µουσική γινόταν το πάθος του. Και όταν ακόµα παντρεύτηκε και 
δηµιούργησε οικογένεια, δεν σταµάτησε ποτέ να µελετά τα µουσικά του βιβλία και 
να γεµίζει µε γλυκύτετες µελωδίες το σπίτι µας. Ακόµα και τα τραγούδια εκείνης της 
εποχής τα τραγουδούσε σε ήχο πλάγιο δεύτερο. Ήµουν πολύ µικρό παιδί τότε και 
κάπως έτσι έχουν εντυπωθεί στην µνήµη µου. Τραγουδούσε στη µητέρα µου «έχεις 
σγουρά ξανθά µαλλιά» (τραγούδι εποχής) και νόµιζες ότι άκουγες εκκλησιαστικό 
ψαλµό, βγαλµένο από το ηχείο της ψυχής ενός ανθρώπου, που ήθελε να στείλει µε 
ένταση τη λατρεία του στο Θεό. Μα κι ο Θεός έµοιαζε να ανταποδίδει αυτή την 
αγάπη σ’εκείνο τον ψάλτη του και σε όλους εµάς που τον ακούγαµε. Μεγάλωσα σε 
ένα τέτοιο περιβάλλον µε τα ακούσµατα των βυζαντινών ήχων. Λένε οι ερευνητές ότι 
η µουσική ενέργεια επιρρεάζοντας πολλαπλώς την ανθρώπινη ψυχοσύνθεση 
διαµορφώνει τρόπους ψυχολογικής έκφρασης και ακόµα η επίδρασή της στο είναι 
µας αλλά και στην ύλη έχει πολυσήµαντη θεραπευτική αξία. Διερωτάται κανείς, 
µήπως και αυτό το Σύµπαν στηρίζεται στην αλληλεπίδραση των ήχων.  
Όσο τα χρόνια µας βαραίνουν γυρίζω πίσω στις αρχειακές µου µνήµες που είναι 
καταγεγραµµένες στο υποσυνείδητο και προσπαθώ να ανακαλύψω από τί και πώς 
διαµορφώθηκε ο χαρακτήρας µου. Είναι άραγε και τα αυστηρά βυζαντινά ακούσµατα 
αυτά που συνετέλεσαν κατά ένα µεγάλο µέρος; Από παιδί ήµουν ένα πειθαρχηµένο 
άτοµο µε όλα τα επακόλουθά του: σεβασµός, λακωνικότητα, υπευθυντότητα, πίστη. 
Μέχρι την εφηβεία ζούσα σε ένα περιβάλλον όπως παραπάνω το περιγράφω. Η 
εσωτερική µου ηρεµία υπήρχε διάχυτη ακούγοντας τον πατέρα µου να ψέλνει ή να 
διδάσκει στους νεότερους ψάλτες το «παραπονιάρικο», όπως έλεγε, µινόρε του 
Κανελλίδη(2). Είχε τόσο πάθος µε την ψαλτική, ώστε πολλές φορές γι’ αυτήν 
αµελούσε µέχρι και τη βιοποριστική δουλειά του. Για πάρα πολλά χρόνια ήταν ο 
δεξιός ψάλτης στην ενορία µας , στην Αγία Παρασκευή, και σχεδόν πάντα συνόδευε 
ιερείς σε λειτουργίες στα διάφορα εξωκκλήσια της περιοχής. Όλα αυτά, βέβαια, 
µόνον από µεράκι. Χωρίς την ανταπόδοση αµοιβής.  Έφυγε στα 89 του χρόνια και ως 
το τέλος έψελνε παρ’ όλο που η φωνή του είχε κι εκείνη γεράσει.  



Εγώ ασχολήθηκα µε τα εικαστικά και τώρα διαπιστώνω πως ο σεβασµός, η 
υπευθυνότητα και το µεταφυσικό στοιχείο, που απορρέει από τον ήχο το βυζαντινό, 
έχει περάσει στο πνεύµα της καλλιτεχνικής µου δηµιουργίας. 
Ύστερα από χρόνια τα νεότερα ακούσµατα της ευρωπαϊκής µουσικής ήρθαν σε 
σύγκρουση µε τα καταγεγραµµένα µέσα µου βυζαντινά. Αυτό στάθηκε η αιτία για να 
διαµορφωθούν πρωτοποριακές τεχνικές που µέσα τους µπορεί κανείς να ανακαλύψει 
δυό µουσικές εποχές να συµβιώνουν και η κάθε µιά να µιλά για την ιστορία της, για 
το πώς γίνεται και οι δυό µαζί να συγκατοικούν στην ψυχή µε τέτοιο τρόπο ώστε η 
ζωντανή παράδοση να εξελίσσεται µέσα από τους ίδιους θφόγγους, Πα-Βου-Γα-Δη-
Κε-Ζω-Νη.  
Σχεδόν αυτόµατα έρχονται στη µνήµη οι στίχοι του µεγάλου µας ποιητή Παλαµά:  
«Χρωστούµε σ΄όσους πέρασαν 
Θά ’ρθουνε, θα περάσουν 
Κριτές να µας δικάσουν 
Οι αγέννητοι, οι νεκροί»... 
 
 
(1). Πρωτοψάλτης στον µητροπολιτικό Ναό της Αναλήψεως Κορωπίου, στις αρχές του 20ού 
αιώνα. 
(2). Κανελλίδης, Γεράσιµος (1853-1880). Διάκονος, ιεροψάλτης και µελουργός. Διακρίθηκε για 
την καλλιφωνία του.( Πλείονα: Ολ. Τολίκα «Επίτοµο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό της Βυζαντινής 
Μουσικής». Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης. Αθήνα 1993). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


