
 



 

 

 

 

 

«Είναι καθήκον του Επισκόπου να μεριμνά 

για το ποίμνιο που ο Θεός του εμπιστεύθηκε. 

Είναι όμως εξίσου βασική υποχρέωση να μεριμνά 

και για τους ποιμένες που εξ ονόματός του 

διακονούν αυτό το ποίμνιο. 

Έχουμε χρέος λοιπόν να σταθούμε έμπρακτα στο 

πλευρό των ποιμένων και των συνεργατών μας. 

Να τους προσφέρουμε δυνατότητες συνεχούς 

κατάρτισης, ενίσχυσης και υποστήριξης στο 

δύσκολο έργο τους. Να φροντίσουμε ώστε όσα 

έμαθαν θεωρητικά στις σπουδές τους, να τα εμπλουτίσουν 

εκμεταλλευόμενοι τη γνώση και την εμπειρία άλλων κληρικών ή λαϊκών 

που έχουν εξειδικευθεί σε συγκεκριμένους τομείς διακονίας. 

Και ακόμη, πρέπει να προσφέρουμε στήριξη στην ιερατική οικογένεια, στα λαϊκά 

στελέχη μας, στους υποψηφίους αλλά και στους «απόμαχους» κληρικούς μας. 

Κύριο έργο του Ιδρύματος η «ποιμαντική των ποιμένων» και εργάτες του ένα 

πλήθος κυρίως κληρικών, αλλά και λαϊκών, που πρόθυμα θέλησαν να διακονήσουν 

τους αδελφούς τους εξ ονόματος του Επισκόπου τους με τρόπο οργανωμένο 

και ανταποκρινόμενο στις επιταγές της σύγχρονης πραγματικότητας». 

 

 

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος 

Ιερώνυμος Β΄ 
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ΙΔΡΥΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ 

ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 

 

Το «Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών» 

(Ι.Π.Ε.) είναι ένα αυτόνομο επιμορφωτικό και ερευνητικό εκκλησιαστικό ίδρυμα της 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το οποίο συστάθηκε με απόφαση της Διαρκούς Ιεράς  

Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και λειτουργεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

22/Διεκπ.128/14-1-2015 (ΦΕΚ Β΄ 269) απόφασή της, και την τροποποίηση του 

Κανονισμού λειτουργίας, όπως ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. τ. Β' 5152/31-12-2019 ως προς το 

άρθρο 1 παράγρ. 1., ενώ αποτελεί Κέντρο Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) σύμφωνα με 

τον Ν. 4763/2020, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 216 του Ν. 4823/2021. 

Ως εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο έχει σκοπό την εν γένει θεολογική και 

ποιμαντική επιμόρφωση των κληρικών, των λαϊκών μελών και εθελοντών της 

Εκκλησίας και τη συνεχή ενημέρωσή τους για τις κοινωνικές, πολιτισμικές, 

τεχνολογικές και πνευματικές εξελίξεις. Παράλληλα διοργανώνει μία σειρά από 

επιστημονικές – ερευνητικές δράσεις και μελέτες έχοντας ως στόχο τη διάσωση και 

ανάδειξη του πλούτου της Ορθοδόξου παραδόσεως και του Ελληνο-χριστιανικού 

πολιτισμού χρησιμοποιώντας όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. 

Κατά την περίοδο 2013-2015 το Ι.Π.Ε. υλοποίησε την Πράξη «Προγράμματα Δια 

Βίου Εκπαίδευσης για την Ανάπτυξη των Κοινωνικών Δεξιοτήτων των Κληρικών και 

των Λαϊκών Στελεχών της Εκκλησίας», κατά την οποία επιμορφώθηκαν 1.000 

κληρικοί και λαϊκά στελέχη της Εκκλησίας, ενώ κατά την περίοδο 2017-2021 στο 

πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη Ικανοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού σε Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Πρόνοιας με Έμφαση στις Δομές της Εκκλησίας» υλοποιήθηκαν 241 

τμήματα (64 εξ αποστάσεως) σε όλη την Ελλάδα, στα οποία συμμετείχαν 4.300 

κληρικοί και 1.700 λαϊκοί. 

Σήμερα το Ι.Π.Ε. υλοποιεί την Πράξη «Προγράμματα Διά Βίου Μάθησης του 

Ανθρώπινου Δυναμικού της Εκκλησίας – Ανάπτυξη Ανοιχτών Διαδικτυακών 

Μαθημάτων» με Κωδικό ΟΠΣ 5073422 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Η Πράξη 

αυτή έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση 140 επιμορφωτικών προγραμμάτων που 

απευθύνονται σε κληρικούς, λαϊκά στελέχη, συνεργάτες και εθελοντές της Εκκλησίας 
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και των φορέων της, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό μη εκκλησιαστικών φορέων 

και υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας (3.000 συμμετοχές) σε 20 θεματικές ενότητες, οι 

οποίες σχεδιάστηκαν με βάση έρευνα ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών κατά την 

οποία συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 4.500 φύλλα αξιολόγησης προγραμμάτων 

(ανώνυμα ερωτηματολόγια) μέσω των οποίων αποτυπώθηκαν στατιστικά και 

αναδείχτηκαν πλήρως οι ποιμαντικές και επιμορφωτικές ανάγκες και οι σχετικές 

προτάσεις των κληρικών και των λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας, αλλά και του 

ανθρώπινου δυναμικού άλλων φορέων.  

Οι 20 θεματικές επιμορφωτικές ενότητες είναι:  

1. Λατρεία και πολιτισμός στη σύγχρονη ζωή (Λειτουργική – Τελετουργική) 

2. Συμβουλευτική σε σύγχρονα ζητήματα (Εξομολογητική) 

3. Κανονικό – εκκλησιαστικό δίκαιο: προεκτάσεις και εφαρμογή στον σύγχρονο 

τρόπο ζωής 

4. Οικουμενικές Σύνοδοι και σύγχρονη πραγματικότητα 

5. Η αισθητική της λατρείας 

6. Παιδαγωγική αξιοποίηση βιβλικών κειμένων 

7. Σύγχρονα προβλήματα και ζητήματα αιχμής υπό την οπτική των πατέρων της 

Εκκλησίας 

8. Οργάνωση και διοίκηση της ενορίας – προσφορά προς τον άνθρωπο 

9. Επιμόρφωση νέων στελεχών και εθελοντών εκκλησίας σε ζητήματα αιχμής 

(Υποψηφίων- νέων κληρικών και λαϊκών στελεχών) 

10. Θεωρία οργάνωσης και ανάπτυξης της εκκλησιαστικής αποστολής 

11. Οι άγιοι των Αθηνών. Πρόσωπα και πολιτιστικά μνημεία της εκκλησιαστικής 

ιστορίας της Αθήνας και τα μηνύματα τους στη σύγχρονη κοινωνία 

12. Ο άνθρωπος και το περιβάλλον στην προοπτική μιας πράσινης οικουμένης 

13. Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και Εκκλησία 

14. Η επίδραση και οι επιπτώσεις της τεχνολογίας στον σύγχρονο άνθρωπο 

15. Πτυχές της ελληνικής επανάστασης του 1821 

16. Ισλαμικό πανόραμα: Κόσμος, Ευρώπη, Ελλάδα από τις απαρχές έως σήμερα 

17. Ολοκαυτώματα και αντισημιτισμός 

18. Επιμόρφωση εμπειροτεχνών ψαλτών και παραδοσιακών μουσικών 

19. Εμβάθυνση στη βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική 
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20. Ελληνικός και ευρωπαϊκός μουσικός πολιτισμός με έμφαση στην 

εκκλησιαστική μουσική 

Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, ενώ για την υποστήριξη των εξ αποστάσεως προγραμμάτων 

δημιουργείται ένα σύστημα σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, μία 

ηλεκτρονική πλατφόρμα moodle, αποκλειστικά για τις ανάγκες του Ι.Π.Ε., στην οποία 

φιλοξενείται το σύνολο των θεματικών ενοτήτων και πλούσιο πρωτότυπο πολυμεσικό 

εκπαιδευτικό υλικό σε ένα προηγμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων ως επιμορφούμενοι θα πρέπει να 

επιλέξετε ένα θέμα από τα προτεινόμενα που υπάρχουν σε κάθε υποενότητα του 

εκπαιδευτικού υλικού και να εκπονήσετε μία γραπτή ερευνητική εργασία, 

συμβουλευόμενοι και τη σχετική βιβλιογραφία που παρατίθεται. Ως όριο απουσιών 

ορίζεται το 10% των συνολικών ωρών του προγράμματος, όσον αφορά τα διά ζώσης 

και τα εξ αποστάσεως με σύγχρονη μορφή εκπαίδευσης προγράμματα. 

Στη λήξη του προγράμματος καλείστε να διαθέσετε λίγα λεπτά και να 

συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης. Οι απόψεις σας για την 

αποτελεσματικότητα της επιμορφωτικής διαδικασίας, οι πιθανές δυσκολίες που 

αντιμετωπίσατε, όπως και οι προτάσεις σας είναι πολύ σημαντικές για την 

ανατροφοδότηση και βελτίωση του προγράμματος, αλλά και τον μελλοντικό 

σχεδιασμό νέων θεματικών ενοτήτων. 

Η παρούσα Θεματική Ενότητα έχει τίτλο  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΤΕΧΝΩΝ 

ΨΑΛΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ και διαρκεί 56 ώρες. Στόχος της 

είναι να γνωρίσουν οι επιμορφούμενοι τις βασικές και τις αισθητικές αρχές της 

ψαλτικής τέχνης και της παραδοσιακής μουσικής, να κατανοήσουν ότι η ψαλτική τέχνη 

αποτελεί μακραίωνη και παραδοσιακή συνιστώσα του ελληνικού μουσικού 

πολιτισμού. Τέλος, οι εμπειροτέχνες ιεροψάλτες και ιεροψάλτριες, που τόσο αξιόλογο 

και επαινετό έργο προσφέρουν μέσα στην Εκκλησία μας, θα μπορούν να εξοικειωθούν 

με την οκταηχία της εκκλησιαστικής μουσικής και να εμπλουτίσουν τις πρακτικές τους 

δεξιότητες στην ψαλτική.  

Αποτελείται από τις εξής επιμέρους θεματικές ενότητες:  
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Α/Α Τίτλος Επιμέρους Θεματικής Ενότητας Ώρες 

1.1.  
Έναρξη – περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο 

πρόγραμμα 
1 

1.2.  Το συναμφότερον λόγου και μέλους 3 

2. Ψαλτική, λειτουργική τέχνη και μουσική επιστήμη  4 

3. 
Υμνολογία Ι. Από τις απαρχές της χριστιανικής ποίησης μέχρι και το 

κοντάκιο 
4 

4. Τυπικό. Πάντα ευσχημόνως και κατά τάξιν γινέσθω 4 

5. Τελετουργική, αισθητική & θεολογία της Ψαλτικής τέχνης 4 

6. Υμνολογία ΙΙ. Η ποίηση του κανόνος 4 

7. Ιστορία. Οι μεγάλοι μελοποιοί και η μεταρρύθμιση του Χρυσάνθου 4 

8. Δημοτικό τραγούδι. Η μουσική του ελληνικού λαού 4 

9. Θεωρία - Σημειογραφία Ι. Τα συστατικά του μέλους 4 

10. 
Θεωρία - Σημειογραφία ΙΙ. Τα γένη των διαστημάτων και το σύστημα της 

οκτωηχίας 
4 

11. Πρακτική Ι. Το ειρμολογικό γένος της μελοποιίας και οι τροπαριακοί ύμνοι 4 

12. Πρακτική ΙΙ. Το στιχηραρικό γένος της μελοποιίας 4 

13. 
Πρακτική IΙΙ. Το παπαδικό γένος της μελοποιίας και η εκφώνηση των 

αναγνωσμάτων 
4 

14.1. Αισθητική και ιεροπρέπεια του ιεροψάλτου σήμερα 2 

14.2. 
Αξιολόγηση εκπαιδευομένων – Παρουσίαση εργασιών – Ανατροφοδότηση 

στόχων 
2 

 

Για την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ι.Π.Ε. θα θέλαμε να 

εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες προς τον Πρόεδρό του, Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο 

Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β΄, για την πατρική αγάπη και το άοκνο 

ενδιαφέρον με το οποίο περιβάλλει το έργο του Ι.Π.Ε. Εγκάρδιες ευχαριστίες αρμόζουν 

και προς τα Μέλη του Δ.Σ. του Ι.Π.Ε., τους εργαζομένους και τους συνεργάτες του, 
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τους κ. Καθηγητές και τους Εκπαιδευτές που διδάσκουν στα προγράμματά του και 

κυρίως προς τον κ. Αντώνιο Κωνσταντινίδη, Δρ Μουσικολογίας, και τον Αιδεσ. 

Πρεσβ. Γρηγόριο Καραλή, Καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής, για τη σύνταξη του 

παρόντος πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και προς την Ομοσπονδία 

Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος και το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Βυζαντινής και 

Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, για τη συμβολή τους στην 

εκπόνηση του εν λόγω προγράμματος. Τέλος ευχαριστούμε πολύ και όλους εσάς για 

τη συμμετοχή σας στο παρόν πρόγραμμα, καθώς η παρουσία σας μας δίνει δύναμη να 

συνεχίσουμε τη διακονία μας. 

  Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης 

Αν. Διευθυντής Ι.Π.Ε. 
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1.1 Εισαγωγή στο πρόγραμμα 

Η Ψαλτική τέχνη αποτελεί την ιστορική, μακραίωνη και παραδοσιακή 

συνιστώσα του ελληνικού μουσικού πολιτισμού. Είναι η κατεξοχήν άυλη έκφραση της 

ορθόδοξης πίστης που έρχεται να επενδύσει τα υμνογραφικά κείμενα και να τους 

προσδώσει τις ψυχοακουστικές της επιδράσεις, στο πλαίσιο της λειτουργικής ζωής. 

Συνδυάζοντας στην ιστορική της εξέλιξη τη λογιοσύνη ενός θεωρητικού συστήματος, 

μιας μοναδικής και πρωτότυπης σημειογραφίας, την έμπνευση των μελοποιών – 

ψαλτών, με τη λαϊκότητα μιας παραδοσιακής τέχνης, απαιτεί στην προσέγγισή της 

ιδιαίτερο σεβασμό, μελέτη, έρευνα και προσοχή. 

Στο παρόν πρόγραμμα επιμόρφωσης θα προβληθούν οι διάφορες εκφράσεις της 

εκκλησιαστικής μουσικής και θα ξεδιπλωθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ως 

τέχνης και επιστήμης, που ορίζεται κύρια από τον λειτουργικό τόπο και χρόνο, την 

προσήλωση στο τυπικό και άτυπο τελετουργικό της Εκκλησίας, υπό τις απαιτήσεις της 

παρασημαντικής,  των ποιητικών και μελοποιητικών μορφών.  

Η δομή του προγράμματος απευθύνεται διδακτικά και κύρια σε εμπειροτέχνες 

ψάλτες και παραδοσιακούς μουσικούς, σε σπουδαστές επίσης της βυζαντινής και 

παραδοσιακής μουσικής και καλλιτέχνες, που θέλουν να διευρύνουν τους γνωστικούς 

τους ορίζοντες και τις πρακτικές τους δεξιότητες προς τις παραπάνω κατευθύνσεις.  

Επισημαίνουμε ότι: 

 Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στοχεύει να εισαγάγει τους σπουδαστές στις 

βασικές θεωρητικές και αισθητικές αρχές της Ψαλτικής τέχνης και της 

Παραδοσιακής μουσικής συγκεκριμένα σε θέματα σπουδής του τυπικού, της 

ιστορίας, της λειτουργικής, της υμνολογίας, της ποίησης, της σημειογραφίας, της 

αισθητικής και της θεολογίας της ψαλτικής Ψαλτικής τέχνης και μαζί του 

Δημοτικού τραγουδιού. 

 Η Επιμόρφωση καλύπτει συνολικά, από άποψη μελέτης, έρευνας, σπουδής και 

αναφορών την εκκλησιαστική μουσική τέχνη και το δημοτικό τραγούδι σε ένα 

ευρύ χρονικό φάσμα, με σαφή κατ’ αρχάς επικέντρωση στις ψαλτική θεωρία και 

πράξη όπως αυτή διαμορφώθηκε από την μεταρρύθμιση των τριών Διδασκάλων 

το 1814 και ύστερα και όπως αυτές διασώζονται στην Πατριαρχική παράδοση 

και στα λειτουργικά και κυρίως στα έντυπα μουσικά βιβλία, από τις "κλασικές" 

εκδόσεις μέχρι τη σύγχρονη δημιουργία.  
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 Οι πηγές του μουσικού φαινομένου με τα απαιτούμενα εισαγωγικά, λειτουργικά, 

θεολογικά και ιστορικά προλεγόμενα θα αναφερθούν με όλες εκείνες τις 

λεπτομέρειες ώστε να δημιουργηθεί το κατάλληλο υπόβαθρο στους 

επιμορφούμενους για να μεταφέρουν την υπάρχουσα πρακτική ή απλά 

ακουστική τους εμπειρία σε ένα πιο σταθερό και κατανοητό κατά το δυνατόν, 

γνωστικό υπόβαθρο. 

 Η εξέταση των ειδικότερων χαρακτηριστικών της θεωρίας όπως πχ στα γένη της 

μελοποιίας και στα γένη των ήχων, οι συγκρίσεις και οι συνειρμοί που άμεσα  

προκύπτουν, καθώς και η αντίστροφη πορεία από την πράξη προς τη θεωρία, με 

έμφαση στην εφαρμογή της στο λειτουργικό περιβάλλον θα επιδιωχθεί να 

αναπτυχθούν κατάλληλα προς όφελος των επιμορφούμενων. 

 Σε κάθε περίπτωση, κύριος στόχος για το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα είναι να 

συνδράμει θετικά στους σπουδαστές ώστε να μπορέσουν να γνωρίσουν, να 

κατανοήσουν, να εκτιμήσουν και κατ' επέκταση να βιώσουν την πολυδιάστατη 

σημασία του μουσικού φαινομένου τόσο της εκκλησιαστικής όσο και της 

δημοτικής μουσικής μας παράδοσης. Ακόμη, να δημιουργηθεί το κατάλληλο 

εκείνο υπόβαθρο για αναστοχασμό και διεύρυνση του γνωστικού τους ορίζοντα 

και των προσωπικών τους δεξιοτήτων και αναζητήσεων. Η δε στοχοθεσία του 

παρόντος Επιμορφωτικού Προγράμματος είναι η συνολική κατάληψη του 

Γνωστικού και καλλιτεχνικού αντικειμένου με τις παρακάτω εμφαίνουσες πτυχές 

του και η σπουδή των επιμέρους υποενοτήτων. 

 

 

Οδηγίες 

 

Ο κύριος στόχος της Επιμόρφωσης των εμπειροτεχνών ψαλτών και των 

παραδοσιακών μουσικών είναι διπλός. Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

του προγράμματος αφορούν τόσο τον γνωστικό τομέα όσο και την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και αντίστοιχων στάσεων/αξιών από τους συμμετέχοντες.  

 

Με αυτό το σκεπτικό ως οδηγό, με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι 

επιμορφούμενοι πρέπει να είναι σε θέση να: 

Α. Ως προς τον γνωστικό τομέα 
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 Κατανοούν τη θέση της ψαλτικής τέχνης στην Ορθόδοξη λατρεία ως 

λειτουργική τέχνη και ως μουσική επιστήμη. 

 Κατανοούν την εμπλοκή του λόγου με το μέλος 

 Γνωρίζουν την εξέλιξη του υμνογραφικού λόγου και τα κυριότερα είδη 

του 

 Κατανοούν την θέση του τυπικού στη λατρεία. 

 Γνωρίζουν τη βασική ιστορική εξέλιξη και τους κυριότερους 

μελοποιούς 

 Γνωρίζουν τα βασικά σημειογραφικά και θεωρητικά στοιχεία σύμφωνα 

με το νέο σύστημα 

 Κατανοούν την αξία του δημοτικού τραγουδιού ως άυλη πολιτισμική 

παρακαταθήκη του ελληνικού λαού 

 Αναγνωρίζουν τα κυριότερα από τα είδη του δημοτικού τραγουδιού και 

τα όργανα που χρησιμοποιούνται 

Β. Ως προς τις δεξιότητες  

 Διαβάζουν σε παρασημαντική σημειογραφία απλές μελωδικές γραμμές 

 Αναγνωρίζουν τους βασικότερους ήχους  

 Αναγνωρίζουν τις διαφορές στα είδη της υμνογραφίας  

 Αναγνωρίζουν τις διαφορές στους δρόμους της ψαλμώδησης 

 Ψάλλουν γνωστά αυτόμελα τροπάρια καθώς και τα προσόμοιά τους 

απολυτίκια, κοντάκια και ειρμούς. 

Γ. Ως προς τις συμπεριφορές  

 Εκτιμούν την Ψαλτική τέχνη ως μία πολύτιμη λειτουργική 

παρακαταθήκη της Θείας Λατρείας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. 

 Σέβονται και να εμμένουν στο τυπικό των ακολουθιών και να εκτιμούν 

την τάξη στη λατρεία 

 Αναγνωρίζουν την προσφορά και τη θέση του ιεροψάλτη ως βασικού 

συνεργάτη στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας  

Γίνεται άμεσα κατανοητό ως προς τους παραπάνω στόχους ότι κρίνεται απαραίτητη 

η πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων. Η εξάσκηση αυτή πρέπει να διαπερνά 
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ισόρροπα και οριζόντια όλες τις ενότητες της επιμόρφωσης, επιδιώκοντας τη 

σύνδεση της πράξης με τη θεωρία και τη δια ζώσης ερμηνεία των μελών.  

Οι Επιμορφωτές πρέπει με κάθε ευκαιρία να συνδέουν το γνωστικό τομέα της 

επιμόρφωσης με τη ζωντανή πράξη, υπό τη μορφή βιωματικής και άτυπης μάθησης 

ψάλλοντας και ενεργοποιώντας, ενθαρρύνοντας, καθοδηγώντας και προκαλώντας τους 

επιμορφούμενους να ψάλλουν ατομικά είτε εν χορώ σε ομάδες. Ο βαθμός δυσκολίας 

των ψαλλομένων μελών θα πρέπει να εξαρτάται κάθε φορά από την αρχική αξιολόγηση 

του επιπέδου και των αναγκών της ομάδας και θα πρέπει να εξελίσσεται σπειροειδώς.  

Τα ακούσματα, οι ακροάσεις πρέπει σε κάθε περίπτωση να προηγούνται και 

πρέπει να είναι ποικίλα μέσα από προηχογραφημένο υλικό της επιλογής των 

επιμορφωτών. Είναι θεμιτή και η προβολή, εφόσον οι τεχνικές συνθήκες το 

επιτρέπουν, κατάλληλου βιντεοσκοπημένου υλικού από ακολουθίες ή και συναυλίες. 

Σε κάθε περίπτωση τα ερεθίσματα που πρέπει να δίνονται στους 

συμμετέχοντες να είναι ποικίλα και πλούσια προς τη στοχοθεσία του 

προγράμματος.  

Η επίδειξη της σημειογραφίας είναι θεμιτή, όμως ο βαθμός δυσκολίας της 

εκμάθησής της δεν πρέπει να αποθαρρύνει τους συμμετέχοντες. Η εκμάθηση της 

σημειογραφίας είναι επίσης θεμιτή και εφόσον είναι εφικτή να επιδιώκεται σε αρχικό 

βαθμό μέσα από απλά μέλη και ασκήσεις. 

Οι ασκήσεις που θα επιλεγούν πρέπει να είναι βαθμιδωτής δυσκολίας και 

στοχευμένες κυρίως σε απλά συλλαβικά μέλη, αυτόμελα, απολυτίκια, κοντάκια, 

εξαποστειλάρια και ειρμούς που βρίσκονται σε συχνή λειτουργική χρήση. Για την 

εξάσκηση των συμμετεχόντων προτείνεται να δίνονται κείμενα από προσόμοια των 

αυτομέλων τροπαρίων, κάποια εκ των οποίων ενδεικτικά, και όχι δεσμευτικά  για τους 

διδάσκοντες, προτείνονται στο τέλος της κάθε ενότητας . 

Στο πλαίσιο της ενότητας «Δημοτικό τραγούδι» να δοθεί έμφαση στην ακρόαση 

και εκτέλεση δημοτικού τραγουδιού.   

Επισημαίνουμε ότι οι κατά τόπους παραδόσεις και ιδιαίτερες συνθήκες πρέπει 

να λαμβάνονται υπ’ όψιν στη διαμόρφωση του τελικού υλικού και κατ’ ελεύθερη 

επιλογή των επιμορφωτών. 

   



© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

11 

1.2 Το συναμφότερον λόγου και μέλους 

 

Λέξεις κλειδιά: λόγος, μέλος, τέχνη, λατρεία, έκφραση.  

 

Η ορθόδοξη λατρεία είναι ένα πνευματικό συμπόσιο όπου κοινωνούμε σε 

μυστικό δείπνο και γευόμαστε από τη γη τους ουρανούς1. Η ιδιαίτερη αυτή πνευματική 

μέθεξη και μυστική ευωχία θεραπεύεται από τη σύναξη των λειτουργικών τεχνών που 

συνδράμουν καθοριστικά με καλλιέπεια και καλαισθησία στην κατανυκτική 

συμμετοχή των πιστών. Είναι η ποίηση, η μουσική, η ζωγραφική, η αρχιτεκτονική που 

σφραγίζουν τον τύπο του λειτουργικού δρώμενου και υποδεικνύουν ως χορός την 

επιδίωξη της σωτηρίας, το ύψος και το βάθος της ανύψωσης και της συντριβής των 

πιστών. Είναι στοιχεία που σφραγίζουν την τέχνη και δηλοποιούν τον χαρακτήρα της2. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Γρηγόρης Στάθης, η πίστη εμπνέει και η τέχνη 

αγλαοκοπάει την πίστη3. 

Τα παραπάνω στοιχεία μαρτυρούν την συνομοουσιότητα των τεχνών στην 

διακονία της λατρείας. Είναι φανερώματα ενός αειφόρου πολιτισμού, που 

συμπράττουν σε μία ασταμάτητη πορεία στο λειτουργικό χώρο και χρόνο 

συμπορευόμενες με τον άνθρωπο, σφραγίζοντας την κάθε εποχή σε διαφορετικό τύπο 

και ζωοποιώντας την πίστη του. Σε αυτήν την αέναη πορεία εξέλιξης και προσαρμογής 

επισημαίνουμε ότι σημασία έχει η πίστη και το πνεύμα που δημιουργούν τον τύπο και 

την ποικιλία της εξέλιξης να είναι τα ίδια, τα αναλλοίωτα και παραδεδομένα στο θεσμό 

της Εκκλησίας.   

Ειδικότερα η Ψαλτική τέχνη, είναι η βυζαντινή, μεταβυζαντινή και νεότερη λόγια 

μουσική μας, ο ακραιφνής και αυτόνομος Ελληνικός μουσικός πολιτισμός4,  γέννημα 

μιας αυτοκρατορίας με ορθόδοξη πίστη και ελληνική γλώσσα. Και η μουσική αυτή 

είναι λογική, δηλαδή εκφράζει με εμμέλεια τον υμνογραφικό λόγο5 που καλείται να 

επενδύσει ψαλτικά.  

                                                 
1 Βλ. Γρ. Στάθης, Μορφολογία και έκφραση της Βυζαντινής Μουσικής, Αθήνα 1980. 
2 Βλ. Γρ. Θ. Στάθης, " Η Βυζαντινή μουσική στη Λατρεία και στην Επιστήμη. (Εισαγωγική τετραλογία)" 

Βυζαντινά 4 (1972). 
3 Βλ. Γρ. Στάθης, Μορφολογία και έκφραση της Βυζαντινής Μουσικής, ο.π. 
4 Βλ. Γρ. Στάθης, Η Ψαλτική Τέχνη σήμερα, Θεσσαλονίκη 2011. 
5 Βλ. Γρ. Στάθης, Η Αισθητική της Ψαλτικής Τέχνης, Αθήνα 2018. 
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Ο όρος "μέλος" εξ ορισμού του εμπερικλείει τον λόγο σύμφωνα με τον Πλάτωνα. 

Το μέλος είναι το πάν άκουσμα, η ηχητική έκφραση της μουσικής τέχνης6 και στο χώρο 

της ορθόδοξης λατρείας είναι η μονόφωνη και ανόργανη έκφραση. Η υμνολογία ως 

συναμφότερον λόγου και μέλους υπήρχε εξ αρχής στις λατρευτικές συνάξεις της 

Εκκλησίας. Και όταν διαμορφώθηκε σε τέλειες ποιητικές μορφές, άρχισε να 

καταγράφεται με το δικό της σοφό και πλήρες ηχητικό αλφάβητο, ένα αυτοτελές 

σύστημα σημειογραφίας, προσαρμοσμένο στο διάβα των αιώνων στην τέλεια έκφραση 

του μονόφωνου εκκλησιαστικού μέλους, απότοκο και αυτό του ελληνικού πνεύματος7, 

συγγενές με το αλφάβητο των γραμμάτων. Η παράλληλη αυτή συμπόρευση των δύο 

αλφαβήτων είναι ό,τι σοφώτερο ευδόκησε ο Θεός να επινοηθεί για τη ψαλτή αναφορά 

του ανθρώπου σ' αυτόν με τον λόγο8. 

Είναι τα μέσα του ι' αιώνα που φανερώνεται αυτό το πρωτότυπο σύστημα γραφής 

με τα σημάδια ή σημαδόφωνα, του οποίου παρασημαίνουν τις λεπτές αποχρώσεις του 

λόγου, ως άλλοι τόνοι και πνεύματα επί των λέξεων. Είναι και αυτή μία άλλη έκφραση 

στο συναμφότερον του λόγου και του μέλους όπου το ποιητικό κείμενο παρουσιάζεται 

άτονο κάτω από τη σημειογραφία με μορφή μιας διπλής παράλληλης γραφικής 

παράστασης. 

Ακριβώς αυτό το "συναμφότερον" είναι σύμφωνα με τον καθ. Γρ. Στάθη, που 

απαιτεί η ταυτόχρονη "ποίηση" λόγου και μέλους με υπεροχή της μουσικής κατά την 

κατασκευή των μελικών φράσεων στο "πάθος" του λόγου. Ο λόγος παραμένει το 

κύριον και ο σκοπός, το  μέλος γίνεται το όχημα και το μέσον που ερμηνεύει κατά τον 

Γρηγόριο Νύσσης "την των λεγομένων διάνοιαν". 

Βέβαια, προϋπάρχει η γενεσιουργός ποιητική διάθεση και η έμφυτη υμνολογική 

ροπή σε μία γλώσσα εκ φύσεως μελωδική. Πέραν όμως αυτών, η μουσική τέχνη είναι 

αυτή που αποκαλύπτει τον ύμνο ως μία πλήρη καλλιτεχνική αναφορά προς τον Θεό. 

Γι' αυτό και παρατηρούμε ότι σε περιόδους άνθησης της Ψαλτικής τέχνης έχουμε νέες 

μελοποιήσεις από περιώνυμους μελοποιούς σε διαφορετικές εκδοχές ή μορφές  πάνω 

στο ίδιο παλαιό ή νέο κείμενο. Ισχύει όμως και η αντίστροφη πορεία. Η ανάλυση της 

μορφής του μέλους μας οδηγεί στην μελοποιία και αυτή με τη σειρά της μας πηγαίνει 

στη σημειογραφία και στις διάφορες θέσεις όπου αναφέρεται, σχηματοποιώντας 

ταυτόχρονα ως άλλο ένδυμα, το νόημα του λόγου.   

                                                 
6 Βλ. Γρ. Στάθης, Θέματα μετάφρασης υμνολογίας και μουσικής, Τήνος 2011. 
7 Βλ. Γρ. Στάθης, Θέματα μετάφρασης υμνολογίας και μουσικής, ο.π. 
8 Βλ. Γρ. Στάθης, Η Αισθητική της Ψαλτικής Τέχνης, ο.π. 
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Οι μελοποιήσεις αυτές είναι που εμπλουτίζουν θεία λατρεία και είναι αυτές τις 

οποίες η Εκκλησία πρέπει ως Κιβωτός να θησαυρίζει και να χρησιμοποιεί στη 

λειτουργική της πράξη. Γιατί η λειτουργική παράδοση είναι η ίδια Κιβωτός, μέσα στην 

οποία συντηρήθηκαν και διασώθηκαν πλήθος πολιτισμικών στοιχείων πρώτο εκ των 

οποίων είναι η γλώσσα. Η μουσική τέχνη ως Ψαλτική της λατρείας περιφρουρεί, 

διαφυλάσσει και παραδίδει την ελληνική γλώσσα αλώβητη και καθαρή με την ποικιλία 

των καταλήξεών της, με τους τόνους και τα πνεύματά της όπως πέρασαν και 

αναπτύχθηκαν στην σημειογραφίας της, γιατί αυτά είναι μελικά στοιχεία κι έχουν το 

δικό τους εκφραστικό βάρος. Ενδεδυμένη το μέλος των ψαλμάτων η γλώσσα 

καθιερώθηκε και φθέγγεται τις προσευχές των ορθοδόξων Ελλήνων από γενεά σε 

γενεά9. 

Είναι η θαυμαστή και αειφόρα συνοδοιπορία του λόγου και του μέλους υπό τη 

μορφή μιας υψηλής τέχνης σε σύνθετη και τελειότατη μορφή που ουσιαστικά 

μετασχηματίζεται ως ο κύριος χαρακτήρας και η σύνολη έκφραση της Εκκλησίας10, 

ενώ μπορεί εύκολα να γίνει σαφές ότι η ενασχόληση με την πολιτιστική δημιουργία 

αιώνων η οποία μεταφέρεται με τις φτερούγες της λατρείας, είναι αυτή που 

διαμορφώνει αποφασιστικά τους ανθρώπους που μετέχουν σε αυτήν με ευαισθησία, 

λειτουργικό ένστικτο, καλλιέπεια και καλλιτεχνία11.  

Το μέλος συμπορεύεται με το λόγο ως ένα συνομοούσιο εκπόρευμα της ψυχής, 

ως μία τέχνη αυθύπαρκτη που μπορεί να υπερβαίνει πολλές φορές στις έννοιες των 

λέξεων και να εκφράζει από μόνη της μέσα από τα ψυχοακουστικά της αποτελέσματα, 

κατευθείαν την ουσία των εννοιών που διατυπώνουν οι λέξεις. Στο ποιητικό κείμενο 

όλες οι λέξεις αλλά κυρίως οι χρησιμοποιούμενοι όροι με βαρύτητα θεολογική, 

δογματική, χρονική ή τοπική και οι φράσεις, μικρές ή εκτενέστερες, περικλείουν ή 

αναπτύσσουν ένα πλήρες νόημα12. Το νόημα αυτό το περικλείουν και οι κοινές και 

παραδεδομένες μελωδικές θέσεις ή και κάποιες νεοφανείς που ο μελοποιός προέκρινε 

με φαντασία και ως όφειλε εκ της παραδόσεως. 

Η κλασική βυζαντινή μουσική πρέπει να αναζητηθεί τον ιδ' και ιε' αιώνα, τότε 

που ανθούν και ακμάζουν στην τελευταία τους βυζαντινή αναλαμπή και οι άλλες καλές 

                                                 
9 Βλ. Γρ. Στάθης, "Η των ήχων τερπνότης. Η χειρόγραφη παράδοση της Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής 

μουσικής ήτοι της Ψαλτικής Τέχνης",  Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, περίοδος 1994-1995, Αθήνα 1994. 
10 Βλ. Γρ. Στάθης, Θέματα μετάφρασης υμνολογίας και μουσικής, ο.π. 
11 Βλ. Εμ. Γιαννόπουλος, "Εάν μη εύσημον λόγον δώτε ώς γνωσθήσεται το λαλούμενον;" Η γλώσσα και 

η μουσική στην λατρεία του Θεού, Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου, Βόλος 2014. 
12 Βλ. Γρ. Στάθης, Η Αισθητική της Ψαλτικής Τέχνης, ο.π. 
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τέχνες, η αρχιτεκτονική και η ναοδομία, η αγιογραφία, η κεντητική. Και ακόμα στους 

εγγύτερους μεταβυζαντινούς αιώνες τους "νεοκλασικούς13" όπως θα μπορούσαμε να 

τους χαρακτηρίσουμε και τους νεώτερους, η τέχνη αυτή εξελίχθηκε και 

μετασχηματίστηκε κατά τις απαιτήσεις των καιρών και της θείας λατρείας ώστε να 

εκφράζει πάντοτε το σύνολο των πιστών. Η ψαλτική τέχνη, παραμένει το μέσο και όχι 

ο αυτοσκοπός14 συμβάλλοντας σε μία λατρεία με πάγκοινο ευχαριστηριακό χαρακτήρα 

στον τύπο μιας αέναης υμνολογίας.  

 

"Αληθώς άξιον εστί και δίκαιον... σε  υμνείν, σε προσκυνέιν σε 

δοξολογείν...ακαταπάύστοις στόμασιν, ασιγήτοις δοξολογίαις, τον επινίκιον ύμνον... 

λαμπρά τη φωνή άδοντα, βοώντα, δοξολογούντα, κεκραγότα..." 

 

Η διδασκαλία της Εκκλησίας καταγράφεται στην εκκλησιαστική υμνογραφία, 

όπου ξεδιπλώνεται η χριστολογία, η τριαδική θεολογία, η εκκλησιολογία, η 

σωτηριολογία, κλπ. και μέσω της Ψαλτικής  και κατά τη διάρκεια της κοινής λατρείας 

η Εκκλησία κατηχεί και διδάσκει τους πιστούς15.   

Επί τούτου θα πρέπει να διαχωρίσουμε τη μουσική που ανηφορίζει τον δίχως 

όρια δρόμο μιας προσωπικής τέχνης από την λειτουργική ψαλτική που διακονεί με 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τη λατρεία. Η Ψαλτική είναι μία τέχνη υψηλή και 

βαρύτιμη, το ύψος της όμως κρύβεται στην απλότητα και τη μεγαλοπρέπεια, τη 

γλαφυρότητα και τη μουσικότητα με την οποία διακονεί τον λόγο. Αυτός παραμένει το 

πρωτεύον στην αδιαίρετη ενότητα λόγου και μέλους που αποτελεί το συναμφότερον 

της Ψαλτικής τέχνης.  

Όπου και εξαιτίας άλλων παραγόντων η ενότητα αυτή διαταράσσεται και ο 

σύνδεσμος λόγου και μέλους αποκόπτεται, η μουσική καλείται να ξαναβρεί τους 

κατάλληλους δρόμους ώστε να επανατοποθετούνται τα πράγματα στη σωστή τους 

βάση και σύμφωνα με τις επιταγές της πατερικής παράδοσης. Τις περισσότερες φορές 

κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει με αποφυγή ακροτήτων και με καλή γνώση των κανόνων 

της τέχνης16. 

                                                 
13 Βλ. Γρ. Στάθης, Η Ψαλτική Τέχνη σήμερα, ο.π. 
14 Βλ. Γρ. Στάθης, Θέματα μετάφρασης υμνολογίας και μουσικής, ο.π. 
15 Βλ. Μητρ. Σηλυβρίας Αιμιλιανός, "Η υμνολογία όμηρος της μουσικής", Σύναξη (81), 2002. 
16 Βλ. Εμ. Γιαννόπουλος, "Εάν μη εύσημον λόγον δώτε ώς γνωσθήσεται το λαλούμενον;" ο.π. 
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Το μουσικό έργο είναι στη φύση του μία μοναδική πνευματική δημιουργία που 

ακολουθεί μία επίσης από τις πολλές και ποικίλες μορφές της μελοποιίας. Η Ψαλτική 

είναι εκ φύσεως πολυποίκιλη και πολυσχιδής όπως ο Μανουήλ Χρυσάφης θεωρεί. Το 

καθένα μελοποίημα που εντάσσεται στην τάξη της νυχθημέρου ακολουθίας έχει και 

πρέπει να έχει μία πληρότητα από εκφραστική ή αισθητική άποψη. Είναι η εξύψωση 

του εσωτερικού κόσμου από γης εις ουρανόν17.  

Ως λειτουργική, εκκλησιαστική μουσική, η ερμηνεία της ψαλτικής δεν είναι 

υπόθεση εξωεκκλησιαστικών καλλιτεχνών αλλά των ψαλτών και των ιερέων18 που 

πρέπει να έχουν και συναίσθηση του καλλιτεχνικού τους έργου. Ο ψάλτης είναι ο 

κύριος καλλιτέχνης ερμηνευτής όλων αυτών των σημαντικών και ιδιαίτερων έργων που 

μας παρεδόθησαν και συνεχίζουν την πορεία τους στον χρόνο και πρέπει να είναι και 

καλλιτέχνης. Και ως καλλιτέχνης είναι ελεύθερος, επειδή το μέλος που ψάλλει ως 

δημιούργημα του πνεύματος είναι ελεύθερο, και γνωρίζουμε ότι το πνεύμα "όπου θέλει 

πνεί"19. Είναι ο φυσικός φορέας μιας στιγμιαίας και ανεπανάληπτης τέχνης που ρέει 

αέναα ανάλογα με το φωνητικό άγγιγμα του ερμηνευτή. 

Η ερμηνεία του μέλους είναι από μόνη της μια αισθητική ανάγνωση και θεώρησή 

του. Ο ερμηνευτής έχει μπροστά του ένα κείμενο με συναμφότερη γραφή λόγου και 

μέλους που ανήκει σε συγκεκριμένο είδος μελοποιίας και ακόμα αυτό το κείμενο 

αναφέρεται σε ένα ιστορικό γεγονός συγκεκριμένης εποχής για παράδειγμα το 

κοντάκιο "Τη Υπερμάχω στρατηγώ" ή ο ειρμός "Χριστός γεννάται δοξάσατε"20. Τα 

στοιχεία αυτά πρέπει να τα γνωρίζει ο ερμηνευτής για να μετουσιώσει στον δεδομένο 

λειτουργικό χρόνο της λατρευτικής πράξης τα άυλα και τα άχρονα.  

Σημειώνεται δε, ότι στις διαχρονικές αρχές του μέλους με την συναμφότερη 

έννοια του λόγου και της ποίησης ανήκουν η κατανυκτικότητα, δηλαδή εκείνη η 

κατάσταση του θυμικού που οδηγεί τους πιστούς σε ευσέβεια και η συντηρητικότητα21 

με την έννοια της μονιμότητας και του σεβασμού των παραδοσιακών μορφών 

δημιουργίας σε μία μουσική αυστηρά μονόφωνη, ανόργανη και τροπική. 

Ειδικότερες παρατηρήσεις για τον χειρισμό της ψαλτικής και συνήθη λάθη τα 

οποία παρατηρούνται στη λειτουργική πράξη μπορούμε να αντλήσουμε από την 

                                                 
17 Βλ. Γρ. Στάθης, Η Αισθητική της Ψαλτικής Τέχνης, ο.π. 
18 Βλ. Γρ. Στάθης, Μορφολογία και έκφραση της Βυζαντινής Μουσικής, ο.π. 
19 Βλ. Γρ. Στάθης, Η Αισθητική της Ψαλτικής Τέχνης, ο.π. 
20 Βλ. Γρ. Στάθης, Η Αισθητική της Ψαλτικής Τέχνης, ο.π. 
21 Βλ. Γρ. Στάθης, Μορφολογία και έκφραση της Βυζαντινής Μουσικής, ο.π. 
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εργασία του Μανώλη Γιαννόπουλου, "Εάν μη εύσημον λόγον δώτε πώς γνωσθήσεται το 

λαλούμενον;" στην οποία καταγράφει τα συμπεράσματα της σχετικής του έρευνας. 

 

 

Πρακτικό μέρος 

 

Αναστάσιμα απολυτίκια-θεοτοκία  

 

Ἦχος α' 

Ἀπολυτίκιον 

Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ 

ἄχραντόν σου σῶμα, ἀνέστης τριήμερος Σωτήρ, δωρούμενος τῶ κόσμω τὴν ζωήν. 

Διὰ τοῦτο αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, ἐβόων σοὶ Ζωοδότα. Δόξα τὴ Ἀναστάσει 

σου, Χριστέ, δόξα τὴ βασιλεία σου, δόξα τὴ οἰκονομία σου, μόνε Φιλάνθρωπε. 

  

Θεοτοκίον 

Τοῦ Γαβριὴλ φθεγξαμένου σοὶ Παρθένε τὸ Χαῖρε, σὺν τὴ φωνὴ ἐσαρκοῦτο ὁ τῶν 

ὅλων Δεσπότης, ἐν σοὶ τὴ ἁγία κιβωτῶ, ὡς ἔφη ὁ δίκαιος Δαυϊδ, ἐδείχθης 

πλατυτέρα τῶν οὐρανῶν, βαστάσασα τὸν Κτίστην σου. Δόξα τῶ ἐνοικήσαντι ἐν 

σοί, δόξα τῶ προελθόντι ἐκ σοῦ, δόξα τῶ ἐλευθερώσαντι ἡμᾶς διὰ τοῦ τόκου σου. 

 

 Ἦχος δ' 

Ἀπολυτίκιον 

Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου 

Μαθήτριαι, καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, τοὶς Ἀποστόλοις 

καυχώμεναι ἔλεγον, Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἡγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, δωρούμενος 

τῶ κόσμω τὸ μέγα ἔλεος. 

  

Θεοτοκίον 

Τὸ ἀπ' αἰῶνος ἀπόκρυφον, καὶ Ἀγγέλοις ἄγνωστον μυστήριον, διά σού Θεοτόκε 

τοὶς ἐπὶ γῆς πεφανέρωται, Θεὸς ἐν ἀσυγχύτῳ ἑνώσει σαρκούμενος, καὶ Σταυρὸν 

ἑκουσίως ὑπὲρ ἡμῶν καταδεξάμενος, δι' οὗ ἀναστήσας τὸν πρωτόπλαστον, 

ἔσωσεν ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

  

Ἦχος πλ. α' 

Ἀπολυτίκιον 

Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς 

σωτηρίαν ἡμῶν, ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν, ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, 

ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῶ, καὶ θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεώτας, ἐν τῇ 

ἐνδόξω Ἀναστάσει αὐτοῦ. 
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Θεοτοκίον 

Χαῖρε πύλη Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος, χαῖρε τεῖχος καὶ σκέπη τῶν προστρεχόντων εἰς 

σέ, χαῖρε ἀχείμαστε λιμὴν καὶ Ἀπειρόγαμε, ἡ τεκοῦσα ἐν σαρκὶ τὸν Ποιητὴν σου 

καὶ Θεόν, πρεσβεύουσα μὴ ἐλλείπης, ὑπὲρ τῶν ἀνυμνούντων, καὶ προσκυνούντων 

τὸν Τόκον σου. 

  

Ἦχος πλ. δ' 

Ἀπολυτίκιον 

Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος, ταφὴν καταδέξω τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς 

ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν, Κύριε δόξα σοι. 

  

Θεοτοκίον 

Ὁ δι' ἡμᾶς γεννηθεὶς ἐκ Παρθένου, καὶ σταύρωσιν ὑπομείνας ἀγαθέ, ὁ θανάτῳ τὸν 

θάνατον σκυλεύσας, καὶ Ἔγερσιν δείξας ὡς Θεός, μὴ παρίδῃς οὓς ἔπλασας τῇ 

χειρί σου, δεῖξον τὴν φιλανθρωπίαν σου ἐλεῆμον, δέξαι τὴν τεκοῦσάν σε 

Θεοτόκον πρεσβεύουσαν ὑπὲρ ἡμῶν καὶ σῶσον Σωτὴρ ἡμῶν, λαὸν 

ἀπεγνωσμένον. 

 

Κοντάκιον εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Θεοτόκου 

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν 

εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε· Ἀλλ’ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος 

ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε 

νύμφη ἀνύμφευτε. 

 

Μεγαλυνάριον τῆς Θεοτόκου 

Ἦχος α',  Ἦχος δ', Ἦχος πλ. α', Ἦχος πλ. δ' 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, 

τὴν ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον σὲ μεγαλύνομεν 
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3) Πώς κατανοείτε την έκφραση "συναμφότερον λόγου και μέλους" 
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5) Ποιες είναι οι ιδιότητες με τις οποίες το μέλος μπορεί να εκφράζει την καθαυτή 

έννοια του λόγου; 

6) Πώς αντιλαμβάνεστε την έννοια "ερμηνεία" του μέλους και ποιες είναι οι 

διαχρονικές αρχές του Ψαλτικού μέλους; 
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2. Ψαλτική, λειτουργική τέχνη και μουσική επιστήμη 

 

Λέξεις κλειδιά: τέχνη, επιστήμη, θεολογία, έκφραση, μορφή. 

 

Κατά τη μελέτη και τη σπουδή της Ψαλτικής Τέχνης παρουσιάζεται διαχρονικά o 

δισυπόστατος χαρακτήρας της. Η βυζαντινή μουσική είναι τέχνη και μαζί επιστήμη. 

Και ως επιστήμη έχει την τεχνική της και μπορούμε να την αναλύσουμε και να την 

εξηγήσουμε.  

Ως λειτουργική τέχνη όμως είναι ταγμένη στη διακονία της λατρείας και στη 

θεραπεία του ποιητικού λόγου. Αναδύεται μέσ΄ απ την ουσία της ορθόδοξης λατρείας 

και εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο τον μυσταγωγικό, τον αναγωγικό της χαρακτήρα 

και την κατάνυξη ως βασικά της στοιχεία.  

Η Ψαλτική τέχνη, είναι η επίσης η μουσική θεολογία της Εκκλησίας μας. 

Εκφράζει μουσικά την ορθόδοξη παράδοση και διακονεί τα μυστήρια της Εκκλησίας 

και τις νυχθήμερον ακολουθίες του εκκλησιαστικού τυπικού, αποθησαυρίζοντας 

παράλληλα και προβάλλοντας ως ζωντανό μνημείο την ελληνιστική γλώσσα στη 

σύγχρονη εποχή. 

Ως τέχνη, η Ψαλτική αποτελεί μία οντότητα πνευματική, μίαν αξία και φανέρωμα 

του πνεύματος του δημιουργού και κατά συνέπεια είναι και μία προσωπική και 

ανεπανάληπτη δημιουργία. Και επειδή σύμφωνα με τον Ευαγγελικό λόγο "το πνεύμα 

όπου θέλει πνεί" ως ελεύθερο, έχουμε και στη βυζαντινή μουσική σαν τέχνη, δημιουργία 

στην κάθε εποχή με τα δικά της ανεπανάληπτα χαρακτηριστικά. Και μπορούμε να 

μιλάμε για αριστουργήματα και για θεσπέσιες θέσεις των μελουργών με τις οποίες οι 

πιστοί κατευφραίνονται και ανάγονται σε μία άλλη σφαίρα στον αναβαθμό της 

κατανύξεως για αμεσότερη προσομιλία με το Θεό22. 

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι και τα χαρακτηριστικά εκείνα 

που καθορίζουν τη Ψαλτική. Αυτή είναι μία φωνητική, μονόφωνη, ανόργανη και 

τροπική μουσική τέχνη.  

Ως φωνητική τέχνη, δίνει πνοή και χρωματίζει την φωνή της δεήσεως και της 

δοξολογίας προς τον Θεόν και την αποπέμπει ως θυμίαμα εύοσμον ενώπιόν του εκ 

μέσης καρδίας. Η μονοφωνία συντελεί στην ενότητα της πίστεως και στην ομόνοια των 

                                                 
22 Βλ. Γρ. Στάθης, Μορφολογία και έκφραση της Βυζαντινής Μουσικής, Αθήνα 1980. 
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πιστών. Ο πλούτος αυτής της φωνητικής και μονόφωνης έκφρασης πραγματοποιείται 

σύμφωνα με την παράδοση του οκτωήχου συστήματος στηριζόμενος στην ποικιλία των 

μικροδιαστημάτων, στα "λεπτά" διαστήματα όπως λέγονται23. Αυτά τα λεπτά 

διαστήματα είναι που δίνουν την πλαστικότητα στην έκφραση, και αποδίδουν 

αρτιότερα και τελειότερα τα νοήματα των ύμνων. Αυτός είναι κι ο λόγος που η 

παράδοση απέκλεισε από την λατρεία τη χρήση οργάνων. Η φωνή αναδεικνύεται ως το 

τιμιώτερον και τέλειον όργανο24 όπως συνηγορούν και οι Πατέρες της Εκκλησίας. 

 Η τροπικότητα περικλείει ως σύστημα τα λεπτά διαστήματα και παραπέμπει 

στους λεγόμενους "τρόπους" της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Η ποικιλία των 

τετραχόρδων και πενταχόρδων διατάξεων των φθόγγων και των εμπεριεχομένων τους 

διαστημάτων, ξεπερνά το ματζόρε και το μινόρε του τονικού συστήματος της Δύσης 

και δομεί τα τρία γένη των διαστημάτων. Είναι το διατονικό, το χρωματικό και το 

εναρμόνιο, που φανερώνονται και αυτά ως προερχόμενα από την αρχαία ελληνική 

μουσική θεωρία.  

Ως άμεσο αποτέλεσμα αυτού του ιδιαίτερου διφυούς της χαρακτήρα καθώς και 

των παραμέτρων που συμπορεύονται με αυτόν, έχουν ειδικότερο ενδιαφέρον οι 

διδακτικές προσεγγίσεις της Ψαλτικής. 

Στην Ψαλτική ως επιστήμη, τα στοιχεία που προσδιορίζουν καθοριστικά την 

εξέλιξη και την ανάπτυξή της στην ιστορική της πορεία, οι ειδικότερες θεωρητικές και 

ιστορικές συνιστώσες της, είναι το σημειογραφικό της σύστημα και η ύπαρξη 

επωνύμων μελοποιών που συγκροτούν μία κυρίως λόγια, επιστημονική υφή, η οποία 

δικαιολογεί την ύπαρξη ενός οργανωμένου εκπαιδευτικού σχεδίου για την εκμάθησή 

της. Ακόμη, το θεωρητικό της σύστημα, η μελέτη της ιστορίας της και η μορφολογική 

δομή των διαφόρων μελών, συνηγορούν για τον παραπάνω ισχυρισμό, που δικαιολογεί 

την ύπαρξη ενός συντεταγμένου προγράμματος εκμάθησης και σπουδής25.   

Από την άλλη, η διαδικασία της ερμηνευτικής μίμησης του διδασκάλου και η 

αφομοίωση των ερεθισμάτων του λειτουργικού περιβάλλοντος αναδεικνύουν έναν 

                                                 
23 Βλ. Αντ. Ι. Κωνσταντινίδης, Θεώρηση και προσδιορισμός των "λεπτών" διαστημάτων 

της μίας φωνής, εκδ. Ιδρ. Βυζαντινής Μουσικολογίας, Αθήνα 2011. 
24 Βλ. Γρ. Στάθης, Μορφολογία και έκφραση της Βυζαντινής Μουσικής, ο.π. 
25 Βλ Κωνσταντινίδης Αντ, «Λογιοσύνη και παράδοση, παιδαγωγικές όψεις και 

διδακτικά προβλήματα της Ψαλτικής τέχνης», Πρακτικά 1ου Διεθνούς Διεπιστημονικού 

Μουσικολογικού Συνεδρίου «Η Ψαλτική Τέχνη ως Αυτόνομη Επιστήμη: Επιστημονικοί 

Κλάδοι – Συναφή Επιστημονικά Αντικείμενα – Διεπιστημονικές Συνεργασίες, 

Διαθεματικότητα και Διάδραση.» Βόλος, 30 Ιουνίου 2014, Βόλος 2015. 
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λαϊκότροπο, παραδοσιακό χαρακτήρα που στηρίζεται παιδαγωγικά στη βιωματική, 

προσωπική σχέση του μαθητή με τον δάσκαλο του.  

Υπό αυτήν την οπτική, η διαδικασία της μίμησης του ερμηνευτικού ύφους, της 

τοποθέτησης της φωνής,  των αναπνοών,  της εκφοράς των φθόγγων, της ανάλυσης των 

ποιοτικών σημαδιών, των μελικών συμπλεγμάτων, των διαφόρων φράσεων και βεβαίως 

της πορείας των διαστημάτων όπου εντοπίζεται η ουσία του τροπικού συστήματος,  

αναδεικνύεται διαχρονικά ως κορυφαία και πρώτιστη, παιδαγωγική μέθοδος για την 

εκμάθηση της ψαλτικής τέχνης26.  

Η διαδικασία αυτή που συνίσταται στην ακριβή μίμηση του τρόπου απόδοσης, 

εκφοράς και ερμηνείας των μουσικών κειμένων και στην ενεργητική, βιωματική 

αφομοίωση της μουσικής έκφρασης, είναι αυτή ακριβώς που εξασφαλίζει ως ικανή και 

αναγκαία προϋπόθεση την πιστή συντήρηση και αναλλοίωτη συνέχιση της ψαλτικής 

παράδοσης. Επιπρόσθετα, είναι και αυτή που συντελεί στη διαμόρφωση ενός 

λαϊκότροπου, παραδοσιακού χαρακτήρα για αυτήν την μουσική τέχνη.  

Για την αξία ακριβώς αυτής της μιμητικής μεθόδου είναι χαρακτηριστική η 

διατύπωση της Μουσικής Πατριαρχικής Επιτροπής του 1881 στον πρόλογο της 

Εκθέσεώς της. «… η φωνητική παράδοσις δια της μακράς τριβής ενετύπου εις το ους του 

διδασκομένου τους τόνους μείζονα, ελάσσονα και ελάχιστον του διατονικού γένους, τας 

υφέσεις και διέσεις του χρωματικού, και τα διαστήματα του εναρμονίου».  

Άξια σχολιασμού είναι και η αποστροφή του Χρυσάνθου του συγγραφέα της 

Νέας Μεθόδου, για την απόδοση των διαστημάτων, η οποία περικλείει το νόημα της 

μιμητικής μεθόδου. « Δια να ψάλλει δε την κλίμακα ταύτην ο αρχάριος ορθώς,πρέπει να 

την διδαχθεί από Μουσικόν Έλληνα, διότι ο αλλοεθνής Μουσικός προφέρει τους 

φθόγγους διαφόρως δια την εθνικήν του συνήθειαν, μη μεταχειριζόμενος τα διαστήματα 

των τόνων καθ’ημάς27.»  

Παρόμοια τοποθέτηση διδακτικής παιδαγωγίας, γίνεται από τον Χρύσανθο και 

στην «Εισαγωγή» του. «Δια να δυνηθή ο αρχάριος να εκμάθη να προφέρη τους φθόγγους 

κατά τα ταύτα τα διαστήματα των τόνων, πρέπει να διδαχθεί να ψάλλη την Κλίμακα από 

ψάλτην Έλληνα, προσέχων καλώς εις την προφοράν επειδή ο αλλοεθνής μουσικός 

ψάλλων δεν φυλάττει τα διαστήματα, καθώς διωρίσθησαν28.»  

                                                 
26 Βλ. Στοιχειώδης Διδασκαλία της Εκκλησιαστικής Μουσικής, Κωνσταντινούπολις 1888.     
27 Βλ. Χρυσάνθου, Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής, Τεργέστη 1832. 
28 Βλ. Χρυσάνθου, Εισαγωγή εις το Θεωρητικόν και Πρακτικόν της εκκλησιαστικής μουσικής, 

Κωνσταντινούπολις 1821. 
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Η παιδαγωγική της μίμησης, που επιδιώκεται και διευρύνεται κύρια μέσα από τη 

μακρά και ομοιόμορφη άσκηση, αναδεικνύεται σύμφωνα με τις πηγές σε μία 

αναντικατάστατη μέθοδο η οποία ως βασικό στόχο έχει την αποτύπωση του τρόπου της 

ψαλμώδησης, και της γενικότερης στάσης και συμπεριφοράς του δασκάλου στο 

λειτουργικό περιβάλλον.  

Στην ψαλτική, ο μαΐστωρ-διδάσκαλος, είναι το απόλυτο πρότυπο, ο 

θεματοφύλακας και κλειδοκράτωρ της παράδοσης29, το άτομο που κουβαλά την 

προϋπάρχουσα γνώση και ξεκλειδώνει τα μυστικά πατήματα, τα δεξιοτεχνικά 

γυρίσματα στην τέχνη των ήχων, είναι αυτός που κληροδοτεί τη συνέχιση μιας 

αειθαλούς και απέριττης μουσικής παράδοσης30. Από την άλλη ο μαθητής, είναι ο 

επίδοξος καλλιτεχνικός του απόγονος και ο εν δυνάμει συνεχιστής της τέχνης και του 

έργου του και ο οποίος πρέπει μεταξύ άλλων να διακρίνεται και για την υπομονή του.  

Εκεί, ακριβώς εντοπίζεται η βιωματική σχέση του δασκάλου με το μαθητή του. 

Μία σχέση υπομονής, σεβασμού και εμπιστοσύνης, στην οποία επικεντρώνεται και 

προσωποποιείται, κάθε παιδαγωγική έκφανση αυτής της τέχνης. 

Είναι χαρακτηριστικά όσα καταγράφει ο καθηγητής Γρηγόρης Στάθης. «Το 

βέβαιο είναι ότι η Ψαλτική ήταν Παπαδική Τέχνη, ήταν τέχνη των παπάδων, δηλαδή των 

κληρικών και των μουσικών-ψαλτών που ανήκαν στον κατώτερο κλήρο. Η διδασκαλία 

ήταν έργο κυρίως εκκλησιαστικό. Και η μουσική ή ψαλτική απ’ τη φύση της είναι 

παραδοσιακή τέχνη, χρειάζεται δάσκαλο και μαθητή σε διαπροσωπική και άμεση σχέση 

… οργανωμένη διδασκαλία της Ψαλτικής, με πατριαρχική φροντίδα είναι πολύ 

μεταβυζαντινό γεγονός μόλις το 1727, στην Κωνσταντινούπολη31» 

Γνωστή είναι και η μέθοδος για την εκμάθηση των βασικών θέσεων, του 

Παναγιώτου Χρυσάφου του νέου, δηλαδή των μουσικών φράσεων και των μελικών 

τόξων, γνωστή ήδη από τον ιε’ αιώνα, που περιγράφει σε δεκαπεντασύλλαβο στίχο τις 

προϋποθέσεις  της μάθησης, την απαιτούμενη υπομονή και τον φόβο του Κυρίου, 

αρετές για τις οποίες πρέπει να διακρίνεται ο μαθητής της Ψαλτικής.    

                                                 
29 Βλ. Αντ. Ι. Κωνσταντινίδη, «Η εβδομάδα των Παθών και των Ψαλτών», Η βυζαντινή 

μουσική, λαϊκή κληρονομιά ενός λόγιου πολιτισμού. εφημ. Μακεδονία της Κυριακής 

7/4/2007. 
30 Ενδεικτικά και ειδικότερα για την Ψαλτική τέχνη, βλ. Γρ. Θ. Στάθη, «Η Βυζαντινή 

Μουσική στη λατρεία και στην επιστήμη», Βυζαντινά τ. 4, Αθήνα 1972.,  Γρ. Θ. Στάθη, Η 

Βυζαντινή Μουσική ως εθνική μουσική, Αθήνα 1980. Επίσης βλ. Γρ. Θ. Στάθη, Ψάλτες οι 

ασίγητοι τέττιγες της Εκκλησίας, Αθήνα 1989, και Εμ. Στ. Γιαννόπουλου, Η Ψαλτική τέχνη, 

Θεσσαλονίκη 2008.    
31 Βλ. Γρ. Θ. Στάθη, Τιμή προς τον Διδάσκαλο, Αθήνα 2001. 
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Γι’ αυτόν τον ίδιο κύριο λόγο, η ύπαρξη, ιστορικά, σχολών, ειδικευμένων στη 

διδασκαλία και την εκμάθηση της θεωρίας και της τεχνικής, λειτουργούσε πάντοτε και 

μόνο επικουρικά προς τη μουσική εκπαιδευτική πρακτική της ζωντανής πράξης του 

αναλογίου.  

Χαρακτηριστική είναι και η διαπίστωση της Πατριαρχικής Μουσικής Επιτροπής, 

η οποία δίνει επίσης έμφαση, στην αξία της ακουστικής παράδοσης. «Γνωστόν ότι η 

εκκλησιαστική μουσική διετηρήθη μέχρι του νυν κυρίως δια μόνης της φωνητικής 

παραδόσεως32».  

Κοντά στις νεώτερες πηγές, το δίπολο μαθητής-διδάσκαλος, συναντάται σχεδόν 

σε όλα τα θεωρητικά κείμενα, στις διάφορες παραλλαγές της Προθεωρίας της 

Παπαδικής αλλά και σε ενθυμήσεις στις ώες των χειρογράφων που προσφέρουν 

πολύτιμες μαρτυρίες για την παράδοση από το δάσκαλο στο μαθητή αυτής της καλής 

τέχνης33. 

Είναι χαρακτηριστική η αποτύπωση στον κώδικα ΕΒΕ 968 του ιζ’ αιώνα. «Κι 

ύστερα έχεις την έννοια σου το πως να μάθεις να τραγωδάς ταις θέσεις, καθώς σε ταις 

ψάλλει ο διδάσκαλος σου… και ρώτα τον διδάσκαλό σου να το μάθης  και αν το ηξεύρει 

είναι καλός τεχνίτης και φύλαγέ τον ειδεμή, φεύγα ογλίγωρα απ’ αυτόν και μη χάνεις τον 

καιρόν σου…» 

  Σε κάθε περίπτωση, κύριος αλλά και απώτερος, αντικειμενικός σκοπός, είναι η 

τελειότερη, δυνατή παρουσίαση των μελών, στα πλαίσια της λειτουργικής τους χρήσης. 

Ένα επιθυμητό καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, που μπορεί να επιδιώκεται μέσα από μια 

διαδικασία, συναυλιακής, λόγιας κατ’ ουσίαν υφής, η οποία όμως στηρίζεται σε μία 

κατ’ εξοχήν εκπαιδευτική πρακτική που συναντάται στις παραδοσιακές τέχνες.  

Και εκεί ακριβώς βρίσκεται το σημείο όπου η λογιοσύνη συναντά τη λαϊκή 

παράδοση στην ιστορία της Ψαλτικής, ενώ το σημειογραφικό σύστημά της, 

ολοκληρώνει το θεματικό του χαρακτήρα, κύρια σαν ένα βοηθητικό μέσο της 

ακροαματικής Και εκεί ακριβώς βρίσκεται το σημείο όπου η λογιοσύνη συναντά τη 

λαϊκή παράδοση στην ιστορία της Ψαλτικής, ενώ το σημειογραφικό σύστημά της, 

ολοκληρώνει το θεματικό του χαρακτήρα, κύρια σαν ένα βοηθητικό μέσο της 

ακροαματικής μνήμης34.  

                                                 
32 Βλ. Στοιχειώδης Διδασκαλία, ο.π. 
33 Βλ. Γρ. Θ. Στάθη, Τιμή προς τον Διδάσκαλο, ο.π. 
34 Βλ Κωνσταντινίδης Αντ, «Λογιοσύνη και παράδοση, παιδαγωγικές όψεις και 

διδακτικά προβλήματα της Ψαλτικής τέχνης», ο.π. 
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Η αντίφαση αυτή που εκπορεύεται από τον λόγιο και ταυτόχρονα παραδοσιακό 

χαρακτήρα της Ψαλτικής Τέχνης έχει άμεσες διδακτικές και παιδαγωγικές επιπτώσεις 

οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν υπό την οπτική της σύγχρονης παιδαγωγικής 

επιστήμης και των διαφόρων μουσικοπαιδαγωγικών θεωριών που μας βοηθούν στην 

κατανόηση του μουσικού φαινομένου. 

 

Πρακτικό μέρος 

 

Αναστάσιμα απολυτίκια-θεοτοκία  

 

Ἦχος β' 

Ἀπολυτίκιον 

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ Ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν Ἅδην ἐνέκρωσας τὴ 

ἀστραπὴ τῆς θεότητος, ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεώτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, 

πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον, Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν 

δόξα σοί. 

  

Θεοτοκίον 

Πάντα ὑπὲρ ἔννοιαν, πάντα ὑπερένδοξα, τὰ σὰ Θεοτόκε μυστήρια, τὴ ἁγνεία 

ἐσφραγισμένη, καὶ παρθενία φυλαττομένη, Μήτηρ ἐγνώσθης ἀψευδής, Θεὸν 

τεκοῦσα ἀληθινόν, αὐτὸν ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

  

Ἦχος πλ. β' 

Ἀπολυτίκιον 

Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνήμά σου, καὶ οἱ φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν, καλὶ 

ἵστατο οἱ Μαρία ἐν τῷ τάφω, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου σῶμα. Ἐσκύλευσας τὸν 

Ἅδην, μὴ πειρασθεὶς ὑπ' αὐτοῦ, ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμενος τὴν ζωήν, ὁ 

ἀναστὰς ἐκ των νεκρῶν, Κύριε δόξα σοί. 

  

 

Θεοτοκίον 

Ὁ τὴν εὐλογημένην καλέσας σου Μητέρα ἦλθες ἐπὶ τὸ πάθος ἑκουσία βουλή, 

λάμψας ἐν τῷ Σταυρῶ, ἀναζητῆσαι θέλων τὸν Ἀδάμ, λέγων τοὶς Ἀγγέλοις. 

Συγχάρητέ μοί, ὅτι εὑρέθη ἡ ἀπολομένη δραχμή, ὁ πάντα σοφῶς οἰκονομήσας, 

δόξα σοί. 

  

Ἦχος γ' 

Ἀπολυτίκιον 

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐπίγεια, ὅτι ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι 

αὐτοῦ, ὁ Κύριος, ἐπάτησε τῶ θανάτω τὸν θάνατον, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν 

ἐγένετο, ἐκ κοιλίας ἄδου ἐρρύσατο ἡμᾶς, καὶ παρέσχε κόσμω τὸ μέγα ἔλεος. 
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Θεοτοκίον 

Σὲ τὴν μεσιτεύσασαν τὴν σωτηρίαν τοῦ γένους ἡμῶν, ἀνυμνοῦμεν Θεοτόκε 

Παρθένε, ἐν τῇ σαρκὶ γὰρ τὴ ἐκ σοῦ προσληφθείση, ὁ Υἱός σου καὶ Θεὸς ἡμῶν τὸ 

διὰ Σταυροῦ καταδεξάμενος πάθος, ἐλυτρώσατο ἡμᾶς, ἐκ φθορᾶς ὡς 

φιλάνθρωπος. 

Ἦχος βαρὺς 

Ἀπολυτίκιον 

Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον, ἠνέῳξας τῷ Λῃστῇ τὸν Παράδεισον, τῶν 

Μυροφόρων τὸν θρῆνον μετέβαλες, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις κηρύττειν 

ἐπέταξας· ὅτι ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

 

Θεοτοκίον 

Ὡς τῆς ἡμῶν Ἀναστάσεως θησαύρισμα, τοὺς ἐπὶ σοὶ πεποιθότας Πανύμνητε, ἐκ 

λάκκου καὶ βυθοῦ πταισμάτων ἀνάγαγε· σὺ γὰρ τοὺς ὑπευθύνους τῇ ἁμαρτίᾳ, 

ἔσωσας τεκοῦσα τὴν σωτηρίαν, ἡ πρὸ τόκου Παρθένος, καὶ ἐν τόκῳ 

Παρθένος, καὶ μετὰ τόκον πάλιν οὖσα Παρθένος. 

  

Μεγαλυνάριον τῆς Θεοτόκου 

Ἦχος β', Ἦχος πλ. β', Ἦχος γ', Ἦχος βαρύς' 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν 

ἀδιαφθόρως, Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον σὲ μεγαλύνομεν 
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Στάθης Γρ., Ψάλτες οι ασίγητοι τέττιγες της Εκκλησίας, Αθήνα 1989. 

Στάθης Γρ., Τιμή προς τον Διδάσκαλο, Αθήνα 2001. 

Χρυσάνθου, Εισαγωγή εις το Θεωρητικόν και Πρακτικόν της εκκλησιαστικής μουσικής, 

Κωνσταντινούπολις 1821. 

Χρυσάνθου, Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής, Τεργέστη 1832. 

 

Εργασίες 

1) Ποιος είναι ο διαχρονικός χαρακτήρας της Ψαλτικής τέχνης και ποια είναι τα 

κύρια χαρακτηριστικά της ; 

2)  Ποια χαρακτηριστικά δομούν τον λόγιο χαρακτήρα της Ψαλτική τέχνης; 

3) Ποια χαρακτηριστικά δομούν τον λαϊκότροπο χαρακτήρα της Ψαλτική τέχνης; 

4) Ποιοι είναι οι άξονες που στηρίζουν τη διδακτική της Ψαλτικής τέχνης; 

5) Ποια είναι η θέση του μαΐστορος- διδασκάλου στην εκμάθηση της Ψαλτικής τέχνης 

και πώς τοποθετούνται οι διδάσκαλοι (Χρύσανθος ο εκ Μαδύτων, η Πατριαρχική 

Μουσική Επιτροπή, Γρηγόρης Στάθης) στο θέμα της διδασκαλίας της Ψαλτικής 

τέχνης; 

6) Εξηγείστε και αναπτύξτε τη φράση: "το σημειογραφικό σύστημα, ολοκληρώνει το 

θεματικό του χαρακτήρα, ως ένα βοηθητικό μέσο της ακροαματικής μνήμης" 
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3. Υμνολογία Ι. Από τις απαρχές της χριστιανικής ποίησης 

μέχρι και το κοντάκιο 

 

Λέξεις κλειδιά: υμνολογία, μέλος, τροπάρια, λειτουργικά βιβλία, ωδή, κοντάκιο, 

Ρωμανός ο Μελωδός.  

 

Θεωρητικό μέρος 

 

Ως "Υμνολογία" ονομάζουμε την  επιστήμη που ασχολείται και ερευνά την 

γέννηση, την εξέλιξη και το περιεχόμενο της εκκλησιαστικής ποίησης της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας στην ιστορική, φιλολογική, θεολογική και μουσικολογική διάστασή της. 

Μέσα από αυτήν την εξέταση αναδεικνύονται η καλλιτεχνική ποιότητα και 

λειτουργική σημασία των ύμνων. Η άνθιση της ελληνικής υμνογραφίας κατά τη 

βυζαντινή περίοδο και παρά το γεγονός ότι αυτή περιλαμβάνει τόσο πρωτοβυζαντινά 

όσο και μεταβυζαντινά δημιουργήματα οδήγησε στην συχνή χρήση του όρου 

"Βυζαντινή Υμνογραφία"35. 

 Είναι γνωστό ότι ο άνθρωπος αισθάνεται την πηγαία ανάγκη να επικοινωνήσει 

με τον Θεό και να εκφράσει τα συναισθήματα και τα αιτήματά του προς αυτόν. Η 

Εμμελής και έμμετρη προσευχητική έκφραση είναι κάτι που συναντάται ήδη από την 

αρχαιότητα σε διαφόρους λαούς. Ειδικότερη μνεία γίνεται στην εβραϊκή ποίηση η 

οποία διακρίνεται για τη θρησκευτικότητά της και το μεταφυσικό της προσανατολισμό. 

Είναι η ιδιαίτερη εκείνη ανάγκη επικοινωνίας με τον Θεό που εκφράζεται ως 

δοξολογία, ως ικεσία, ως αίτηση, ως παράκληση και ευχαριστία. 

Η επικοινωνία αυτή μπορεί να είναι σε προσωπική βάση μία καθαρά ιδιωτική 

θρησκευτική υπόθεση ή και ομαδική που αναπέμπεται από την κοινότητα πλέον 

έρρυθμα ή πεζά. Κατά την παράδοση δε διαφόρων λαών κυρίως εμμελώς όπου 

παρατηρούμε τη συμπόρευση της ποίησης με τη μουσική ή και με το χορό ακόμη, σε 

μία ολοκληρωμένη έκφραση όπου η κάθε τέχνη επενδύει στο περιεχόμενο και στις 

ιδιαίτερες εκφραστικές δυνατότητες της άλλης συνθετικά και ολοκληρωμένα .   

Βέβαια πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και ύμνοι σε απλή στιχουργική 

δομή, χωρίς να σημειώνεται η λειτουργική τους χρήση, οι οποίοι ανασύρονται από τη 

                                                 
35 Βλ. Π.Β. Πάσχος, Λόγος και Μέλος,  εκδ Αρμός, Αθήνα 1999, σ. 19. 
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λήθη, απασχολούν καθαρά και μόνο την έρευνα και οι οποίοι και παρουσιάζουν 

επιστημονικό ενδιαφέρον. Όμως  η Υμνολογία αποτελεί στην τελεία μορφή της το 

συναμφότερον λόγου και μέλους και όπως τονίζει ο καθηγητής Γρηγόρης Στάθης "ο 

λόγος είναι το κύριον και ο σκοπός, το μέλος είναι το όχημα και το μέσον36". Σε κάθε 

περίπτωση δεν πρέπει να μας διαφεύγει για τη διαχρονική, προσωπική και πάνδημη  

αξία της ότι "αυτή η ποίηση με το θείο βυζαντινό μέλος της έγινε ο αχώριστος σύντροφος 

των πιστών σ' όλες τις λατρευτικές συνάξεις τους, μα και καταφύγιο του καθενός χωριστά 

σε ώρα μεγάλης θλίψεως ή ευφροσύνης37" .  

Με βάση την ιστορική και ποιοτική εξέλιξη των πραγμάτων, η ελληνική 

υμνογραφία μπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερις περιόδους: 

Α' περίοδος (α'-δ' αι.). Χαρακτηρίζεται ως περίοδος της προπαρασκευής και της 

δημιουργίας των προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. 

Με απλούς ύμνους αρχικά οι χριστιανοί στις πρώτες λατρευτικές συνάξεις προσπαθούν 

να βρουν την μελική και ποιητική τους έκφραση εν μέσω διωγμών. Οι αιρέσεις που 

εμφανίζονται, επιτείνουν το πρόβλημα και οδηγούν στην αναζήτηση μιας σαφούς 

ποιητικής και λειτουργικής ιδιοπροσωπείας η οποία σταδιακά σχηματοποιείται 

εκφράζοντας και το δογματικό πλαίσιο. Ύμνοι όπως ο επιλύχνιος, ο επινίκιος 

τρισάγιος, η θ' ωδή ανήκουν σ' αυτήν την περίοδο. 

Β΄ περίοδος (ε'-ζ' αι.). Είναι μία περίοδος ακμής και άνθισης της υμνογραφίας με 

την ποιητική μορφή του κοντακίου ως έμμετρο λυρικό εγκώμιο και τον Ρωμανό τον 

Μελωδό να δεσπόζουν. 

Γ' περίοδος (η'- ια' αι.). Η δογματική ποίηση των κανόνων ως ένα νέο είδος 

ποίησης, κυριαρχεί μετά τη διαμάχη της εικονομαχίας. Ποιητές όπως ο Ιωάννης 

Δαμασκηνός, ο Ανδρέας Κρήτης και ο Κοσμάς ο Μελωδός, δίνουν το ιδιαίτερο στίγμα 

της περιόδου. 

Δ' περίοδος (ιβ΄ αι. - σήμερα). Με την παγίωση των λειτουργικών τύπων, η νέα 

ποιητική δημιουργία συνεχίζει να υφίσταται και ακολουθεί τη ζωή της Εκκλησίας 

μιμούμενη τα παλαιότερα ποιητικά πρότυπα χωρίς καινοτομίες.    

 

Η Α' περίοδος της υμνογραφίας 

                                                 
36 Βλ Γρ.Θ. Στάθης, Ο Λειτουργικός Λόγος της Ορθοδόξου Εκκλησίας σήμερα, Τήνος 2011 

http://www.ecclesia.gr/greek/holySynod/commitees/liturgical/id_stathis.pdf, 2/3/2021, σ. 6. 
37 Βλ. Π.Β. Πάσχος, Λόγος και Μέλος,  εκδ Αρμός, Αθήνα 1999, σ. 35. 
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Στην Υμνογραφία είναι κοινή η χρήση όρων όπως άσμα, ύμνος, ωδή, υμνωδία, 

εφύμνιον, μελωδία, οι οποίοι αποτελούν κληρονομιά από την παλαιότερη παράδοση. 

Η ανίχνευση των απαρχών της εκκλησιαστικής ποίησης εντοπίζεται στους 

αποστολικούς χρόνους όπου μπορούμε να εντοπίσουμε τις σχετικές μαρτυρίες. Είναι 

χαρακτηριστικές οι αναφορές του αποστόλου Παύλου, στην επιστολή προς Εφεσίους 

(5,18-19). "μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν 

Πνεύματι, λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ 

ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ"  και στην προς Κολλασαείς (3,16) 

"διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ἐν 

χάριτι ᾄδοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ."  

Οι πρώτοι Χριστιανοί, στην πλειονότητά του προερχόμενοι εξ Ιουδαίων 

χρησιμοποίησαν τους ύμνους της Ιουδαϊκής Συναγωγής και είναι βέβαιο ότι οι 

αρχαϊκοί ύμνοι που χρησιμοποιήθηκαν στις πρωτοχριστιανικές συνάξεις αποτελούσαν 

χωρία από το Ψαλτήριο του Δαυίδ38 τα οποία αποτυπώνονται με τον όρο "Ψαλμοί". 

Επίσης κείμενα από την Καινή Διαθήκη39 και κυρίως από το ευαγγέλιο του Λουκά, 

όπως το μεγαλυνάριο της Θεοτόκου, η προσευχή του Ζαχαρία και η προσευχή του 

δικαίου Συμεών, αλλά και άλλα αποδεσμευμένα από τον βιβλικό λόγο όπως η 

επιλύχνιος ευχαριστία.  

Με τη χρήση αντιφωνικών μελών που παρατηρείται ήδη από τον 2ο μΧ αιώνα 

καταγράφονται και οι πρώτες προσπάθειες για τη δημιουργία πρωτότυπης χριστιανικής 

υμνογραφίας. Παρά το γεγονός ότι με την εδραίωση του Χριστιανισμού η υμνογραφία 

έπρεπε να έχει καθοριστική ανάπτυξη, διάδοση και χρήση στις λατρευτικές συνάξεις, 

παρατηρείται ότι επικρατούν συντηρητικές απόψεις κυρίως που θέλουν την μοναστική 

ζωή ασύμβατη με τη χρήση ύμνων απόψεις που διασκευάστηκαν εξ ανάγκης κατόπιν 

κυρίως λόγω της ώθησης που είχε η αιρετική υμνογραφία.   

Το μικρό υπόψαλμα ή εφύμνιο το οποίο συνόδευε την ψαλμωδία εξελίχθηκε σ' 

ένα μικρό ύμνο που ονομάστηκε με τον γενικότερο όρο "τροπάριο", όπως οι εν χρήσει 

αρχαίοι ύμνοι "Χριστός Ανέστη", "Ταις πρεσβείαις της Θεοτόκου", "Σώσον ημάς Υιέ 

Θεού" αρχικά με ψαλμικό στίχο και κατόπιν αυτόνομα εξελισσόμενα στα πρώτα 

                                                 
38 Βλ. Αλεξ. Ζερβουδάκη, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, μέρος Α' Υμνογραφία, Ρέθυμνο 2019, 

https://student.cc.uoc.gr/uploadFiles/177-

%CE%92%CE%A5%CE%A6%CE%A6115/%CE%92%CE%A5%CE%96%CE%91%CE%9D%CE%

A4%CE%99%CE%9D%CE%97%20%CE%A5%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%

CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1%201.pdf, 2/3/2021  
39 Βλ. Ι. Χρ. Κωνσταντινίδης, Υμνολογία , Αθήνα 1981, σ. 12. 
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ολοκληρωμένα μουσικοποιητικά δημιουργήματα. Τέτοια τροπάρια ήταν τα 

"καθίσματα", τα "στιχηρά", τα "απόστιχα" και τα "απολυτίκια".  

Τα είδη των ύμνων 

Τα τροπάρια διακρίνονται ως προς το περιεχόμενό τους σε "Τριαδικά", αν το 

περιεχόμενό τους αναφέρεται στην Αγία Τριάδα, "Δοξαστικά" όταν εξυμνείται ένα ή 

περισσότερα πρόσωπα ή ένα γεγονός και συνοδεύεται πάντοτε από τη μικρή δοξολογία 

δηλαδή το "Δόξα Πατρί και Υιώ ...", "Αναστάσιμα", όταν αναφέρονται στην Ανάσταση 

του Κυρίου, "Δεσποτικά", "Σταυρώσιμα", "Θεοτοκία", όταν αναφέρονται στην 

Θεοτόκο, "Σταυροθεοτοκία", όταν αναφέρονται στην Θεοτόκο και στο πάθος του 

Κυρίου, "Μαρτυρικά", όταν αναφέρονται στους μάρτυρες, "Αποστολικά", όταν 

αναφέρονται στους Αποστόλους και "Νεκρώσιμα", όταν αναφέρονται στους 

κεκοιμημένους.  

Άλλοι τύποι τροπαρίων ανάλογα με το περιεχόμενο τους και τον τύπο του μέλους 

τους είναι (αναφέρονται ενδεικτικά):  

Αναβαθμοί: είναι 75 μικρά ως προς την έκτασή τους τροπάρια της Παρακλητικής 

που ψάλλονται αντιφωνικά στον όρθρο της Κυριακής, και ακολουθούν τον ήχο της 

εβδομάδος. Κάθε ένας από τους 8 Ήχους έχει τρείς ομάδες αντιφώνων (εκτός τού 

πλαγίου δ΄, που έχει τέσσερις). Το περιεχόμενό τους είναι τριαδολογικό, και 

αποδίδονται στον αγ. Θεόδωρο Στουδίτη. 

Απολυτίκιον: Είναι το κεντρικό τροπάριο που περιέχει εν συντομία και με 

εγκωμιαστικό τρόπο το περιεχόμενο της εορτής, προς τιμήν του εορταζομένου 

προσώπου ή του γεγονότος της ημέρας. 

Απόστιχα και στιχηρά: τροπάρια που ψάλλονται μετά στίχου, στον εσπερινό και 

στον όρθρο. 

Αυτόμελα: τροπάρια με πρωτότυπη μετρική και μέλος που δανείζει τη μελωδία 

του στα προσόμοιά του. 

Εξαποστειλάρια: τροπάρια που ψάλλονται πρίν του αίνους στον όρθρο και 

οφείλουν την ονομασία τους στη συχνή αναφορά της λέξης "εξαπόστειλον". 

Ευλογητάρια: τροπάρια που ακολουθούν τον στίχο "Ευλογητός εί Κύριε..." και 

διακρίνονται σε αναστάσιμα και νεκρώσιμα. 

Ιδιόμελα: στιχηρά τροπάρια με πρωτότυπη εξέλιξη μέλους. 

Καθίσματα: διαίρεση του Ψαλτηρίου, όπου οι 150 Ψαλμοί χωρίζονται σε 20 

καθίσματα το καθένα εκ των οποίων περιέχει σχεδόν πάντα ισόποσους ψαλμούς. 
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Προκείμενον: σύντομος ύμνος, συνήθως ψαλμικός στίχος που ψάλλεται ή 

απαγγέλλεται πρίν την ανάγνωση του Αποστόλου ή των Αναγνωσμάτων. 

Προσόμοιον: τροπάριο που ακολουθεί τον μετρικό τονισμό και τη μελωδία ενός 

αυτόμελου τροπαρίου στο οποίοι και απευθείας αναφέρεται. 

Χερουβικό ή χερουβικός ύμνος: παπαδικό μέλος που ψάλλεται πριν την Μεγάλη 

Είσοδο και το οποίο ακολουθεί τον στίχο "Οι τα χερουβίμ μυστικώς εικονίζοντες...". 

Την Μ. Πέμπτη, το Μ. Σάββατο και στις προηγιασμένες θ. Λειτουργίες, ως Χερουβικά 

ψάλλονται άλλοι ύμνοι. 

 

Τα λειτουργικά βιβλία 

Οι παραπάνω ύμνοι εμπεριέχονται στα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας τα 

σημαντικότερα λόγω χρήσης είναι: 

Η Παρακλητική ή Οκτώηχος: Περιλαμβάνει τις αναστάσιμες ακολουθίες της 

ημέρας κατ' ήχον, και ψάλλεται κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Αποδίδεται 

στον αγ. Ιωάννη τον Δαμασκηνό ο βασικός της πυρήνας και σε προσθήκες νεώτερων 

υμνογράφων (Μητροφάνης, Θεοφάνης, Ιωσήφ κ.α.) η συμπλήρωσή της. 

Τα Μηναία: είναι τα 12 λειτουργικά βιβλία που ακολουθούν τον κάθε μήνα του 

έτους και τα οποία περιέχουν τις ακολουθίες των Αγίων και των Εορτών κάθε ημέρας. 

Το Τριώδιον: περιέχει τις ακολουθίες της κινητής εορτής του Τριωδίου, από την 

Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι και το Μ. Σάββατο. 

Το Πεντηκοστάριον: περιέχει τις ακολουθίες της περιόδου από την ημέρα του 

Πάσχα μέχρι και την Κυριακή των Αγίων Πάντων μετά την Πεντηκοστή. 

Ο Απόστολος: περιέχει τις περικοπές από τα αποστολικά αναγνώσματα των 

Πράξεων και των Επιστολών τα οποία διαβάζονται καθ όλη τη διάρκεια του 

εκκλησιαστικού ενιαυτού.  

Το Ευαγγέλιον: περιέχει τις περικοπές των τεσσάρων ευαγγελίων τα οποία 

διαβάζονται κατά τις τυπικές διατάξεις στον Όρθρο και στη θ. Λειτουργία. Η σειρά 

αυτή κατά Ευαγγελιστή έχει ως εξής: α)Ιωάννης: από την Κυριακή του Πάσχα μέχρι 

την Πεντηκοστή. β)Ματθαίος: από τη Δευτέρα τού Αγ. Πνεύματος. γ) Λουκάς: από τη 

Δευτέρα μετά την Ύψωση τού Σταυρού δ)Μάρκος: από την α' εβδομάδα των 

Νηστειών.  

Τυπικόν: περιέχει τις διατάξεις τέλεσης των διαφόρων ακολουθιών, με 

λεπτομερείς οδηγίες για το τί και πότε αυτό ψάλλεται. 
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Μέγα Ωρολόγιον: με βασική θέση ως προσευχητάριο και με δυνατότητα 

καθημερινής χρήσης και από τους πιστούς, το βιβλίο αυτό επεκτάθηκε από τις 

ακολουθίες των Ωρών που περιείχε αρχικά με πολλές προσθήκες. Περιέχει τις 

ακολουθίες από τον Εσπερινό ως τις  Ώρες, στοιχεία από τα Μηναία, το Τριώδιο και 

το Πεντηκοστάριο, καθώς και τον Ακάθιστο Ύμνο, τον μικρό και μεγάλο Παρακλητικό 

Κανόνα, κ.α.  

 

Η Β' περίοδος της υμνογραφίας 

Το κοντάκιο είναι το ποιητικό είδος που αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό της 

β΄ περιόδου. Είναι ένα εκτεταμένο και πολύστροφο ποίημα το οποίο οφείλει την 

ονομασία του κατά κάποιους στον "κοντό"  όπου τυλίγονταν η μεμβράνη, ή στο 

προοίμιό του κατ' άλλους όπου περιλαμβάνεται εν συντομία (εν κοντώ) το θέμα του 

κοντακίου. Σε κάθε περίπτωση τα κοντάκια εμφανίζονται και χρησιμοποιούνται στη 

θεία λατρεία με μια ποιητική τελειότητα, πληρότητα και μεγαλοπρέπεια.  

Μορφολογικά το κοντάκιο αποτελείται από δύο μέρη ανεξάρτητα μεταξύ τους. 

Το προοίμιο ή κουκούλιο και μια σειρά τροπαρίων 20-30 στον αριθμό, τους οίκους. 

Στο προοίμιο εξιστορείται το περιεχόμενο του ύμνου εν περιλήψει και στους οίκους 

περιγράφεται εκτενέστερα το θέμα, συνήθως με απλή γλώσσα40. 

Η ονομασία του οίκου σημαίνει κατ' άλλους στροφή ποιήματος, ενώ κατ' άλλους 

ταυτίζεται με τη έννοια του σπιτιού (ιταλιστί: stranza) που σημαίνει και στροφή 

ποιήματος. Συνδετικό στοιχείο των οίκων και του προοιμίου αποτελεί το κοινό εφύμνιο 

ή ανακλώμενο καθώς και ο κοινός ήχος τον οποίο ακολουθούν.  

Χαρακτηριστικά μορφολογικά στοιχεία της δομής του κοντακίου είναι και το 

εφύμνιο που είναι ο τελευταίος στίχος του προοιμίου και ο οποίος επαναλαμβάνεται σε 

όλους τους οίκους και η ακροστιχίδα που σχηματίζεται από τα αρχικά γράμματα του 

πρώτου στίχου των οίκων του κοντακίου και είναι είτε αλφαβητική είτε σχηματίζει 

ολόκληρη φράση που πολλές φορές δηλώνει και την πατρότητα του ποιήματος π.χ. 

"Του ταπεινού Ρωμανού ύμνος".  

Το εφύμνιο του κοντακίου των Χριστουγέννων είναι π.χ. ο στίχος "Παιδίον νέον 

ο προαιώνων Θεός" ενώ στον Ακάθιστο Ύμνο το εφύμνιο είναι διπλό: "Χαίρε νύμφη 

ανύμφευτε" και "Αλληλούια".  

                                                 
40 Βλ. Σπ. Στ. Αντωνίου, Εισαγωγή στη Θεωρία και Μορφολογία της Ψαλτικής Τέχνης  και στη 

Βυζαντινή Υμνογραφία, εκδ. Αλτιντζή, Θεσσαλονίκη 2013, σ. 560 
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Η γλώσσα των κοντακίων είναι απλή και κατανοητή συχνά ταυτιζόμενη 

υφολογικά με την ανεπιτήδευτη διηγηματική γλώσσα των συναξαρίων, χωρίς όμως να 

αποκλείονται απ' αυτήν και λόγιες ποιητικές εκφράσεις, ή ρητορικοί τύποι για λόγους 

έκφρασης.  

Τα κοντάκια ψάλλονταν στην ακολουθία το όρθρου μετά την ανάγνωση του 

Ιερού Ευαγγελίου και αποτελούσαν τον άξονα της ασματικής ακολουθίας. Πιθανώς η 

ψαλμώδησή  του να γινόταν από άμβωνος ή εκφωνητικά όπως και σήμερα από τους 

κληρικούς. Το προοίμιο ψαλλόταν μελωδικά, σε σύντομο ή αργό δρόμο ψαλμώδησης 

και ο λαός μαζί με τους ψάλτες συνέψαλλαν κατόπιν καθ' υπακοήν το εφύμνιο του 

κοντακίου. 

Η χρήση του ποιητικού τύπου του κοντακίου εκφυλίστηκε μετά την επικράτηση 

του κανόνα. Σήμερα μετά την στ' ωδή και προ του συναξαρίου της ημέρας εκφωνούνται 

μόνο το προοίμιο και ο πρώτος οίκος. 

Μουσικοποιητικά, τα κοντάκια διακρίνονται σε αυτόμελα και προσόμοια. Τα 

αυτόμελα λειτουργούν ως πρότυπα κατά το μέτρο και το μέλος ενώ τα προσόμοια 

ακολουθούν κατά το μέλος, το ποιητικό μέτρο, την ισοσυλλαβία και ομοτονία, τα 

αυτόμελα πρότυπά τους.  

Για την προέλευση των κοντακίων υπάρχουν διάφορες απόψεις. Σίγουρα θα 

πρέπει να προηγήθηκε ένα προπαρασκευαστικό στάδιο όπου οργανώθηκε η μορφή και 

η δομή τους. Σε κάθε περίπτωση είναι εμφανής η ομοιότητα με τους εγκωμιαστικούς 

λόγους των πατέρων της Εκκλησίας στο περιεχόμενό τους ενώ το κοντάκιο 

παρουσιάζεται σαν ένα ρυθμικό και μελωδικό εγκώμιο.  

Η εμφάνιση δε του κοντακίου στη Συρία όπου συναντούμε και τις ποιητικότατες 

εγκωμιαστικές ομιλίες του Εφραίμ του Σύρου αλλά και τον Ρωμανό τον Μελωδό, 

ενισχύει την άποψη της Συριακής προέλευσης του κοντακίου. 

Στους σπουδαιότερους ποιητές της β' περιόδου της υμνογραφίας, συναντώνται 

ακόμη, τα ονόματα του Ανθίμου του Τιμοκλέους του αββά Αυξεντίου, του 

αυτοκράτορα Ιουστινιανού στον οποίον οφείλουμε το τροπάριο "Ο μονογενής Υιός και 

Λόγος του Θεού...", ο Κυριακός και ο Αναστάσιος, ο Σωφρόνιος Ιεροσολύμων (634-

638) στον οποίο οφείλουμε τα περίφημα ιδιόμελα των Ωρών των Χριστουγέννων, της 

ακολουθίας του αγιασμού των Θεοφανείων και τα αντίφωνα του όρθρου της Μ 

Παρασκευής. 

Δεσπόζουσα θέση στην ποιητική παραγωγή της β' περιόδου και αναμφισβήτητα 

ο σημαντικότερος ποιητής κοντακίων είναι ο Ρωμανός ο Μελωδός. Σύμφωνα με τις 
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πηγές αυτός ο μεγάλος ποιητής γεννήθηκε στην Έμεσα της Συρίας από Χριστιανούς 

γονείς, κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Αναστασίου, το τελευταίο τέταρτο του 

5ου αιώνα και ο χρόνος της ακμής του τοποθετείται μεταξύ του τέλους του 5ου και τα 

μέσα του 6ου αιώνα και συμπίπτει με τους χρόνους του αυτοκράτορα Ιουστινιανού. 

Συνέθεσε το περίφημο κοντάκιον των Χριστουγέννων "Η Παρθένος σήμερον τον 

υπερούσιον τίκτει" σύμφωνα με την παράδοση κατά θαυματουργό τρόπο, όντας 

διάκονος της Εκκλησίας της Βυρητού.  

Το έργο του Ρωμανού είναι μεγάλο, του αποδίδονται περί τα 1000 κοντάκια, ενώ 

στοιχεία για τον βίο του αντλούνται κυρίως από το συναξάριό του και από τους ύμνους 

που είναι αφιερωμένοι σ' αυτόν από τον Πατριάρχη Γερμανό, τον Θεοφάνη τον Γραπτό 

αλλά και από κείμενα του ίδιου του Ρωμανού.  

Οι πηγές από τις οποίες αντλεί το υλικό του ο Ρωμανός είναι η Αγία Γραφή τα 

απόκρυφα Ευαγγέλια, τα συναξάρια των αγίων, τα έργα των πατέρων καθώς και 

σύγχρονα γεγονότα. Η γλώσσα των κειμένων του είναι απλή, διηγηματική, διαλογική 

και κατανοητή, ενώ παρατηρούνται αρχαϊσμοί καθώς και σημιτικά στοιχεία. 

Χαρακτηριστικά κοντάκια του Ρωμανού είναι αυτά της Μ. Δευτέρας, όπου εντοπίζεται 

η ακροστιχίδα "Εις τον σώφρονα Ιωσήφ, Ρωμανού", της Μ. Παρασκευής, με 

ακροστιχίδα "του ταπεινού Ρωμανού"  της Χριστού γεννήσεως, με ακροστιχίδα "του 

ταπεινού Ρωμανού ύμνος". 

Η εκκλησία τιμά τη μνήμη του αγίου Ρωμανού του Μελωδού, την 1η Οκτωβρίου.  

 

Ο Ακάθιστος ύμνος 

Ο Ακάθιστος ύμνος είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα της Βυζαντινής 

υμνογραφίας και σίγουρα το δημοφιλέστερο. Πρόκειται για κείμενο του οποίου "η 

αρμονία και η χάρη της μορφής συναγωνίζεται την ειλικρίνεια του συναισθήματος και το 

ύψος του εσωτερικού θρησκευτικού στοχασμού"41. Και παρόλο που ορισμένοι  

υποστηρίζουν ότι η πληθώρα των λεκτικών σχημάτων, οι παρομοιώσεις, οι μεταφορές, 

τα λογοπαίγνια δημιουργούν υπερβολικό φόρτο και επιδρούν αρνητικά στο αισθητικό 

αποτέλεσμα, δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι το ποίημα είναι 

δημιούργημα μιας άλλης εποχής όπου επικρατούσαν διαφορετικές αισθητικές 

αντιλήψεις.  

                                                 
41 Βλ. Αλεξ. Ζερβουδάκη, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, μέρος Α' Υμνογραφία, Ρέθυμνο 2019 
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Ο Ακάθιστος αφιερώνεται στην Υπεραγία Θεοτόκο προστάτιδα της 

Κωνσταντινουπόλεως και είναι το μοναδικό κοντάκιο που σώζεται ψαλλόμενο 

ολόκληρο σε λειτουργική χρήση. Ψάλλεται τμηματικά μετά το απόδειπνο τις τέσσερις 

πρώτες Παρασκευές της Μ. Τεσσαρακοστής και ολόκληρο την ε' Παρασκευή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Τριωδίου. Ο αριστουργηματικός αυτός ύμνος 

εξακολουθεί να συγκινεί τους φιλακόλουθους πιστούς στις λαοφιλείς ακολουθίες των 

Χαιρετισμών. 

Σύμφωνα με το συναξάριο το οποίο διαβάζουμε το Σάββατο της ε' εβδομάδος της 

Μ. Τεσσαρακοστής, μπορούμε να αποδώσουμε την ονομασία του κοντακίου στον 

ολονύκτιο ύμνο τον οποίο έψαλλε ορθοστάδην ο λαός της Κωνσταντινούπολης προς 

τιμήν της Θεοτόκου για την θαυματουργική σωτηρία της Πόλης από την πολιορκία 

Αβάρων και Περσών το 626. Ο τότε πατριάρχης Σέργιος συσχετίσθηκε με τη συγγραφή 

του ύμνου. Το πιθανότερο είναι ο ύμνος να προϋπήρχε.  

Μορφολογικά ο Ακάθιστος ύμνος είναι ένα κοντάκιο του οποίου οι οίκοι 

συνδέονται με αλφαβητική ακροστιχίδα. Παρουσιάζει ορισμένες ιδιομορφίες που 

αφορούν τους οίκους, το προοίμιο και το διπλό εφύμνιο. Οι 24 οίκοι του κοντακίου δεν 

είναι όλοι όμοιοι. Οι περιττοί οίκοι είναι εκτενέστεροι (18 στίχοι) και έχουν ως εφύμνιο 

το "Χαίρε νύμφη ανύμφευτε". Οι άρτιοι οίκοι είναι συντομότεροι (6 στίχοι) και έχουν 

ως εφύμνιό τους το "Αλληλούια". Από τους άρτιους οίκους, οι Θ,Κ,Μ,Ξ,Π,Σ,Υ,Χ, 

αναφέρονται στον Χριστό ενώ οι Β, Δ, Ζ, Ω στη Θεοτόκο.  

Το ποίημα ακολουθεί τους κανόνες της ομοτονίας, ισοσυλλαβίας και εν μέρει της 

ομοιοκαταληξίας42. Η γλώσσα ρέει και είναι μεστή κοσμητικών επιθέτων και ποικίλων 

σχημάτων, που οδηγούν σε απαράμιλλους ποιητικά στίχους που εκφράζουν μέσα από 

παρομοιώσεις, αντιθέσεις, παρηχήσεις, ομοηχίες και ομοιοτελεύτητα σχήματα, το 

θεολογικό περιεχόμενο της θείας ενανθρώπισης δια μέσου της Παναγίας Παρθένου. 

Είναι η λύτρωση, η οποία δια του μυστηρίου της θείας οικονομίας επέρχεται στους 

ανθρώπους. Δικαιολογείται λοιπόν ο ενθουσιώδης τόνος της ποίησης, που εκφράζει τα 

πάνδημα συναισθήματα των πιστών, τα αισθήματα αγαλλιάσεως και χαράς με τα οποία 

είναι έμπλεοι οι στίχοι του έργου. Και το γεγονός ότι ο Ακάθιστος αποτελεί σήμερα το 

μοναδικό πλήρες σωζόμενο στη λειτουργική χρήση κοντάκιο, συνηγορεί καθοριστικά 

για την υψηλή αισθητική αξία του έργου.  

                                                 
42 Βλ. Ι. Χρ. Κωνσταντινίδης, Υμνολογία , Αθήνα 1981, σ. 54. 
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Στα παλαιά χειρόγραφα  διασώζεται ως προοίμιο το αυτόμελο τροπάριο, "Το 

προσταχθέν μυστικώς λαβών ως γνώσει" που συνδέει το όλο κοντάκιο με τη γιορτή του 

Ευαγγελισμού. Στη νεότερη λειτουργική χρήση επικράτησε ως προοίμιο του 

Ακαθίστου το μεταγενέστερο τροπάριο "Τη Υπερμάχω" το οποίο συνδέει τον ύμνο με 

τα γνωστά πολεμικά γεγονότα του 626 και δεν έχει ουδεμία σχέση με το καθαυτό 

ιστορικό ή θεολογικό μέρος του κοντακίου43. Σ' αυτό η Θεοτόκος φέρεται ως η 

προστάτιδα της Πόλεως από τους ποικίλους εχθρούς της. Το τροπάριο αυτό που 

επικράτησε ως προοίμιο προσετέθη προφανώς σε ένδειξη ευγνωμοσύνης και προς 

τιμήν της Υπερμάχου Στρατηγού στην οποία αποδόθηκε η λύση της πολιορκίας. 

Διασώζεται και ένα τρίτο προοίμιο το "Ού παυόμεθα κατά χρέος" το οποίο επίσης είναι 

μεταγενέστερη προσθήκη. 

Ο ύμνος θα μπορούσε να χωριστεί σε δύο ενότητες. Οι πρώτοι 12 οίκοι (Α-Μ) 

έχουν ιστορικό-βιβλικό περιεχόμενο το οποίο εξιστορεί τα γεγονότα από τον 

Ευαγγελισμό μέχρι την Υπαπαντή και οι επόμενοι 12 (Ν-Ω) έχουν θεολογικό-

δογματικό περιεχόμενο στο οποίο ο ποιητής ασχολείται με την ενανθρώπιση του 

Κυρίου και τη σωτηρία των χριστιανών.   

Ο ποιητής και ο χρόνος συγγραφής του Ακαθίστου παραμένουν άγνωστοι, ενώ 

για την πατρότητα του ύμνου έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες που αποδίδουν τη 

συγγραφή του σε διαφόρους υμνογράφους όπως στον Σέργιο πατριάρχη 

Κωνσταντινουπόλεως, στον Γεώργιο Πισίδη, στον Γεώργιο Σικελιώτη, στον Ρωμανό 

Μελωδό και στον Γερμανό Α' πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, με ισχυρές 

πιθανότητες υπέρ του Γερμανού. 

 

Σχεδιάγραμμα του Ακαθίστου ύμνου 

Οίκος Α Η επίσκεψη του Γαβριήλ 

Οίκος Β Το παράδοξο της κύησης 

Οίκος Γ Οι εξηγήσεις του αρχαγγέλου Γαβριήλ 

                                                 
43 Μόνο στον οίκο Ψ μπορούμε να εντοπίσουμε νύξεις που θα μπορούσαν να συνδέσουν το κοντάκιο 

με πολεμικά γεγονότα. "Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, Χαίρε της βασιλείας το απόρθητον 

τείχος, Χαίρεμ δι ής εγείρονται τρόπαια, Χαίρε, δι ης εχθροί καταπίπτουσι" . 
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Οίκος Δ Η θεία δύναμη επισκιάζει την Παρθένο 

Οίκος Ε Η επίσκεψη της Παρθένου στην κυοφορούσα Ελισάβετ 

Οίκος Ζ Η ταραχή του Ιωσήφ 

Οίκος Η Η γέννηση και η προσκύνηση των ποιμένων 

Οίκος Θ Το άστρο δείχνει τον δρόμο στους Μάγους 

Οίκος Ι Η προσκύνηση των Μάγων 

Οίκος Κ Η επιστροφή των Μάγων στη Βαβυλώνα 

Οίκος Λ Η φυγή στην Αίγυπτο 

Οίκος Μ Ο Συμεών αγκαλιάζει το βρέφος 

Οίκος Ν Η σάρκωση του Κυρίου 

Οίκος Ξ Η θέωση των ανθρώπων 

Οίκος Ο Η ενανθρώπιση 

Οίκος Π Η έκπληξη των αγγέλων 

Οίκος Ρ Το μυστήριο της συλλήψεως 

Οίκος Σ Η σωτηρία του κόσμου  

Οίκος Τ Η προστάτιδα Παρθένος 

Οίκος Υ Δεν υπάρχουν λόγια να υμνήσουν τον Κύριο 

Οίκος Φ Η Παρθένος δείχνει τον δρόμο 

Οίκος Χ Η έλευση του Κυρίου, σωτηρία του κόσμου 

Οίκος Ψ Η δόξα της Θεοτόκου 

Οίκος Ω Ικεσία προς την Θεοτόκο 
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Πρακτικό μέρος 

Κοντάκια του όλου ενιαυτού 

ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ 

Των Κυριακών 

Προστασία τῶν Χριστιανῶν ἀκαταίσχυντε, μεσιτεία πρὸς τὸν Ποιητὴν ἀμετάθετε. Μὴ 

παρίδῃς ἁμαρτωλῶν δεήσεων φωνάς, ἀλλὰ πρόφθασον, ὡς ἀγαθή, εἰς τὴν βοήθειαν 

ἡμῶν, τῶν πιστῶς κραυγαζόντων σοι· Τάχυνον εἰς πρεσβείαν, καὶ σπεῦσον εἰς ἱκεσίαν, 

ἡ προστατεύουσα ἀεί, Θεοτόκε, τῶν τιμώντων σε. 

 

Εις το γενέσιον της Θεοτόκου 

Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα ὀνειδισμοῦ ἀτεκνίας, καὶ Ἀδὰμ καὶ Εὔα, ἐκ τῆς φθορᾶς τοῦ θανάτου, 

ἠλευθερώθησαν, Ἄχραντε, ἐν τῇ ἁγίᾳ γεννήσει σου· αὐτὴν ἑορτάζει καὶ ὁ λαός σου, 

ἐνοχῆς τῶν πταισμάτων, λυτρωθεὶς ἐν τῷ κράζειν σοι· Ἡ στεῖρα τίκτει τὴν Θεοτόκον, 

καὶ τροφὸν τῆς ζωῆς ἡμῶν. 

 

Εις την Ύψωσιν του Τιμίου Σταυρού 

Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως, τῇ ἐπωνύμῳ σου καινῇ πολιτείᾳ, τοὺς οἰκτιρμούς 

σου δώρησαι, Χριστὲ ὁ Θεός. Εὔφρανον ἐν τῇ δυνάμει σου, τοὺς πιστοὺς Βασιλεῖς 

ἡμῶν, νίκας χορηγῶν αὐτοῖς, κατὰ τῶν πολεμίων· τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν σήν, ὅπλον 

εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον. 

 

Εις τα Εισόδια 

Ὁ καθαρώτατος ναὸς τοῦ Σωτῆρος, ἡ πολυτίμητος παστὰς καὶ Παρθένος, τὸ ἱερὸν 

θησαύρισμα τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, σήμερον εἰσάγεται, ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου, τὴν χάριν 

συνεισάγουσα, τὴν ἐν Πνευματι Θείῳ· ἣν ἀνυμνοῦσιν Ἄγγελοι Θεοῦ· Αὕτη ὑπάρχει 

σκηνὴ ἐπουράνιος. 

 

Προεόρτιον της Χριστού γεννήσεως 

Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν προαιώνιον Λόγον, ἐν Σπηλαίῳ ἔρχεται, ἀποτεκεῖν 

ἀπορρήτως . Χόρευε ἡ οἰκουμένη ἀκουτισθεῖσα· δόξασον μετὰ Ἀγγέλων καὶ τῶν 

Ποιμένων, βουληθέντα ἐποφθῆναι, παιδίον νέον, τὸν πρὸ αἰώνων Θεόν. 

 

Εις την Χριστού γέννησιν  

Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ 

προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι. Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι· 

δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός. 

 

Τη 1η του έτους 

Ὁ τῶν ὅλων Κύριος, περιτομὴν ὑπομένει, καὶ βροτῶν τὰ πταίσματα, ὡς ἀγαθὸς 

περιτέμνει· δίδωσι, τὴν σωτηρίαν σήμερον κόσμῳ· χαίρει δὲ, ἐν τοῖς ὑψίστοις καὶ ὁ τοῦ 

Κτίστου, Ἱεράρχης καὶ φωσφόρος, ὁ θεῖος μύστης Χριστοῦ Βασίλειος. 
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Προεόρτιον των Θεοφανίων 

Ἐν τοῖς ῥείθροις σήμερον τοῦ Ἰορδάνου, γεγονὼς ὁ Κύριος, τῷ Ἰωάννῃ ἐκβοᾷ. Μὴ 

δειλιάσῃς βαπτίσαι με· σῶσαι γὰρ ἥκω, Ἀδὰμ τὸν πρωτόπλαστον. 

 

Εις τα Θεοφάνια  

Ἐπεφάνης σήμερον τῇ οἰκουμένῃ, καὶ τὸ φῶς σου Κύριε, ἐσημειώθη ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἐν 

ἐπιγνώσει ὑμνοῦντας σε· Ἦλθες ἐφάνης τὸ Φῶς τὸ ἀπρόσιτον. 

 

Εις την Υπαπαντή 

Ὁ μήτραν παρθενικὴν ἁγιάσας τῷ τόκῳ σου, καὶ χεῖρας τοῦ Συμεὼν εὐλογήσας ὡς 

ἔπρεπε, προφθάσας καὶ νῦν ἔσωσας ἡμᾶς Χριστὲ ὁ Θεός. Ἀλλ’ εἰρήνευσον ἐν πολέμοις 

τὸ πολίτευμα, καὶ κραταίωσον Βασιλεῖς οὓς ἠγάπησας, ὁ μόνος φιλάνθρωπος. 

 

Εις τον Ευαγγελισμόν της Θεοτόκου 

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, 

ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε· Ἀλλ’ ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ 

παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε. 

 

Του Τελώνου και του Φαρισαίου 

Φαρισαίου φύγωμεν ὑψηγορίαν, καὶ Τελώνου μάθωμεν, τὸ ταπεινὸν ἐν στεναγμοῖς, 

πρὸς τὸν Σωτῆρα κραυγάζοντες· Ἵλαθι μόνε ἡμῖν εὐδιάλλακτε. 

 

Της Απόκρεω 

Ὅταν ἔλθῃς ὁ Θεός, ἐπὶ γῆς μετὰ δόξης, καὶ τρέμωσι τὰ σύμπαντα, ποταμὸς δὲ τοῦ 

πυρὸς πρὸ τοῦ Βήματος ἕλκῃ, καὶ βίβλοι ἀνοίγωνται, καὶ τὰ κρυπτὰ δημοσιεύωνται, 

τότε ῥῦσαί με, ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ ἀσβέστου, καὶ ἀξίωσον, ἐκ δεξιῶν σου μὲ στῆναι, 

Κριτὰ δικαιότατε. 

 

Της Τυρινής 

Τῆς σοφίας ὁδηγέ, φρονήσεως χορηγέ, τῶν ἀφρόνων παιδευτά, καὶ πτωχῶν 

ὑπερασπιστά, στήριξον, συνέτισον τὴν καρδίαν μου Δέσποτα. Σὺ δίδου μοι λόγον, ὁ 

τοῦ Πατρός Λόγος· ἰδοὺ γὰρ τὰ χείλη μου, οὐ μὴ κωλύσω ἐν τῷ κράζειν σοι· Ἐλεῆμον, 

ἐλέησόν με τὸν παραπεσόντα. 

 

Τω Σάββατω του Λαζάρου 

Ἡ πάντων χαρά, Χριστὸς ἡ ἀλήθεια, τὸ φῶς ἡ ζωή, τοῦ Κόσμου ἡ ἀνάστασις, τοῖς ἐν 

γῇ πεφανέρωται, τῇ αὐτοῦ ἀγαθότητι, καὶ γέγονε τύπος τῆς ἀναστάσεως, τοῖς πᾶσι 

παρέχων θείαν ἄφεσιν. 

 

Των Βαΐων 

Τῷ θρόνῳ ἐν οὐρανῷ, τῷ πώλῳ ἐπὶ τῆς γῆς, ἐποχούμενος Χριστὲ ὁ Θεός, τῶν Ἀγγέλων 

τὴν αἴνεσιν, καὶ τῶν Παίδων ἀνύμνησιν προσεδέξω βοώντων σοι· Εὐλογημένος εἶ ὁ 

ἐρχόμενος, τὸν Ἀδὰμ ἀνακαλέσασθαι. 

 



Υμνολογία Ι. Από τις απαρχές της χριστιανικής ποίησης μέχρι και το κοντάκιο 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

40 

 

Τη Κυριακή του Πάσχα 

Εἰ καὶ ἐν τάφῳ κατῆλθες ἀθάνατε, ἀλλὰ τοῦ ᾍδου καθεῖλες τὴν δύναμιν, καὶ ἀνέστης 

ὡς νικητής, Χριστὲ ὁ Θεός, γυναιξὶ Μυροφόροις φθεγξάμενος. Χαίρετε, καὶ τοῖς σοῖς 

Ἀποστόλοις εἰρήνην δωρούμενος ὁ τοῖς πεσοῦσι παρέχων ἀνάστασιν. 

 

Της Αναλύψεως 

Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας οἰκονομίαν, καὶ τὰ ἐπὶ γῆς ἑνώσας τοῖς οὐρανίοις, 

ἀνελήφθης ἐν δόξῃ, Χριστε ὁ Θεὸς ἡμῶν, οὐδαμόθεν χωριζόμενος, ἀλλὰ μένων 

ἀδιάστατος, καὶ βοῶν τοῖς ἀγαπῶσί σε· Ἐγώ εἰμι μεθ’ ὑμῶν, καὶ οὐδεὶς καθ’ ὑμῶν. 

 

Της Πεντηκοστής 

Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, διεμέριζεν ἔθνη ὁ Ὕψιστος· ὅτε τοῦ πυρὸς τὰς 

γλώσσας διένειμεν, εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε, καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ πανάγιον 

Πνεῦμα. 

 

Των Αγίων Πάντων 

Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως, τῷ φυτουργῷ τῆς κτίσεως, ἡ οἰκουμένη προσφέρει σοι Κύριε, 

τοὺς θεοφόρους Μάρτυρας, ταῖς αὐτῶν ἱκεσίαις, ἐν εἰρήνῃ βαθείᾳ, τὴν Ἐκκλησίαν σου, 

διὰ τῆς Θεοτόκου συντήρησον, πολυέλεε. 

 

Εις την Μεταμόρφωσιν του Σωτήρος 

Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης, καὶ ὡς ἐχώρουν οἱ Μαθηταί σου τὴν δόξαν σου, Χριστὲ 

ὁ Θεὸς ἐθεάσαντο, ἵνα ὅταν σε ἴδωσι σταυρούμενον, τὸ μὲν πάθος νοήσωσιν ἑκούσιον, 

τῷ δὲ κόσμῳ κηρύξωσιν, ὅτι σὺ ὑπάρχεις ἀληθῶς, τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα. 

 

Εις την Κοίμησιν της Θεοτόκου 

Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον, καὶ προστασίαις ἀμετάθετον ἐλπίδα, τάφος 

καὶ νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν· ὡς γὰρ ζωῆς Μητέρα, πρὸς τὴν ζωὴν μετέστησεν, ὁ 

μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον. 
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Εργασίες 

1) Ποιο είναι το αντικείμενο της Υμνολογίας; Πού ανιχνεύονται οι απαρχές της 

Υμνογραφίας και ποια είναι η θέση της στη λατρεία; 

2) Ποια είναι η προέλευση του τροπαρίου; Πώς ορίζονται τα ιδιόμελα, τα αυτόμελα 

και τα προσόμοια τροπάρια. Ποιες  είναι οι ομοιότητες και ποιες οι διαφορές τους; 

3) Πότε χρησιμοποιούνται τα λειτουργικά βιβλία, Τριώδιο, Πεντηκοστάριο και 

Παρακλητική και πώς ορίζονται οι περίοδοι εξέλιξης της Υμνογραφίας; Ποια είναι τα 

κύρια χαρακτηριστικά της κάθε περιόδου; 

4) Ποια είναι η προέλευση, η δομή και ποια τα κύρια χαρακτηριστικά του Κοντακίου; 

5) Τι γνωρίζετε για τον Ρωμανό τον Μελωδό και το έργο του; 

6) Τι γνωρίζετε για την ιστορία και τη θεολογία του Ακαθίστου ύμνου; Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά 

και ποια η δομή του; 
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4. Τυπικό. «Πάντα ευσχημόνως και τάξιν γινέσθω» 

 

Λέξεις κλειδιά: τυπικό, άγραφο τυπικό, ασματικό τυπικό, κοσμικό τυπικό, μοναχικό 

τυπικό, ενιαυτός, αρχιμανδρίτης, ιερομόναχος, πρωτοπρεσβύτερος, αγαμος, διάκονος, 

ηγούμενος 

 

ΑΣΜΑΤΙΚΟ Ή ΚΟΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ 

 

1. Aσματικό ή κοσμικό Τυπικό  

α) H γέννηση, διαμόρφωση και διάδοση του ασματικού Tυπικού.  

Με τον όρο ασματικό η κοσμικό Τυπικό εννοούμε το τυπικό που αναφέρεται 

στον τρόπο τέλεσης και στο περιεχόμενο των ιερών ακολουθιών των ενοριών και 

μάλιστα των πόλεων. Η περιοχή που γεννήθηκε και έλαβε την πρώτη του ανάπτυξη 

ήταν η Αντιόχεια της Συρίας. Λόγω ιστορικών, πολιτικών και πολιτισμικών συνθηκών 

η Αντιόχεια εξελίχθηκε σε μεγάλο χριστιανικό κέντρο με σαφή την επιρροή στα 

λειτουργικά πράγματα των άλλων πόλεων της Συρίας και όχι μόνο. Γι’ αυτό δίκαια 

αναφέρεται ότι η Εκκλησία της Αντιόχειας δημιούργησε ένα λειτουργικό πλαίσιο, το 

οποίο «δεν ήταν παρά η προδρομική μορφή του μετέπειτα διαμορφωθέντος ασματικού 

Tυπικού των εκκλησιών των πόλεων». Το τυπικό αυτό της Αντιοχειανής Εκκλησίας 

είχε δεχθεί επιδράσεις από τη γειτνιάζουσα «Μητέρα των Εκκλησιών», τα Ιεροσόλυμα, 

και για λόγους ευνόητους, λόγω της θέσης που κατείχαν από πολύ νωρίς τα Ιεροσόλυμα 

στη συνείδηση των απανταχού της γης χριστιανών, αλλά και λόγους ιστορικούς, αφού 

από την αποστολική εποχή ακόμη, το 37 μ.Χ., στην Αντιόχεια κατέφυγαν οι 

εκδιωχθέντες ελληνιστές χριστιανοί των Ιεροσολύμων, τάση η οποία συνεχίστηκε και 

στο μετέπειτα για ιστορικούς λόγους ταραχώδη βίο της ιεροσολυμιτικής Εκκλησίας. 

Ενισχυτικό, επίσης, της κατ’ αρχάς σύνδεσης του ασματικού Tυπικού με την περιοχή 

της Αντιόχειας είναι το γεγονός ότι από τον άγιο Ἰγνάτιο γύρω στο 110 μ.Χ. 

παραδίδεται η πληροφορία ότι κατ’ έθος χρησιμοποιούσαν στην Αντιόχεια αντίφωνα, 

τα οποία έψαλλαν μάλιστα αντιφωνικά.  

Όμως, η πολιτική ιστορία εξέλιξης της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας επεφύλαξε 

ἰδιαίτερα περίοπτη θέση για την Κωνσταντινούπολη, η οποία έγινε σε διαδοχή της 

Ρώμης η νέα πρωτεύουσα αυτής. Η Κωνσταντινούπολη χτίστηκε το 330 μ.Χ. στη θέση 

της μικρής πόλης Βυζάντιο και τα εγκαίνιά της έγιναν στις 11 Μαΐου του 330 μ.Χ. Το 

γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ανακήρυξη της ανεξιθρησκίας επί Μεγάλου 
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Κωνσταντίνου (Διάταγμα Μεδιολάνων 313 μ.Χ.) αλλά και του προσωπικού 

ενδιαφέροντος των χριστιανών αυτοκρατόρων για τα θέματα της Εκκλησίας ανέδειξαν 

την Κωνσταντινούπολη μεγάλο λειτουργικό κέντρο επιρροής σιγά-σιγά ολόκληρης της 

ανατολικής, τουλάχιστον, χριστιανοσύνης.  

Επιπλέον, η στενή συνεργασία Εκκλησίας και Πολιτείας στο πλαίσιο της 

χριστιανικής αυτοκρατορίας προσέδωσε στη λατρεία της Εκκλησίας στοιχεία 

λαμπρότητας και μεγαλοπρέπειας που χαρακτήριζαν τις εκδηλώσεις των 

αυτοκρατόρων και της αυτοκρατορικής αυλής. Οι ίδιοι οι αυτοκράτορες 

πρωτοστάτησαν στην ανοικοδόμηση μεγαλόπρεπων ναών και συμμετείχαν, ακόμη, με 

τη συνοδεία τους στις εκκλησιαστικές τελετές και λοιπές λατρευτικές εκδηλώσεις.  

Δε θα πρέπει να παραληφθεί και το γεγονός ότι το θρόνο της 

Κωνσταντινουπόλεως λάμπρυναν με την ποιμαντορία τους εξέχουσες ιεραρχικές 

προσωπικότητες αντιοχειανής καταγωγής, όπως οι πατριάρχες Εύδοξος, Ευάγριος ο 

Ποντικός, Ἰωάννης ο Χρυσόστομος κ.ά., οι οποίοι ασφαλῶς μετέφεραν στην Κωνστα- 

ντινούπολη τη λειτουργική πράξη της Αντιόχειας και συνέβαλαν ώστε αυτή να 

αναχωνευθεί και να συγκεραστεί μαζί με άλλα πλούσια τοπικά λειτουργικά 

χαρακτηριστικά μέσα στις νέες συνθήκες της πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας, με 

αποτέλεσμα να γίνει αποδεκτή στη συνέχεια και από τις άλλες σημαίνουσες πόλεις της 

αυτοκρατορίας. Κάτω από αυτές τις συνθήκες μπορούμε πλέον να κάνουμε λόγο για 

το Τυπικό της Μεγάλης του Χριστου Εκκλησίας, το οποίο ακόμη και δια νόμου του 

Ἰουστινιανού το 530 επιβλήθηκε στους καθεδρικούς ναούς Ανατολής και Δύσεως 

ολόκληρης της αυτοκρατορίας.  

Ήδη από τον τρόπο περιγραφής της γέννησης και διάδοσης του ασματικού η 

κοσμικού Tυπικού παρατηρούμε ότι αυτό εξυπηρετούσε τις λειτουργικές ανάγκες των 

πόλεων, του αστικού πληθυσμού, και απαιτούσε, προκειμένου να διεκπεραιωθεί, 

πολυπληθή και οργανωμένο κλήρο. Στη συνέχεια είμαστε αναγκασμένοι, για να γίνει 

αυτό κατανοητό, έστω και ακροθιγῶς, να μιλήσουμε για το περιεχόμενο και τα 

ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά του ασματικού ή κοσμικού Tυπικού.  

 

β) Το περιεχόμενο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ασματικού ή κοσμικού 

Tυπικού.  

Ως προς το περιεχόμενο οι ακολουθίες του ασματικού Tυπικού είναι τέσσερις. 

Δύο βασικές ακολουθίες είναι ο ασματικός Ἑσπερινός και ο ασματικός Όρθρος. 
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Παράλληλα, μαζί με τις δύο ως άνω ακολουθίες, στην περίοδο της Μ. Τεσσαρακοστης 

προστίθενται άλλες δύο: η Τριθέκτη και η Παννυχίδα.  

Η Τριθέκτη τελούνταν επίσημα τις ημέρες της Μ. Τεσσαρακοστής, που δεν 

επιτρεπόταν η τέλεση της θείας λειτουργίας, τρόπον τινά στη θέση της. Η Παννυχίδα 

ετελείτο στη θέση του σημερινού μοναχικού Μεγάλου Αποδείπνου και κατά πρῶτον 

ῆταν συνδεδεμένη με τον ασματικό εσπερινό. Αρχικά ῆταν σε καθημερινή χρήση. 

Άρχισε να περιορίζεται η χρήση της από τον θ ́ αι. μόνο σε ορισμένες ημέρες, την Α ́ 

εβδομάδα των Νηστειών και τη Μ. Εβδομάδα. Ώσπου στην εποχή του Συμεών 

Θεσσαλονίκης περιορίζεται στην τέλεσή της συναπτά με τη λειτουργία των 

προηγιασμένων δώρων μόνο την Α ́ ἑβδομάδα των Νηστειών. Δε θα επεκταθούμε στην 

περιγραφή αυτων των ακολουθιών, αφού τις περιγράφει άριστα ο Συμεὼν 

Θεσσαλονίκης  και μάλιστα ο αείμνηστος καθηγητής Ἰωάννης Φουντούλης, στα 

πλαίσια των ασκήσεων για το μάθημα της Λειτουργικής και προκειμένου να καταστεί 

δυνατή η τέλεσή τους με τη συμμετοχή των φοιτητών, μερίμνησε για τη λειτουργική 

αποκατάσταση και έκδοση του κειμένου τους. Άλλωστε οι ως άνω ακολουθίες, 

ἰδιαίτερα οι δύο τελευταίες, τελούνται σήμερα σποραδικά στον ἑλλαδικό 

εκκλησιαστικό χῶρο, όπου υπάρχει πρόσφορο έδαφος. Είναι όμως χρήσιμο να 

αναφερθούμε στα ἰδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτων των ακολουθιών, προκειμένου να 

καταστεί δυνατή μία μερική, έστω, σύγκρισή τους με τις ακολουθίες του μοναχικού 

Tυπικού.  

Οι ασματικές ακολουθίες έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό ότι είναι ψαλτές, 

δηλαδή τα μόνα μη ψαλτά μέρη είναι οι ευχές των ιερέων και οι διακονικές αἰτήσεις. 

Το ψαλτήριο ήταν χωρισμένο σε αντίφωνα, τα οποία ψάλλονταν κατά ένα ἁπλο 

μελωδικό ύφος με ένα εφύμνιο, όπως το «Αλληλούϊα», το «Ελέησόν με, Κύριε», 

«Φύλαξόν με, Κύριε». Παρόμοια εφύμνια έχουμε τα εναπομείναντα στη Θεία 

Λειτουργία και γνωστά στο λαό: «Ταις πρεσβείαις της Θεοτόκου...», «Σώσον ημάς, 

Υιέ Θεού...» και το «Χριστός Ανέστη» στην ακολουθία του Πάσχα.  

Για την τέλεση των ασματικών ακολουθιών απαιτούνταν η παρουσία του 

κλήρου (αρχιερέως, ιερέως, διακόνων) και ικανού αριθμού ψαλτών. Η διάρκειά τους, 

ιδιαίτερα των δύο τελευταίων (Τριθέκτης και Παννυχίδος), ήταν σχετικά σύντομη 

ανταποκρινόμενη στις εἰδικές συνθήκες των εν τῳ κόσμῳ διαβιούντων χριστιανών.  

Κατά τη διεξαγωγή αυτων των ακολουθιών υπήρχε κινητικότητα στο 

λειτουργικό σῶμα με τη μορφή εισόδων, λιτανειών και άλλων τελετων και τη 
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συμμετοχή αρχόντων και γενικώς επισήμων προσώπων της κρατικής και άλλης 

εξουσίας.  

Τέλος, από τα μέχρι τώρα λεχθέντα συνάγεται ότι οι ασματικές ακολουθίες 

διακρίνονταν για την άφθονη χρήση των ψαλμών, οι οποίοι υπερίσχυαν σημαντικά των 

ολίγων και σύντομων χριστιανικών ύμνων. Αυτό ίσως είναι και το αξιολογότερο από 

τα χαρακτηριστικά τους μαζί με τη δυνατότητα μεγαλύτερης συμμετοχής του λαού, 

που επιτυγχάνετο δια της ἁπλης και σύντομης ψαλμωδίας των εφυμνίων στη θέση των 

πολυποίκιλων και πολυάριθμων τροπαρίων του μοναχικού Tυπικού.  

 

2. Μοναχικό Τυπικό  

α) Η γέννηση, διαμόρφωση και διάδοση του μοναχικού Tυπικού.  

Όταν αναφέρουμε τον όρο Μοναχικό Τυπικό αυτόματα κατανοούμε ότι 

πρόκειται για κάτι που αφορά τους μοναχούς. Και πράγματι, στους μοναχικούς 

κύκλους της Παλαιστίνης και πιο συγκεκριμένα στη μονή του Αγίου Σάββα γεννήθηκε 

ὀργανωμένο μοναχικό τυπικό, που φέρει και το όνομα της μεγάλης μορφής του 

παλαιστινιακού μοναχισμού, του οσίου πατρός ημών Σάββα του ηγιασμένου. Ο άγιος 

Σάββας, ασφαλώς, κωδικοποίησε τα υπάρχοντα στοιχεία της προηγούμενης από αυτόν 

λειτουργικής μοναχικής παράδοσης σύμφωνα και με τη σχετική μαρτυρία του Συμεὼν 

Θεσσαλονίκης. Αυτό το τυπικό στη συνάντησή του με τη μοναστική παράδοση των 

στουδιτων μοναχών υπέστη διάφορες τροποποιήσεις, προσλαμβάνοντας στοιχεία και 

από το ενοριακό-ασματικό τυπικό, καθόσον οι στουδίτες μοναχοί ήταν πολύ 

εξοικειωμένοι με το αστικό περιβάλλον. Το τυπικό του Αγίου Σάββα δεχόμενο τις 

στουδιτικές, κατ’ αρχάς, και αγιορειτικές, στη συνέχεια, επιδράσεις κατέληξε να γίνει 

η λειτουργική τάξη και πράξη ολόκληρης της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη σημερινή του 

μορφή. Το Μοναχικό Τυπικό συνοψίζοντας, περιγράφοντας και, τελικά, 

κατευθύνοντας τη νυχθήμερη λατρεία περιλαμβάνει τις ἑξης γνωστές ἑπτα ακολουθίες: 

Μεσονυκτικό, Όρθρος, Ώρες (Α΄, Γ΄, ΣΤ΄, Θ΄), Εσπερινός και Απόδειπνο (μικρό ὴ 

μεγάλο). Στην απαρίθμηση των ακολουθιών του νυχθημέρου δε συμπεριλαμβάνεται η 

Θεία Λειτουργία, γιατί η Θεία Λειτουργία δεν είναι απλά ένα κομμάτι προσευχητικό 

του λειτουργικού νυχθημέρου χρόνου. Αντίθετα, είναι το κέντρο της ζωής των τέκνων 

της Εκκλησίας και οι υπόλοιπες ακολουθίες είναι εισαγωγικό προσευχητικό μέρος σε 

σχέση με τη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία απαιτεί οπωσδήποτε την 

ιεροτελεστική παρουσία του ιερέα, ενώ οι άλλες ακολουθίες γίνονται και από μόνους 

τους μοναχούς ή και τους πιστούς. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του Μοναχικού 
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Tυπικού ήταν η εισαγωγή των κανόνων και της «Παρακλητικής» από τον ἁγιοσαββίτη 

Ιωάννη το Δαμασκηνό τον 9ο αιώνα.  

 

β) Το μοναχικό και το ασματικό τυπικό και η μεταξύ τους σχέση.  

Δύο βασικά ερωτήματα που προκύπτουν από την κατά αντιπαράθεση εξέταση 

των δύο αυτων τυπικών συνοψίζονται ως ἑξης:  

1) έχουμε παράλληλη και ανεξάρτητη αλλήλων πορεία των δύο τυπικών;  

2) Υπάρχουν αλληλοπεριχωρήσεις μεταξύ τους και που αυτές εντοπίζονται;  

Στα ερωτήματα αυτά θα κληθούμε υποχρεωτικά να απαντήσουμε πιο 

συγκεκριμένα, όταν θα αναπτύξουμε το ἑπόμενο κεφάλαιο, το αναφερόμενο στη 

στουδιτική μεταρρύθμιση, που είναι, εξάλλου, και το κύριο ζητούμενο της 

πραγμάτευσής μας. Όμως, για καθαρά ιστορικούς και μεθοδολογικούς λόγους πρέπει, 

έστω και ακροθιγῶς, να γίνει τώρα κάποιος λόγος.  

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Μανάφης αναφέρει πληροφορία από το κτητορικό 

τυπικό της μονής Παντοκράτορος σύμφωνα με την οποία υπάρχει διάταξη διακρίσεως 

μοναχικού και κοσμικού Tυπικού. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να τελεστεί Θεία 

Λειτουργία σε ναό που χτίστηκε από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Κομνηνό έξω από τον 

περίβολο της μονής ορίζεται: «κατά τον τύπον του εν τω παλατίω μεγάλου ναού δει 

τελείσθαι την λειτουργίαν». Γι’ αυτό και επισημαίνει εύλογα ο ως άνω καθηγητής: 

«Τόσον σαφής ήτο η διαφορά μεταξύ του μοναστηριακού και του κοσμικού 

λειτουργικού Tυπικού, ώστε εις απόστασιν ολίγων μέτρων μακράν της μονής 

επεβάλλετο η χρήσις του Tυπικού της Μεγάλης Εκκλησίας, αφού το εκκλησίασμα θα 

αποτελείτο εκ λαϊκων». Σε μία σύντομη μελέτη μας μέ θέμα τήν ἑορτή του Ἁγίου 

Δημητρίου στην ασματική και μοναστική παράδοση της μεσοβυζαντινής περιόδου 

(τέλος η ́ και αρχές θ ́-ιβ ́ αἰ.), διαπιστώσαμε ότι η ασματική παράδοση ἑορτασμού του 

ἁγίου μαρτυρείται στις ἑξης πηγές: στο έργο του Κωνσταντίνου Ζ ́ Πορφυρογέννητου 

«Έκθεσις περί βασιλείου τάξεως» (ι ́ αἰ.), στο χφ. 266 Πάτμου (θ ́- ι ́ αἰ.), στό Τυπικόν 

της Μεγάλης Εκκλησίας (ι ́ αἰ.) και στον «Τιμαρίωνα»27 (ιβ ́ αἰ.). Από την άλλη 

πλευρά, η μοναστική παράδοση ἑορτασμού του ἁγίου καταγράφεται στο Τυπικό της 

Μονής της Ευεργέτιδος (ια ́- ιβ ́ αἰ.) και στο Τυπικό της Μονής του Σωτήρος Μεσσήνης 

(ιβ ́ αι./1131).  

Από τα πιο ἰσχυρά τεκμήρια για την ύπαρξη αυτοτελούς και ανεξαρτήτου 

ασματικής κοσμικής ακολουθίας, παράλληλα με τη μοναχική, είναι η έκδοση από τον 

J. Mateos του Tυπικού της Μεγάλης Εκκλησίας (ι ́ αἰ.), αλλά και η έκδοση από τους 
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Stefano Parenti και Elena Velkovska του κωνσταντινουπολίτικης προέλευσης και 

χρήσης υπ ́ αριθμ. 336 ἑλληνικού βαρβερινού κώδικα (τέλη η ́ και αρχές θ ́ αἰ.) που 

είναι ασματικό ευχολόγιο. Σ’ αυτή τη συνάφεια θα πρέπει να λεχθεί ότι οι άγιοι 

ιεραπόστολοι των Σλάβων Κύριλλος καί  

Μεθόδιος, τον 9ο αἰώνα, μετέφρασαν «όχι το σύγχρονό μας συμπιληματικό 

τύπο ούτε τό μοναστικό τύπο του νυχθημέρου, αλλά τον ασματικό». Ο Ευάγγελος 

Αντωνιάδης στην καθιερωμένη εργασία του, «Περί του Ασματικού ὴ Βυζαντινού 

Κοσμικού τύπου των Ακολουθιών της ημερονυκτίου προσευχής», ενώ 

επιχειρηματολογεί με συγκεκριμένα παραδείγματα εκατέρωθεν πάνω στη 

διαφορετικότητα των δύο ξεχωριστού τύπου ακολουθιών, παράλληλα αναφέρεται στα 

κοινά στοιχεία που υπάρχουν ανάμεσά τους τα οποία, εκτός του ότι δείχνουν την 

ύπαρξη συγγένειας μεταξύ τους, παράλληλα προδίδουν και την ύπαρξη κάποιου 

«αρχέγονου» τύπου της προκωνσταντινείου περιόδου, ο οποίος λειτούργησε ως μήτρα 

για τη διαμόρφωση των ακολουθιών του εσπερινού ή νυχτερινού κύκλου. Αυτή η 

ακολουθία, «μήτρα» της προμοναχικής περιόδου, του αρχέγονου δηλαδή 

χριστιανισμού, κατά τον Αντωνιάδη πάντα, από άποψη μορφής και περιεχομένου είχε 

ως υπόδειγμα την παννυχίδα του Πάσχα.  

 

Το Τυπικό σήμερα  

Το σήμερα ισχύον Τυπικό στην Εκκλησία μας είναι το της Μεγάλης του 

Χριστού Εκκλησίας Τυπικόν, το καταρτισθέν υπό Γεωργίου Βιολάκη. Αποτελεί 

συνέχεια του Ιεροσολυμιτικού Tυπικού (ς΄ αιών μ.Χ.) και του Tυπικού του 

πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου (1838). Θεωρούμε ότι η ακριβής τήρηση του εν λόγω 

Tυπικού εξασφαλίζει την συνέχεια της παραδόσεως και τον αγιώτατο σκοπό της 

λατρείας. Και τούτο, διότι νεωτερίζουσες τάσεις πολλών κληρικών και λαϊκών 

θεολόγων και ιεροψαλτών απειλούν την ουσία και τον σκοπό της λατρείας, αφού ο 

τύπος της λατρείας παραδόθηκε από τον ίδιο τον Θεό. Καλό είναι λοιπόν οι 

διακονούντες τη θεία λατρεία να μη μετακινήσουν όρια, τα οποία έθεσαν οι πατέρες. 

(Απόστολος Παπαχρήστου, «Η αναγκαιότης της ακριβούς τηρήσεως του Tυπικού στην 

Ορθόδοξο Λατρεία», περιοδικόν Συμβολή, τ. 2 (2003), σ. 10) 
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Το Άγραφο Τυπικό 

Εκτός από τις διατάξεις του μεγάλου Τυπικού της Εκκλησίας μας υπάρχουν εκ 

της παραδόσεως και άλλες διατάξεις που καθορίζουν και προσδιορίζουν τους ήχους σε 

όλες τις περιπτώσεις των ιερών ακολουθιών. 

Μιλάμε για το άγραφο τυπικό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και που 

καλό θα ήταν όλοι οι μουσικολογιότατοι πρωτοψάλτες και ιεροψάλτες  να 

ακολουθούν  όσο το δυνατόν. 

Ξεκινάμε με τις καθημερινές Θείες Λειτουργίες που οι περισσότεροι από εμάς 

έχουμε την απορία … «σε τι ήχο να ψάλλουμε το Χερουβικό και τα λοιπά της Θ. 

Λειτουργίας». 

 

Έτσι έχουμε:  

Δευτέρα: Χερουβικό, κοινωνικό σε ήχο πρώτο. 

Τρίτη: Χερουβικό, κοινωνικό σε ήχο βαρύ. 

Τετάρτη: Χερουβικό,  κοινωνικό σε ήχο Άγια. 

Πέμπτη: Χερουβικό, κοινωνικό σε ήχο πλάγιο του τετάρτου. 

Παρασκευή: Χερουβικό, κοινωνικό σε ήχο πλάγιο του πρώτου. 

Σάββατο: Χερουβικό, κοινωνικό στον ήχο της εβδομάδας που πέρασε, γίνεται τρόπον 

τινά η απόδοση του ήχου. 

 

Συνεχίζουμε με τις εορτές του ενιαυτού: 

1η Σεπτεμβρίου: (εκκλησιαστική πρωτοχρονιά, αρχή της Ινδίκτου) Χερουβικό 

κοινωνικό σε ήχο Α' 

14η Σεπτεμβρίου: Υψώσεως του τιμίου Σταυρού αλλά και την Κυριακή της 

Σταυροπροσκυνήσεως, δοξολογία, Χερουβικό, κοινωνικό, σε Άγια. 

Παραμονή Χριστουγέννων: Χερουβικό κοινωνικό σε Β' 

Χριστούγεννα: δοξολογία σε δεύτερο (…εκ του Δι η Βου και συνήθως τη σύντομη του 

Καββάδα), ενώ Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο Α΄. 

26η Δεκεμβρίου: Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο Β΄. 

Πρωτοχρονιά: Δοξολογια Χερουβικό σε ήχο Α΄ 

Παραμονή Θεοφανίων: Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο Β΄ 

Θεοφάνια: δοξολογία σε ήχο Β', κατά προτίμηση σύντομη, Χερουβικό κοινωνικό σε 

ήχο βαρύ. 

7η Ιανουαρίου: Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο Β΄ 
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Γ' Κυριακή νηστειών Σταυροπροσκηνήσεως: Δοξολογία αργή σε ήχο Άγια, συνήθως 

του Πέτρου του πελοποννησίου, Χερουβικό κοινωνικό σε Άγια. 

Σάββατο Λαζάρου: Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο Α΄ . 

Κυριακή Βαΐων: Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο Δ΄ Άγια. 

Πάσχα: Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο Α' 

Διακαινήσιμος εβδομάδα: Στον ήχο της ημέρας και την παρασκευή της Ζωοδόχου 

πηγής σε πλάγιο του δευτέρου. 

Κυριακή του Θωμά: Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο Α΄. 

Μεσοπεντηκοστής: Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο Δ Άγια. 

Αναλήψεως: Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο Πλ Α' 

Πεντηκοστής: Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο Βαρύ. 

Μεταμορφώσεως: Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο Δ΄ Άγια. 

Υπάρχουν βέβαια και μερικές γενικές οδηγίες που μπορούμε να ακολουθούμε όπως:  

Δεσποτικές εορτές: Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο Α΄  

Θεομητορικές και εορτές του Τιμίου Σταυρού Χερουβικό κοινωνικό σε ήχο Δ Άγια. 

Εορτές αγίων: Χερουβικό κοινωνικό στον ήχο της ημέρας. 

Εγκαινια ναού η κατά την εορτή των εγκαινίων (13 Σεπτεμβρίου), Χερουβικό 

κοινωνικό σε βαρύ. 

Να τονίσουμε εδώ ότι το ''Υπερευλογημενη'' ψάλλεται πάντα σε Β΄ ήχο όπως και το 

''Σημερον Σωτηρία..'' σε ήχο τέταρτο χρωματικό όπως ψάλλονται τα απολυτίκια του 

τετάρτου ήχο, αλλά και στον ήχο της δοξολογίας. 

Όταν έχουμε δεσπόζοντα ήχο έναν από τους τέσσερις κυρίους (α', β', γ', δ'...) ψάλλεται 

το ''Σημερον σωτηρία ..'' ενώ κατά του πλάγιους (πλα', πλβ', βαρύς, πλδ'...) ψάλλεται 

το '' Αναστάς εκ του μνήματος...'' 

Η μεγάλη δοξολογία τις Κυριακές ψάλλεται στον ήχο της ημέρας ενώ στις υπόλοιπες 

περιστάσεις  στον ήχο του Δοξαστικού η του ..''και νυν... Στις εθνικές επετείους δε, 

πρέπει να ψάλλεται η τετράφωνος αργή δοξολογία του Ιακώβου  Πρωτοψάλτου. 

Ο Ν' ψαλμός,  τέλος, ψάλλεται η μάλλον καλύτερα απαγγέλλεται, διότι πρόκειται περί 

εμμελούς απαγγελίας, στους ήχους: μέσο δεύτερο εκ του βου, και σε βαρύ τετράφωνο, 

και όχι φυσικά στον ήχο της ημέρας. 

Να πούμε εδώ ως επίλογο ότι οι παραπάνω διατάξεις του άγραφου Tυπικού 

καταστρατηγούνται σήμερα (όπως και πολλά άλλα πράγματα) είτε διότι δεν είναι σε 

όλους γνωστές, είτε διότι με την πάροδο του χρόνου και λόγω διαφόρων επιδράσεων 

έχουν καθιερωθεί αλλότρια προς την παράδοση  ήθη και έθιμα. 
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1. ΠΟΤΕ ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΩΝ ΨΑΛΤΩΝ ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΑΣΙΔΙ 

ΤΟΥΣ 

 

α) ΣΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟ:  

1) Στην Είσοδο του Αρχιερέως και παραμένουν μέχρι και τα «Δεύτε προσκυνήσωμεν». 

2) Στα «Θεοτόκε Παρθένε» των Κατανυκτικών Εσπερινών. 

3) Στο «Σοφία» της Εισόδου. 

4) Στο «Τον Δεσπότην» της Απολύσεως. 

 

β) ΣΤΟΝ ΟΡΘΡΟ:  

1) Στο «Ευλογητός» και «Βασιλεύ Ουράνιε». 

2) Στον «Εξάψαλμο» και παραμένουν μέχρι και τα Απολυτίκια. 

3) Στο «Δόξα» των Ευλογηταρίων. 

4) Στην Είσοδο του Αρχιερέως και ανέρχονται, μετά την άνοδό Του στο Θρόνο. 

5) Στο «Και υπέρ του καταξιωθήναι» και ανέρχονται στο «Ραντιείς». 

6) Στην «Τιμιωτέρα» (Δεν κατέρχονται όταν ψάλλονται Κανόνες της Θ΄. Ωδής). 

7) Στο «Εξαποστειλάριο», μόνον ο Αριστερός Χορός, όταν τούτο ψάλλεται υπό του 

Μητροπολίτου της περιοχής. Εάν χοροστατεί έτερος Αρχιερέας και 

ψάλλει τούτο, ο Αριστερός Χορός, παραμένει στη θέση του. 

8) Στην Αρχαία Φήμη «Τον Δεσπότην και Αρχιερέα» των Αρχιερατικών Λειτουργιών. 

9) Στο «Αινείτε» των Αρχιερατικών Χοροστασιών. 

10) Στη «Δοξολογία». 

 

γ) ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:  

1) Στο «Ευλογημένη». 

2) Στο «Και υπέρ του καταξιωθήναι». 

3) Στο «Ως τον Βασιλέα». 

4) Στο «Τα Σα εκ των Σων» και παραμένουν μέχρι του τέλους του «Άξιον Εστίν». 

5) Στα Μεγαλυνάρια των Αγίων, οι ψάλλοντες ταύτα. 

6) Στο «Πρόσχωμεν» και παραμένουν μέχρι και το «Εις Άγιος». 

7) Στο «Μετά φόβου» και παραμένουν μέχρι το τέλος. 

8) Στα «Κύριε ελέησον» των Χειροτονιών. 

 

δ) ΣΤΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ:  
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1) Στο «Ευλογητός» και «Βασιλεύ Ουράνιε». 

2) Στους «Χαιρετισμούς». 

3) Στην «Ωραιότητα». 

 

ε) ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥΣ:  

1) Στα Κατανυκτικά Απολυτίκια. 

2) Στο «Πάντων προστατεύεις». 

 

στ) ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ:  

1) Στο «Ευλογητός» και παραμένουν κάτω, στον Ψαλμό «Κύριε εισάκουσον της 

προσευχής μου», τα Απολυτίκια και στην Α΄. και Γ΄. Ωδή του Κανόνος, μέχρι και το 

«Επίβλεψον, εν ευμενεία». 

2) Από το «Πρεσβεία θερμή», έως και το «Άχραντε, η δια λόγου» της Στ . Ωδής. 

3) Στο Ευαγγέλιο, Δόξα – Και νυν, έως και το «Μεταβολή των θλιβομένων». 

4) Στην Ζ΄., Η΄. και Θ΄. Ωδή του Κανόνος, έως και τα Μεγαλυνάρια. 

5) Στο «Πάντων προστατεύεις» η «Απόστολοι εκ περάτων». 

 

ζ) ΣΤΟ ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ:  

1) Στο «Ευλογητός» και «Βασιλεύ Ουράνιε». 

2) Σε όλο τον Κανόνα. 

3) Στο «Παναγία Δέσποινα». 

4) Στο «Ψυχή μου, ψυχή μου». 

5) Στο «Κύριε των Δυνάμεων». 

6) Στο «Παναγία Θεοτόκε» και «Την πάσαν ελπίδα μου». 

7) Στο «Σφαγήν σου» ή «Πάντων προστατεύεις». 

 

η) ΣΤΙΣ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΕΣ:  

1) Στο «Παναγία Τριας». 

2) Στο «Ευλογημένη» και τα «Δεύτε προσκηνήσωμεν». 

3) Στο «Κέλευσον» και το «Σοφία ορθοί, φως Χριστού κ.λπ.». 

4) Στα «Κατευθυνθήτω». 

5) Στη «Μεγάλη Είσοδο» και παραμένουν μέχρι το τέλος του Χερουβικού Ύμνου. 

6) Στο «Πρόσχωμεν» και παραμένουν μέχρι και το «Εις Άγιος». 

7) Στο «Μετά φόβου» και παραμένουν μέχρι το τέλος. 
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θ) ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΩΡΕΣ:  

1) Στο «Δεύτε προσκυνήσωμεν» της Α΄. Ώρας. Επίσης, μετά το «Την Τιμιωτέραν». 

2) Την παραμονή των Χριστουγέννων, όταν απαγγέλλεται από το Σολέα, το «Σήμερον 

γεννάται εκ Παρθένου». 

3) Την παραμονή των Θεοφανείων, όταν απαγγέλλεται από το Σολέα, το «Την χείρα 

Σου την αψαμένην». 

4) Την Μεγάλη Παρασκευή, όταν απαγγέλλεται από το Σολέα (μπροστά στον 

Εσταυρωμένο), το «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου». 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εις τους Αποστόλους των Μεγάλων Ωρών, ΔΕΝ λέγεται στο τέλος 

«Αλληλούια». 

 

ι) ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ:  

Την Μεγάλη Πέμπτη, κατά την έξοδο του Εσταυρωμένου στην Ακολουθία των Αγίων 

Παθών. 

 

ια) ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΟΡΕΣ:  

1) Της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και της Σταυροπροσκυνήσεως, σε ολόκληρη την 

Τελετή (συμμετέχουν στην περιφορά). 

2) Την Μεγάλη Παρασκευή στα Απόστιχα, όπου γίνεται η περιφορά του Σώματος στο 

Κουβούκλιο του Επιταφίου, και παραμένουν στο Σολέα, μέχρι και την Απόλυση. 

 

ιβ) ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΓΙΑΣΜΟΥ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Χοροί, ΟΥΔΕΠΟΤΕ εγκαταλείπουν το Ιερό Αναλόγιο. 

1) Δεν «παίρνουν καιρόν» όπως οι Κληρικοί, από τον χοροστατούντα Αρχιερέα μετά 

την άνοδό Του στο Θρόνο, αλλά τελειώνοντας το «Εις πολλά έτη Δέσποτα» , κάνουν 

«σχήμα» προς τον Αρχιερέα (στη συλλαβή σπο) Ο ΟΠΟΙΟΣ ΤΟΥΣ ΕΥΛΟΓΕΙ, και 

ανέρχονται στα στασίδια τους. 

2) Δεν προσέρχονται προκειμένου να ασπασθούν το Ιερό Ευαγγέλιο στον Όρθρο, αλλά 

όταν περνάει από το Σολέα στο «Ιδού γαρ εν ανομίαις», κάνουν βαθιά υπόκλιση, και 

όπως προεγράφη, στο «Ραντιείς με» ανέρχονται στα στασίδια τους. 
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Άλλωστε, εφ’ όσον τοποθετείται τελικά στο Προσκυνητάρι, είναι στη διάθεσή τους, να 

το προσκυνήσουν μετά το πέρας της Ακολουθίας. 

 

2. ΠΟΤΕ ΟΙ ΧΟΡΟΙ ΤΩΝ ΨΑΛΤΩΝ ΓΟΝΑΤΙΖΟΥΝ 

α) Στα «Θεοτόκε Παρθένε» των Κατανυκτικών Εσπερινών. 

β) Στο «Επουράνιε Βασιλεύ». 

γ) Στο «Πάντων προστατεύεις». 

δ) Στο «Παναγία Δέσποινα». 

ε) Στο «Ψυχή μου, ψυχή μου». 

στ) Στο «Σφαγήν Σου». 

ζ) Στα «Κατευθυνθήτω» των Προηγιασμένων. 

η) Μετά τη Μεγάλη Είσοδο των Προηγιασμένων. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, όταν οι Ιεροψάλτες μπαίνουν στον Ναό, 

κάνουν μετάνοια και σταυρό, τρεις (3) φορές. 

 

3. ΠΟΤΕ ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΒΓΑΖΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΠΑΚΙ ΤΟΥΣ 

α) Στο «Ευλόγησον Δέσποτα» και το βάζουν μετά το τέλος του «Ευλογημένη η 

Βασιλεία». 

β) Στον «Απόστολο» εκείνος που τον διαβάζει. 

γ) Στο «Ευαγγέλιο». 

δ) Στη «Μεγάλη Είσοδο». 

ε) Στο «Σε Υμνούμεν» και το «Άξιον Εστίν». 

στ) Στο «Πρόσχωμεν» και το βάζουν μετά το τέλος του «Εις Άγιος». 

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΦΦΙΚΙΑΛΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΜΕ ΤΑ 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΦΦΙΚΙΩΝ ΤΩΝ 

 

1) Α Ρ Χ Ι Μ Α Ν Δ Ρ Ι Τ Η Σ 

α) Φέρει πάντοτε Σταυρόν, είτε φέρει άμφια, είτε όχι. 

β) Φορεί Επανωκαλύμμαυχον, εις επισήμους τελετάς (Επιμνημοσύνους Δεήσεις, 

Δοξολογίας, Αγιασμούς, Γάμους και Βαπτίσεις), ως και ο Επίσκοπος. 

Εις την Θείαν Λειτουργίαν, δεν φορεί. 
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γ) Φορεί πάντοτε εις το θυμίαμα της Θ . Ωδής, εις τον Χερουβικόν Ύμνον και όταν 

κηρύσσει. 

δ) Φορεί τούτον εις την Απόλυσιν και την διανομήν του Αντιδώρου. 

 

2) Ι Ε Ρ Ο Μ Ο Ν Α Χ Ο Σ 

α) Φορεί Επανωκαλύμμαυχον, εις τας περιπτώσεις που φορεί και ο Αρχιμανδρίτης. 

β) Δεν φέρει ουδέποτε Σταυρόν. 

 

3) Π Ρ Ω Τ Ο Π Ρ Ε Σ Β Υ Τ Ε Ρ Ο Σ 

Φέρει πάντοτε Σταυρόν, είτε φέρει άμφια, είτε όχι. 

 

4) Α Γ Α Μ Ο Σ Δ Ι Α Κ Ο Ν Ο Σ 

α) Φορεί Επανωκαλύμμαυχον, εις επισήμους τελετάς, ΜΟΝΟΝ όταν εκπροσωπεί τον 

Επίσκοπο. 

β) Δεν φέρει ουδέποτε Σταυρόν. 

 

5) Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Σ  Μ Ο Ν Η Σ 

Ο Ηγούμενος Μονής, φέρει τα διακριτικά του Αρχιμανδρίτου και επί πλέον εις τον 

Εσπερινόν και Όρθρον, φέρει Μανδύαν και Ράβδον. 

 

Σημειώσεις:  

α) Άπαντες οι ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένου και του Οικονόμου, πλην του 

Διακόνου και του Ιερομονάχου (εκτός και του το χορηγήσει Επίσκοπος), φέρουν 

Επιγονάτιον. 

β) Τα διακριτικά των Οφφικιάλων Κληρικών, ισχύουν και φέρονται μόνο στα όρια της 

Επισκοπής που τα έλαβαν, εκτός, εάν λαμβάνοντες «Καιρόν» Οφφικιάλοι Κληρικοί, 

εις Ιερόν Ναόν έξω της Επισκοπής των, προσφέρουν και ταύτα (τα διακριτικά, δηλαδή 

Σταυρόν, Επανωκαλύμμαυχον κ.λπ.) τω χοροστατούντι Αρχιερεί και λάβουν ευλογίαν, 

ήτις θεωρείται αποδοχή. 
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Πρακτικό μέρος 

 

ΗΧΟΣ Α΄ 

Ἀπολυτίκιον 

Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ 

ἄχραντον σου σῶμα, ἀνέστης τριήμερος, Σωτήρ, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν∙ διὰ 

τοῦτο αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι, Ζωοδότα∙ Δόξα τῇ Ἀναστάσει σου Χριστέ, 

δόξα τῇ Βασιλείᾳ σου, δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, μόνε φιλάνθρωπε. 

 

Ἀπολυτίκιον 

Τῆς ἐρήμου πολίτης καὶ ἐν σώματι ἄγγελος καὶ θαυματουργὸς ἀνεδείχθης, θεοφόρε 

πατὴρ ἡμῶν Κυριακέ∙ νηστείᾳ, ἀγρυπνίᾳ, προσευχῇ οὐράνια χαρίσματα λαβών, 

θεραπεύεις τοὺς νοσοῦντας καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πίστει προστρεχόντων σοι. Δόξα τῷ 

δεδωκότι σοι ἰσχύν∙ δόξα τῷ σὲ στεφανώσαντι∙ δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν 

ἰάματα. 

 

Κάθισμα 

Τὸν τάφον σου Σωτήρ, στρατιῶται τηροῦντες, νεκροὶ τῇ ἀστραπῇ, τοῦ ὀφθέντος 

Ἀγγέλου, ἐγένοντο κηρύττοντος, γυναιξὶ τὴν ἀνάστασιν. Σὲ δοξάζομεν, τὸν τῆς φθορᾶς 

καθαιρέτην, σοὶ προσπίπτομεν, τῷ ἀναστάντι ἐκ τάφου, καὶ μόνῳ Θεῷ ἡμῶν. 

 

Κάθισμα 

Χορὸς Ἀγγελικός, ἐκπληττέσθω τὸ θαῦμα, βροτοὶ δὲ ταῖς φωναῖς, ἀνακράξωμεν ὕμνον, 

ὁρῶντες τὴν ἄφατον, τοῦ Θεοῦ συγκατάβασιν· ὂν γὰρ τρέμουσι, τῶν οὐρανῶν αἱ 

Δυνάμεις, γηραλέαι νῦν, ἐναγκαλίζονται χεῖρες, τὸν μόνον φιλάνθρωπον. 

 

Νεφέλην σε φωτὸς. 

Νεφέλην σε φωτὸς ἀϊδίου, Παρθένε, ὁ Προφήτης ὠνόμασεν· ἐν σοὶ γὰρ ὡς ὑετὸς ἐπὶ 

πόκον, καταβὰς ὁ Λόγος τοῦ Πατρός, καὶ ἐκ σοῦ ἀνατείλας, τὸν κόσμον ἐφώτισε, τὴν 

πλάνην κατήργησε, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, αὐτὸν ἱκετεύουσα ἐκτενῶς, Παναγία 

δεόμεθα, μὴ παύσῃ ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν ἀληθῆ Θεοτόκον ὁμολογούντων σε. 

 

Πανεύφημοι μάρτυρες.   

Πανεύφημοι μάρτυρες ὑμᾶς, οὐχ ἡ γῆ κατέκρυψεν, ἀλλ' οὐρανὸς ὑπεδέξατο, ὑμῖν 

ἠνοίγησαν, Παραδείσου πύλαι, καὶ ἐντὸς γενόμενοι, τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς ἀπολαύετε, 

Χριστῷ πρεσβεύοντες, δωρηθῆναι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν, τὴν εἰρήνην καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

 

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων.  

Τῶν οὐρανίων ταγμάτων τὸ ἀγαλλίαμα, τῶν ἐπὶ γῆς ἀνθρώπων, κραταιὰ προστασία, 

ἄχραντε Παρθένε, σῶσον ἡμᾶς, τοὺς εἰς σὲ καταφεύγοντας, ὅτι ἐν σοὶ τὰς ἐλπίδας μετὰ 

Θεόν, Θεοτόκε ἀνεθέμεθα. 

Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος. Στιχηρόν.  
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Ὢ τοῦ παραδόξου θαύματος! ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς, ἐν μνημείῳ τίθεται, καὶ κλῖμαξ πρὸς 

οὐρανόν, ὁ τάφος γίνεται, Εὐφραίνου Γεθσημανῆ, τῆς Θεοτόκου τὸ ἅγιον τέμενος, 

βοήσωμεν οἱ πιστοί, τὸν Γαβριὴλ κεκτημένοι ταξίαρχον, Κεχαριτωμένη χαῖρε, μετὰ 

σοῦ ὁ Κύριος, ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ διὰ σοῦ τὸ μέγα ἔλεος. 

 

ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ 

Ἀπολυτίκιον 

Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν 

ἡμῶν, ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν, ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ 

Σταυρῷ, καὶ θάνατον ὑπομεῖναι, καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει 

αὐτοῦ. 

 

Χαίροις ἀσκητικῶν ἀληθῶς.  

Χαίροις ἀσκητικῶν ἀληθῶς, ἀγωνισμάτων τὸ εὐῶδες κειμήλιον· σταυρὸν γὰρ ἐπ’ 

ὤμων ἄρας, καὶ τῷ Δεσπότῃ Χριστῷ, σεαυτὸν Παμμάκαρ ἀναθέμενος, σαρκὸς 

κατεπάτησας, τὸ χαμαίζηλον φρόνημα, ταῖς ἀρεταῖς δέ, τὴν ψυχὴν κατελάμπρυνας, καὶ 

πρὸς ἔνθεον, ἀνεπτέρωσας ἔρωτα. Ὅθεν τὴν παναγίαν σου, κυκλοῦντες πανεύφημε, 

λάρνακα Σάββα τῆς θείας, φιλανθρωπίας αἰτούμεθα, τυχεῖν σαῖς πρεσβείαις, καὶ τῷ 

κόσμῳ δωρηθῆναι τὸ μέγα ἔλεος. 
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 Εργασίες 

1) Τι γνωρίζετε για την δημιουργια, την διαμορφωση και την διάδοση  «Κοσμικού 

Τυπικού». 

2) Ποιο είναι το περιεχόμενο και ποια τα χαρακτηριστικά του «Κοσμικού 

Τυπικού». 

3) Ποια είναι η σχέση μεταξύ ασματικού και κοσμικού τυπικού. 
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4) Τι γνωρίζετε για την δημιουργια, την διαμορφωση και την διάδοση  

«Μοναχικού Τυπικού». 

5) Ποιο είναι το ισχύον Τυπικό της Εκκλησίας και τι γνωρίζετε για αυτό. 

6) Τι είναι το άγραφο τυπικό. Περιγράψτε χαρακτηριστικές περιπτώσεις. 

7) Ποια είναι τα «Οφφίκια» των κληρικών της Εκκλησίας και ποια τα 

χαρακτηριστικά τους. 

8) Πότε οι χοροί  κατέρχονται από το στασίδι τους στον Όρθρο και την Θεία 

Λειτουργία. 
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5. Τελετουργική, αισθητική και θεολογία της Ψαλτικής τέχνης 

 
Λέξεις κλειδιά:  

Εκκλησιαστικό γλωσσάρι, λειτουργικοί όροι, απαγγελία μέλους, αντωνυμίες, 

γλωσσικά πάθη, φθογγικά πάθη, ερμηνεία εκκλησιαστικού μέλους, εκκλησιαστικό 

μέλος, εκφώνηση αναγνωσμάτων 

 

1. Εκκλησιαστικό γλωσσάρι 

 

Άβατον: Ιερός τόπος, στον οποίο δεν μπορεί κανείς να εισέλθει. A. Μοναστήρι είναι η 

Μονή στην οποία απαγορεύεται η είσοδος γυναικών και αντιθέτως, για γυναικείες 

Μονές, στις οποίες απαγορεύεται η είσοδος ανδρών. Α. Αγίου Όρους. Α. σε άνδρες και 

γυναίκες είναι και το Άγιo Βήμα των Ιερών Ναών στο οποίο πρέπει να εισέρχονται 

ΜΟΝΟ όσοι έχουν ειδική άδεια για να υπηρετήσουν το Λειτουργό Ιερέα. 

 

Αββάς: Τίτλος, που αρχικά χρησιμοποιήθηκε στην Αίγυπτο και στη Συρία, γι’ αυτούς 

που εκτελούσαν χρέη πνευματικού οδηγού, όταν ο αναχωρητισμός άρχισε να 

μεταμορφώνεται σε κοινόβια. Αναγνωριζόταν η αγιότητα και η πείρα τους, είτε με 

εκλογή, είτε με φυσική αναγνώριση της αρετής τους, λόγω της μακροχρόνιας και 

ευλογημένης ασκήσεώς τους. Αργότερα ο όρος αντικαταστάθηκε στην πρώτη 

περίπτωση (εκλογή) από τη λέξη ‘ηγούμενος’. Ανάλογος της λέξεως Αββάς υπήρξε 

αργότερα στη Ρωσία ο όρος ‘Στάρετς’. 

 

Αίνοι: Καλούνται οι ψαλμοί ρμη' (148), ρμθ' (149) καί ρν' (150), όχι μόνο επειδή 

προτάσσεται στούς περισσότερους στίχους αυτών η λέξη ‘αινείτε’, αλλά και διότι οι 

τρεις αυτοί ψαλμοί είναι κατά το περιεχόμενο ένας αίνος και ένας ευχαριστήριος ύμνος 

στον Θεό. Στις Ιερές Μονές ψάλλονται, μόνοι ή μετά τροπαρίων, πανηγυρικά, στο 

τέλος του Όρθρου. Τα τροπάρια αυτά σαν εφύμνιο των στίχων των αίνων καλούνται 

στιχηρά των αίνων ή, κατά συνεκδοχή, ‘αίνοι’. Στους Ιερούς Ναούς των πόλεων, 

συνήθως, αυτοί οι ‘αίνοι’ μόνο ψάλλονται. Όταν τελεiται Όρθρος καθημερινής καί δέν 

ύπάρχουν τροπάρια αiνων, αναγινώσκονται ή ψάλλονται οι αίνοι (οι τρεις ψαλμοί). 
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Ακροστιχίς, ίδα: Τα αρχικά γράμματα των Κοντακίων ή τών Κανόνων, ή των 

Ιαμβικών στίχων, που σχηματίζουν την αλφάβητο ή το όνομα του Υμνογράφου ή 

κάποια άλλη λέξη. 

Αλληλουάριο: Τριπλό αλληλούϊα, που ψάλλεται ως εφύμνιο βιβλικών ή ψαλμικών 

στίχων ή μετά το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Όταν παρεμβάλλονται και ψάλλονται και 

οι δύο στίχοι που υπάρχουν (ή προβλέπονται, στούς ‘Αποστόλους’ τώω καθημερινών) 

μετά τον ‘Απόστολον’ των Κυριακών, ψάλλεται τρεις φορές (επί τρία). 

 

Αλληλούϊα: Εβραϊκή λέξη που σημαίνει ‘Αινείτε τον Θεόν’. Μπήκε στη χριστιανική 

λατρεία μαζί με τους ψαλμούς από την ιουδαϊκή λατρευτική πράξη. π.χ. στον 

Εξάψαλμο, στη Θ΄ Ώρα, στις στάσεις του Ψαλτηρίου κ.λπ. και ιδιαίτερα στις 

ακολουθίες της Μεγ. Τεσσαρακοστής. 

 

Αμήν: Εβραϊκή λέξη που έμεινε αμετάφραστη και σημαίνει: ναι, βέβαια, μακάρι, 

σίγουρα, είθε να γίνει, γένοιτο. 

Όταν κανείς λέει Αμήν, διακηρύσσει ότι θεωρεί αληθινό αυτό που μόλις ειπώθηκε, έτσι 

ώστε να επιβεβαιώνει μια πρόταση, ή να μετέχει, με αυτή τη λέξη, σε μια προσευχή. 

 

Άμωμος: Ο ριη΄ (118) ψαλμός. Ονομάστηκε έτσι επειδή αρχίζει με τη λέξη «Άμωμοι 

εν οδώ...». Διαβάζεται στο Μεσονυκτικό, στις κηδείες και στις Παννυχίδες. 

 

Αναβαθμοί: Α. λέγονται οι δέκα πέντε ψαλμοί ριθ΄- ρλγ΄ (119-133) τής Π. Διαθήκης 

που ψάλλονταν κατά τις αναβάσεις των Ιουδαίων στην Ιερουσαλήμ σε περιπτώσεις 

μεγάλων εορτών. Σήμερα στη θέση των ψαλμών ψάλλονται 75 τροπάρια των 

αναβαθμών της Οκτωήχου, τα οποία ο υμνωδός ερρανίσθη από τους 15 ψαλμούς και 

ψάλλονται στον Όρθρο κάθε Κυριακής (7 ήχοι x 9 τροπάρια + ο πλ. τοy δ; χ 12 = 75 

Αναβαθμοί). Οί Α. αυτοί ανά τρεις αποτελούν ένα αντίφωνο (7 ήχοι x 3 + ο πλ. τού δ' 

x 4 = 25 Αντίφωνα). Οι ωδές αυτές τών Α. ψαλλόμενες στις Εκκλησίες συμβολίζουν 

την ψυχική ανάταση των χριστιανών όχι στο Ναό τον επίγειο, αλλά σ’ αυτόν τον 

αχειροποίητο Ναό του Θεού, τον Ουράνιο. 

 

Ανάγνωσμα: Περικοπή από τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, από τις Επιστολές (ή 

Πράξεις) και το Ιερό Ευαγγέλιο που διαβάζεται στις Ακολουθίες της Εκκλησίας και 

στη Θεία Λειτουργία. 
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Αναγνώστης: Κατώτερος Κληρικός, καθιερωμένος στο λειτούργημα αυτό με 

χειροθεσία Επισκόπου. Είναι επιφορτισμένος με την ανάγνωση των διαφόρων 

αναγνωσμάτων (χύμα ή εμμελώς) της Λατρείας μας. 

 

Ανακομιδή: Η μεταφορά των λειψάνων ενός Αγίου στον τόπο ή στο Ναό του Αγίου. 

 

Ανάμα ή Νάμα: Το κατάλληλο κόκκινο κρασί που προσφέρεται για την τέλεση της 

Θείας Λειτουργίας. 

 

Αναστασιματάριο: Μουσικό εκκλησιαστικό βιβλίο που περιέχει αναστάσιμους 

ύμνους από την Οκτώηχο. 

 

Αναφορά: Λέγεται η θεία Ευχαριστία διότι η θυσία αναφέρεται = προσφέρεται στον 

Θεό. Α. ονομάζεται και το κυριότερο μέρος της Θείας Λειτουργίας: η Λειτουργία του 

Μυστηρίου. Αρχίζει όταν ακούγεται η εκφώνηση: «Στώμεν καλώς· στώμεν μετά 

φόβου· πρόσχωμεν την αγίαν Αναφοράν εν ειρήνη προσφέρειν». Τελειώνει, όταν 

λέγεται το: «Και έσται τα ελέη του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού 

μετά πάντων ύμών». 

 

Αντερί: Ένδυμα των Κληρικών και Μοναχών, το οποίο καλύπτει το σώμα τους πριν 

από το ράσο. Λέγεται και ζωστικό. 

 

Αντίδωρο: Μικρό τεμάχιο από το πρόσφορο που αγιάστηκε στην Προσκομιδή, ή κατ' 

οικονομία μπροστά στο Σώμα και Αίμα του Κυρίου κατά την ψαλμωδία του «Άξιόν 

έστιν...» της Θείας Λειτουργίας· προσφέρεται αντί του Δώρου. Παλαιότερα 

προσφερόταν μόνο σε όσους δεν κοινωνούσαν. Το τρώμε νηστικοί. Όσοι κοινωνούν 

το λαμβάνουν μόνοι τους και το τρώνε αμέσως για να κατέβουν μέσα τους μαζί με αυτό 

και τυχόν εναπομείναντες στο στόμα τους Μαργαρίτες (βλ. λέξη). 

 

Αντίφωνα: Είναι τροπάρια που ψάλλονται από τους δύο χορούς στην Εκκλησία κατ’ 

ανταπόκριση. Δύο γνωστά αντίφωνα της Θείας Λειτουργίας είναι «Ταις πρεσβείαις της 

Θεοτόκου, Σώτερ, σώσον ημάς» και «Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο αναστάς εκ νεκρών, 

ψάλλοντάς Σοι Αλληλούϊα». Στα Α. αυτά προηγούνται στίχοι από τους ψαλμούς. Στον 
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Όρθρο της Κυριακής μετά τα Ευλογητάρια και την Υπακοή ψάλλονται τα Α. των 

Αναβαθμών όπως αναλύθηκε προηγουμένως στους Αναβαθμούς (τρία Α. κάθε φορά x 

3 τροπάρια), ακολουθεί το προκείμενον και αναγινώσκεται το Εωθινό Ευαγγέλιο. 

 

Απόστιχα: ή «από στίχου» ή «τα του στίχου» είναι τροπάρια που ψάλλονται στον 

Εσπερινό μετά τα Πληρωτικά και στον Όρθρο καθημερινής προ της απολύσεως (όταν 

διαβάζονται οι ψαλμοί των Αίνων). Οι στίχοι που προηγούνται στα διάφορα τροπάρια 

διαφέρουν σε ποσότητα και ποιότητα. Των Α. οι στίχοι είναι συνήθως κατ' έκλογήν, 

ενώ των στιχηρών τροπαρίων οι στίχοι είναι κατά συνέχεια από τον στιχολογούμενο 

ψαλμό. Τα Α. διακρίνονται: Σε Αναστάσιμα (αναφερόμενα στην Ανάσταση του 

Kυρίου), σε Σταυρώσιμα (στα πάθη και στο Σταυρό του Κυρίου), σε Αποστολικά 

(στους Αποστόλους), σε Μαρτυρικά, Νεκρώσιμα και Κατανυκτικά (που αναφέρονται 

στις μετά κατανύξεως δεήσεις μας). 

 

Αποστολικές Διαταγές: Κανονικολειτουργική συλλογή του Δ' αιώνα. Είναι κείμενο 

ψευδεπίγραφο (βλ. λέξη). 

 

Αποστολικοί Πατέρες: Λέγονται οι Επίσκοποι και oι Εκκλησιαστικοί συγγραφεiς του 

Α΄ καί Β΄ μ.Χ. αιώνα. Τρεις είναι οι κυρίως Α.Π., διάδοχοι των Αποστόλων: Ο Κλήμης 

επίσκοπος Ρώμης (†101), ο Πολύκαρπος επίσκοπος Σμύρνης († 156) και ο Ιγνάτιος ο 

Θεοφόρος επίσκοπος Αντιοχείας († 113). Άλλοι Α.Π. είναι ο Παπίας, ο Βαρνάβας, ο 

Ερμάς και ο Φιλόθεος Βρυένιος. Οι περισσότεροι υπήρξαν συγγραφείς «λόγω 

περιστάσεων». 

 

Αρτοκλασία: Αγιαστική πράξη και τελετή ευλογίας των βασικών προϊόντων της γης 

(σίτου, οίνου και ελαίου) σ’ανάμνηση της ευλογίας των πέντε άρτων από τον Χριστό 

(Ματ.ιδ΄,19-20). Οι πιστοί προσφέρουν τα δώρα τους στον Χριστό και η Εκκλησία Του 

τα ευλογεί και εύχεται για την πλούσια καρποφορία τους στούς εορτάζοντες και σ’ όλο 

τον κόσμο από τον Θεό που «ευλογεί, αγιάζει και τρέφει τα σύμπαντα». Στον Εσπερινό 

τελείται πριν από τα Απόστιχα και στον Όρθρο μετά τη Δοξολογία. 

 

Βάπτισμα: Το πρώτο και βασικό ιερό Μυστήριο της Εκκλησίας, με το οποίο ο 

άνθρωπος απαλλάσσεται από την ενοχή του προπατορικού αμαρτήματος και γίνεται 

μέλος της Εκκλησίας του Χριστού. ‘Σύμφυτος’ με το θάνατο, την ταφή και την 
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Ανάσταση του Σωτήρα (Ρωμ. στ΄, 3, 4΄Κολ. Β΄, 12). Πραγματοποιείται με την τριπλή 

κατάδυση και ανάδυση στο αγιασμένο νερό της κολυμβήθρας ή του βαπτιστηρίου στο 

όνομα της Αγίας Τριάδος. (Η κατάδυση συμβολίζει το θάνατο και την ταφή του 

Χριστού και η ανάδυση την ανάσταση μαζί Του). Με το βάπτισμα ο πιστός γίνεται 

ναός του Αγίου Πνεύματος (Α΄ Κορ. στ; 19), το θετό παιδί του Πατέρα (Γαλ. δ΄, 5 καί 

εξ.), ο αδελφός και συγκληρονόμος του Χριστού, που ζει από τη ζωή του Χριστού και 

μέλλει να μοιραστεί τη δόξα Του (Ρωμ.η΄, 2.9.10.17΄ Εφ. β΄, 6). 

Το όνομα στο παιδί δίνεται, (πρέπει να δίνεται), την όγδοη ημέρα από τη γέννησή του. 

Το βάπτισμα ανάγκης, (το αεροβάπτισμα), γίνεται στον αέρα, όταν το παιδί κινδυνεύει 

να πεθάνει. Υψώνεται τρίς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου 

Πνεύματος, ενώ προηγουμένως έχουμε πει: βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε. 

Τελείται από κάθε πιστό άνδρα ή γυναίκα. 

 

Βημόθυρα: Oι δύο σκαλιστές και πολλές φορές εικονογραφημένες πόρτες της Ωραίας 

Πύλης. 

 

Γάμος: Τελετουργική πράξη κατά την οποία η Εκκλησία παρέχει τη χάρη του Αγίου 

Πνεύματος στους νυμφευομένους. Είναι ένα από τα επτά Μυστήρια της Εκκλησίας μας 

και τελείται μαζί με τη μνηστεία (τους αρραβώνες). Παλαιότερα ήταν 

συνδεδεμένος μαζί με τη Θεία Λειτουργία. Σκοπός του είναι η πνευματική 

ολοκλήρωση των συζύγων (γεγονός που οδηγεί στη σωτηρία) και η τεκνογονία. Για 

τους πιστούς ο γάμος είναι «μέγα μυστήριον εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν» 

(Εφ.ε΄, 12). Η σχέση Εκκλησίας και Χριστού αποτελεί ζωντανό παράδειγμα υποταγής 

και αγάπης, που πρέπει να μιμούνται οι σύζυγοι. Για τη σύναψη Γ. δεν πρέπει να 

υπάρχουν κωλύματα (συγγενείας κ.λπ.), διότι αυτά τον εμποδίζουν. Η διάλυσή του 

είναι σοβαρή παράβαση με πολλές συνέπειες· «ο ουν ο Θεός συνέζευξεν άνθρωπος μη 

χωριζέτω» (Μαρ.ι΄, 9). Γι’ αυτό πριν φθάσει κανείς στο γάμο πρέπει να γνωρίσει καλά 

τι άνθρωπο παίρνει και τι υποχρεώσεις αναλαμβάνει. Η Εκκλησία επιτρέπει τη διάλυσή 

του, χωρίς και να την επιβάλλει, μόνο για λόγους μοιχείας. «Κατ' οικονομία», 

αργότερα, δέχθηκε και άλλους λόγους που πρότεινε το κράτος. 

 

Γονυκλισία: Ευλαβική στάση με κάμψη των γονάτων κατά την ώρα της προσευχής, 

σε ένδειξη ταπεινώσεως, μετανοίας και συντριβής μπροστά στον Θεό. Και ο Κύριος 

«θεις τα γόνατα προσηύχετο» (Λουκ. Κβ΄,41). Γενική Γ. στην Εκκλησία γίνεται στον 
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Εσπερινό της Πεντηκοστής (επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος). Δε γίνεται Γ. από το 

Εσπέρας του Σαββάτου μέχρι το εσπέρας της Κυριακής και την περίοδο του 

Πεντηκοσταρίου. Βλ. και σελ. 186 (περί γονυκλισίας). 

 

Δεσποτικές εορτές: Oι εορτές που είναι αφιερωμένες στο πρόσωπο του Δεσπότου 

Χριστού. 

 

Δίπτυχο: Απλό ή επισημότερο χαρτί διπλωμένο στη μέση, όπου γράφονται, στη γενική 

πτώση, τα ονόματα ζώντων (αριστερά) καί τεθνεώτων (δεξιά). Το δίνουμε μαζί ή χωρίς 

Πρόσφορο στον Εσπερινό του Σαββάτου συνήθως (ή άλλης μεγάλης εορτής) στους 

Ιερούς Ναούς, για να μνημονεύσει ο Ιερέας τα ονόματα στην Ιερά Προσκομιδή. 

 

Διωγμοί: Οι διώξεις, τα μαρτύρια και οι θάνατοι των Χριστιανών από ειδωλολάτρες ή 

αλλοθρήσκους Βασιλείς και άρχοντες. Το μυστήριο του διωγμού διακρίνεται από το 

μυστήριο του πόνου. Ο πόνος αποτελεί πρόβλημα που κτυπάει όλους τους ανθρώπους, 

ακόμη και τους δίκαιους. Ο διωγμός χτυπάει τους δίκαιους, επειδή είναι δίκαιοι. 

 

Δοξαστικό: Το ιδιόμελο τροπάριο, στο οποίο προηγείται o στίχος «Δόξα Πατρί...». 

Στον Εσπερινό ψάλλεται μετά τα Εσπέρια και τα Απόστιχα. Στον Όρθρο ψάλλεται στη 

Λιτή και, στους «Αίνους» ή στα Απόστιχα. Εωθινό Δ. ονομάζεται το δοξαστικό 

τροπάριο των «Αίνων», που έχει θέμα το αντίστοιχο ευαγγελικό ανάγνωσμα από τα 

ένδεκα εωθινά Ευαγγέλια. 

 

Δωδεκάορτο: Οι δώδεκα Δεσποτικές εορτές που αναφέρονται στα σπουδαιότερα 

γεγονότα της ζωής του Κυρίου. Βλ. σελ. 146. 

 

Εβδομάδα: Η περίοδος των επτά ημερών που, ολόκληρο το χρόνο, αρχίζουν από 

Δευτέρα και τελειώνουν την Κυριακή. Εξαίρεση του κανόνα αυτού αποτελεί η 

περίοδος που αρχίζει την Κυριακή του Πάσχα και τελειώνει την Κυριακή της 

Πεντηκοστής. Σ’ αυτό το διάστημα η εβδομάδα αρχίζει την Κυριακή. Μ’ αυτό τον 

τρόπο αριθμούνται οι ημέρες, οι Κυριακές και οι εβδομάδες στο «Ευαγγέλιο», που 

χρησιμοποιείται στους Ι. Ναούς για την ανάγνωση κάθε ημέρα των περικοπών. 
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Εισοδικό: Το τροπάριο που ψάλλεται στα συλλείτουργα μετά το «Σοφία ορθοί», στη 

μικρή Είσοδο. 

 

Είσοδος: Μικρά: Η μεταφορά του Ευαγγελίου δια μέσου του Ναού στην Αγία 

Τράπεζα, κατά την ώρα της ψαλμωδίας του γ΄ Αντιφώνου.  

                Μεγάλη: Η μεταφορά των προσκομισθέντων τιμίων Δώρων από την 

Προσκομιδή στην Αγία Τράπεζα, κατά τη διάρκεια του Χερουβικού Ύμνου. 

 

Εκφώνησις: Η τελευταία φράση μιας λειτουργικής ευχής που λέγεται σε εμμελή 

απαγγελία. Το κυρίως μέρος της ευχής λέγεται χύμα, είτε μυστικώς, είτε χαμηλόφωνα, 

είτε εκφώνως (δυνατά). 

 

Εορτολόγιο: Ο ετήσιος κύκλος των χριστιανικών εορτών που αρχίζει την 1η 

Σεπτεμβρίου. Περιλαμβάνει τις κινητές και ακίνητες εορτές. 

 

Θεομητορική εορτή: Οι εορτές που είναι αφιερωμένες στο πρόσωπο της 

Θεομήτορος,  της  Παναγίας:  Γενέσιο,  Εισόδια, Ευαγγελισμός, Υπαπαντή, Σύλληψη 

Αγίας Άννης, Κοίμηση. 

 

Θεοτοκάριο: Λειτουργικό βιβλίο που περιέχει 56 ασματικούς κανόνες στους οκτώ 

ήχους, αφιερωμένους στή Θεοτόκο. Ψάλλονται συνήθως στα Μοναστήρια μετά τον 

Εσπερινό, κάθε ημέρα (εκτός Μ. Εβδομάδας, Διακαινησίμου και Δωδεκαημέρου). 

 

Θεοτοκίο: Τροπάριο που εγκωμιάζει τη Θεοτόκο και κατακλείει τις ομάδες των 

τροπαρίων ή τις ωδές των κανόνων με στίχο το «Και νυν και αεί...». 

 

Ιεροπραξία: Είναι κάθε αγιαστική πράξη (τελετή ή ευχή) του Κληρικού που γίνεται 

κατά την άσκηση του έργου της Λατρείας ή βάσει του Ευχολογίου. Η πράξη αυτή 

προσλαμβάνει χαρακτήρα μυστηριακό ή συμβολικό και με ορατό σημείο (τη 

συγκεκριμένη αγιαστική πράξη), η αόρατη χάρη του Θεού κοινωνείται από τον πιστό 

(«εκχεώ από του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα» Πρ.β΄, 17). 

Με τη στενή έννοια οι αγιαστικές πράξεις διακρίνονται των Μυστηρίων κατά το ότι με 

τα τελευταία που είναι θεοσύστατα, τα δώρα του Αγίου Πνεύματος παρέχονται 

ασφαλώς και με τη μαρτυρία της Εκκλησίας. Ενώ οι αγιαστικές πράξεις, που έχουν 
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συσταθεί από την Εκκλησία, είναι, γενικά, προαιρετικές και oι περισσότερες έχουν 

ιδιωτικό χαρακτήρα, σε αντίθεση με τα Μυστήρια. 

Απαρίθμηση αγιαστικών πράξεων - ιεροπραξιών. 

α. Καθιέρωση και ευλογία τόπων, στοιχείων και αντικειμένων λατρείας: 

Εγκαίνια Ναού, καθιερώσεις Αντιμηνσίου, Εικόνων, Σκευών λατρείας, μεγάλος και 

μικρός Αγιασμός, Λειτουργικές ευλογίες σίτου, οίνου και ελαίου, ή καρπών, βαΐων 

κ.λπ. 

β. Λειτουργικός αγιασμός των πιστών: 

Συμμετοχή στις καθημερινές ακολουθίες των Ιερών Ναών (Εσπερινού-Όρθρου ή 

Παρακλήσεων), συμμετοχή στα Μυστήρια της Εκκλησίας -κυρίως Εξομολόγηση και 

Θ. Κοινωνία- αλλά και στα λοιπά Μυστήρια, επιδίωξη συμμετοχής σε χειροθεσίες, 

οφφικιακές ευλογίες, μυστήρια ιερωσύνης, γάμου, σε μοναχικές αφιερώσεις κ.λπ. 

γ. Ιδιωτικός αγιασμός της ζωής του χριστιανού. Η Εκκλησία εκχέει την ευλογία του 

Θεού στο σύνολο της ιδιωτικής, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής του πιστού: 

Ευλογεί οίκους, οχήματα, αγρούς, ποίμνια, συγκομιδές, δέντρα, καρπούς. Προστατεύει 

τη ζωή των χριστιανών από κάθε δαιμονική επίδραση, εξορκίζει τους δαιμονισμένους, 

εξαγνίζει τόπους και ό,τι ακάθαρτο. 

Απευθύνει προς τον Θεό προσευχές για κάθε περίσταση ή ανάγκη του πιστού: έναρξη 

κάθε εργασίας ή σπουδών, για ασθενείς, ταξιδεύοντες, κατά των πλημμυρών, σεισμών, 

χαλάζης, υπέρ των κεκοιμημένων κ.λπ. 

Η ιεροπραξία με την οποία τελούνται τα Μυστήρια της Εκκλησίας λέγεται Ιερουργία 

ή Ιεροτελεστία. 

Η ιεροπραξία με την οποία ο Επίσκοπος δια της επιθέσεως της χειρός στην κεφαλή 

προχειρίζει τον πιστό σε εκκλησιαστικό αξίωμα κατωτέρας τάξεως (Αναγνώστου, 

Ψάλτου, Υποδιακόνου κ.λπ.) λέγεται Χειροθεσία (τελείται έξω του ιερού Βήματος). 

Η ιεροτελεστία με την οποία ο Επίσκοπος δια της επιθέσεως της χειρός στην κεφαλή 

προχειρίζει τον χειροτονούμενο, σε ένα από τους τρεις βαθμούς της ιερωσύνης 

λέγεται Χειροτονία. 

 

Καθαγίασις: Η μεταβολή σε άγιο κάποιου αντικειμένου. Ειδικότερα Κ. λέγεται η 

μεταβολή των τιμίων Δώρων σε Σώμα και Αίμα του Χριστού κατά την τέλεση της 

Θείας Ευχαριστίας. 
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Καθαίρεσις: Η μεγαλύτερη  ποινή που επιβάλλεται στους κληρικούς των τριών 

βαθμών. Ο τιμωρούμενος επανέρχεται στην τάξη από την οποία προήλθε (λαϊκός ή 

μοναχός). 

 

Κάθισμα: Του Ψαλτηρίου. -Τροπάριο που ψάλλεται μετά την ανάγνωση (ή μη) του 

Ψαλτηρίου κατά τη διάρκεια του οποίου ο λαός κάθεται. Κ. υπάρχει και μετά την γ΄ 

Ωδή. Τα Κ. είναι ποικίλου περιεχομένου. 

-Το ερημητήριο του Μοναχού στο οποίο ασκείται αυστηρότερα. 

-Το εξάρτημα μιας Μονής έξω από τη Μονή, που έχει και Ι. Ναό. 

 

Κανίον: Δοχείο με ροδόσταγμα για ραντισμό των εικόνων, του επιταφίου κ.λπ. 

 

Κανόνας: Κ. της Αγίας Γραφής: Η συλλογή ή ο κατάλογος των βιβλίων της Π. και 

Κ. Διαθήκης που αναγνωρίστηκαν από την Εκκλησία σαν θεόπνευστα, αυθεντικά και 

γνήσια. 

Κ. είναι και ο εκκλησιαστικός ύμνος που αποτελείται από 8 ή 9 Ωδές. 

Κ. λέγεται και η ιδιωτική προσευχή που γίνεται με κομποσχοίνι επί πλέον της 

κανονικής, μετά την πρωινή (Προοιμιακή και Μεσονυκτικό) η βραδυνή (Απόδειπνο). 

Περιλαμβάνει την επανάληψη της ευχής «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον 

αμαρτωλό» και μετάνοιες, τις οποίες θέτει και ρυθμίζει ο Πνευματικός. 

 

Καρκινική επιγραφή: Η επιγραφή που διαβάζεται και από τις δύο πλευρές όμοια, π.χ.  

ΝΙΨΟΝΑΝΟΜΗΜΑΤΑ ΜΗΜΟΝΑΝΟΨΙΝ. 

 

Κατακλαστόν: Το τεμάχιο του πρόσφορου της Προσκομιδής, από το οποίο ο 

Λειτουργός εξάγει τις μερίδες ζώντων και τεθνεώτων. Παλαιότερα Κ. ονομαζόταν το 

αντίδωρο, λόγω ετυμολογίας· κατακλάω = τσακίζω, κόβω σε μικρά τεμάχια. Σήμερα 

Κ. λέγεται και το τεμάχιο του προσφόρου, το οποίο εμποτίζεται στο νάμα και το 

τρώγουν μετά τη θεία Μετάληψη οι Κληρικοί εντός του Ιερού (παλαιότερα εδίδετο και 

στους λαϊκούς). 

 

Κατζίο: Ιδιόμορφο θυμιατήριο χειρός χωρίς αλυσίδες. Μ’ αυτό θυμιατίζουν το Ιερό, 

τις Εικόνες και τους πιστούς στις ακολουθίες συνήθως των Μεγάλων Ωρών και τη Μ. 

Τεσσαρακοστή. 
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Κιβώριο: Ο θόλος ή ο ουρανός που καλύπτει -όπου υπάρχει- την Αγία Τράπεζα. 

Κιβωτός της Διαθήκης: Η Κ. ήταν ένα ορατό σημείο της παρουσίας του Θεού στο 

Ισραήλ. Ήταν ένα κιβώτιο διαστάσεων 1,25 x 0,75 x 0,75 μ. όπου φυλάσσονταν οι 

πλάκες με τις δέκα εντολές, που έλαβε ο Μωυσής στο όρος Σινά. Η Κ., κάτω από τη 

Σκηνή του Μαρτυρίου, ήταν το κινητό Ιερό με το οποίο ο Θεός της Διαθήκης ήταν 

παρών, προστάτευε τους Ιερείς, τους οδηγούσε, τους γνώριζε τον λόγο Του και άκουε 

τις προσευχές τους. 

 

Κλήρος: Το σώμα των Κληρικών της Ορθ. Εκκλησίας. Διακρίνεται σε Ανώτερο 

Κλήρο: Διάκονος, Πρεσβύτερος, Επίσκοπος και σε Κατώτερο Κλήρο: Υποδιάκονος, 

Πρωτοψάλτης, Ιεροψάλτης, Λαμπαδάριος (αριστερός ψάλτης), Αναγνώστης, 

Νεωκόρος κ.λπ. 

 

Κόγχη: Το ημικύκλιο που σχηματίζεται στο Άγιο Βήμα πίσω από την Αγία Τράπεζα. 

Κοιμητήριο: Το νεκροταφείο. Επειδή κατά τή Β΄ Παρουσία του Κυρίου όλοι οι νεκροί 

θα αναστηθούν, ο θάνατος θεωρείται ύπνος και επομένως ο χώρος όπου ενταφιάζονται 

οι Χριστιανοί ονομάζεται Κ. 

 

Κοινωνικό: Ο ύμνος που ψάλλεται όταν κοινωνούν οι πιστοί.  

 

Κολλυβάδες: Το κίνημα των Μοναχών του Αγίου Όρους που υπερασπίστηκε την 

παράδοση της Εκκλησίας μας όσον αφορά στην τέλεση των μνημοσύνων (Κολλύβων) 

κατά την ημέρα του Σαββάτου και όχι της Κυριακής. 

 

Κουρά: Η είσοδος ενός Λαϊκού (άνδρα ή γυναίκας) στην τάξη των Μοναχών γίνεται 

με «κουρά», δηλαδή με τελεία αποκοπή των μαλλιών, σε ένδειξη τελείας αφοσιώσεως 

στον Θεό. Σήμερα συμβολικά κόβονται σταυροειδώς ολίγα μαλλιά, από τέσσερα 

σημεία της κεφαλής του. Στην αρχή, μετά από καθορισμένη δοκιμασία 

γίνεται ρασοφορία (διαβάζονται δύο μόνο ευχές και ο εισερχόμενος Μοναχός ενδύεται 

το χιτώνα και το μοναχικό σκούφο) και μετά από ορισμένα ευδόκιμα χρόνια γίνεται η 

κουρά ή η ακολουθία του Μεγάλου Σχήματος. Kαι oι δύο «κουρές» γίνονται με 

Χειροθεσία από Επίσκοπο ή Πρεσβύτερο (συνήθως Μεγαλόσχημο). 
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Κυριακοδρόμιο: Η ετήσια σειρά των Αναγνωσμάτων της Κυριακής (Εωθινών 

Ευαγγελίων, Αποστόλων και Ευαγγελίων). Κυριακοδρόμιον λέγεται και το βιβλίο που 

περιέχει κηρύγματα στα ανωτέρω αναγνώσματα. 

 

Μάκτρον: Το κόκκινο ύφασμα που μας βοηθάει να μεταλαμβάνουμε χωρίς τον 

κίνδυνο να πέσει κάτω (από κάποια απροσεξία) η θεία Κοινωνία. Εάν πιάνουμε σωστά 

το Μ. (με τα δύο χέρια και κάτω από το πηγούνι μας) οι Μαργαρίτες (στην περίπτωση 

της απροσεξίας) θα πέσουν πάνω σ’αυτό και όχι στο δάπεδο. 

 

Μαργαρίτης: Ελάχιστο τεμάχιο-ψίχουλο από τον Αμνό, το Σώμα του Κυρίου, το 

οποίο μπορεί να αποσπαστεί και να παραμείνει στο στόμα μας μετά τη Θεία 

Μετάληψη, είτε στο Αντιμήνσιο μετά τη συστολή, είτε και στο Μάκτρο μετά τη Θεία 

Μετάληψη ή την κατάλυση. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή απ’όλους μήπως παραπέσει 

οπουδήποτε κάποιος Μ. από απροσεξία. 

 

Μεγαλυνάρια: Αρχίζουν συνήθως με τη λέξη «μεγάλυνον». Μ’ αυτά προ τρέπονται οι 

πιστοί να ανυμνήσουν τον Κύριο ή την Παναγία από καρδίας ή να εγκωμιάσουν τον 

Άγιο. 

 

Μελισμός: Η τομή του Αγίου Άρτου σε τέσσερα τεμάχια πριν από τη Θεία Κοινωνία 

(μετά το «Τα Άγια τοις αγίοις»). 

 

Μερίδες: Μικρά τεμάχια ή ψίχουλα που κόβονται από την προσφορά στην 

Προσκομιδή προς τιμή της Παναγίας, των Αγίων, των ζώντων και των κεκοιμημένων. 

 

Μετακομιδή: Η μεταφορά Αγίων Λειψάνων μετά την Ανακομιδή τους σε νέα θέση 

(καταλληλότερη ή ασφαλείας). 

 

Μετάσταση Θεοτόκου: Η μεταφορά της Παναγίας από τον τάφο στον ουρανό, στην 

ουράνια Βασιλεία του Θεού, που σημαίνει Ανάσταση και Ανάληψή της. 

 

Μετάφραση των Ο΄ (εβδομήκοντα): Η μεταγλώττιση της Παλαιάς Διαθήκης από τα 

Εβραϊκά στα Ελληνικά. Έγινε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου επί Πτολεμαίου Β΄ τον 

Β΄ π.Χ. αίώνα. 
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Μύρον: Το αγιασμένο έλαιο με τα 40 μυρωδικά που καθαγιάζεται τη Μ. Πέμπτη στον 

Πατριαρχικό ναό με ειδική τελετή και διανέμεται σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες. 

Μ’αυτό γίνεται η χρήση του νεοβαπτισμένου κατά την τέλεση του Μυστηρίου του 

Χρίσματος. Το μείγμα συμβολίζει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. 

 

Νάμα: Το ειδικά κατασκευασμένο κρασί που χρησιμοποιείται για την τέλεση της θείας 

Εύχαριστίας. 

 

Οίκος: Τροπάριο ενός Κοντακίου, εκτός από το προοίμιο. Συνήθως είναι 24 Οίκοι 

(Ακάθιστος Ύμνος). 

 

Οφφίκιον: Το αξίωμα, ο τίτλος, το διακριτικό γνώρισμα που φέρουν ορισμένοι 

Κληρικοί για την εκκλησιαστική τους δράση ή διάκριση π.χ. Αρχιμανδρίτης, 

Πρωτοπρεσβύτερος, Πνευματικός κ.λπ. 

 

Παννυχίδα: Ακολουθία που διαρκεί ολόκληρη τη νύκτα την παραμονή μεγάλης 

εορτής, σε περιπτώσεις θεομηνίας μεγάλων απειλουμένων κινδύνων-συμφορών κ.λπ. 

η ολονυκτία, η αγρυπνία. 

 

Παράδοση Ιερά: Η διδασκαλία του Χριστού και των Αποστόλων που παραδόθηκε 

στην Εκκλησία, είτε «από στόμα σε στόμα», είτε με τα Ιερά Ευαγγέλια, τα 

συγγράμματα των Πατέρων και τις αποφάσεις των Οικ. Συνόδων. Είναι το σύνολο των 

αληθειών της χριστιανικής πίστεως, μέρος των οποίων έχει καταγραφεί στην Αγία 

Γραφή. Η Ιερά Π. αποτελεί τη βασική πηγή της χριστιανικής πίστεως. (Πριν γραφούν 

τα Ευαγγέλια και οι Επιστολές των Αποστόλων δεν υπήρχε Αγία Γραφή-Καινή 

Διαθήκη· υπήρχε όμως Εκκλησία και λειτουργούσε και ενεργούσε βάσει της Ιεράς 

Παραδόσεως). 

 

Πρεσβεία (τα): Η ιεραρχική σειρά των Κληρικών ή των Εκκλησιών. Σαν βάση για τα 

Π. των Κληρικών λαμβάνεται ο χρόνος της χειροτονίας τους. Προηγούνται μεταξύ 

ομοίων βαθμών οι παλαιότερα χειροτονηθέντες. (Πρεσβεία χειροτονίας). Στις 

Εκκλησίες τα Π. καθορίστηκαν με αποφάσεις Οικουμενικών Συνόδων (Πρεσβεία 

τιμής). Πρεσβεία Αγίων είναι το προνόμιο που έχουν οι Άγιοι να μεσιτεύουν για τους 
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ζώντες στον Θεό. Η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνωρίζει στον Πάπα και Πατριάρχη 

Ρώμης πρεσβεία τιμής και όχι πρεσβεία εξουσίας (το λεγόμενο Πρωτείο)· πρώτος 

μεταξύ ίσων. Τα πρεσβεία των «πρεσβυγενών» (=αρχαίων) Πατριαρχείων είναι: 

Ρώμης, Κων/πόλεως, Αλεξανδρείας, Αντιοχείας και Ιεροσολύμων. 

 

Πρωτευαγγέλιο: Η πρώτη καλή και χαρμόσυνη είδηση για τη γέννηση του Σωτήρα 

του κόσμου από τη γυναίκα (την Παρθένο Μαρία) μετά το αμάρτημα της Εύας και την 

πτώση των Πρωτοπλάστων, θεωρείται το χωρίο Γεν. γ΄ 15: «Έχθραν θήσω ανά μέσον 

σου (του όφεως) και ανά μέσον της γυναικός και ανά μέσον του σπέρματός σου και 

ανά μέσον του σπέρματος αυτής· αυτός σου τηρήσει την κεφαλήν και συ τηρήσεις 

αυτού την πτέρναν». Έτσι προαναγγέλθηκε η έλευση του Θεανθρώπου στη γη και αυτό 

είναι το πρώτο ευαγγέλιο! 

«Π.» λέγεται με διαφορετική έννοια και το απόκρυφο ευαγγέλιο του Ιακώβου του 

Αδελφοθέου. 

 

Ριπίδιον: Ειδικό αντικείμενο (σαν «βεντάλια») που χρησιμοποιούσαν παλαιότερα οι 

Διάκονοι για να διώχνουν τυχόν έντομα που πετούσαν επάνω από το Άγιο Ποτήριο, 

την ώρα της Αγίας Αναφοράς. Σήμερα, σε ανάμνηση του γεγονότος αυτού, ο 

Λειτουργός κινεί τον «Αέρα» πάνω από τα Τίμια Δώρα, την ώρα που ακούγεται η 

εκφώνηση «Στώμεν καλώς, στώμεν μετά φόβου...». 

 

Σάββατο: Λέξη εβραϊκή που σημαίνει αργία για θρησκευτικό σκοπό αλλά και 

ανάπαυση. Μετά τις έξι ημέρες της Δημιουργίας ο Θεός αναπαύθηκε τήν έβδομη 

ήμέρα, το Σάββατο. Αλλά και o Χριστός το Σάββατο αναπαύθηκε μετά τη Σταύρωσή 

Του και εκήρυξε στους μέχρι τότε κεκοιμημένους στον Άδη. Γι’αυτό κάθε Σάββατο η 

Εκκλησία θυμάται τους αναπαυμένους, τους κοιμηθέντας και τελεί τα μνημοσυνά τους. 

 

Σαρανταλείτουργο: Η τέλεση σαράντα Θ.Λειτουργιών έπί 40 συνεχείς ήμέρες ύπέρ 

ύγείας καί άναπαύσεως ζώντων καί τεθνεώ- των. 

 

Σαραντισμός: Η μικρή ακολουθία που τελείται στο Νάρθηκα του Ναού και τελειώνει 

στον κυρίως Ναό, όταν μία μητέρα φέρει το βρέφος της μετά τη συμπλήρωση των 

σαράντα ημερών από τη γέννησή του. Η Εκκλησία ευλογεί το βρέφος στον πρώτο αυτό 

εκκλησιασμό του και δέεται για τον καθαρισμό της μητέρας, ώστε να αξιωθεί και των 
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Αγίων Μυστηρίων. Ευχές υπάρχουν και μπορεί να διαβάζονται στις Κλινικές και για 

την πρώτη ημέρα της γέννησης του παιδιού και για τη συμπλήρωση των οκτώ ημερών. 

Ευχή υπάρχει και γι’αυτές που αποβάλλουν. 

 

Σκήνωμα: Το ιερό λείψανο κάποιου Αγίου. 

 

Στιχηρά: Είναι τροπάρια που ψάλλονται στον Εσπερινό (τα Εσπέρια) και στον Όρθρο 

(οι «Αίνοι»), στα οποία προτάσσονται στίχοι από τους ψαλμούς στη σειρά (ενώ των 

Αποστίχων κατ’εκλογήν). Τα Σ. τροπάρια διακρίνονται σε Αναστάσιμα, Ανατολικά, 

Δεσποτικά, Σταυρώσιμα, Αποστολικά, Κατανυκτικά και Σ. Αγίων, που υμνούν τους 

Αγίους. Υπάρχουν και Αυτόμελα και Προσόμοια. 

 

Σύμβολον: Παραστάσεtς ή σχήματα προσώπων ή αντικειμένων που έχουν 

αλληγορική-συμβολική σημασία. Εκτός από τα θρησκευτικά σύμβολα (ΙΧΘΥΣ, αμνός, 

φοίνιξ, περιστερά, κ.λπ.) υπάρχουν μαθηματικά, μουσικά κ.λπ. σύμβολα. 

Σ.της πίστεως ονομάζεται η περιληπτική σαφής και αυθεντική έκθεση των βασικών 

δογμάτων της Χριστιανικής πίστεως. 

 

Σύνοδος: Συνάθροιση πολλών Επισκόπων για την επίλυση τοπικών ή γενικών 

προβλημάτων της Εκκλησίας. 

Σ.ενδημούσα: Οι ενδημούντες (οι παραμένοντες στην πρωτεύουσα) Επίσκοποι που 

καλούνται εκτάκτως από τον Οικ. Πατριάρχη για να επιλύσουν αναφυόμενα τρέχοντα 

προβλήματα. 

Σ. Οικουμενική: Η σύνοδος που εκαλείτο από τον Αυτοκράτορα ή Πατριάρχη του 

Βυζαντίου, για να επιληφθεί δογματικών ή ηθικών θεμάτων. Οι αποφάσεις της (=Όρoι) 

είναι υποχρεωτικές για ολόκληρη τη χριστιανική Εκκλησία, καθ’ όσον η Οικ. Σ. είναι 

το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εκκλησίας. Μέχρι το 787 συνήλθαν επτά Οικ. Σ. 

Ήδη προετοιμάζεται να συνέλθει η μέλλουσα πανορθόδοξος Οικουμενική Σύνοδος για 

αντιμετώπιση των πολλαπλών αναφυέντων προβλημάτων. 

Σ.τοπική: Αποτελείτο από Επισκόπους που ρύθμιζαν τοπικά τα αναφυόμενα 

προβλήματα διοικητικού χαρακτήρα. 
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Συστολή: Το συμμάζεμα (από το συστέλλω=συμμαζεύω) από το Αντιμήνσιο όλων των 

Μαργαριτών και από το Δισκαριο όλων των Μερίδων μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Γίνεται 

από το Διάκονο ή τον Ιερέα. 

 

Σχίσμα: Ο αποχωρισμός μιας ομάδας πιστών από την ενότητα της Εκκλησίας και 

σύμπτυξη ίδιας θρησκευτικής κοινότητας για λόγους διαφωνίας σε δογματικά ή 

διοικητικά θέματα. Πολλές φορές το Σ. καταλήγει σε αίρεση. Τα μεγαλύτερα Σ. ήταν: 

του Αγ. Φωτίου (867), του Μιχαήλ Κηρουλαρίου το Μέγα Σ. (1054), του 

Προτεσταντισμού (1517) και η απόσχιση των αντιχαλκηδονείων. 

 

Τιτουλάριος: Ο Επίσκοπος χωρίς ποίμνιο που εκτελεί αρχιερατικά καθήκοντα. 

 

Τριαδικός Κανών: Ο Κανόνας που έχει ως υμνολογικό θέμα την Αγία Τριάδα. 

Διαβάζεται την Κυριακή στην ακολουθία τού Μεσονυκτικού. 

 

Τροπάριο: Μικρό λειτουργικο άσμα που διαβάζεται ή ψάλλεται σ’ όλες τις 

εκκλησιαστικές ακολουθίες. Διακρίνονται,(α) κατά το περιεχόμενο σε: αναστάσιμα, 

νεκρώσιμα, μαρτυρικά, θεοτοκία, σταυροθεοτοκία κ.λπ., (β) κατά το χρόνο ή το μέλος, 

με το οποίο εκτελούνται, σε: εωθινά, εσπέρια, προσόμοια κ.λπ., (γ) κατά τους 

προτασσόμενους στίχους σε: στιχηρά ή απόστιχα και (δ) κατά τον τρόπο χρήσεως σε: 

Απολυτίκια, Κοντάκια, Μεγαλυνάρια. 

 

Υπακοή: Δεν είναι εξαναγκασμός ούτε παθητική υποταγή. Είναι αντίθετα ελεύθερη 

αποδοχή της θείας οικονομίας. Η Υ. δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να καταστήσει 

τη ζωή του διακoνία του Θεού. Έχει αξία όταν γίνεται σε κάτι που μας φαίνεται 

παράλογο. Στο λογικό δεν έχει αξία η Υ., διότι είναι συμφωνία· και είναι παράλογο να 

μην υπακούσει κανείς σ’αυτή την περίπτωση. 

 

Ύψωμα: Τα πρόσφορα που προσφέρονται για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και 

υψώνονται στην ιερά Πρόθεση. 

Μετά τη λήψη του Αμνού και των Μερίδων Παναγίας και Ταγμάτων τα εναπομένοντα 

(πρόσφορα), επειδή υψώθηκαν, λέγονται και ύψωμα, ενώ είναι και Αντίδωρο που 

διανέμεται μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. 
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Φήμη (του Επισκόπου): Η Διοικητική και Λειτουργική ευθύνη του Μητροπολίτου 

μιας επαρχίας, η οποία ψάλλεται κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας τρεις φορές 

και δείχνει τη λειτουργική του αναγνώριση από το πλήρωμα της επαρχίας του. 

 

Φώτισμα: Το βάπτισμα. 

 

Φωτισμός: Η είσοδος των ατόμων στο φως του Χριστού, πού είναι επακόλουθο του 

βαπτίσματος. Ο άνθρωπος που φωτίζεται αντιλαμβάνεται καλύτερα και ορθότερα. Γι’ 

αυτό ο λαός παλαιότερα έλεγε γιά κάθε μορφωμένο: αυτός φωτίστηκε! Γι’αυτό και ο 

αείμνηστος Ιουστίνος Πόποβιτς τόνιζε ότι, τότε θα έχουμε σωστή καθοδήγηση από 

τους πάσης φύσεως ηγέτες, όταν θα είναι φωτισμένοι ηγέτες! 

 

Χύμα: Ο τρόπος αναγνώσεως ενός κειμένου ή ψαλμού σε πεζό λόγο, ή ανάγνωση. 

 

Χωρεπίσκοπος: Ο Επίσκοπος της χώρας ή των χωρίων ή του τμήματος μιας 

Επισκοπής. Ο αρχαιότατος αυτός τίτλος επιβιώνει στο βοηθό Επίσκοπο του 

Αρχιεπισκόπου Κύπρου: «Χωρεπίσκοπος Σαλαμίνος». Αντικατάσταση του τίτλου 

σήμερα έχει γίνει με τους τιτουλάριους αρχιερείς που είναι βοηθοί των Μητροπολιτών. 

 

Ψευδεπίγραφα: Κείμενα στα οποία ο συντάκτης τους υπέγραψε με ψευδές όνομα. Στά 

Ψ. Ευαγγέλια, Πράξεις, Επιστολές καί Αποκαλύψεις οι συντάκτες τους έθεσαν 

υπογραφή κάποιου άλλου εγκυρότερου προσώπου, συνήθως Αποστόλου, για να 

δώσουν σ’αυτά μεγαλύτερη αξία. 

 

 

 

Πηγή: Κουγιουμτζόγλου Γεωργίου (Πρεσβ.), Λατρευτικό Εγχειρίδιο. Στοιχεία αγωγής 

για την τάξη και τη λατρεία της Εκκλησίας, εκδόσεις Συναξάρι, Θεσσαλονίκη 1998 
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2. Απαγγελία εκκλησιαστικού μέλους 

Η απαγγελία του εκκλησιαστικού μέλους στηρίζεται στους κανόνες της 

γραμματικής και του συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Γι’ αυτό θα πρέπει 

να αποφεύγουμε τους παρατονισμούς, να μην τονίζουμε τις προσωπικές αντωνυμίες, 

να προσέχουμε πότε τονίζεται μία πρόθεση και ποτέ δεν τονίζεται. Επίσης, τα αρνητικά 

μόρια ου και ουκ ή ουχ είναι άτονα και γι’ αυτό δεν τονίζονται με οξεία αλλά, για να 

ξεχωρίσει η άρνηση, τονίζονται χωρίς οξύτητα. Όσον αφορά τους συνδέσμους, ο 

σύνδεσμος ως δεν τονίζεται, διότι όταν τονιστεί γίνεται ός που σημαίνει ο οποίος. Ο 

σύνδεσμος μη που εκφράζει φόβο ή δισταγμό για κάτι το ανεπιθύμητο πρέπει να 

τονισθεί. Το υποθετικό ει δεν πρέπει να τονιστεί με ιδιαίτερη οξύτητα. Τέλος, σε μία 

πρόταση το κύριο βάρος πρέπει να έχει το ρήμα και όχι το αντικείμενο ή το υποκείμενο. 

Όλους αυτούς τους κανόνες ακολούθησαν στην μελοποιία τον υμνούν οι παλιοί 

εκκλησιαστικοί μουσικοί, γι’ αυτό και στα κλασικά βιβλία μπορούμε να δούμε 

πάμπολλα όμοια παραδείγματα. 

 

Γραμματικά φθογγικά πάθη 

Στην γραμματική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας αναφέρεται ότι το ένρινο ν 

όταν βρίσκεται μπροστά από τα ουρανικά (κ, γ, χ) είμαι μπροστά από το ξ προφέρεται 

ελαφρά γ χάριν ευφωνίας. 

 

Παραδείγματα 

 

Τον Κύριον          προφέρεται        τογκύριο 

Τον κόσμον          προφέρεται        τογκόσμον 

Την κεφαλήν        προφέρεται        τηγκεφαλήν 

Νυν και αεί           προφέρεται       νυνγκαι ει 

Τον κράββατον    προφέρεται        τονγκράββατον 

Των Χερουβείμ    προφέρεται        τωνγχερουβείμ 

Την χάριν             προφέρεται        τηνγχάριν 

Τον ξένον             προφέρεται       τονγξένον 

 

Μπροστά από τα χειλικά π, β, φ και το ψ προφέρεται ελαφρά μ 

 

Την πέτραν               προφέρεται      τηνμπέτραν 
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Τον πατέρα               προφέρεται      τονμπατέρα 

Την Παναγίαν           προφέρεται      τηνμΠαναγίαν 

Την Πέμπτην            προφέρεται      τηνμπέμπτην 

Τον Βασιλέα            προφέρεται      τονμβασιλέα 

Την φωνήν               προφέρεται      την φωνήν 

Την φιλαδελφείαν   προφέρεται      τηνμφιλαδελφείαν 

Των ψυχών             προφέρεται       τωνμψυχών 

 

Τα από το τ προφέρεται ελαφρά ντ 

 

Την τιμιωτέραν προφέρεται τηντιμιωτέραν 

Τον τύραννον προφέρεται τοντύραννον 

Την τεκούσαν προφέρεται τηντεκούσαν 

 

Όταν ακολουθούν α, ο, ω τότε ακούγονται χωρίς ι 

 

Ουκ αν λάβεις προφέρεται ουκανλάβεις 

Ουκ ακούεις  προφέρεται ουκακούεις 

 

Όταν το ουκ βρεθεί μπροστά από φωνήεν με δασεία το κ τρέπεται σε χ 

 

Ουχ ευρέθη προφέρεται ουχιευρέθη 

Ουχ Αρπαγμόν προφέρεται ουχαρπαγμόν 

 

Εκφώνηση αναγνωσμάτων 

Στη σημερινή πράξη η εμμελής απαγγελία, την οποία η παράδοσή μας διέσωσε, 

συνήθως αποδίδεται με το μουσικό σημείο ημίφθορο. Για να διατηρηθεί αυτή η 

παράδοση της Εκκλησίας χρειάζεται αρκετή προσπάθεια, ώστε να μην αναμειχθούν 

στον απέριττο αυτό τρόπο απαγγελίας μελωδίας ξέρεις προς την λατρεία, προερχόμενες 

από την κοσμική μουσική (δυτική ή ανατολική). Οι κανόνες της εκκλησίας 

καθορίζουμε αυστηρότητα τον τρόπο τον εκφωνήσεων και ψαλμωδιών. Ο 33ος κανόνας 

της εν Τρούλλω Στ΄ Οικουμενικής συνόδου τονίζει καθαρά: «Ἀλλά μηδέ τινά τῶν 

ἁπάντων συγχωρεῖν ἐπ’ ἄμβωνος κατά τήν ἐν τῷ κλήρω καταλεγομένων τάξις τούς 

θείους τῷ λαῷ λόγους ἀναφωνεῖν». Κάθε πρόταση του αναγνώσματος έχει μία 
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αυτοτέλεια, δηλαδή αρχίζει με μία εισαγωγή, ανεβαίνει, τονίζει κάποιο σημείο και 

τελειώνουμε μία απόδοση. Τα σημεία στίξεως του κειμένου πρέπει να τηρούνται με 

ακρίβεια, δίνοντας στον πιστό την δυνατότητα να κατανοήσει το νόημα του κειμένου. 

Όταν πρέπει να σταθούμε σε κάποια λέξη, στεκόμαστε στην τονιζόμενη συλλαβή της 

λέξεως. Όσον αφορά τα προφητικά αναγνώσματα, σήμερα δεν απαγγέλλονται εμμελώς 

αλλά χύμα. Εμμελώς απαγγέλλονται στην ακολουθία του εσπερινού τα αναγνώσματα 

που είναι από την Καινή Διαθήκη.  

 

Πρακτικό μέρος 

ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ –ΕΜΜΕΛΗΣ ΑΠΑΓΓΕΛΙΑ 

 

ΕΩΘΙΝΟΝ Β'  (Μάρκον 16,1-8) 

Διαγενομένου τοῦ σαββάτου, Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ Ἰακώβου καὶ 

Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα, ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. καὶ λίαν πρωϊ τὴ μιὰ τῶν 

σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον ἀνατείλαντος τοῦ ἠλίου. καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς, 

Τὶς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου; καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν 

ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος, ἣν γὰρ μέγας σφόδρα. καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον, 

εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολήν λευκήν, καὶ 

ἐξεθαμβήθησαν. ὁ δὲ λέγει αὐταῖς, Μὴ ἐκθαμβεῖσθε,  Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν 

τὸν ἐσταυρωμένον, ἡγέρθη, οὐκ ἔστιν ὠδε, ἴδε, ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν, ἀλλ' 

ὑπάγετε, εἴπατε τοὶς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῶ Πέτρω, ὅτι Προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν 

Γαλιλαίαν, ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. Καὶ ἐξελθοῦσαι ταχὺ ἔφυγον ἀπὸ τοῦ 

μνημείου, εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον, ἐφοβοῦντο γάρ. 

 

Απόστολος Χριστουγέννων 

Γαλάτες, Δ' (4) 4-7 

Ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον 

ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν 

ἀπολάβωμεν. ῞Οτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς 

καρδίας ὑμῶν, κρᾶζον· ἀββᾶ ὁ πατήρ. ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος, ἀλλ’ υἱός· εἰ δὲ υἱός, καὶ 

κληρονόμος Θεοῦ διὰ Χριστοῦ. 

Ευαγγέλιον Χριστουγέννων 

Κατά Ματθαίον Β’ (2) 1-12 

Τοῦ δὲ ᾿Ιησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς ᾿Ιουδαίας ἐν ἡμέραις ῾Ηρῴδου τοῦ 

βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς ῾Ιεροσόλυμα 

λέγοντες· ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα 

ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ. ᾿Ακούσας δὲ ῾Ηρῴδης ὁ βασιλεὺς 

ἐταράχθη καὶ πᾶσα ῾Ιεροσόλυμα μετ᾿ αὐτοῦ, καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ 
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γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ᾿ αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. οἱ δὲ εἶπον 

αὐτῷ· ἐν Βηθλεὲμ τῆς ᾿Ιουδαίας· οὕτω γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου·καὶ σὺ 

Βηθλεέμ, γῆ ᾿Ιούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν ᾿Ιούδα· ἐκ σοῦ γὰρ 

ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν ᾿Ισραήλ. 

Τότε ῾Ηρῴδης λάθρα καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσε παρ᾿ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ 

φαινομένου ἀστέρος,καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπε· πορευθέντες ἀκριβῶς 

ἐξετάσατε περὶ τοῦ παιδίου, ἐπὰν δὲ εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν 

προσκυνήσω αὐτῷ. οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν· καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν 

εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον· 

ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα,καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν 

εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, 

καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον 

καὶ σμύρναν· καὶ χρηματισθέντες κατ᾿ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς ῾Ηρῴδην, δι᾿ ἄλλης 

ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν. 

Απόστολος Θεοφανείων 

Προς Τίτον (β΄ 11-14, γ΄4-7) 

Τέκνον Τίτε, επεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις, παιδεύουσα 

ἡμᾶς ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν καὶ τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ δικαίως 

καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, προσδεχόμενοι τὴν μακαρίαν ἐλπίδα καὶ 

ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὃς ἔδωκεν 

ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν, ἵνα λυτρώσηται ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀνομίας καὶ καθαρίσῃ ἑαυτῷ λαὸν 

περιούσιον, ζηλωτὴν καλῶν ἔργων. 

Ευαγγέλιο Θεοφανείων 

Κατά Ματθαίον (γ΄ 13-17) 

Τῷ καιρῷ εκείνω, παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Ἰορδάνην πρὸς τὸν 

Ἰωάννην τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾿ αὐτοῦ. Ὁ δὲ ᾿Ιωάννης διεκώλυεν αὐτὸν λέγων· ἐγὼ 

χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με; Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπε 

πρὸς αὐτόν· ἄφες ἄρτι· οὕτω γὰρ πρέπον ἐστὶν ἡμῖν πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην· τότε 

ἀφίησιν αὐτόν· καὶ βαπτισθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἀνέβη εὐθὺς ἀπὸ τοῦ ὕδατος· καὶ ἰδοὺ 

ἀνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ 

περιστερὰν καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾿ αὐτόν· καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα· οὗτός 

ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα. 

 

«Κυριακή προσευχή» 

Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου. Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου. 

Γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν 

ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον. Καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν,ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν 

τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν. Καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν,ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ 

πονηροῦ. Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ 

καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν. 
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«Το Σύμβολο της Πίστεως» 

Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, παντοκράτορα,ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε 

πάντων καὶ ἀοράτων.Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν 

μονογενῆ,τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων·φῶς ἐκ φωτός,Θεὸν 

ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ,γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί,δι᾿ οὗ τὰ 

πάντα ἐγένετο.Τὸν δι᾿ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν 

κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθένταἐκ Πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς 

Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ 

παθόντα, καὶ ταφέντα.Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατὰ τὰς Γραφάς.Καὶ ἀνελθόντα 

εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ 

δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς,οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα 

τὸ ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν,τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον,τὸ σὺν Πατρὶ καὶ 

Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον,τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.Εἰς 

μίαν, ἁγίαν, καθολικὴν καὶ ἀποστολικὴνἘκκλησίαν. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν 

ἁμαρτιῶν.Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν. 

Ψαλμός  Ν’ (50) 

Ἐλέησον μέ, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου 

ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου. ἐπὶ πλεῖον πλῦνον μὲ ἀπὸ τῆς ἀνομίας μου καὶ ἀπὸ τῆς 

ἁμαρτίας μου καθάρισον μέ. ὅτι τὴν ἀνομίαν μου ἐγὼ γινώσκω, καὶ ἡ ἁμαρτία μου 

ἐνώπιόν μου ἐστὶ διαπαντός. σοὶ μόνω ἥμαρτον καὶ τὸ πονηρὸν ἐνώπιόν σου ἐποίησα, 

ὅπως ἂν δικαιωθῆς ἐν τοὶς λόγοις σου, καὶ νικήσης ἐν τῷ κρίνεσθε σέ. ἰδοὺ γὰρ ἐν 

ἀνομίαις συνελήφθην, καὶ ἐν ἁμαρτίες ἐκίσσησε μὲ ἡ μήτηρ μου. ἰδοὺ γὰρ ἀλήθειαν 

ἠγάπησας, τὰ ἄδηλα καὶ τὰ κρύφια της σοφίας σου ἐδήλωσας μοί. ραντιεῖς μὲ ὑσσώπω, 

καὶ καθαρισθήσομαι. πλυνεῖς μέ, καὶ ὑπὲρ χιόνα λευκανθήσομαι. ἀκουτιεῖς μοὶ 

ἀγαλλίασιν καὶ εὐφροσύνην, ἀγαλλιάσονται ὀστέα τεταπεινωμένα. ἀπόστρεψον τὸ 

πρόσωπόν σου ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ πάσας τᾶς ἀνομίας μου ἐξάλειψον. καρδίαν 

καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός, καὶ πνεῦμα εὐθὲς ἐγκαίνισον ἐν τοὶς ἐγκάτοις μου. μὴ 

ἀπορρίψης μὲ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου καὶ τὸ πνεῦμα σου τὸ ἅγιον μὴ ἀντανέλης ἀπ’ 

ἐμοῦ. ἀπόδος μοὶ τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἠγεμονικῶ στήριξον 

μέ. διδάξω ἀνόμους τᾶς ὁδούς σου καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι. ρύσαι μὲ ἐξ 

αἱμάτων, ὁ Θεὸς ὁ Θεὸς τῆς σωτηρίας μου. ἀγαλλιάσεται ἡ γλώσσα μου τὴν 

δικαιοσύνην σου. Κύριε, τὰ χείλη μου ἀνοίξεις καὶ τὸ στόμα μου ἀναγγελεῖ τὴν αἴνεσίν 

σου. ὅτι εἰ ἠθέλησας θυσίαν, ἔδωκα ἂν ὁλοκαυτώματα οὐκ εὐδοκήσεις. θυσία τῷ Θεῷ 

πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ 

ἐξουδενώσει. ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τὴ εὐδοκία σου τὴν Σιῶν, καὶ οἰκοδομηθήτω τὰ 

τείχη Ἱερουσαλήμ. τότε εὐδοκήσεις θυσίαν δικαιοσύνης, ἀναφορὰν καὶ 

ὁλοκαυτώματα. τότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μόσχους. 
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6. Υμνολογία ΙΙ. Η ποίηση του Κανόνα 

 

Λέξεις κλειδιά: κανόνας, ειρμός, ωδή, υμνωδοί, Ιωάννης Δαμασκηνός   

 

Θεωρητικό μέρος 

 

Η λέξη "Κανόνας" στην εκκλησιαστική ορολογία χαρακτηρίζεται από 

εννοιολογική πολυσημία. Σημαίνει τη γραφίδα, το επίσημο βιβλίο, το επιτίμιο. Στην 

βυζαντινή υμνογραφία ο Κανόνας είναι ένα ποιητικό είδος το οποίο εντάχθηκε στην 

ακολουθία του Όρθρου και από τον η' αι. σταδιακά εκτόπισε  το κοντάκιο από τη 

λειτουργική πράξη. Πρώτος τον όρο τον χρησιμοποιεί ο Θεοφάνης ο Γραπτός. 

Έχει υποστηριχθεί ότι ο όρος κανόνας οφείλεται στον ειρμό που είναι το 

μελωδικό και ποιητικό πρότυπο δηλαδή η βάση και ο κανόνας της όλης ποιητικής 

σύνθεσης. 

Ο κανόνας ως λειτουργική ποίηση εμφανίζεται στην γ' περίοδο που αρχίζει από 

τον η' αιώνα και διαρκεί μέχρι τον ια'. Μπορούμε να τον περιγράψουμε ως ένα ποιητικό 

σύστημα που αποτελείται από θ' ωδές που ψάλλονται όλες στον ίδιο ήχο. Κάθε ωδή 

περιλαμβάνει τον ειρμό και τα τροπάρια. Σύμφωνα με τον Wellesz44, δεν υπάρχουν 

διαφορές μεταξύ μιας ωδής από ένα σύντομο κοντάκιο. Η διαφορά τους εντοπίζεται 

κύρια στο περιεχόμενο. Ενώ το κοντάκιο έχει ομιλητικό, εγκωμιαστικό χαρακτήρα, οι 

ωδές βασίζονται στο πρότυπο των θ' βιβλικών ωδών.  

Ο ειρμός αποτελεί το μετρικό, ρυθμικό και μουσικό πρότυπο των τροπαρίων που 

ακολουθούν. Η θεματική του ειρμού είναι συνήθως σχετική με το περιεχόμενο της 

αντίστοιχης βιβλικής ωδής. Πολλές φορές όμως το θέμα του συμπλέκεται και με την 

υπόθεση της εορτής της ημέρας ή άλλοτε αναφέρεται μόνο σ΄ αυτήν. 

Η ονομασία ειρμός προέρχεται από το ρήμα είρω που σημαίνει συνδέω, συνάπτω 

και οφείλεται κυρίως στο ότι αυτόν ακολουθούν κατά το μέτρο και τη μουσική και τα 

υπόλοιπα τροπάρια.  

                                                 
44 Βλ. Αλεξ. Ζερβουδάκη, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, μέρος Α' Υμνογραφία, Ρέθυμνο 2019, 

https://student.cc.uoc.gr/uploadFiles/177-

%CE%92%CE%A5%CE%A6%CE%A6115/%CE%92%CE%A5%CE%96%CE%91%CE%9D%CE%

A4%CE%99%CE%9D%CE%97%20%CE%A5%CE%BC%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%81%

CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1%201.pdf, 2/3/2021 Βλ. Αλεξ. Ζερβουδάκη, Πανεπιστημιακές 

παραδόσεις, μέρος Α' Υμνογραφία, Ρέθυμνο 2019. 



Υμνολογία ΙΙ. Η ποίηση του Κανόνα 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

82 

Σύμφωνα με τον Θεοδόσιο τον Αλεξανδρέα αν κάποιος θέλει να φτιάξει ένα 

κανόνα πρώτα πρέπει να μελίσει τον ειρμό και στη συνέχεια να δημιουργήσει τα 

τροπάρια με ισοσυλλαβία και ομοτονία προς τον ειρμό. Σύμφωνα με τον Ιωάννη 

Ζωναρά ο ειρμός είναι η ακολουθία του μέλους και της αρμονίας η οποία δίνεται στα 

τροπάρια τα οποία ρυθμίζονται πάντοτε σύμφωνα με το μέλος των ειρμών45. Η σχέση 

όμως των τροπαρίων της κάθε ωδής με τον ειρμό τους είναι μόνο ποιητική και μουσική, 

όχι θεματική. Τα τροπάρια αναφέρονται στο θεματικό αντικείμενο του κανόνα ενώ οι 

ειρμοί έχουν και βιβλικές παραπομπές.  

Συγκεκριμένα, θέμα των ειρμών αποτελούν οι εννέα βιβλικές ωδές: 

Α' ωδή. Ωδή του Μωυσή μετά τη διάβαση της Ερυθράς θαλάσσης. 

Β' ωδή. Ωδή του Μωυσή. 

Γ' ωδή. Η προσευχή της προφήτιδος Άννης. 

Δ' ωδή. Η προσευχή του προφήτη Αββακούμ.  

Ε' ωδή. Η προσευχή του Προφήτου Ησαΐα. 

Στ' ωδή. Η προσευχή του Προφήτου Ιωνά μέσα στην κοιλιά του κήτους. 

Ζ' ωδή. Η προσευχή των τριών Παίδων εν καμίνω.  

Η' ωδή. Ο ύμνος των Τριών Παίδων. 

Θ' ωδή. Η προσευχή της Θεοτόκου. 

 Στην πράξη είναι γνωστό ότι οι κανόνες έχουν μόνο 8 ωδές γιατί ήδη από τον 9ο 

αιώνα είχε επικρατήσει η συνήθεια να μη χρησιμοποιείται η β' ωδή. Σχεδόν σταθερά 

β΄ ωδή χρησιμοποιεί ο Ανδρέας ο Κρήτης ενώ ο Κοσμάς και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός 

δεν τη χρησιμοποιούν. Έχει υποστηριχθεί ότι η β΄ ωδή περιέπεσε σε αχρησία γιατί το 

περιεχόμενό της ήταν πένθιμο ή γιατί ήταν ταυτόσημη με την α'. Όμως, καμία από τις 

παραπάνω δικαιολογίες δεν φαίνεται να ευσταθεί. Θεωρείται πιθανόν ότι η β' ωδή 

εξακολούθησε να βρίσκεται σε χρήση για αιώνες κατά την περίοδο της Μ. 

Τεσσαρακοστής ενώ εγκαταλείφθηκε σε κανόνες που προορίζονταν για το υπόλοιπο 

εορτολόγιο46. 

Κατά μίμηση του διαχωρισμού των καθισμάτων του Ψαλτηρίου σε τρείς στάσεις, 

ο κανόνας υποδιαιρείται επίσης σε τρία τμήματα, με ένθετα μετά από την γ' και την στ' 

ωδή τα μεσώδια καθίσματα. Κατά την ψαλμώδηση του κανόνα παρεμβάλλεται μετά 

τον ειρμό της γ' ωδής η "Υπακοή" ή παρεμβάλλονται τα δύο Καθίσματα. Μετά τον 

                                                 
45 Βλ. Ι. Χρ. Κωνσταντινίδης, Υμνολογία , Αθήνα 1981. 
46 Βλ. Αλεξ. Ζερβουδάκη, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, μέρος Α' Υμνογραφία, ο.π. 
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ειρμό της στ΄ ωδής παρεντίθενται η απαγγελία ή σπανιότερα η ψαλμωδία μιας στροφής 

του συνεπτυγμένου Κοντακίου της εορτής και ακολουθεί το συναξάριον της ημέρας47. 

Εικάζεται ότι η διαμόρφωση του Κανόνα και η λειτουργική του πρακτική χρήση έγινε 

στην Παλαιστίνη, ενώ δεν μπορεί να είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι σημαντικότεροι 

ποιητές κανόνων, ο Ιωάννης Δαμασκηνός, ο Ανδρέας Κρήτης, ο Κοσμάς ο Μελωδός 

είχαν ως κοινό χαρακτηριστικό τον αυτό τόπο προέλευσης τη Δαμασκό.  

Τα πλήρη κείμενα των κανόνων βρίσκονται στα λειτουργικά βιβλία. Στην 

Παρακλητική, στα Μηναία, στο Τριώδιο και στο Πεντηκοστάριο. Σ' αυτά 

παρουσιάζεται η πλήρης ποιητική γραφή των κανόνων, δηλαδή ο ειρμός της κάθε ωδής 

μαζί με τα τροπάρια της. Η συλλογή των μελωδιών των ειρμών σ' ένα βιβλίο- 

ανθολογία, ονομάστηκε Ειρμολόγιο. Το ειρμολόγιο ουσιαστικά περιέχοντας τη 

μουσική των ειρμών, αποτελεί για τους ψάλτες ένα εγχειρίδιο υπενθύμισης των 

αρχικών μελωδιών για τη σωστή ψαλμώδηση του κανόνα48. 

Κατά την τυπική τάξη, ο ειρμός επαναλαμβάνεται ψαλλόμενος στο τέλος της 

κάθε ωδής ως "καταβασία". Η ονομασία αυτή οφείλεται στην κίνηση των χορών οι 

οποίοι μετά το τέλος των τροπαρίων της ωδής κατέβαιναν από τα στασίδια τους και 

έψαλλαν μαζί στο κέντρο του ναού τον ειρμό της49. 

Τα τροπάρια της ωδής έχουν ως θέμα τους το εορταζόμενο γεγονός ή το εορτάζον 

πρόσωπο της ημέρας στο οποίο είναι αφιερωμένος ο κανόνας. Το τελευταίο των 

τροπαρίων της κάθε ωδής των κανόνων των αγίων αναφέρεται τιμητικά στην Θεοτόκο 

και καλείται "θεοτοκίον".  

Παρατηρείται ότι η ρυθμική, μετρική και μουσική προσαρμογή των τροπαρίων 

της ωδής στον ειρμό δεν είναι απόλυτη. Πολλές φορές παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει 

ούτε ομοτονία ούτε ισοσυλλαβία. Σ' αυτές τις περιπτώσεις είναι αναγκαίες  

προσαρμογές της υπάρχουσας μελωδίας στον τονισμό των λέξεων συλλαβών (τονή). 

Πολλές φορές παρατηρείται ότι οι κανόνες έχουν ακροστιχίδα ή ακόμη και 

εφύμνιο, στοιχεία τα οποία συναντάμε ήδη από την προηγούμενη περίοδο. 

Πρέπει να σημειωθεί, ότι ο σπουδαιότερος λόγος στον οποίον αποδίδεται η 

παρακμή του κοντακιού και ο εκφυλισμός της λειτουργικής του χρήσης πρέπει να 

θεωρηθεί η εικονομαχία και οι ριζικές αλλαγές τις οποίες αυτή επέφερε στην Εκκλησία. 

                                                 
47 Βλ. Σπ. Στ. Αντωνίου, Εισαγωγή στη Θεωρία και Μορφολογία της Ψαλτικής Τέχνης  και στη Βυζαντινή 

Υμνογραφία, εκδ. Αλτιντζή, Θεσσαλονίκη 2013. 
48 Βλ. Σπ. Στ. Αντωνίου, Εισαγωγή στη Θεωρία και Μορφολογία της Ψαλτικής Τέχνης  και στη Βυζαντινή 

Υμνογραφία, ο.π. 
49 Βλ. Ι. Χρ. Κωνσταντινίδης, Υμνολογία, ο.π. 
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Η εικονομαχία ήταν μία μακρά θρησκευτική αναταραχή η οποία συγκλόνισε το 

Βυζάντιο και συνετάραξε τους πιστούς στις θρησκευτικές τους παραδόσεις 

Χριστιανούς. Η νέα, δογματική κατά το περιεχόμενο, ποίηση των κανόνων στηρίχθηκε 

σε βιβλικό υπόβαθρο και δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα αυτής της ταραχώδους 

εποχής. Η νέα ποίηση, στάθηκε ως στήριγμα των πιστών και παραμέρισε σταδιακά το 

λυρικό εγκωμιαστικό κοντάκιο.  

Η εικονομαχία επίσης συνετέλεσε ώστε να κλονιστεί το κύρος του τυπικού της 

Κωνσταντινουπόλεως και να διευκολυνθεί η επικράτηση του Ιεροσολυμιτικού τυπικού 

της μονής του Αγίου Σάββα. Σ' αυτό το τυπικό δεσπόζουσα θέση κατείχε η νέα 

δογματική ποίηση εις βάρος της παλαιάς του κοντακίου.  

Συμπερασματικά μπορούμε να επισημάνουμε ότι ο κανόνας διαμορφώνεται και 

ολοκληρώνεται σε μία εποχή ταραχώδη με θεολογικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις 

και τελικά επιβάλλεται και επικρατεί ως ένα νέο πρωτότυπο υμνογραφικό είδος, 

μουσικά πολυποίκιλο, ποιητικά ευκίνητο και ικανό να απαντήσει στα θεολογικά 

προβλήματα της εικονομαχίας και των άλλων αιρέσεων της εποχής. Για τη 

διαμόρφωση του, που τοποθετείται στις αρχές του ζ' αιώνα, συνηγορούν και παλαιές 

χειρόγραφες μαρτυρίες που δείχνουν ότι στα μέσα του ζ' αι. ο κανόνας έχει ήδη 

αποκτήσει τα κύρια μορφολογικά του χαρακτηριστικά και από τότε έως και σήμερα 

ανοίγεται μία τεράστια περίοδος έντονης ποιητικής παραγωγής και αδιάπτωτης 

λειτουργικής ακμής του είδους αυτού50.  

Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν εξωτερικές ομοιότητες μεταξύ κανόνων και 

κοντάκιων εντούτοις υπάρχουν και βασικές διαφορές μεταξύ τους51. Τα κοντάκια 

έχουν περισσότερο διηγηματικό και εγκωμιαστικό χαρακτήρα και διακρίνονται για την 

ενότητα του θέματος τους. Γι' αυτό και χαρακτηρίζονται και ως έμμετρα συναξάρια 

που εξυμνούν το εορταζόμενο γεγονός ή πρόσωπο. Επίσης, παρουσιάζουν χαρακτήρα 

διαλογικό ή και περιγραφικό. Στους κανόνες ο ποιητής μελοποιός μέσα από αυτοτελή 

τροπάρια εξυμνεί ορισμένα αξιοσημείωτα περιστατικά είτε πτυχές της ζωής και του 

έργου των εορταζομένων προσώπων. Έτσι, ο κανόνας παρουσιάζεται με 

χαρακτηριστική πολυμορφία.  

Κυρίαρχο στοιχείο που είναι εμφανές στους κανόνες είναι ο τονισμός των 

σημαντικών δογματικών νοημάτων, η δοξολογία του τριαδικού Θεού, καθώς και η 

                                                 
50 Βλ. Σπ. Στ. Αντωνίου, Εισαγωγή στη Θεωρία και Μορφολογία της Ψαλτικής Τέχνης  και στη Βυζαντινή 

Υμνογραφία, ο.π. 
51 Βλ. Ι. Χρ. Κωνσταντινίδης, Υμνολογία, ο.π. 
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προσπάθεια να εμπεδωθούν οι σωτηριώδεις θεολογικές αλήθειες στους πιστούς. Ως 

προς τη γλώσσα επίσης εντοπίζονται διαφορές μεταξύ κανόνα και κοντακίου. Τα 

κοντάκια χρησιμοποιούν απλή γλώσσα, την καθομιλουμένη της εποχής. Οι κανόνες 

από την άλλη είναι αρχαιοπρεπέστεροι και χρησιμοποιούν πιο σύνθετη έκφραση την 

οποία αντλούν από τις πηγές όπως την Αγία Γραφή ή τα συγγράμματα των Πατέρων 

της Εκκλησίας. Τις πηγές τους δεν τις επεξεργάζονται οι συγγραφείς των κανόνων 

ελεύθερα όπως έπρατταν οι ποιητές των κοντακίων, αλλά προσπαθούν όσο το δυνατόν 

πιστότερα να τις αποτυπώσουν ποιητικά. Γνωστό παράδειγμα είναι οι ειρμοί των 

κανόνων του Κοσμά του Μαϊουμά, στην εορτή των Χριστουγέννων, του Πάσχα, και 

της Πεντηκοστής που είναι παρμένοι κατά λέξη από τους πανηγυρικούς λόγους του 

Γρηγορίου του Ναζιανζηνού. 

Άλλη διαφορά μεταξύ κοντακίων και κανόνων είναι ως προς τον αριθμό των 

τροπαρίων. Στα κοντάκια ο αριθμός των οίκων είναι ελεύθερος και επαφίεται στη 

βούληση του ποιητή ενώ στους κανόνες αντίθετα ο αριθμός των τροπαρίων σε καθεμία 

από τις 8 ωδές είναι κατά κάποιο τρόπο προκαθορισμένος και αυτό αποτελεί μία 

δέσμευση της μορφής. Στους κανόνες ο ποιητής έχει την ευκαιρία να υμνήσει επίσης 

γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης αναφερόμενος στις παλαιές βιβλικές ωδές, όπως 

επίσης και τη Θεοτόκο. Στο πρόσωπό της εκτός από ολόκληρη την ενάτη ωδή είναι 

αφιερωμένο επιπλέον και το θεοτοκίο στο τέλος κάθε μίας ωδής.  

Στους κανόνες επίσης έχουμε μεγαλύτερη μουσική ποικιλία απ' ότι στο κοντάκιο 

όπου βασικά κυριαρχούν δύο μελωδίες, αυτή του προοιμίου και του πρώτου οίκου. Ο 

κανόνας κατέλαβε τη θέση που είχε προηγουμένως το κοντάκιο και αυτό περιορίστηκε 

στην απαγγελία του προοιμίου και του πρώτου οίκου με υπόψαλμα, μετά την στ' ωδή 

του κανόνα και πριν το συναξάρι. Σε κάθε περίπτωση η αντικατάσταση του κοντακίου 

από τον κανόνα στον Όρθρο από τα τέλη του 8ου αιώνα είχε ως αποτέλεσμα τον 

μουσικό εμπλουτισμό της ακολουθίας. 

Οι κανόνες μπορούν να χαρακτηριστούν ανάλογα με το νοηματικό τους 

περιεχόμενο. Το κυρίαρχο γεγονός της Αναστάσεως χαρακτηρίζει τους αναστάσιμους 

κανόνες που ψάλλονται κατά τις Κυριακές και κατά την περίοδο του Πεντηκοσταρίου. 

Το σταυρικό πάθος τους σταυρώσιμους κανόνες που ψάλλονται κάθε Τετάρτη και 

Παρασκευή. Αυτοί που αναφέρονται στο Σταυρό σε συνδυασμό με την Ανάσταση του 

Κυρίου είναι η σταυροαναστάσιμοι. Επίσης, υπάρχουν κανόνες  παρακλητικοί, 

ικετήριοι προς τον Κύριο ή τη Θεοτόκο και τους Αγίους, τριαδικοί με τους οποίους 

ανυμνείται η αγία Τριάδα και ψάλλονται κυρίως στην ακολουθία του μεσονυκτικού 
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των Κυριακών, αποστολικοί προς τιμήν των Αποστόλων ψαλλόμενους κάθε Πέμπτη 

και στις εορτές των Αποστόλων, των Ασωμάτων οι οποίοι ψάλλονται προς τιμήν των 

Αγγελικών Δυνάμεων κάθε Δευτέρα και στις ιδιαίτερες εορτές τους, του Τιμίου 

Προδρόμου που ψάλλονται στις εορτές του Προφήτου Προδρόμου και κάθε Τρίτη, του 

Αγ. Νικολάου επίσης ψαλλόμενους κάθε Πέμπτη και στην εορτή της μνήμης του, 

δογματικοί, θεομητορικοί, των κεκοιμημένων που ψάλλονται τα Σάββατα και στις 

ημέρες που ορίζονται σχετικά, κατανυκτικοί, κανόνες αγίων52 κ.α. Τους κανόνες 

επίσης τους διακρίνουμε σε πανηγυρικούς που ψάλλονται στις εορτές, κατανυκτικούς 

ως προς το περιεχόμενο και ως προς το ποιητικό είδος σε πεζούς που αποτελούν την 

πλειονότητά των κανόνων που περιέχονται στα λειτουργικά βιβλία, και ιαμβικούς όπως 

είναι οι προσαρμοσμένοι σε ιαμβικό στίχο β' κανόνες των Χριστουγέννων, των 

Θεοφανείων και της Πεντηκοστής.  

Σημειώνεται ότι κατά την Μ. Τεσσαρακοστή ψάλλονται μόνον τρεις από τις 

εννέα ή οκτώ καθημερινώς ψάλλομενες ωδές. Από αυτό το γεγονός έλαβε και την 

ονομασία του το λειτουργικό βιβλίο το περιέχον τις ακολουθίες της Μ. 

Τεσσαρακοστής, το "Τριώδιο". Σημειώνεται επίσης ότι στα Τριώδια περιέχονται οι 

περισσότεροι ειρμοί του Ειρμολογίου. Στο εν χρήσει σήμερα "Τριώδιο" περιέχονται 77 

τριώδιοι κανόνες 11 τετραώδιοι και 12 διώδιοι. Περίπου δηλαδή 277 ειρμοί. Σχηματικά 

οι ωδές οι όποιες ψάλλονται κατά τη διάρκεια της εβδομάδος της Μ. Τεσσαρακοστής 

είναι: Δευτέρα, ωδές α', β', και θ'. Τρίτη, β', η' και θ'. Τετάρτη, γ', η' και θ'. Πέμπτη, δ', 

η' και θ'. Παρασκευή, ε', ή' και θ'. Σάββατο, στ', ζ', η' και θ'. Κυριακή, α', γ', δ', ε', στ', 

ζ', η', και θ' 53.  

Η χριστιανική διδασκαλία, τα δόγματα και οι αποφάσεις των Συνόδων, η 

θεολογία των Πατέρων, αναλύονται και πολλές φορές εκλαϊκεύονται και προσφέρονται 

με θαυμαστό τρόπο στο λαό του Θεού, με τη βοήθεια του ρυθμού και του μέλους. Ο 

Ρωμανός ο Μελωδός χρησιμοποιεί τη θεολογία του Βασιλείου Σελευκίας, ενώ άλλοι 

υμνογράφοι απλοποιούν για χάρη του πληρώματος της εκκλησίας στις θεολογικές 

θέσεις της Χαλκηδόνας και των άλλων Συνοδών. Οι μεγάλοι υμνογράφοι εμπνέονται 

από το πνευματικό πλούτο της Χριστιανικής Συρίας η οποία μετατρέπεται σε πηγή της 

εκκλησιαστικής ποίησης. Μελωδοί και υμνογράφοι όπως ο Ρωμανός ο Μελωδός, ο 

Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Ο Κοσμάς ο Μελωδός, ο Σωφρόνιος, ο Ανδρέας ο Κρήτης, ο 

                                                 
52 Βλ. Ι. Χρ. Κωνσταντινίδης, Υμνολογία, ο.π. 
53 Βλ. Σπ. Στ. Αντωνίου, Εισαγωγή στη Θεωρία και Μορφολογία της Ψαλτικής Τέχνης  και στη Βυζαντινή 

Υμνογραφία, ο.π. 



Υμνολογία ΙΙ. Η ποίηση του Κανόνα 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

87 

Θεοφάνης, ο Στέφανος, ο Ηλίας και πολλοί άλλοι σπουδαίοι δημιουργοί έχουν 

ανατραφεί στη συριακή γη και στην Παλαιστίνη που γονιμοποιούν και ανακαινίζουν 

τον κορμό της Εκκλησίας αναθερμαίνοντας λειτουργικά την Κωνσταντινούπολη.54 

Η νέα μορφή ποίησης των κανόνων συνδέεται με τους μεγάλους υμνογράφους 

τον Ανδρέα, τον Δαμασκηνό και άλλους ονομαστούς ποιητές οι οποίοι είχαν ως κέντρο 

τους την μονή του Αγίου Σάββα στην Παλαιστίνη και την περιώνυμη μονή Στουδίου 

στην Κωνσταντινούπολη. Ως τρίτο υμνογραφικό κέντρο από το οποίο προήλθαν 

ονομαστοί εκπρόσωποι του νέου ποιητικού είδους αποτέλεσαν οι ελληνικές πόλεις της 

Σικελίας και της Κάτω Ιταλίας. Σ' αυτό το πλαίσιο μπορούμε να διακρίνουμε τους 

δημιουργούς των κανόνων σε τρεις μεγάλες σχολές. Οι Σαββαΐτες των Ιεροσολύμων, 

οι Στουδίτες της Κωνσταντινούπολης και οι Ιταλοέλληνες της Σικελίας-Κάτω Ιταλίας. 

Τους τελευταίους μπορούμε να τους διακρίνουμε σε δύο υποομάδες, αυτή των 

Συρακουσών και της Κρυπτοφέρης. Εκτός από αυτές τις τρεις κυρίες σχολές οι οποίες 

διαμορφώθηκαν κυρίως μέσα στα αντίστοιχα μοναστικά κέντρα μπορούμε να 

διακρίνουμε και μικρότερες υποομάδες. Ειδικά οι εκ Κωνσταντινουπόλεως 

υμνογράφοι μπορούν να καταταχθούν με βάση την ιδιότητα των ποιητών σε τέσσερις 

ομάδες: α)πατριάρχες β)αρχιερείς γ)αυτοκράτορες δ)μοναχοί και ιδιώτες55. 

 

Ανδρέας ο Κρής 

Ο Ανδρέας Αρχιεπίσκοπος Κρήτης ακμάζει στο β' μισό του 7ου αιώνα και στο α' 

τέταρτο του 8ου και θεωρείται ως ο οριστικός διαμορφωτής των ασματικών κανόνων. 

Γεννήθηκε στη Δαμασκό γύρω στα 650 και κοιμήθηκε το 726. Μόνασε στην μονή του 

αγ. Σάββα της Παλαιστίνης. Σε μικρή ηλικία εκάρη μοναχός στα Ιεροσόλυμα για αυτό 

και ονομάζεται Ιεροσολυμίτης. Υπηρέτησε τον Πανάγιο τάφο ως πατριαρχικός 

γραμματέας και βοηθός οικονόμος και από το 685 εγκαταστάθηκε στην 

Κωνσταντινούπολη. Χειροτονήθηκε Αρχιεπίσκοπος Γόρτυνος Κρήτης όπου 

διακρίθηκε για την ίδρυση και ανακαίνιση ναών και τις προσπάθειες που κατέβαλλε 

για την εποικοδομή  του ποιμνίου του.  

Σύμφωνα με τον Κρουμπάχερ είναι ο πρώτος δημιουργός κανόνων στους οποίους 

έδωσε μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξή τους, αλλά ο Τρεμπέλας θεωρεί ότι δεν είναι ο 

                                                 
54 Βλ. Σπ. Στ. Αντωνίου, Εισαγωγή στη Θεωρία και Μορφολογία της Ψαλτικής Τέχνης  και στη Βυζαντινή 

Υμνογραφία, ο.π. 
55 Βλ. Ι. Χρ. Κωνσταντινίδης, Υμνολογία, ο.π. 
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πρώτος που συνέγραψε κανόνες γιατί τρίωδοι και τετράωδοι κανόνες υπήρχαν αρκετά 

πριν από αυτόν56.  

Σε κάθε περίπτωση ο Ανδρέας είναι ο γονιμότερος από τους υμνογράφους και 

συνέθεσε περί του 111 ειρμούς στους οκτώ ήχους. Το έργο του διακρίνεται για τη 

σαφήνεια στην έκφραση και την γλωσσική του απλότητα.  

Απεβίωσε την 4η Ιουλίου του 740 επιστρέφοντας από την Κωνσταντινούπολη 

και ετάφη στην παραλία της Ερεσού όπισθεν του Ιερού βήματος της εκεί μεγάλης 

Βασιλικής.  

Το εκτενές του έργο είναι δύο ειδών πεζογραφικό και ποιητικό. ο Ανδρέας 

συνέθεσε τριώδια ψαλλόμενα στα Απόδειπνα της Μ. Τεσσαρακοστής, ιδιόμελα 

στιχηρά, (Χριστουγέννων, 29ης Ιουνίου) και κανόνες όπως στη Γέννηση της 

Θεοτόκου, στη σύλληψη της Αγίας Άννης, στους Αγίους Μακκαβαίους, στην Απότομη 

της κεφαλής του Προδρόμου και άλλους.  

Χαρακτηριστικό έργο του Ανδρέα Κρήτης είναι ο περίφημος Μέγας Κανών που 

αποτελείται από 250 τροπάρια. Σ' αυτά αργότερα προστέθηκαν και άλλα προς τιμήν 

του ποιητού και της οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας ανεβάζοντας έτσι τον αριθμό των 

τροπαρίων σε 280 αριθμός που καθιστά το έργο ως τον μεγαλύτερο κανόνα της 

λειτουργικής υμνογραφίας.  

Ο Μέγας Κανών, έχει ως κύριο θέμα του τη μετάνοια και ψάλλεται ολόκληρο 

στον όρθρο της Πέμπτης της ε' εβδομάδας Μ. Τεσσαρακοστής και τμηματικά στα 

απόδειπνα των τεσσάρων πρώτων ημερών της α' εβδομάδας των Νηστειών. Αντλεί τα 

θέματά του από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και προτρέπει τους πιστούς σε 

κατάνυξη, συντριβή και μετάνοια57. 

 

Ιωάννης ο Δαμασκηνός 

Ο Ιωάννης Δαμασκηνός υπήρξε μεγάλος πατέρας και δάσκαλος Εκκλησίας, με 

πρωτότυπο και πλούσιο υμνογραφικό έργο και καινοτόμος δημιουργός στην 

εκκλησιαστική υμνογραφία και στην μουσική. Έχει χαρακτηριστεί ως "χελιδόνα λιγυρά 

και αηδόνα μελιχρά και ηδύλαλον των ασμάτων λύραν παναρμόνιον, πηγήν νέκταρ 

βλύζουσα άυλον, κρατήρα χρυσόρρειθρον και μουσικόν του πνεύματος όργανον58". 

                                                 
56 Βλ. Σπ. Στ. Αντωνίου, Εισαγωγή στη Θεωρία και Μορφολογία της Ψαλτικής Τέχνης  και στη Βυζαντινή 

Υμνογραφία, ο.π. 
57 Βλ. Ι. Χρ. Κωνσταντινίδης, Υμνολογία, ο.π.. 
58 Βλ. Αλεξ. Ζερβουδάκη, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, μέρος Α' Υμνογραφία, ο.π. 



Υμνολογία ΙΙ. Η ποίηση του Κανόνα 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

89 

Γεννήθηκε το β' μισό του ζ΄ αιώνα γύρω στο 675 στη Δαμασκό της Συρίας από 

γονείς χριστιανούς. Ο πατέρας του Σέργιος Μανσούρ κατείχε κυβερνητικό αξίωμα στο 

χαλιφάτο. Ο Ιωάννης στα παιδικά του χρόνια είχε δάσκαλο τον λόγιο Μόναχο Κοσμά 

τον Ξένο ή Ικέτη από την Καλαβρία κοντά στον οποίον διδάχτηκε φιλοσοφία, θεολογία 

και εκκλησιαστική μουσική μαζί με τον θετό αδελφό του Κοσμά κατόπιν επίσκοπο 

Μαϊουμά μυούμενοι ταυτόχρονα στην ασκητική και πνευματική ζωή.  

Μετά το θάνατο του πατρός του ο Ιωάννης εισήλθε και αυτός στην υπηρεσία του 

χαλιφάτου και έλαβε το αξίωμα του πρωτοσυμβούλου. Σύντομα αποφάσισε να 

μοιράσει τα υπάρχοντά τους φτωχούς και να μονάσει στην ονομαστή μονή του Αγίου 

Σάββα κοντά στα Ιεροσόλυμα όπου προηγουμένως είχε εγκαταβιώσει και ο δάσκαλός 

του. Τον Ιωάννη ακολούθησαν στη μοναστική ζωή  πνευματικός του αδελφός σου 

Κοσμάς και ο ανιψιός του Στέφανος59.  

Χειροτονήθηκε πρεσβύτερος από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιωάννη Ε' Πέτρο 

και συνέχισε ως κληρικός την άσκηση και την ενασχόλησή του με τη συγγραφή μέχρι 

το θάνατό του η οποία πιθανότητα συνέβη το 749 και σε κάθε περίπτωση πριν την Ζ΄ 

Οικουμενική Σύνοδο του 787 όπου μνημονεύεται ως αποθανών.  

Έλαβε ενεργό μέρος στον αγώνα κατά των εικονομάχων και έγραψε περίφημους 

λόγους κατά αυτών. Στους λόγους αυτούς διατυπώνει με επιτυχία την ορθόδοξη περί 

των εικόνων διδασκαλία την οποία λίγο αργότερα υιοθέτησε η Ζ΄ Οικουμενική 

Σύνοδος.  

Υπήρξε γόνιμος και αποδοτικός συγγραφέας και αναδείχθηκε ως ένας από τους 

κορυφαίους δογματολόγους της ορθοδόξου Εκκλησίας. Το έργο του Ιωάννη είναι 

πολύπλευρο και αξιόλογο. Έγραψε έργα ερμηνευτικά, δογματικά, αντιρρητικά, ηθικά, 

αγιολογικά, ομιλητικά και υμνογραφικά. Μέσα απ΄ το υμνογραφικό του έργο 

προσπαθεί να μυήσει το εκκλησίασμα της α' εικονομαχικής περιόδου με τρόπο απλό 

και εύληπτο στην πνευματική διδασκαλία και στις αλήθειες της επίσημης Εκκλησίας. 

Σ' αυτό μάλιστα το χαρακτηριστικό της ποίησής του οφείλεται και η μεγάλη του φήμη 

ως Θεολόγου και δασκάλου των δογμάτων. 

Ορισμένοι αποδίδουν σε αυτόν το αγιολογικό μυθιστόρημα "Βαρλαάμ και 

Ιωάσαφ", ενώ σημαντικό, επίσης έργο του ιδίου είναι η "Πηγή της γνώσεως" στο οποίο 

                                                 
59 Βλ. Ι. Χρ. Κωνσταντινίδης, Υμνολογία, ο.π. 
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εκθέτει και θεμελιώνει φιλοσοφικά τα κυριότερα ζητήματα της ορθόδοξης πίστης, 

εισάγοντας ουσιαστικά τη χριστιανική θεολογία60. 

Ο Ιωάννης Δαμασκηνός υπήρξε όντως μία πολύ μεγάλη και ιστορική 

προσωπικότητα στην εποχή του. "Ανήρ ελλογιμώτατος και ουδενός δεύτερος των κατ΄ 

αυτόν επί παιδεία λαμψάντων". Ανεδείχθηκε σε κορυφαίο υμνογράφο και μελωδό της 

Ορθοδοξίας, συνδυάζοντας χαρακτηριστικά τη θεολογία, την ποίηση, την αγιότητα και 

την αγωνιστικότητα. Η προσφορά του θεωρείται ανεκτίμητη στα ελληνικά γράμματα.  

Η εκκλησία μας τον κατέταξε μεταξύ των αγίων και τιμά την μνήμη του την 4η 

Δεκεμβρίου. Το αυτό έπραξε και η Δυτική Εκκλησία που όρισε τη μνήμη του την 27η 

Μαρτίου. 

Ο Ιωάννης διακρίθηκε και ως υμνογράφος και ως μελωδός, συνέθεσε θεσπέσιους 

ύμνους και προχώρησε στη διαρρύθμιση της εκκλησιαστικής μουσικής. Είναι ο 

διαπρεπέστερος ποιητής κανόνων της εν λόγω περιόδου. Έγραψε πλήθος κανόνων 

μεταξύ των οποίων είναι οι κανόνες των κυριότερων δεσποτικών και θεομητορικών 

εορτών. Από τους περισσότερο γνωστούς είναι ο κανόνας της Αναστάσεως σε ήχο α' 

"Αναστάσεως ημέρα λαμπρυνθώμεν λαοί". Μέχρι σήμερα είναι γνωστοί περισσότεροι 

από 500 ειρμοί διαφόρων ακολουθιών και περισσότεροι από 75 κανόνες αγίων.  

Θεωρείται ως ο κατεξοχήν συντάκτης της Οκτωήχου, εκείνου δηλαδή του 

υμνογραφικού μέρους της Παρακλητική το οποίο αναφέρεται στον εσπερινό και στον 

Όρθρο των Κυριακών. Συνέγραψε τους αναστάσιμους ειρμούς όλων των ήχων της 

Οκτωήχου εκτός από αυτούς που αποδίδονται στον Κοσμά τον Μελωδό είναι σύνολο 

59. Αυτοί πιθανότατα αποτέλεσαν τους πυρήνες στους οποίους προστέθηκαν και άλλα 

στοιχεία για να συμπληρωθεί η Οκτώηχος με τη μορφή που την ξέρουμε ως 

λειτουργικό βιβλίο. 

Σε μερικούς από τους κανόνες του επανήλθε στην αρχή της προσωδίας, και 

έγραψε σε ιαμβικό μέτρο όπως σ' αυτούς των Χριστουγέννων σε ήχο α' "έσωσεν λαόν 

θαυματουργών Δεσπότης", των Θεοφανείων σε ήχο β' "Στείβει θαλάσσης 

κυμματούμενον σάλον" και της Πεντηκοστής σε δ' ήχο "Θείω καλυφθείς ο 

βραδύγλωσσος γνόφω"61. Περίφημα είναι επίσης και τα ιδιόμελα τα οποία συνέθεσε  

σε διαφόρους ήχους και τα οποία περιλαμβάνονται στη νεκρώσιμη ακολουθία.  

                                                 
60 Βλ. Αλεξ. Ζερβουδάκη, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, μέρος Α' Υμνογραφία, ο.π. 
61 Διατυπώθηκε η άποψη ότι δεν πρέπει να αποδοθούν στον Ιωάννη Δαμασκηνό ή τρεις ιαμβικοί κανόνες 

οι οποίοι πιθανόν να ανήκουν στον δαμάσκηνο ποιητή Ιωάννη Αρκλά, άν βεβαίως πρόκειται για 

διαφορετικό πρόσωπο 
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Τόσο στους κανόνες όσο και στα στιχηρά καθώς και στα στιχηρά ή άλλα 

τροπάρια που συγγράφει ο Ιωάννης ακολουθεί τη ρυθμική στιχουργική. Στους ύμνους 

του διατυπώνονται εύστοχα και με συντομία δογματικές έννοιες όπως π.χ. στα 

δογματικά θεοτόκια της οκτωήχου. Είναι ακριβολόγος, δογματικός και βραχυλόγος62. 

Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο Δαμασκηνός είναι απλή και το ύφος του 

απροσποίητο. Σε αντίθεση με τον Κοσμά που χρησιμοποιεί γλώσσα αρχαΐζουσα η 

γλώσσα του Δαμασκηνού τουλάχιστον στους ασματικούς κανόνες του είναι η κοινή 

λόγια γλώσσα της Εκκλησίας. Η ποιητική του δύναμη φαίνεται στα ιδιόμελα και στα 

στιχηρά. Μολονότι δεν διαθέτει τον λυρισμό και τις ποιητικές εξάρσεις του Ρωμανού 

και του Κοσμά εντούτοις η ποίησή του χαρακτηρίζεται από γλυκύτητα στο ρυθμό και 

απλότητα στην περιγραφή63. 

 

Κοσμάς ο Μελωδός 

Ο Κοσμάς ο Μελωδός "ανήρ ευφυέτατος και πνέων μουσικήν όλως την 

εναρμόνιον" ονομάζεται και "Αγιοπολίτης" ή "Ιεροσολυμίτης" στις δε ακροστιχίδες των 

ποιημάτων του υπογράφει ως "μοναχός". Έγινε επίσκοπος Μαϊουμά και γι' αυτό είναι 

γνωστός με αυτό το προσωνύμιο. Πιθανότατα γεννήθηκε στη Δαμασκό περί το 674-

67564. Έμεινε ορφανός από μικρή ηλικία και υιοθετήθηκε από τον Σέργιο, πατέρα του 

Ιωάννη του Δαμασκηνού ο οποίος τον ανάθρεψε με την ίδια φροντίδα που κατέβαλε 

και για τον Ιωάννη. Διδάχθηκε από τον Κοσμά τον Ξένο και απέκτησε σημαντική 

μόρφωση και ελληνική παιδεία. Το μοναχικό ιδεώδες τον οδήγησε στη μονή του αγ. 

Σάββα στα Ιεροσόλυμα κάπου στις αρχές του 8ου αιώνος όπου  παρέμεινε για μία 

δεκαετία ασκούμενος, προσευχόμενος και επιδιδόμενος στη μελέτη και στη σύνταξη 

ύμνων65. Συνέθεσε 173 ειρμούς, 33 κανόνες, 83 ιδιόμελα, 30 στιχηρά προσόμοια. Είναι 

ο μόνος εκκλησιαστικός ποιητής μετά τον Ρωμανό, στον οποίο αποδόθηκε ο 

χαρακτηρισμός, "μελωδός".  

Το 743 χειροτονήθηκε από τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιωάννη, επίσκοπος 

Μαϊουμά. Πέθανε το 750 και η μνήμη του τιμάται την 14η Οκτωβρίου. Διακρίθηκε ως 

μελωδός και ανήκει στη χορεία των μεγάλων δημιουργών της εκκλησιαστικής ποίησης. 

Η ποίησή του είναι Βιβλική, το περιεχόμενο των ύμνων του αντλείται από την Αγία 

                                                 
62 Βλ. Σπ. Στ. Αντωνίου, Εισαγωγή στη Θεωρία και Μορφολογία της Ψαλτικής Τέχνης  και στη Βυζαντινή 

Υμνογραφία, ο.π. 
63 Βλ. Αλεξ. Ζερβουδάκη, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, μέρος Α' Υμνογραφία, ο.π. 
64 Βλ. Αλεξ. Ζερβουδάκη, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, μέρος Α' Υμνογραφία, ο.π. 
65 Βλ. Ι. Χρ. Κωνσταντινίδης, Υμνολογία, ο.π. 
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Γραφή, τους βίους των αγίων της Εκκλησίας, καθώς και από τα εορταζόμενο γεγονός. 

Η ποιητική του γραφή, δείχνει έναν θρησκευτικό παλμό και μία ιδιαίτερη ευαισθησία 

που συγκινεί τους αναγνώστες και τους ακροατές του.  

Η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι πυκνή, το ύφος του υψηλό η έκφρασή του 

μεγαλοπρεπής και επίσημη, οι ποιητικές του εκφράσεις πρωτότυπες και υποβλητικές, 

και ο λυρισμός του πηγαίος, ρυθμικός, με δύναμη και πλούτο εικόνων. Πηγή του 

αποτελούν οι πατέρες της Εκκλησίας και ιδιαίτερα ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. 

Ολόκληρες φράσεις ή χώρια από τους κανόνες των Χριστουγέννων, των Θεοφανίων 

και της Πεντηκοστής προέρχονται από τους αντίστοιχους πανηγυρικούς λόγους του 

Γρηγορίου όπως π.χ. ο ειρμός της πρώτης ωδής των Χριστουγέννων "Χριστός γεννάται 

δοξάσατε...".  

Σώζονται κανόνες του σε επτά δεσποτικές εορτές. Για τα Χριστούγεννα, τα 

Θεοφάνεια, την Υπαπαντή, την Κυριακή των Βαΐων, τη Πεντηκοστή, τη 

Μεταμόρφωση και την Ύψωση του Σταυρού. Συνθέσεις του είναι και οι κανόνες της 

Μεγάλης Εβδομάδας. Το τριώδιο της Μ. Δευτέρας το δυώδιο της Μ. Τρίτης, το τριώδιο 

της Μ. Τετάρτης, το πλήρες οκταώδιον της Μ. Πέμπτης, το τριώδιο της Μ. 

Παρασκευής και το τετραώδιο του Μ. Σαββάτου (στ', ζ', η', θ') το οποίο αναπτύχθηκε 

σε πλήρη κανόνα μετά από προσθήκες των υπολοίπων ειρμών (α', γ', δ', ε') από την 

Κασσιανή μοναχή66. 

Άλλοι χαρακτηριστικοί υμνογράφοι της περιόδου είναι:  

Ο Θεοφάνης ο Γραπτός67 (775-845), στον οποίο οφείλουμε τα στιχηρά στα 

Θεοφάνεια "Αι αγγελικαί προπορεύεσθαι δυνάμεις..." τα δοξαστικά των αίνων του 

Ευαγγελισμού και του Αγίου Γεωργίου, οι κανόνες της Κυριακής της Ορθοδοξίας, του 

Σταυρού, της Κυριακής των Μυροφόρων,  της Τετάρτης της Μεσοπεντηκοστής, κ.α. 

Ο Θεόδωρος Στουδίτης68 (759-826) υπήρξε ηγούμενος της μονής Στουδίου και 

αδελφός του Ιωσήφ Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Έγραψε κυρίως τριώδια και 

τετραώδια για τις καθημερινές του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου. Ακόμη, 

αναθεώρησε τους αναβαθμούς της Οκτωήχου που ψάλλονται στους όρθρους των 

Κυριακών και πολλά ιδιόμελα. 

                                                 
66 Βλ. Ι. Χρ. Κωνσταντινίδης, Υμνολογία, ο.π. 
67 Βλ. Ι. Χρ. Κωνσταντινίδης, Υμνολογία, ο.π. 
68 Βλ. Σπ. Στ. Αντωνίου, Εισαγωγή στη Θεωρία και Μορφολογία της Ψαλτικής Τέχνης  και στη Βυζαντινή 

Υμνογραφία, ο.π. 
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Ο Ανατόλιος Στουδίτης , ο Γερμανός Α' Κων/λεως, ο Ταράσιος Κων/λεως, ο 

Ιγνάτιος Κων/λεως, ο Μ. Φώτιος, ο Λέων ο Σοφός, ο Κων/νος Πορφυρογέννητος, ο 

Θεόδωρος  Β' ο Λάσκαρης, η Κασσιανή Μοναχή, ο Συμεών ο Μεταφραστής, ο Συμεών 

ο νέος Θεολόγος, ο Ιωσήφ ο Υμνογράφος, κ.α.  

 

 

Πρακτικό μέρος 

 

ΕΙΡΜΟΙ ΚΑΝΟΝΩΝ 

 

Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος  Ἦχος α΄ 

Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά, θεοπρεπῶς ἐν ἰσχύϊ δεδόξασται. Αὔτη γὰρ ἀθάνατε, ὡς 

πανσθεvὴς ὑπεvαντίους ἔθραυσε, τοῖς Ἰσραηλίταις, ὀδὸv βυθοῦ καινουργὴσασα. 

 

Ἀναστάσεως ἡμέρα  Ἦχος α΄ 

Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα· ἐκ γὰρ θανάτου 

πρὸς ζωήν, καὶ ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν, Χριστὸς ὁ Θεός, ἡμᾶς διεβίβασεν, ἐπινίκιον 

ᾄδοντας. 

 

ᾌσωμεν πάντες λαοὶ  Ἦχος α΄ 

ᾌσωμεν πάντες λαοί, τῷ ἐκ πικρᾶς δουλείας, Φαραὼ τὸν Ἰσραὴλ ἀπαλλάξαντι, καὶ ἐν 

βυθῷ θαλάσσης, ποδὶ ἀβρὀχῳ ὁδηγήσαντι, ᾠδὴν ἐπινίκιον, ὅτι δεδόξασται. 

 

Ἐν βυθῷ  Ἦχος β΄ 

Ἐν βυθῷ κατέστρωσέ ποτε, τὴν Φαραωνίτιδα, πανστρατιὰν ἡ ὑπεροπλος δύναμις, 

σαρκωθεὶς ὁ Λόγος δέ, τὴν παμμόχθηρον ἁμαρτίαν ἐξήλειψεν, ὁ δεδοξασμένος 

Κύριος· ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται. 

 

Δεῦτε λαοί, ᾄσωμεν  Ἦχος β΄ 

Δεῦτε λαοί, ᾄσωμεν ᾆσμα Χριστῷ τῷ Θεῷ, τῷ διελόντι θάλασσαν, καὶ ὁδηγήσαντι, 

τὸν λαὸν ὂν ἀνῆκε, δουλείας Αἰγυπτίων, ὅτι δεδόξασται. 

 

Ὁ τὰ ὕδατα  Ἦχος γ΄ 

Ὁ τὰ ὕδατα πάλαι, νεύματι θείῳ, εἰς μίαν συναγωγὴν συναθροίσας, καὶ τεμὼν 

θάλασσαν Ἰσραηλίτῃ λαῷ, οὗτος ὁ Θεὸς ἡμῶν, δεδοξασμένος ὑπάρχει, αὐτῷ μόνῳ 

ᾄσωμεν, ὅτι δεδόξασται. 

 

Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον  Ἦχος δ΄ 

Θαλάσσης τὸ ἐρυθραῖον πέλαγος, ἀβρόχοις ἴχνεσιν, ὁ παλαιὸς πεζεύσας Ἰσραήλ, 

σταυροτύποις Μωσέως χερσί, τοῦ Ἀμαλὴκ τὴν δύναμιν, ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐτροπώσατο. 
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Ἀνοίξω τὸ στόμα μου  Ἦχος δ΄ 

Ἀνοίξω τὸ στόμα μου, καὶ πληρωθήσεται Πνεύματος, καὶ λόγον ἐρεύξομαι, τῇ 

Βασιλίδι Μητρί, καὶ ὀφθήσομαι, φαιδρῶς πανηγυρίζων, καὶ ᾄσω γηθόμενος, ταύτης 

τὰ θαύματα (τὴν κοίμησιν, τὴν εἴσοδον, τὴν σύλληψιν). 

 

Ἵππον καὶ ἀναβάτην  Ἦχος πλ. α΄ 

Ἵππον καὶ ἀναβάτην, εἰς θάλασσαν Ἐρυθράν, ὁ συντρίβων πολέμους, ἐν ὑψηλῷ 

βραχίονι, Χριστὸς ἐξετίναξεν, Ἰσραὴλ δὲ ἔσωσεν, ἐπινίκιον ὕμνον ᾄδοντα. 

 

Βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς ἐγένετο  Ἦχος πλ. β΄ 

Βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν, οὗτός μου Θεός, καὶ δοξάσω αὐτόν, 

Θεὸς τοῦ Πατρός μου καὶ ὑψώσω αὐτόν· ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται. 

 

Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας  Ἦχος πλ. β΄ 

Ὡς ἐν ἠπείρῳ πεζεύσας ὁ Ἰσραήλ, ἐν ἀβύσσῳ ἴχνεσι, τὸν διώκτην Φαραώ, καθορῶν 

ποντούμενον, Θεῷ ἐπινίκιον ᾠδήν, ἐβόα, ᾄσωμεν. 

  

Νεύσει σοῦ πρὸς γεώδη  Ἦχος βαρὺς 

Νεύσει σοῦ πρὸς γεώδη, ἀντιτυπίαν μετήχθη, ἡ πρὶν εὐδιάχυτος, ὑδάτων φύσις Κύριε· 

ὅθεν ἁβρόχως πεζεύσας, ᾄδει Ἰσραήλ σοι, ᾠδὴν ἐπινίκιον. 

 

Ἁρματηλάτην Φαραὼ  Ἦχος πλ. δ΄ 

Ἁρματηλάτην Φαραὼ ἐβύθισε, τερατουργοῦσα ποτέ, Μωσαϊκὴ ῥάβδος, σταυροτύπως 

πλήξασα, καὶ διελοῦσα θάλασσαν, Ἰσραὴλ δὲ φυγάδα, πεζὸν ὁδίτην διέσωσεν, ἆσμα 

τῷ Θεῷ ἀναμέλποντα. 

 

Ὑγρὰν διοδεύσας  Ἦχος πλ. δ΄ 

Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηράν, καὶ τὴν αἰγυπτίαν μοχθηρίαν διαφυγών, ὁ Ἰσραηλίτης 

ἀνεβόα, τῷ Λυτρωτῇ καὶ Θεῷ ἡμῶν ᾄσωμεν. 
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Μητσάκης Κ., Βυζαντινή υμνογραφία. Από την εποχή της Καινής Διαθήκης έως την 

Εικονομαχία, Θεσσαλονίκη 1971Πάσχος Π., Λόγος και Μέλος,  εκδ Αρμός, 

Αθήνα 1999. 

Στάθης Γρ., Ο Λειτουργικός Λόγος της Ορθοδόξου Εκκλησίας σήμερα, Τήνος 2011 

http://www.ecclesia.gr/greek/holySynod/commitees/liturgical/id_stathis.pdf, 

2/3/2021. 

Τρεμπέλας Π., Εκλογή Ελληνικής Ορθοδόξου Υμνογραφίας, Αθήνα 1978. 

 

 

 Εργασίες 

1) Ποια είναι η προέλευση, τα κύρια χαρακτηριστικά και ποια είναι η λειτουργική θέση 

του "κανόνα"; Τί γνωρίζετε για τις βιβλικές ωδές; Πού εντοπίζονται τα ποιητικά και 

πού τα μουσικά κείμενα των κανόνων και πώς συνδέονται οι όροι ειρμός, τροπάριο και 

καταβασία; 

2) Γιατί εκτοπίστηκε το κοντάκιο από τη λειτουργική χρήση και που οφείλεται η 

δημιουργία του κανόνα; Ποια είναι η δομή ποια τα κύρια χαρακτηριστικά της μορφής 

του; 

3) Τι γνωρίζετε για τον βίο και το έργο του Ιωάννη Δαμασκηνού και του Κοσμά του 

Μελωδού; 

4) Τί γνωρίζετε για τον Ανδρέα Κρήτης και τον Μέγα Κανόνα;  

5) Ποια είναι τα κύρια υμνογραφικά κέντρα συγγραφής κανόνων και σε ποιες 

κατηγορίες μπορούμε να κατατάξουμε τους ποιητές τους; 
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7. Ιστορία. Οι μεγάλοι μελοποιοί και η μεταρρύθμιση του Χρυσάνθου 

 

Λέξεις κλειδιά: υμνογραφία, μελοποιία, παρασημαντική, μεταρρύθμιση, Χρύσανθος ο 

εκ Μαδύτων  

 

Η γέννηση της Βυζαντινής Μουσικής και η εξέλιξή της είναι συνδεδεμένη με 

την γέννηση και την εξέλιξη της βυζαντινής υμνογραφίας69. Κι επειδή η 

πρωτοχριστιανική λατρεία συναρτήθηκε με το παρελθόν πολλών μελών της που 

προέρχονταν από την ιουδαϊκή συναγωγή, υιοθετήθηκε αμέσως το Ψαλτήριο του Δαβίδ 

ως απαραίτητο στοιχείο  για τις ορθρινές και τις εσπερινές υμνολογίες. Εκεί πρέπει ν’ 

αναζητήσουμε και τα πρώτα στοιχεία της εκκλησιαστικής μας μουσικής, αφού 

επιπλέον παρατηρήσουμε ότι η αρχαία ελληνική μουσική και η γλώσσα της 

ελληνιστικής περιόδου υπήρξε το αδιαμφισβήτητο, κυρίαρχο και ευρέως διαδεδομένο 

υπόβαθρο της εποχής, στην περιοχή εξάπλωσης του πρώτου Χριστιανισμού. Όσο ο 

Χριστιανισμός απομακρυνόταν απ’ την Συναγωγή, τόσο η μουσική της λατρείας 

προσέγγιζε περισσότερο τα ελληνιστικά μουσικοθεωρητικά και ερμηνευτικά πρότυπα. 

Στη διαμόρφωση της Βυζαντινής Μουσικής σε αυστηρώς εκκλησιαστική 

μουσική, με χαρακτήρα σοβαρό και απέριττο, έπαιξε σημαντικό ρόλο η εξέλιξη της 

υμνογραφίας. Η αποδέσμευσή της από το Δαυϊτικό Ψαλτήριο, οδήγησε στη δημιουργία 

των διαφόρων ειδών τροπαρίων απλών στην αρχή και συνθετότερων προτύπων στη 

συνέχεια. Πολλά αποσπάσματα από Πατερικά κείμενα μάς πληροφορούν ότι τον γ' & 

δ' αιώνα όχι μονάχα υπήρχε έντεχνη μουσική αλλά και πως γινόταν και κατάχρησή της 

με την προσπάθεια επιβολής οργάνων και με ηδυπαθή χαρακτήρα που εκμαύλιζε τους 

πιστούς. «Αναλάβωμεν ύμνους αντί τυμπάνων, ψαλμωδίαν αντί των αισχρών 

λυγισμάτων τε και ασμάτων, κρότον ευχαριστήριον αντί κρότων θεατρικών70» 

προτρέπει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, αντιτιθέμενος στα μουσικά ήθη της εποχής71. 

 

Η εξέλιξη του μέλους και οι κυριότεροι μελοποιοί- ιστορικό διάγραμμα.  

Όσον αφορά την μελοποιία, η εξέλιξη της βαδίζει παράλληλα με την εξέλιξη 

της σημειογραφίας η οποία αναλύεται ειδικότερα σε ένα άλλο κεφάλαιο. Σημειογραφία 

                                                 
69 Βλ Γρ. Θ. Στάθης, "Η βυζαντινή μουσική ως εθνική μουσική", Πανελλήνιον Συμπόσιον. Τα βασικά 

προβλήματα του σύγχρονου ελληνισμού, Αθήναι 1980. 
70 (Migne, PG 35, 709), 
71 Βλ Γρ. Θ. Στάθης, "Η βυζαντινή μουσική ως εθνική μουσική", ο.π. 
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και μελοποιία, είναι δυο πράγματα αλληλένδετα και οι στόχοι του ενός επιδρούν 

ευεργετικά πάνω στο άλλο. Η αναζήτηση της τέλειας έκφρασης στη μελοποιία βοηθά 

στην εξέλιξη της σημειογραφίας και το αντίστροφο. Όταν η σημειογραφία έχει 

κατακτήσει ως σύστημα μεγάλες δυνατότητες έκφρασης, τότε και η μελοποιία κινείται 

ανετότερα προς την κατάκτηση θαυμαστών επιτηδεύσεων, στοιχείων που αφορούν σε 

κάθε περίπτωση μια υψηλή αξίας τέχνη. 

Απ’ τη φανέρωση της σημειογραφίας (ι' αι.) μέχρι το 1204 περίπου όπου έχουμε 

τον πρώτο σταθμό στη μελοποιία, δεν παρατηρούνται πολλές διαφοροποιήσεις. Τα 

στιχηρά και οι ειρμοί έχουν φαινομενικά συλλαβική πορεία, ενώ τα κοντάκια 

παρουσιάζουν μελισματική μορφή72. 

Ο ιγ΄ αιώνας (1200-1302) χαρακτηρίζεται σαν μια μεταβατική περίοδος, όπου 

η μελοποιία τείνει να γίνει μια αυτόνομη τέχνη με περισσότερη ελευθερία στη σύνθεση 

και με φανερές τάσεις προς τον πλατειασμό των μελών με μελίσματα και καλοφωνικα 

στοιχεία. Με τη μίξη των δύο βασικών βιβλίων, του Ψαλτικού και του Ασματικού, 

οδηγούμαστε σταδιακά στη χαραυγή μιας νέας εποχής στη μελοποιία και ενός νέου 

τύπου βιβλίου της Παπαδικής. 

Τη νέα αυτή εποχή στα τέλη του ιγ΄ μέχρι τα μέσα του ιδ' αιώνα την επιβάλλει 

η τετρανδρία των μεγαλοφυών μουσικών Νικηφόρου Ηθικού, Ιωάννου Γλυκέος του 

Πρωτοψάλτου, Ιωάννου Μαΐστορος του Κουκουζέλη73, και Ξένου Κορώνη του 

Πρωτοψάλτου. Είναι η περίοδος της παλαιολόγειας αναγέννησης που αποτελεί και την 

τελευταία αναλαμπή του βυζαντινού πνεύματος, σε όλους τους τομείς της επιστήμης 

και της τέχνης. Η περίοδος αυτή είναι η περίοδος της καλοφωνίας στη βυζαντινή 

μελοποιία. Τα τρία κύρια στοιχεία της νέας αυτής τεχνικής είναι: α) το περίτεχνο μέλος 

με τις αλλαγές του και τα μελίσματά του, β) οι αναγραμματισμοί του κειμένου με 

επαναλήψεις συλλαβών – λέξεων – φράσεων ή και παρεμβολή ξένου κειμένου, γ) τα 

ηχήματα και κρατήματα που παρεμβάλλονται στην αρχή ή περί τα μέσα και στο τέλος 

μιας καλοφωνικής συνθέσεως. Όλοι οι μελουργοί αυτής της περιόδου παραβγαίνουν 

στη σύνθεση σχεδόν μόνο καλοφωνικών συνθέσεων. Βέβαια οι προηγούμενες 

σύντομες συνθέσεις υπάρχουν στη λατρευτική πράξη. Οι καλοφωνικές συνθέσεις 

αναφέρονται σε όλες τις ακολουθίες του εκκλησιαστικού νηχθημέρου74. 

                                                 
72 Βλ. Γρ Θ. Στάθης, Οι Αναγραμματισμοί και τα μαθήματα της Βυζαντινής μελοποιίας, ο.π. 
73 Βλ. Γρ. Θ. Στάθης, "Ο μαΐστωρ Ιωαννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης (1270 περίπου-α' ημ. ιδ' αι.) 

η ζωή και το έργο του", Ο Εφημέριος ΛΔ' (1986). 
74 Βλ. Γρ Θ. Στάθης, Οι Αναγραμματισμοί και τα μαθήματα της Βυζαντινής μελοποιίας, ο.π. 
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Η εξέλιξη της μελοποιίας και η παραγωγή πληθώρας νέων συνθέσεων βρίσκει 

στο πρόσωπο του Ιωάννου λαμπαδαρίου του Κλαδά (γύρω στα 1400) έναν έξοχο 

εκπρόσωπο. Ο Κλαδάς μελοποίησε αριστοτεχνικά κατά τον νέο καλοφωνικό τρόπο 

όλον τον Ακάθιστο Ύμνο, πολλά θεοτοκία και κατανυκτικά μαθήματα (αρκετά και σε 

15σύλλαβο στίχο). Σύγχρονοί του ήταν ο Ιωάννης Λάσκαρης, ο Μανουήλ 

Αργυρόπουλος, ο Βαρθολομαίος δομέστικος Λαύρας, και άλλοι75. 

Οι κυριότεροι εκπρόσωποι της μεταβυζαντινής ψαλτικής τέχνης, οι 

αναμορφωτές ή ανανεωτές της ψαλτικής παράδοσης, υπήρξαν κυρίως οι οφφικιάλοι 

των χορών της Μεγάλης Εκκλησίας και οι λογιότατοι κληρικοί της πατριαρχικής 

αυλής. Πρώτος γνωστός πρωτοψάλτης της Μεγάλης Εκκλησίας στα μεταβυζαντινά 

χρόνια είναι ο Θεοφάνης Καρύκης, που έγινε για λίγο και Οικουμενικός Πατριάρχης 

(1597). Με το Θεοφάνη Καρύκη έχουμε την πρώτη επώνυμη μελοποίηση του 

Ειρμολογίου, και την πρωτοφανέρωση ενός νέου είδους μέλους, τα κρατήματα76.  

Στα χρόνια της άλωσης η βυζαντινή μελοποιία με τον Μανουήλ λαμπαδάριο 

τον Χρυσάφη, τον Γρηγόριο Μπούνη τον Αλυάτη, τον Γεράσιμο ιερομόναχο 

Χαλκιόπουλο, και τον Μάρκο μητροπολίτη Κορίνθου, δίνει την τελευταία μεγαλειώδη 

αναλαμπή σε όλα τα είδη της μελοποιίας και κυρίως το Μαθηματάριο. 

Στα μεταβυζαντινά χρόνια παρατηρείται μια άνθηση, κάπως ιδιότυπη, απ’ το 

1550 ως το 1650 στην Κρήτη και στην Κύπρο από μια πλειάδα αξιολόγων μελουργών 

(Βενέδικτος και Αντώνιος Επισκοπόπουλοι, Δημήτριος Νταμίας πρωτοψάλτης 

Χάνδακος, Ιγνάτιος μοναχός Φριέλος, Κοσμάς μοναχός Βαράνης, Ιερώνυμος 

Τραγωδιστής Κύπριος κ.α.). 

Τον ιζ' αι. το Οικουμενικό Πατριαρχείο, δείχνει ιδιαίτερη μέριμνα στη 

διατήρηση και διαφύλαξη της προγονικής μουσικής κληρονομιάς και παρά το γεγονός 

ότι οι εκκλησιαστικοί μουσικοί χοροί, ακόμη και της Πατριαρχικής Εκκλησίας, δεν 

ήταν πολυμελείς και επιβλητικοί, όπως παλαιότερα, πεφωτισμένοι Πατριάρχες 

υποστηρίζουν και ενθαρρύνουν το έργο των ψαλτών της Κωνσταντινούπολης, 

αναγνωρίζοντας με αυτό τον τρόπο τη λειτουργική αξία και τη σημαντική επίδραση 

που ασκεί η εκκλησιαστική μουσική77.  

                                                 
75 Βλ. Γρ. Θ. Στάθης, "Η βυζαντινή μουσική ως εθνική μουσική", ο.π. 
76 Βλ. Μπαλαγεώργος Δημήτριος, «Εκκλησιαστική μουσική στην Κωνσταντινούπολη», 2008, 

Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη, URL: 

<http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11048>, 6/3/2021. 
77 Βλ. Μπαλαγεώργος Δημήτριος, «Εκκλησιαστική μουσική στην Κωνσταντινούπολη», ο.π. 

http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11048
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Η ψαλτική εισέρχεται σε πορεία καλλιτεχνικής ακμής, δημιουργίας και 

ανανέωσης. Τη λαμπρή αυτή πορεία πρωτοχαράζει, ο Γεώργιος Ραιδεστηνός, μια 

εξέχουσα μουσική φυσιογνωμία λαμπαδάριος και στη συνέχεια πρωτοψάλτης (1629-

1638) της Μεγάλης Εκκλησίας, ο οποίος εισάγει τις προϋποθέσεις για νέες 

μελοποιήσεις σε διάφορα είδη, τι οποίες ακολούθησαν, σταθεροποίησαν και 

κατέγραψαν οι μαθητές του και μια πλειάδα έξοχων μουσικών του ιζ΄ αιώνα78. 

Απ’ το 1660 μέχρι περίπου τα 1720 είναι η τετρανδρία των μεγαλοφυών 

μελουργών που δημιουργεί μία αναγέννηση στη Βυζαντινή Μουσική της  

Κωνσταντινούπολης.  Είναι ο Χρυσάφης ο νέος, ο Γερμανός επίσκοπος Νέων Πατρών, 

ο Μπαλάσιος ιερέας και νομοφύλακας και ο Πέτρος Μπερεκέτης. Απ’ αυτούς 

καλλωπίζονται το Στιχηράριο και το Ειρμολόγιο, δημιουργείται το νέο είδος του 

Καλοφωνικού Ειρμολογίου και πλουτίζεται το Μαθηματάριο με πολλές νέες 

συνθέσεις79.  

Ο Παναγιώτης Χρυσάφης ο νέος, είναι ο πρώτος που επισφραγίζει ανανεωτικά 

την ψαλτική κατά τα χρόνια της οθωμανικής κυριαρχίας. Μαθητής του Γεωργίου 

Ραιδεστηνού, λαμπαδάριος και διάδοχός του στην πρωτοψαλτία της ΜτΧΕ, συμβάλει 

σημαντικά στην εξέλιξη της ψαλτικής τέχνης  καλλωπίζοντας το μέλος του 

Στιχηραρίου, του Αναστασιματαρίου και του Ειρμολογίου (καταβασίες δεσποτικών 

εορτών και κανόνες της Μεγάλης Εβδομάδας), με τις νέες μελίρρυτες μουσικές θέσεις, 

όπως αυτές ψάλλονταν στην Κωνσταντινουπολίτικη παράδοση της εποχής του80.  

Ο Γερμανός Νέων Πατρών81, μαθητής του Χρυσάφη παραδίδει το 

μελωδικότερο δημιούργημα της ψαλτικής τέχνης, το καλλωπισμένο Στιχηράριο82, 

προσεγγίζοντας με το ίδιο πνεύμα και τα υπόλοιπα είδη του εκκλησιαστικού μέλους, 

και εισάγοντας ένα νέο είδος, τους καλοφωνικούς ειρμούς, το οποίο καλλιέργησαν ο 

μαθητής του Μπαλάσης και κυρίως ο Πέτρος Μπερεκέτης. 

Έργο μεγάλο σε όγκο και σπουδαιότητα, που κινείται στο ανανεωτικό κλίμα 

της εποχής και μαρτυρά την παράδοση του πατριαρχικού περιβόλου, έχει να 

παρουσιάσει ο Μπαλάσιος Ιερέας, μια εξέχουσα προσωπικότητα εντός της 

                                                 
78 Βλ. Μπαλαγεώργος Δημήτριος, «Εκκλησιαστική μουσική στην Κωνσταντινούπολη», ο.π. 
79 Βλ. Γρ. Θ. Στάθης, "Η βυζαντινή μουσική ως εθνική μουσική", ο.π. 
80 Βλ. Μπαλαγεώργος Δημήτριος, «Εκκλησιαστική μουσική στην Κωνσταντινούπολη», ο.π. 
81 Βλ. Γρ Θ. Στάθης "Γερμανός αρχιερεύς Νέων Πατρών (β' ήμισυ ιζ΄αι.) η ζωή και το έργο του" ΕΚΠΑ. 

Επίσημοι λόγοι από 31.8.1988 έως 31.8.1989, τόμος 30ος, Αθήνα 1998. 
82 Βλ. Γρ. Θ. Στάθης, "Αι μεγάλαι 'Ωραι των Παθών του παλαιού Στιχηραρίου" Εκκλησία ΝΒ' (1975) 
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Πατριαρχικής αυλής, με πολλαπλή δραστηριότητα και ευρεία μόρφωση83. 

Αξιοσημείωτη είναι η προσπάθειά του για την απλοποίηση της μουσικής 

παρασημαντικής, έτσι ώστε αυτή να καταστεί πιο αποτελεσματική για τη λεπτομερή 

καταγραφή των θέσεων και του μέλους, εγκαινιάζοντας τις προσπάθειες για ανάλυση 

και εξήγηση της παλαιάς συνοπτικής σημειογραφίας (1670), οι οποίες θα 

συστηματοποιηθούν στη συνέχεια από μια πλειάδα μουσικών-εξηγητών και θα 

καταλήξουν σε τελική μορφή το έτος 1814. 

Τελευταίος στη σειρά των τεσσάρων εξόχων μελοποιών του ιζ΄ αιώνα, με 

οξυδερκή μουσική έμπνευση και έργο εξίσου συστηματικό το οποίο το οποίο 

παραδόθηκε συγκεντρωμένο σε μια συλλογή, τα "Άπαντα", είναι ο Πέτρος 

Μπερεκέτης. Με το σπουδαίο αυτό μελοποιό κλείνει η γόνιμη και δημιουργική αυτή 

περίοδος της ψαλτικής τέχνης και ξεκινά μια νέα εποχή, κατά την οποία νέες τάσεις 

επιβάλλουν σταδιακά μια νέα πραγματικότητα, με κύριο χαρακτηριστικό της την ροπή 

προς τη σύντομη ψαλμώδηση, ώστε να επιτευχθεί οικονομία στον λειτουργικό χρόνο 

τέλεσης των ακολουθιών84. 

Την ίδια περίοδο, ζουν και δραστηριοποιούνται παραγωγικά και πολλοί άλλοι 

μουσικοί με αξιόλογη δράση, συμβάλλοντας στην πλατιά διάδοση της μουσικής 

παιδείας. Είναι ο Κοσμάς Ιερομόναχος ο Ιβηρίτης, ο Αθανάσιος Πατριάρχης, ο 

Αθανάσιος ιερομόναχος ο Ιβηρίτης, ο Γιωβάσκος Βλάχος, ο Μελέτιος ιερομόναχος ο 

Σιναΐτης ο παλαιός, κ.α. 

Η Κωνσταντινούπολη ξαναγίνεται πλέον το βασικό κέντρο για τη 

μεταβυζαντινή μουσική. Οι μουσικές αναζητήσεις και ο πόθος για μάθηση οδηγούν 

πολλούς φιλόμουσους από το Άγιον Όρος, τη Θεσσαλονίκη, το Σινά, τη Λέσβο και 

άλλα κέντρα, στην Πόλη, για να μαθητεύσουν κοντά στους πατριαρχικούς μουσικούς 

δασκάλους. Η έντονη αυτή μουσική κίνηση που παρατηρείται, με τη μελοποίηση των 

βασικών μουσικών βιβλίων, τους καινοφανείς καλλωπισμούς, τις πρώτες εξηγητικές 

προσπάθειες, την καθιέρωση του είδους των καλοφωνικών ειρμών, τη μελοποίηση 

αργών δοξολογιών, τον θεωρητικό διάλογο, την αυξημένη παραγωγή χειρόγραφων 

βιβλίων, οδηγεί την ψαλτική τέχνη στο κορύφωμά της85. 

                                                 
83 Βλ. Γρ Θ. Στάθης "Μπαλάσης ιερεύς και Νομοφύλαξ (β' ήμισυ ΙΖ΄αι.) η ζωή και το έργο του" ΕΚΠΑ. 

Επίσημοι λόγοι από 26.2.1986 έως 31.8.1988, τόμος 29ος, Αθήνα 1992. 
84 Βλ. Μπαλαγεώργος Δημήτριος, «Εκκλησιαστική μουσική στην Κωνσταντινούπολη», ο.π. 
85 Βλ. Μπαλαγεώργος Δημήτριος, «Εκκλησιαστική μουσική στην Κωνσταντινούπολη», ο.π. 
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Κατά το α΄ μισό του ιη΄ αιώνα η εκκλησιαστική μουσική παρουσιάζει μια 

σχετική στασιμότητα, σε σχέση με την προηγηθείσα δημιουργική δραστηριοποίηση 

παράδοση. Μια απλή έρευνα στις χειρόγραφες πηγές φανερώνει ότι ως μουσικό υλικό 

κυριαρχεί το ανυπέρβλητο και πολύπτυχο έργο των τεσσάρων μεγαλοφυών μουσικών 

του ιζ΄ αιώνα, αλλά διαπιστώνεται και η χρήση, για λειτουργικούς σκοπούς, 

παλαιότερων βυζαντινών μελών. Το Στιχηράριο, χωρισμένο μάλιστα και σε άλλα 

βιβλία (Αναστασιματάριο, Δοξαστάριο), το Ειρμολόγιο, το Καλοφωνικό Ειρμολόγιο, 

η Παπαδική, το Μαθηματάριο ανθολογούν μαζί με τις παλαιές και επιβεβλημένες 

συνθέσεις και τα νεότερα μέλη που διαδίδονται πλέον συστηματικά86.  

Τον ιη΄ αι. και κυρίως το β΄ ήμισυ του η βυζαντινή Μουσική σχεδόν αλλάζει 

πρόσωπο. Μαζί με τις προσπάθειες για εξήγηση της σημειογραφίας, δηλαδή τη 

σαφέστερη καταγραφή των μελών των προηγουμένων αιώνων, επιδιώκεται και η 

αλλαγή του μέλους προς το συντομότερο. Έτσι προκύπτουν το νέο-αργό και σύντομο 

στιχηραρικό μέλος και το σύντομο ειρμολογικό. Στις παπαδικές συνθέσεις, κυρίως 

χερουβικά και κοινωνικά, σημειώνεται μια αλλαγή από μορφολογικής πλευράς· 

παραλείπονται τα κρατήματα – ιδίως στα κοινωνικά. Ωστόσο οι μελοποιοί συνθέτουν 

και εκτενείς καλοφωνικές συνθέσεις. Περίφημοι πρωτοψάλτες μελοποιοί της  εποχής 

αυτής είναι ο Ιωάννης πρωτοψάλτης ο Τραπεζούντιος, ο Παναγιώτης Χαλατζογλου, ο 

Δανιήλ Πρωτοψάλτης, ο Πέτρος Πελοποννήσιος, ο Ιάκωβος Πρωτοψάλτης87 και ο 

Πέτρος Βυζάντιος οι οποίοι γράφουν μια από τις πιο λαμπρές σελίδες στην ιστορία της 

Ψαλτικής τέχνης, διαμορφώνουν οριστικά σε μεγάλο βαθμό την έως σήμερα ισχύουσα 

ψαλτική πράξη της Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας και συμβάλουν στην 

αναλυτικότερη γραφική καταγραφή των μελών και στη δημιουργία των βασικών 

προϋποθέσεων που θα οδηγήσουν λίγο μετά το πρόβλημα της γραφής προς την 

οριστική του λύση88.  

Οι μουσικοδιδάσκαλοι αυτοί, αλλά και πολλοί ακόμη σπουδαίοι 

εκκλησιαστικοί συνθέτες, επιβάλουν τους νέους δρόμους της ψαλμώδησης σε όλα τα 

μελοποιητικά είδη, καταγράφουν τις σύντομες συνθέσεις τους και συντέμνουν 

θαυμαστά παλαιότερα μέλη αφαιρώντας μελικές θέσεις σύμφωνα με τις επιταγές και 

τις απαιτήσεις των καιρών για μείωση του λειτουργικού χρόνου89. 

                                                 
86 Βλ. Μπαλαγεώργος Δημήτριος, «Εκκλησιαστική μουσική στην Κωνσταντινούπολη», ο.π. 
87 Βλ. Γρ. Θ. Στάθης, "Ιάκωβος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος (23 Απριλίου1800)", Επιστημονική Επετηρίς 

της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΒ' (1997). 
88 Βλ. Μπαλαγεώργος Δημήτριος, «Εκκλησιαστική μουσική στην Κωνσταντινούπολη», ο.π. 
89 Βλ. Μπαλαγεώργος Δημήτριος, «Εκκλησιαστική μουσική στην Κωνσταντινούπολη», ο.π. 
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Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στην μελοποιητική προσφορά του Πέτρου 

Πελοποννησίου του Λαμπαδαρίου, στον οποίο οφείλεται η βάση και το μεγαλύτερο 

μέρος του ρεπερτορίου που ψάλλουμε σήμερα κατά τις λατρευτικές συνάξεις, είτε αυτό 

προέρχεται από την προσωπική του μελοποιητική γραφίδα, είτε είναι σε δική του 

εξήγηση και καταγραφή. Η δραστηριότητά του δεν περιορίστηκε στην ψαλτική, αλλά 

επεκτάθηκε και στην εξωτερική μουσική. Προικισμένος με εξαιρετική μουσική 

έμπνευση, φιλοπονία, φωνητικό τάλαντο και ευφυΐα, επηρέασε την εποχή του, αλλά 

και τους μετά απ' αυτόν, με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να μιλάμε για τον μεγαλύτερο 

μουσικό του ιη΄ αιώνα και έναν από τους κορυφαίους γενικότερα της οθωμανικής 

περιόδου. Μαθητής και συνεχιστής του έργου του Πέτρου Πελοποννησίου υπήρξε ο 

Πέτρος Βυζάντιος ο επονομαζόμενος φυγάς. 

Ειδική μνεία επίσης πρέπει να γίνει στη μέριμνα του Οικουμενικού 

Πατριαρχείου για την ίδρυση μουσικών σχολών, που στόχευαν στη διαφύλαξη και 

διάδοση της εκκλησιαστικής μουσικής. Το 1727 ιδρύεται η Α΄ Πατριαρχική Μουσική 

Σχολή, όπου διδάσκει ο Ιωάννης Τραπεζούντιος. Το 1776 συστάθηκε η Β΄ 

Πατριαρχική Μουσική Σχολή στην οποία δίδαξαν ο Δανιήλ Πρωτοψάλτης, ο Πέτρος 

Πελοποννήσιος και ο δομέστικος τότε Ιάκωβος. Το 1791 ιδρύθηκε ως Γ΄ κατά σειρά, 

η Πατριαρχική Μουσική Σχολή όπου διορίζονται ο τότε πρωτοψάλτης Ιάκωβος και ο 

λαμπαδάριος του Πέτρος Βυζάντιος. Την ίδια περίοδο ο πατριαρχικός ναός γίνεται το 

πρότυπο της λατρευτικής τελετουργίας και του ύφους της μουσικής πράξης ενώ η 

ψαλτική ιεραρχία στα πατριαρχικά αναλόγια παγιώνεται. 

Ο τελευταίος κατά σειρά επιφανής μουσικός του ιη΄ αιώνα ήταν ο Ιάκωβος 

Πρωτοψάλτης. Αυτός μελοποιεί το Δοξαστάριο, με τη φροντίδα να διατηρήσει στη 

λειτουργική πράξη το αργό στιχηραρικό μέλος και παράλληλα καταγράφει σε μορφή 

τυπικών διατάξεων την πατριαρχική ψαλτική παράδοση. Σημειώνεται ότι επί της 

πρωτοψαλτίας του αντιμετωπίζεται επιτυχώς το ιδιότυπο αλφαβητικό μουσικό 

σύστημα του Αγάπιου Παλιέρμου90. 

Κατά το τέλος του ιη΄ αιώνα και στις αρχές του ιθ' στην Κωνσταντινούπολη 

δρα και εργάζεται ένα μεγάλο σύνολο μουσικών, από τους οποίους αναφέρουμε τον 

ιατροφιλόσοφο θεωρητικό Βασίλειο Στεφανίδη, τον Γεώργιο τον Κρήτα δάσκαλο, των 

μεταρρυθμιστών Γρηγορίου και Χουρμουζίου, και τον πολυγραφότατο κωδικογράφο 

Απόστολο Κώνστα τον Χίο. Συνεχιστής στην ίδια περίοδο στα πατριαρχικά αναλόγια 

                                                 
90 Βλ. Μπαλαγεώργος Δημήτριος, «Εκκλησιαστική μουσική στην Κωνσταντινούπολη», ο.π. 
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της ψαλτικής παραδόσεως του Ιακώβου, είναι ο Μανουήλ Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος, 

ο οποίος παραμένει σταθερός στα παραδεδομένα και αμέτοχος των μεταρρυθμιστικών 

προσπαθειών της εποχής του. 

 

Η Νέα Μέθοδος και η νεότερη εποχή 

Το 1814 σημειώνεται ως ορόσημο για τη μεταρρύθμιση της Νέας Μεθόδου από 

τον Χρύσανθο, τον Γρηγόριο και τον Χουρμούζιο. Οι τρεις αυτοί μεγάλοι δάσκαλοι 

και κορυφαίοι μουσικοί στη νεότερη ιστορία της ψαλτικής τέχνης παρουσιάζουν και 

διδάσκουν τη Νέα Μέθοδο στην Δ΄ Πατριαρχική Μουσική Σχολή, που ιδρύθηκε και 

οργανώθηκε επί πατριαρχίας Κυρίλλου του ΣΤ΄91. 

Η οριστική επιβολή της Νέας Μεθόδου σήμανε και το τέλος των όποιων 

μεταρρυθμιστικών διεργασιών είχαν αρχίσει να εκδηλώνονται από τα μέσα του ιη΄ 

αιώνα. Από πλευράς εξελίξεως της μελοποιίας, δεν έχουμε ουσιαστικές αλλαγές, ενώ 

με τη διάδοση της μουσικής τυπογραφίας μετά το 1820 παρατηρείται η συνύπαρξη 

παλαιοτέρων συνθέσεων μαζί με τις νεότερες συνθέσεις, δασκάλων της εποχής, 

πράγμα που επιδεικνύει το αδιάσπαστο και συνεχές στην πορεία της Ψαλτικής τέχνης 

από  τη βυζαντινή, ή μεταβυζαντινή, εποχή μέχρι την νεώτερη και σύγχρονη. Γι αυτό 

και πρέπει να σημειώσουμε ότι δικαίως οι τρεις μουσικοδιδάσκαλοι που 

πραγματοποίησαν τη μεταρρύθμιση της Νέας Μεθόδου, ο Χρύσανθος, ο Γρηγόριος και 

ο Χουρμούζιος αποκλήθηκαν ως «ευεργέται του έθνους».92  

Στην προσφορά του Χρυσάνθου, του θεωρητικού της μεταρρύθμισης 

σημειώνουμε το ορόσημο του 1821, όπου παράλληλα περίπου με τις πρώτες εκδόσεις 

μουσικών βιβλίων στο Βουκουρέστι και σχεδόν ταυτόχρονα με την έκρηξη της 

Ελληνικής Επανάστασης, εκδίδεται από τον Αναστάσιο Θάμυρη στο Παρίσι η 

«Εισαγωγή εις το Θεωρητικόν και Πρακτικόν της εκκλησιαστικής μουσικής». 

Η πρώτη αυτή έκδοση ακολουθείται έντεκα χρόνια μετά, από την πρώτη έκδοση 

ενός μεγαλυτέρου συγγράμματος. Είναι το «Μέγα Θεωρητικόν της Μουσικής»93,  που 

αποτελεί από μόνο του ένα σημαντικό επίτευγμα στην ιστορία της Ψαλτικής τέχνης. 

Στο σύγγραμμα αυτό αναλύονται εκτεταμένα, τεκμηριώνονται κατά το δυνατόν και 

                                                 
91 Βλ. Γρ Θ. Στάθης, Τα πρωτόγραφα της εξηγήσεως εις την Νέαν Μέθοδον Σημειογραφίας, έκδ Ίδρυμα 

Βυζαντινής Μουσικολογίας, τομ. Α', Αθήνα 2016. 
92 Βλ. Αντ. Ι. Κωνσταντινίδης, Θεώρηση και προσδιορισμός των "λεπτών" διαστημάτων της μίας φωνής, 

εκδ. Ιδρ. Βυζαντινής Μουσικολογίας, Αθήνα 2011. 
93 Βλ. Θεωρητικόν Μέγα της μουσικής συνταχθέν μεν παρά Χρυσάνθου Αρχιεπισκόπου Διρραχίου του εκ  

Μαδύτων εκδοθέν υπό Παναγιώτου Γ. Πελοπίδου Πελοποννησίου διά φιλοτίμου συνδρομής των 

ομογενών. Εν Τεργέστη. Εκ της τυπογραφίας Μιχαήλ Βάϊς 1832, σσ. ιγ΄ & 222 & LXIV.  
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παρουσιάζονται επιστημονικά, το θεωρητικό μέρος της εκκλησιαστικής μουσικής και 

καταγράφονται ιστορικά, μουσικολογικού ενδιαφέροντος θέματα. Μέσα από τις 

σελίδες του αναδεικνύεται, παράλληλα με τον αναπτυσσόμενο μουσικοθεωρητικό 

στοχασμό και το πρόσωπο του συγγραφέα του βιβλίου ως ενός κορυφαίου σύγχρονου 

θεωρητικού της μουσικής94. 

Στο σημαντικό αυτό θεωρητικό έργο, συναντώνται επίσης οι θεωρητικές, 

φιλοσοφικές και αισθητικές απόψεις του Χρυσάνθου, ενώ σαφής διαφαίνεται η 

γενικότερη πρόθεση του συγγραφέα να καταστήσει το συγκεκριμένο σύγγραμμα του 

ένα κομβικό σημείο αναφοράς μεταξύ της παλαιότερης και της σύγχρονης θεωρίας της 

ελληνικής μουσικής95.  

Οι κύριες πηγές του συγγραφέα αναζητούνται αφενός στα συγγράμματα των 

αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων και αφετέρου στα έργα νεότερων Ευρωπαίων 

θεωρητικών της μουσικής.  Στόχος του συγγραφέα δεν είναι μόνο η συστηματοποίηση 

της θεωρίας και δια μέσου αυτής της διδασκαλίας της εκκλησιαστικής μουσικής, αλλά 

και η κατάδειξη ειδικότερα της ψαλτικής ως μίας τέχνης, η οποία αφενός ομοιάζει ως 

απόγονος με την αρχαία ελληνική μουσική, αφετέρου όμως διαφέρει από αυτήν, αφού 

δεν ταυτίζεται απόλυτα με αυτήν.  

Στο «Δεύτερον Μέρος» του Μεγάλου Θεωρητικού, όπου «Η αφήγησις περί αρχής 

και προόδου της μουσικής», ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αρχαία ελληνική μουσική, 

στους ποιητές, στους μελοποιούς και στους θεωρητικούς της όπου γίνεται μια εκτενής 

αναφορά.   

Σε κάθε περίπτωση ο θεωρητικός συγγραφέας προσπαθεί να πείσει τους 

αναγνώστες του ότι η παλαιά ελληνική μουσική τέχνη διασώθηκε και μεταφέρθηκε δια 

μέσου των εγγύτερων, βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων, στη νεότερη, 

σύγχρονη προς αυτόν, εποχή96. 

Μεταξύ άλλων στον πρόλογό του ο εκδότης του «Μεγάλου Θεωρητικού» και 

μαθητής του Χρυσάνθου, Παναγιώτης Γ. Πελοπίδης, σημειώνει χαρακτηριστικά 

σχετικά με τη χρησιμότητα, τη σπουδαιότητα της μεταρρύθμισης και κατ’ επέκτασιν 

του νέου αυτού θεωρητικού συγγράμματος:  

                                                 
94 Βλ. Αντ. Ι. Κωνσταντινίδης, Θεώρηση και προσδιορισμός των "λεπτών" διαστημάτων της μίας φωνής, 

ο.π. 
95 Βλ. Αντ. Ι. Κωνσταντινίδης, Θεώρηση και προσδιορισμός των "λεπτών" διαστημάτων της μίας φωνής, 

ο.π. 
96 Βλ. Αντ. Ι. Κωνσταντινίδης, Θεώρηση και προσδιορισμός των "λεπτών" διαστημάτων της μίας φωνής, 

ο.π. 
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«Ούτος λοιπόν ο φιλογενέστατος Κύριος Χρύσανθος και οι συνάδελφοί του Κύριοι, 

Γρηγόριος, και Χουρμούζιος, ο μεν Πρωτοψάλτης, ο δε Χαρτοφύλαξ της Μεγάλης 

Εκκλησίας, μικρόν προ της Επαναστάσεως ενωθέντες, και συσκεφθέντες φιλοσόφως και 

επιστημονικώς, … και καθυπέβαλαν εις κανόνας την πριν ακανόνιστον μεν, αλλά 

πολυποικιλομελή Μουσικήν μας με τρόπο αξιοθαύμαστον.»97. 

Στους τελευταίους σπουδαίους μελουργούς που δρουν στην 

Κωνσταντινούπολη κατά τον ιθ΄ αιώνα θα πρέπει να κατατάξουμε τον Κωνσταντίνο 

Πρωτοψάλτη, τον Ιωάννη Πρωτοψάλτη, τον Στέφανο Λαμπαδάριο, τον Θεόδωρο 

Φωκαέα, τον Γεώργιο Ραιδεστηνό τον Β΄, και τον πρωτοψάλτη Γεώργιο Βιολάκη. 

Σημειώνουμε επίσης την ίδρυση της Ε΄ Πατριαρχικής Μουσικής Σχολής το 

1866, ενώ μετά από δύο χρόνια, το 1868, συστάθηκε η ΣΤ΄ Πατριαρχική Μουσική 

Σχολή, με σημαντικό έργο μέχρι το 187298. Στη σχολή αυτή δίδαξαν ο Σταυράκης 

Γρηγοριάδης, ο Γεώργιος Ραιδεστηνός, ο Στέφανος Βυζάντιος, ο Παναγιώτης 

Κηλτζανίδης κ.α. 

Το 1880 ο Γεώργιος Βιολάκης επεξεργάζεται τις τυπικές διατάξεις και το 

Πατριαρχικό Τυπογραφείο εκδίδει  το τυπικό των ακολουθιών που έκτοτε και μέχρι 

σήμερα επικρατεί. 

Το 1881 συστάθηκε Πατριαρχική Μουσική Επιτροπή για την τακτοποίηση 

διαφόρων μουσικών ζητημάτων και τη διαφύλαξη της εκκλησιαστικής ψαλμωδίας. Η 

Μουσική Επιτροπή εξέδωσε σε εγχειρίδιο τα χρήσιμα αναθεωρητικά της πορίσματα με 

τίτλο Στοιχειώδης διδασκαλία της εκκλησιαστικής μουσικής.  

Στον κ' αι. ο Πατριαρχικός ναός, συνεχίζει παρά τον σταδιακό πληθυσμιακό 

μαρασμό του ελληνισμού της Πόλης να είναι κιβωτός της Ψαλτικής τέχνης. Η 

παρουσία μεγάλων πρωτοψαλτών και λαμπαδαρίων, φορέων της πατριαρχικής 

ερμηνευτικής παράδοσης, διαφύλαξε το ιδιαίτερο ύφος. Πρέπει να αναφερθούν οι 

περιώνυμοι Ιάκωβος Ναυπλιώτης, Ευστάθιος Βιγγόπουλος, Κωνσταντίνος Πρίγγος,  

Θρασύβουλος Στανίτσας, Βασίλειος Νικολαΐδης, Λεωνίδας Αστέρης και ο νυν 

πρωτοψάλτης του πατριαρχικού ναού Παναγιώτης Νεοχωρίτης. 

Κοντά σ ' αυτούς οι εν Ελλάδι δάσκαλοι και πρωτοψάλτες ο Κωνσταντίνος 

Ψάχος, ο Σίμων Καράς, ο Σπυρίδων Περιστέρης, ο Λυκούργος Αγγελόπουλος, ο 

Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, η φημισμένη σχολή της Θεσσαλονίκης, ο Αθανάσιος 

                                                 
97 Βλ. Χρυσάνθου, Θεωρητικόν, σσ. ε΄-στ΄.  
98 Βλ. Μπαλαγεώργος Δημήτριος, «Εκκλησιαστική μουσική στην Κωνσταντινούπολη», ο.π. 
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Καραμάνης, ο Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος, ο Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ο Αθανάσιος 

Παναγιωτίδης, ο Αβραάμ Ευθυμιάδης, ο Αστέριος Δεβρελής και οι αγιορείτες 

Παντελεήμων Κάρτσωνας και Διονύσιος Φιρφιρής. 

Η επιστημονική έρευνα της Βυζαντινής Μουσικολογίας καθοδηγήθηκε από τον 

καθηγητή Γρηγόριο Στάθη και συνεχίζει με τους διδάκτορες μαθητές του 

πανεπιστημιακούς καθηγητές Αχιλλέα Χαλδαιάκη, Δημήτριο Μπαλαγεώργο, Θωμά 

Αποστολόπουλο, Φλώρα Κρητικού, π. Σπυρίδωνα Αντωνίου, Μανώλη Γιαννόπουλο 

και Κυριάκο Καλαιτζίδη. Ξεχωριστό ερευνητικό στίγμα δίνουν οι π. Νεκτάριος Πάρης, 

η Μαρία Αλεξάνδρου, Κώστας Καραγκούνης, Μιχάλης Στρουμπάκης, Γιάνης Λιάκος.  

Στο χώρο των ερευνητών και πανεπιστημιακών δασκάλων σημειώνουμε τις 

παρουσίες του καθηγητών Δημήτρη Γιαννέλου και Στάθη Μακρή στο Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο ενώ την δική τους πορεία έχουν οι διδάκτορες Γιώργος Κωνσταντίνου, 

Γιάννης Αρβανίτης, Αντώνης Κωνσταντινίδης, Βασίλης Βασιλείου, Ευαγγελία 

Σπυράκου, Γιώργος Πατρώνας & Βασίλειος Σαλτερής.         

Έχοντας υπ’ όψιν την παραπάνω σύντομη ιστορική αναδρομή, μπορούμε να 

παρατηρήσουμε ότι η Βυζαντινή Μουσική παρακολουθεί και συνοδεύει βήμα προς 

βήμα τη ζωή του γένους μας, τον πολιτισμό και την ιστορία του, σαν ένα απ’ τα 

αρτιότερα μέσα εκφράσεώς του στη λειτουργική του ζωή και στις μεγάλες ιστορικές 

του στιγμές99.  

 

 

Πρακτικό μέρος 

ΗΧΟΣ Δ΄ 

Κοντάκιον 

Ἐπεφάνης σήμερον τῇ οἰκουμένῃ, καὶ τὸ φῶς σου Κύριε, ἐσημειώθη ἐφ' ἡμᾶς, ἐν 

ἐπιγνώσει ὑμνοῦντάς σε. Ἦλθες ἐφάνης τὸ Φῶς τὸ ἀπρόσιτον. 

 

Ἀπολυτίκιον 

Ἡ ἀμνάς σου Ἰησοῦ, κράζει μεγάλη τῇ φωνῇ. Σὲ Νυμφίε μου ποθῶ, καὶ σὲ ζητοῦσα 

ἀθλῶ, καὶ συσταυροῦμαι καὶ συνθάπτομαι τῷ βαπτισμῷ σου· καὶ πάσχω διὰ σέ, ὡς 

βασιλεύσω σὺν σοί, καὶ θνήσκω ὑπὲρ σοῦ, ἵνα καὶ ζήσω ἐν σοί· ἀλλ᾽ ὡς θυσίαν ἄμωμον 

προσδέχου τὴν μετὰ πόθου τυθεῖσάν σοι. Αὐτῆς πρεσβείαις, ὡς ἐλεήμων, σῶσον τὰς 

ψυχὰς ἡμῶν. 

 

                                                 
99 Βλ Γρ. Θ. Στάθης, "Η βυζαντινή μουσική ως εθνική μουσική", ο.π. 
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Kάθισμα 

Κατεπλάγη Ἰωσήφ, τὸ ὑπὲρ φύσιν θεωρῶν, καὶ ἐλάμβανεν εἰς νοῦν, τὸν ἐπὶ πόκον 

ὑετόν, ἐν τῇ ἀσπόρῳ συλλήψει σου Θεοτόκε. Βάτον ἐν πυρὶ ἀκατάφλεκτον, ῥάβδον 

Ἀαρὼν τὴν βλαστήσασαν, καὶ μαρτυρῶν ὁ μνήστωρ σου καὶ φύλαξ, τοῖς ἱερεῦσιν 

ἐκραύγαζε· Παρθένος τίκτει, καὶ μετὰ τόκον, πάλιν μένει Παρθένος. 

 

Κοντάκιον 

Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ ἑκουσίως, τῇ ἐπωνύμῳ σου καινῇ πολιτείᾳ, τοὺς οἰκτιρμούς 

σου δώρησαι, Χριστὲ ὁ Θεός. Εὔφρανον ἐν τῇ δυνάμει σου, τοὺς πιστοὺς Βασιλεῖς 

ἡμῶν, νίκας χορηγῶν αὐτοῖς, κατὰ τῶν πολεμίων· τὴν συμμαχίαν ἔχοιεν τὴν σήν, ὅπλον 

εἰρήνης, ἀήττητον τρόπαιον. 

 

Ἀπολυτίκιον 

Ταχὺ προκατάλαβε, πρὶν δουλωθῆναι ἡμᾶς, ἐχθροῖς βλασφημοῦσί σε, καὶ ἀπειλοῦσιν 

ἡμῖν, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν· ἄνελε τῷ Σταυρῷ σου, τοὺς ἡμᾶς πολεμοῦντας· γνώτωσαν 

πῶς ἰσχύει, Ὀρθοδόξων ἡ πίστις, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε φιλάνθρωπε. 

 

Ἤθελον δάκρυσιν ἑξαλεῖψαι.   

Ἤθελον δάκρυσιν ἑξαλεῖψαι, τῶν ἐμῶν πταισμάτων Κύριε τὸ χειρόγραφον, καὶ τὸ 

ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς μου, διὰ μετανοίας εὐαρεστῆσαί σοι, ἀλλ' ὁ ἐχθρὸς ἀπατᾷ με, καὶ 

πολεμεῖ τὴν ψυχήν μου. Κύριε, πρὶν εἰς τέλος ἀπόλωμαι, σῶσόν με. 

 

Ἔδωκας σημείωσιν.  

Ἔδωκας σημείωσιν, τοῖς φοβουμένοις σε Κύριε, τὸν Σταυρόν σου τὸν τίμιον, δι' οὗ 

ἐθριάμβευσας, τάς ἀρχὰς τοῦ σκότους, καὶ τάς ἐξουσίας, καὶ ἐπανήγαγες ἡμᾶς, εἰς τὴν 

ἀρχαίαν μακαριότητα· διό σου τὴν φιλάνθρωπον, οἰκονομίαν δοξάζομεν, Ἰησοῦ 

παντοδύναμε, ὁ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 

Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθεὶς.  

Ὁ ἐξ ὑψίστου κληθείς, οὐκ ἀπ' ἀνθρώπων, ὅτε τὸ ἐπίγειον σκότος ἠμαύρωσε, τοὺς 

ὀφθαλμούς σου τοῦ σώματος, τῆς ἀσεβείας, δημοσιεῦον τὴν σκυθρωπότητα, τότε τὸ 

οὐράνιον, φῶς περιήστραψε, σῆς διανοίας τὰ ὄμματα, τῆς εὐσεβείας ἀνακαλύπτον τὴν 

ὡραιότητα· ὅθεν ἐπέγνως τὸν ἐξάγοντα, φῶς ἐκ σκότους Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν, ὂν 

ἱκέτευε σῶσαι, καὶ φωτίσαι τάς ψυχὰς ἡμῶν. 

 

Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι.  

Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσιν, ἀθλοφόρε Γεώργιε, συνελθόντες σήμερον, 

εὐφημοῦμέν σε, ὅτι τὸν δρόμον τετέλεκας, τὴν πίστιν τετήρηκας, καὶ ἐδέξω ἐκ Θεοῦ, 

τὸν τῆς νίκης σου στέφανον, ὂν ἱκέτευε, ἐκ φθορᾶς καὶ κινδύνων λυτρωθῆναι, τοὺς ἐν 

πίστει ἐκτελοῦντας, τὴν ἀεισέβαστον μνήμην σου. 
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ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ 

Κάθισμα 

Αὐλῶν Ποιμενικῶν, καταπαύων ἆσμα, στρατὸς Ἀγγελικός, ἐπεφώνει λέγων· 

Παύσασθε ἀγραυλοῦντες, οἱ τῶν θρεμμάτων ἠγεμονεύοντες, κράξατε ἀνυμνοῦντες· 

Ὅτι ἐτέχθη Χριστὸς ὁ Κύριος, ὁ εὐδοκήσας σῶσαι ὡς Θεός, τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων. 

 

 

Ἀπολυτίκιον 

Ἐν σοὶ Μῆτερ ἀκριβῶς διεσώθη τὸ κατ' εἰκόνα· λαβοῦσα γὰρ τὸν Σταυρόν, 

ἠκολούθησας τῷ Χριστῷ, καὶ πράττουσα ἐδίδασκες ὑπερορᾶν μὲν σαρκὸς παρέρχεται 

γάρ, ἐπιμελεῖσθαι δὲ ψυχῆς, πράγματος ἀθανάτου· διὸ καὶ μετὰ Ἀγγέλων συναγάλλεται 

Ὁσία Μαρία τὸ πνεῦμά σου. 

 

Ἀπολυτίκιον 

Ὀρθοδοξίας ὁ φωστὴρ, Ἐκκλησίας τὸ στήριγμα καὶ διδάσκαλε, τῶν μοναστῶν ἡ 

καλλονὴ, τῶν θεολόγων ὑπέρμαχος ἀπροσμάχητος· Γρηγόριε θαυματουργὲ 

Θεσσαλονίκης τὸ καύχημα κήρυξ τῆς χάριτος· ἱκέτευε διὰ παντός, σωθῆναι τὰς ψυχὰς 

ἡμῶν. 

 

Ἀπολυτίκιον 

Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς, τῆς ἐρήμου τὸ ἄγονον ἐγεώργησας, καὶ τοῖς ἐκ βάθους 

στεναγμοῖς, εἰς ἑκατὸν τοὺς πόνους ἐκαρποφόρησας, καὶ γέγονας φωστὴρ τῇ 

οἰκουμένῃ, λάμπων τοῖς θαύμασιν· Ἰωάννη, πατὴρ ἡμῶν Ὅσιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ 

Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἠιμῶν. 

 

Κοντάκιον 

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, 

ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε. Ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ 

παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε. 

 

Κάθισμα 

Τὴν Σοφίαν καὶ Λόγον ἐν σῇ γαστρί, συλλαβοῦσα ἀφράστως Μήτηρ Θεοῦ τῷ κόσμῳ 

ἐκύησας, τὸν τὸν κόσμον κατέχοντα, καὶ ἐν ἀγκάλαις ἔσχες, τὸν πάντα συνέχοντα, καὶ 

ἐκ μαζῶν ἐθήλασας, τὸν πάντας ἐκτρέφοντα. Ὅθεν δυσωπῶ σε, Παναγία Παρθένε, 

ῥυσθῆναι πταισμάτων μου, ὅταν μέλλω παρίστασθαι, πρὸ προσώπου τοῦ Κτίστου μου. 

Δέσποινα Παρθένε ἁγνὴ τὴν σὴν βοήθειαν τότε μοι δώρησαι· καὶ γὰρ δύνασαι, ὅσα 

θέλεις πανύμνητε. 

 

Κοντάκιον 

Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς, λαβὼν ἐν γνώσει, ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰωσήφ, σπουδῇ ἐπέστη, 

ὁ Ἀσώματος λέγων τῇ Ἀπειρογάμῳ· ὁ κλίνας τῇ καταβάσει τοὺς οὐρανούς, χωρεῖται 

ἀναλλοιώτως ὅλος ἐν σοί. Ὂν καὶ βλέπων ἐν μήτρᾳ σου, λαβόντα δούλου μορφήν, 

ἐξίσταμαι κραυγάζειν σοι· χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε! 
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8. Δημοτικό τραγούδι. Η μουσική του ελληνικού λαού 

 

Λέξεις κλειδιά: παράδοση, τραγούδι, ακριτικά, παραλογές, κύκλος της ζωής, κύκλος 

του χρόνου, λαϊκά όργανα.  

 

Για κάθε εθνο-πολιτισμική και κοινωνική ομάδα, το τραγούδι είναι ένας 

αυθύπαρκτος κώδικας επικοινωνίας και έκφρασης που φέρει συμβολισμούς, 

ταυτότητες, ιδεολογία, κοινές εμπειρίες και ιστορικές μνήμες. 

Ειδικότερα η ελληνική μουσική παράδοση αποτελείται από δύο πυλώνες με 

σημαντικές ομοιότητες, αλληλεπιδράσεις αλλά και διαφορές. Ο ένας είναι η έντεχνη-

λόγια εκκλησιαστική μουσική, το βυζαντινό μέλος ή Ψαλτική τέχνη ορθότερα και ο 

δεύτερος είναι η "λαϊκή" μουσική που περιλαμβάνει το δημοτικό τραγούδι και τη 

νεότερη αστική μουσική όπως το ρεμπέτικο100. 

Τα δημοτικά μας τραγούδια είναι μια πολύτιμη πολιτισμική παρακαταθήκη και 

αποτελούν τη μουσική έκφραση και δημιουργία του ελληνικού λαού με την οποία ο 

απλός άνθρωπος μπορεί να εξωτερικεύσει τα συναισθήματά του σε συνδυασμό με τον 

ποιητικό λόγο και το χορό. Η ποίηση του δημοτικού τραγουδιού συνήθως στρέφεται 

γύρω από τον άνθρωπο. Αυτός αποτελεί το μόνιμο θέμα της και ο κόσμος γύρω του, 

όπως η φύση, το ζωικό και φυτικό περιβάλλον. Από 'κει αντλεί η λαϊκή ποίηση τους 

συμβολισμούς και τους πρωταγωνιστές της που έχουν αντίκτυπο στη ζωή, στις πράξεις, 

στα συναισθήματα και γενικότερα στη μοίρα του ανθρώπου. 

Ο γενικότερος συναισθηματικός χαρακτήρας του δημοτικού τραγουδιού, το 

καθιστά ως το κατεξοχήν λυρικό είδος της λαϊκής λογοτεχνίας, το οποίο βρίσκεται σε 

άμεση σχέση με τη μουσική και το χορό και διακρίνεται για την παραστατικότητα, την 

πλαστικότητα των εικόνων του και τη λιτότητα του προφορικού λόγου. Είναι δε 

γνωστό ότι αναπτύσσεται πρώτα η λαϊκή ποίηση και γενικότερα ο προφορικός λαϊκός 

λόγος (τραγούδια, παροιμίες, παραδόσεις, μύθοι, παραμύθια), ο οποίος εκφράζει την 

ψυχή του λαού και ακολουθούν η προσωπική ποίηση και η πεζογραφία. 

Η προσωπική-επώνυμη ποίηση έχει χαρακτηριστικό της γνώρισμα ότι 

προέρχεται από το πνεύμα και την ψυχή ενός συγκεκριμένου δημιουργού και εκφράζει 

πρώτα τα δικά του συναισθήματα και ιδέες, κάνοντας εμφανή την παρουσία του ως 

                                                 
100 Βλ. Δημοτικά Τραγούδια, Ιστορία-Παράδοση- Ταυτότητα, εκδ. Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 

2008. 
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δημιουργού. Η δημοτική ποίηση και γενικότερα η έκφραση των λαϊκών 

συναισθημάτων είναι πάνω και πέρα από συγκεκριμένα πρόσωπα και έχει φανερό,  

πάνδημο χαρακτήρα ως κοινό κτήμα του λαϊκού ανθρώπου και γνήσιο καλλιτεχνικό 

δημιούργημά του.  

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του δημοτικού τραγουδιού, είναι η ανωνυμία του 

δημιουργού, η προφορικότητα στη διάδοση, το στοιχείο του αυτοσχεδιασμού, η 

ενότητα λόγου-μέλους-κίνησης και ο κοινωνικός, λειτουργικός του χαρακτήρας που 

εντάσσει την επιτέλεσή της πλειονότητας των δημοτικών τραγουδιών είτε στον κύκλο 

της ζωής, είτε στον κύκλο του χρόνου. 

Το περιεχόμενο της Δημοτικής ποίησης είναι πάντοτε συγκεκριμένο. 

Αφηρημένες μορφές δεν υπάρχουν. Η φύση, έμψυχη και άψυχη είναι ζωντανή. Οι 

άνθρωποι, αλλά και τα ζώα, τα πουλιά, τα βουνά παρουσιάζονται να συζητούν, να 

κρίνουν τον άνθρωπο και τις πράξεις του, να αποκαλύπτουν μυστικά, να προλέγουν τα 

μελλούμενα και οι εικόνες αυτές έχουν ιδιαίτερη ζωντάνια και πλαστικότητα. 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του δημοτικού τραγουδιού είναι το αυθόρμητο 

συναίσθημα, η ειλικρίνεια, η ζωηρότητα, η απλότητα, η ανεπιτήδευτη έκφραση, η 

επιγραμματική συντομία όπου περικλείεται ο λαϊκός ψυχισμός και διαμορφώνεται ένας 

ιδανικός κόσμος ο οποίος τις περισσότερες φορές νουθετεί και διδάσκει την κοινωνία.  

Η μουσική, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη μελωδία των δημοτικών 

τραγουδιών ασκεί σε συνδυασμό με τον λόγο τις επιδράσεις της στον ακροατή με 

αισθήματα συμπάθειας, αγάπης ή οίκτου. Οι ψυχοακουστικές επιδράσεις της μουσικής 

γίνονται ιδιαίτερα εμφανείς όπως π.χ. στο νανούρισμα. 

Για τη γέννηση, την ανάπτυξη και συντήρηση της δημοτικής μουσικής και 

ποίησης, κύρια προϋπόθεση είναι η κλειστή συντηρητική και στατική ως προς την 

οικονομική της οργάνωση αγροτική κοινωνία με κοινές πολιτιστικές όπως στην 

γλώσσα, στη θρησκεία στα ήθη και έθιμα και κοινές αφετηρίες, καταβολές των μελών 

της.  Το περιβάλλον αυτό ευνοεί ιδιαίτερα την παρουσία και ανάπτυξη όχι μόνο του 

δημοτικού τραγουδιού αλλά και άλλων τομέων του λαϊκού βίου και τέχνης. 

Το τραγούδι ήταν μία καθημερινή πρακτική στην παραδοσιακή κοινωνία. Στις 

κοινωνίες αυτές όπου ο γραπτός λόγος είναι προνόμιο ελαχίστων, η λαϊκή τέχνη 

συντρόφευε και ακολουθούσε την κοινωνική ζωή ως απαραίτητο στοιχείο της Στη 

δουλειά, στο σπίτι, στις γιορτές και σ' όλες τις ανθρώπινες εκδηλώσεις το δημοτικό 
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τραγούδι ψυχαγωγούσε, παρηγορούσε και εξασφάλιζε τη συνέχεια των 

παραδεδομένων ως συνεκτικό στοιχείο των  γενεών101. 

Γι' αυτό και για να κατανοήσουμε τα δημοτικά τραγούδια πρέπει να τα 

αντιμετωπίσουμε όχι μόνο ως ποιητικά έργα, αλλά ως έκφραση και ενέργειες των 

ανθρώπων και να τα φανταστούμε στο φυσικό κοινωνικό τους περιβάλλον. Μόνο τότε 

και μέσα από τις κοινωνικές και λειτουργικές τους επιτελέσεις θα μπορέσουμε να τα 

καταλάβουμε.  

Εξάλλου το δημοτικό τραγούδι δεν είναι απλώς ένα ποίημα φορτωμένο με 

μουσική. Το δημοτικό τραγούδι το τραγουδά συνήθως έναν κοινωνικό σύνολο και μ΄ 

αυτόν τον τρόπο είτε τραγουδάμε είτε απλά ακούμε, εντασσόμαστε σε μια συλλογική 

πράξη. Μ' αυτόν τον τρόπο επίσης το ποιητικό κείμενο μετατρέπεται σε μουσική και 

αποκτά κοινωνική λειτουργικότητα. Επισημαίνουμε ακόμη ότι η προφορική μετάδοση 

και δημιουργία των δημοτικών τραγουδιών συνεπάγεται την κοινή γνώση-τους· τα 

γνωρίζουν τόσο οι τραγουδιστές όσο και οι ακροατές, ενώ αντίθετα το ποίημα έρχεται 

να αποκαλύψει στον αναγνώστη κάτι το άγνωστο, ή να μορφοποιήσει κάτι το διάχυτο 

ή και συγκεχυμένο. Αυτή η κοινή γνώση, η κοινοκτημοσύνη του τραγουδιού, αποτελεί 

τη φυσική βάση για τη λειτουργία του102. 

Τα δομικά στοιχεία των κλειστών αγροτικών κοινωνιών επέδρασαν καθοριστικά 

στο πρωτογενές υλικό των δημοτικών τραγουδιών. Είναι οι θεματικές που συναντούμε, 

οι ανθρώπινοι τύποι, οι εκφράσεις και η πλοκή, που αντλούνται δημιουργικά και 

αναπλάθονται με περιορισμένα εκφραστικά μέσα, στα αυθεντικά καλλιτεχνικά έργα 

των λαϊκών δημιουργών τα οποία στην πραγματικότητα είναι λίγα. Μπορεί οι 

παραλλαγές των τραγουδιών να είναι πολλές και τα κείμενα τους πραγματικά αμέτρητα 

αφού κάθε καινούριο τραγούδισμα, παράγει και μια καινούρια εκδοχή του αρχικού 

τραγουδιού, όμως τα τραγούδια αυτά καθαυτά είναι ευάριθμα103.  

Αντίθετα, στην ανοικτή οικονομικά και ανεπτυγμένη κοινωνία, με οργανωμένες 

δομές εκπαίδευσης, όπου υπάρχει η ευκολία της επικοινωνίας, η δημοτική ποίηση και 

μουσική υποχωρούν αφού το κοινωνικό υπόβαθρο απ' όπου αυτά αντλούν την 

έμπνευση δεν υφίσταται. Την υποχώρηση του δημοτικού τραγουδιού, στο παρασκήνιο 

                                                 
101 Βλ. Αλ. Πολίτης, Το δημοτικό τραγούδι. Εποπτικές προσεγγίσεις. Περνώντας από την προφορική στη 

γραπτή παράδοση. Μικρά αναλυτικά, εκδ. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2010. 
102  Βλ. Αλ. Πολίτης, Το δημοτικό τραγούδι. Εποπτικές προσεγγίσεις. Περνώντας από την προφορική στη 

γραπτή παράδοση. Μικρά αναλυτικά, εκδ. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2010. 
103 Βλ. Αλ. Πολίτης, Το δημοτικό τραγούδι. Εποπτικές προσεγγίσεις. Περνώντας από την προφορική στη 

γραπτή παράδοση. Μικρά αναλυτικά, εκδ. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2010. 
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της κοινωνικής ζωής, ακολουθούν και άλλα στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού όπως οι 

μύθοι, τα παραμύθια, οι παραδόσεις τα, γνωμικά, οι παροιμίες, οι δοξασίες. Μαζί τους 

χάνεται ένα σημαντικό μέσο παιδείας που για αιώνες στήριξε την κοινωνική 

συγκρότηση και την ατομική ένταξη, και μαζί ολοκλήρωσε και διαμόρφωσε σε 

σημαντικό βαθμό την εθνική μας ιδιοσυγκρασία.  

Το δημοτικό τραγούδι είναι ένα πολυσήμαντο, πολυδιάστατο, και διαχρονικό 

πολιτισμικό φαινόμενο του νεώτερου Ελληνισμού με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

να διαμορφώνονται κατά την ιστορική διαδρομή της πορείας του στο χρόνο και κυρίως 

κατά την τελευταία χιλιετία. Δεν είμαι τυχαίο ότι επί αιώνες μαζί με το δημοτικό 

τραγούδι υφίσταται και η χορευτική παράδοση που συνοδεύει τα πιο πολλά από αυτά.  

Παρά την μεγάλη διαδρομή, η αίσθηση των δημοτικών τραγουδιών ακόμη και 

σήμερα είναι έντονη και συνεχίζει να συγκινεί, αφού όχι μόνο ως μέρος της 

πολιτιστικής μας κληρονομιάς αλλά και ως εκδήλωση του ιδιαίτερου λαϊκού ψυχισμού 

συνδέουν αδιόρατα το παρόν με το ιστορικό μας παρελθόν.  

Η μουσικολογική και η ιστορική έρευνα ανιχνεύουν την καταγωγή των 

δημοτικών μας τραγουδιών και ανακαλύπτουν κοινά στοιχεία με την αρχαιοελληνική 

μουσική παράδοση. Ενώ η μακραίωνη καλλιέργεια και παράδοση του δημοτικού 

τραγουδιού δημιούργησε ορισμένα τυπικά μοτίβα, ορισμένους τρόπους εκφραστικούς, 

μια ιδιαίτερη γλώσσα με τους νόμους και τους κανόνες της104. 

Η ακμή της δημοτικής ακριτικής ποίησης σημειώνεται την εποχή που στην 

νεοελληνική γλώσσα έχουν ήδη παρουσιαστεί τα χαρακτηριστικά και μόνιμά της 

γνωρίσματα και η συνέχεια αυτής της ακμής σημειώνεται με τη δημοτική ποίηση των 

χρόνων της Τουρκοκρατίας.  

Τα αρχαιότερα διηγηματικά τραγούδια που μας έχουν σωθεί πρέπει να 

θεωρηθούν τα "ακριτικά" και οι "παραλογές", γι αυτό και οι απαρχές του δημοτικού 

τραγουδιού μπορούν με ασφάλεια να τοποθετηθούν γύρω στον 9ο αιώνα105.  Τα 

ακριτικά τραγούδια αναγνωρίζονται αμέσως για την παλαιότητά τους με τη μνεία των 

Αράβων και των Σαρακηνών, και προπάντων για το ηρωικό και επικό τους 

περιεχόμενο.  

Τα ακριτικά, θα πρέπει να γεννήθηκαν στην ηρωική εποχή του Βυζαντίου, γύρω 

τον 9ο με 10ο αιώνα στη Μικρά Ασία, και από κει εξαπλώθηκαν σ’ όλη την Ελλάδα 

                                                 
104 Βλ. Λίνος Πολίτης, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 

Τραπέζης, Αθήνα 1998. 
105 Βλ. Γ. Ιωάννου, Τα δημοτικά μας τραγούδια, εκδ. Ερμής, 1987. 
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και στους γειτονικούς σλαβικούς λαούς. Τα πιο γνωστά ακριτικά είναι του Αρμούρη, 

των γιων του Ανδρονίκου, του Πορφύρη, του Κάστρου της Ωριάς (αυτό σε στίχο 

δωδεκασύλλαβο) και τα τραγούδια του κύκλου του θανάτου του Διγενή· τα τελευταία 

φαίνεται ότι πήραν την τελική διατύπωσή τους στην Κύπρο. 

Την ίδια εποχή και στο ίδιο μέρος, τη Μικρά Ασία, τοποθετεί ο Baud-Bovy και 

δυο από τα γνωστά, διαδεδομένα σε όλη την Ελλάδα, διηγηματικά τραγούδια, "του 

γεφυριού της Άρτας" και "του νεκρού αδερφού". Και σ' αυτά κυριαρχεί ο ίδιος 

αρρενωπός και αδυσώπητος κόσμος όπως και στα ακριτικά, με πολλή ανάμειξη του 

υπερφυσικού αλλά και του τραγικού στοιχείου, καθώς και τη παρουσία μιας άτεγκτης 

μοίρας. Αν το πρώτο τραγούδι είναι περισσότερο γνωστό ως «Του γεφυριού της 

Άρτας», το πράγμα δεν έχει σημασία· οι γνησιότερες παραλλαγές το ονομάζουν «Της 

Τρίχας το γεφύρι» και προέρχονται από τη Μ. Ασία· είναι η τραγική ιστορία της 

γυναίκας του πρωτομάστορα, που πρέπει να θυσιαστεί για να στεριώσει το γεφύρι. Το 

τραγούδι του νεκρού αδερφού είναι ακόμα πιο συνταρακτικό στην τραγικότητά του: 

είναι η υπερφυσική ιστορία της «Μάνας με τους εννέα γιους και με τη μια της κόρη» 

και του Κωνσταντή του νεκρού αδερφού που τον σηκώνουν από το μνήμα οι κατάρες 

της μητέρας, για να εκπληρώσει την υπόσχεσή του και να φέρει πίσω την παντρεμένη 

στα ξένα κόρη της. Από τη Μ. Ασία, όπου αρχικά εντοπίζεται η δημιουργία του το 

τραγούδι διαδόθηκε σ’ όλη την Ελλάδα και, όπως απέδειξε η έρευνα, πέρασε στους 

γειτονικούς σλαβικούς και σε άλλους λαούς106. 

Για αιώνες τα δημοτικά τραγούδια διασώθηκαν από την προφορική παράδοση, 

μέχρις ότου καταγράφηκαν από διάφορους ερευνητές και λαογράφους συλλογείς, οι 

οποίοι τα διαχώρισαν σε διάφορες κατατάξεις. Μία διαδεδομένη διαίρεση των 

δημοτικών τραγουδιών είναι σε τρείς μείζονες κατηγορίες. Α) Τα τραγούδια της 

ιδιωτικής ζωής Β) τα ιστορικά τραγούδια και Γ) οι  παράλογες.  

Τα τραγούδια του ιδιωτικού βίου αναφέρονται στον κύκλο της ζωής του 

ανθρώπου και στην δραστηριοποίησή του στον κύκλο του χρόνου. Σ΄ αυτά ανήκουν 

ποικίλα τραγούδια σχετικά με την ανθρώπινη ζωή στα διάφορα στάδια της που 

συνοδεύουν τον άνθρωπο από τη γέννησή του μέχρι και το θάνατο του. Έτσι έχουμε 

τραγούδια παιδικά, νανουρίσματα, κάλαντα, χελιδονίσματα, της αγάπης, νυφιάτικα ή 

του γάμου, σατυρικά, της εργασίας, της ξενιτιάς, μοιρολόγια και γνωμικά.  

                                                 
106  Βλ. Λίνος Πολίτης, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 

Τραπέζης, Αθήνα 1998. 
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Τα τραγούδια της ξενιτιάς αναφέρονται στα βάσανα της ξενιτεμού και έχουν 

κυρίως λυρικό χαρακτήρα. Εκφράζουν τα συναισθήματα των προσώπων που 

παραμένουν πίσω στον τόπο τους, ιδίως της μάνας ή της γυναίκας που στερούνται τον 

γιο ή τον άντρα τους. 

Παρηγοριά ’χει ο θάνατος και λησμοσύνη ο Χάρος, 

ο ζωντανός ο χωρισμός παρηγοριά δεν έχει. 

Η ξενιτιά κι ο θάνατος είναι οι μόνες αντιξοότητες της καθημερινής ζωής που 

μνημονεύονται στα δημοτικά τραγούδια και αποτελούν ακραίες καταστάσεις107. 

Τα μοιρολόγια απαγγέλλονται κατά τις διάφορες φάσεις της νεκρικής τελετής, 

δηλαδή κατά την πρόθεση του νεκρού, κατά την κηδεία και τον ενταφιασμό, καθώς και 

στα μνημόσυνα. Τα τραγούδια αυτά διατηρούν στενές σχέσεις με άλλες κατηγορίες 

δημοτικών τραγουδιών, κυρίως με τα τραγούδια του γάμου και τα τραγούδια της 

ξενιτιάς. Στη λαϊκή φαντασία υπάρχει η συγγένεια των τριών αυτών περιστάσεων της 

ζωής ή μία συνέχεια μεταξύ τους. Ο θάνατος, ο γάμος και η αποδημία, περιέχουν και 

οι τρεις το στοιχείο του χωρισμού και της διάλυσης της οικογενειακής ζωής με κάποια 

κοινά θέματα και μοτίβα. Επίσης, ανάμεσα στο γάμο και στο θάνατο μπορεί να 

εντοπιστεί μια ευρύτερη μυθική σχέση η οποία ανάγεται στην αρχαιότητα108. 

Είναι πλήθος είναι τα δημοτικά τραγούδια που εξυμνούν την αγάπη και άπειρα 

τα σχετικά δίστιχα. Τα ερωτικά τραγούδια είναι στην πλειονότητά τους χορευτικά με 

ποικιλία μέτρων και όχι μόνο δεκαπεντασύλλαβο στίχο.  

Τα τραγούδια του γάμου είναι συγγενικά με τα ερωτικά, τόσο στη μορφή όσο και 

στο περιεχόμενο. Λέγονται αλλιώς και νυφιάτικα και συνοδεύουν όλες τις εκδηλώσεις 

των ημερών του γάμου, παινεύοντας συγχρόνως και σε κάθε Ευκαιρία τα κάλλη και τις 

χαρές της νύφης και του γαμπρού. Δεν παραλείπουν όμως να υπογραμμίσουν και την 

πίκρα για τον αποχωρισμό των συγγενών και ιδιαίτερα της μάνας από την κόρη. 

Τα Θρησκευτικά ή λατρευτικά τραγούδια τραγουδιούνται τις παραμονές 

διαφόρων μεγάλων εορτών όπως τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά, τα Φώτα και το 

Σάββατο του Λαζάρου. Εκείνες τις μέρες γυρνούσαν παρέες-παρέες τα παιδιά και 

τραγουδούσαν από πόρτα σε πόρτα τα κάλαντα, πολλές φορές με συνοδεία οργάνων. 

Τα πιο μικρά από αυτά συνήθως βαστούν τα τρίγωνα που τα χτυπούν λέγοντας το 

τραγούδι. Κάτω από τον όρο λατρευτικά εννοούνται και μερικά άλλα τραγούδια που 

                                                 
107  Βλ. Αλ. Πολίτης, Το δημοτικό τραγούδι. Εποπτικές προσεγγίσεις. Περνώντας από την προφορική στη 

γραπτή παράδοση. Μικρά αναλυτικά, εκδ. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2010. 
108  Βλ. Guy Saunier, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια. Τα μοιρολόγια, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1999. 
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λέγονται σε άλλες όχι θρησκευτικές περιστάσεις και τα οποία έχουν αρχαιότατη 

καταγωγή. 

Τέτοια είναι τα χελιδονίσματα, τα τραγούδια που αποτελούν τη χαρούμενη 

αναγγελία του ερχομού της άνοιξης. Η "περπερούνα", ο "Ζαφείρης στην Ήπειρο, ο 

"Λειδινός"  στην Αίγινα καθώς και διάφορα άλλα της Πρωτομαγιάς. Τα τραγούδια 

αυτά ψέλλνονταν από μικρές ή μεγάλες παρέες και από σπίτι σε σπίτι. Το χελιδόνισμα 

λεγόταν το τραγούδι που τραγουδούσαν την 1η Μαρτίου κρατώντας τα χέρια τους ένα 

ομοίωμα χελιδονιού, όπως ακριβώς και κατά την αρχαιότητα. Μας διασώζεται ένα 

αρχαίο χελιδονισμα που έψαλλαν στη Ρόδο. 

Ήλθ' ήλθε η χελιδών 

καλάς ώρας άγουσα, 

καλούς ένιαυτούς 

επί γαστέρα λευκά, 

επί νώτα μέλαινα. 

Τα νανουρίσματα είναι γνωστά για τη στοργή και την τρυφερότητα τους. Είναι 

τραγούδια ασφαλώς γυναικεία, καμωμένα κυρίως από μάνες κυρίως που μελετούν με 

δικαιολογημένη υπερβολή και ελπίδα τις μοναδικές χαρές και επιτυχίες που πρόκειται 

να 'χει στη ζωή το νεογνό που αποκοιμιέται στην κούνια. Συγγενικά με τα 

νανουρίσματα είναι τα ταχταρίσματα, τραγούδια με τα οποίαοία χορεύουμε στα γόνατά 

μας τα μωρά. Πολλά από αυτά τα τραγούδια είναι παλαιά Βυζαντινά109. 

Τα γνωμικά και τα διδακτικά τραγούδια πλησιάζουν προς τις παροιμίες με 

αξιοσημείωτη ποιητική χάρη. Ο λαός μεταφέρει και διδάσκει τα συμπεράσματα του 

από τη ζωή στα γνωμικά και διδακτικά τραγούδια. Εκεί συναντούμε ένα σωρό σκέψεις 

και προτροπές για την απόλαυση της ζωής και τη ματαιότητα του κόσμου, τη σημασία 

και τις δυνατότητες των διαφόρων ηλικιών του ανθρώπου, την καλή γυναίκα και τον 

έμπιστο φίλο. Στα τραγούδια αυτά κυριαρχεί γενικότερα μια βαθιά αγάπη για τις αξίες 

και τα αγαθά της ζωής αλλά και μία αγιάτρευτη πίκρα για το πρόσκαιρο και το 

ανεπανάληπτο όλων των απλών απολαύσεων. Εξάλλου τίποτε δεν απομένει στο τέλος. 

Στα ιστορικά τραγούδια ανήκουν τα ακριτικά και τα κλέφτικα, ενώ οι παραλογές 

είναι μία αυτόνομη κατηγορία με περιεχόμενο αφηγηματικό, γρήγορο χαρακτήρα με 

πλοκή παραμυθιού συχνά δραματικού, τακτοποιημένου σε στίχους. Πολύ γνωστά από 

                                                 
109 Βλ. Γ. Ιωάννου, Τα δημοτικά μας τραγούδια, εκδ. Ερμής, 1987. 
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αυτά είναι αυτά που ήδη αναφέραμε, "Του νεκρού αδερφού", "η φόνισσα μάνα", "ο 

γυρισμός του ξενιτεμένου", και το "γεφύρι της Άρτας". 

Όσον αφορά τα κλέφτικα τραγούδια, πρέπει να διευκρινιστούν οι συνθήκες που 

τα δημιούργησαν, καθώς και ποιοι ακριβώς άνθρωποι εξυμνούνται σ' αυτά. Πρόκειται 

για τραγούδια ιστορικά, που δημιουργήθηκαν στους χρόνους της Τουρκοκρατίας. Το 

περιεχόμενό τους αναφέρεται σε γεγονότα που πρωταγωνιστούν οι «κλέφτες» που 

αντιπροσωπεύουν για τη λαϊκή μούσα τους συνεχιστές των Ακριτών. Είναι πρόσωπα 

αποκομμένα από το κοινωνικό σύνολο, που η σύντομη ζωή και τα κατορθώματά τους 

αποτελούν το θέμα του τραγουδιού. Η κλέφτικη ζωή είναι σύντομη· ο κλέφτης ή θα 

σκοτωθεί ή θα αναγκαστεί να υποκύψει, να γίνει ραγιάς, και σε καμιά περίπτωση δεν 

θ’ αφήσει διάδοχο, γιατί αν είχε παιδιά και οικογένεια, αυτήν θα πρωτοκυνηγούσαν οι 

Τούρκοι110.  

Οι "κλέφτες" ήσαν υπόδουλοι Έλληνες, που κατέφυγαν στα βουνά επειδή δεν 

μπροούσαν να ανεχθούν τις αυθαιρεσίες, τις ατιμώσεις και τις βιοπραγίες του Τούρκου 

δυνάστη. Διαρκώς καταδιωκόμενοι ήταν αναγκασμένοι για την συντήρησή τους να 

επιδίδονται σε ληστρικὲς ενέργειες, γι’ αυτό και ονομάστηκαν "κλέφτες". Τα Κλέφτικα 

τραγούδια, όπως και τα Ακριτικά, τα διακρίνει η δύναμη της περιγραφής των 

γεγονότων και ένα έντονο περιγραφικὸ στοιχείο.«Κάτου στοῦ Βάλτου τὰ χωριά, 

Ξηρόμερου κι Ἄγραφα, ἐκεῖ ’ναι οἱ κλέφτες οἱ πολλοὶ ἀρματωμένοι στὸ φλουρί. 

Κάθονται κ’ τρῶν κ’ πίνουν κ’ τὴν Ἄρτα φοβερίζουν. Πιάνουν καὶ γράφουν μιὰ γραφή, 

βρίζουν τὰ γένεια τοῦ Κατῆ γράφουνε καὶ στὸ Κομπότι, προσκυνοῦν καὶ τὸ Δεσπότη. Βρὲ 

Τοῦρκοι κάτσετε καλὰ γιατὶ σᾶς καῖμε τὰ χωριά». 

Τα κλέφτικα τραγούδια εξυμνούν την ελεύθερη ζωή στα βουνά, σε αντίθεση προς 

τον προσκυνημένο κάμπο όπου ο χριστιανός υποφέρει από την καταπίεση των 

Τούρκων. Περιγράφουν την ομαδική ζωή και τους γενναίους συντρόφους, 

καμαρώνουν για το όπλο τους που δεν το αποχωρίζονται ούτε τη νύχτα όταν 

ξαποσταίνουν, πάντοτε έτοιμοι, σε κάποια σπηλιά111. 

Αντίθετα, οι αρματολοί και μάλιστα οι καπεταναίοι, αποτελούσαν οικογένειες, 

όπου το αξίωμα περνούσε από πατέρα σε γιο. Η θέση τους στην κοινωνία ήταν 

σημαντική και οι ίδιοι είναι ήδη γνωστοί σ’ έναν ευρύτερο χώρο. Είναι λοιπόν φυσικό 

να τους θαύμαζε ο κόσμος, καθώς ήταν λεβέντες, ζούσαν από τα όπλα τους και  

                                                 
110 Βλ. Αλέξης Πολίτης, Το δημοτικό τραγούδι. Κλέφτικα, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1973. 
111  Βλ. Mario Vitti, Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 2003. 
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προστάτευαν τον τόπο από τις αυθαιρεσίες των κλεφτών, ενώ συνάμα εκπροσωπούσαν 

το σημαντικό προνόμιο της επαρχίας να κανονίζει τα εσωτερικά της προβλήματα χωρίς 

να επεμβαίνουν οι Τούρκοι. 

Από τα τέλη του 17ου αιώνα μάλιστα, το κύρος των αρματολών αυξάνεται. Δεν 

περιορίζονται μόνο στην καταστολή της ληστείας, αλλά και πολεμούν τους 

δερβέναγες, που ήταν αλλοεθνείς, αλλόθρησκοι και ξενομερίτες. Τα προνόμιά τους 

ταυτίζονται με τα προνόμια του λαού· η στέρησή τους θα ήταν καθολικό πλήγμα· στη 

θέση του ντόπιου καπετάνιου θα ερχόταν κάποιος ξένος, μουσουλμάνος. Ο αγώνας  

των αρματολών έχει ευρύ κοινωνικό αντίκτυπο και είναι ουσιαστικά κοινός αγώνας 

όλης της ελληνικής κοινότητας. Έρχεται λοιπόν επόμενο να πιστέψουμε ότι τα 

κλέφτικα τραγούδια δημιουργήθηκαν για να υμνήσουν τους πρωταγωνιστές αυτής 

ακριβώς της πάλης, και ότι πρωτοβγήκαν στις αρχές ή στα μέσα του 18ου αιώνα για 

τους αρματολούς112.   

Σημειώνουμε ότι ο πιο συνηθισμένος στίχος του δημοτικού τραγουδιού είναι ο 

ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος, συνηθισμένος κατά το παρελθόν από τον 10ο αι. και στη 

λόγια λογοτεχνία. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι η υποχρεωτική τομή σε δύο 

ημιστίχια 8 και 7 συλλαβών αντίστοιχα. 

Εμίσεψες και μ’ άφησες σαν παραπονεμένη, 

σαν εκκλησιά αλειτούργητη σε χώρα κουρσεμένη 

Από άποψη ρυθμοποιίας τα δημοτικά τραγούδια μπορεί να καταταγούν σε δύο 

βασικές κατηγορίες. Είναι τα ελεύθερα άσματα τα λεγόμενα "καθιστικά" και τα οποία 

συνήθως ονομάζονται του τραπεζιού ή της τάβλας. Σ' αυτά οι μελωδίες τους 

τραγουδιούνται με ελεύθερο ρυθμικό τρόπο ο οποίος συνήθως εξαρτάται από τα 

φωνητικά προσόντα και την ψυχική διάθεση του τραγουδιστή. Είναι και τα ποικίλα 

έρρυθμα τραγούδια τα οποία χρησιμοποιούν περιοδικό ρυθμό και είναι συνήθως 

χορευτικά σε μία μεγάλη ποικιλία ρυθμών113.  

Σε κάθε περίπτωση η λιτή έκφραση κυριαρχεί. Είναι χαρακτηριστικά όσα γράφει 

ο Φώτης Κόντογλου: "Εδώ δεν έχει πολλά λόγια... λίγα και καλά... Τρία λόγια λέει το 

τραγούδι κι αντιλαλούνε στην ψυχή σου χιλιάδες πράγματα. Άκου τούτα τα πέντε λόγια:  

Τ' αντρειωμένου τ' άρματα δεν πρέπει να πουλιώνται, 

Μον' πρέπει τους στην εκκλησιά κι εκεί να λειτουργιώνται. 

                                                 
112  Βλ. Αλέξης Πολίτης, Το δημοτικό τραγούδι. Κλέφτικα, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1973. 
113 Βλ.  Σπ. Περιστέρη & Γεωρ. Σπυριδάκη, Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια τομ. Γ', εκδ. Ακαδημία 

Αθηνών, 1968. 
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Πρέπει να κρέμουνται ψηλά σε πύργο αραχνιασμένο, 

Σκουριά να τρώει τ' άρματα κι η γης τον αντρειωμένο114" 

 

Από τεχνικής πλευράς, πρέπει να επισημάνουμε ότι η δημοτική μουσική έχει 

παραμείνει τροπική, αγνοώντας τα ματζόρε και τα μινόρε της Δύσης. Έχει μεγάλη 

ποικιλία στους ήχους της που δεν πρέπει να ανάγονται σ' ένα μόνο σύστημα. Οι χωρίς 

ημιτόνια ήχοι της ηπειρωτικής Ελλάδα διαφέρουν ριζικά από τους νησιώτικους ήχους 

που χρησιμοποιούν το ημιτόνιο115. Δεν πρέπει δε να μας διαφεύγει το γεγονός ότι 

εκκλησιαστικό και κοσμικό τραγούδι έβγαιναν από τα ίδια στόματα και η 

προφορικότητα στη διάδοση των μελών ήταν ακόμα ένα κοινό στοιχείο. Συχνά οι 

ψάλτες δεν γνωρίζουν την παρασημαντική και ακολουθούν τα τροπάρια με τον ίδιο 

τρόπο που ξέρουν τα τραγούδια. Η πορεία της μελωδίας υποδεικνύεται από την μνήμη 

και τον ήχο, το μακάμι, τον ειδικότερο δρόμο της. Δρόμοι που υποστηρίζονται και από 

τα μελωδικά όργανα, κυρίαρχο των οποίων στη στεριανή Ελλάδα είναι το κλαρίνο και 

στη νησιώτικη το βιολί ή η λύρα.  

 Το κλαρίνο που εμφανίστηκε στη Μακεδονία και στην Ήπειρο τον 18ο αιώνα, 

διαδόθηκε σιγά-σιγά σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα και εκτόπισε άλλα αερόφωνα 

όργανα όπως ο ζουρνάς. Το βιολί μαρτυρείται στην Ελλάδα από το 17ο αιώνα. Στην 

Ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά αντικατέστησε τη λύρα που δεν παίζεται πια παρά 

μόνο στη Θράκη, στην Κρήτη, σε ορισμένα Νησιά των Δωδεκανήσων και στη 

Μακεδονία από θρακιώτες πρόσφυγες. Όταν παίζουν μαζί κλαρίνο και βιολί το 

κλαρίνο έχει τα πρωτεία.  

 Δύο αερόφωνα παραδοσιακά όργναν απαντούν και στη θαλασσινή και στη 

στεριανή Ελλάδα είναι τα τύπου φλάουτου και οι άσκαυλοι που συνήθως είναι τύπου 

κλαρίνου. Στα νησιά επικρατεί το σουραύλι η φαμπιόλι όπως λέγεται στην Κρήτη. Στη 

στεριά οι φλογέρες, που είναι ανοιχτές και από τις δύο του άκρες και παίζονται 

κρατημένες λοξά στο στόμα.   

Οι νησιώτικοι άσκαυλοι με τη γενική ονομασία τσαμπούνες ή ασκομαντούρες 

όπως τις λένε στην Κρήτη έχουν δύο ισόμετρους καλαμένιους σωλήνες με πέντε τρύπες 

για τα δάχτυλα. Στη στεριά τα αντίστοιχα όργανα είναι η γκάιντες που έχουν ένα μακρύ 

ξύλινο σωλήνα που ισοκρατεί και ένα μονό μελωδικό αυλό με έξι ή επτά τρύπες για τα 

                                                 
114 Βλ. Φ. Κόντογλου, Η πονεμένη ρωμιοσύνη, εκδ. Άγκυρα, Αθήνα 2011. 
115 Βλ. Sam. Baud-Bovy, Δοκίμιο για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι, εκδ. Πελοπ/κό Λαογραφικό Ίδρυμα, 

Ναύπλιο 1994. 
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δάχτυλα μπροστά και άλλη μία πίσω για τον αντίχειρα από πίσω. Σύνοδος του ζουρνά 

είναι το νταούλι, ένα κυλινδρικό τύμπανο με δέρμα στις δύο επιφάνειες. Τη μία τη 

χτυπούν με τον κοπανό και την άλλη με μια βέργα.  

Ζουρνάς και νταούλι αποτελούν τη ζυγιά, ενώ στη νησιωτική Ελλάδα ή 

αντίστοιχη νησιωτική ζυγιά αποτελείται από το λαούτο μαζί με τη λύρα ή το βιολί.  

Οι λύρες το όνομα των οποίων μας παραπέμπει απευθείας στην Αρχαία Ελλάδα 

είναι έγχορδα όργανα, με τρείς χορδές, τα οποία παίζονται με δοξάρι. Στην κατηγορία 

αυτή ανήκουν η αχλαδόσχημες λύρες της Κρήτης, της Ικαρίας, της Θράκης και της 

Πόλης. Διαφορετικές είναι οι φιαλόσχημες λύρες του Πόντου γνωστή ως κεμεντζές και 

της Καππαδοκίας, γνωστή ως κεμανές, που έχει ως κύριο χαρακτηριστικό της, τις 

συμπαθητικές χορδές. Κοντά σ' αυτές και το λυράκι και η βιολόλυρα. 

Το λαούτο ιδίως το κρητικό είναι ένα από τα πιο μεγάλα και επομένως από τα 

πιο βαρύτονα νύκτα έγχορδα. Τα λαουτοειδή είναι όργανα τα οποία είναι γνωστά από 

την αρχαιότητα116.  

Αντί άλλου επιλόγου σ' αυτήν την σύντομη περιγραφή του δημοτικού 

τραγουδιού, που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να συμπεριλάβει όλα εκείνα τα στοιχεία 

για μία λεπτομερή περιήγηση στον θαυμαστό κόσμο του, αντιγράφω τον Φώτη 

Κόντογλου. "Σε απορία βρίσκεται κανένας , τί να πρωτοπεί γι αυτά τα τραγούδια του 

λαού μας, και πώς να τα παινέψει, και πώς να τα περιεργαστεί, για να κάνει τον άλλο να 

τα νιώσει! Μα όποιος τα  νοιώθει, τα νοιώθει... είναι σαν τον ήλιο, σαν τ' αστέρια, σαν 

τη χαρά του καλοκαιριού... το φώς είναι μπροστά του, απλό, αληθινό117" 

 

Πρακτικό μέρος 

Α) Σαράντα παλικάρια 

 

Σαράντα παλικάρια 

από τη Λεβαδιά 

πάνε για να πατήσουνε 

την Τροπολιτσά 

Στο δρόμο που πηγαίνανε  

                                                 
116 Βλ. Sam. Baud-Bovy, Δοκίμιο για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι, εκδ. Πελοπ/κό Λαογραφικό Ίδρυμα, 

Ναύπλιο 1994. 
117 Βλ. Φ. Κόντογλου, Η πονεμένη ρωμιοσύνη, εκδ. Άγκυρα, Αθήνα 2011. 
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γέροντα,απαντούν. 

Ώρα καλή σου γέρο 

καλώς τα παιδιά. 

Πού πάτε παλικάρια 

πού πάτε βρε παιδιά. 

Πάμε για να πατήσουμε 

την Τροπολιτσά 

 

Β) Δώδεκα ευζωνάκια  

Δώδεκα ευζωνάκια τ’ αποφασίσανε 

στον πόλεμο να πάνε Παναγιά μου 

να πολεμήσουνε 

Στο δρόμο που πηγαίναν στη Μαύρη θάλασσα 

κακιά φουρτούνα πιάνει Παναγιά μου 

ξεσκίζει τα πανιά 

Δεν κλαίμε το καράβι δεν κλαίμε τα πανιά 

μον’ κλαίμε τα ευζωνάκια Παναγιά μου 

τα νιούτσικα παιδιά 

Βοήθα Παναγιά μου να τα γλιτώσουμε 

κι όλα σου τα καντήλια Παναγιά μου 

θα στ’ ασημώσουμε 

 

Γ) Απόψιν απόψι τα μεσάνυχτα 

Απόψιν απόψι τα μεσάνυχτα 

Σηκώθηκα να γράψω –τρυγονάκι μου 

Και κοντυλιά δεν έριξα 

Κι αρχίνησα να κλάψω –το πουλάκι μου 

Σηλυβριανή μου Παναγιά 

Στο μπόγι σου λαμπάδα –τρυγονάκι μου 

Να φέρεις, την αγάπη μου 

Αυτήν την εβδομάδα –τρυγονάκι μου 

 

Δ) Κανελόριζα 

Kάτω στο γιαλό, κάτω στο περιγιάλι 

κόρην αγαπώ. 
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Κόρην αγαπώ, ξανθή και μαυρομάτα 

δώδεκα χρονώ. 

Δώδεκα χρονώ, π’ ο ήλιος δεν την είδε 

παρά η μάνα της κανέλα τη φωνάζει 

κανελόριζα και άνθη της κανέλας 

φούντα της μηλιάς τα μήλα φορτωμένη 

τ’ άκουσα κι εγώ, πάω να κόψω μήλα 

μήλα δεν ηύρα, μόν’ τον καημό που πήρα  

πέφτω σ’ αρρωστιά, σε κίνδυνο μεγάλο 

[φέρτε το γιατρό τον πόνο μου να γιάνει 

που με λάβωσε μια κόρη ΄που την Κρήτη 

κόρη Κρητικιά, κόρη παπαδοπούλα.] 

 

Ε) Έχε γειά Παναγιά 

Στο Γαλατά ψιλή βροχή και στα Ταταύλα 

μπόρα βασίλισσα των κοριτσιών είναι η μαυροφόρα. 

Έχε γειά Παναγιά τα μιλήσαμε 

όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. 

Στο Γαλατά θα πιω κρασί, στο Πέρα θα μεθύσω 

και μέσ' απ' το Γεντί Κουλέ κοπέλα θ' άγαπήσω. 

Έχε γεια Παναγιά τα μιλήσαμε 

όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. 

Γεντί Κουλέ και Θαραπιά, Ταταύλα και Νιχώρι 

αυτά τα τέσσερα χωριά μορφαίνουνε την Πόλη. 

'Εχε γεια Παναγιά τα μιλήσαμε 

όνειρο ήτανε τα λησμονήσαμε. 

 

 Βιβλιογραφία 

Δημοτικά Τραγούδια, Ιστορία-Παράδοση- Ταυτότητα, εκδ. Ίδρυμα της Βουλής των 

Ελλήνων, 2008. 

Ιωάννου Γ., Τα δημοτικά μας τραγούδια, εκδ. Ερμής, 1987. 



Δημοτικό τραγούδι. Η μουσική του ελληνικού λαού 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

126 

Κόντογλου Φ., Η πονεμένη ρωμιοσύνη, εκδ. Άγκυρα, Αθήνα 2011. 

Περιστέρης Σπ & Σπυριδάκης Γ., Ελληνικά Δημοτικά Τραγούδια τομ. Γ', εκδ. Ακαδημία 

Αθηνών, 1968. 

Πολίτης Αλ., Το δημοτικό τραγούδι. Κλέφτικα, εκδ. Ερμής, Αθήνα 1973. 

Πολίτης Αλ., Το δημοτικό τραγούδι. Εποπτικές προσεγγίσεις. Περνώντας από την 

προφορική στη γραπτή παράδοση. Μικρά αναλυτικά, εκδ. Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2010. 

Πολίτης Λ., Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, εκδ. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής 

Τραπέζης, Αθήνα 1998. 

Baud-Bovy Sam., Δοκίμιο για το ελληνικό δημοτικό τραγούδι, εκδ. Πελοπ/κό 

Λαογραφικό Ίδρυμα, Ναύπλιο 1994. 

Saunier G, Ελληνικά δημοτικά τραγούδια. Τα μοιρολόγια, εκδ. Νεφέλη, Αθήνα 1999. 

Vitti Μ., Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 2003. 

 

 

 Εργασίες 

1) Πώς συνδέεται η δημοτική μουσική με τις κοινωνικές λειτουργίες ; Ποιος είναι ο 

χαρακτήρας και ποιο το περιεχόμενο του δημοτικού τραγουδιού; Είναι επώνυμη 

δημιουργία; 

2) Πώς αντιλαμβάνεστε τη φράση: "το δημοτικό τραγούδι είναι ένα πολυσήμαντο, 

πολυδιάστατο, και διαχρονικό πολιτισμικό φαινόμενο του νεώτερου Ελληνισμού"; 

3) Πώς συνδέεται το δημοτικό τραγούδι με την παλαιότερη μουσική παράδοση και πού 

εντοπίζονται οι απαρχές του; 

4) Τι γνωρίζετε για τα δημοτικά τραγούδια και τις παραλογές; 

5) Πώς μπορούν να ταξινομηθούν τα είδη των δημοτικών τραγουδιών; Τι γνωρίζετε 

για τα θρησκευτικά-λατρευτικά δημοτικά τραγούδια και τι για τα κλέφτικα τραγούδια; 

6) Ποια είναι η ρυθμοποιία και ποια η μελοποιία του δημοτικού τραγουδιού; Τι είναι η 

ζυγιά και τι γνωρίζετε για τα όργανα που την αποτελούν;   
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9. Θεωρία - Σημειογραφία Ι. Τα συστατικά του μέλους 

 

Λέξεις κλειδιά: θεωρία, σημειογραφία, σημαδόφωνα, ποσότητα, ποιότητα, χρόνος, 

ρυθμός, παραλλαγή, μέλος.  

 

Θεωρητικό μέρος 

 

Η εξέλιξη της σημειογραφίας 

Η ελληνική εκκλησιαστική μουσική μπορεί να διακριθεί σε δύο βασικές 

περιόδους η μία είναι η προσημειογραφική, από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους 

και μέχρι τον ι' αιώνα και η άλλη είναι η σημειογραφική περίοδος, από τα μέσα του ι' 

αιώνα μέχρι σήμερα. 

Η προσημειογραφική περίοδος της μουσικής προσεγγίζεται μέσα από 

φιλολογικές και πατερικές  πήγες και μαρτυρίες. Οι πατέρες και οι ιστορικοί της 

εκκλησίας μιλούν για τη μουσική σε συνδυασμό με τα λατρευτικά τελούμενα στο  χώρο 

της λατρείας.  

Τα κυριότερα γεγονότα που συντελέστηκαν αυτή την περίοδο και συνέβαλαν 

στη διαμόρφωση και πλήρη ανάπτυξη της λατρείας είναι η εμφάνιση και η παγίωση 

της οκτωήχου, η εμφάνιση της εκφωνητικής σημειογραφίας γύρω στον στ' αιώνα και 

η παράδοση του πρώτου Ευχολογίου της εκκλησίας γύρω στα τέλη του η' ή στις αρχές 

του θ' αιώνα. Είναι ακόμη η διαμόρφωση των επτά μυστηρίων και των επτά 

ακολουθιών του εκκλησιαστικού νυχθημέρου (εσπερινός μεσονυκτικό όρθρος α', γ', 

στ', θ' ώρα,) καθώς και η ύπαρξη δύο τυπικών για την τέλεση των ακολουθιών. Του 

κοσμικού ασματικού τυπικού για τις εκκλησίες και τις ενορίες και του μοναχικού ή 

μοναστικού τυπικού για τα μοναστήρια, τα μετόχια τους και τους μοναχούς.  

Σημειώνουμε ότι το σύστημα της οκτωηχίας, βρισκόταν ήδη σε χρήση από την 

εποχή του Σεβήρου επισκόπου Αντιοχείας, καθιερώνεται όμως με τον κύκλο των 8 

εβδομάδων του Ιωάννου Δαμασκηνού στο πλαίσιο της ορθόδοξης λατρείας. Η 

οκτωηχία υπήρξε η "κιβωτός σωτηρίας για την μέχρι τότε μουσική και μαζί το λίκνο της 

τέχνης, που έμελλε στα μετέπειτα χρόνια να κορυφωθεί και ν’ αποτελέσει ένα θαυμάσιο 

επίτευγμα του βυζαντινού πολιτισμού"118. 

                                                 
118 Βλ. Γρ. Θ. Στάθης, "Η βυζαντινή μουσική ως εθνική μουσική", ο.π. 
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Η καταγραφή της υμνολογίας σημειογραφικά και η χειρόγραφη παράδοσή της, 

αρχίζει γύρω στα μέσα του ι' αι. και από μιαν άποψη το γεγονός αυτό αποτελεί μια 

θετική εξέλιξη της εκφωνητικής σημειογραφίας. Η παρασημαντική είναι γνήσιο 

αποκύημα του βυζαντινού πολιτισμού, ένα σοφό σύστημα γραφής, ένα ηχητικό 

αλφάβητο απότοκο του ελληνικού αλφαβήτου προσαρμοσμένο στην έκφραση μιας 

μονόφωνης μουσικής.  

Υπήρξε βέβαια πολύ νωρίτερα από τη μουσική σημειογραφία η εκφωνητική 

σημειογραφία ειδικά για την απαγγελία των αναγνωσμάτων, των ευαγγελικών και 

αποστολικών περικοπών, και των προφητειών. Η πλήρης ανάπτυξή της παρατηρείται 

τον η'-ι' αιώνα, συνεχίζεται μέχρι τον ιβ', ενώ περίπου τον ιδ'-ιε' αι. δεν παρατηρείται 

πλέον η χρήση της. Τρεις ελληνικοί κώδικες, οι Σιναϊτικοί 8 και 217 και ο Λειμώνος 

38, μας γνωρίζουν τα εκφωνητικά σημάδια κατ όνομα και σχήμα119. 

Για την καταγωγή του συστήματος αυτού των εκφωνητικών σημαδιών αρκεί να 

λεχθεί ότι είναι ολοφάνερη η προέλευση τους απ’ το ελληνικό σύστημα τονισμού των 

αλεξανδρινών φιλολόγων. 

Τα πρώτα μουσικά χειρόγραφα γράφτηκαν μεταξύ του 950 και 1025. Το πρώτο 

ωστόσο χρονολογημένο μουσικό χειρόγραφο είναι του έτους 1106, κι είναι ένα 

Στιχηράριο γραμμένο από κάποιον Άνθιμο Βατοπεδινό που σήμερα θησαυρίζεται  στη 

Βιβλιοθήκη Λένινγκραντ με αριθμό 789120. 

Από τη φανέρωση της και μέχρι σήμερα η Βυζαντινή σημειογραφία 

απαρτίζεται από σημάδια που διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες. Είναι τα φωνητικά, 

τα άφωνα, τα ηχητικά σημάδια δηλωτικά των ήχων και τα φθορικά σημάδια. Τα μεν 

φωνητικά ήταν, στις τρεις πρώτες περιόδους, δεκαπέντε, διακρινόμενα σε σημάδια 

αναβάσεως και σε σημάδια καταβάσεως, τα δε χειρονομικά, κυρίως τη δεύτερη 

περίοδο, ήταν περίπου σαράντα121. 

                                                 
119 Βλ. Γρ. Θ. Στάθης, "Η βυζαντινή μουσική ως εθνική μουσική", ο.π. 
120 Βλ. Γρ. Θ. Στάθης, " Η Βυζαντινή μουσική στη Λατρεία και στην Επιστήμη. (Εισαγωγική 

τετραλογία)" Βυζαντινά 4 (1972). 
121 Βλ. Γρ Θ. Στάθης, "Η εξέλιξη της εκκλησιαστικής μουσικής στη μεταβυζαντινή περίοδο" Αναφορά 

εις μνήμην Μητροπολίτου Σάρδεων Μαξίμου 1914-1986, τόμος δ',  Γενεύη 1989. Τα αναφέρουμε 

ονομαστικά: α) Φωνητικά Σημάδια. Για την ισότητα ή την επανάληψη της προηγούμενης φωνής το 

Ίσον. Για την ανάβαση: Ολίγον, Οξεία, Πεταστή, Πελαστόν, Κούφισμα, Κέντημα, Κεντήματα και 

Υψηλή. Για την κατάβαση: Απόστροφος, Δύο Απόστροφοι, Υπορροή, Κρατημοϋπόρροον, Ελαφρόν και 

Χαμηλή. β) Χειρονομικά ή άφωνα σημάδια: Ίσον, Διπλή, Παρακλητική, Κράτημα, Λύγισμα, Κύλισμα, 

Αντικενωκύλισμα, Τρομικόν, Εκστρεπτόν, Τρομικοσύναγμα, Ψηφιστόν, Ψηφιστοσύναγμα, Γοργόν, 
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Σημειώνουμε ότι τα φωνητικά σημάδια της Βυζαντινής Μουσικής δεν δείχνουν 

μια καθορισμένη βαθμίδα στα τετράχορδα ή γενικά στην κλίμακα, ένα μόνιμο και 

γνωστής συχνότητας τόνο, αλλά το μέγεθος του διαστήματος σε σχέση με τον 

προηγούμενο φθόγγο. Τα χειρονομικά σημάδια παρασήμαιναν την έκφραση της 

μελωδίας, «τας αργίας και συντομίας και τας άλλας ιδέας των μελών» (Γαβριήλ 

ιερομόναχος). Αυτών των σημαδίων επιδιώχθηκε η ανάλυση και αυτή επιτεύχθηκε 

τελειωτικά μετά από πολλές άλλες προσπάθειες κατά τη μεταρρύθμιση του 1814. 

Την εξέλιξη και τον προσδιορισμό των περιόδων της σημειογραφίας τις ορίζουν 

εσωτερικές διεργασίες και κριτήρια όπως η εμφάνιση και ο αριθμός των σημαδιών, η 

ενέργεια τους και η βαθμιαία εξαφάνιση ή αχρήστευση κάποιων απ΄ αυτά.  

Σήμερα μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι υφίστανται τέσσερις περίοδοι που  

είναι: α)Η πρώιμη σημειογραφία από τα μέσα του ι' αιώνος μέχρι το 1177, β)η μέση 

πλήρης Βυζαντινή σημειογραφία από το 1177 μέχρι το 1677, γ) η μεταβυζαντινή 

εξηγητική σημειογραφία από το 1677 μέχρι το 1814 και δ)η αναλυτική σημειογραφία 

της νέας μεθόδου από το 1814 μέχρι σήμερα122. 

Τα βασικά και μόνιμα γνωρίσματα της Βυζαντινής Μουσικής που συνυπάρχουν 

και στις τέσσερις περιόδους εξελίξεως της σημειογραφίας είναι η οκτωηχία· δηλαδή οι 

οκτώ ήχοι, οι τέσσερις κύριοι και οι τέσσερις πλάγιοι, τα τρία γένη, το διατονικό, το 

χρωματικό και το εναρμόνιο, που η διάκρισή τους οφείλεται στην ποιότητα των 

διαστημάτων στο τετράχορδο, οι μαρτυρίες, τα απηχήματα και οι φθορές των ήχων, η 

παραλλαγή και τα σημάδια της γραφής που είναι τα φωνητικά και τα χειρονομικά 

σημάδια ή «υποστάσεις χειρονομίας». 

 

Τα είδη της μελοποιίας 

Τα τρία βασικά γένη της βυζαντινής μελοποιίας είναι το ειρμολογικό, το 

στιχηραρικό και το παπαδικό μέλος. Τα ονόματα προέκυψαν απ’ τ’ αντίστοιχα τρία 

                                                 
Αργόν, Σταυρός, Αντικένωμα, Ομαλόν, Θεματισμός έσω, Θεματισμός έξω, Επέγερμα, Παρακάλεσμα, 

Έτερον ή Σύνδεσμος, Ξηρόν κλάσμα, Αργοσύνθετον, Γοργοσύνθετον, Απόδομα ή Απόδερμα, 

Ουράνισμα, Θες και απόθες, Θέμα απλούν, Χόρευμα, Τζάκισμα, Ψηφιστοπαρακάλεσμα, 

Τρομικοπαρακάλεσμα, Πίασμα, Σείσμα, Σύναγμα, Έναρξις, Βαρεία, Ημίφωνον και Ημίφθορον. 

 
122 Βλ. Γρ Θ. Στάθης, Οι Αναγραμματισμοί και τα μαθήματα της Βυζαντινής μελοποιίας, έκδ Ίδρυμα 

Βυζαντινής Μουσικολογίας, Αθήνα 1994. 
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μουσικά βιβλία της Ψαλτικής τέχνης. Το Ειρμολόγιο, το Στιχηράριο και την 

Παπαδική123.  

Το Ειρμολογικό γένος διακρίνεται σε σύντομο, αργό και καλοφωνικό μέλος, 

περιλαμβάνει κατά βάση τους ειρμούς και τα τροπάρια των κανόνων, αλλά και το 

σύντομο μέλος των απολυτικίων, των καθισμάτων, των αντιφώνων, των κοντακίων, 

των μεγαλυναρίων κ.α. 

Στο Στιχηραρικό γένος που κι αυτό διακρίνεται σε αργό-παλαιό, σε νέο αργό 

και σε νέο σύντομο μέλος, ανήκουν τα στιχηρά ιδιόμελα και δοξαστικά. 

Με Παπαδικό μέλος ψάλλονται τα ασματικά τρισάγια, τα αλληλουιάρια, τα 

χερουβικά και τα κοινωνικά. Παπαδικό μέλος είναι κυρίως το μέλος των ψαλμικών 

στίχων, δηλαδή των μεγάλων ανοιξανταρίων, των κεκραγαρίων, των μεγάλων 

προκειμένων, των πολυελέων, του Αμώμου, κλπ., αλλά και το μέλος των 

αναγραμματισμών και των μαθημάτων της βυζαντινής μελουργίας, καθώς και το μέλος 

των οίκων και των κρατημάτων124. 

 

Η μεταρρύθμιση των Τριών Διδασκάλων 

Στις αρχές του 19ου αιώνα, συντελείται η θεωρητική και σημειογραφική 

μεταρρύθμιση της Ψαλτικής τέχνης, η οποία γίνεται κατόπιν ευρύτερα γνωστή ως των 

«Τριών Διδασκάλων». Σ' αυτήν τη σημαντική όσο και σύνθετη μεταρρυθμιστική 

προσπάθεια, η Ψαλτική τέχνη εξελίσσεται ως προς τη σημειογραφία της στο 

αναλυτικότερο η θεωρία της τεκμαίρεται125 η διδασκαλία της απλουστεύεται και 

συστηματοποιείται.  Για αυτούς τους συγκεκριμένους λόγους μπορούμε με ασφάλεια 

να υποστηρίξουμε ότι το "1814", έτος στο οποίο τοποθετούνται ιστορικά οι απαρχές 

της μεταρρύθμισης και πρωτοδιδάσκεται το νέο σύστημα, αποτελεί  ένα 

σημαντικότατο χρονικό ορόσημο, ένα σταθμό στη θεωρία και στην ιστορία της λόγιας 

μουσικής μας παράδοσης, είναι ταυτόχρονα σημείο σύνδεσης με το θεωρητικό 

παρελθόν και αφετηρία της νεότερης περιόδου της ελληνικής εκκλησιαστικής 

μουσικής126.  

                                                 
123 Βλ. Γρ. Θ. Στάθης, "Η βυζαντινή μουσική ως εθνική μουσική", ο.π. 
124 Βλ. Γρ Θ. Στάθης, Οι Αναγραμματισμοί και τα μαθήματα της Βυζαντινής μελοποιίας, ο.π. 
125 Βλ. Αντ. Ι. Κωνσταντινίδη, Θεώρηση και προσδιορισμός των «λεπτών» διαστημάτων της μίας φωνής,  

εκδ. Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας, Αθήνα 2011.  
126 Βλ. Αντ. Ι. Κωνσταντινίδη, «Όψεις της αρχαίας ελληνικής μουσικής στη νέα ψαλτική θεωρία», 

Μουσικολογία 21 (2013).  
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Η θεωρητική υποστήριξη του νέου συστήματος κατά την πρώτη διδασκαλία του 

στην Γ’ Πατριαρχική Μουσική Σχολή127 από τον ιεροδιάκονο Χρύσανθο, συνδέεται 

άμεσα με την έκδοση το 1821 στο Παρίσι, από τον Αναστάσιο Θάμυρη128 του 

ευσύνοπτου θεωρητικού εγχειριδίου «Εισαγωγή εις το Θεωρητικόν και Πρακτικόν της 

εκκλησιαστικής μουσικής», συγγραφέας του οποίου είναι ο αρχιμανδρίτης πλέον 

Χρύσανθος ο εκ Μαδύτων129. Στην έκδοση αυτή συνοψίζονται σε τύπο 

ευκολομνημόνευτων σημειώσεων και ενός εύχρηστου θεωρητικού εγχειριδίου οι εν 

λόγω διδασκαλίες. Η Γ΄ Πατριαρχική Μουσική Σχολή λειτούργησε μέχρι το 1821130,  

το θεωρητικό όμως σύστημα και η νέα αναλυτική γραφή παρά τις δυσκολίες που 

αρχικά συνάντησαν, σταδιακά καθιερώθηκαν και συνεχίζουν να διακονούν τη 

λειτουργική τέχνη. 

Την πρώτη εκδοτική προσπάθεια του Χρυσάνθου με την «Εισαγωγή», η οποία 

εξυπηρέτησε τους αρχικούς στόχους της διάδοσης αλλά και της στοιχειώδους 

θεωρητικής υποστήριξης της νέας μεθόδου, ακολουθεί έντεκα χρόνια μετά, η πρώτη 

έκδοση ενός ογκώδους συγκριτικά ως προς το μέγεθος και το πλήθος των παρεχομένων 

πληροφοριών, συγγράμματος, υπό τον ίδιο συγγραφέα, στο οποίο αναλύεται εκτενώς, 

τεκμηριώνεται κατά το δυνατόν και παρουσιάζεται με επιστημονικό τρόπο, η θεωρία 

της εκκλησιαστικής μουσικής131.  

Είναι το σημαντικό θεωρητικό έργο που τιτλοφορείται ως το «Μέγα Θεωρητικόν 

της Μουσικής»132. Στο βιβλίο αυτό, πέρα από τις τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν 

τη θεωρία και τη σημειογραφία της εκκλησιαστικής μουσικής, συναντώνται ακόμη οι 

                                                 
127 Βλ. Κ. Ρωμανού, Εθνικής Μουσικής Περιήγησις, Αθήνα 1996. βλ. Γ. Παπαδοπούλου, Συμβολαί εις 

την ιστορίαν της παρ’ ημίν εκκλησιαστικής μουσικής. Αθήναι 1890 και πρβλ. Γ. Παπαδοπούλου, Ιστορική 

επισκόπησις της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, Αθήνα 1904. Επίσης βλ. Γρ. Θ. Στάθη, «Τα 

πρωτόγραφα της εξηγήσεως στη Νέα Μέθοδο», Τιμή προς τον Διδάσκαλον, Αθήνα 2001, και πρβλ. Γρ. 

Θ. Στάθη, «Η Βυζαντινή Μουσική στη λατρεία και στην Επιστήμη», Βυζαντινά 4 (1972). 
128 Βλ. Εισαγωγή εις το Θεωρητικόν και Πρακτικόν της εκκλησιαστικής μουσικής, συνταχθείσα προς 

χρήσιν των σπουδαζόντων αυτήν κατά την νέαν μέθοδον, παρά Χρυσάνθου του εκ Μαδύτων Διδασκάλου 

του Θεωρητικού της Μουσικής. Εν Παρισίοις. Εκ της Τυπογραφίας Ριγνίου. Ευρίσκεται δε κατά τον 

Γαλατάν της Κωνσταντινουπόλεως. Παρά τω Α. Κάστρου, Τυπογράφω. 1821.  
129 Πλήρες βιογραφικό υπόμνημα του Χρυσάνθου παραθέτει ο Γεώργιος Κωνσταντίνου. Βλ. Γ. 

Κωνσταντίνου, Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής Χρυάνθου του εκ Μαδύτων, εκδ. Ι.Μ.Μ. Βατοπεδίου 

2007. 
130 Βλ. Κ. Ρωμανού, «Η μεταρρύθμιση του 1814», Μουσικολογία 1 (1985).  
131 Βλ. Αντ. Ι. Κωνσταντινίδη, «Οι "κλασικές" βάσεις της μεταρρύθμισης. Ιδεολογικές και τεχνικές 

προσεγγίσεις της νέας Ψαλτικής θεωρίας.». Πρακτικά του Συνεδρίου “Crossroads” -Greece as an 

intercultural pole of musical thought and creativity-, Θεσσαλονίκη 2011. 
132 Βλ. Θεωρητικόν Μέγα της μουσικής συνταχθέν μεν παρά Χρυσάνθου Αρχιεπισκόπου Διρραχίου του εκ 

Μαδύτων εκδοθέν υπό Παναγιώτου Γ. Πελοπίδου Πελοποννησίου διά φιλοτίμου συνδρομής των 

ομογενών. Εν Τεργέστη. Εκ της τυπογραφίας Μιχαήλ Βάϊς 1832, σ. ιγ΄ & 222 & LXIV.   
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ιστορικές γνώσεις, οι ιδεολογικές και κάποιες ίσως φιλοσοφικές πεποιθήσεις και 

σίγουρα οι αισθητικές αναζητήσεις του Χρυσάνθου.   

Ταυτόχρονα, μέσα από τις σελίδες του θεωρητικού βιβλίου και παράλληλα με τον 

αναπτυσσόμενο μουσικοθεωρητικό στοχασμό, ο οποίος αποτελεί την αδιαμφισβήτητη 

θεωρητική βάση για την πλειονότητα των μετέπειτα ομοειδών συγγραφών 

αναδεικνύεται και το πρόσωπο του συγγραφέα του, ως ενός κορυφαίου σύγχρονου 

θεωρητικού της μουσικής133.  

Το «Μέγα Θεωρητικό» σύγγραμμα διαρθρώνεται σε δύο κύρια μέρη. Το πρώτο, 

το «Διδακτικόν», αποτελεί την κατεξοχήν θεωρητική συγγραφή και αποτελείται από 

57 κεφάλαια που βρίσκονται ταξινομημένα σε 5 «Βιβλία», ενώ στο «Δεύτερον Μέρος» 

του Μεγάλου Θεωρητικού, όπου «Η αφήγησις περί αρχής και προόδου της μουσικής», 

δίνεται βαρύτητα στην ιστορική εξέλιξη της μουσικής με έμφαση στην αρχαία 

ελληνική μουσική, στους ποιητές, στους μελοποιούς και στους θεωρητικούς της.  

Τις πρώτες αυτές εκδόσεις ακολούθησαν και άλλες ομοειδείς συγγραφές που 

στηρίχθηκαν σε αυτές τις πρώτες δύο, όπως του Θεοδώρου Φωκαέως134, του 

Δροβιανίτου Μαργαρίτου135, του Αγαθοκλέους Παναγιώτου136, του Φιλοξένους 

Κυριακού137 και του Στεφάνου Λαμπαδαρίου138. Διαφορετική προοπτική δίνει το 

θεωρητικό του Λεσβίου που υποστηρίζει το σύστημα του συγγραφέα του139. 

Σημαντικό ορόσημο στη θεωρία της εκκλησιαστικής μουσικής αποτελεί η έναρξη 

των εργασιών της Πατριαρχικής Μουσικής Επιτροπής που καθορίσθηκε με 

πατριαρχική εντολή το 1881, «εντολήν έχουσα την εκπόνησιν σχεδίου τινός των 

εισακτέων τακτοποιήσεων της καθ’ημάς ιεράς Μουσικής». Τα πορίσματά της 

υποβλήθησαν τέσσερα χρόνια μετά, το 1885, ενώ με το έργο της η Επιτροπή ήρθε να 

συμπληρώσει και να διορθώσει αυτό του Χρυσάνθου140. 

 

                                                 
133 Βλ. Αντ. Ι. Κωνσταντινίδη, Θεώρηση και προσδιορισμός, ο.π. 
134 Βλ. Φωκαέως Θεοδώρου, Κρηπίς του θεωρητικού και πρακτικού μέρους της εκκλησιαστικής μουσικής, 

Κωνσταντινούπολη 1842. 
135 Βλ. Δροβιανίτου Μαργαρίτου, Θεωρητική και πρακτική Εκκλησιαστική μουσική, Κωνσταντινούπολη 

1851. 
136 Αγαθοκλέους Παναγιώτου, Θεωρητικόν της εκκλησιαστικής μουσικής, Αθήνα 1855. 
137 Φιλοξένους Κυριακού, Θεωρητικόν Στοιχειώδες της μουσικής, Κωνσταντινούπολη 1859. 
138 Στεφάνου Λαμπαδαρίου, Κρηπίς ήτοι νέα στοιχειώδης διδασκάλία του Θεωρητικού και πρακτικού της 

ακκλησιαστικής μουσικής, Κωνσταντινούπολη1875.   
139 Λεσβίου Γεωργίου, Εισαγωγή εις το θεωρητικόν και πρακτικόν της Μουσικής Τέχνης του Λεσβίου 

Συστήματος, Αθήνα 1840.   
140 Βλ. Πατριαρχική Επιτροπή, Στοιχειώδης διδασκαλία της Εκκλησιαστικής Μουσικής εκπονηθεισα επί 

τη βάσει του ψαλτηρίου, Κωνσταντινούπολη 1888. 
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Θεωρητικά στοιχεία 

Σύμφωνα με την παραδεδομένη θεωρία, θεμελιώδη συστατικά της μελωδίας 

είναι: α) οι φθόγγοι, β) οι χρόνοι και γ) η έκφραση. 

Με την έννοια του φθόγγου θεωρούμε την εμμελή πτώση της φωνής σε ένα 

τονικό ύψος. Οι μουσικοί φθόγγοι είναι οι συλλαβές της μουσικής μέσα από τι οποίες 

δομούνται οι λέξεις και οι προτάσεις της.  

Κάθε μουσικός φθόγγος έχει ιδιαίτερα γνωρίσματα που αφορούν το ύψος, την 

ένταση και τη χροιά του, στοιχεία που διαφοροποιούν τον καθένα φθόγγο σε σχέση με 

κάθε άλλο.      

Οι επτά φθόγγοι που χρησιμοποιεί η Ψαλτική ως τέχνη για την παραγωγή του 

μέλους είναι οι Πα, Βου, Γα, Δι, Κε, Ζω, Νη οι οποίοι ακολουθούν τα γράμματα του 

αλφαβήτου. Οι φθόγγοι ονομάζονται και χορδές. 

Η μουσική κλίμακα είναι η διαδοχική σειρά οκτώ φθόγγων και των μεταξύ τους 

επτά διαστημάτων. 

Τα σύμβολα που χρησιμοποιεί η μουσική σημειογραφία αποτελούνται από τις 

μαρτυρίες (ήχων και φθόγγων), τους χαρακτήρες ποσότητας, τους χαρακτήρες 

ποιότητας, τους χαρακτήρες του χρόνου, τις φθορές και τα σημεία αλλοίωσης.    

Οι μαρτυρίες των φθόγγων αποτελούνται από το αρχικό γράμμα της ονομασίας 

κάθε φθόγγου και από το μαρτυρικό σημείο που αποτελεί στενογραφική παράσταση 

του ήχου που θεμελιώνεται σε κάθε φθόγγο. Οι μαρτυρίες χρησιμεύουν σαν αφετηρία 

που μας δείχνει τον φθόγγο που θ' αρχίσει η μελωδία, και σαν οδηγό για την πορεία και 

το τέλος της μελωδίας.  

Οι διατονικές μαρτυρίες της κλίμακας του Νη είναι οι εξής: 

 

Είναι οι μαρτυρίες της μέσης περιοχής

 

της υπάτης   
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και της νήτης     

  

       

Η κίνηση της μελωδίας μπορεί να παραμένει στάσιμη στον ίδιο φθόγγο, να είναι 

ανοδική, ή καθοδική. 

 

Ποσοτικοί χαρακτήρες 

Χαρακτήρας ισότητας είναι το : 

 

 

 

  

Ανοδικοί χαρακτήρες : 

 

 

 

Καθοδικοί χαρακτήρες : 

 

 

 

Οι χαρακτήρες ποσότητας διακρίνονται σε σώματα και πνεύματα. Τα σώματα 

γράφονται πάντα μόνα τους ενώ τα πνεύματα γράφονται πάνω από τα σώματα.  
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Στα σώματα ανήκουν το ίσον, το ολίγον, η πεταστή και η απόστροφος.  

 

Στα πνεύματα ανήκουν το κέντημα, η υψηλή, το ελαφρόν και η χαμηλή. 

 

Τα κεντήματα και η υπορροή δεν είναι ούτε σώματα ούτε πνεύματα. 

 

 

 

Σύνθετα σημαδόφωνα 
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Μικτά σημαδόφωνα 

 

Χαρακτήρες χρόνου 

Στην ανάγνωση του μουσικού κειμένου που μπορεί να είναι είτε με τους μουσικούς 

φθόγγους -παραλλαγή, είτε με το κείμενο -μέλος, κάθε σημαδόφωνο δαπανά έναν 

χρόνο, μια κίνηση και αυτό το θέτουμε ως μονάδα μέτρησης της διάρκειας. Τη 

συγκεκριμένη χρονική διάρκεια μπορούμε είτε να την αυξήσουμε είτε να την 

μειώσουμε. 

 

Χαρακτήρες που αυξάνουν τον χρόνο 

Όταν θέλουμε έναν φθόγγο να τον κρατήσουμε σε μεγαλύτερη διάρκεια και να 

δαπανήσει περισσότερους από έναν χρόνο, τότε χρησιμοποιούμε τα χρονικά σημάδια 

που αυξάνουν τον χρόνο. Αυτά, είναι: 
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Χαρακτήρες που διαιρούν τον χρόνο 

Όταν η μονάδα του χρόνου δαπανάται σε δύο ή περισσότερα φθογγόσημα, τότε 

χρησιμοποιούμε τα χρονικά σημεία που διαιρούν τον χρόνο. Αυτά, είναι το γοργό, το 

δίγοργο και το τρίγοργο, σύμβολα τα οποία συμβολίζονται ως εξής:  

 

 

 

 

  

 

Χαρακτήρες που διαιρούν και αυξάνουν τον χρόνο 

Υπάρχουν και τα χρονικά σημάδια που λειτουργούν συνθετικά. Διαιρούν και 

ταυτόχρονα αυξάνουν τον χρόνο. Τα σημάδια αυτά είναι 3, το αργό, το δίαργο, το 

τρίαργο ή ημιόλιο τα οποία συμβολίζονται ως εξής:  

 

 

 

 

 

 

Οι χαρακτήρες αυτοί τίθενται πάνω από την πλοκή του ολίγου με τα κεντήματα όπως 

παραπάνω. 

 

Σημειώνουμε ακόμη ένα σύνθετο σημαδόφωνο με παρόμοια λειτουργία με την 

υπορροή. Είναι το συνεχές ελαφρόν που είναι μία σύνθεση για συνεχή κατάβαση δύο 

φωνών με γοργό και χρησιμοποιείται όταν υπάρχει ανάγκη αλλαγής συλλαβής σε 

σχέση με την υπορροή με γοργό.  
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Ρυθμός-ρυθμική αγωγή 

Η καταμέτρηση του δαπανώμενου χρόνου γίνεται με μονάδα μέτρησης απλούς 

ισόχρονους χτύπους ή και κινήσεις. Οι συλλαβές του κειμένου, ανάλογα με τον τονισμό 

που ακολουθούν και υπό την μορφή των χρόνων του μέλους, διαμοιράζονται και 

συγκροτούν μικρότερα σύνολα, τα διμερή, τριμερή, τετραμερή μέτρα ή πόδες. Ο 

ρυθμός είναι η κατανομή του μέλους στα διάφορα μέτρα. Ο ρυθμός στην 

εκκλησιαστική μουσική ονομάζεται τονικός γιατί ακολουθεί την εναλλαγή των 

τονισμένων ή άτονων συλλαβών του κειμένου. Όταν στο πρώτο μέτρο της μελωδίας 

λείπουν ένας ή περισσότεροι χρόνοι το μέτρο ονομάζεται ελλιπές. 

Η ταχεία ή αργή διάρκεια της απλής χρονικής μονάδας προσδιορίζεται από την χρονική 

αγωγή την οποία η Πατριαρχική Μουσική Επιτροπή κατέταξε σε πέντε κατηγορίες, την 

αργή, μέση, μέτρια, ταχεία, και χύμα, που συμβολίζονται ως εξής: 

    

 

 

 

 

 

 

 

Παύσεις 

Για να δηλώσουμε τη σιωπή της μελωδίας χρησιμοποιούμε τις παύσεις ή αργίες που 

συμβολίζονται με βαρεία σε συνδυασμό με απλή, διπλή, τριπλή κλπ. και έχουν 

αντίστοιχη διάρκεια ενός, δύο, τριών χρόνων κλπ.  
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Οι χαρακτήρες ποιότητας 

Οι χαρακτήρες ποιότητας, ή άχρονες υποστάσεις ή χειρονομίες είναι τα ειδικότερα 

εκείνα σύμβολα, άφωνα σημάδια που δίνουν τον ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης 

δηλώνοντας μνημονικά μελωδικά σχήματα ή ποικίλματα ή τονισμούς. Πήραν το όνομά 

τους από τους χειρονόμους των εκκλησιαστικών χορών οι οποίοι υποδείκνυαν με την 

κατάλληλη κίνηση των χεριών την αντίστοιχη κίνηση της φωνής για κάθε χαρακτήρα 

ποιότητας.  

Πρέπει να επισημανθεί ότι πολλές από τις παλιές χειρονομίες οι εφευρέτες της Νέας 

Μεθόδου τις ανέλυσαν και τις εξήγησαν στην νέα σημειογραφία. Όμως ορισμένα από 

τα ποιοτικά σημάδια παρέμειναν χωρίς ανάλυση στην νέα γραφή καθώς υποδήλωναν 

στη νέα γραφή ένα ποίκιλμα, ένα πέταγμα το οποίο μπορούσε εύκολα να 

απομνημονευθεί μνημονικοτεχνικά με ευκολία. Τα σημάδια αυτά που παραμένουν εν 

χρήσει από τα 40 της παλαιάς σημειογραφίας, στη Νέα Μέθοδο είναι 6 και  

διακρίνονται σε τονικά (Βαρεία και ψηφιστόν) και καλλωπιστικά (αντικένωμα, 

ομαλόν, σύνδεσμος ή έτερον και ενδόφωνον) 

 

 

 

Οι τόνοι 

Οι μελωδικές αποστάσεις μεταξύ γειτονικών χορδών της φυσικής διατονικής κλίμακας 

ονομάζονται τόνοι και αυτοί είναι τριών ειδών. Ο μείζων, ο ελάσσων και ο ελάχιστος 

τόνος που μπορεί ο καθένας απ' αυτούς να προσδιοριστεί με αντίστοιχες αποστάσεις 

12, 10 και 8 τμημάτων ή μορίων, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Πατριαρχικής 

Μουσικής Επιτροπής. Σημειώνουμε ότι τις αντίστοιχες αποστάσεις των φθόγγων ο 

Χρύσανθος τις είχε προσδιορίσει στα 12, 9 και 7 μόρια.   

Σχηματικά, μπορούμε να παραστήσουμε τη φυσική διατονική κλίμακα εκ του πα ως 

εξής: 
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Οι αποστάσεις αυτές με τις κατάλληλες αλλοιώσεις μπορούν να μεταβληθούν προς το 

οξύτερον ή το βαρύτερον με τη χρήση των κατάλληλων σημείων αλλοίωσης, με τη 

χρήση υφέσεων και διέσεων. 

 

 

 

Ασκήσεις 

 

 

1.Βιωματικές προσεγγίσεις με εξάσκηση πάνω στις αποστάσεις των φθόγγων της 

διατονικής κλίμακας κατά την προσέγγιση του συστήματος Kodaly 

2.Ασκήσεις παραλλαγής141  

 

 

 

1η άσκηση 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2η Άσκηση    

 

 

 

 

 

 

                                                 
141 Οι απλές ασκήσεις εξάσκησης που προτείνονται είναι από το βιβλίο Μιχ Χατζηαθανασίου, Τα πρώτα 

βήματα εις την εκκλησιαστικήν βυζαντινήν μουσικήν, εκδ. Συνδέσμου Μουσικοφίλων, Σταμπούλ 1954.    
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3η Άσκηση  

 

   

 

 

 

 

4η Άσκηση  
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5η Άσκηση  

 

 

 

 

 

 

 

 

6η Άσκηση 
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7η Άσκηση 
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Πελοποννησίου διά φιλοτίμου συνδρομής των ομογενών. Εν Τεργέστη. Εκ της 

τυπογραφίας Μιχαήλ Βάϊς 1832.   

 

 

 

 Εργασίες 
 

1) Τι  γνωρίζετε για την προσημειογραφική περίοδο και την εκφωνητική σημειογραφία;  

2) Περιγράψτε και αναλύστε τις περιόδους της σημειογραφίας. 

3) Ποια είναι τα είδη της μελοποιίας; 

4) Τι γνωρίζετε για τη μεταρρύθμιση των Τριών Διδασκάλων ποια είναι τα νέα 

θεωρητικά δεδομένα στον ιθ' αιώνα; 

5) Τι είναι ο μουσικός φθόγγος και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του; Τι είναι η 

μουσική κλίμακα και πώς χρησιμοποιούνται οι μαρτυρίες; Ποια είναι η έννοια του 

τόνου και πώς δομείται η διατονική κλίμακα; 
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10. Θεωρία – Σημειογραφία ΙΙ. Τα γένη των διαστημάτων και το 

σύστημα της οκτωηχίας 

 
Λέξεις κλειδιά: οκτωηχία, βάση ήχου, αρκτική μαρτυρία, απήχημα, κλίμακα, 

δεσπόζοντες φθόγγοι, καταλήξεις, συστήματα, μελωδικές έλξεις, ιδιώματα, 

ισοκράτημα, ήθος ήχου. 

 

Θεωρητικό μέρος 

 

 

ΠΡΩΤΟΣ ΗΧΟΣ 

1. Βάση:  

Ο πρώτος ήχος θεμελιώνεται στον φθόγγο Πα. Παλαιότερη βάση του ήταν ο φθόγγος 

Κε, γι’ αυτὸ και σ’ αυτή τη βάση συναντάμε αρκετὰ παπαδικὰ μελη. Επειδὴ όμως ο 

φθόγγος Κε ως προς την οξύτητά του είναι υψηλός, η βάση του ήχου μεταφέρθηκε 

στον φθόγγο Πα (στη βάση του πλαγίου πρώτου ήχου), στην οποία έχουν μελοποιηθεί  

και τὰ περισσότερα Εκκλησιαστικὰ μελη. 

2. Αρκτικὴ μαρτυρία:  

 

3. Απήχημα 

 

4. Κλίμακα 

 

Χρησιμοποιεί την κλίμακα του διατονικού γένους με βάση τον φθόγγο Πα, 

αποτελούμενη απὸ δύο όμοια τετράχορδα Πα – Δι και Κε – Πα, χωριζόμενα απὸ έναν 

μείζονα διαζευκτικὸ τονο Δι – Κε.  

5. Δεσπόζοντες φθόγγοι:  

α. Στα ειρμολογικά και σύντομα στιχηραρικὰ μελη: Πα, Δι β. Στα στιχηραρικὰ μελη: 

Πα, Γα γ. Στα παπαδικὰ μελη: Πα, Γα, Δι, Κε  
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6. Καταλήξεις:  

α. Στα ειρμολογικά και σύντομα στιχηραρικὰ και παπαδικὰ μελη: ατελείς στον φθόγγο 

Δι, εντελείς και τελικὲς στον φθόγγο Πα.  

β. Στα στιχηραρικὰ μελη: ατελείς στον φθόγγο Γα, Εντελείς και τελικὲς στον φθόγγο 

Πα.  

γ. Στα παπαδικὰ μελη: ατελείς στοὺς φθόγγους Γα, Δι, Κε, Εντελείς και τελικὲς στον 

φθόγγο Πα.  

7 Ιδιώματα: 

Ο φθόγγος ΖΩ είναι με ύφεση όταν το μέρος φτάνει ως αυτόν, φυσικός όταν  ανέρχεται 

μέχρι τον άνω ΠΑ  και μεθύσι όταν κατέρχεται το μέρος κάτω από τον φθόγγο ΖΩ. 

 Όταν το μέλος περιστρέφεται μεταξύ ΓΑ και ΠΑ  τότε ο ΔΙ  έχει ύφεση και ο πρώτος 

ήχος λέγεται δίφωνος. 

Όταν το μέλος περιστρέφεται γύρω από τον ΔΙ ο ΓΑ έλκεται προς τον ΔΙ. 

Τὸ ήθος του πρώτου ήχου είναι μεγαλοπρεπές, σοβαρό, πανηγυρικὸ και γλυκύ. 

Κυρίως, μπορεί νὰ χαρακτηρισθεί  διασταλτικὸ αλλὰ και ησυχαστικό.  

8. Συστήματα: 

Ο πρώτος ήχος χρησιμοποιεί δύο συστήματα: το διαπασών ή οκτάχορδο ή επτάφωνο 

σύστημα και το πεντάχορδο η τετράφωνο ή τροχό. 

9. Μελωδικές έλξεις: 

Ο φθόγγος Ζω έλκεται στον φθόγγο Κε, όταν το μέλος ανεβαίνει μεχρι τον Ζω. 

Ο φθόγγος Δι έλκει τον φθόγγο Γα, κυρίως σε σύντομα ειρμολογικά μέλη. 

Ο φθόγγος Γα έλκει τον φθόγγο Δι κυρίως στα παπαδικά μμέλη. 

10. Ισοκράτημα: Στη βάση του ήχου Πα. Όταν τριφωνεί η τετραφωνεί , γίνεται στον Δι 

η στον Κε, ανάλογα με την πορεία του μελους.  

11. Ήθος του ήχου:  

Τὸ ήθος του πρώτου ήχου είναι μεγαλοπρεπές, σοβαρό, πανηγυρικὸ και γλυκύ. 

Κυρίως, μπορεί νὰ χαρακτηρισθεί  διασταλτικὸ αλλὰ και ησυχαστικό.  

 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΗΧΟΣ 

1.Βάση: 

Η θεωρητική βάση του Δευτέρου ήχου είναι ο άνω Ζω. Από αυτον τον φθόγγο και με 

μόνιμη δίεση στον άνω Πα δημιουργείται ένα  τετράχορδο χρωματικό. Για λόγους όμως 

πρακτικούς, Επειδή η μελωδία αποκτούσε έκταση Σε ψηλούς τονους, οι μελουργοί από 

τον 18
 
αιώνα και έπειτα μετέφεραν τη βάση του Δευτέρου ήχου στον φθόγγο Δι, 
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Επιφέροντας και τις ανάλογες αλλοιώσεις.  

Έτσι, ο Δεύτερος ήχος θεμελιώνεται στον φθόγγο Δι (μαλακή χρωματική κλίμακα), 

όπου συναντάμε μελη που ανήκουν στο αργό στιχηραρικό (Αναστασιματάριο και 

Δοξαστάριο νέο και παλαιό) και παπαδικό είδος μελοποιίας.  

2. Αρκτικὴ μαρτυρία:  

 

3. Απ ήχημα:  

 

4. Κλίμακα:  

 

Χρησιμοποιεί κλίμακα με τονους υπερμείζονες και με βάση τον φθόγγο Δι, 

αποτελούμενη από δύο όμοια μαλα κά χρωματικά τετράχορδα (Δι-Νη και Πα-Δι), τα 

οποία παράγονται από τά διατονικά τετράχορδα τοποθετώντας μονόγραμμη ύφεση (4 

ηχητικά μόρια) στο δεύτερό τους φθόγγο (Κε, Βου ́). Επίσης κατά το πεντάχορδο 

σύστημα χρησιμοποιεί  το βασικό πεντάχορδο (Δι - Πα ́) με βάση τον φθόγγο Δι.  

5. Δεσπόζοντες φθόγγοι: Οι φθόγγοι  Βου, Δι, Ζω ́.  

6. Καταλήξεις:  

Ατελείς καταλήξεις κάνει στούς φθόγγους Βου, Ζω ́. Εντελείς και τελικές καταλήξεις 

στον φθόγγο Δι.  

7. Συστήματα:  

Ο δεύτερος ήχος χρησιμοποιεί  το οκτάχορδο σύστημα ή το πεντάχορδο σύστημα με 

κύριο πεντάχορδο το Δι - Πα ́.  

8. Μελωδικές έλξεις :  

α. Όταν η μελωδία κατέρχεται μεχρι τον φθόγγο Πα και δεν τον ξεπερνά καταλήγωντας 
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στον Βου, τοτε ο φθόγγος Πα έλκεται από τον φθόγγο Βου.  

β. Ο φθόγγος Γα έλκεται από τον Δι, όταν η μελωδία περιστρέφεται περί τον Δι.  

9. Ιδιώματα:  

α. Όταν το μελος κατέρχεται μεχρι τον φθόγγο Νη, Ο φθόγγος Πα είναι με ύφεση όπως 

και ανερχόμενος. Στην περίπτωση που το μελος σταματάει στον φθόγγο Πα, τοτε αυτος 

εκτελείται φυσικός. Όταν τέλος η μελωδία κατέρχεται μεχρι τον φθόγγο Πα και 

πρόκειται να καταλήξει στον φθόγγο Βου, τοτε ο φθόγγος Πα έλκεται από τον Βου.  

10. Ισοκράτημα:  

Γίνεται στη βάση του ήχου Δι. Όταν το μελος πρόκειται να καταλήξει στον φθόγγο 

Βου τοτε μετατίθεται το Ισοκράτημα στον φθόγγο Βου. Επίσης η αλλαγή του 

Ισοκρατήματος ακολουθεί όλες τις αλλαγές του ήχου με τις φθορές που επισημάναμε 

Στα Ιδιώματα.  

11. Ήθος του ήχου:  

Το ήθος του δευτέρου ήχου είναι συσταλτικό, κατανυκτικό και παρακλητικό, 

δημιουργώντας με τη χαρακτηριστική γλυκύτητά του κατάνυξη.  

 

ΤΡΙΤΟΣ ΗΧΟΣ 

1.Βάση: 

Ο τρίτος ήχος ανήκει στο Εναρμόνιο γένος. Θεμελιώνεται στον φθόγγο Γα του μεσου 

διαπασών. (Σημ.: Τρείς  φωνές πάνω από τον φθόγγο Δι (θεωρητική βάση παραγωγής 

των ήχων), δηλαδή στον άνω Νη, θεμελιώνεται ο τρίτος ήχος. Επειδή όμως είναι ψηλά 

μεταφέρθηκε στη βάση του πλαγίου του, δηλαδή στον φθόγγο Γα).  

2. Αρκτικὴ μαρτυρία:  

 

3.Απηχήματα 

 

4. Κλίμακα: 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Χρησιμοποιεί  την Εναρμόνιο κλίμακα με δύο όμοια τετράχορδα Γα - Ζω ́ και Νη ́ - 

Γα ́ τα οποία χωρίζονται από έναν μείζονα διαζευκτικό τονο (Ζω-Νη). Τά τετρά- χορδα 

προχωρούν κατά τονους μείζονα, μείζονα και ημίτονο.  

5. Δεσπόζοντες φθόγγοι:  

α. Στα ειρμολογικά (σύντομα και αργά) και στιχη- ραρικά μελη χρησιμοποιεί  ως 

δεσπόζοντες φθόγγους τους: Πα, Γα, Κε.  

β. Στα παπαδικά μελη είναι οἱ: Γα, Ζω, Πα ́. (Βλ. σχετικά Στα Ιδιώματα).  

6. Καταλήξεις:  

Στα στιχηραρικά και ειρμολογικά μελη κάνει ατελείς καταλήξεις στούς φθόγγους Πα, 

Κε (σπανιώτερα στον Νη) Εντελείς στούς φθόγγους Πα, (Γα) και τελικές στον Γα.  

Στα παπαδικά μελη οι ατελείς καταλήξεις γίνονται στούς φθόγγους Πα, Κε, Ζω και Νη. 

Οι Εντελείς και τελι- κές καταλήξεις γίνονται στον Γα.  

7. Συστήματα:  

Κινείται κατά το επτάφωνο ή διαπασών σύστημα χρησιμοποιώντας ολόκληρη την 

κλίμακα. Σε ορισμενα μελη χρησιμοποιεί  το τετράχορδο ή κατά τριφωνία σύστημα με 

βασικό τεράχορδο Γα – Ζω και με αλλεπάλληλη μετάθεση, Για την ανάβαση του Γα 

στο Ζω και Για την κατάβαση του Ζω στο Γα, δηλαδή αντίστροφα.  

8. Ιδιώματα:  

α. Στα παπαδικά μελη χρησιμοποιεί  το κατά τριφω- νία σύστημα τοποθετώντας τη 

διατονική φθορά του φθόγγου Νη στον φθόγγο Γα, μεταβάλλοντας την πορεία των 

Εναρμονίων τονων Σε διατονικούς (βλ. λ. και συστήματα).  

β. Ο τρίτος ήχος, εκτός από τις διατονικές φθορές και την Εναρμόνιο φθορά, 

χρησιμοποιεί και δύο ειδικά φθορικά σημεία, τη γενική ύφεση που τοποθετεῖται στον 

φθόγγο Κε και ζη

 

τά τον Ζω συνεχώς με ύφεση και τη γενική δίεση που τοποθετεῖται 

στον φθόγγο Γα και ζητά τον φθόγγο Βου με δίεση.  

γ. Ορισμενα ειρμολογικά και στιχηραρικά μελη του τρίτου ήχου έχουν ως αρκτική 

μαρτυρία:  

 δηλώνοντας τη δίφωνη κατάβαση στην οποία γίνονται οι  

Εντελείς καταλήξεις, καθώς και οι καταλήξεις των στίχων.  
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9. Ήθος του ήχου:  

Το ήθος του τρίτου ήχου είναι διασταλτικό, Ενθουσιώδες και ανδροπρεπές. Ταιριάζει 

στην απόδοση ζωηρών και παρορμητικών νοημάτων.  

 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΗΧΟΣ 

Με Βάση τον Φθόγγο ΔΙ 

1. Βάση: 

Ο Τέταρτος ήχος θεμελιώνεται σε τρείς  φθόγγους – βάσεις. Στον φθόγγο Δι, όπου 

συναντάμε παπαδικά μελη καθώς και καλοφωνικούς εἱρμούς..  

2. Αρκτική Μαρτυρία: 

 

3. Απήχημα:   

 

4. Κλίμακα: 

Διάγραμμα της Κλίμακας του Τετάρτου ήχου με βάση τον φθόγγο Δι  

 

 

5. Δεσπόζοντες φθόγγοι :οι Βου, Δι, Ζω και άνω Πα.  

6. Καταλήξεις:  

Ατελείς καταλήξεις κάνει στούς φθόγγους Βου, Ζω ́ και Πα ́. Εντελείς και τελικές 

καταλήξεις κάνει στον φθόγγο Δι.  

Ιδιώματα: 

Όταν το μέλος φθάνει μέχρι τον ΖΩ εκτελούμε τον ΖΩ με ύφεση.  Στις άλλες 

περιπτώσεις ΖΩ είναι φυσικός  εκτός στην περίπτωση που κατεβαίνει μέχρι τον ΔΙ. 

Με Βάση τον Φθόγγο ΠΑ 

1.Βάση: 
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Στον φθόγγο Πα όπου συναντάμε μελη όπου ανήκουν στο νέο αργοσύντομο και παλαιό 

αργό στιχηράριο 

2. Αρκτική Μαρτυρία:  

 

3.Απήχημα 

 

4. Κλίμακα: Διάγραμμα της Κλίμακας του Τετάρτου ήχου με βάση τον φθόγγο Πα  

 

5. Δεσπόζοντες φθόγγοι: οι  Πα, Βου, Δι.  

6. Καταλήξεις:  

Ατελείς καταλήξεις κάνει στούς φθόγγους Δι και Βου. Εντελείς στον φθόγγο Πα και 

τελικές καταλήξεις κάνει στον φθόγγο Βου (Ορισμενες φορές τελειώνει στον φθόγγο 

Πα). 
 

7. Μελωδικές έλξεις :  

Επειδή σάν ήχος είναι συνδεδεμενος με τον πρώτο, τον λέγετο και τον τέταρτο της 

παπαδικηής, κάνει τις ανάλογες έλξεις  με τούς ήχους που ακολουθεῖ.  

8. Ιδιώματα:  

α. Όταν ο ήχος καταλήγει στον φθόγγο Πα, χρησιμοποιεί  την κλίμακα του πρώτου 

ήχου ακολουθώντας και όλα τά χαρακτηριστικά του (δεσπόζοντες φθόγγους, έλξεις , 

καταλήξεις κ.τ.ο.), Ενώ όταν κα- ταλήγει στον Βου ακολουθεί τά χαρακτηριστικά του 

Λεγέτου.  

β. Όταν προηγεῖται στίχος, αρχίζει από τη βάση Πα, ανεβαίνει στον Βου και έπειτα 

στον Δι και καταλήγει, με το ανάλογο μελωδικό σχῆμα, στον Πα.  

γ. Ο άνω Ζω δέχεται ύφεση, όταν η μελωδία φθάνει έως αυτον και κατεβαίνει. Είναι 

όμως φυσικός όταν η μελωδία στέκεται σ’ αυτον ή περνά απ’ αυτον και ανεβαίνει. 

Κατά την κάθοδο της μελωδίας είναι και πάλι με ύφεση.  

9. Ισοκράτημα:  
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Αναλόγως με τον ήχο που ακολουθεί μεταβάλλεται και το Ισοκράτημα (βλ. λ. και 8. 

Μελωδικές έλξεις ).  

10. Ήθος του ήχου  

Το ήθος του τετάρτου ήχου με βάση τον φθόγγο Πα είναι ταπεινό, κατανυτικό και 

γλυκό κατευναστικό των παθών.  

 

Με Βάση τον Φθόγγο ΒΟΥ 

1.Βαση: 

Τέλος, στον φθόγγο Βου συναντάμε σύντομα στιχηραρικά, καθώς και αργά και 

σύντομα ειρμολογικά μελη.  

2. Αρκτικὴ μαρτυρία:  

 

3.Απήχημα: 

 

4. Κλίμακα:  

 

Χρησιμοποιεί  την διατονική κλίμακα με βάση τον φθόγγο Βου, αποτελούμενη από δύο 

όμοια τετράχορδα Βου - Κε και Ζω - Βου ́, χωριζόμενα από ένα  μείζονα δι- αζευκτικό 

τονο Κε - Ζω.  

5. Δεσπόζοντες φθόγγοι: οι Βου, Δι και σπανιότερα ο άνω Ζω.  

6. Καταλήξεις:  

Ατελείς καταλήξεις κάνει στούς φθόγγους Πα, Δι και σπανιότερα στον άνω Ζω. 

Εντελείς και τελικές κατα- λήξεις κάνει στον φθόγγο Βου.  

8. Μελωδικές έλξεις :  

α. Ο φθόγγος Πα έλκεται (με μονόγραμμη και δίγραμμη δίεση) προς τον φθόγγο Βου, 

Ο Γα προς τον Δι και Ο Κε προς τον Ζω.  

β. Ο άνω Ζω δέχεται ύφεση, όταν η μελωδία φθάνει έως αυτον και κατεβαίνει. Είναι 

όμως φυσικός όταν η με- λωδία στέκεται σ’ αυτον ή περνά απ’ αυτον και ανεβαίνει. 
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Κατά την κάθοδο της μελωδίας είναι και πάλι με ύφεση.  

9. Ιδιώματα:  

Ο Λέγετος σπανίως ἑπταφωνεῖ. Όταν το μελος φθά- σει ως τον άνω Βου και 

Επιστρέφει, τότε Ο φθόγγος αυτός είναι με ύφεση. Όταν όμως στέκεται σ’ αυτον, τοτε 

είναι φυσικός.  

10. Ισοκράτημα:  

Γίνεται στη βάση του ήχου στον Βου. Όταν η μελωδία καταλήγει στον φθόγγο Πα τοτε 

μεταβάλλεται στον Πα. Επίσης, όταν η μελωδία Κινείται με ανοδική πορεία στο οξύ 

τετράχορδο και συμπεριφέρεται ως «Άγια», τοτε μεταβάλλεται στον Δι.  

11. Ήθος του ήχου  

Τά μελη του τετάρτου ήχου με βάση τον φθόγγο Βου προκαλούν χαρά, ηρωϊσμό και 

μεγαλοπρέπεια.  

 

ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ 

1.Βάση: 

Ο ήχος πλάγιος του πρώτου θεμελιώνεται σε δύο φθόγγους - βάσεις. Στον φθόγγο Πα, 

όπου συναντάμε με- λη ποὺ ανήκουν στὸ καλοφωνικό, στὸ νέο αργὸ και παλαιὸ 

στιχηραρικὸ και στὸ αργὸ παπαδικὸ γένος μελοποιίας και στον φθόγγο Κε (βλ. λ. 

παρακάτω), όπου συναντάμε μελη ποὺ ανήκουν στὸ σύντομο στιχηραρικό, στὸ 

εἱρμολογικὸ (σύντομο και αργὸ) και στὸ σύντομο νέο παπαδικὸ (κεκραγάρια, 

δοξολογίες κ.λ.π.) γένος μελοποιίας.  

2. Αρκτικὴ μαρτυρία:  

 

3. Απήχημα:  

 

4. Κλίμακα: 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Χρησιμοποιεί  την κλίμακα του διατονικού γένους με βάση τον φθόγγο Πα, 

αποτελούμενη απὸ δύο όμοια τετράχορδα Πα – Δι και Κε – Πα, χωριζόμενα απὸ ένα  

μείζονα διαζευκτικὸ τονο Δι – Κε.  

5. Δεσπόζοντες φθόγγοι: οι  Πα, Δι, Κε.  

6. Καταλήξεις:  

Ατελείς καταλήξεις κάνει στοὺς φθόγγους Γα, Κε. Εντελείς και τελικὲς καταλήξεις 

στοὺς φθόγγους Πα, Δι (κυρίως σε στιχηραρικὰ μελη). Οι τελικὲς προς παύση κα- 

ταλήξεις γίνονται στον φθόγγο Πα.  

Ιδιώματα: 

Ο πλάγιος του πρώτου έχει ίδια ιδιώματα με τον πρώτο ήχο. 

 

ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ 

1.Βάση: 

Ο ήχος πλάγιος του δευτέρου ανήκει στο χρωματικό γένος (σκληρή χρωματική 

κλίμακα) και θεμελιώνεται στον φθόγγο Πα, όπου συναντάμε μελη που ανήκουν στο 

αργό στιχηραρικό (Αναστασιματάριο και Δοξαστάριο νέο και παλαιό), στο παπαδικό 

και στο καλοφωνικό είδος μελοποιίας.  

2. Αρκτικὴ μαρτυρία:  

 

3. Απήχημα:  

 

4. Κλίμακα: 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Χρησιμοποιεί  κλίμακα με τονους υπερμείζονες και με βάση τον φθόγγο Πα, 

αποτελούμενη από δύο όμοια σκλη- ρά χρωματικά τετράχορδα (Πα-Δι και Κε-Πα), τα 

οποία αποτελοῦνται από ημίτονο (6), αυξημενο τριημιτονιο (20) και Ελαττωμενο 

ημιτονιο (4). Επίσης κατά το πεντάχορδο σύστημα χρησιμοποιεί  το βασικό 

πεντάχορδο (Πα-Κε) με βάση τον φθόγγο Πα.  

5. Δεσπόζοντες φθόγγοι: οι  Πα, Δι, Κε.  

6. Καταλήξεις:  

Ατελείς καταλήξεις κάνει στούς φθόγγους Δι, Κε. Εντελείς και τελικές καταλήξεις στον 

φθόγγο Πα. Τελικές καταλήξεις όμως προς παύση κάνει στον φθόγγο Δι.  

7. Συστήματα:  

Ο ήχος πλάγιος του δευτέρου χρησιμοποιεί  το οκτάχορδο σύστημα ή το πεντάχορδο 

σύστημα με κύριο πεντάχορδο το Πα-Κε.  

8. Μελωδικές έλξεις :  

α. Ο φθόγγος Νη έλκεται από τον Πα, όταν η με- λωδία περιστρέφεται περί τον Πα 

(όταν η μελωδία κατα- λήγει στον Νη, τοτε Ο Νη είναι φυσικός).  

β. Όταν η μελωδία τετραφωνεί , τοτε Ο φθόγγος Δι έλκεται από τον φθόγγο Κε.  

9. Ισοκρατήματα: 

Ισοκρατήματα στη βάση του ήχου. Όταν το μέλος τριφωνεί η τετραφωνεί το 

ισοκράτημα μεταφέρεται αναλόγως στον ΔΙ η Στον ΚΕ.  

10. Ήθος του ήχου:  

Το ήθος του πλαγίου του δευτέρου ήχου είναι συσταλτικό και χαρακτηρίζεται ως 

κατανυκτικό και πένθιμο.  

 

ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ 

Με Βάση ΓΑ 

1.Βάση: 

Ο Βαρύς ή πλάγιος του τρίτου ήχος θεμελιώνεται στον φθόγγο Γα, από τον Οποῖο 

ψάλλονται μόνο τά ειρμολογικά και στιχηραρικά μελη. Τά παπαδικά και καλοφωνικά 

του μελη ψάλλονται από τον κάτω Ζω με διατονικά διαστήματα. Έτσι, Ο βαρύς ήχος 

Εμφανίζεται διγενής
 
σάν ήχος βαρύς Εναρμόνιος και ήχος βαρύς διατονικός.  

2. Αρκτικὴ μαρτυρία:  

 

3. Απηχήματα: 
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4. Κλίμακα:  

 

 

Η κλίμακα προχωρεί με διαζευγμενα τετράχορδα Γα - Ζω ́ και Νη ́ - Γα ́ τα οποία 

χωρίζονται από έναν μείζονα διαζευκτικό τονο (Ζω-Νη). Τά τετράχορδα προχωρούν 

κατά τονους μείζονα, μείζονα και ημίτονο.  

5. Δεσπόζοντες φθόγγοι: οι Γα, Δι και Ζω.  

6. Καταλήξεις:  

Οι ατελείς καταλήξεις γίνονται στον φθόγγο Δι, οι Εντελείς στον φθόγγο Πα και 

τελικές στον φθόγγο Γα. (Σημ.: Στα αργά παλαιά μελη του στιχηραρίου οι ατελείς 

κατα- λήξεις γίνονται στούς φθόγγους Νη, Πα, Εντελείς στούς Πα, Γα και τελικές στον 

Γα).  

7. Συστήματα:  

Χρησιμοποιεί  κυρίως το κατά τριφωνία ή τετράχορδο σύστημα με βασικό τετράχορδο 

το Γα-Ζω.  

8. Μελωδικές έλξεις :  

Μελωδικές έλξεις  σημειώνονται στον φθόγγο Βου προς τον Γα και στον φθόγγο Κε 

προς τον Ζω.  

9. Ιδιώματα:  

Πολλές μελωδίες, παρόλο που δεν ανήκουν στο παπαδικό ή καλοφωνικό είδος 

μελοποιίας, έχουν τονιστεῖ στο βαρύ διατονικό ήχο με βάση τον φθόγγο Ζω. Τέτοιες 

με- λωδίες είναι οι αργές καταβασίες «Νεύσει σου προς γεώ- δη», το δογματικό 

θεοτοκίο «Μήτηρ μεν Εγνώσθης», το Ζ ́ εεωθινό δοξαστικό «Ιδού σκοτία και πρωΐ» 

του Γ. Ραιδεστηνοῦ κ.τ.ο.  

10. Ισοκράτημα:  

Γίνεται στη βάση του ήχου Γα. Όταν πρόκειται να καταλήξει στούς φθόγγους Πα και 

Νη, αλλάζει ανάλογα με την πορεία του μελους.  
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11. Ήθος του ήχου:  

Το ήθος του βαρέος Εναρμονίου ήχου είναι ησυχαστικό και Εκφράζει γαλήνη και 

ἠρεμία.  

Με Βάση ΖΩ Ύφεση 

1.Βάση: 

Ο φθόγγος ΖΩ ύφεση.  

Η μαρτυρία του ήχου φανερώνει:  

          : ήχος βαρύς.  

       

3. Απήχημα:  

 

4. Κλίμακα:  

 

 

Η κλίμακα προχωρεί με διαζευγμενα τετράχορδα Ζω - Βου και Γα – Ζω, τα οποία 

χωρίζονται από ένα ν μείζονα διαζευκτικό τονο (Βου-Γα). Τά τετράχορδα προχωρούν 

κατά τονους μείζονα, μείζονα και ημίτονο.  

5. Δεσπόζοντες φθόγγοι: οι Πα, Δι και Ζω (άνω και κάτω).  

6. Καταλήξεις:  

Οι ατελείς καταλήξεις γίνονται στούς φθόγγους Πα, Γα και Δι, οι Εντελείς και τελικές 

στον φθόγγο Ζω.  

7. Συστήματα:  

Χρησιμοποιεί  κυρίως το οκτάχορδο ή επτάφωνο ή διαπασών σύστημα και Ορισμενες 

φορές το τετράχορδο ή κατά τριφωνία σύστημα.  

8. Μελωδικές έλξεις :  

Μελωδικές έλξεις  σημειώνονται στον φθόγγο Κε προς τον Ζω και στον φθόγγο Νη 

προς τον Πα.  
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Όταν η μελωδία στις καταλήξεις φθάνει ως τον φθόγγο Δι και Επιστρέφει στον φθόγγο 

Ζω, τοτε έχει τούς φθόγγους Δι και Κε με δίεση.  

Με Βάση ΖΩ Φυσικό 

Ο βαρύς ήχος με βάση τον φθόγγο Ζω φυσικό βρίσκεται στην αντιφωνία της 

θεωρητικῆς βάσης του Δευτέρου ήχου. Γι’ αυτο και Σε αρκετά μελη βρίσκουμε από 

την αρχή του μελους φθορά του Β ́ ήχου. Στον από τον φθόγγο Ζω βαρύ ήχο έχουν 

μελοποιηθεί  κυρίως παπαδικά μελη.  

1. Βάση: Ο φθόγγος Ζω (φυσικός).  

2. Αρκτικὴ μαρτυρία:  

 

3. Απήχημα:  

 

4. Κλίμακα:  

 

Η κλίμακα προχωρεί με συνημμενα τετράχορδα Ζω - Βου και Βου - Κε και με ένα  

προσλαμβανόμενο μείζονα τονο Κε - Ζω.  

5. Δεσπόζοντες φθόγγοι: οι Ζω, Πα και Γα.  

6. Καταλήξεις:  

Οι ατελείς και Εντελείς καταλήξεις γίνονται στούς φθόγγους Πα και Γα. Οι τελικές 

καταλήξεις γίνονται στον φθόγγο Ζω.  

7. Συστήματα: 

Χρησιμοποιεί κυρίως το οκτάχορδο ή επτάχορδο η διαπασών σύστημα. 

8. Ιδιώματα: 

Ορισμένες φορές ο ήχος αυτό συναντάται μετά χαρακτηστικά γνωρίσματα του πρώτο 

ήχου,  αλλά με τελική κατάλυση στο φθόγγο Ζω, ο ονομαζόμενος πρωτόβαρης. Σε αυτή 

την περίπτωση ακολουθεί τους δεσπόζοντες   φθόγγους,  τις καταλήξεις και τις 

μελωδικές έλξεις του  το πρώτο ήχου μέχρι να επανέλθει στον βαρύ. 
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 Σε ορισμένα μέλη στην αρκτική  μαρτυρία  το ήχο τίθεται η φθορά που λέγεται στο 

Ζω.  Στην περίπτωση αυτή έχουμε βαρύ τετράφωνο,  με τον φθόγγο Γα μονίμως με 

δίεση. 

 

ΗΧΟΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ 

1.Βάση: 

Ο ήχος πλάγιος του τετάρτου θεμελιώνεται Σε δύο φθόγγους: στον φθόγγο Νη (αργό 

και σύντομο στιχηράριο και παπαδική) και στον φθόγγο Γα (κυρίως ειρμολογικά μελη).  

2. Αρκτικὴ μαρτυρία:  

 

3. Απήχημα:  

Τὸ απήχημα του ήχου είναι τὸ Νε Άγιε. Για τά σύντομα μελη του:  

 

Για τά αργοσύντομα και αργά μελη του:  

 

4. Κλίμακα:  

Διάγραμμα της Κλίμακας του Πλ. δ ́ ήχου  

 

 Χρησιμοποιεί  την κλίμακα του διατονικού γένους με βάση τον φθόγγο Νη, 

αποτελούμενη από δύο όμοια τετράχορδα Νη – Γα και Δι – Νη, χωριζόμενα από ένα  

μείζονα διαζευκτικό τονο Γα – Δι.  

5.Δεσπόζοντες φθόγγοι:  οι Νη, τον Βου και τον Δι.  

6. Καταλήξεις:  

Καταλήξεις κάνει ατελείς στον Βου και στον Δι, εντελείς και τελικές στον Νη.  

8. Μελωδικές έλξεις :  
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α. Ο φθόγγος Βου έλκει τον Πα.  

β. Ο φθόγγος Δι έλκει τον Γα, όταν το μελος επιμένει ή καταλήγει στον Δι.  

9. Ιδιώματα:  

α. Ο φθόγγος άνω Ζω είναι φυσικός όταν ανεβαίνουμε προς τον άνω Νη και όταν 

κατεβαίνουμε από τον άνω Νη. Δέχεται όμως ύφεση στην περίπτωση που φθάνουμε 

μεχρι Εκεῖνον και κατεβαίνουμε.  

β. Όταν πρόκειται να ψάλλουμε κάποιο στίχο, τοτε αυτος αρχίζει από τον φθόγγο Νη, 

φθάνει μεχρι τον φθόγγο Δι και καταλήγει ανάλογα με το είδος της μελωδίας στον 

φθόγγο Νη. Ὠστοσο στην περίπτωση που ακολουθεί το προσόμοιο «Ὦ του παραδόξου 

θαύματος» η κατάληξη του στίχου γίνεται στον φθόγγο Βου.  

10. Ισοκράτημα:  

Γίνεται στη βάση του ήχου Νη. Όταν η μελωδία εκτείνεται στο οξύ τετράχορδο, τοτε 

γίνεται στον φθόγγο Δι και συχνα δημιουργεῖ ἄκουσμα τετάρτου ήχου από τον Δι 

(Άγια).  

11. Ήθος του ήχου:  

Το ήθος του πλαγίου τετάρτου ήχου είναι ησυχαστικό και σεμνό.  

 

Με βάση τον φθόγγο Γα  

1.Βάση: ΓΑ 

 

3. Απήχημα:  

 

4. Κλίμακα:  

Διάγραμμα της Κλίμακας του Πλ. δ ́ ήχου με βάση τον φθόγγο Γα  

 

Χρησιμοποιεί  την κλίμακα του διατονικού γένους με βάση τον φθόγγο Γα, 
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αποτελούμενη από δύο όμοια τετράχορδα Γα - Ζω και Νη - Γα, χωριζόμενα από ένα  

μείζονα διαζευκτικό τονο Ζω – Νη.  

5.Δεσπόζοντες φθόγγοι:  ο  Γα, ο Δι και ο Κε.  

6. Καταλήξεις:  

Καταλήξεις κάνει ατελείς στον Δι και στον Κε, εντελείς και τελικές στον Γα.  

7. Συστήματα:  

Ο ήχος πλάγιος του τετάρτου με βάση τον φθόγγο Γα χρησιμοποιεί  το τετράχορδο ή 

κατά τριφωνία σύστημα μεταφέροντας τη βάση του ήχου από τον φθόγγο Νη στον 

φθόγγο Γα.  

Κύριο χαρακτηριστικό του ήχου είναι ότι, όταν η με- λωδία κατεβαίνει μεχρι τον Πα, 

Επιστρέφει αμεσως στον Γα κάνοντας τις ανάλογες έλξεις  και προσδίδοντας στον ήχο 

κατανυκτικό χαρακτῆρα.  

 

Στον ήχο αυτο ψάλλονται: το αναστάσιμο απολυτίκιο του ήχου, το απολυτίκιο των 

Ἁγίων Αναργύρων, το απολυτίκιο και το κοντάκιο της Πεντηκοστῆς, το «αλληλούια», 

καθίσματα, οι κανόνες «Αρματηλάτην Φαραώ», «Υγράν διοδεύσας», «Σταυρόν 

χαράξας», το «Ιδού ο Νυμφίος», ο μικρός και ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας στην 

Υπεραγία Θεοτοκο κ. ά. 

 

 

 

 

Πρακτικό μέρος  

 

ΗΧΟΣ Β΄ 

Ἐξαποστειλάριον 

Γυναῖκες ἀκουτίσθητε, φωνὴν ἀγαλλιάσεως, Τύραννον ᾍδην πατήσας, φθορᾶς 

ἐξήγειρα κόσμον, δράμετε φίλοις εἴπατε, τοῖς ἐμοῖς εὐαγγέλια· βούλομαι γὰρ τὸ 

πλάσμα μου, χαρὰν ἐκεῖθεν αὐγάσαι, ἐξ ἧς προῆλθεν ἡ λύπη. 

 

 Ἐξαποστειλάριον 

Σαρκὶ ὑπνώσας ὡς θνητός, ὁ Βασιλεὺς καὶ Κύριος, τριήμερος ἐξανέστης, Ἀδὰμ ἐγείρας 

ἐκ φθορᾶς, καὶ καταργήσας θάνατον, Πάσχα τῆς ἀφθαρσίας, τοῦ κόσμου σωτήριον. 
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Κοντάκιον 

Τὰ ἄνω ζητῶν, τοῖς κάτω συναπτόμενος, καὶ ἅρμα πυρός, τὸν στῦλον ἐργασάμενος, δι' 

αὐτοῦ συνόμιλος, τῶν Ἀγγέλων γέγονας Ὅσιε, σὺν αὐτοῖς Χριστῷ τῷ Θεῷ, πρεσβεύων 

ἀπαύστως ὑπὲρ πάντων ἡμῶν. 

 

Ἐξαποστειλάριον 

Τοῖς Μαθηταῖς συνέλθωμεν, ἐν ὄρει Γαλιλαίας, πίστει Χριστὸν θεάσασθαι, λέγοντα 

ἐξουσίαν, λαβεῖν τῶν ἄνω καὶ κάτω, μάθωμεν πῶς διδάσκει, βαπτίζειν εἰς τὸ ὄνομα 

τοῦ Πατρός, ἔθνη πάντα, καὶ τοῦ Υἱοῦ, καὶ ἁγίου Πνεύματος, καὶ συνεῖναι, τοῖς 

Μύσταις ὡς ὑπέσχετο, ἕως τῆς συντελείας. 

 

Ἐξαποστειλάριον 

Τῶν Μαθητῶν ὁρώντων σε ἀνελήφθης, Χριστὲ πρὸς τὸν Πατέρα συνεδριάζων, 

Ἄγγελοι προτρέχοντες ἐκραύγαζον· Ἄρατε πύλας ἄρατε· ὁ Βασιλεὺς γὰρ ἀνῆλθε, πρὸς 

τὴν ἀρχίφωτον δόξαν. 

 

Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ.   

Οἶκος τοῦ Ἐφραθᾶ, ἡ Πόλις ἡ ἁγία, τῶν Προφητῶν ἡ δόξα, εὐτρέπισον τὸν οἶκον, ἐν 

ᾧ τὸ θεῖον τίκτεται. 

 

Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρὸν.  Στιχηρόν.  

Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου σε νεκρόν, ὁ Ἀριμαθαίας καθεῖλε, τὴν τῶν ἁπάντων ζωήν, σμύρνῃ 

καὶ σινδόνι σε Χριστὲ ἐκήδευσε, καὶ τῷ πόθῳ ἠπείγετο, καρδίᾳ καὶ χείλει, σῶμα τὸ 

ἀκήρατον, σοῦ περιπτύξασθαι, ὅμως συστελλόμενος φόβῳ, χαίρων ἀνεβόα σοι· Δόξα, 

τῇ συγκαταβάσει σου Φιλάνθρωπε. 

 

Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασιν.   

Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασιν, ἀναδήσωμεν Πέτρον καὶ Παῦλον; τοὺς διῃρημένους τοῖς 

σώμασι, καὶ ἡνωμένους τῷ Πνεύματι, τοὺς θεοκηρύκων πρωτοστάτας, τὸν μέν, ὡς τῶν 

Ἀποστόλων προεξάρχοντα, τὸν δέ, ὡς ὑπὲρ τοὺς ἄλλους κοπιάσαντα· τούτους γὰρ 

ὄντως ἀξίως, ἀθανάτου δόξης, διαδήμασι στεφανοῖ, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἔχων τὸ 

μέγα ἔλεος. 

 

ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ 

Ἀπολυτίκιον 

Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, καὶ οἱ φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν, καὶ ἵστατο 

Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου σῶμα. Ἐσκύλευσας τὸν ᾍδην, μὴ 

πειρασθεὶς ὑπ' αὐτοῦ, ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμενος τὴν ζωήν, ὁ ἀναστὰς ἐκ 

τῶν νεκρῶν, Κύριε δόξα σοι. 

 

Αἱ Ἀγγελικαὶ.  

Αἱ Ἀγγελικαί, προπορεύεσθε Δυνάμεις, οἱ ἐν Βηθλεέμ, ἐτοιμάσατε τὴν Φάτνην· ὁ 

λόγος γὰρ γεννᾶται, ἡ σοφία προέρχεται, δέχου ἀσπασμὸν ἡ Ἐκκλησία, εἰς τὴν χαρὰν 

τῆς Θεοτόκου, λαοὶ εἴπωμεν· Εὐλογημένος ὁ ἐλθών, Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. 



Θεωρία – Σημειογραφία ΙΙ. Τα γένη των διαστημάτων και το σύστημα της οκτωηχίας 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

163 

 

Ὅλην ἀποθέμενοι.  

Ὅλην ἀποθέμενοι, ἐν οὐρανοῖς τὴν ἐλπίδα, θησαυρὸν ἀσύλητον, ἑαυτοῖς οἱ Ἅγιοι 

ἐθησαύρισαν, δωρεὰν ἔλαβον, δωρεὰν διδοῦσι, τοῖς νοσοῦσι τὰ ἰάματα, χρυσὸν ἢ 

ἄργυρον, εὐαγγελικῶς οὐκ ἐκτήσαντο, ἀνθρώποις τε καὶ κτήνεσι, τάς εὐεργεσίας 

μετέδωκαν, ἵνα διὰ πάντων, ὑπήκοοι γενόμενοι Χριστῷ, ἐν παρρησίᾳ πρεσβεύωσιν, 

ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 

Τριήμερος ἀνέστης.  

Τριήμερος ἀνέστης Χριστέ, ἐκ τάφου, καθὼς γέγραπται, συνεγείρας τὸν Προπάτορα 

ἡμῶν· διό σε καὶ δοξάζει, τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, καὶ ἀνυμνεῖ σου τὴν Ἀνάστασιν. 

 

 

Βιβλιογραφία 

 

Κωνσταντίνου Γ., Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής Χρυσάνθου του εκ Μαδύτων, εκδ. 

Ι.Μ.Μ. Βατοπεδίου 2007. 

Πατριαρχική Επιτροπή, Στοιχειώδης διδασκαλία της Εκκλησιαστικής Μουσικής 

εκπονηθείσα επί τη βάσει του ψαλτηρίου, Κωνσταντινούπολη 1888. 

Χατζηαθανασίου Μιχ., Τα πρώτα βήματα εις την εκκλησιαστικήν βυζαντινήν μουσικήν, 

εκδ. Συνδέσμου Μουσικοφίλων, Ισταμπούλ 1954    

Χρυσάνθου, Εισαγωγή εις το Θεωρητικόν και Πρακτικόν της εκκλησιαστικής μουσικής, 

συνταχθείσα προς χρήσιν των σπουδαζόντων αυτήν κατά την νέαν μέθοδον, παρά 

Χρυσάνθου του εκ Μαδύτων Διδασκάλου του Θεωρητικού της Μουσικής. Εν 

Παρισίοις. Εκ της Τυπογραφίας Ριγνίου. Ευρίσκεται δε κατά τον Γαλατάν της 

Κωνσταντινουπόλεως. Παρά τω Α. Κάστρου, Τυπογράφω. 1821.  

Χρυσάνθου, Θεωρητικόν Μέγα της μουσικής συνταχθέν μεν παρά Χρυσάνθου 

Αρχιεπισκόπου Διρραχίου του εκ Μαδύτων εκδοθέν υπό Παναγιώτου Γ. Πελοπίδου 

Πελοποννησίου διά φιλοτίμου συνδρομής των ομογενών. Εν Τεργέστη. Εκ της 

τυπογραφίας Μιχαήλ Βάϊς 1832.   

 

 

  

 Εργασίες 

1) Τι ορίζεται «Βάση» των ήχων στην οκταηχία της Βυζαντινής Μουσικής; 

 

2) Τι ορίζεται «Αρκτική Μαρτυρία» των ήχων στην οκταηχία της Βυζαντινής 

Μουσικής; 

 

3) Τι ορίζεται «Απήχημα» των ήχων στην οκταηχία της Βυζαντινής Μουσικής; 
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4) Ποιοι είναι οι «Δεσπόζοντες Φθόγγοι» σε κάθε ήχο της Βυζαντινής Μουσικής; 

 

5) Τι ορίζονται «Καταλήξεις» των ήχων στην οκταηχία της Βυζαντινής 

Μουσικής; 

 

6) Ποια είναι τα «Ιδιώματα» των ήχων στην οκταηχία της Βυζαντινής Μουσικής; 

 

7) Τι ορίζεται «Σύστημα» των ήχων στην οκταηχία της Βυζαντινής Μουσικής; 

 

8) Τι ορίζεται «Μελωδικές Έλξεις» των ήχων στην οκταηχία της Βυζαντινής 

Μουσικής; 

 

9) Τι ορίζεται «Ήθος» των ήχων στην οκταηχία της Βυζαντινής Μουσικής; 
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11. Πρακτική Ι. Το ειρμολογικό γένος της μελοποιίας 

και οι τροπαριακοι ύμνοι 

 
 

Λέξεις κλειδιά: Ειρμολογικά μέλη, σύντομα μέλη: αργά ειρμολογικά μέλη, σύντομα 

ειρμολογικά μέλη 

 

Θεωρητικό μέρος 

 

Τα Ειρμολογικά Μέλη 

Τα είδη της Εκκλησιαστικής Μελοποιίας είναι τρία τα Ειρμολογικά, τα 

Στιχηραρικά και τα Παπαδικά. 

Ειρμολογικά ονομάζονται τα σύντομα μέλη, όχι μόνο οσον άφορα τη χρονική 

αγωγή της ψαλμωδίας τους, αλλά κυρίως οσον άφορα τη σύνθεση των μελωδιών. Κάθε 

συλλαβή του κειμένου αντιστοιχει κατα κανόνα σε έναν φθόγγο - χρόνο της μελωδίας, 

ενώ οι τονιζομενες συλλαβές καί οι καταλήξεις έχουν συχνά 2 ή περίσοτερους χρονους. 

Τό ότι κάθε συλλαβή του κειμένου έχει καί εναν χρονο η φθόγγο μουσικό κάνει τα 

μέλη αυτα νά λέγονται με γρηγορη χρονικη άγωγη. 

Τα είρμολογικά μέλη διακρίνονται σε:  

α) Σύντομα και 

β) Αργά, τα όποια είναι ή απόδοση της σύντομης μελωδίας σε διπλάσιο χρόνο, 

όπως έλεγαν οι παλαιοι διδάσκαλοι, οι όποιοι από τήν ϊδια μουσική σύνδεση 

εκτελούσαν τόν υμνο εϊτε σε αργό είτε σε σύντομο δρόμο. 

 Στα είρμολογικά μέλη ανήκουν: τροπάρια, απολυτίκια, κοντάκια, καθίσματα, 

ειρμοί κανόνων, εξαποστειλάρια και στιχηρά προσόμοια των ακολουθιών. Τα μέλη 

αυτα βρίσκονται σήμερα στα μουσικά βιβλία που έχουν τόν τίτλο «Ειρμολόγιον». 

 

 

Παράδειγμα: 
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Πρακτικό μέρος 

 

ΗΧΟΣ Γ΄ 

Ἐξαποστειλάριον 

Ἀπόστολοι ἐκ περάτων, συναθροισθέντες ἐνθάδε, Γεθσημανῇ τῷ χωρίῳ, κηδεύσατέ 

μου τὸ σῶμα, καὶ σὺ Υἱὲ καὶ Θεέ μου παράλαβέ μου τὸ πνεῦμα. 

 

Ἀπολυτίκιον 

Ἀπόστολοι Ἅγιοι, πρεσβεύσετε τῷ ἐλεήμονι Θεῷ ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ 

ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν. 

 

Ἐξαποστειλάριον 

Ἐν πνεύματι τῷ ἱερῷ παραστὰς ὁ Πρεσβύτης, ἀγκάλαις ὑπεδέξατο, τὸν τοῦ νόμου 

Δεσπότῃν, κραυγάζων. Νῦν τοῦ δεσμοῦ με, τῆς σαρκὸς ἀπόλυσον, ὡς εἴρηκας ἐν 

εἰρήνῃ· εἶδον γὰρ τοῖς ὀφθαλμοῖς, ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ Ἰσραὴλ σωτηρίαν. 

 

Ἐξαποστειλάριον 

Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἀνατολὴ ἀνατολῶν, καὶ οἱ ἐν σκότει καὶ 

σκιᾷ, εὕρομεν τὴν ἀλήθειαν· καὶ γὰρ ἐκ τῆς Παρθένου ἐτέχθη ὁ Κύριος. 

 

Κοντάκιον 
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Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν ὑπερούσιον τίκτει, καὶ ἡ γῆ τὸ Σπήλαιον, τῷ ἀπροσίτῳ 

προσάγει. Ἄγγελοι μετὰ Ποιμένων δοξολογοῦσι. Μάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος ὁδοιποροῦσι· 

δι' ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός. 

 

Ἀπολυτίκιον 

Θείας πίστεως ὁμολογία, ἄλλον Παῦλον σε τῇ Ἐκκλησίᾳ, ζηλωτὴν ἐν ἱερεῦσιν 

ἀνέδειξε, Συνεκβοᾷ σοι καὶ Ἄβελ πρὸς Κύριον, καὶ Ζαχαρίου τὸ αἷμα τὸ δίκαιον, 

Πάτερ Ὅσιε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 

 

Ἐξαποστειλάριον 

Ὁ οὐρανὸν τοῖς ἄστροις, κατακοσμήσας ὡς Θεός, καὶ διὰ τῶν σῶν Ἀγγέλων, πᾶσαν 

τὴν γῆν φωταγωγῶν, Δημιουργὲ τῶν ἁπάντων, τοὺς ἀνυμνοῦντάς σε σῷζε. 

 

 

Κάθισμα 

Τὴν ὡραιότητα, τῆς παρθενίας σου, καὶ τὸ ὑπέρλαμπρον, τὸ τῆς ἁγνείας σου, ὁ Γαβριὴλ 

καταπλαγείς, ἐβόα σοι Θεοτόκε. Ποῖόν σοι ἐγκώμιον, προσαγάγω ἐπάξιον, τί δὲ 

ὀνομάσω σε; ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι· διὸ ὡς προσετάγην βοῶ σοι· Χαῖρε ἡ 

Κεχαριτωμένη. 

 

ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ 

 

Ἀπολυτίκιον 

Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον, ἠνέῳξας τῷ Λῃστῇ τὸν Παράδεισον, τῶν 

Μυροφόρων τὸν θρῆνον μετέβαλες, καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις κηρύττειν 

ἐπέταξας· ὅτι ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

 

 

 

 Βιβλιογραφία 

 

Ιωακείμ Α., Θεωρία και πράξη της ψαλτικής τέχνης, Ι. Μ. Φθιώτιδος, Λαμία 2020 

Κωνσταντίνου Γ., Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής Χρυσάνθου του εκ Μαδύτων, εκδ. 

Ι.Μ.Μ. Βατοπεδίου 2007 

Κωνσταντίνου Γ., Αναστασιματάριον Ιωάννου Πρωτοψάλτου, εκδ. Ι.Μ.Μ. Βατοπεδίου 

2016 

Μαργαζιώτη Ι. Θεωρητικό βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, Εκδ. Νάκας, Αθήνα 

1958 

Χατζηθεοδώρου Γ., Μέθοδος διδασκαλίας της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, 

Μέρος δεύτερο, Θεωρητικόν, Εκδ. Μιχαήλ Πολυχρονάκη, Νεάπολη Κρήτης 2016 
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Χρυσάνθου, Θεωρητικόν Μέγα της μουσικής συνταχθέν μεν παρά Χρυσάνθου 

Αρχιεπισκόπου Διρραχίου του εκ Μαδύτων εκδοθέν υπό Παναγιώτου Γ. Πελοπίδου 

Πελοποννησίου διά φιλοτίμου συνδρομής των ομογενών. Εν Τεργέστη. Εκ της 

τυπογραφίας Μιχαήλ Βάϊς 1832.   

 

 

 

 Εργασίες 

 

1) Τι ορίζεται Ειρμολογικό Μέλος; 

 

2) Τι ορίζεται Σύντομο Ειρμολογικό Μέλος; 

 

3) Τι ορίζεται Αργό Ειρμολογικό Μέλος; 

 

4) Ποια Τροπάρια στον Εσπερινό ανήκουν στα Ειρμολογικά Μέλη; 

 

5) Ποια Τροπάρια στον Όρθρο ανήκουν στα Ειρμολογικά Μέλη; 

 

6) Ποια Τροπάρια στην Θεία Λειτουργία ανήκουν στα Ειρμολογικά Μέλη; 
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12. Πρακτικη ΙΙ. Το στιχηραρικό γένος της μελοποιίας 

 
Λέξεις κλειδιά: Ειρμολογικά μέλη, σύντομα μέλη, αργά ειρμολογικά μέλη, σύντομα 

ειρμολογικά μέλη 

 

Θεωρητικό μέρος 

 

Στιχηραρικά μέλη 
 

Τα είδη της Εκκλησιαστικής Μελοποιίας είναι τρία, τα Ειρμολογικά, τα Στιχηραρικά 

και τα Παπαδικά. 

Στιχηραρικά μέλη ονομάζονται οι μουσικές συνθέσεις - ιδιόμελα του Εσπερινού και 

του Όρθρου των όποιων προηγούνται ψαλμικοι στίχοι, και διαφέρουν από τις 

συνθέσεις του Ειρμολογίου στο ότι έχουν δικό τους (Ίδιον) μέλος. Σε κάθε συλλαβη 

του ποιητικού κειμένου αντιστοιχούν συνήθως δύο χρόνοι της μελωδίας, οι όποιοι 

γίνονται τέσσερις ή και παραπάνω στις τονιζόμενες, κυρίως, συλλαβές και στις 

καταλήξεις. Τα μέλη αυτά είναι το κατ' εξοχήν είδος της εκκλησιαστικής μελοποιίας. 

 

Τα στιχηρά ιδιόμελα διακρίνονται σε: 

(α) Ιδιόμελα των οποίων προηγείται ψαλμικός στίχος, καί 

(β) Ιδιόμελα των οποίων προηγείται η μικρη δοξολογία Δόξα Πατρί. (Δοξαστικά) και 

τα οποία ψάλλονται σε αργότερο χρόνο από τα ιδιόμελα πού ψάλλονται με στίχο. 

Τα στιχηραρικά μέλη διακρίνονται και αυτα σε σύντομα και σε αργά. Στα σύντομα 

ανήκουν όλες οι συνθέσεις πού αναφέραμε προηγουμένως ενώ στα άργά ανήκουν όλες 

οι εξηγήσεις των ιδιομέλων της μεταβυζαντινής εποχής, και κυρίως των δοξαστικών 

ιδιομέλων, σε αργή απόδοση του μέλους κατά τις πανηγυρικές ακολουθίες διαφόρων 

εορτών, όπως υπάρχουν στο συντετμημένο Δοξαστάριο του Ιακώβου Πρωτοψάλτου 

 

Παράδειγμα: 
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Πρακτικό μέρος 

 

ΕΩΘΙΝΟΝ Α'  Ἦχος α' 

Εἰς τὸ ὄρος τοὶς Μαθηταῖς ἐπειγομένοις, διὰ τὴν χαμόθεν ἔπαρσιν, ἐπέστη ὁ Κύριος, 

καὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν καὶ τὴν δοθεῖσαν ἐξουσίαν, πανταχοῦ διδαχθέντες, εἰς τὴν 

ὑπ' οὐρανὸν ἐξαπεστέλλοντο, κηρύξαι τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν , καὶ τὴν εἰς 

Οὐρανοὺς ἀποκατάστασιν, οἷς καὶ συνδιαιωνίζειν, ὁ ἀψευδὴς ἐπηγγείλατο, Χριστὸς ὁ 

Θεός, καὶ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 

Θεοτοκίον Ἦχος α' 

Τὴν παγκόσμιον δόξαν, τὴν ἐξ ἀνθρώπων σπαρεῖσαν, καὶ τὸν Δεσπότην τεκοῦσαν, τὴν 

ἐπουράνιον πύλην, ὑμνήσωμεν Μαρίαν τὴν Παρθένον, τῶν Ἀσωμάτων τὸ ᾆσμα, καὶ 

τῶν πιστῶν τὸ ἐγκαλλώπισμα· αὕτη γὰρ ἀνεδείχθη οὐρανός, καὶ ναὸς τῆς Θεότητος· 

αὕτη τὸ μεσότοιχον τῆς ἔχθρας καθελοῦσα, εἰρήνην ἀντεισῆξε, καὶ τὸ Βασίλειον 

ἠνέῳξε. Ταύτην οὖν κατέχοντες, τῆς πίστεως τὴν ἄγκυραν, ὑπέρμαχον ἔχομεν, τὸν ἐξ 

αὐτῆς τεχθέντα Κύριον. Θαρσείτω τοίνυν, θαρσείτω λαὸς τοῦ Θεοῦ· καὶ γάρ αὐτὸς 

πολεμήσει τοὺς ἐχθρούς, ὡς παντοδύναμος. 

 

Θεοτοκίον  Ήχος πλ. α' 

Εν τή ερυθρά θαλάσση τής απειραγάμου Νύμφης εικών διεγράφη ποτέ. Εκεί Μωϋσής 

διαιρέτης τού ύδατος, ενθάδε Γαβριήλ υπηρέτης τού θαύματος, τότε τόν βυθόν 

επέζευσεν αβρόχως, Ισραήλ, νύν δέ τόν Χριστόν εγέννησεν ασπόρως η Παρθένος, η 

θάλασσα μετά τήν πάροδον τού Ισραήλ, έμεινεν άβατος, η άμεμπτος μετά τήν κύησιν 

τού Εμμανουήλ, έμεινεν άφθορος, ο ών καί προών, καί φανείς ως άνθρωπος, Θεός 

ελέησον ημάς. 

 

Θεοτοκίον  Ήχος πλ. β' 

Τίς μή μακαρίσει σε, Παναγία Παρθένε; τίς μή ανυμνήσει σου τόν αλόχευτον τόκον; ο 

γάρ αχρόνως εκ Πατρός εκλάμψας Υιός μονογενής, ο αυτός εκ σού τής Αγνής 

προήλθεν, αφράστως σαρκωθείς, φύσει Θεός υπάρχων, καί φύσει γενόμενος άνθρωπος 

δι' ημάς, ουκ εις δυάδα προσώπων τεμνόμενος, αλλ' εν δυάδι φύσεων, ασυγχύτως 

γνωριζόμενος. Αυτόν ικέτευε, σεμνή Παμμακάριστε, ελεηθήναι τάς ψυχάς ημών. 
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Εργασίες 

 

1) Τι ορίζεται Στιχηραρικό Μέλος; 

 

2) Σε πόσες κατηγορίες διακρίνονται τα Στιχηραρικά Μέλη;  

 

3) Ποια Τροπάρια στον Εσπερινό ανήκουν στα Στιχηραρικά Μέλη; 

 

4) Ποια Τροπάρια στον Όρθρο ανήκουν στα Στιχηραρικά Μέλη; 

 

5) Τα Δοξαστικά σε ποιο είδος της μελοποιίας ανήκουν; 

 

6) Τα Απόστιχα σε ποιο είδος της μελοποιίας ανήκουν ; 

 

7) Ποια είναι η διαφορά του Στιχηρικού Μέλους από Ειρμολογικό; 
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13. Πρακτική IΙΙ. Το παπαδικό γένος της μελοποιίας 

 
 

Λέξεις κλειδιά: Ειρμολογικά μέλη, σύντομα μέλη, αργά ειρμολογικά μέλη, σύντομα 

ειρμολογικά μέλη 

 

Θεωρητικό μέρος 

 

Τα είδη της Εκκλησιαστικής Μελοποιίας είναι τρία, τα Ειρμολογικά, τα Στιχηραρικά 

και τα Παπαδικά. 

 

Παπαδικό ονομάζονται τα µέλη ψάλλονται πολύ αργά και σε κάθε συλλαβή 

αντιστοιχούν πολλοί χρόνοι. Στο παπαδικό γένος ανήκουν τα χερουβικά, κοινωνικά 

κτλ. ονοµάστηκε έτσι γιατί όταν ψάλλονται τα µέλη αυτά ο ιερέας έχει τη δυνατότητα 

να καλύψει διάφορες λειτουργικές ανάγκες. Εκτός από αυτά τα είδη υπάρχει και η 

εµµελής απαγγελία µε την οποία λέγονται ο Απόστολος, το Ευαγγέλιο κ.τ.λ. 

 

Παράδειγμα: 
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Πρακτικό μέρος 

 

 Οἱ τὰ Χερουβεὶμ μυστικῶς εικονίζοντες καὶ τῇ Ζωοποιῷ Τριάδι τὸν Τρισάγιον 

ὕμνον προσᾴδοντες πᾶσαν την βιωτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν ὠς τὸν βασιλέα τῶν 

ὃλων ὑποδεξόμενοι ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν· Ἀλληλούϊα.", 

που ψάλλεται σ' όλες τις λειτουργίες. 

 Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶv οὺρανῶv, ἀλληλούϊα.  

 Τοῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ σήμερον, Υἱὲ Θεοῦ κοινωνόν με παράλαβε· οὐ μὴ 

γὰρ τοῖς ἐχθροῖς σου τὸ Μυστήριον εἴπω· οὐ φίλημά σοι δώσω καθάπερ ὁ Ἰούδας· ἀλλ' 

ὡς ὁ ληστὴς ὁμολογῶ σοι· Μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.", που ψάλλεται 

στη λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης. 

 Σιγησάτω πᾶσα σὰρξ βροτεία, καὶ στήτω μετὰ φόβου και τρόμου, καὶ μηδὲν γήϊνον 

ἐν ἑαυτῇ λογιζέσθω· ὁ γὰρ Βασιλεὺς τῶν Βασιλευόντων, καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων 

προσέρχεται σφαγιασθῆναι καὶ δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς· προηγοῦνται δὲ 

τούτου οἱ Χοροὶ τῶν Ἀγγέλων μετὰ πάσης ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας, τὰ πολυόμματα 

Χερουβεὶμ καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα Σεραφεὶμ, τὰς ὄψεις καλύπτοντα καὶ βοῶντα τὸν ὕμνον· 

Ἀλληλούϊα. (ψάλλεται στη Λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου και στη Λειτουργία του 

Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου) 

 Νῦν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σὺν ἡμῖν ἀοράτως λατρεύουσιν· ἰδοὺ γὰρ 

εἰσπορεύεται ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης. Ἰδοὺ θυσία μυστικὴ τετελειωμένη δορυφορεῖται· 

πίστει καὶ πόθῳ προσέλθωμεν, ἵνα μέτοχοι ζωῆς ἀιωνίου γενώμεθα. Ἀλληλούϊα." που 

ψάλλεται στη Λειτουργία των Προηγιασμέων Δώρων τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ο 

οποίος είναι και ο αρχαιότερος πάντων. 
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Ι.Μ.Μ. Βατοπεδίου 2007 

Κωνσταντίνου Γ., Αναστασιματάριον Ιωάννου Πρωτοψάλτου, εκδ. Ι.Μ.Μ. Βατοπεδίου 

2016 

Μαργαζιώτη Ι. Θεωρητικό βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, Εκδ. Νάκας, Αθήνα 

1958 

Χατζηθεοδώρου Γ., Μέθοδος διδασκαλίας της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, 

Μέρος δεύτερο, Θεωρητικόν, Εκδ. Μιχαήλ Πολυχρονάκη, Νεάπολη Κρήτης 2016 

Χρυσάνθου, Θεωρητικόν Μέγα της μουσικής συνταχθέν μεν παρά Χρυσάνθου 

Αρχιεπισκόπου Διρραχίου του εκ Μαδύτων εκδοθέν υπό Παναγιώτου Γ. Πελοπίδου 

Πελοποννησίου διά φιλοτίμου συνδρομής των ομογενών. Εν Τεργέστη. Εκ της 

τυπογραφίας Μιχαήλ Βάϊς 1832.   

 

 

 

 

Εργασίες 

 

 

1) Τι ορίζεται Παπαδικό Μέλος; 

 

2) Ποια η διαφορά του Παπαδικού Μέλους από το Στιχηραρικό Μέλος; 

 

3) Ποια η διαφορά του Παπαδικού Μέλους από το Ειρμολογικό Μέλος; 

 

4) Γιατί ονομάσθηκε Παπαδικό Μέλος; 

 

5) Ποιοι ύμνοι ανήκουν στα Παπαδικά Μέλη; 

 

6) Εκτός από τα τρία είδη της μελοιποιίας υπάρχει άλλο είδος; 
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14. Αισθητική και ιεροπρέπεια του ιεροψάλτου σήμερα 

 

Λέξεις κλειδιά:  Η εμφάνιση ιεροψάλτου, Η στάση του ιεροψάλτου, αναλόγιο – 

Ψαλτήρι, ψαλμωδία – τρόπος, ύφος ψαλσίματος, απόδοσις νοήματος, χορός, Ωδείον, 

Ωδή 

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΙΕΡΟΨΑΛΤΟΥ 

Η εμφάνιση 

Η εμφάνιση του ιεροψάλτου πρέπει να είναι ιεροπρεπής. Ιεροπρέπειαν προσδίδει στον 

ψάλτην κατά πολύ η περιβολή του ράσου κατά την διάρκειαν της ασκήσεως του ιερού 

του λειτουργήματος. H σοβαροπρεπής αμφίεσις συντελεί τα μέγιστα εις την 

συνειδητοποίησιν εκ μέρους του πιστού λαού της μυσταγωγικής ατμοσφαίρας της 

Λατρείας. Αυτή ωσαύτως, ομού μετ’ άλλων στοιχείων, περί ων κατωτέρω, δύναται να 

οδήγηση τους εκκλησιαζομένους εις την κατανόησιν της ιεράς ώρας και του 

καθήκοντος, όπερ εκλήθησαν να επιτελέσουν εντός του ναού. 

 

Η στάση 

Δεν είναι όμως μόνο η ιεροπρεπής εμφάνισις του ιεροψάλτου εκείνη, η οποία 

συμβάλλει εις την ουσιαστικήν Λατρείαν του Θεού Είναι και η ευλαβής του στάσις 

κατά την ώραν της ασκήσεως της ιεράς του διακονίας. Ο ιεροψάλτης πρέπει να 

διακατέχεται από συναίσθηση πως συνεχίζει το έργον μεγάλων της Πατέρων της 

Εκκλησίας, ειδικά όταν ψάλλει άσματα θρησκευτικά, τα οποία συνέταξαν οι Άγιοι 

Πατέρες. Καλείται να γίνη εκπρόσωπος της προσευχομένης ευχαριστιακής κοινότητας 

και εξ ονόματός της να απευθύνη προς τον Θεόν δοξολογίες και ικεσίες. 

 

Η έγκαιρη κατάληψη του στασιδίου 

Ο Ιεροψάλτης θα πρέπει να έρχεται εγκαίρως στο στασίδι από το ¨Ευλογητός…¨ και 

μετά το πέρας της αναγνώσεως του Εξαψάλμου να καταλάβη την θέση του, πάντως 

μετά προσοχής και κατανύξεως. Όταν ο λαός δεν διακρίνει στους ανθρώπους της 

Εκκλησίας πίστη και ευλάβεια και διαπιστώνει ότι περιοριζώμεθα μόνο στα λόγια, ενώ 

η πράξη λέει άλλα τότε και δικαίως κλονίζεται και δυσμενώς επηρεάζεται, και μας 

κατακρίνει. 
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Όχι περιττές μετακινήσεις 

Εξ άλλου δεν επιτρέπεται η περιοδική εγκατάλειψη του στασιδίου κατά την 

οποιαδήποτε ακολουθία είτε για ξεκούραση, είτε για να μπει στο Ιερό Βήμα. Η Θεία 

Λατρεία απ' αρχής μέχρι τέλους είναι ιερή. Η εγκατάλειψη του ιεροψάλτου από του 

στασιδίου ή και η απομάκρυνση αυτού ή των βοηθών αυτού κατά την ώρα του 

Ευαγγελίου η του Κηρύγματος, τον εκθέτει στα μάτια των πιστών, ενοχλεί και 

σκανδαλίζει το πλήρωμα, γίνεται πρόξενος αταξίας και θορύβου καιζημιώνει την 

ατμόσφαιρα της Λατρείας. Η ώρα της αναγνώσεως, του ιερού Ευαγγελίου είναι ιερή. 

Θα ακουσθή ο λόγος του Θεού. Περικλείει εντός του πάσαν την σοφία. Μαζί με τους 

πιστούς, όρθιος και ακίνητος παραμένει και ο ιεροψάλτης. Δεν μετακινείται. Η ώρα 

του θείου κηρύγματος, εντεταγμένη μέσα εις τα πλαίσια της ορθόδοξης Λατρείας, είναι 

και αυτή ιερή 

 

Αποφυγή περιττών συζητήσεων 

Θα πρέπει να αποφεύγει ασφαλώς τις περιττές συζητήσεις και συνομιλίες στο Ψαλτήρι. 

Καμία συζήτηση επιτρέπεται επί του  του στασιδίου, ούτε σχόλια, ούτε πολύ 

περισσότερο συζητήσει. Οι συνεννοήσεις των Ιεροψαλτών πρέπει να γίνονται πάντοτε 

χαμηλοφώνως, και ει δυνατόν πριν την Ακολουθία. Επί του στασιδίου πρέπει να 

επικρατεί άκρα σιγή, ησυχία, τάξις, ευλάβεια, ευπρέπεια και σεμνότης 

 

Μετρημένες κινήσεις 

Συναφές προς την όλην του ιεροψάλτου στάσιν είναι και το ζήτημα των εν γένει 

κινήσεων αυτού . Κινήσεις αργαί, μετρημένοι, περιοριζόμενοι εις τας αυστηρώς 

απαραιτήτους και αναγκαίας, υποβοηθούν τους πιστούς και διευκολύνουν την 

ανάτασίν των. Κινήσεις όμως χειρών και κτυπήματα ποδών συνήθως προς τήρησιν του 

ρυθμού, άλλαι κινήσεις της κεφαλής και του λοιπού σώματος άμετροι, απεριόριστοι, 

εκτός του ότι είναι ενοχλητικαί δια τους παρακολουθούντας, καθίστανται και 

αντιπαθητικοί και επιδρούν δυσμενώς επί των πιστών. Η τήρησις του χρόνου διά της 

ποδοκρουσίας δύναται να αντικατασταθή διά σεμνής και ελαφράς κινήσεως της μιας 

χειρός. Το αυτό δύναται να συμβή και διά την διεύθυνσιν του χορού. Αντί των 

μεγαλειωδών και πομπωδών κινήσεων αμφοτέρων των χειρών, διαγραφουσών 

επαλλήλους κύκλους εις τον αέρα, είναι προτιμώτερον να κινήται ελαφρώς η μία χείρ 

κατά τρόπον ήπιον, σοβαρόν και σεμνόν,άνευ υπερμέτρων τανυσμών, προκαλούντων 

ενίοτε την θυμηδίαν. Όσον περισσότερον μετρημένος είναι εις τας κινήσεις αυτού ο 



Αισθητική και ιεροπρέπεια του ιεροψάλτου σήμερα 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

178 

ιεροψάλτης, τόσον περισσότερον οικοδομεί τους ορώντας και ακούοντας αυτόν. Και 

τόσον περισσότερον συμβάλλει εις την αρτιωτέραν διεξαγωγήν της θείας Λατρείας. 

 

Οι μορφασμοί 

Μερικοί Ιεροψάλτες συνηθίζουν να συνοδεύουν την απόδοση των ύμνων με διάφορους 

μορφασμούς, οι οποίοι αποβλέπουν είτε εις το να προσδώσουν έμφαση στο 

ψαλλόμενον, είτε στο να διευκολύνουν την ομαλή έξοδον της φωνής, είτε για ν’ 

αποδώσουν καλύτερα το άσμα. Και οι τρεις περιπτώσεις δεν δικαιολογούν, τις 

παραμορφώσεις του προσώπου, ή το υπερβολικόν άνοιγμα του στόματος ή τις 

συσπάσεις των μυών. Με λίγη καλή θέληση δύναται να διορθωθει αυτό.  

 

Αποφυγή περισπασμού του νου 

Κατακλείοντες την παράγραφο αυτή θα πούμε, ότι την κατά πάντα ιεροπρεπή και 

ευλαβή του στάση ο ιεροψάλτης θα τονίζει την απαιτούμενη συγκέντρωση στο έργο 

του.  Όταν η διάνοια του Ιεροψάλτη περισπάται αλλού, και ο νους περιφέρεται, 

μειώνεται και η απόδοσις. Επί πλέον δε, λόγω του περισπασμού της διανοίας, μπορεί 

να εκτεθή ενώπιον του εκκλησιάσματος και να εκτεθεί ανεπανόρθωτα.  

Η ιερή στιγμή της Θείας Λατρείας επιβάλλει συγκέντρωση της προσοχής προς τα 

ψαλλόμενα κι έτσι διακρίται η σοβαρτητά του και γίνεται παράδειγμα προς μίμησιν.  

 

Ο τρόπος της ψαλμωδίας 

Μαζί με την εμφάνιση και με τον τρόπο της προσφοράς της ψαλμωδίας, όχι μόνον 

συμπληρώνει, αλλά ολοκληρώνει το έργο του. Η καλή και ωραία εκτέλεση των ύμνων 

συντελεί τα μέγιστα στη λειτουργικήν αναγέννησιν. Αντιγράφομεν ό,τι σχετικώς προ 

ολοκλήρου 30ετίας είχε διατυπωθή": «Δεν πρέπει να λησμονήται πόσον μεγάλην 

σημασίαν έχει σήμερον η εκτέλεσις εις την μουσικήν. Η εκτέλεση λοιπόν των ύμνων, 

είναι η πεμπτουσία για την επιτυχία στην μεγάλη και ιερά ιεροψαλτική αποστολή. Εάν 

απουσιάζη το στοιχείο της καλής και κατά τους κανόνες της τέχνης αποδόσεως των 

ψαλλομένων ύμνων, τότε ο σκοπός της ψαλμωδίας δεν επιτυγχάνεται. Εδώ να μην 

ξεχνάμε πως η κλασική λεγομένη παραδοσιακή μουσική έχει την δυνατότητα να 

διεγείρη ευγενή συναισθήματα και κατάνυξη των ακροατών της και να δημιουργεί 

επιθυμία για προσευχή. Διαφορετικά όταν ο Ιεροψάλτης δίνει βάση στο εξωτερικόν 

περίβλημα και επιδίδεται, εv ονόματι δήθεν της τέχνης, στην έκτέλεσιν «μαθημάτων» 

υπάρχει φόβος να ξεχάσει τον λόγο για τον οποίο έχει ταχθεί. Κι έτσι ο πιστός αντί 
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ύμνων καταληπτών, να ακούει την εκτέλεσιν δύσκολων μουσικών κομματιών, εχόντων 

αξίαν μόνο για τους ειδικούς, με αποτέλεσμα να μη εκπληρώνη τον σκοπόν του.  

 

Ο προορισμός της βυζαντινής μουσικής 

Προς τον σκοπόν τούτον ικανήν και πολύτιμον δύναται να προσφέρη υπηρεσίαν η 

μουσική, ήτις δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσον προς κατάκτησιν του ως άνω σκοπού. 

Το καλλιτέχνημα είναι και πρέπει να μείνη πηγή ανεξάντλητος συγκινήσεως και χαράς. 

Εις τα χριστιανικά καλλιτεχνήματα «κυριαρχεί ο θρίαμβος του αγαθού κατά του κακού, 

η νίκη του πνεύματος κατά του κόσμου, η έξαρσις της ανθρωπίνης προσωπικότητος, ο 

ηρωισμός και η αγιοποίησις της ανθρωπίνης βουλήσεως, η γαλήνη και η χαρά της 

ψυχής η απορρέουσα από την συναίσθησιν της κατακτήσεως της χριστιανικής 

αληθείας ως χαροποιού φωτός και δόξης αιωνίου» (Σάμου Ειρηναίος ενθ' ανωτ. σ. 

162). Οι μεγάλοι μελωδοί οι οποίοι ήσαν και οι ποιηταί των ύμνων, δεν εμελοποίησαν 

αυτούς δια να περικαλύψουν το νόημά των δια του τεχνικού μουσικού πέπλου. 

Αντιθέτως επρόσεξαν την διάσωσιν ακεραίας της εννοίας του ύμνου, διότι εξ αυτής 

κυρίως εξαρτάται η δημιουργία των απαραιτήτων εκείνων συναισθημάτων εν τη 

καρδία του λαού. Και εάν έχωμεν μέλη τεχνικώς άψογα, αργά, με μελωδίαν μη 

διευκολύνουσαν την κατανόησιν του νοήματος, ταύτα δυνάμεθα να είπωμεν ότι 

συνετέθησαν δι' ειδικούς λόγους υπό αοιδίμων διδασκάλων αφορώντων εις ανάγκας 

της εποχής, σήμερον δε διατηρούν σχολαίαν αξίαν και ιστορικήν της εξελίξεως της 

μουσικής σημασίαν. Δεν υπεισερχόμεθα εις το θέμα της γνησιότητος των τοιούτων 

μελών και της προελεύσεως αυτών, καθότι περί τούτου πολλά έχουν γραφεί. 

 

 

Το ύφος της βυζαντινής μουσικής 

Ο μέγας και υψηλός σκοπός τον οποίον η εκκλησιαστική μουσική έχει να επιτελέση, 

προσδιορίζει φυσικά και το ύφος της. Αυτό φέρει χαρακτήρα εκκλησιαστικό και 

πνευματικό. Έγραφέ που σχετικώς ο Ι.Σακελλαρίδης προ ετών τα εξής σημαντικά: 

«Οπόσην χάριτα οφείλομεν τη μητρί ημών Εκκλησία τη περισωσάση ως εν ακλύστω 

λιμένι, τας περισέμνους και ηθικωτάτας ωδάς, δι'ων ο νους και η καρδία καθαιρόμενοι 

ευθύνονται ως θυμίαμα λιβάνου προς τον θρόνον του αιωνίου πατρός, δια ρημάτων 

κάλλους αμηχάνου και μελοποιΐας ιεροπρεπούς μη παραγούσης ημάς διά της 

αναπολιτικής φαντασίας ούτε εις το θέατρον, ούτε εις τας βαναυσότητας των οδών, 

ένθα ψυχαί, παρεστραμμέναι της κατά φύσιν έξεως, ποιούνται χρήσιν ανειμένων και 
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παρακεχρωσμένων μελών. Μάλιστα δ’ όταν η διδασκαλία της ιεράς μουσικής γίγνηται 

παρ’ ανδρών ου μόνον εμπείρων, αλλά και φερόντων την των θείων λόγων εύσεπτον 

αγνείαν, και καθαρευόντων από πραγμάτων και βουλευμάτων πονηρών, και 

κατοκωχίμων υπό ριπών ενθέου μανίας ώστε να δύνωνται και τας των άλλων ψυχάς να 

ποιώσι ενθουσιαστικάς. Ναι. Διότι τότε και μόνον τότε καταλείπεται ώσπερ εμπύρευμά 

τι εν τη ψυχή του ακροατού. Και τότε μόνον αληθεύει το λόγιον: η ζωή γεννά ζωήν». 

(Κ.Δ. Παπαδημητρίου: Ο Ι. Σακελλαρίδης και το παρ’ ημίν μουσικόν ζήτημα εν 

«Εκκλησία» 1939 σ. 10). 

Δυστυχώς όσα προείπαμε, η κακώς εννοουμένη πρόοδος, κατέλαβε και τους 

Δασκάλους της Βυζαντινής Μουσικής που τόλμησαν σε πολλές περιπτώσεις την 

αντικατάσταση της παραδοσιακής μας μουσικής δια της ξενικής ευρωπαϊκή. Δεν λέμε 

ότι και η μουσική δεν έχει ανάγκην προόδου, και μελέτης των σχετικών προβλημάτων. 

Ο αείμνηστος Κ. Ψάχος έγραφε σχετικώς: «Αν εις πάσαν τέχνην και επιστήμην η 

ανάπτυξις και η πρόοδος συντελείται διά της πορείας προς τα πρόσω, ή της ημετέρας 

εκκλησιαστικής και εθνικής μουσικής ανόρθωσις και αναβίωσις κατ’ αντίστροφον 

λόγον θέλει συντελεσθή διά της πορείας ημών προς τα όπισθεν».  

Οι ψάλτες καλούνται να παραμείνουν πιστοί στο παραδεδομένον ύφος της 

εκκλησιαστικής μουσικής, οι πατέρες μας έθεσαν, και να διατηρήσουν άσβεστη την 

φλόγα και την λαμπάδα της παραδόσεως, έστω και αν αυτή, λόγω της πνευματικής 

καθυστερήσεως του Έθνους μας, παρουσιάζεται όχι τόσον σταθερή και συγκεκριμένη 

 

Η χρονική αγωγή 

Μεγάλη σπουδαιότητα του τρόπου εκτελέσεως των εκκλησιαστικών ύμνων έχει και ο 

χρόνος. Ελέχθη ότι ο χρόνος είναι η ψυχή της μουσικής. Μέλος μουσικό ψαλλόμενον 

σε χρόνον άτακτον χάνει την ωραιότητα και αξία του. Αντιθέτως καλή και ακριβής 

περί τον χρόνον εκτέλεσις διπλασιάζει, την ομορφιά και την μεγαλοπρέπεια του 

ψαλλομένου άσματος. Αυτό το γνωρίζουν καλύτερα οι μεγάλοι παλαιοί Δάσκαλοι της 

Βυζαντινής Μουσικής οι οποίοι ήταν πάντοτε ακριβείς στον χρόνο τους. Είναι 

προφανές ότι και τα λειτουργικά μέλη και άσματα της Εκκλησίας μας πρέπει να 

χαρακτηρίζονται κατά την εκτέλεσή τους άψογα από πλευράς χρόνου. 

Σήμερα ειδικά στον κόσμο επιβάλλεται η εκτέλεση των ύμνων στους ναούς να γίνεται 

σε σύντομο χρόνο. Τα «παπαδικά» μέλη δεν ανταποκρίνονται σήμερα δεν είναι 

πρακτικά. Οι χριστιανοί μάλλον δυσανασχετούν όταν είναι υποχρεωμένοι να ακούσουν 

αυτά τα μέλη. Η αργή εκτέλεση των ύμνων, κατά γενικόν κανόνα, έρχεται σήμερα σε 
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αντίθεση προς το λαϊκό αίσθημα, και δημιουργεί όχι ευχάριστα συναισθήματα και 

δυσάρεστες εντυπώσεις σε βάρος της βυζαντινής μουσικής και της λειτουργικής μας 

ζωής. Ο σύντομος χρόνος δεν πρέπει να οδηγή τον ιεροψάλτη στο να βιάζεται ή να 

παραλείπει τροπάρια. Άλλο χρόνος σύντομος και άλλο βιασύνη. Το σύντομον μέλος 

οικοδομεί. Το βιαστικόν σκανδαλίζει. Δίνει την εντύπωση ότι γίνεται μία «αγγαρεία» 

από την οποίαν επειγόμαστε να απαλλαγούμε το ταχύτερο. Ποτέ το βεβιασμένο μέλος 

δεν εκπληρώνει τον σκοπόν της Λατρείας. Αντιθέτως γίνεται αφορμή στο να 

παρακωλύεται η ομαλή εξέλιξη της λειτουργικής ζωής και της πνευματικότητας των 

πιστών. Βιαστική εκτέλεση των τροπαρίων προσδίδει έλλειψη συναισθήσης της 

υψηλής αποστολής μας.  

 

Η απόδοσις του νοήματος. Προϋποθέσεις 

Για την ορθή και καλή εκτέλεση των ύμνων μεγάλη σημασία έχει η προσπάθεια προς 

απόδοση του νοήματος των ψαλλομένων.Το να ψάλλη κανείς με νόημα δεν είναι 

εύκολο. Απ' εναντίας είναι δύσκολο και πολυσύνθετο.  

Προϋποθέτει κατ’ αρχάς ικανές γραμματικές γνώσεις. Τα κείμενα αυτά, είναι γραμμένα 

σε γλώσσα αρχαιοπρεπή και απαιτούν ικανές γνώσεις, εκ μέρους του απαγγέλλοντος, 

των κανόνων της στίξεως προκειμένου να αποδοθούν στην εντέλεια. Δεν επιτρέπεται 

στην Εκκλησία οι εκκλησιαζόμενοι να αναγνωρίζουν τα τυχόντα λάθη του Ιεροψάλτη 

ειδικά στα αποστολικά αναγνώσματα. Η εμμελής απαγγελία επιτυγχάνει του σκοπού 

της όταν παρέχη την δυνατότητα στους ακροατές να κατανοούν τις έννοιες του 

αναγνώσματος. Για τον λόγον αυτόν επιβάλλεται το Αποστολικόν κυρίως ανάγνωσμα 

μη ψάλλεται πομπωδώς και περιστρόφως, αλλά να απαγγέλλεται εμμελώς μεν άλλα 

μετά σαφηνείας και σεμνότητος παρέχοντας στους ακροατές την ευκαιρίαν 

συμμετοχής στις ¨εν αυτώ διατετυπωμένας ιδέας και υψηλάς εννοίας¨. 

 

Στην μορφωτική ανοδο των νέων ιεροψαλτών πολλά προσφέρουν οι Σχολές βυζαντινής 

μουσικής. Το μάθημα της απαγγελίας των εκκλησιαστικών κειμένων δεν είναι 

δευτερεύον. Μπορεί να συντελέση κατά πολύ στον καταρτισμόν των μαθητών ώστε 

αργότερα να καταλάβουν την υπεύθυνη θέση του Ιεροψάλτου να δύνανται να 

απαγγέλλουν ορθώς και να αποδίδουν καλώς τα υπ’ αυτών αναγιγνωσκόμενα και 

ψαλλόμενα. Άλλη προϋπόθεση, μετά την γραμματική κατάρτιση του ψάλλοντος, προς 

την απόδοση του νοήματος των ύμνων είναι η αρίστη γνώση του μουσικού μέλους. Η 

αρίστη γνώση του μέλους παρέχει στον ψάλλοντα την ευχέρεια να κινήται άνετα μέσα 
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στα πλαίσια του ήχου και να ρυθμίζει εκάστοτε το μέλος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 

διασώζεται πάντοτε η έννοια του ύμνου.  

Στη πράξη βεβαίως απαιτείται μεγάλη προσοχή από τον Ιεροψάλτη εντός των πλαισίων 

της σοβαρότητας και της ευπρεπείας όσων αφορά τους ποιοτικούς χαρακτήρες της 

βυζαντινής σημειογραφίας. 

Είναι αναγκαίο να κατανοή πρώτος ο ιεροψάλτης το περιεχόμενον του υπ' αυτού 

αποδιδομένου ύμνου στην εννοία της προσωπικής και συνειδητής συμμετοχής αυτού 

πρώτου στην Λατρείαν. Πρέπει με λίγα λόγια να προσεύχεται πρώτος αυτός, δίνοντας 

αυτό το συναίσθημα και το παράδειγμα της αφοσιώσεως στα ιερά κείμενα και στους 

πιστούς.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απλότης του μέλους εξυπηρετεί και άλλο σκοπόν: 

απαλλάσσει τον ιεροψάλτη από περιττές φωνασκίες οι οποίες μάλλον προς... το 

ακουσθήναι υπό των ανθρώπων γίνονται. Κατάνυξη και φωνές δυνατές και 

«μεγάλαυχοι» είναι πράγματα ασυμβίβαστα. Την κατάνυξη δημιουργεί συντηρεί και 

προάγει η σεμνότητα του. Μάλιστα τις δυνατές φωνές αλλοιώνει συνήθως το 

μεγάφωνο, αναμεταδίδοντας αγνώριστες φωνές. Το αναλόγιο δεν είναι βήμα 

επιδείξεως. Είναι δεύτερος άμβωνας προωρισμένος και αυτός να διδάσκει τον λαό. Τα 

λειτουργικά μας κείμενα είναι μνημεία του λόγου και περιέχουν άφθονη κατηχητικήη, 

δογματική, λειτουργική και ηθική ύλην, την οποία οφείλουμε να καθιστούμε προσιτή 

στον λαό. 

 

Μερικά αξιοπρόσεκτα σημεία 

Κρίνεται απαραίτητο να σημειώσουμε λίγες σκέψεις για ορισμένα σημεία της Θείας 

Λειτουργίας στα οποία ενδείκνυται μεγάλης προσοχής εκ μέρους του Ιεροψάλτου. 

Στην έναρξη της Θ.Λειτουργίας και σε κάθε δέηση των «Ειρηνικών» ο λαός διά του 

ψάλτου αναφωνεί «Κύριε, ελέησον». Η φράση αύτη περιέχει ικεσία προς τον Κύριον 

και παράκληση. Επομένως δεν πρέπει να ψάλλεται κατά τρόπον αγέρωχο και 

αθεόφοβο.  

Ο Τρισάγιος ύμνος έχει τόνο πανηγυρικό. Αποτελεί έκφραση της μεγαλοσύνης του 

Θεού. Είναι ο ύμνος των Χερουβείμ προ του Θρόνου της δόξης του Θεού. Κατά 

συνέπειαν ανάλογο δέος πρέπει να είναι και η απόδοσις του μέλους. Τον Τρισάγιον 

ψάλλει ο Ιεροψάλτης θριαμβευτικά.  

Αντιθέτως ο Χερουβικός ύμνος πρέπει να ψάλλεται ήπια μετά δέους και συστολής 

αναλόγου προς την ιερότητα της στιγμής. Απαγορεύονται οι φωνασκίες κατά την 
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εκτέλεση αυτού του ύμνου. Μέσα στο Ναό επικρατεί ατμόσφαιρα κατανύξεως, την 

οποία διαλύουν οι άτακτες φωνές, ενώ το ήπιον μέλος δημιουργεί μια αληθινή 

μυσταγωγία διευκολύνοντας την ψυχική άνοδο. Επομένως εκτός τόπου και χρόνου 

ευρίσκονται όσοι εκμεταλλεύονται την θέση τους και θεωρώντες την ώρα αυτή ως 

ευκαιρίαν προς επίδειξη μουσικών γνώσεων.  

Το «άξιον και δίκαιον» πρέπει να ψάλλεται ήπια με τρόπο ώστε να ακούγεται ο 

τελετουργός ιερεύς αναγινώσκων χαμηλοφώνως τις ευχές. Ο λαός παρακολουθώντας 

το μέλος, δεν αντιλαμβάνεται της ευχής τα νοήματα και ακούγωντας το «Τον επινίκιον 

ύμνον....» δεν αντιλαμβάνεται την συντακτική δομή της φράσεως, διότι η εκφώνηση 

είναι η κατάληξη της προηγηθείσης ευχής.  

Επίσης Μεγάλη προσοχή πρέπει να καταβάλλεται κατά το «Σε υμνούμεν». Είναι η 

φοβερότερη στιγμή της Θ.Λειτουργίας. Με την επίκλησιν του Παναγίου Πνεύματος 

μετουσιούται ο άρτος και ο οίνος σε Σώμα και Αίμα Χριστού. Οι άγγελοι φρίττουν προ 

του φρικτού Μυστηρίου. Ο ιερεύς γονυκλινής προ της Αγίας Τραπέζης δέεται ίνα ο 

Θεός καταπέμψη το Άγιον Πνεύμα. Και οι πιστοί με συγκίνηση πολλή ζουν την μεγάλη 

αυτή στιγμή. Ο ιεροψάλτης στο «Σε υμνούμεν» πρέπει να εκτελέσει χαμηλόφωνα.  

Το «Άξιον εστιν» είναι ύμνος αφιερωμένος στην Παρθένον Μαρίαν. Το ύφος του 

ύμνου είναι πανηγυρικό και θριαμβευτικό. Ανάλογη θα πρέπει να είναι και η απόδοση 

του μέλους. Μεγαλύνομεν την Θεοτόκον και η υμνωδία σε τόνο επίσημο πρέπει να 

αποδίδει αυτό τον ιερό παιάνα. Ευτυχώς ότι οι μελωδοί της Εκκλησίας μας, έχουν 

κληροδοτήσει σε μας διάφορα και ποικίλα μέλη «Άξιον εστίν»  

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε πως είναι επιτακτική ανάγκη να προηγείται η συνεννόηση 

μεταξύ του Ιερέως και του ιεροψάλτου προς αποφυγήν τυχόν παρεξηγήσεων. 

 

Και εδώ θα παραθέσουμε ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Αρχιεπισκόπου Αθηνών 

και πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου με θέμα ¨εγχειρίδιο του Ιεροψάλτου¨ 

Του λόγου δε ήδη ελθόντος επί την συνεργασίαν γενικώς μεταξύ ιερέως και 

ιεροψάλτου, καλόν θεωρούμεν να αφιερώσωμεν και ολίγας λέξεις δι’ αυτήν, διότι 

φρονούμεν ότι δια την αρτίαν και ωλοκληρωμένην προσφοράν της θείας Λατρείας ο 

παράγων «Ιεροψάλτης» δέον να ευρίσκεται εις στενήν επαφήν και συνεργασίαν με τον 

παράγοντα «ιερεύς». Η συνεργασία αυτή, ως εικός, δεν πρέπει να περιορίζηται μόνον 

εις θέματα τάξεως εν ταις Ακολουθίαις. Θα ήτο ευχής έργον εάν επεξετείνετο και εις 

την προσπάθειαν προς αποφυγήν δυσαρμονίας κατά την εναλλαγήν εκφωνήσεων και 

ψαλμάτων. Ατυχώς, επειδή εκ των ιερέων τινές είναι παντελώς άμοιροι μουσικής 
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παιδεύσεως, στερούνται δε και του φυσικού δώρου της μουσικότητας, έρχονται εις 

φωνητικήν αντίθεσιν με τον ιεροψάλτην. Εις άλλον τόνον ψάλλει ούτος και εις άλλον 

ο ιερεύς ποιεί τας εκφωνήσεις. Εις τας περιπτώσεις ταύτας δημιουργείται δυσαρμονία, 

η οποία και εις τον ιεροψάλτην δημιουργεί προβλήματα αλλά και την Θ.Λατρείαν 

τραυματίζει. Εις τας περιπτώσεις ταύτας καλόν θα ήτο εάν ο ιεροψάλτης ανελάμβανε 

να προπαιδεύση κάπως τον ιερέα εις ζητήματα τόνων, ώστε ολίγον κατ' ολίγον να 

εκλείψη το κακόν. Ένας έμπειρος ιεροψάλτης ποθών την επικράτησιν της αρμονίας εν 

τη Λατρεία οπωσδήποτε πολλά δύναται να επιτύχη εις τον τομέα τούτον. Πάντως ως 

γενικήν τινα αρχήν δυναμένην να έχη εφαρμογήν εις ζητήματα τόνων, ημείς 

τουλάχιστον φρονούμεν ότι η πρωτοβουλία δέον να ανήκη εις τον ιεροψάλτην. Και 

ιδού διατί: ο ιερεύς κατά τας εκφωνήσεις κυμαίνεται μεταξύ δύο ή τριών το πολύ 

φθόγγων (φωνών). Αι εκφωνήσεις έχουσι την μορφήν εμμελούς απαγγελίας. Ως εκ 

τούτου και εις τυχόν χαμηλήν εάν κινηθή ο ιερεύς βάσιν δεν διατρέχει τον κίνδυνον να 

κατέλθη εις σημείον, το οποίον θα τον δυσκολεύση φωνητικώς, ή εάν κινηθή εις 

υψηλήν βάσιν ομοίως. Αντιθέτως προς ταύτα ο ιεροψάλτης ψάλλων κινείται 

τουλάχιστον εις μίαν πλήρη κλίμακα. Ως εκ τούτου θα πρέπει πριν αρχίση το μέλος να 

φροντίση να επιλέξη τον κατάλληλον τόνον ως βάσιν ο οποίος θα του επιτρέπη την 

άνετον εκτέλεσιν του ύμνου. Επομένως και ο ιερεύς, αναγνωρίζων την βασιμότητα του 

αντιμετωπιζομένου προβλήματος δεν θα πρέπει, νομίζομεν, να επιδιώκη να επιβάλλη 

εις τον ιεροψάλτην τους τόνους, όλως δ' αντιθέτως θα πρέπει την τοιαύτην 

πρωτοβουλίαν να παραχωρή εις εκείνον, ακολουθών την βάσιν και ούτος εις τας 

εκφωνήσεις είτε εις τον βασικόν φθόγγον ιστάμενος, είτε εις έτερόν τινα χαμηλότερον 

ή ύψηλότερον εv αρμονική προς τον βασικόν ευρισκόμενον σχέσει. Άλλως βεβαίως 

έχει το θέμα εάν ο ιερεύς είναι κάτοχος μουσικών γνώσεων. Τότε ούτος λαμβάνων υπ' 

όψιν όλους τους παράγοντας, ως καλός μουσικός, δύναται να κατευθύνη την 

τονικότητα των υπό του ιεροψάλτου εκτελουμένων μελών, εις ας εννοείται 

περιπτώσεις εναλλάσσεται εις εκφωνήσεις και ψάλματα ο ιερεύς και ο ψάλτης ,όπερ 

και συνήθως συμβαίνει. 

Πάντως ο προσευχόμενος λαός πρέπει να ικανοποιήται και αισθητικώς. Ωνόμασέ τις 

κάποτε την Θ. Λειτουργίαν ως αρίστην ψυχαγωγίαν. Εάν ο όρος εκληφθή κατά 

κυριολεξίαν, τότε σημαίνει ότι η Θ.Λατρεία αποβαίνει όντως ψυχής αγωγή. Και τούτο 

συμβαίνει οσάκις αποφεύγεται παν ό,τι προσβάλλει τα αισθητικά διαφέροντα του 

ανθρώπου και υποβοηθεί την ψυχικήν του ανάπαυσιν. Από της πλευράς δε ταύτης και 

η διαμνημονευομένη ενταύθα συνεργασία ιερέως και ψάλτου επιβάλλεται να 
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επεκτείνεται καθ' όλην την έκτασιν των σχέσεων αυτών. Είναι όλως άτοπον και 

απαράδεκτον να γίνωνται δημοσία συστάσεις ή και παρατηρήσεις εκ μέρους του ιερέως 

προς τον ιεροψάλτην, και πάντη απόβλητον και κατακριτέον, να σχολιάζηται τυχόν ο 

ιερεύς υπό του ψάλτου και δη και εις επήκοον των πιστών. Πρέπει εις τον λαόν να 

παρέχηται η εντύπωσις, ήτις άλλωστε δεν θα απέχη και της πραγματικότητας, ότι 

μεταξύ των παραγόντων του ναού επικρατεί πνεύμα αγάπης, ειρήνης, αρμονικής 

συνεργασίας και αμοιβαίας κατανοήσεως ως ακριβώς εμπρέπει εις τους εις τον οίκον 

του Θεού διακονούντας. 

Και νυν, κατακλείοντες τας επί του όλου θέματος προεκτεθείσας απόψεις ημών, 

επιθυμούμεν να τονίσωμεν έτι άπαξ, ότι σκοπός τούτων υπήρξεν ο τονισμός πρωτίστως 

μεν του σκοπού της ορθοδόξου Λατρείας, εν συνεχεία δε του ρόλου και της συμβολής 

των ιεροψαλτών εις την λειτουργικήν αναγέννησιν των ημερών μας. Το αίσθημα τούτο 

της λειτουργικής ανανεώσεως λίαν επιτακτικόν εμφανίζεται εις τας ημέρας μας από τε 

ορθοδόξου και διαχριστιανικής σκοπιάς. Παραλλήλως δε προς τα συγκαλούμενα ειδικά 

επιστημονικά συνέδρια προς μελέτην των σχετικών ζητημάτων, παρατηρείται και ποία 

τις κίνησις εις τους κόλπους της καθ' ημάς Εκκλησίας της Ελλάδος αποβλέπουσα εις 

την συνειδητοποίησιν των της Λατρείας σκοπών. Βασική θέσις των όσων μέχρι τούδε 

εξεθέσαμεν ήτο το ότι η Λατρεία αποτελεί εν των πλέον ουσιωδών γνωρισμάτων και 

ενεργημάτων της θρησκευούσης ψυχής, απορρέουσα εκ του θεμελιώδους 

θρησκευτικού βιώματος. Και είναι η Λατρεία μας όχι μόνον τύπος. Ούτε μόνον ουσία. 

Αλλά τύπος άμα και ουσία. Το αισθητόν σημείον εν τη Λατρεία δεν έχει την έννοιαν 

παραθεωρήσεως της ουσίας, ούτε «αποπνευματοποιήσεως» αυτής. Είναι το κίνητρον 

της θρησκευτικής εμπειρίας. Ο δε «θησαυρός των τύπων» δι' ημάς τους ορθοδόξους 

ενέχει μεγίστην αποστολήν, διότι τα μέγιστα δύναται να συντέλεση εις την ολόψυχον 

προσφοράν του ευωδεστάτου θυμιάματος των «πνευματικών ωδών» δηλαδή των 

προσευχών προς «το υπερουράνιον και νοερόν θυσιαστήριον» συμβάλλων ούτω εις 

την «εν πνεύματι και αληθεία» λογικήν του Θεού Λατρείαν. Αλλά και η ουσία και το 

νόημα της Λατρείας, εγκρυπτομένη κάτωθεν του υλικού πολλάκις πέπλου, παραμένει 

πάντοτε δι' ημάς τους ορθοδόξους ως η μετά κατανοήσεως βίωσις των αξιών της 

πίστεως, ήτις οδηγεί ημάς εις το να αποκτήσωμεν ό,τι διά της πτώσεως των 

πρωτοπλάστων απωλέσαμεν, δηλονότι την θέωσιν. Κατά τον απολογητήν Ιουστίνον 

οφείλομεν κατά την Λατρείαν όπως σπουδάζωμεν «φύλακες των εντεταλμένων 

εύρεθήναι ίνα την αιώνιον σωτηρίαν σωθώμεν» (Ιουστίνου Απολογία Α' P.G. 6,421). 
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Κατά την ορθόδοξον Λατρείαν «τα ουράνια συναγάλλεται τη γη…τα επίγεια 

συγχορεύει ουρανοίς». Και μέσα εις την ωραίαν και κατανυκτικήν ατμόσφαιραν του 

ορθοδόξου ναού, ο πιστός εν τη μεθέξει των πνευματικών βιωμάτων απολήγει, κατά 

τον Γρηγόριον τον Θεολόγον, «υιός γενέσθαι Θεού, Θεός αυτός» (P.G. 35, 785). 

Επομένως διά και από της θείας Λατρείας ο άνθρωπος προσκτάται όχι μόνον τας 

βιωτικάς του εμπειρίας αλλά και την ψυχικήν απολύτρωσιν και την πνευματικήν 

ολοκλήρωσιν, την μεταρσίωσιν, την θέωσιν. 

Παράγων και ο ιεροψάλτης εντός του χώρου της ορθοδόξου Λατρείας ασκεί 

υπούργημα μέγιστον και ψυχωφελές. Και οφείλει δια τε της καθόλου αυτού 

συμπεριφοράς εν τη ενασκήσει των καθηκόντων του, αλλά και της εν γένει μουσικής 

αποδόσεως των ψαλλομένων να αποβαίνη χειραγωγός των πιστών προς τα άνω, 

συμβάλλων τα μέγιστα εις την συνειδητοποίησιν, εν τη μεθοδεύσει των σκοπών της 

Λατρείας, της ανεκφράστου και θείας παρουσίας. 

Οι ιεροψάλται ανερχόμενοι εις το εκκλησιαστικόν στασίδιον, περιβαλλόμενοι το ιερόν 

ράσον, ηγούμενοι του χορού και εξ ονόματος των πιστών «τας λατρείας επιτελούντες», 

δημιουργούν μίαν ευαίσθητον παρουσίαν εντός του ορθοδόξου ναού. Και η παρουσία 

αυτή, καθ' ο ευαίσθητος, είναι και λεπτή και ευάλωτος. Δια τούτο απαιτείται εκ μέρους 

των μεγίστη προσοχή και επιμέλεια. Πάσα προχειρότης ή αβελτηρία δεν αποτελεί 

απλώς αμέλειαν αλλά αμαρτίαν διά την οποίαν η τιμωρία του Θεού είναι σοβαρά: 

«επικατάρατος πας ο ποιών τα Έργα Κυρίου αμελώς» (Ιερ. 31,10). Από τους 

ιεροψάλτας έχει απαιτήσεις και η Εκκλησία και το πλήρωμα. Και η μεν Εκκλησία, 

δωροφορήσασα εις τούτους την Ιδιότητα του κατωτέρου κληρικού απαιτεί σεμνότητα 

και ιεροπρέπειαν και πάντα τα ουσιαστικά εκείνα προσόντα των λειτουργών της, διά 

των οποίων ούτοι καθίστανται ικανοί όπως επιτελούν εν συναισθήσει του χρέους των 

και εν φόβω Θεού τα καθήκοντά των. Το δε πλήρωμα έχει την απαίτησιν, 

προσερχόμενον εις τον ναόν δια προσευχήν, να υποβοηθήται υπ' αυτών και να ωθήται 

μάλλον προς τα άνω. 

Είναι όθεν εξόχως ιερόν και μέγα το έργον όπερ η Εκκλησία έχει επιθέσει επί των ώμων 

των ιερών υμνωδών. Και ούτοι, μνήμονες των παραδόσεων της λαμπράς οικογενείας 

του ιεροψαλτικού κόσμου, και των απέναντι της Εκκλησίας και του πιστού λαού 

υποχρεώσεών των το έργον τούτο διεξάγουσι μετά πίστεως και φόβου Θεού εν παντί 

και πάντοτε προνοούντες «ίνα μη μωμηθή η διακονία» (Β' Κορ. 64,3). Είναι δύσκολον 

να ευρίσκεται τις πάντοτε συνεπής προς τα πνευματικά του καθήκοντα. Οι ιεροψάλται 
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το γνωρίζουν αυτό. Διό και συντόνους και φιλοτίμους καταβάλλουν προσπάθειας δια 

να ανταποκρίνονται προς τας υποχρεώσεις της θέσεώς των. Εκλαμβάνουν το στασίδιον 

ως βήμα διακονίας. Και την τέχνην ως υπουργίαν. Άμεσοι βοηθοί και συνεργάται όντες 

του λειτουργού ιερέως συνεργάζονται μετ' αυτού αγαστώς αποβλέποντες εις την 

πνευματικήν πρόοδον της ενορίας. Όσον κακόν δύναται να προκαλέση ιεροψάλτης μη 

εκτιμών την ιεράν του αποστολήν, τόσον καλόν, και δη και εις βαθμόν πολλαπλάσιον, 

δημιουργεί και προσφέρει εις όλους ο σεμνός, ευλαβής και προσεκτικός υμνωδός. 

Ούτος συγκλονίζεται από δέος. Ψάλλει όχι «μετά παρατηρήσεως» αλλά απλώς και 

σεμνώς. Προσφέρει και προσφέρεται. Γίνεται ιερόν κίνητρον. Και οδηγεί ψυχάς εις τον 

ουρανόν. Αποβαίνει προπομπός του Παραδείσου. Απόστολος του Χριστού και κήρυξ 

της Χάριτος. 

Τοιούτων ιεροψαλτών ανάγκην έχει σήμερον η Εκκλησία. Αγίων κατά πάντα. Και 

ικανών εις «το επιτελείν αγιωσύνην εν φόβω Θεού» (Β' Κορ. ζ' 1). Και ούτοι οσάκις 

θα πορεύωνται «άμωμοι εν οδώ», τη οδώ του ιερού των χρέους, θα λαμβάνουν δύναμιν 

και θείαν ευλογίαν διά να συνεχίσουν ες αεί, «έως υπάρχουν» επί της γης αυτής 

«λαλούντες εαυτοίς ψαλμοίς και ύμνοις και ωδαίς πνευματικαίς, άδοντες και 

ψάλλοντες εν τη καρδία αυτών τω Κυρίω» (Έφεσ. ε', 19). 

 

Παραθέτουμε τον Δεκάλογο τοῦ Ἱεροψάλτη 

Απὸ το βιβλίο: «Τὸ ἄγραφο Τυπικὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας» (1993) του 

Ιεροψάλτου κ. Ιωάννου Χ. Δαμαρλάκη: 

1) Να στέκεται κατά την ώρα των Ιερών Ακολουθιῶν σε στάση ΗΓΕΜΟΝΙΚΩΣ 

ΤΑΠΕΙΝΗ χωρὶς περιττὲς κινήσεις, μορφασμούς, κ.λπ. 

2) Να φορά πάντοτε το ιερὸ ράσο και να προσπαθει και οι βοηθοί του να είναι 

ρασοφορεμένοι. Προσδίδει ιεροπρέπεια. 

3) Να ψάλλη πάντοτε μέσα απὸ τα βιβλία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής 

μας, σύμφωνα με τον κανόνα της εν Λαοδικεία Οικουμενικής Συνόδου «ἀπὸ διφθέρας 

ψάλλειν». 

4) Να ψάλλη πάντα το ίδιο είτε είναι μόνος του στην Εκκλησία είτε υπάρχει πλήρες 

εκκλησίασμα γιατὶ σε όλες τις περιπτώσεις τον πανταχού παρόντα Θεὸ υμνεί. 

5) Να συνδυάζει τον τρόπο τής ψαλμωδίας με το νόημα τού ύμνου π.χ. αλλιώς 

εκφράζεται ο διατονικὸς ήχος της Μ. Πέμπτης και αλλιώς ο διατονικὸς ήχος του 

Πάσχα. Πρέπει δηλαδὴ να ψάλλη «χρωματισμένα καὶ ὄχι ἄσπρα». 
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6) Να σέβεται τους Λειτουργοὺς ιερείς και τους συναδέλφους και να συνεργάζεται 

αρμονικὰ μαζί τους. 

7) Απὸ την στιγμὴ που περιβάλλεται το ιερὸ ράσο και αρχίζει να εκτελεί τα ιερά του 

καθήκοντα πρέπει «πᾶσαν τὴν βιωτικὴν μέριμναν» να αποχωρίζεται. 

8) Να απαγγέλλη τα αναγνώσματα και να ψάλλη τα μέλη ευάρθρως και εννοιολογικὰ 

ώστε οι πιστοὶ να κατανοούν και να συμμετέχουν. 

9) Να γνωρίζη ότι κάθε υπερβολὴ κατὰ την ώρα του ψάλλειν βλάπτει ανεπανόρθωτα. 

10) Να συμμετέχει στα διαδραματιζόμενα των Ιερών Ακολουθιών ίνα μη επαληθεύεται 

το τροπάριον «πολλάκις τὴν ὑμνωδίαν ἐκτελῶν εὐρέθην τὴν ἁμαρτίαν ἐκπληρῶν». 

Τέλος ο Ιεροψάλτης ως κατώτερος κληρικὸς πρέπει να συμπεριφέρεται ανάλογα. Η 

μορφή του γενικά (ενδυμασία, κώμη κ.ά.), πρέπει να «δείχνουν» πάντα το υπούργημά 

του. Είναι κατ’ εξοχὴν και καθ’ υπεροχὴν «Ἀνὴρ Ἐκκλησιαστικός». Και για να  

επιτύχη στο έργο του πρέπει να διάγη βίο ενάρετο, «ἐν μελέτη, ἐν ἀκοῆ, ἐν πίστει, ἐν 

νηστεία, ἐν ὑπομονῆ καὶ ὑπακοή». 

 

Σημειώσεις: 

Χορός: Οι χοροὶ είναι δύο, ο δεξιὸς και ο ἀριστερός. Ο δεξιὸς θεωρείται ο πρώτος 

χορός, και ο αριστερὸς ο δεύτερος.  

Ψάλλω: (α) Γενική σημασία: εγγίζω, τραβώ με τα δάχτυλα (Αισχ. Πέρσαι 1062): 

"ψάλλ' έθειραν" (τράβα τα μαλλιά σου)· τραβώ και αφήνω να ηχήσει (Ευριπ. Βάκχαι 

783-784): "...και τόξων χερί ψάλλουσι νευράς" (και τραβούν με το χέρι τις χορδές των 

τόξων). Στη μουσική, ο όρος ψάλλω σήμαινε παίζω ένα έγχορδο όργανο με γυμνά 

δάχτυλα, χωρίς πλήκτρο. Αθήν. (Δ', 183D, 81): "Επίγονος... κατά χείρα δίχα πλήκτρου 

έψαλλε" (ο Επίγονος... έπαιζε με γυμνά δάχτυλα [τραβούσε τις χορδές]). Τα έγχορδα 

που παίζονταν απευθείας με τα δάχτυλα λέγονταν ψαλτικά και επιψαλλόμενα (βλ. λ. 

έγχορδα). Η χορδή που παιζόταν με αυτό τον τρόπο λεγόταν ψαλλομένη (τραβηγμένη 

με τα δάχτυλα). (β) Ο όρος ψάλλω σε νεότερα χρόνια χρησιμοποιούνταν με τη σημασία 

του τραγουδώ με συνοδεία κιθάρας. Σημείωση: Από το ρήμα ψάλλω προήλθαν 

διάφοροι όροι: ψαλμός, ψαλτήρ ή ψάλτης, ψάλτιγξ, ψαλτήριον (βλ. αντίστοιχα λ.)· 

επίσης, αντίψαλμος, επιψαλμός κτλ. ψαλμωδία· βλ. λ. ψαλμός. 
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Ψαλμός: Θέση σε παλμική δόνηση μιας χορδής (εγχόρδου οργάνου) απευθείας με τα 

δάχτυλα· επίσης, ψαλμός λεγόταν και ο ήχος που παραγόταν με αυτό τον τρόπο. Σε 

κατοπινά χρόνια, ένα τραγούδι (τραγούδισμα) με συνοδεία εγχόρδου οργάνου. 

ψαλμωδία· τραγούδισμα με συνοδεία κιθάρας. 

 

Ψαλτήρ: Και ψάλτης· κιθαριστής που έπαιζε απευθείας με τα δάχτυλα (χωρίς να 

χρησιμοποιεί πλήκτρο). Πρβ. Ησύχιο. ψάλτρια (η)· Σέξτος Εμπειρ. (Προς μουσικούς 

VI, 1): "τας ψαλτρίας μουσικάς" ([περιγράφουμε] τις κιθαρίστριες ως μουσικούς). 

 

Ψάλτης: Ο ψάλλων, ο άδων εκκλ. ύμνους, ο ποιητής, ο υμνητής, ο μουσικός υπεύθυνος 

στη Χριστιανική Εκκλησία. Ο όρος στην Αρχαιότητα εννοούσε εκείνον που έπαιζε 

κιθάρα. Στους κατοπινούς χρόνους, ο 15ος κανόνας της Συνόδου της Λαοδίκειας (το 

367) απαγόρευσε να ψάλλουν στις εκκλησίες οι βουλόμενοι, αλλά μόνον οι κανονικοί 

ψάλτες (μόνον "οι ψάλλοντες από διφθέρας", δηλαδή: "από εκκλ. βιβλία"). Κατά τον 

75 κανόνα της εν Τρούλλω Πενθέκτης Συνόδου, οι εκκλ. ψάλτες οφείλουν να ψάλλουν 

με προσοχή και κατάνυξη και όχι να βοούν ατάκτως και να εκβιάζουν τη φωνή τους 

προς κραυγή. Επίσης, να αποφεύγουν καθετί το ανοίκειο και ανάρμοστο (όπως τα 

κεκλασμένα μέλη, τους μινυρισμούς και κάθε περιττό μελωδικό ποίκιλμα σε ωδές που 

εκτρέπονται προς "θυμελική" μουσική). Στο Βυζάντιο, ο επικεφαλής των ψαλτών 

λεγόταν πρωτοψάλτης (ή "μέγας δομέστικος") και είχε (στην Αγία Σοφία) 2 βοηθούς, 

που κατηύθυναν τους 2 Χορούς των ψαλτών και έφεραν τον τίτλο του δομέστικου. 

Σήμερα, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ο μεν δεξιός ψάλτης ονομάζεται "άρχων 

πρωτοψάλτης", ο δε αριστερός, "άρχων λαμπαδάριος". Ως προς το άγραφο Τυπικό, ο 

ψάλτης δεν ανέρχεται στο ιερό αναλόγιο πριν τελειώσει ο "εξάψαλμος" (στον Όρθρο), 

ενώ κατέρχεται αυτού στις εξής περιπτώσεις: α) Όταν (σε χοροστασία αρχιερέως) 

ψάλλεται ο στίχος του Ν΄ Ψαλμού "Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησας", β) Όταν ψάλλεται 

η "Τιμιωτέρα" (αν αντ' αυτής ψάλλεται η Θ΄ Ωδή, δεν κατέρχεται), γ) Όταν ψάλλονται 

καταβασίες, δ) Κατά την Μικρή Είσοδο (όταν ψάλλεται το εισοδικό "Πρόσχωμεν τα 

Άγια τοις Αγίοις"), ε) Όταν ψάλλεται το "Σε υμνούμεν", στ) Όταν ο ιερέας αναφωνεί 

το "Πρόσχωμεν τα Άγια τοις Αγίοις". Τέλος, ο ψάλτης κάνει τον σταυρό του όσες 

φορές εκφωνείται το όνομα του Χριστού, της Παναγίας και του εορταζόμενου αγίου 

καθώς και όταν ψάλλει τον Τριαδικό ύμνο "Δόξα Πατρί". 
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Ψαλτήριον: γενικός όρος για τα έγχορδα όργανα που παίζονταν απευθείας με τα 

δάχτυλα, χωρίς τη βοήθεια πλήκτρου. Σε αυτή την κατηγορία ανήκε το επιγόνειον, η 

μάγαδις, η πήκτις, το σιμίκιον, η σαμβύκη, ο νάβλας και το τρίγωνον (βλ. τα αντίστοιχα 

λ.). Αλλά η λέξη ψαλτήριο απαντά πολύ συχνά με τη σημασία ενός ειδικού οργάνου. 

Πολυδ. (IV, 59): "...χέλυς, ψαλτήριον, τρίγωνα..." κτλ. Αθήν. (Δ', 183C, 81): "το δε 

ψαλτήριον, ως φησιν Ιόβας, Αλέξανδρος ο Κυθήριος συνεπλήρωσε χορδαίς" (το 

ψαλτήριο, καθώς λέει ο Ιόβας, τελειοποιήθηκε από τον Αλέξανδρο τον Κυθήριο με την 

προσθήκη περισσότερων χορδών). Φαίνεται ότι τα όργανα της οικογένειας του 

ψαλτηρίου, ιδιαίτερα εκείνα που είχαν πολλές χορδές, δε διέφεραν ουσιαστικά μεταξύ 

τους, γι' αυτό και μερικοί τα συνέχεαν· ο Απολλόδωρος (Αθήν. ΙΔ', 636F, 40) λέει ότι: 

"ο νυν, φησί, ημείς λέγομεν ψαλτήριον, τούτ' είναι μάγαδιν" (ό,τι εμείς καλούμε τώρα 

ψαλτήριο ήταν η μάγαδις). 

 

Ψάλτιγξ: Είδος κιθάρας. Ησύχ. και Σούδα: "ψάλτιγξ· κιθάρα". 

 

Ωδείον: Κτίριο στο οποίο γίνονταν μουσικές και άλλες εκτελέσεις και διαγωνισμοί. 

Ωδείον· οικοδόμημα στην Αθήνα που αναγέρθηκε από τον Περικλή. Κατά τον Ησύχιο, 

ωδείο ήταν: "τόπος εν ώ, πριν το θέατρον κατασκευασθή, οι ραψωδοί και οι κιθαρωδοί 

ηγωνίζοντο" (ένας τόπος όπου, πριν κτιστεί το θέατρο, διαγωνίζονταν οι ραψωδοί και 

οι κιθαρωδοί). 

 

Ωδή: Μελοποιημένο ποίημα, τραγούδι. Φαίνεται πως σε παλιές εποχές γράφονταν 

ποιήματα για να ταιριάσουν σε μελωδίες που προϋπήρχαν. ωδαί λέγονταν ιδιαίτερα τα 

μικρά λυρικά ποιήματα με μουσική (λυρική ποίηση) του Αλκαίου, της Σαπφώς και του 

Ανακρέοντα, αλλά επίσης και πιο εκτεταμένες συνθέσεις, όπως τα επινίκια του 

Πινδάρου· η φόρμα των τραγουδιών αυτής της κατηγορίας ήταν τριμερής (στροφή, 

αντιστροφή, επωδός). Ωδές ήταν σχεδόν όλα τα είδη τραγουδιών, είτε με χαρούμενο 

είτε με θλιμμένο χαρακτήρα, ακόμα και τραγούδια γενικού κοινωνικού χαρακτήρα, 

των εργαζομένων (δημοτικά τραγούδια, όπως θα λέγαμε σήμερα) κτλ. ωδή κατ' 

επέκταση λεγόταν και το τραγούδι των πουλιών. ωδικός (επίθ.)· δεξιοτέχνης στο 

τραγούδι. Ησύχ.: "εύ άδων" (εκείνος που τραγουδά ωραία). Κατ' επέκταση, μουσικός 

(ως επίθ. και ως ούσ.). 
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Πρακτικό μέρος 

Ἦχος α' 

Οἱ Ἀναβαθμοὶ (στίχοι κατ’ επιλογήν) 

Ἐν τῷ θλίβεσθαί με, εἰσάκουσόν μου τῶν ὀδυνῶν, Κύριε σοὶ κράζω. 

Τοὶς ἐρημικοίς, ἄπαυστος ὁ θεῖος πόθος ἐγγίνεται, κόσμου οὔσι τοῦ ματαίου 

ἐκτός. 

Ἁγίω Πνεύματι, τιμὴ καὶ δόξα, ὥσπερ Πατρί, πρέπει ἅμα καὶ Υἱῶ, διὰ τοῦτο 

ἄσωμεν τὴ Τριάδι Μονοκρατορία. 

Εἰς τὰ ὄρη τῶν σῶν, ὕψωσάς με νόμων, ἀρεταὶς ἐκλάμπρυνον, ὁ Θεός, ἵνα 

ὑμνῷ σε. 

Δεξιά σου χειρὶ λαβὼν σὺ Λόγε, φύλαξόν με, φρούρησον, μὴ πὺρ μὲ φλέξη τῆς 

ἁμαρτίας. 

Ἁγίω Πνεύματι, πᾶσα ἡ κτίσις καινουργεῖται, παλινδρομοῦσα εἰς τὸ πρῶτον, 

Ἰσοσθενὲς γὰρ ἐστι Πατρὶ καὶ Λόγῳ. 

Ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοὶ ὁδεύσωμεν εἷς τὰς αὐλὰς τοῦ Κυρίου, εὐφράνθη μου τὸ 

Πνεῦμα, συγχαίρει ἡ καρδία. 

Ἐπὶ οἶκον Δαυϊδ, φόβος μέγας, ἐκεῖ γὰρ θρόνων ἐκτεθέντων, κριθήσονται 

ἅπασαι, αἱ φυλαὶ τῆς γῆς καὶ γλῶσσαι. 

Δόξα... καὶ νύν... 

Ἁγίω Πνεύματι, τιμὴν προσκύνησιν, δόξαν καὶ κράτος, ὡς Πατρί τε ἄξιον, καὶ 

τῶ Υἱῶ δεῖ προσφέρειν. Μονὰς γὰρ ἐστιν ἡ Τρίας τῇ φύσει, ἀλλ' οὐ προσώποις. 

 

 

Ἦχος δ'  

Οἱ Ἀναβαθμοὶ (στίχοι κατ’ επιλογήν) 

Ἐκ νεότητός μου πολλὰ πολεμεῖ μὲ πάθη, ἀλλ' αὐτὸς ἀντιλαβοῦ, καὶ σῶσον 

Σωτήρ μου.  

Οἱ μισοῦντες Σιών, αἰσχύνθητε ἀπὸ τοῦ Κυρίου, ὡς χόρτος γάρ, πυρὶ ἔσεσθε 

ἀπεξηραμμένοι.  

Ἁγίω Πνεύματι πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται, καὶ καθάρσει ὑψοῦται λαμπρύνεται, τὴ 

τριαδικὴ Μονάδι ἱεροκρυφίως.  

Ἐκέκραξά σοὶ Κύριε, θερμῶς ἐκ βάθους ψυχῆς μου, καμοὶ γενέσθω, πρὸς 

ὑπακοὴν τὰ θείά σου ὦτα.  

Ἐπὶ τὸν Κύριον ἐλπίδα πᾷς τὶς κεκτημένος, ὑψηλότερος ἐστί, πάντων τῶν 

λυπούντων.  

Ἁγίω Πνεύματι, ἀναβλύζει τὰ τῆς χάριτος ῥεῖθρα, ἀρδεύοντα, ἅπασαν τὴν 

κτίσιν πρὸς ζωογονίαν.  

Ἡ καρδία μου πρὸς σὲ Λόγε ὑψωθήτω, καὶ οὐδὲν θέλξει με, τῶν τοῦ κόσμου 

τερπνῶν πρὸς χαμαιζηλίαν.  

Ἐπὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, ὡς ἔχει τὶς στοργήν, ἐπὶ τῶ Κυρίω θερμότερον φίλτρον 

χρεωστοῦμεν.  



Αισθητική και ιεροπρέπεια του ιεροψάλτου σήμερα 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 

192 

Δόξα... Καὶ νύν...  

Ἁγίω Πνεύματι, θεογνωσίας πλοῦτος, θεωρίας καὶ σοφίας, πάντα γὰρ ἐν τούτῳ 

τὰ πατρώα δόγματα, ὁ Λόγος ἐκκαλύπτει.  

 

Ἦχος Πλ. α' 

Οἱ Ἀναβαθμοὶ (στίχοι κατ’ επιλογήν) 

Ἐν τῷ θλίβεσθαί με Δαυϊτικῶς, ἄδω σοὶ Σωτήρ μου. Ῥύσαί μου τὴν ψυχὴν ἐκ 

γλώσσης δολίας. 

Τοὶς ἐρημικοὶς ζωὴ μακαρία ἐστί, θεϊκῶ ἔρωτι πτερουμένοις. 

Ἁγίω Πνεύματι, περικρατεῖται πάντα τὰ ὁρατά τε σὺν τοὶς ἀοράτοις, 

αὐτοκρατὲς γὰρ ὅν, τῆς Τριάδος ἓν ἐστιν ἀψεύστως. 

Εἰς τὰ ὄρη ψυχὴ ἀρθῶμεν, δεῦρο ἐκεῖσε, ὅθεν βοήθεια ἥκει. 

Δεξιά σου χεὶρ καμέ, Χριστὲ ἱπταμένη, σκαιωρίας πάσης περιφυλαξάτω. 

Ἁγίω Πνεύματι, θεολογοῦντες φῶμεν, Σὺ εἶ Θεός, ζωή, ἔρως, φῶς, νούς, σὺ 

χρηστότης, σὺ βασιλεύεις εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοί. Εἰς τὰς αὐλὰς προσβῶμεν Κυρίου, χαρὰς πολλῆς 

πλησθεὶς εὐχὰς ἀναπέμπω. 

Ἐπὶ οἶκον Δαυϊδ, τὰ φοβερὰ τελεσιουργεῖται, πὺρ γὰρ ἐκεῖ φλέγον, ἅπαντα 

αἰσχρὸν νοῦν. 

Δόξα... καὶ νύν... 

Ἁγίω Πνεύματι, ζωαρχικὴ ἀξία, ἐξ οὗ πᾶν ζῶον ἐμψυχοῦται, ὡς ἐν Πατρί, ἅμα 

τε καὶ Λόγῳ. 

 

Ἦχος Πλ. δ'  

Οἱ Ἀναβαθμοὶ (στίχοι κατ’ επιλογήν) 

Ἐκ νεότητός μου ὁ ἐχθρὸς μὲ πειράζει, ταὶς ἡδοναὶς φλέγει με, ἐγὼ δὲ 

πεποιθώς, ἐν σοὶ Κύριε τροποῦμαι τοῦτον.  

Οἱ μισοῦντες Σιών, γενηθήτωσαν δή, πρὶν ἐκσπασθῆναι ὡς χόρτος, συγκόψει 

γὰρ Χριστός, αὐχένας αὐτῶν, τομὴ βασάνων.  

Ἁγίω Πνεύματι, τὸ ζὴν τὰ πάντα, φῶς ἐκ φωτός, Θεὸς μέγας, σὺν Πατρὶ 

ὑμνοῦμεν αὐτὸ καὶ τῶ Λόγῳ.  

Ἡ καρδία μου τῶ φόβω σου σκεπέσθω, ταπεινοφρονοῦσα, μὴ ὑψωθεῖσα 

ἀποπέση, ἐκ σοῦ Πανοικτίρμον.  

Ἐπὶ τὸν Κύριον ὁ ἐσχηκῶς ἐλπίδα, οὐ δείσει τότε, ὅτε πυρὶ τὰ πάντα κρινεῖ καὶ 

κολάσει.  

Ἁγίω Πνεύματι, πᾷς τὶς θεῖος βλέπει καὶ προλέγει, τερατουργεῖ ὕψιστα, ἐν 

τρισὶν ἕνα Θεὸν μέλπων, εἰ γὰρ καὶ τριλαμπεῖ, μοναρχεῖ τὸ θεῖον.  

Ἐκέκραξά σοὶ Κύριε, πρόσχες, κλίνόν μοὶ τὸ οὖς σου βοῶντι, καὶ κάθαρον 

πρὶν ἄρης με, ἀπὸ τῶν ἐνθένδε.  

Ἐπὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ γήν, δύνων πᾷς αὖθις ἀναλύσει, τοῦ λαβεῖν βασάνους, 

ἢ γέρα τῶν βεβιωμένων.  

Ἁγίω Πνεύματι, θεολογία μονὰς τρισαγία ὁ Πατὴρ γὰρ ἄναρχος, ἐξ οὗ ἔφυ ὁ 

Υἱὸς ἀχρόνως, καὶ τὸ Πνεῦμα σύμμορφον, σύνθρονον, ἐκ Πατρὸς συνεκλάμψαν.  
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Ἰδοὺ δὴ τὶ καλόν, ἢ τὶ τερπνόν, ἀλλ' ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἅμα; ἐν τούτῳ 

γὰρ Κύριος, ἐπηγγείλατο ζωὴν αἰωνίαν.  

Τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ, ὁ τὰ κρίνα τοῦ ἀγροῦ κοσμῶν, κελεύει μὴ δεῖν 

φροντίζειν.  

Δόξα... Καὶ νύν...  

Ἁγίω Πνεύματι, ἐνοειδεῖ αἰτία, πάντα ἔχεται εἰρηνοβραβεύτως. Θεὸς τοῦτο 

γὰρ ἐστι, Πατρί τε καὶ Υἱῶ, ὁμοούσιον κυρίως.  

 

 

Ἦχος β' 

Οἱ Ἀναβαθμοὶ (στίχοι κατ’ επιλογήν) 

 Ἐν τῷ οὐρανῶ τὰ ὄμματα, ἐκπέμπω μου τῆς καρδίας, πρὸς σὲ Σωτήρ, σώσόν 

με σὴ ἐπιλάμψει. 

Ἐλέησον ἡμᾶς τοὺς πταίοντάς σοὶ πολλὰ καθ' ἑκάστην ὥραν, ὧ Χριστέ μου, 

καὶ δὸς πρὸ τέλους τρόπους, τοῦ μετανοεῖν σοί. 

 

Ἁγίω Πνεύματι, τὸ βασιλεύειν πέλει, τὸ ἁγιάζειν, τὸ κινεῖν τὴν κτίσιν, Θεὸς 

γὰρ ἐστιν, ὁμοούσιος Πατρὶ καὶ Λόγῳ. 

Εἰμὴ ὅτι Κύριος ἣν ἐν ἡμῖν, τὶς ἱκανὸς σῶος φυλαχθῆναι, ἐκ τοῦ ἐχθροῦ ἅμα, 

καὶ ἀνθρωποκτόνου; 

Τοὶς ὁδοῦσιν αὐτῶν, μὴ παραδῶς Σωτὴρ τὸν σὸν δοῦλον, λέοντος τρόπον κατ' 

ἐμοῦ κινοῦνται, καὶ γὰρ οἱ ἐχθροί μου. 

Ἁγίω Πνεύματι, ζωαρχία καὶ γέρας, πάντα γὰρ τὰ κτιστά, ὡς Θεὸς ὧν δυναμοῖ, 

συντηρεῖ ἐν Πατρὶ δι' Υἱοῦ δέ. 

Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον, ἐοίκασιν ὄρει τῶ ἁγίω, οἳ οὐδαμῶς σαλεύονται, 

προσβολαὶς τοῦ Βελίαρ. 

Ἐν ἀνομίαις χείρας αὐτῶν μὴ ἐκτεινάτωσαν οἱ θείως ζῶντες, οὐ γὰρ ἐὰ 

Χριστός, τὴ ῥάβδω τὸν κλῆρον αὐτοῦ. 

Δόξα... καὶ νύν... 

Ἁγίω Πνεύματι, προσπηγάζει πᾶσα σοφία, ἔνθεν χάρις Ἀποστόλοις, καὶ τοὶς 

ἄθλοις καταστέφονται Μάρτυρες, καὶ Προφῆται ὁρῶσι. 

 

Ἦχος γ' 

Οἱ Ἀναβαθμοὶ (στίχοι κατ’ επιλογήν) 

Τὴν αἰχμαλωσίαν Σιών, σὺ ἐξείλου ἐκ Βαβυλῶνος καμὲ ἐκ τῶν παθῶν, πρός 

ζωήν ἕλκυσον Λόγε. 

Ἐν τῷ Νότω οἱ σπείροντες δάκρυσιν ἐνθέοις, θεριοῦσι στάχυας, ἐν χαρᾷ 

ἀειζωίας. 

Ἁγίω Πνεύματι, πᾶσα ἀγαθοδωρία, ὡς Πατρὶ καὶ Υἱῶ συναστράπτει, ἐν ὧ τᾷ 

πάντα ζὴ καὶ κινεῖται. 

Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήση οἶκον τῶν ἀρετῶν, μάτην κοπιῶμεν, τὴν δὲ ψυχὴν 

σκέποντος, οὐδεὶς ἡμῶν πορθεῖται τὴν πόλιν. 

Τοῦ καρποῦ τῆς γαστρός, τῶ Πνεύματι υἱοποιητῶς σοὶ τῶ Χριστῷ, ὡς Πατρὶ 

οἱ Ἅγιοι πάντοτέ εἰσι. 
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Ἁγίω Πνεύματι, ἐνθεωρεῖται πᾶσα ἁγιότης σοφία, οὐσιοῖ πᾶσαν γὰρ κτίσιν, 

αὐτῷ λατρεύσωμεν. Θεὸς γάρ, ὡς Πατρί τε καὶ Λόγῳ. 

Οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, μακάριοι τρίβους βαδιοῦνται, τῶν ἐντολῶν 

φάγονται, ζωηρὰν γὰρ παγκαρπίαν. 

Κύκλῳ τῆς τραπέζης σου εὐφράνθητι, καθορῶν σου Ποιμενάρχα, τὰ ἔκγονα 

φέροντα, κλάδους ἀγαθοεργίας. 

Δόξα... Καὶ νύν... 

Ἁγίω Πνεύματι, ὁ πᾷς πλοῦτος τῆς δόξης, ἐξ οὗ χάρις καὶ ζωὴ πάση τὴ κτίσει, 

σὺν Πατρὶ γάρ, ἀνυμνεῖται καὶ τῶ Λόγῳ. 

 

Ἦχος πλ. β' 

Οἱ Ἀναβαθμοὶ (στίχοι κατ’ επιλογήν) 

Ἐν τῷ οὐρανῶ τοὺς ὀφθαλμούς μου αἴρω, πρὸς σὲ Λόγε, οἰκτιρὸν με, ἵνα ζῷ 

σοί. 

Ἐλέησον ἡμᾶς τοὺς ἐξουθενουμένους, καταρτίζων εὔχρηστα, σκεύη σου Λόγε. 

Ἁγίω Πνεύματι, πανσωστικὴ αἰτία, εἶ τινι τούτων κατ' ἀξίαν πνεύσει, τάχει 

ἐξαίρει τῶν τῆς γῆς, πτεροῖ, αὔξει, τάττει ἄνω. 

Εἰ μὴ ὅτι Κύριος ἣν ἐν ἡμῖν, οὐδεὶς ἡμῶν ἀντισχεῖν ἠδύνατο, ἐχθροῦ πάλαισμα, 

οἱ νικῶντες γὰρ ἔνθεν ὑψοῦνται. 

Τοὶς ὁδοῦσιν αὐτῶν, μή μου ληφθήτω ἡ ψυχή, ὡς στρουθίον Λόγε, οἴμοι! πῶς 

μέλλω τῶν ἐχθρῶν ῥυσθῆναι, φιλαμαρτήμων ὑπάρχων. 

Ἁγίω Πνεύματι, ἐνθέωσις τοὶς πάσιν, εὐδοκία, σύνεσις, εἰρήνη καὶ ἡ εὐλογία, 

ἰσουργὸν γὰρ τῶ Πατρὶ ἐστι καὶ Λόγῳ. 

Οἱ πεποιθότες ἐπὶ Κύριον ἐχθροῖς φοβεροί, καὶ πᾶσι θαυμαστικοί, ἄνω γὰρ 

ὁρῶσιν. 

Ἐν ἀνομίαις χείρας αὐτῶν, ὁ τῶν δικαίων κλῆρος, ἐπίκουρόν σε ἔχων, Σῶτερ 

οὐκ ἐκτείνει. 

Δόξα... Καὶ νύν... 

Ἁγίω Πνεύματι, τὸ κράτος ἐπὶ πάντων ὅπερ αἱ ἄνω Στρατηγίαι προσκυνοῦσι, 

σὺν πάση πνοὴ τῶν κάτω. 

Ἦχος βαρὺς 

Οἱ Ἀναβαθμοὶ (στίχοι κατ’ επιλογήν) 

Τὴν αἰχμαλωσίαν Σιών, ἐκ πλάνης ἐπιστρέψας, καμὲ Σωτὴρ ζώωσον, ἐξαίρων 

δουλοπαθείας. 

Ἐν τῷ νότω ὁ σπείρων θλίψεις, νηστείας μετὰ δακρύων, οὗτος χαρὰς δρέψεται, 

δράγματα ἀειζωοτροφίας. 

Ἁγίω Πνεύματι, πηγὴ τῶν θείων θησαυρισμάτων, ἐξ οὗ σοφία, σύνεσις, φόβος, 

αὐτῷ αἴνεσις, δόξα, τιμὴ καὶ κράτος. 

Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήση οἶκον τὸν τῆς ψυχῆς, μάτην κοπιῶμεν, πλὴν γὰρ 

αὐτοῦ, οὐ πρᾶξις, οὐ λόγος τελεῖται. 

Τοῦ καρποῦ τῆς γαστρός, οἱ Ἅγιοι πνευματοκινήτως, ἀναβλαστοῦσι πατρώα 

δόγματα υἱοθεσίας. 

Ἁγίω Πνεύματι, τὰ σύμπαντα τὸ εἶναι ἔχει, πρὸ πάντων γὰρ Θεός, τῶν ὅλων 

κυριότης, φῶς ἀπρόσιτον, ζωὴ τῶν πάντων. 
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Οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, ὁδοὺς ζωῆς εὐρόντες, νὺν καὶ ἀεὶ μακαριοῦνται, 

δόξη ἀκηράτω. 

Κύκλῳ τῆς τραπέζης σου, ὡς στελέχη βλέπων τὰ ἐκγονά σου, χαῖρε εὐφραίνου, 

προσάγων ταῦτα, τῶ Χριστῷ Ποιμενάρχα. 

Δόξα... καὶ νύν... 

Ἁγίω Πνεύματι, βυθὸς χαρισμάτων, πλοῦτος δόξης, κριμάτων βάθος μέγα, 

ὁμόδοξον Πατρὶ καὶ Υἱῶ, λατρευτὸν γάρ. 
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Εργασίες 

1) Ποια πρέπει να είναι η γενικότερη στάση του Ιεροψάλτου στο Ιερό Αναλόγιο. 

 

2) Ποιος πρέπει να είναι ο γενικότερος χαρακτήρας και το ύφος της ψαλτικής 

τέχνης στην Ορθόδοξη Λατρεία; 

 

3) Πως αντιλαμβάνεσθε την φράση «Ψαλτική απόδοση του νοήματος των 

ύμνων». 

 

4) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την ορθή στάση του στο αναλόγιο. 

 

5) Τι είναι ο «Χορός», το «Ψαλτήριο», η «Ωδή»;  

 

6) Πως μπορούμε να κωδικοποιήσουμε τις υποχρεώσεις του Ιεροψάλτη στο 

λειτούργημά του 

 

7) Πως πρέπει να ψάλλεται ο «Τρισάγιος Ύμνος» και πώς ο «Χερουβικός»; 
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