
 



 

 

 

 

«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 

και των φορέων της, αλλά και στο ανθρώπινο δυναμικό μη εκκλησιαστικών φορέων 
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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 

20. Ελληνικός και ευρωπαϊκός μουσικός πολιτισμός με έμφαση στην 

εκκλησιαστική μουσική 
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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  ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ 

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ 

ΜΟΥΣΙΚΗ και διαρκεί 49 ώρες. Αποσκοπεί στο να γνωρίσουν οι επιμορφούμενοι την 

εκκλησιαστική μουσική και τη σημασία της στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού 

μουσικού πολιτισμού. Μέσα από τη μελέτη των χαρακτηριστικών φάσεων και των 

σταδιακών αλλαγών στη γραφή, τη μορφή και το ύφος των μουσικών παραδόσεων 

Ανατολής και Δύσης, οι συμμετέχοντες στο εν λόγω πρόγραμμα εντοπίζουν τα σημεία 

σύγκλισης και απόκλισης της εκκλησιαστικής μουσικής, αφενός της ορθόδοξης και 

αφετέρου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και έτσι εμβαθύνουν στη δική μας 

ανατολική εκκλησιαστική ορθόδοξη παράδοση. 

Αποτελείται από τις εξής επιμέρους θεματικές ενότητες:  

Α/Α Τίτλος Επιμέρους Θεματικής Ενότητας Ώρες 

1.1.  
Έναρξη – περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο 

πρόγραμμα. 
1 
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1.2.  
Εκκλησιαστική κοινότητα και μουσική έκφραση. Ο ρόλος της ψαλμωδίας 

κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες 
4 

2. Τύποι και περιβάλλοντα της λατρείας και η μουσική έκφραση αυτών 4 

3. 
Η ανάπτυξη της Υμνογραφίας στην Ανατολή (από την πρωτοβυζαντινή 

μέχρι την μεσοβυζαντινή περίοδο). Δυτικά παράλληλα 
4 

4. 
Η εμφάνιση, καθιέρωση  και εξέλιξη της Οκταηχίας στην Ανατολή και ως 

παράλληλη πραγματικότητα στο δυτικό μονοφωνικό μέλος 
4 

5. 

Η γένεση και εξέλιξη της ψαλτικής σημειογραφίας. Σύγκριση με τις 

δυτικές νευματικές σημειογραφίες: κοινή αφετηρία για δύο αντίθετες 

πορείες 

4 

6. 

Εκκλησιαστική ποίηση και πολυμορφία της βυζαντινής και 

μεταβυζαντινής μελοποιίας. Παραλληλισμός με την εξέλιξη της δυτικής 

εκκλησιαστικής μουσικής από την γρηγοριανή μονοφωνική έκφραση στην 

ars nova κι από κει στην σύγχρονη πολυφωνία 

4 

7. 

Θεολογία και μουσικό ύφος. Το παράδειγμα του Ησυχασμού και το 

μουσικό του αποτύπωμα και αντίστοιχα η Διαμαρτύρηση και οι μουσικές 

επιπτώσεις της 

4 

8. 
Πρόσωπα και ορόσημα της εκκλησιαστικής μουσικής ιστορίας σε Ανατολή 

και Δύση 
4 

9. 

Παράγοντες της μουσικής επιτέλεσης: χοροί ψαλτών-χορωδίες, 

μονοφωνάρηδες-σολίστες, συστήματα αδόντων. Σχολές, διδακτικές 

πρακτικές 

4 

10. 
Εθνικές γλώσσες, τοπικές μουσικές παραδόσεις και εκκλησιαστική 

μουσική 
4 

11. Από την δημιουργία στην ερμηνεία: σπουδαίοι ερμηνευτές του 20ού αι. 4 

12.1.  Αισθητική και ιεροπρέπεια του ιεροψάλτου σήμερα 2 

12.2. 
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 
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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, 

τους κ. Καθηγητές και τους Εκπαιδευτές που διδάσκουν στα προγράμματά του και 

κυρίως προς τον κ. Δημήτριο Μπαλαγεώργο, Αναπλ. Καθηγητή Μουσικών Σπουδών 

του ΕΚΠΑ, για τη σύνταξη του παρόντος πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού. 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. Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – 

Εισαγωγή στο πρόγραμμα 

 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι λεγόμενες εκκλησιαστικές τέχνες και γενικότερα ο 

χριστιανικός πολιτιστικός βίος αποτελεί -κατά κάποιο τρόπο- την πηγή, απ’ όπου 

ξεπήδησε ο σύγχρονος ευρωπαϊκός πολιτισμός και στα δύο ζεύγη των εκφάνσεών 

του, θρησκευτική-εκκλησιαστική και κοσμική, ανατολική και δυτική. Αυτό συμβαίνει 

κατά μείζονα λόγο στο πεδίο του ευρωπαϊκού μουσικού πολιτισμού του οποίου 

αδιαμφισβήτητη μήτρα (εκτός από μεγάλο μέρος του) αποτελεί η εκκλησιαστική 

μουσική. 

Από την άποψη αυτή η έμφαση του ενδιαφέροντος στην μελέτη της 

εκκλησιαστικής μουσικής μπορεί να ερμηνεύσει σε μεγάλο βαθμό το σύγχρονο 

(παγκοσμιοποιημένο εν πολλοίς) πολιτισμικό γίγνεσθαι και να ανοίξει προοπτικές 

κατανόησης και αυτοσυνειδησίας. Εξάλλου, η πρακτική και μουσικολογική 

ενασχόληση με την διαχρονία της εκκλησιαστικής μουσικής προσφέρει συνολικά 

θεάσεις σε πολλές και διάφορες πτυχές του ιστορικού και σύγχρονου βίου, δεδομένου 

ότι στην γένεση και εξέλιξη της εκκλησιαστικής μουσικής αποτυπώνονται οι 

εκάστοτε κι εκασταχού ιστορικές (κοινωνικές και πολιτικές) συνθήκες, οι θεολογικές 

και φιλοσοφικές επικρατούσες και διαδραμούσες αντιλήψεις, οι πνευματικές και 

ευρύτερα ιδεολογικές εξιδανικεύσεις κάθε εποχής. 

Επιπλέον, η πρόσληψη στέρεων μουσικολογικών γνώσεων και η εμβάθυνση στη 

θεωρία και πράξη της δικής μας, της ανατολικής εκκλησιαστικής (βυζαντινής) 

μουσικής παράδοσης, προϋποθέτει ως εργαλείο την επικοινωνία με την αντίστοιχη 

μουσική παράδοση της Δύσης. Έτσι, ως ένα από τα αποτέλεσμα αυτού του τύπου της 

συγκριτικής μελέτης μπορεί να αναμένεται η κατανόηση των υπερβατικών ορίων και 

των οικουμενικών διαστάσεων του αυτόνομου ελληνικού μουσικού πολιτισμού στο 

πλαίσιο του γεωγραφικά ευρύτερου ευρωπαϊκού μουσικού πολιτισμού. 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ στοχεύει να: 

 επιμορφώσει κληρικούς και λαϊκούς συνεργάτες των κληρικών στα θεμελιώδη 

ζητήματα  του ευρωπαϊκού μουσικού πολιτισμού του οποίου αδιαμφισβήτητη 

μήτρα αποτελεί η εκκλησιαστική μουσική, η ελληνική Ψαλτική Τέχνη και να 



Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – 

Εισαγωγή στο πρόγραμμα 
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παρουσιάσει τις πορείες εξέλιξης και πραγματώσεων των μουσικών παραδόσεων 

Ανατολής και Δύσης 

 βελτιώσει και να εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των παραγόντων της 

εκκλησιαστικής λατρευτικής επιτέλεσης στην ανίχνευση και τον εντοπισμό των 

χαρακτηριστικών φάσεων και των σταδιακών αλλαγών στη γραφή, τη μορφή και 

το ύφος των ως άνω μουσικών παραδόσεων 

 προσφέρει, δια της συγκρίσεως, στους συμμετέχοντες μουσικολογικές γνώσεις 

και από τους δύο μουσικούς πολιτισμούς και να παρουσιάσει όλα τα στοιχεία 

που τεκμηριώνουν την ιστορική ακρίβεια και πολλαπλασιάζουν τις γνώσεις μας 

 ερμηνεύσει το σύγχρονο πολιτισμικό γίγνεσθαι μέσα από το ενδιαφέρον και τη 

μελέτη του ελληνικού μουσικού πολιτισμού. 
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1.2. Εκκλησιαστική κοινότητα και μουσική έκφραση. 

Ο ρόλος της ψαλμωδίας κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες 

 

 

Λέξεις κλειδιά:  

χριστιανική λατρεία, Ψαλτήρι, εφύμνιο, αιρέσεις, καθ’ υπακοήν, αντιφωνικός, θεσμός 

ψαλτών 

 

1. Εισαγωγικά 

      Όταν μιλάμε για εκκλησιαστική μουσική εννοούμε τη μουσική έκφραση της 

λατρεύουσας κοινότητας στον λατρευόμενο Τριαδικό Θεό και τους αγίους Tου, τη 

μελική «ένδυση» και εξωτερίκευση του λόγου της πίστεως, της ευσέβειας, της 

παρακλήσεως και της δοξολογίας, ακόμη και του θρησκευτικού βιώματος του 

ανθρώπου προς το θείο ή το άγιο. Με τη συγκρότηση και τη φανέρωση της Εκκλησίας 

στον κόσμο, οι χριστιανοί εκδήλωσαν την αναφορά και τη σχέση τους με το Θεό διά 

της λατρείας και μέσα από ένα δομικό πλαίσιο, στο οποίο διάφορα στοιχεία, όπως 

αναγνώσματα, ευχές, ύμνοι, μουσική, τελετουργία, αλληλοσυσχετίζονται και 

μετατρέπονται σε τάξη, σε ακολουθία. Από την προτροπή του αποστόλου Παύλου προς 

τους χριστιανούς των Κολοσσών «ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως ἐν 

πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ὠδαῖς 

πνευματικαῖς, ἐν χάριτι ἄδοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ» (Κολ. 3, 16) και μέχρι 

σήμερα οι υμνολογικές εκδηλώσεις, με το ελκυστικό μάλιστα μουσικό ένδυμα, 

αποτελούν την καρδιά της χριστιανικής λατρείας και δεν λείπουν από κανένα 

προσευχητικό σχήμα. Λόγος και μέλος, υμνογραφία και μουσική, δύο λειτουργικές 

τέχνες που τάχθηκαν να διακονήσουν τη λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, δύο τέχνες 

που δεν μπορούν να υπάρξουν η μία χωρίς την άλλη και συμπορεύονται με τον καιρό 

και σφραγίζουν την κάθε εποχή με διαφορετικό τύπο πάντοτε. 

 

2. Περί της  χριστιανικής λατρείας 

      Η χριστιανική λατρεία θεμελιώθηκε από τον Χριστό και τους μαθητές του, 

σύμφωνα με την διδασκαλία και την προτροπή του Κυρίου. Τα Καινοδιαθηκικά 
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κείμενα αναφέρονται στις λατρευτικές δραστηριότητες του Χριστού και των Μαθητών 

του, δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο ιουδαϊκό λατρευτικό περιβάλλον, 

αλλά μαρτυρούν και το στίγμα της χριστιανικής ιδιαιτερότητας έναντι της ιουδαϊκής 

λατρείας. Οι Απόστολοι καθόρισαν το λατρευτικό πλαίσιο, το οποίο οι πρώτοι 

χριστιανοί και οι τοπικές Εκκλησίες ανέπτυξαν και διεύρυναν με νέα στοιχεία και 

καθαρά χριστιανικό περιεχόμενο. Η χριστιανική λατρεία αναδύθηκε μέσα από τις 

λατρευτικές πράξεις του Ιουδαϊσμού, στο περιβάλλον του οποίου εμφανίστηκε και 

εξελίχθηκε, και ήταν φυσικό να κρατήσει κάποια λειτουργικά έθιμα, τύπους και άλλα 

ιουδαϊκά στοιχεία (ώρες προσευχής, εορτές, νηστείες, τελετουργία, βιβλικά 

αναγνώσματα, χρήση Ψαλτηρίου, τρόπο απαγγελίας των ευχών και των αναγνωσμάτων, 

ψαλμωδία κ.ά.), τα οποία ανανοηματοδότησε, συμπλήρωσε και τελειοποίησε. 

Παράλληλα, η χριστιανική λατρεία, ένεκα του συγχρωτισμού της με τις ειδωλολατρικές 

θρησκείες, δέχθηκε δευτερεύουσες επιδράσεις από τη λατρεία τους, οι οποίες ουδόλως 

αλλοίωσαν το χαρακτήρα και το περιεχόμενό της. Πρόκειται για εξωτερικές επιδράσεις, 

που αφορούν κυρίως το τελετουργικό (ημερολόγια, εορτές, καθαρμοί, τράπεζες, 

θυμιάματα, φώτα, στολές, εικόνες, λαϊκά έθιμα), και οι οποίες υπέστησαν ουσιαστική 

αναμόρφωση και έλαβαν μια διαφορετική προοπτική.  

 

      2.1 Η θεία λατρεία στην Καινή Διαθήκη 

      Σύμφωνα με τις μαρτυρίες της Καινής Διαθήκης τόσο ο Χριστός όσο και οι 

Μαθητές του μετείχαν της ιουδαϊκής λατρείας και σύχναζαν στοn Ναό κατά τις ώρες 

προσευχής. Οι Απόστολοι και οι πρώτοι εξ Iουδαίων χριστιανοί, μιμούμενοι το 

παράδειγμα του Κυρίου, παράλληλα με τη συμμετοχή τους στις χριστιανικές συνάξεις, 

εξακολουθούσαν να ασκούν τα λατρευτικά τους καθήκοντα στους προσευχητικούς 

χώρους. Με την εκδίωξή τους από τους ιουδαϊκούς λατρευτικούς χώρους, οι 

συγκροτούντες την πρώτη θρησκευτική κοινότητα των Ιεροσολύμων χριστιανοί 

αναζήτησαν νέους χώρους για την έκφραση της λατρείας, την τέλεση των προσευχών 

τους και τη μετοχή τους στο μυστήριο της θείας Ευχαριστίας. Στους χώρους αυτούς 

τέθηκε ο θεμέλιος λίθος της χριστιανικής λατρείας και εκεί σημειώθηκε η αφετηρία της 

μεγάλης εξέλιξής της.  Στις χριστιανικές εκκλησίες επικρατούσε ελευθερία ως προς τον 

ιδιαίτερο τρόπο της έκφρασης του πλούσιου θρησκευτικού συναισθήματος, λιτότητα 

και απλότητα στη λατρεία.  
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      Σύμφωνα με τις περιγραφές των βιβλίων της Καινής Διαθήκης στα βασικά στοιχεία 

της χριστιανικής λατρείας εκείνης της εποχής περιλαμβάνονται οι προσευχές, οι ψαλμοί 

και οι ύμνοι, η διδασκαλία, η γλωσσολαλία κ.ά.  

      Η προσευχητική πράξη της αποστολικής Εκκλησίας αποτυπώνεται σε πολλά 

Καινοδιαθηκικά χωρία, καταγραφόμενη τόσο στην ατομική όσο και στη δημόσια 

ομαδική μορφή της. Το γνωστότερο και αναπόσπαστο των ιεροτελεστιών μας κείμενο 

της Κυριακής προσευχής, οι περί προσευχής μαρτυρίες των Πράξεων, τα προσευχητικά 

τεμάχια στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου προς τις Εκκλησίες που ίδρυσε κ.ά., 

αποτελούν τεκμήρια για τη θέση της λειτουργικής προσευχής στην πρώτη Εκκλησία και 

καταδεικνύουν την κεφαλαιώδη σημασία της προσευχητικής παραμέτρου κατά τους 

πρώτους αιώνες.  

      Αναπόσπαστα συνδεδεμένοι με τις προσευχές ήταν οι ύμνοι. Με αφετηρία την 

ευαγγελική μαρτυρία ότι μετά την τέλεση του Μυστικού Δείπνου ο Χριστός και οι 

Μαθητές του «ὑμνήσαντες ἐξῆλθον» (Ματθ. 26, 30) η Εκκλησία δίνει μεγάλη σημασία 

στον λόγο, τον υμνητικό λόγο, και μέσα από την ποίηση των ύμνων μεταβάλλει την 

λατρεία της σε ασίγαστο στόμα της και καθιστά τον λόγο και το μέλος λατρευτικό 

θεσμό. Αναφορές στα υμνητικά είδη, ίχνη χριστιανικών ύμνων ή και αυτούσιους 

ύμνους, αλλά και συστάσεις προς τους χριστιανούς να ψάλλουν ανευρίσκουμε στα 

διάφορα βιβλία της Καινής Διαθήκης.  

      Οργανικό στοιχείο της λειτουργικής ζωής ήδη από την αποστολική εποχή είναι το 

κήρυγμα, για τη διδαχή και οικοδομή του εκκλησιαστικού σώματος, για το οποίο οι 

διηγήσεις των Πράξεων και οι επιστολές του Παύλου σε πολλά σημεία κάνουν λόγο· 

«...ἦσαν δὲ προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλων...» (Πράξ. 2, 42). 

  

      2.2 Μαρτυρίες για τη λατρεία στις μεταγενέστερες της Κ.Δ. πηγές 

      Τα μυστήρια και οι λοιπές αγιαστικές πράξεις εμφανίζονται στη ζωή της Εκκλησίας 

ταυτόχρονα με την πρώτη χριστιανική κοινότητα. Οι μαρτυρίες της Καινής Διαθήκης 

περί αυτών είναι πολλές και παρέχουν ιστορικές και θεολογικές πληροφορίες. Κατά 

τους δύο αιώνες που ακολούθησαν, οι ειδήσεις που αφορούν στην εξέλιξη της λατρείας 

και τον πλουτισμό της με κάποια νέα στοιχεία αυξάνονται. Από την περίοδο αυτή 

έχουμε περιγραφές των χριστιανικών συνάξεων από διάφορες πηγές, όπως την 

επιστολή του Πλινίου προς τον αυτοκράτορα Τραϊανό, την επιστολή Κλήμεντος Ρώμης 

προς Κορινθίους, τις επιστολές Ιγνατίου Αντιοχείας, την Απολογία του μάρτυρος 
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Ιουστίνου, τη Διδαχή των δώδεκα Αποστόλων, την Αποστολική Παράδοση του 

Ιππολύτου και έργα άλλων εκκλησιαστικών συγγραφέων, που αρκούν να αποδείξουν 

αφ’ ενός μεν τη συνεχή ροή της λειτουργικής ανάπτυξης, αφ’ ετέρου το γεγονός ότι, 

παρά την ρευστότητα της λατρευτικής πράξης, ήδη είχαν αρχίσει να διαμορφώνονται 

κάποιες σταθερότερες μορφές λατρείας.  

      Οι ώρες της νυχθήμερης προσευχής, κατ’ επίδραση του ιουδαϊκού προτύπου 

εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την αποστολική περίοδο, χωρίς όμως να τηρούνται 

με αυστηρότητα εξαιτίας της κρατούσης περί της αδιάλειπτης προσευχής αντιλήψεως, 

αλλά και της διωκτικής έξαρσης, κατά την οποία δεν ήταν πάντοτε πραγματοποιήσιμη η 

κοινή προσευχή των χριστιανών σε ωρισμένες ώρες. Συν τω χρόνω, και με την 

προσθήκη ευχητικών και υμνολογικών κειμένων, προσλαμβάνουν μονιμότερο τύπο και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της χριστιανικής λατρείας.  

 

3. Η θρησκευτική - λατρευτική ποίηση 

      Η συνήθεια της εκδηλώσεως των διαφόρων συναισθημάτων της ανθρώπινης 

καρδιάς προς το πιστευόμενο θείο ή άγιο και της ανάπεμψης ιερών ύμνων ήταν γνωστά 

και διαδεδομένα σε όλο τον γεωγραφικό χώρο που εμφανίστηκε και διαδόθηκε ο 

Χριστιανισμός. Στην ιστορία της ανθρωπότητας και στις διάφορες κοινωνίες ήταν 

συνηθισμένες οι θρησκευτικές εκδηλώσεις και οι οργανωμένες λατρείες, κατά τις 

οποίες οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν την ποίηση για να εκφράσουν την πίστη και την 

ευσέβεια στην πιστευόμενη θεότητα. Είναι γνωστά το ποιητικό επίπεδο των αρχαίων 

Ελλήνων και η πολυειδής υμνητική παραγωγή τους, η οποία ανήκει στην παγκόσμια 

πνευματική κληρονομιά και αναμφίβολα επηρέασε και την χριστιανική ποίηση.  

      Τη Γέννηση του Χριστού πανηγύρισε μεγαλοπρεπώς ο ουρανός, ενώ ένα πλήθος 

ουράνιων Δυνάμεων ύμνησε τον Θεό ψάλλοντας το, «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς 

εἰρήνῃ ἐν ἀνθρώποις εὐδοκίᾳ» (Λουκ. 2, 13-14). Ο χρόνος της κοσμοσωτήριας 

επιδημίας του Χριστού στη γη και η υποδοχή του με τον αγγελικό αυτόνν ύμνο 

αποτελεί το σημείο εκκίνησης της ιστορίας της εκκλησιαστικής υμνογραφίας και την 

πρώτη προσπάθεια προσέγγισης του Θεού-Λόγου μέσω του λόγου. Από τότε μέχρι και 

σήμερα η υμνογραφία συνιστά την καρδιά της εκκλησιαστικής λατρείας και το 

προσφορότερο μέσο για την συνεχή μυσταγωγία των χριστιανών. 

 

      3.1 Η θρησκευτική ποίηση των Ιουδαίων 
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      Η ιουδαϊκή ποίηση ανάγει την αρχή της στην εντολή του Θεού προς τον Μωϋσή 

να ποιήσει ωδή: «καὶ νῦν γράψατε τὰ ῥήματα τῆς ὠδῆς ταύτης καὶ διδάξατε αὐτὴν 

τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ καὶ ἐμβαλεῖτε αὐτὴν εἰς τὸ στόμα αὐτῶν, ἵνα γένηταί μοι ἡ ὠδὴ 

αὕτη κατὰ πρόσωπον μαρτυροῦσα ἐν υἱοῖς Ἰσραήλ» (Δευτ. 31,19). Ως ο 

σπουδαιότερος υμνωδός λογίζεται ο προφητάναξ Δαβίδ, ο οποίος στοχεύοντας στην 

ανύψωση της θρησκευτικής ζωής του λαού του μερίμνησε για την οικοδόμηση 

Σκηνής,  θεσμοθέτησε την ειδική τάξη των ψαλτωδών, έγραψε και εισήγαγε τους 

Ψαλμούς του στην ιουδαϊκή λατρεία. Οι Ψαλμοί, μαζί με τα δύο άλλα ποιητικά είδη, 

την ωδή και τον ύμνο, απέκτησαν κεντρική θέση στην ιουδαϊκή λατρεία. Το 

περιεχόμενο των Ψαλμών και οι περιορισμοί της Εκκλησίας κατά τους πρώτους 

αιώνες να μην εισάγονται στη λατρεία ιδιωτικοί ύμνοι, προκειμένου να διαφυλαχθεί 

το ορθόδοξο δόγμα, διατήρησαν τους Ψαλμούς και στη χριστιανική λατρεία. Οι 

Ψαλμοί, όπως και τα υπόλοιπα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, μεταφράστηκαν επί 

Πτολεμαίου Β΄ του Φιλαδέλφου στην ελληνική γλώσσα, για να διαβαστούν και από 

εκείνους που γνώριζαν την ελληνική γλώσσα.  

 

      3.2 Γένεση και διαμόρφωση της χριστιανικής υμνογραφίας 

      Οι απαρχές της χριστιανικής υμνογραφίας βρίσκονται στην τέλεση του μυστηρίου 

της θείας Ευχαριστίας και στις Καινοδιαθηκικές διηγήσεις ότι μετά το Μυστικό 

Δείπνο ο Χριστός και οι Μαθητές του «ὑμνήσαντες ἐξῆλθον» (Ματθ. 26, 30). Το 

τελετουργικό αυτού του εβραϊκού εορταστικού δείπνου γίνεται πλέον λατρευτικός 

θεσμός από την Εκκλησία και γύρω από αυτό αρχίζει να υφαίνεται το πρώτο σχέδιο 

της χριστιανικής υμνογραφίας.  

      Τις υμνολογικές μορφές των συνάξεων της πρώτης εποχής αποκαλύπτει ο 

Απόστολος Παύλος, σημειώνοντας  στους Εφεσίους «...πληροῦσθε ἐν πνεύματι, 

λαλοῦντες ἑαυτοῖς ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ὠδαῖς πνευματικαῖς, ἄδοντες καὶ 

ψάλλοντες ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ Κυρίῳ» (Εφεσ. 5, 18-19). Στην Καινή Διαθήκη 

ανιχνεύονται τμήματα που έχουν καθαρά ποιητικό χαρακτήρα. Θα μπορούσε δε να 

υποστηριχθεί ότι στα τμήματα αυτά σμιλεύθηκαν ιουδαϊκά υμνητικά χαρακτηριστικά 

με στοιχεία της αρχαιοελληνικής ποίησης. Στους πλέον αναγνωρίσιμους 

καινοδιαθηκικούς ύμνους συγκαταλέγονται οι μακαρισμοί (Ματθ. 5, 3-12), η ωδή του 

Ζαχαρίου (Λουκ. 1, 68-79), το μεγαλυνάριο της Θεοτόκου «Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου 
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τὸν Κύριον» (Λουκ. 1, 46-55) κ..ά. Τμήματα ύμνων, ακόμη και ολόκληροι ύμνοι 

παραδίδονται στις επιστολές του Παύλου, του Ιακώβου κ. ά.  

      Συν τω χρόνω, οι χριστιανοί δημιούργησαν τη δική τους υμνογραφία, αντλώντας 

υλικό από την Καινή Διαθήκη. Θεωρείται πιθανή η προφορική εκμάθηση των ύμνων 

κατά την ώρα των συνάξεων και εξηγείται έτσι η έλλειψη πολλών ύμνων από την 

πρωτοχριστιανική αυτή περίοδο. Ωστόσο, ψάχνοντας κανείς στα συγγράμματα 

αποστολικών και άλλων Πατέρων της περιόδου συναντά ύμνους και προσευχές με 

φανερά τα αρχαιοελληνικά ποιητικά χαρακτηριστικά γλώσσας και μέτρου, με 

στροφική δομή και εφύμνιο (Ομιλία εις το Πάσχα του Μελίτωνος Σάρδεων, Διδαχή 

των Αποστόλων κ. ά.). Το υψηλό ποιητικό επίπεδο των πρώτων εκκλησιαστικών 

ποιητών μαρτυρά και ο Φίλων ο Ιουδαίος (α΄ αι.) σημειώνοντας: «ὥστ’ οὐ θεωροῦσι 

μόνον, ἀλλὰ καὶ ποιοῦσιν ἄσματα καὶ ὕμνους εἰς τὸν Θεὸν διὰ ποικίλων μέτρων καὶ 

μελῶν, ρυθμοῖς σεμνοτέροις ἀναγκαίως χαράσσοντες». Το μητρικό κύτταρο της 

εκκλησιαστικής υμνογραφίας, από το οποίο προέκυψαν τα βασικά ποιητικά είδη, 

ήταν το εφύμνιο που συνόδευε το τέλος των ψαλμικών στίχων. Αυτό, από μια 

αρχικώς λέξη ή φράση, κατέληξε να γίνει ύμνος ή τροπάριο. 

      Αναζητώντας υμνογραφήματα της πρωτοχριστιανικής περιόδου δεν μπορούμε να 

μην σταθούμε σε ύμνους, κυρίως ευχαριστιακούς, και προσευχές με χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα τον ρυθμό και τις στροφές με εφύμνιο (Διδαχή των Αποστόλων, Κλήμης 

Ρώμης κ.ά.).  

      Με την εμφάνιση των αιρέσεων άρχισε να διαφαίνεται και μια έντονη 

δραστηριοποίηση των αιρετικών για τη διάδοση των δοξασιών τους διά μέσου των 

ύμνων. Από την άλλη η Εκκλησία, αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο της ένταξης της 

αιρετικής υμνογραφίας στις τελετές της και την εξάπλωσή της στους κόλπους της, 

αντέδρασε και πέτυχε δια της αντιαιρετικής υμνογραφίας τον σκοπό της. Ο 

υμνογραφικός αυτός αγώνας μεταξύ των χριστιανών και των αιρετικών επιτάχυνε την 

αναζήτηση νέων και σταθερών υμνητικών μορφών.  

 

4. Η εκκλησιαστική μουσική 

      Η μουσική αποτέλεσε από την αρχή της ιστορίας του ανθρώπου ξεχωριστό κομμάτι 

της πνευματικής και πρακτικής του δραστηριότητας. Σε όλους τους αρχαίους λαούς η 

μουσική τέχνη ήταν συνδεδεμένη με τον θρησκευτικό λόγο. Πλείστες μαρτυρίες 

κομίζουν ειδήσεις για τη χρήση της μουσικής στη λατρεία από τους πολιτισμούς της 
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αρχαιότητας. Ιδιαίτερα τονίζεται το υψηλό μουσικοθεωρητικό επίπεδο των Ελλήνων 

και η ιδιαίτερη φροντίδα των Ιουδαίων για την οργάνωση της λατρευτικής μουσικής, με 

τη θεσμοθέτηση της ειδικής τάξεως των ψαλτωδών.  

 

      4.1 Η μουσική των αρχαίων Ελλήνων 

      Η μουσική των αρχαίων Ελλήνων κατέχει ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στους μουσικούς 

πολιτισμούς της αρχαιότητας. Χάρη στον θεωρητικό της λόγο, την καταγραφή της με 

την αρχαία ελληνική σημειογραφία, την τεχνική των τρόπων, την αισθητική της, 

άσκησε μεγάλη επίδραση σε μεταγενέστερους μουσικούς πολιτισμούς. Σπουδαίοι 

αρχαιοέλληνες μουσικοί διατύπωσαν την παιδαγωγική, ψυχαγωγική, ηθική, 

μουσικοθεραπευτική αξία της μουσικής, και πάνω στις απόψεις αυτές οι μεγάλοι 

Πατέρες της Εκκλησίας μας έθεσαν τις βάσεις για τη θεολογία του θεσμού της 

ψαλμωδίας στη χριστιανική λατρεία.    

 

      4.2 Ιουδαϊκή λατρευτική μουσική  

      Η Παλαιά Διαθήκη μας παρέχει λεπτομερείς μαρτυρίες για τη λατρευτική μουσική 

των Ισραηλιτών. Τα βιβλία της μας πληροφορούν για τους ποιητές των ύμνων, τη 

χρήση και τα ονόματα των οργάνων που χρησιμοποιούσαν στη λατρεία, τα 

απαιτούμενα προσόντα των ψαλτωδών, την αντιφωνική ψαλμώδηση, τη διδακτική και 

προσευχητική διάσταση της μουσικής κ.ά. Η στενή σχέση λατρείας και μουσικής 

προκύπτει από την ιστορία του προφήτη Δαβίδ, ο οποίος έθεσε τις βάσεις της μουσικής 

της Σκηνής και επέβαλε τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συστήματος των αδόντων. 

Κατά την ελληνιστική περίοδο, κατά την οποία ο ελληνικός πολιτισμός εξαπλώθηκε σε 

ένα μεγάλο κομμάτι της Ανατολής, η ελληνική γλώσσα, η ελληνική μουσική, αλλά και 

όλες οι τέχνες καλλιεργήθηκαν από τους Ισραηλίτες.  

 

      4.3 Η μουσική των πρώτων χριστιανών 

      Με τη συγκρότηση της Εκκλησίας καθιερώθηκε για τη δοξολογία και τον αίνο 

του Θεού, μαζί με τον λόγο, και η μουσική. Την πρωτοφανέρωση της πράξης της 

ψαλμώδησης μάς την προβάλλει η διήγηση του Μυστικού Δείπνου και το παράδειγμα 

του ίδιου του Χριστού και των Μαθητών του˙ «...καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος 

τῶν Ἐλαιῶν» (Ματθ. 26, 30). Οι πρώτοι ψαλμωδοί ήταν οι ίδιοι οι Απόστολοι, οι 

οποίοι «...ἦσαν διὰ παντὸς ἐν τῷ ἱερῷ αἰνοῦντες καὶ εὐλογοῦντες τὸν Θεόν» (Λουκ. 
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24, 53). Η Καινή Διαθήκη ανθολογεί πλείστες ειδήσεις για τους τρόπους και τις 

μορφές της ύμνησης των πρώτων χριστιανών, στις οποίες η μουσική αποτελούσε το 

καταλληλότερο ένδυμα.  

      Η μουσική της πρώτης Εκκλησίας ήταν ομοιόμορφη παντού και τόσο απλή, όσο 

και η νέα θρησκεία σε όλες τις εκφάνσεις της κατά τους τρεις πρώτους αιώνες. Οι 

χριστιανοί έψαλλαν «ἐν ἑνὶ στόματι» ψαλμούς και αυτοσχέδιους ύμνους, όπως 

επισημαίνεται στα Καινοδιαθηκικά κείμενα. Ο πρώτος του χορού, ο μονοφωνάρης ή 

καλοφωνάρης απήγγειλε τους ψαλμικούς στίχους και ο λαός έψαλλε τα εφύμνια των 

στίχων. Η περιγραφή της ψαλμωδήσεως από τον Φίλωνα τον Ιουδαίο είναι 

επιβεβαιωτική˙ «οἱ χοροὶ δὲ διευθύνοντο ὑπὸ τοῦ λεγομένου πρωτοψάλτου ἢ 

χορολέκτου καὶ χοράρχου. Ἔψαλλον δὲ ὁτὲ μὲν εἷς μόνον, ὁτὲ κατ’ ἀντιφώνησιν 

μετὰ τῶν προσφόρων ἀκροτελευτίων. Ἐπὶ τέλους ἀμφότεροι οἱ χοροὶ οἱονεὶ 

καταλαμβανόμενοι ὑπὸ θείας ἀγάπης, συνηνοῦντο ὁμοθυμαδὸν εἰς ἕνα κοινὸν 

χορόν». 

      Πολλά έργα αποστολικών Πατέρων κομίζουν μοναδικές ειδήσεις για τις συνάξεις 

της πρωτοχριαστιανικής Εκκλησίας και την ψαλμώδηση˙ «...καὶ ἡμεῖς οὖν ἐν ὁμονοίᾳ 

ἐπὶ τὸ αὐτὸ συναχθέντες τῇ συνειδήσει, ὡς ἐξ ἑνὸς στόματος βοήσωμεν πρὸς αὐτὸν 

ἐκτενῶς» (Κλήμεντος, Α΄ επιστολή προς Κορινθίους). Ο άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, 

ο εισηγητής της αντιφωνικής ψαλμωδήσεως στην Εκκλησία της Αντιόχειας,   

προτρέπει τους πρεσβυτέρους του όπως «ἐν ὁμονοίᾳ καὶ ἀληθεῖ ἀγάπῃ ἵνα ὑμνῶσι 

τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, ψάλλοντες ὁμοθύμως διὰ μιᾶς μόνης φωνῆς» (προς Εφεσίους 

επιστολή) και συστήνει στους χριστιανούς της επαρχίας του «ἵνα σχηματίσουσι 

μουσικοὺς χοροὺς καὶ νὰ ὑμνῶσιν ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ τὸν Θεόν» (προς Ρωμαίους 

επιστολή).  

 

      4.4 Τρόποι ψαλμωδήσεως στην εκκλησία 

      Οι κοινότεροι τρόποι ψαλμωδήσεως κατά την πρωτοχριστιανική περίοδο ήταν ο 

καθ’ υπακοήν και ο αντιφωνικός.  

      Στον καθ’ υπακοήν τρόπο ψαλμωδήσεως συμμετείχε, εκτός από τον ψάλτη και ο 

λαός, που έψαλλε, επαναλαμβάνοντας το τροπάριο ή το ακροτελεύτιό του (υπήκουε) 

με την καθοδήγηση του ψάλτη, ενώ ενδιάμεσα αυτός έλεγε στίχους από ψαλμό. Ο 

Φίλων Ιουδαίος ιστορεί ότι κατά τις συγκεντρώσεις των χριστιανών ο ψάλτης «διὰ 

τακτικῆς καὶ εὐήχου ψαλμωδίας κατήρχετο τοῦ ψαλμοῦ, οἱ δὲ λοιποὶ προσεῖχον αὐτῷ 
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σιγῶντες, καὶ μόνον κατὰ τοὺς τελευταίους στίχους συνήνουν τὰς φωνὰς αὐτῶν. Καὶ 

ἐστιν ὅτε μὲν ὁ ψάλτης ἔψαλλε τὸ ἓν μέρος τοῦ στίχου, ὁ δὲ λαὸς ἐτελείωνε τὸν 

ἕτερον, ἄλλοτε δὲ ὁ ψάλτης ἔψαλλεν ὁλόκληρον τὸν στίχον, ὁ δὲ λαὸς ἢ 

ἐπανελάμβανεν αὐτὸν ἢ ἔψαλλε τὸ Ἀμήν, καὶ ἄλλοτε ὁ μὲν ψάλτης ἔψαλλε τὸν 

ψαλμόν, ὁ δὲ λαὸς ἐν ἑκάστῳ στίχῳ αὐτοῦ ἐπανελάμβανεν ὡρισμένας τινὰς λέξεις». 

Και ο επίσκοπος Καισαρείας της Παλαιστίνης Ευσέβειος, επιμαρτυρεί τον τρόπο της 

καθ’ υπακοήν ψαλμωδήσεως, γράφοντας˙ «τοὺς εἰωθότας λέγεσθαι πρὸς ἡμῶν 

ὕμνους, ἑνὸς μετὰ ῥυθμοῦ κοσμίως ἐπιψάλλοντος, οἱ λοιποὶ καθ’ ἡσυχίαν 

ἀκροώμενοι, τῶν ὕμνων τὰ ἀκροτελεύτια συνεξηχοῦσιν» (P.G. 20, 184).  

      Η κατ’ αντιφωνικό τρόπο ψαλμώδηση γινόταν από δύο ψάλτες ή δύο χορούς 

ψαλτών, που αντιφωνούσαν μεταξύ τους με σειρά ή κατά διαδοχή. Αξιόπιστες 

μαρτυρίες για τον αντιφωνικό τρόπο παρέχουν ο Πλίνιος ο Νεώτερος σε επιστολή του 

προς τον αυτοκράτορα Τραϊανό το έτος 112 μ.Χ. και ο Ιγνάτιος Αντιοχείας, ο οποίος 

«ὀπτασίαν εἶδεν ἀγγέλων διὰ τῶν ἀντιφώνων ὕμνων τὴν ἁγίαν τριάδα ὑμνούντων, καὶ 

τὸν τρόπον τοῦ ὁράματος τῇ ἐν Ἀντιοχείᾳ Ἐκκλησίᾳ παρέδωκεν, ὅθεν καὶ ἐν πάσαις 

ταῖς ἐκκλησίαις αὕτη ἡ παράδοσις διεδόθη» (P.G. 67, 689-692).  

 

      4.5 Η μουσική (επιτέλεση) της πατερικής περιόδου 

      Η ανάπτυξη της λατρείας και η άνθηση της χριστιανικής υμνογραφίας κατά τον δ΄ 

αι., δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την εξέλιξη της μουσικής, η οποία σιγά-σιγά 

άρχισε να διαμορφώνει την αισθητική και το ήθος της και να παρουσιάζει τις μορφές 

της, κανοναρχούμενη πάντα από τις λειτουργικές ζητήσεις. Η αποκατάσταση των 

σχέσεων Εκκλησίας και Κράτους έδωσε και στη μουσική, όπως και στις άλλες 

λειτουργικές τέχνες, τη δυνατότητα να βρει τον δρόμο της, να μπει σε πορεία 

ανάπτυξης, και ως αναπόσπαστο κομμάτι της λατρευτικής επιτέλεσης να θεωρηθεί ως 

το καταλληλότερο ένδυμα του υμνητικού λόγου των πιστών προς τον Θεό. Με την 

πάροδο του χρόνου και την επιβολή των δόκιμων ήδη ποιητικών μορφών γίνεται 

συστηματικότερη και τεχνικότερη. Ιδιαίτερη φροντίδα για την οργάνωση της 

λατρευτικής μουσικής επέδειξαν οι μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι 

συνδυάζοντας τις περί μουσικής απόψεις των αρχαίων Ελλήνων μουσικών, μιλούν 

για το περιεχόμενο, τη σημασία, τον χαρακτήρα και την κοινωνική λειτουργία της 

μουσικής. Χαρακτηριστικές είναι οι διδαχές του Μεγ. Βασιλείου «ἐν μὲν γὰρ τῇ 

ὁμαλότητι πολλάκις που καὶ ἀκηδιᾷ ἡ ψυχὴ καὶ ἀπομετεωρίζεται˙ ἐν δὲ τῇ ἐναλλαγῇ 
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καὶ τῷ ποικίλῳ τῆς ψαλμῳδίας καὶ τοῦ περὶ ἑκάστης ὥρας λόγου, νεαροποιεῖται 

αὐτῆς ἡ ἐπιθυμία καὶ ἀνακαινίζεται τὸ νηφάλιον» (P.G. 31, 1016), που μιλά για την 

προερχόμενη από τον υμνογραφικό πλούτο ποικιλία του μέλους, και του Ιωάννου του 

Χρυσοστόμου, που έρχεται να τονίσει τον μυσταγωγικό χαρακτήρα της μουσικής˙ 

«μετὰ τῆς προσηκούσης εὐλαβείας ἐνταῦθα παραγινώμεθα, ὅπως μὴ ἀντὶ 

ἁμαρτημάτων ἀφέσεως προσθήκην τούτων ποιησάμενοι οἴκαδε πορευσώμεθα. Τί δὲ 

ἐστι τὸ ζητούμενον καὶ ὃ παρ’ ἡμῶν ἀπαιτεῖται; τὸ τοὺς θείους ἀναπέμποντας ὕμνους, 

φόβῳ πολλῷ συνεσταλμένους καὶ εὐλαβείᾳ κεκοσμημένους, οὕτω προσφέρειν 

τούτους» (P.G. 56, 99). 

      Από τον δ΄ αι., και σύμφωνα με αποφάσεις της Συνόδου της Λαοδίκειας, 

θεσμοθετείται η τάξη των ψαλτών, σημειώνεται η απαρχή του διορισμού αυτών και 

διαχωρίζεται ο ρόλος των ψαλτών από τους αναγνώστες. Η καθιέρωση του θεσμού 

των ψαλτών ως των εκπροσώπων του λαού για την προσφορά των ύμνων και των 

ψαλμών κατά τη λατρεία, δημιουργεί μια σταθερή παράδοση στην Εκκλησία, που 

απαγόρευε τη χρήση οργάνων. Η μουσική, ως θεραπαινίδα του υμνητικού λόγου, 

είναι φωνητική μουσική και με τον διαστηματικό της πλούτο καθιστά εντυπώτερη 

την «διάνοιαν τῶν λεγομένων»  (P.G. 44, 444). Οι Πατέρες αντιτάχθηκαν στη χρήση 

οργάνων στη λατρεία τονίζοντας ότι επηρεάζει αρνητικά τη διάθεση των πιστών, 

παρασύροντάς τους σε ευχαρίστηση ακουστική και όχι σε μυσταγώγηση και 

κατάνυξη. Ο μεγάλος Πατέρας της Εκκλησίας μας Γρηγόριος ο Νύσσης τεκμηριώνει 

τον αποκλεισμό των οργάνων από τη λατρεία γράφοντας: «ἐκ τῶν μουσικῶν ὀργάνων 

μόνος ὁ ἦχος τῆς μελῳδίας προσπίπτει ταῖς ἀκοαῖς, αὐτὰ δὲ τὰ μελῳδούμενα ρήματα 

οὐ διαρθροῦται τοῖς φθόγγοις˙ ἐν δὲ τῇ ὠδῇ τὸ συναμφότερον γίνεται, καὶ ὁ τοῦ 

μέλους ρυθμὸς καὶ τῶν ρημάτων ἡ δύναμις, ἡ συνδιεξαγομένη μετὰ τοῦ μέλους, ἣν 

ἀγνοεῖσθαι πᾶσα ἀνάγκη, ὅταν διὰ μόνων τῶν μουσικῶν ὀργάνων ἡ μελῳδία γίνεται» 

(P.G. 44, 493). 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Μαρτυρίες για την λατρεία στα κείμενα της Καινής Διαθήκης 

2. Παρουσιάστε και σχολιάστε τις ωδές της Παλαιάς Διαθήκης 

3. Επιλέξτε έναν ψαλμό (από τους ψαλλόμενους στη νυχθήμερη λατρεία)· να τον 

σχολιάσετε και να εντοπίσετε την χρήση του στην σύγχρονη λατρεία, Ανατολική ή 

Δυτική. Προαιρετικά, αναζητείστε και παρουσιάστε μία σύνθεσή του 

4. Η επιλύχνιος ευχαριστία «Φως ιλαρόν»· ιστορία, λειτουργική χρήση, μελοποιία 

5. Η Δοξολογία στην Ανατολή· ιστορία, λειτουργική χρήση, μελοποιία 

6. Η Δοξολογία στην Δύση· ιστορία, λειτουργική χρήση, μελοποιία 

7. Η μουσική στις πρώτες χριστιανικές κοινότητες (α΄-δ΄ αι.) 

8. Ο πατερικός λόγος ως πηγή της υμνογραφίας· η περίπτωση των λόγων Γρηγορίου του 

Θεολόγου α. Στην Γέννηση του Χριστού, β. στο άγιο Πάσχα και γ. στα Θεοφάνεια 
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2. Τύποι και περιβάλλοντα της λατρείας 

και η μουσική έκφραση αυτών 

 

 

Λέξεις κλειδιά: 

τάξη, λειτουργικές μορφές, βυζαντινός λειτουργικός τύπος, κοσμικός τύπος, 

μοναχικός τύπος, Officium, Missa, Γρηγοριανό μέλος 

 

1. Λειτουργική τυπολογία 

      1.1 Εισαγωγικά – Ο αρχικός λατρευτικός πυρήνας και ο σχηματισμός της 

λατρευτικής τάξης 

      Η Εκκλησία, κατά την προτροπή του Αποστόλου Παύλου «πάντα εὐσχημόνως 

καὶ κατά τάξιν γινέσθω» (Α΄ Κορ. 14, 40), δεν γνωρίζει ακολουθία που να μην 

διέπεται από τάξη. Η λατρευτική της ζωή δομείται πάνω σε πολυάριθμες και 

παντοειδείς διατάξεις, που εξασφαλίζουν την ακριβή επιτέλεση κάθε λειτουργικής 

πράξης. Η χριστιανική λατρεία ήδη από την αποστολική εποχή εμφανίζεται με τη 

μορφή είτε της ελεύθερης προσευχής είτε της σχετικά συγκροτημένης οργανώσεως 

κάποιων τελετών. Εκτός της θείας Ευχαριστίας και άλλες ακολουθίες της νυχθήμερης 

κοινής προσευχής διαμορφώνονταν και εξελίσσονταν και συν τω χρόνω αποκτούσαν 

μια σταθερότερη μορφή και τάξη. Κατά τους δύο αιώνες που ακολούθησαν, και παρά 

τη ρευστότητα της λειτουργικής πραγματικότητας, η λατρεία αρχίζει να αποκτά μια 

υποτυπώδη μορφή και να διαμορφώνει κάποιους σταθερούς τύπους. Χωρίς να 

αλλοιωθούν τα χαρακτηριστικά της αποστολικής λειτουργικής παράδοσης, επικρατεί 

ο αυτοσχεδιασμός στη σύνθεση των ευχών, καθιερώνονται ετήσιες εορτές, ενώ οι 

νυχθήμερες προσευχές, με την εμφάνιση του μοναχισμού, συνδέονται με ωρισμένες 

ώρες της ημέρας. Οι αυξανόμενες προσπάθειες σύνταξης νέων ευχητικών κειμένων, η 

εμφάνιση νέων ύμνων και η σχετική ελευθερία κατά τις λατρευτικές συνάξεις, 

επέτειναν την αύξηση των «τυπικών» διαφορών μεταξύ των κατά τόπους Εκκλησιών. 

Γεγονός είναι ότι την εποχή αυτή η διαμόρφωση της τάξης της λατρείας λαμβάνει 

καθαρή χριστιανική θεολογική δομή, απαλλασσόμενη από εξωτερικά στοιχεία. 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι κατά την πρωτοχριστιανική περίοδο τα 
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κεντρικά σημεία της λατρείας παρέμειναν παντού αμετάβλητα, δημιουργώντας ένα 

ενιαίο περίγραμμα, μέσα στο οποίο επιτελούνταν η λατρεία των απανταχού 

Εκκλησιών, περίγραμμα που περιχαράκωνε και εξασφάλιζε την ενότητα της 

λατρείας.    

      Ο αρχικός πυρήνας της χριστιανικής λατρείας κατά τους πρώτους αυτούς αιώνες 

διατήρησε λειτουργική ενότητα. Από τον δ΄ αι. και μέχρι τέλους του ζ΄ αι. και με την 

κορύφωση της λειτουργικής έξαρσης που συντελέσθηκε, άρχισαν να 

σταθεροποιούνται οι λατρευτικές μορφές που αναπτύχθηκαν στα διάφορα μέρη, ιδίως 

στα μεγάλα εκκλησιαστικά κέντρα Ανατολής και Δύσης. Σημαντικό ρόλο στην 

αναγέννηση του λατρευτικού βίου της Εκκλησίας διαδραμάτισε, συν τοις άλλοις, και 

η ανάπτυξη του μοναχισμού. Ο μοναχισμός, δίνοντας έμφαση στην αδιάλειπτη 

προσευχή, καλλιέργησε τη θεία λατρεία με τη δημιουργία νέων ακολουθιών, 

ανύψωσε την υμνογραφία με την παραγωγή νέων χριστιανικών ύμνων, ανέπτυξε το 

εορτολόγιο με την εισαγωγή νέων εορτών. Αποτέλεσμα της ισχυρής μοναχικής 

κίνησης ήταν η ανάπτυξη μιας μοναχικής λειτουργικής τάξης -παράλληλης προς την 

προϋπάρχουσα τάξη της ενοριακής Εκκλησίας- στην οποία διατηρήθηκαν η δομή και 

τα στοιχεία της κοινής λατρείας της Εκκλησίας.  

 

      1.2 Οι κατά τόπους μορφές της χριστιανικής λατρείας 

      Η λειτουργική αυτή ευφορία συνέβαλε στην παραγωγή ποικίλων λατρευτικών 

μορφών, γνωστών ως λειτουργικών τύπων, που δημιουργήθηκαν στα διάφορα μέρη 

της χριστιανικής οικουμένης, βασιζόμενες στις κατά τόπους λειτουργικές παραδόσεις. 

Κάθε τύπος έχει τις δικές του καταβολές, παρουσιάζει όμως ομοιότητες με τους 

υπόλοιπους, ιδιαίτερα τους όμορους, είτε εξαιτίας των αμοιβαίων επιδράσεων που 

επήλθαν μεταγενέστερα είτε ένεκα των πολιτικών και γεωγραφικών συνθηκών της 

περιοχής του. Η προσαρμογή της εκκλησιαστικής οργανώσεως των διαφόρων 

επισκοπών προς την πολιτική των επαρχιών διαίρεση και τα κοινά λατρευτικά 

χαρακτηριστικά των διαμορφωθέντων τύπων, συνετέλεσαν στη δημιουργία δύο 

μεγάλων λειτουργικών κύκλων, τον κύκλο των Ανατολικών και τον κύκλο των 

Δυτικών λειτουργικών μορφών.  

      Στις Εκκλησίες της Ανατολής διαμορφώθηκαν δύο λειτουργικές ομάδες, της 

Αλεξάνδρειας και της Αντιόχειας. Η Αντιοχειανή ομάδα περιλαμβάνει επτά επί 

μέρους τύπους, με κυριότερο τον Βυζαντινό λειτουργικό τύπο, που έλκει την 
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καταγωγή του από τους τύπους της Μικράς Ασίας και της Αντιόχειας, τους οποίους 

αφομοίωσε και εν τέλει επικράτησε αντί αυτών.  

      Παράλληλα, στον δυτικό χριστιανικό κόσμο, από τον δ΄ αι., διαμορφώθηκαν νέα 

– εκτός της Ρώμης και της Καρχηδόνας- εκκλησιαστικά κέντρα, που ανέπτυξαν και 

διαμόρφωσαν τους ακόλουθους πέντε λατρευτικούς τύπους: τον Ρωμαϊκό, τον 

Αμβροσιανό, τον Γαλλικανικό, τον Μοζαραβικό και τον Κελτικό τύπο. Οι επιρροές 

μεταξύ των τύπων αυτών, ιδιαίτερα ανάμεσα στον Ρωμαϊκό και τον Γαλλικανικό, 

ήταν έντονες, επικράτησε όμως από τον Μεσαίωνα και μετά ο Ρωμαϊκός τύπος, 

εκτοπίζοντας όλες τις άλλες λατρευτικές μορφές της Δύσης. 

      Όλοι οι λατρευτικοί τύποι ανέπτυξαν και δημιούργησαν το δικό τους λατρευτικό 

σύστημα, με ένα ή περισσότερα κείμενα θείων Λειτουργιών, τις ακολουθίες των 

υπολοίπων μυστηρίων, τις ακολουθίες του νυχθημέρου, τις διάφορες περιστασιακές 

τελετές, το εορτολόγιο, την υμνογραφία, τη μουσική παράδοση κ.ά. Πρόκειται για 

ένα τεράστιο λατρευτικό πλούτο, που ακολουθεί κατ’  ίχνος την αποστολική λατρεία 

και, μέσα από την ισχυρή προφορική παράδοση και την προσαρμογή του στις 

ανάγκες και τις προϋποθέσεις του κάθε λαού, φτάνει ως τις μέρες μας.  

 

      1.3 Τα δύο λατρευτικά περιβάλλοντα (κοσμικό και μοναστικό) 

      Η φράση του Συμεών Θεσσαλονίκης «τυπικὰ δὲ εἰσὶ διπλά» (P.G. 155, 553) 

συνοψίζει με εξαιρετική ακρίβεια τη μακραίωνη λατρευτική παράδοση και τάξη της 

Εκκλησίας μας, μια παράδοση που δημιούργησαν δύο αυτοτελείς τύποι ακολουθιών, 

ο κοσμικός και ο μοναχικός, και οι οποίοι συνετέλεσαν στη διαμόρφωση των 

τελετουργικών κανόνων, όπως αυτοί εμφανίζονται σήμερα. 

      Ο κοσμικός τύπος, ο λεγόμενος και ενοριακός, αποτελούσε τον λειτουργικό τύπο 

που επικρατούσε σε όλες τις κατά κόσμον εκκλησίες, τον τύπο που χρησιμοποιούσαν 

οι καθεδρικοί και ενοριακοί ναοί του Βυζαντινού κράτους. Ο Συμεών χαρακτηρίζει 

τις ακολουθίες του τύπου αυτού ως ασματικές, παρέχοντας την ακόλουθη 

διασαφητική αιτιολογία· «καὶ αἱ καθολικαὶ δὲ ἐκκλησίαι πᾶσαι ἀνὰ τὴν οἰκουμένην 

ἀπαρχῆς ἐτέλουν μελωδικῶς, μηδὲν χωρὶς λέγουσαι μέλους, εἰ μὴ τὰς τῶν ἱερέων 

μόνο εὐχάς, καὶ τὰς τῶν διακόνων αἰτήσεις» (P.G. 155, 624). Ο ασματικός τύπος 

γεννήθηκε στην Αντιόχεια, αναπτύχθηκε όμως στην Κωνσταντινούπολη, όπου 

υπέστη και την τελική του διαμόρφωση. Η χρήση του άρχισε να περιορίζεται από τα 

μέσα περίπου του θ΄ αι. Η παρακμή του οφείλεται σε διάφορους λόγους. Μεταξύ δε 

αυτών και η επίδραση του μοναχισμού, ο οποίος διεξήγαγε με επιτυχία τον αγώνα 
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κατά των εικονομάχων, με αποτέλεσμα τον θαυμασμό του ορθόδοξου κόσμου προς 

τον μοναχισμό και τον μοναχικό τρόπο λατρείας. Τελευταίο προπύργιο του τύπου 

ήταν η Θεσσαλονίκη και ο ναός της Αγίας Σοφίας, όπου επιβίωσε μέχρι το έτος 1430. 

Βασική προϋπόθεση για την τέλεση των ενοριακών ακολουθιών ήταν η παρουσία 

ιερατείου και ψαλτών, ενώ λάμψη και μεγαλείο στην κοσμική λατρεία προσέδιδαν τα 

έντονα δραματικά στοιχεία (λιτανείες, πομπές, άμβωνας κ.ά.). Στα κύρια γνωρίσματα 

της ενοριακής μορφής λατρείας θα πρέπει να σημειωθεί η ψαλμώδηση, η πιο σύντομη 

διάρκεια των ακολουθιών, το βιβλικό στοιχείο και κυρίως το Ψαλτήρι του Δαβίδ, το 

κατ’  εξοχήν υμνητικό βιβλίο του ενοριακού τύπου και ο μικρότερος αριθμός των 

νυχθήμερων ακολουθιών.   

      Ο άλλος τύπος, ο μοναχικός, έχει γενέθλιο τόπο τα Ιεροσόλυμα, και μάλιστα την 

περιλάλητη Λαύρα του οσίου Σάββα. Ο ιδρυτής του μοναστηριού όσιος Σάββας 

συνέλεξε και κωδικοποίησε τα στοιχεία της αρχαιότατης μορφής των διατάξεων της 

μοναχικής λειτουργικής παραδόσεως. Η διάταξη του οσίου Σάββα έτυχε 

επεξεργασίας από τον πατριάρχη Ιεροσολύμων Σωφρόνιο και τον Ιωάννη 

Δαμασκηνό, με αποτέλεσμα να αυξηθεί και εμπλουτισθεί η αρχαϊκή μορφή του τύπου 

αυτού. Η σαββαϊτική μορφή διαδόθηκε σε όλα τα μοναστήρια της βυζαντινής 

επικράτειας. Στη μονή Στουδίου δέχθηκε επεξεργασία και προσθήκες, έλαβε και 

στοιχεία από την ενοριακή παράδοση και καθιερώθηκε ως μια αυθεντική σύνθεση της 

παλαιάς παράδοσης και των νέων αναζητήσεων. Στα βασικά γνωρίσματα του 

μοναχικού λειτουργικού σχήματος πρέπει να συμπεριληφθούν: α. η σύμμετρη 

παρουσία στις ακολουθίες του εβραϊκού βιβλικού και του ελληνικού υμνητικού 

στοιχείου, με το Ψαλτήρι να κατέχει δεσπόζουσα θέση σ’  αυτές, β. η διάρκεια των 

μοναχικών προσευχών, γ. ο χαρακτήρας των μοναχικών ακολουθιών.  

 

2. Στη Δύση  

      Όπως στην Ανατολή έτσι και στη Δύση η αυτονόμηση των εκκλησιαστικών 

κέντρων οδήγησε στη διαφοροποίηση των λειτουργικών συνηθειών της κάθε 

περιοχής. Το γεγονός αυτό επέφερε τη σταδιακή ανάπτυξη των τοπικών λειτουργικών 

παραδόσεων, οι οποίες, καθώς εξελίσσονταν, παρουσίαζαν ιδιομορφίες. 

      Το λατρευτικό σύστημα των δυτικών τύπων διακρίνεται σε δύο μορφές 

συλλογικής λατρείας·  

      τη Λειτουργία (Missa), η οποία περιλαμβάνει την τέλεση του μυστηρίου της   

θείας Ευχαριστίας και  
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      τις ακολουθίες των Ωρών (Officium), τις νυχθήμερες δηλαδή ακολουθίες, τις 

τελούμενες σε ωρισμένες ώρες της ημέρας και της νύκτας.  

      Τη δομή της Λειτουργίας συγκροτούν σταθερά και αμετάβλητα στοιχεία 

(Ordinarium Missae) και τμήματα μεταβλητά (Proprium Missae), εναλλασσόμενα 

ανάλογα με την αγόμενη εορτή. Αυτό που αλλάζει στο Proprium Missae είναι το 

ποιητικό κείμενο.  

      Την Ordinarium Missae συγκροτούν τα ακόλουθα μέλη:  

      Introitus· το εισοδικό, χορωδιακό μέλος ψαλλόμενο κατά την είσοδο των 

κληρικών στο Βήμα, αποτελούμενο από μια antiphona, έναν ψαλμικό στίχο και την 

επανάληψη της antiphona,   

      Kyrie· το Κύριε, ελέησον, μια μορφή επίκλησης, με απλές μελωδίες, ψαλλόμενο 

σε κάθε Λειτουργία, 

      Gloria· ο δοξολογικός ύμνος των αγγέλων, ο οποίος αρχικά εψάλλετο υπό των 

ιερέων, στη συνέχεια μετατράπηκε σε χορωδιακό μέλος, 

      Credo· αρχικά ήταν βαπτισματικός ύμνος, προερχόμενος από τη λειτουργική 

παράδοση της Ισπανίας, ενώ σήμερα η ψαλμώδησή του γίνεται τις Κυριακές και τις 

γιορτινές ημέρες, 

      Sanctus· αρχικά εψάλλετο από τους πιστούς, αργότερα ανετέθη η ψαλμώδησή του 

στον κλήρο και ακολούθως μετατράπηκε σε χορωδιακό μέλος και  

      Agnus dei· αποτελείται από τρεις επικλήσεις και ψαλλόταν κατά την αρτοκλασία, 

 

      ενώ την Proprium Missae τα μέλη: 

      Graduale· μελισματικό απαντητικό μέλος με έντεχνη και πλατιά μελωδία, 

ψαλλόμενο από έναν μονοφωνάρη-σολίστα -ο οποίος κρατά στα χέρια του το 

Cantatorium- και τον χορό ψαλτών από τις βαθμίδες του άμβωνα. Η ονομασία του 

προέκυψε από τη θέση που είναι τοποθετημένοι και ψάλλουν οι ερμηνευτές του, 

δηλαδή τα σκαλιά του άμβωνα (gradus).  

      Alleluia· αποτελεί το προκείμενο του Ευαγγελικού αναγνώσματος και 

αποτελείται από το Alleluia, έναν ψαλμικό στίχο και την επανάληψη του Alleluia. Η 

μελωδία της τελευταίας συλλαβής της λέξης Alleluia πλατειά,  

       Tractus· ο αντί του Alleluia ψαλλόμενος ύμνος κατά την Τεσσαρακοστή και σε 

άλλες ημέρες νηστείας, καθώς και σε επικήδειες Λειτουργίες. Το μέλος είναι 

μελισματικό, έντεχνο. Η ονομασία του προέρχεται από το επίρρημα tractim που 
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σημαίνει συνεχώς και πράγματι τον ύμνο αυτό συγκροτούν ψαλμικοί στίχοι που 

ψάλλονται συνεχόμενα από τον μονοφωνάρη- σολίστα,    

       Offertorium· ο καθ’ ημάς χερουβικός ύμνος, ο ύμνος της προσφοράς, ψάλλεται 

αντιφωνικά ή καθ’ υπακοήν ανάλογα προς την αγόμενη εορτή κατά την ώρα που 

συλλέγονται και μεταφέρονται οι προσφορές στο ιερό. Αρχικά ολόκληρος ψαλμός 

αποτελούσε το Offertorium, αργότερα ένας μόνον ψαλμικός στίχος, χωρίς απόκριση. 

Οι μελωδίες του είναι επιτηδευμένες και  

      Communio· ο κοινωνικός ύμνος, αποτελούμενος από μια antiphona, έναν 

ψαλμικό στίχο και την επανάληψη της antiphona. Ψάλλεται κατά την ώρα της 

κοινωνίας των πιστών αντιφωνικά από τον χορό ψαλτών. 

 

      Το νυχθήμερο προσευχητικό σχήμα απαρτίζουν οι ακολουθίες:  

           Matutinum (μεσονύκτια ακολουθία), 

           Laudes (ορθρινή ακολουθία), 

          Οra Prima (ακολουθία Α΄ Ώρας), 

          Οra Tertia (ακολουθία Γ΄ Ώρας), 

          Οra Sexta (ακολουθία ΣΤ΄ Ώρας), 

          Οra Nona (ακολουθία Θ΄ Ώρας), 

          Vesperae (εσπερινή ακολουθία) και  

          Completorium (ακολουθία του Αποδείπνου).  

      Το διάγραμμα των ως άνω ακολουθιών των Ωρών περιλαμβάνει προσευχές, 

δοξολογικούς ύμνους, αντίφωνα και αναγνώσματα με ρεσπονσόρια.  

      Το λειτουργικό έτος χωρίζεται σε δύο κύκλους, τον α΄ κύκλο (temporale), τον κινητό 

ενιαύσιο κύκλο που περιλαμβάνει τις δεσποτικές εορτές και συνδέεται με τα 

Χριστούγεννα και τον β΄ κύκλο (sanctorale), τον ακίνητο που περιλαμβάνει τις εορτές που 

έχουν αφιερωθεί στην μνήμη των αγίων και εορτάζονται την ίδια πάντα ημερομηνία.  

 

3. Η μουσική της χριστιανικής λατρείας 

      3.1 Η μουσική της Ανατολής (από τον δ΄ μέχρι τον ζ΄ αι.) 

      Η ανάπτυξη της λατρείας και η άνθηση της εκκλησιαστικής υμνογραφίας κατά 

τον δ΄ αι., άνοιξαν τον δρόμο και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις προοδευτικής 

εξέλιξης της μουσικής, η οποία, βρίσκοντας την ταυτότητά της, διαμόρφωσε την 

αισθητική και το ήθος της ως εκκλησιαστική μουσική και ανέπτυξε τις μορφές της, 

σε σχέση πάντα με το τελετουργικό της λατρείας. Με τον χρόνο γίνεται 
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συστηματικότερη και τεχνικότερη, με στόχο να επαρκεί στις εισαχθείσες λαμπρές 

ακολουθίες, εορτές και πανηγύρεις, να προσαρμόζεται προς τους μεγαλοπρεπείς 

ναούς που οικοδομούνταν, να ικανοποιεί τις μεγάλες μάζες του λαού. Δυστυχώς, δεν 

σώζονται μουσικά κείμενα της εποχής αυτής προς επίρρωση των λεγομένων. Το 

μόνο, και το πρώτο μνημείο χριστιανικής μουσικής είναι ένας χριστιανικός ύμνος, 

απόσπασμα καλύτερα ύμνου στην Αγία Τριάδα, που βρέθηκε σε πάπυρο στην πόλη 

Οξύρρυγχο της Αιγύπτου και χρονολογείται στο β΄ μισό του γ΄ αι. Για την 

αποτύπωση της μουσικής στον ύμνο αυτόν χρησιμοποιήθηκε το σύστημα της λέξεως 

της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Η πρώιμη αυτή εμφάνιση των τροπαρίων, των 

προσομοίων, της αντιφωνικής ψαλμωδήσεως, αλλά και η αύξηση των υμνογραφικών 

ειδών με την εμφάνιση του κοντακίου, φανερώνουν μια αυξητική εξέλιξη της 

μουσικής της λατρείας. Οι μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας, στηριζόμενοι στην περί 

μουσικής διδασκαλία των Ελλήνων φιλοσόφων, καθόρισαν τις θεολογικές αρχές, τα 

αισθητικά όρια, το ήθος της εκκλησιαστικής μουσικής, ώστε η ψαλμωδία να 

παρασύρει σε κατάνυξη και μυσταγώγηση  και όχι σε τέρψη ακουστική.  

 

      3.2 Ο ρόλος της μουσικής στα δύο λειτουργικά περιβάλλοντα 

      Η μουσική ήταν ένα από τα κύρια γνωρίσματα του κοσμικού τύπου και η 

ψαλμώδηση κατέλαβε εξ αρχής δεσπόζουσα θέση κατά την τέλεση των ακολουθιών 

του. Η μελέτη των πηγών, τυπικών και μουσικών, του κοσμικού τύπου, αποδεικνύει 

ότι όλα τα μέρη που συνθέτουν το διάγραμμα των ενοριακών ακολουθιών είναι 

ψαλτά. Οι περιγραφόμενες διατάξεις των ακολουθιών φανερώνουν τον ενεργό ρόλο 

των ψαλτών στην επιτέλεση αυτών. Παράλληλα, τα μουσικά χειρόγραφα κυρίως, 

αλλά και κάποια Τυπικά, κομίζουν μια ενδιαφέρουσα «ασματική» ορολογία, μουσική 

και υμνογραφική, που χαρακτηρίζει το είδος του μέλους, τη μουσική του επένδυση 

και τεκμηριώνουν μια αλλιώτικη ψαλτική και υμνογραφική ερμηνεία από αυτή που 

γνωρίζουμε από τη μοναχική τάξη και πρακτική. Ενδεικτικά αναφέρονται οι όροι 

άλλαγμα, διεγερμός, ευλογητάρια, περισσή, συνεπαρμός κ.ά. 

       Μπορεί η κοσμική λατρεία και οι ακολουθίες της να είναι από την αρχή μέχρι 

τέλους ψαλτές, αλλά και η μοναχική λατρευτική παράδοση δεν παρέλειψε να 

καλλιεργήσει τη μουσική και να τη χρησιμοποιήσει για την ένδυση του υμνητικού 

λόγου προς τον Θεό. Παρά το γεγονός ότι στην ιστορία του μοναχισμού υπήρξαν 

αυστηροί μοναχοί που θεωρούσαν τη μουσική κατάλληλη μόνον για τους κοσμικούς 

πιστούς, οι μεγάλοι ποιητές και υμνογράφοι της Εκκλησίας, οι ξακουστοί και 
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επιδέξιοι μελουργοί και ψάλτες, αναδύθηκαν από την τάξη των μοναχών. Και όταν η 

μουσική της λατρείας, ως Παπαδική τέχνη, διαμορφώθηκε σε τέχνη ποικιλότατη και 

κατέγραψε με τη σημειογραφία τα ποικιλώνυμα είδη της βυζαντινής μελοποιίας, 

διέσωσε και την ποικιλία της μοναστηριακής ψαλτής παράδοσης. Ενδείξεις στα 

μουσικά χειρόγραφα, όπως «των καλογέρων», «μοναστηριακόν», «λατρινόν», 

«αγιορείτικον» κ.ά., απηχούν μια μοναστηριακή παράδοση και αντιπαραβάλλουν τη 

μουσική των μοναστηριών από την κοσμική-ασματική μουσική των πόλεων. Αν στα 

παραπάνω προσθέσουμε και όλα τα άλλα στοιχεία που προκύπτουν από το μουσικό 

πηγαίο υλικό (βιβλιοθήκες, αντιγραφείς, μελουργοί, κτήτορες κ. ά.) μπορεί να 

σχηματισθεί μια καλή εικόνα της συμβολής των μοναχών και των μοναστηριών στη 

μουσική της λατρείας μας. 

      Οι δύο αυτοί λειτουργικοί τύποι, αν και εξυπηρετούσαν δύο διαφορετικές τάξεις 

του χριστιανικού πληρώματος, επηρέασαν ο ένας τον άλλο, προσλαμβάνοντας 

στοιχεία που θεωρήθηκαν απαραίτητα για τον εμπλουτισμό και τη λαμπρότητα των 

ακολουθιών τους. Τα μουσικά χειρόγραφα κομίζουν αρκετές ψαλτικές 

αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των δύο μορφών, δανεισμούς μελικών στοιχείων, 

ψαλτικών τρόπων, μουσικών όρων. Στις μοναχικές ακολουθίες του Εσπερινού και 

του Όρθρου αναγνωρίζονται «ασματικά» στοιχεία (προοιμιακός ψαλμός, κεκραγάρια, 

προκείμενα, πεντηκοστάρια, αίνοι κ.α.), ενώ και στις κοσμικές ακολουθίες 

παρείσφρυσαν μοναχικά στοιχεία για να εμπλουτίσουν τη λιτή και απλή δομή τους 

(καλοφωνικά μέλη, κανόνας και πολυέλεος, τριαδικά, αλληλουϊάρια κ.ά.).  

 

4. Η μουσική της Δύσης (από τον δ΄ μέχρι τον ζ΄ αι.) 

      Η δημιουργία νέων εκκλησιαστικών κέντρων -εξαιρέσει των δύο παλαιοτέρων, 

της Ρώμης δηλαδή και της Καρχηδόνας- στη Δύση και οι παρατηρούμενες διαφορές 

των λειτουργικών εθίμων μεταξύ των κέντρων αυτών, επέφεραν τη δημιουργία και 

ανάπτυξη τοπικών λατρευτικών μορφών και κατ’ επέκταση και τοπικών μουσικών 

παραδόσεων, οι οποίες, με το πέρασμα του χρόνου και την εξέλιξή τους, εμφάνιζαν 

διαφορές. Στις κυριότερες δυτικές μουσικές παραδόσεις συγκαταλέγονται το 

παλαιορωμαϊκό μέλος, το μέλος του «μπενεβέντο» της Καμπανίας, το αμβροσιανό 

μέλος των Μεδιολάνων, το γαλλικανικό μέλος και το μοζαραβικό μέλος.  

      Το παλαιορωμαϊκό μέλος θεωρείται ως η παλαιότερη παράδοση ρωμαϊκού 

λατρευτικού μέλους. Στα χαρακτηριστικά γνωρίσματά του θα πρέπει να 
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συμπεριληφθούν οι μικρές σε έκταση μελικές κινήσεις και ο πλατύτερος μελισμός 

των συλλαβών των λέξεων του ποιήματος.  

      Το μέλος του «μπενεβέντο» είναι προϊόν της νοτίου Ιταλίας κυρίως. Από τη στενή 

λειτουργική σχέση του Βυζαντίου με την Κάτω Ιταλία επηρεάστηκε και το εν λόγω 

μέλος, με αποτέλεσμα να έχουν διασωθεί δίγλωσσα μέλη –στην ελληνική και στη 

λατινική- σε χειρόγραφες πηγές της παράδοσης του «μπενεβέντο».  

      Στα πιο πλούσια και γνωστά μουσικά ρεπερτόρια της Δύσης ανήκει το 

αμβροσιανό μέλος. Πλούσιο γιατί δέχθηκε επιρροές και στοιχεία, τα οποία 

ενσωμάτωσε από το βυζαντινό και γαλλικανικό μέλος, και γνωστό διότι το 

ρεπερτόριό του παραμένει μέχρι σήμερα εν χρήσει.  

      Το γαλλικανικό μέλος αναπτύχθηκε στη Γαλλία και διαδόθηκε σε Ισπανία, Ιταλία 

και Γερμανία. Οι «συγκρούσεις» ρωμαϊκής λατρευτικής παράδοσης με τη 

γαλλικανική άφησαν εμφανείς τις επιδράσεις του παλαιορωμαϊκού μέλους επί του 

γαλλικανικού.  

      Το μέλος που χρησιμοποιήθηκε στη Βησιγοτθική Ισπανία και την πλούσια σε 

τελετές λατρεία της από τα μέσα του ε΄ αι., κυρίως δε από τον στ΄ αι. με την 

παράδοση του Ισιδώρου Σεβίλλης, καλείται μοζαραβικό μέλος. 

 

      4.1 Το Γρηγοριανό μέλος  

      Γρηγοριανό μέλος καλείται η λειτουργική μονωδία της Ρωμαιοκαθολικής 

Εκκλησίας, που δημιουργήθηκε με συλλογική προσπάθεια μέσα σε μια μακρά 

περίοδο από ετερογενείς μουσικές παραδόσεις. Μια παλαιά μεσαιωνική παράδοση 

θέλει τον Πάπα Ρώμης Γρηγόριο τον Α΄ (590- 604) ως δημιουργό της δυτικής 

λειτουργικής μουσικής κληρονομιάς, της γνωστής ως γρηγοριανό μέλος. Ο 

Γρηγόριος, διαβλέποντας τον κίνδυνο της διάσπασης της συνοχής της Εκκλησίας και 

της αυθαίρετης εισαγωγής νέων ύμνων, ύμνων γραμμένων σε γλώσσα απλή και 

κατανοητή στον λαό, υποστηριζόμενη από μουσική γνωστών λαϊκών τραγουδιών, 

αποφάσισε να αντιδράσει. Έτσι, όρισε τους ύμνους που θα πρέπει να ψάλλονται σε 

όλες τις εκκλησίες της Ευρώπης, οι οποίες υπάγονταν στην εκκλησιαστική 

δικαιοδοσία του Πάπα και καθόρισε το ύφος της μουσικής. Από το όνομά του, η 

συλλογή των ύμνων που θεωρήθηκαν κατάλληλοι για τη λειτουργική μουσική της 

Δυτικής Εκκλησίας ονομάστηκε γρηγοριανό μέλος. Το σύνολο των μελωδιών του 

γρηγοριανού μέλους φτάνει τις τρεις χιλιάδες περίπου. Η μουσική της θείας 

Λειτουργίας περιέχεται σε ένα πρότυπο λειτουργικό βιβλίο, το Graduale. Στα μέρη 
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της Λειτουργίας που παραμένουν σταθερά κατά τις Κυριακές (Credo, Sanctus) 

καταγράφεται ένας μεγάλος αριθμός μελωδιών, ενώ για τα μεταβλητά μέρη (όπως το 

Offertorium) δίδεται μόνον μία μελωδία.  

      Το γρηγοριανό μέλος αποτελείται από μια μονογραμμική μελωδία, είναι δηλαδή 

μονοφωνικό ως προς την υφή του, χωρίς τη διάσταση της αρμονίας και της 

αντίστιξης. Οι μελωδίες του δεν έχουν μεγάλες φωνητικές εκτάσεις και δυναμικές 

αντιθέσεις. Οι αναβάσεις και καταβάσεις μικρών διαστημάτων και οι ισότητες 

δημιουργούν ένα είδος εξαϋλωμένου μουσικού λόγου.  

      Ο τρόπος ψαλμωδήσεως των μελών ποικίλλει. Χρησιμοποιείται η αντιφωνική 

ψαλμώδηση (antiphonia) με δύο χορωδίες ή δύο ομάδες του ιδίου χορού που ψάλλουν 

εναλλάξ τους στίχους του ψαλμού, η ψαλμωδία η καθ’ υπακοήν (responsio), κατά την 

οποία τον μονοφωνάρη, τον σολίστα ακολουθεί η χορωδία που ολοκληρώνει τη 

στροφή με ένα ρεφρέν ή υπόψαλμο και η ψαλμωδία, η συνεχής δηλαδή ψαλμώδηση 

των ψαλμικών στίχων. 
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3. Η ανάπτυξη της υμνογραφίας στην Ανατολή. 

Δυτικά παράλληλα. (δ΄ έως ιβ΄ αι.) 

 

 

Λέξεις κλειδιά: 

Εβραϊκή ποίηση, στιχηρά ιδιόμελα, Κοντάκιο, Κανόνας, 15σύλλαβα υμνογραφήματα, 

μετρική, αμβροσιανοί ύμνοι, αντίφωνα, ρεσπονσόρια, εκκλησιαστικό όργανο 

 

Η λατρεία κατά την πρώτη χιλιετία, παρά τη διαφορετικότητα σε τοπικό επίπεδο 

των λειτουργικών συνηθειών της κάθε περιοχής, υπηρέτησε την ενότητα και την 

καθολικότητα της Εκκλησίας. Την περίοδο εκείνη, ο ανατολικός και δυτικός 

χριστιανικός κόσμος αλληλοδανείζονταν τα καλύτερα στοιχεία που δομούσαν το 

προσευχητικό τους πλαίσιο. Και οι δύο αυτές λατρευτικές παραδόσεις έχουν 

αποστολική προέλευση και συνείδηση, και το δημιουργικό τους πνεύμα εμπνέεται 

από τα ίδια στοιχεία, τις ίδιες ιδέες, τις βασικές δομές και την ενότητα της πίστεως 

από τη χριστιανική αρχαιότητα. Και οι λειτουργικές τέχνες, ως αναπόσπαστο κομμάτι 

της εκκλησιαστικής παράδοσης, είχαν «ομοούσια» στοιχεία. Η μελέτη της 

ανατολικής και δυτικής υμνογραφίας φωτίζει τον κοινό αυτό τόπο της χριστιανικής 

υμνωδίας, και τεκμηριώνει την άποψη ότι ο τόπος αυτός δεν είναι απλώς κοινός, 

αλλά ήταν κάποτε ένας και ο αυτός.  

 

1. Η λατρευτική ποίηση στην Ανατολή  

      Οι αιώνες της περιόδου αυτής αποτελούν την εποχή της ακμής της Εκκλησίας. 

Είναι η περίοδος των μεγάλων αλλαγών, των Συνόδων, της θρησκευτικής ελευθερίας, 

των μεγάλων εκκλησιαστικών ηγετών. Μεγάλοι πατέρες και δάσκαλοι της Εκκλησίας 

και εκκλησιαστικοί συγγραφείς, αλλά και ευλαβείς μοναχοί βοήθησαν στην πρόοδο 

των θεολογικών γραμμάτων, της θεολογικής σκέψης, της εκκλησιαστικής ζωής. Με 

στόχο την αναίρεση των αιρετικών δοξασιών, την έκθεση της ορθόδοξης 

διδασκαλίας, την κατήχηση των νέων μελών και την οικοδομή των παλαιών, την 

ερμηνεία των κειμένων, τη σύνταξη διατάξεων και ορισμών, οι σοφοί αυτοί 



Η ανάπτυξη της υμνογραφίας στην Ανατολή. Δυτικά παράλληλα (δ΄ έως ιβ΄ αι.) 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
34 

εκκλησιαστικοί άνδρες άσκησαν ισχυρή επίδραση στη διαμόρφωση σταθερών 

λατρευτικών τύπων και στη σύνθεση νέων και σταθερών υμνητικών μορφών σε 

δόκιμα, ήδη, ποιητικά στοιχεία.  

      Από τον δ΄ αι. η εκκλησιαστική υμνογραφία βρίσκει την ταυτότητά της και 

αρχίζει να χαράζει τον δρόμο της. Η ιδιαίτερη ακμή της και η επιτυχής της άνθηση 

γνωρίζει την κορύφωση στην ποιητική μορφή του πολυστρόφου ποιήματος, του 

Κοντακίου και στο πρόσωπο του Ρωμανού του Μελωδού. Από τα τέλη του ζ΄ αι. 

έχουν δημιουργηθεί οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την εμφάνιση ενός νέου 

υμνογραφικού είδους, του Κανόνα, που οδηγεί την υμνογραφία σε μια ακόμη υψηλή 

κατάκτηση. Κύριος παράγοντας δημιουργίας των ως άνω πολύστιχων ποιητικών 

μορφών υπήρξε ο τονισμός των συλλαβών για τον σχηματισμό των εύρυθμων στίχων. 

Παρά τη σημειούμενη υμνογραφική «σιωπή» από τον ι΄-ια΄ αι. και μετά, οι ανησυχίες 

κάποιων ποιητών δεν άφησαν την χριστιανική υμνητική παραγωγή χωρίς καρπούς. 

Μια σειρά υμνογραφικών κειμένων, εντελώς πρωτοτύπων, τα δεκαπεντασύλλαβα 

ποιήματα έρχονται να στοιχηθούν στην άλλη υμνογραφία και να αποδείξουν ότι η 

Εκκλησία γνωρίζει να χρησιμοποιεί τα εκφραστικά στοιχεία κατά καιρούς και να 

αξιοποιεί τη ζώσα παράδοση.   

      Την εξέλιξη της υμνογραφίας σηματοδότησαν και ο αντιαιρετικός αγώνας της 

Εκκλησίας και σχετικές αποφάσεις τοπικών Συνόδων και η ρύθμιση των λατρευτικών 

ζητημάτων με την επίσημη θέσπιση των νυχθήμερων ακολουθιών. Η άμεση μέριμνα 

της Εκκλησίας για την πνευματική ασφάλεια των πιστών της από τις αιρέσεις, τον 

έλεγχο και τη διαφύλαξη του ορθοδόξου δόγματος είχε δημιουργήσει περιορισμούς 

στη δημιουργία και εισαγωγή ύμνων στη λατρεία. Παρά τις απαγορεύσεις όμως, δεν 

έλειψαν οι ποιητές που θεράπευσαν την υμνητική αυτή έλλειψη και με τους ύμνους 

τους αντέδρασαν στην αιρετική δραστηριότητα.  

      Στην υμνολογική ζύμωση συνέβαλαν και κάποιες αποφάσεις τοπικών Συνόδων. 

Οι κανόνες 15 και 59 της Συνόδου της Λαοδίκειας (γύρω στο 364) απαγόρευαν την 

εισαγωγή ιδιωτικών ψαλμών στη λατρεία της Εκκλησίας και συνιστούσαν στους 

ψάλτες να ψάλλουν από «διφθέρα». Αλλά και δύο αιώνες αργότερα, αποφάσεις της 

Συνόδου της Βράγας απαγορεύουν την εισαγωγή ύμνων που δεν σμιλεύονται με 

αγιογραφικό κείμενο.  

      Από τις επισημότερες αποφάσεις που επέβαλαν τη συστηματοποίηση της 

χριστιανικής λατρείας είναι Νεαρά του αυτοκράτορα Ιουστινιανού, η οποία 

αποκρυσταλλώνει το προσευχητικό πλαίσιο και δίνει έτσι στους μεγάλους 
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δημιουργούς τη δυνατότητα να συνθέσουν ύμνους, για να στολίσουν και να 

πλουτίσουν τις νυχθήμερες προσευχές και όλες τις άλλες τελετές.   

 

      1.1 Γλώσσα και μετρική των λειτουργικών ύμνων 

      Ο χρόνος δημιουργίας ενός ύμνου, ο ποιητής αυτού, αλλά και το είδος του 

ποιήματος είναι τα στοιχεία που καθορίζουν την υμνογραφική γλώσσα. Έτσι, 

διαφορετική γλώσσα χρησιμοποιήθηκε για τη σύνθεση των δύο μεγάλων ελληνικών 

χριστιανικών υμνητικών ειδών, του Κοντακίου και του Κανόνα, διαφορετικά 

έγραψαν οι ποιητές των Κοντακίων (π.χ. ο Ρωμανός) από τους κανονογράφους (π.χ. ο 

Ανδρέας ο Κρής)· ακόμη και μεταξύ των ιαμβικών και πεζών Κανόνων 

διαπιστώνεται γλωσσική διαφορά κ.λπ. Η ελληνική χριστιανική υμνογραφία 

βασίστηκε στη γλώσσα της Καινής Διαθήκης. Οι λειτουργικοί ύμνοι των πρώτων 

χριστιανικών κοινοτήτων ήταν απλοί και η γλώσσα τους θα πρέπει να ήταν 

καταληπτή απ’ όλο το εκκλησίασμα. Επειδή η αρχαία ποίηση ήταν σε κρίση και η 

προσωδία υποχωρούσε, η δημιουργία ύμνων προσαρμοσμένων στα αρχαία πρότυπα 

ήταν δύσκολη. Έτσι, ο πεζός λόγος ως πιο συμβατός με τον ρυθμό της ομιλούμενης 

γλώσσας, χρησιμοποιήθηκε περισσότερο από τους χριστιανούς ποιητές. Είναι όμως 

αναμφισβήτητο ότι δεν έλειψαν και οι ύμνοι, οι οποίοι γράφτηκαν σε μια πιο λόγια 

γλώσσα και κατά τα αρχαία πρότυπα για παιδευτικούς κυρίως σκοπούς.  

      Με την υποχώρηση της προσωδίας, ο ρυθμικός πεζός λόγος εξέφρασε τους 

υμνητικούς καρπούς  της Εκκλησίας με κυρίαρχο στοιχείο τη σημασία του τόνου. Το 

μεγαλύτερο μέρος της υμνογραφίας ακολουθεί την τονική ρυθμοποιΐα ή τονική 

στιχουργία, τα τονικά δηλαδή μέτρα, την εναλλαγή τονισμένων και άτονων 

συλλαβών, με την οποία επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ευελιξία και ασφαλώς, η μετρική 

και μουσική ποικιλία. Στην εκκλησιαστική ποίηση και στα στροφικά είδη 

παρατηρείται συνηθέστερα η ισοσυλλαβία των στίχων και η ομοτονία αυτών, ενώ 

στα παντοία ιδιόμελα τροπάρια, που είναι ελεύθερες συνθέσεις, είναι πιθανή η 

χρησιμοποίησή τους, αλλά δεν είναι και απαραίτητη. 

 

2. Οι κύριες μορφές της ελληνικής χριστιανικής υμνογραφίας 

      2.1 Μονόστροφες μορφές  

      2.1.1 Τα στιχηρά ιδιόμελα  

      Εκλεκτός καρπός της υμνητικής παραγωγής είναι το ιδιόμελο, το τροπάριο 

δηλαδή που είναι πάντα μονόστροφο και πρωτότυπο, έχει το δικό του μέτρο, χωρίς 
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δέσμευση ομοτονίας και ισοσυλλαβίας με άλλο προηγούμενο και ψάλλεται σύμφωνα 

με το δικό του μέλος. Αυτό το μέλος, παρά του ότι είναι ελεύθερο, δεν είναι 

αυθαίρετο, αλλά υπακούει στις αρμόδιες για το είδος μουσικές θέσεις, που 

διαδέχονται η μία την άλλη με έναν αρμονικό τρόπο. Η ψαλτική συνύφανση με 

ψαλμικούς στίχους προσδίδει στο εν λόγω ποίημα τον χαρακτηρισμό «στιχηρά», 

δηλαδή «στιχηρά ιδιόμελα».  

      Τα ιδιόμελα διακρίνονται σε διάφορα μέρη, τους γνωστούς «πόδες». Τον χωρισμό 

αυτό υπαγορεύουν τα χρησιμοποιούμενα υμνητικά σχήματα, οι πηγές έμπνευσης του 

ποιητή, η αλλαγή ύμνησης από ένα πρόσωπο ή γεγονός σε ένα άλλο, οι 

επισφραγιστικές δεητικές ή δοξολογικές επικλήσεις κ.ά. Μέσα στον στιχηραρικό 

υμνητικό θησαυρό υπάρχουν ιδιόμελα που χαρακτηρίζονται από ακροστιχίδα, όπως 

τα εικοσιτέσσερα αναστάσιμα ιδιόμελα των αποστίχων και τα οκτώ δογματικά 

θεοτοκία των αποστίχων Ιωάννου του Δαμασκηνού, τα φέροντα ως ακροστιχίδα την 

φράση «Ιωάννου Αμήν».  

 

      2.1.2 Τα 15σύλλαβα υμνογραφήματα 

      Δεκαπεντασύλλαβα ποιήματα καλούνται τα υμνογραφήματα που είναι γραμμένα 

σε δεκαπεντασύλλαβους στίχους, τον γνωστό με το όνομα «πολιτικό» στίχο, και σε 

ιαμβικά κυρίως μέτρα, τον στίχο της δημοτικής ποίησης. Ο δεκαπεντασύλλαβος 

στίχος προήλθε από τη λόγια παράδοση, μετά από μια μακρά παρουσία στα 

προσωδιακά μέτρα. Τα τροπάρια αυτά αποτελούν μια αυτοτελή υμνητική παραγωγή 

κατά τους όψιμους βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους. Διακρίνονται σε 

διάφορα είδη, όπως και όλα τα άλλα ιδιόμελα τροπάρια, και επομένως είναι 

ποικιλώνυμα. Κατατάσσονται δε στις ακόλουθες κατηγορίες: θεοτοκία, 

σταυροθεοτοκία, σταυρώσιμα, νεκρώσιμα, κατανυκτικά, εόρτια ή πεντηκοστάρια, 

αναστάσιμα, τριαδικά, αλφάβητοι. Το περιεχόμενο όμως των θεοτοκίων επιβάλλει τη 

διάκριση αυτών σε υποκατηγορίες· δογματικά, κατανυκτικά, παρακλητικά, 

ευχαριστήρια, μεγαλυνάρια και εγκώμια. Στα πιο γνωστά δεκαπεντασύλλαβα 

ανήκουν τα αναστάσιμα εξαποστειλάρια, τα αποδιδόμενα στον Κωνσταντίνο τον 

Πορφυρογέννητο και τα πεντηκοστάρια των Κυριακών της Μεγάλης 

Τεσσαρακοστής. 

      Οι ποιητές των δεκαπεντασυλλάβων υμνογραφημάτων διακρίνονται στους 

δημιουργούς των κειμένων μόνον και στους δημιουργούς που, εκτός του κειμένου, 

συνέθεσαν και τη μουσική. Στη δεύτερη κατηγορία –μια και μας ενδιαφέρει η 
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μουσική- βρίσκει κανείς μεγαλοφυείς μελουργούς, φημισμένους καλλιτέχνες με 

μνημειακή συμβολή στην ιστορία της Ψαλτικής τέχνης, με κυριότερους τους: 

Νικηφόρο Ηθικό, Ιωάννη Γλυκύ, Ιωάννη Παπαδόπουλο τον Κουκουζέλη, Ξένο 

Κορώνη, Ιωάννη Κλαδά, Μανουήλ Χρυσάφη, Παναγιώτη Χρυσάφη, Γερμανό Νέων 

Πατρών, Μπαλάση ιερέα, Δανιήλ πρωτοψάλτη, Πέτρο Πελοποννήσιο κ.ά. 

      Τα δεκαπεντασύλλαβα αυτά ποιήματα ανήκουν όλα, από μελική άποψη, σε ένα 

είδος της Παπαδικής, στο Μαθηματάριο και ονομάζονται «μαθήματα».  

 

      2.2 Πολύστροφες μορφές  

      2.2.1 Το Κοντάκιο ή ο Ύμνος 

      Το πρώτο μεγάλο επίτευγμα της βυζαντινής ποίησης ήταν το κοντάκιο. Το νέο 

αυτό ποιητικό είδος γεννιέται προς τα τέλη του ε΄ αι. και για τον χαρακτηρισμό του οι 

ποιητές χρησιμοποιούν έναν μεγάλο αριθμό τεχνικών όρων, όπως ύμνος, ωδή, 

ποίημα, έπος, άσμα, θρήνος κ.ά. Ο όρος κοντάκιο είναι μεταγενέστερος και αποτελεί 

προϊόν του θ΄ και ι΄ αι. Το κοντάκιο, ως ποιητική σύνθεση, είναι ένα πολύστροφο 

ποίημα, που απαρτίζεται από ένα προοίμιο ή κουκούλιο και από έναν αριθμό 

στροφών, τους οίκους. Το προοίμιο είναι διαφορετικό από τις υπόλοιπες στροφές 

κατά τα μέτρα και το μέλος, ενώ οι στροφές, οι οίκοι προσομοιάζουν στα μέτρα και 

το μέλος με τον πρώτο οίκο, ο οποίος έχει τον χαρακτήρα του προτύπου ή αυτομέλου. 

Στα βασικά χαρακτηριστικά του κοντακίου ανήκουν το εφύμνιο και η ακροστιχίδα. 

Το εφύμνιο αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ του προοιμίου και των οίκων, ενώ η 

στιχουργικής δεξιοτεχνίας και επιτήδευσης ακροστιχίδα –αλφαβητική ή ονομαστική- 

συνδέει τους οίκους κάθε κοντακίου οπτικά και ακουστικά σε μια καλλιτεχνική 

ενότητα.  

      Η εξελικτική πορεία του κοντακίου είναι μεγάλη και έχει τις ρίζες της στους 

αρχαιότατους ύμνους των πρώτων χριστιανών, οι οποίοι κάτω από την επιρροή των 

πατερικών εγκωμίων, αλλά και του γενικότερου θριαμβευτικού αέρα που έπνεε στους 

εκκλησιαστικούς κόλπους κατά τον δ΄ και ε΄ αι., έλαβε τη μορφή και τα 

χαρακτηριστικά, με τα οποία επιβλήθηκε κατά τους χρόνους της ακμής του. Στη 

βαθμιαία εξέλιξη του προδρομικού εκείνου ύμνου στο νέο μετρικό σύστημα του 

κοντακίου συνέβαλαν αναντίρρητα σπουδαίοι χριστιανοί ποιητές, αλλά το έξοχο αυτό 

ποιητικό είδος συνδέεται κυρίως με το όνομα του αξεπέραστου βυζαντινού 

δημιουργού, του Ρωμανού του Μελωδού (τέλη ε΄ έως α΄ μισό του στ΄ αι. περίπου).   



Η ανάπτυξη της υμνογραφίας στην Ανατολή. Δυτικά παράλληλα (δ΄ έως ιβ΄ αι.) 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
38 

      Η καθιέρωση της σύνταξης Συναξαρίων και της ανάγνωσής τους στη λατρεία, και 

η εμφάνιση και επιβολή του νέου ποιητικού είδους, του κανόνα, άλλαξαν τη δομή 

των ακολουθιών·  το μεγαλύτερο τμήμα του κοντακίου παραμερίστηκε και 

κρατήθηκε μόνον το προοίμιο και ο πρώτος οίκος, μεταξύ της έκτης και έβδομης 

ωδής του κανόνα.  

      Τα κοντάκια ανθολογήθηκαν στα χειρόγραφα βιβλία του τύπου Κοντακάρια και η 

ταξινόμησή τους γίνεται σύμφωνα με το εορτολόγιο. Οι μελωδίες των κοντακίων, με 

τη μορφή των αναγραμματισμών, στεγάστηκαν στα μουσικά Κοντακάρια.   

 

      2.2.2 Ο Κανόνας  

      Ο κανόνας είναι ένα σύστημα τροπαρίων, κατανεμημένων σε εννέα ομάδες, τις 

ωδές, η καθεμία από τις οποίες αποτελείται από ένα μετρικό και μελικό πρότυπο 

τροπάριο, τον ειρμό, και από τρία ή τέσσερα συνήθως τροπάρια. Όλα τα τροπάρια 

του κανόνος ψάλλονται στον ίδιο ήχο, αλλά με διαφορετικό μέλος σε κάθε ωδή. Οι 

ωδές του κανόνα μας παραπέμπουν στις βιβλικές ωδές, που από την 

πρωτοχριστιανική εποχή καθιερώθηκαν να ψάλλονται κατά τις λατρευτικές συνάξεις, 

μαζί με το Ψαλτήρι του Δαβίδ, και που σταθεροποιήθηκαν κατά τον ε΄ αι. στον 

αριθμό εννέα. Φαίνεται ότι αυτή η σταθεροποίηση των ωδών στον αριθμό εννέα, 

παρόλο που υπάρχουν και άλλα βιβλικά ποιητικά τεμάχια, και η εξάρτηση των 

τροπαρίων μόνον από αυτές τις εννέα ωδές αποτέλεσε «κανόνα», οδηγό για τους 

ποιητές που ήθελαν να γράψουν κανόνες. Κατά μια δεύτερη εξήγηση το ποίημα 

εκλήθη κανόνας από την σημασία των σημαντικότερων τροπαρίων του, των ειρμών, 

οι οποίοι αποτελούν τον μετρικό και μουσικό «κανόνα» για τα υπόλοιπα τροπάρια 

εκάστης ωδής.  

      Στοιχεία του κανόνα, όπως και του κοντακίου, είναι η ακροστιχίδα και 

σπανιότερα το εφύμνιο. Την ακροστιχίδα σχηματίζουν τα πρώτα γράμματα των 

τροπαρίων, ενώ και τα δύο αυτά στοιχεία συνδέουν κάποιες φορές τα τροπάρια μίας 

μόνον ωδής ή και τα θεοτοκία των ωδών μόνον.  

      Κύριο χαρακτηριστικό της ποιήσεως των κανόνων είναι ο τονισμός των 

δογματικών αληθειών, η ομολογία της ορθής πίστης και η δοξολογία του Τριαδικού 

Θεού. Για την έκφραση των παραπάνω οι ποιητές χρησιμοποίησαν αρχαιοπρεπή 

γλώσσα και σύνθετη έκφραση, στοιχεία που αναδεικνύουν τους κανόνες ως περίτεχνα 

και υψηλής ποιότητας ποιήματα. Αλλά και από μελική άποψη οι κανόνες 

παρουσιάζουν μια υπεροχή, διότι για την ψαλμώδηση ενός κανόνα απαιτούνται οκτώ 
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ή εννέα διαφορετικές μελωδίες μέσα στον ίδιο ήχο βέβαια, που ρυθμίζονται από τους 

ισάριθμους ειρμούς.  

      Η ποίηση των κανόνων, με τη μορφή που έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας, ξεκινά 

από τον η΄ αι. και συνδέεται με τα ονόματα μεγάλων κανονογράφων ποιητών, όπως 

του Ανδρέα Κρήτης, του Ιωάννου Δαμασκηνού, του Κοσμά του μελωδού, αλλά και 

με μια πλειάδα έξοχων δημιουργών, αγιοσαββιτών και στουδιτών.  

      Τα πρωτότυπα τροπάρια της κάθε ωδής του κανόνα στεγάστηκαν στο υμνολογικό 

και μουσικό βιβλίο Ειρμολόγιο, τα δε υπόλοιπα τροπάρια των κανόνων 

περιελήφθησαν στην Παρακλητική, στα δώδεκα Μηναία και στο Τριώδιο και 

Πεντηκοστάριο.   

 

3. Η λατρευτική ποίηση στη Δύση  

      Τον κύριο κορμό της υμνολογίας των εκκλησιαστικών κέντρων της Δύσης 

αποτελούσαν, από την πρωτοχριστιανική εποχή, οι εβραϊκοί ψαλμοί. Η υμνογραφική 

δραστηριότητα της Ανατολής παρακολουθείται από τη Δύση και τα ποιητικά 

προϊόντα αυτής χρησιμοποιούνται στη δυτική λατρεία, μεταφρασμένα στη λατινική 

γλώσσα.  

      Από τον δ΄ αι. σημειώνεται άνθηση της υμνογραφίας στη Δυτική Εκκλησία. 

Προπύργιο αυτής της άνθησης, όπως και γενικότερα της ανάπτυξης της λατρείας και 

της εκκλησιαστικής μουσικής, ήταν τα Μεδιόλανα. Τρεις εκκλησιαστικοί ηγέτες, ο 

επίσκοπος Μεδιολάνων Αμβρόσιος, ο Αυγουστίνος Ιππώνος και ο Ιερώνυμος, 

γνώστες και θιασώτες της ανατολικής λατρευτικής παράδοσης, συνέβαλαν 

αποφασιστικά στη διαμόρφωση της δυτικής λειτουργικής τάξης και έθεσαν το 

θεμέλιο της υμνολογικής παράδοσης της Δύσης. 

      Μέρος αυτής της υμνολογικής άνθησης ήταν και οι αμβροσιανοί ύμνοι. Οι ύμνοι 

του Αμβροσίου αποτελούνται από τετράστιχες στροφές, συνήθως οκτώ, γραμμένες σε 

ιαμβικό οκτασύλλαβο στίχο (τέσσερεις ίαμβοι) και με δυνατότητα ορισμένων 

μετρικών υποκαταστάσεων. Ο ποιητής και μελωδός Αμβρόσιος σμιλεύει τους στίχους 

με αγιογραφικά χωρία, αποσπάσματα από κλασικά έργα της ελληνικής και λατινικής 

λογοτεχνίας, αναφορές σε έργα των προ αυτού ακμασάντων Πατέρων της Εκκλησίας, 

αλλά και σε δικά του. Γλώσσα του αμβροσιανού υμνολογίου ήταν η καθομιλούμενη 

λατινική.   

      Οι ύμνοι του Αμβροσίου, βάσει περιεχομένου, χαρακτηρίζονται ως δογματικοί 

και καθοδηγητικοί. Οι ποιητικοί καρποί του έτυχαν ευρείας αποδοχής από την 
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εκκλησιαστική κοινότητα των Μεδιολάνων, αποτέλεσαν δε και πρότυπο. Στους 

σπουδαιότερους εκπροσώπους της δυτικής υμνογραφίας ανήκουν ο Προυδέντιος και 

ο Ιλάριος, από το Πουατιέ της Βορείου Ιταλίας. 

      Η δημιουργία αυτών των νέων μορφών χριστιανικής υμνητικής έκφρασης στη 

Δύση αφομοίωσε πολλά καλλιτεχνικά στοιχεία, στοιχεία προερχόμενα συχνά και από 

λαϊκούς πολιτισμούς. Οι κυριότερες από αυτές τις μορφές ποιητικής και μουσικής 

έκφρασης είναι τα αντίφωνα, τα ρεσπονσόρια και οι ύμνοι.   

 

      3.1 Αντίφωνα 

      Η χρήση των ψαλμών στη λατρεία και η κατά στίχο αντιφωνική ψαλμώδησή 

τους, με την επανάληψη στο τέλος εκάστου στίχου ενός εφυμνίου, ανιχνεύεται ήδη 

από την πρωτοχριστιανική εποχή σε όλο τον χριστιανικό κόσμο. Από τη συνήθεια 

αυτή, και για αποφυγή της μονοτονίας, οι δυτικοί άρχισαν να δημιουργούν νέους 

σύντομους στίχους και να τους παρεισάγουν ενδιάμεσα των στίχων ενός ψαλμού. Τα 

νέα αυτά στιχουργήματα, με αναφορές ή καταβολές βιβλικές και με τη συμπίκνωση 

μηνυμάτων από πατερικές διδασκαλίες, ονομάστηκαν αντίφωνα. Τα αντίφωνα αυτά 

ψάλλονταν πριν και ανάμεσα στους στίχους του επιλεγμένου ψαλμού και ήταν 

διαφορετικά, εξαρτώμενα από την αγόμενη εορτή. Συν τω χρόνω, τα αντίφωνα 

αποσπάσθηκαν από τον ψαλμό και σε κάποιες ακολουθίες (ακολουθίες των Ωρών) 

αναπτύχθηκαν σε μεγαλύτερα ποιήματα. 

 

      3.2 Ρεσπονσόρια 

      Το ρεσπονσόριο είναι είδος απαντητικού μέλους, το οποίο ακολουθεί την 

ανάγνωση ενός βιβλικού αναγνώσματος στη Λειτουργία ή σε άλλες ακολουθίες. 

Ενδεικτική περίπτωση ρεσπονσόριου είναι το Graduale και το Alleluia της 

Λειτουργίας, που ψάλλονται μεταξύ του σολίστα και του χορού ψαλτών. Ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό του ρεσπονσόριου είναι ότι συγκροτείται από ένα βραχύ κείμενο, η 

μελωδία του οποίου πολλές φορές υποστηρίζεται από διάφορα τμήματα. Στην πιο 

απλή μορφή του εμφανίζει  το σχήμα κείμενο-ψαλμικός στίχος-κείμενο, με την 

ιδιαιτερότητα ότι εδώ την αρχή του κειμένου ψάλλει ο σολίστας και το εναπομείναν 

κείμενο η χορωδία, σε μορφή απάντησης. 

 

      3.3 Ύμνοι 
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      Στους ύμνους, όπως σχολιάστηκε και ανωτέρω, εντάσσονται τα νέα ποιητικά 

δημιουργήματα, τα οποία αποτελούσαν αριστοτεχνικές συνθέσεις βιβλικών λέξεων, 

δογματικών διατυπώσεων και διαφόρων ποιμαντικών διδασκαλιών. Χαρακτηριστικό 

γνώρισμα των ύμνων είναι η ποιητική και μουσική τους μορφή. Οι ύμνοι 

χρησιμοποιούν στροφικά ρυθμικά και μουσικά σχήματα και είναι συνδυασμός 

ποίησης και μουσικής.   

 

4. Το εκκλησιαστικό όργανο 

      Η χρήση των οργάνων, για να παίζουν μόνα τους ή και να συνοδεύουν φωνές, 

είναι πανάρχαιο φαινόμενο. Το εκκλησιαστικό όργανο έχει τις ρίζες του στην 

αρχαιοελληνική ύδραυλη. Είναι γνωστό το περιστατικό της δωρεάς ενός 

εκκλησιαστικού οργάνου ή καλύτερα ενός πρώιμου είδους εκκλησιαστικού οργάνου 

από τον βυζαντινό αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Ε΄ τον Κοπρώνυμο στον βασιλιά 

των Φράγκων Πιπίνο τον Κοντό. Είναι γεγονός όμως ότι για την διάδοση και επιβολή 

του εκκλησιαστικού οργάνου στη δυτική λατρεία λίγα πράγματα μας είναι γνωστά 

μέχρι τον ι΄ αι. Η πρώτη γνωστή εγκατάσταση και χρησιμοποίηση εκκλησιαστικού 

οργάνου έλαβε χώρα στο Ουίντσεστερ της Αγγλίας περί τα μέσα του ι΄ αι. Το 

εκκλησιαστικό όργανο είναι συνυφασμένο με τη χρήση του στην εκκλησία ως 

σολιστικό ή όργανο συνοδείας εκκλησιαστικών μελών κατά τις διάφορες ακολουθίες. 

Η μεταγενέστερη διάδοσή του πιθανότατα αποτέλεσε βοηθητικό στοιχείο για την 

εδραίωση των πολυφωνικών τρόπων και ενίσχυσε τη διάδοση της πολυφωνικής 

επεξεργασίας του λειτουργικού μέλους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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4. Η εμφάνιση, καθιέρωση και εξέλιξη της οκταηχίας. 

(στην Ανατολή -κυρίως- και ως παράλληλη πραγματικότητα 

στο δυτικό μονοφωνικό μέλος) 

 

 

Λέξεις κλειδιά: 

Οκταηχία, αρχαιοελληνικό τροπικό σύστημα, ήχος, Τροπολόγιο, Οκτώηχος, λατινική 

οκταηχία, γρηγοριανό μέλος, cantus planus, Κλίμακα και Τρόπος 

 

1. Η οκταηχία 

      Στην Ανατολή και στην Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία, η μουσική ήταν άρρηκτα 

συνυφασμένη μ’ αυτή και λειτουργικά συνδεδεμένη με το τελετουργικό της. Οι 

ποικίλες μορφές που ανέπτυξε σχετίζονται άμεσα με το τυπικό της πρακτικής της 

λατρείας της και πάμπολλοι μουσικοί όροι υιοθετήθηκαν από την Εκκλησία και 

κατακλύζουν το λειτουργικό Τυπικό της. Ένας από αυτούς είναι και ο όρος ήχος, που 

σημαίνει τον διαφορετικό τρόπο επεξεργασίας του μέλους, άρα και ιδιαίτερο 

άκουσμα μελωδίας και αποτελεί κεντρικό στοιχείο στην οργάνωση και δομή της 

εκκλησιαστικής μουσικής. Βασισμένη σ’ ένα σύστημα τεσσάρων κυρίων ήχων και 

των τεσσάρων πλαγίων τους, που στο σύνολό τους αποτελούν την οκτώηχο, η 

εκκλησιαστική μουσική διαθέτει ένα πλουσιότατο εκφραστικό εργαλείο για την 

πραγμάτωση του στόχου της. Το τροπικό αυτό σύστημα εισήχθη στη λατρεία και 

κατέστη δομικό στοιχείο της ελληνικής χριστιανικής υμνογραφίας, η οποία, 

αξιοποιώντας τον ήχο στις πολλαπλές του διαστάσεις, έδωσε μια νέα προοπτική στη 

λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας. Ο μεγάλος θησαυρός της Ελληνικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας, η υμνογραφία, έφτασε στην κατάκτηση κορυφαίων μορφών υμνητικής 

έκφρασης, με τα πολυειδή και ποικιλώνυμα υμνογραφήματα. Τη σύλληψη και το 

σχέδιο αυτών χάραξε το οκτάηχο σύστημα, με τηνδιαφορετική διάρθρωση του 

μέλους και τη χαρακτηριστική ακουστική εντύπωση που δημιουργεί ο κάθε ήχος.  

      Οι αρχές και οι ρίζες της οκταηχίας θα πρέπει να αναζητηθούν στο σύστημα των 

τρόπων του αρχαίου ελληνισμού. Το αρχαιοελληνικό τροπικό σύστημα, που 

βασίζεται στους διαφορετικούς φθόγγους της κλίμακας και την εσωτερική 
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διαφορετική σειρά των διαστημάτων, πέρασε στους ανατολικούς λαούς. Πολλά 

στοιχεία της αρχαίας πρακτικής, όπως η προσωδία, η αντίληψη του ήθους στη 

μουσική, η σειρά των διαστημάτων των τετραχόρδων, η ανάπτυξη των συστημάτων, 

η πολυηχία, η τροπικότητα, η σημειογραφία κ.ά., γίνονται μέσα και στηρίγματα, με 

τα οποία οικοδομείται ο ελληνικός χριστιανικός μουσικός πολιτισμός. Οι 

υποστηρίζοντες την άποψη ότι η οκταηχία έχει ανατολική (εβραϊκής, βαβυλωνιακής 

κ.ά.) προέλευση προσπάθησαν να ταυτίσουν αναφορές στον αριθμό οκτώ σε 

μορφολογικά δεδομένα κειμένων, όπως στους ψαλμούς ή σε ημερολογιακά μοντέλα. 

Δεν πρέπει όμως να λησμονούμε ότι ο αριθμός οκτώ, που απέκτησε στον 

χριστιανισμό ισχυρή συμβολική σημασία, προϋπάρχει στους γνωστικούς φιλοσόφους. 

Ο επίσης πανάρχαιος ισχυρός συμβολισμός του αριθμού τέσσερα (τέσσερα στοιχεία 

της ύλης, τέσσερεις χυμοί του σώματος, από τους προσωκρατικούς ακόμα 

φιλοσόφους) που συναντάται και σε όλη την Ανατολή, εξηγεί όχι μόνο την ύπαρξη 

των τεσσάρων κυρίων ήχων αλλά και όλων των παραγώγων τους (πλάγιοι, μέσοι,  

κ.λπ.). 

      Μαρτυρίες που επιβεβαιώνουν ότι η οκταηχία, το σύστημα δηλαδή των οκτώ 

ήχων, αποτέλεσε το ηχητικό ένδυμα της εκκλησιαστικής υμνογραφίας και ποίησης 

συναντάμε στα κείμενα των Γεροντικών του δ΄ έως στ΄ αι., στην παλαιοχριστιανική 

υμνητική συλλογή Τροπολόγιο και σε ειδήσεις που σχετίζονται με τους δύο 

κυριότερους συστηματοποιούς της οκταηχίας, τον Σεβήρο επίσκοπο Αντιοχείας και 

τον Ιωάννη Δαμασκηνό.  

      Η πρώτη αναφορά του όρου ήχος παράλληλα με τον όρο τρόπο απαντά σε 

ασκητικές διηγήσεις του δ΄ αι., προερχόμενες από την περιοχή της Αλεξάνδρειας, και 

αποδίδεται ρητά στην ελληνική παράδοση: «γράφοντες τροπάρια καὶ ἑλληνικοὺς 

λόγους, χυθήσεται ὁ νοῦς εἰς τρόπους καὶ εἰς τοὺς λόγους τῶν Ἑλλήνων», και επίσης 

«...καὶ μετεωρίζονται καὶ μελωδοῦσιν ἄσματα καὶ ῥυθμίζουσιν ἤχους» και «τὰ 

τροπάρια καὶ κανόνας ψάλλειν καὶ ἤχους μελίζειν». Αλλά και η φράση «τὰ τῆς 

ὀκτωήχου ψάλλω» φαίνεται να δηλώνει ένα λειτουργικό βιβλίο, τα τροπάρια του 

οποίου ψάλλονται κατά το σύστημα των οκτώ ήχων. Σύμφωνα δε με τις τοποθετήσεις 

αυτές των μοναχών της ερήμου, η τέχνη της ποίησης και της ψαλμωδίας συνδέεται με 

τα τροπάρια και το σύστημα των ήχων. Οι ομάδες των τροπαρίων αποτελούσαν το 

μετρικό και το μουσικό σύνολο που αντιπροσώπευε έναν ήχο, ενώ κάθε ήχος 

υποστήριζε διάφορα είδη τροπαρίων.  
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      Τα ελληνόφωνα υμνητικά στοιχεία, οι αρχαιοελληνικοί τρόποι και η μουσική 

θεωρία ήταν γνωστά στους Πατέρες της Εκκλησίας και στους αιρετικούς κύκλους. 

Στη Συρία του δ΄ αι. ο πρώτος μεγάλος ποιητής της Εκκλησίας, ο Εφραίμ, 

αντιπαρέρχεται τους δισταγμούς των Πατέρων και γράφει ύμνους με ορθόδοξο 

περιεχόμενο σε ελληνικά ποιητικά μέτρα και ελληνική μουσική, προορισμένους για 

τη λατρεία. Ο ίδιος αναφέρεται ως γνώστης των τόνων κατά την αρχαία ορολογία, 

δηλαδή των τρόπων· «καὶ έκεῖνος, ὅπως ἕνας πατέρας ἀνάμεσά τους, στεκόταν 

ὄρθιος...καὶ τοὺς διηύθυνε στὶς ποικίλες ψαλμωδίες. Τοὺς ἔδειχνε καὶ τοὺς δίδασκε 

τὴν ποικιλία τῶν τόνων».  

      Εν τω μεταξύ, όσο η λατρεία πλουτιζόταν με νέες εορτές τόσο η υμνητική 

διάθεση των χριστιανών ποιητών αύξανε και η παραγωγή τους φανέρωνε νέα 

υμνητικά είδη και μέλη. Η κωδικοποίηση αυτής της ποιητικής καρποφορίας για τη 

λειτουργική χρήση των καινοφανών υμνητικών μορφών δημιούργησε την ανάγκη 

σύνταξης ενός νέου βιβλίου για τη στέγαση αυτών. Και το βιβλίο αυτό δεν ήταν άλλο 

από το αρχαιότερο υμνολόγιο της ελληνικής Εκκλησίας, το Τροπολόγιο. Το 

Τροπολόγιο συγκεντρώνει και ταξινομεί τα τροπάρια, όρο που παράγεται από τον 

αρχαιοελληνικό μουσικό όρο τρόπο, από τον οποίο προήλθε ο χριστιανικός όρος 

ήχος, που συναντήσαμε και παραπάνω στα πρώιμα κείμενα των μοναχών της 

Αιγύπτου. Οι ύμνοι του Τροπολογίου αναφέρονταν στις ακίνητες εορτές του 

εκκλησιαστικού έτους (μηνολόγιο). Παραλλήλως υπήρχε και το Τριώδιο, με τους 

ύμνους της κατανυκτικής και χαρμόσυνης κινητής εορτολογικής περιόδου της 

Εκκλησίας μας. Ως δεύτερο τμήμα του θα πρέπει να θεωρήσουμε την οκτάηχη 

ταξινόμηση της αναστασίμου υμνογραφίας των Κυριακών. Το βιβλίο του 

Τροπολογίου χρησιμοποιείται για την ασματολογία των ακολουθιών και κατά τον θ΄ 

αι., σύμφωνα με μαρτυρία του Θεοδώρου Στουδίτου (759-826).  Περιέπεσε σε 

λατρευτική αχρηστία γύρω στον ι΄ αι., το δε περιεχόμενό του πέρασε σε άλλα 

λειτουργικά βιβλία.  

      Στις αρχές του στ΄ αι. ο αιρετικός επίσκοπος Αντιοχείας Σεβήρος (512-519) 

συνέθεσε ένα συγκροτημένο υμνολόγιο για όλες τις εορτές του εκκλησιαστικού έτους 

και το εισήγαγε στις λατρευτικές πράξεις της Εκκλησίας της Αντιόχειας. Πρόκειται 

για μια από τις παλαιότερες συλλογές ελληνικών ύμνων, υπό τον τίτλο Οκτώηχος, 

μιας συλλογής ύμνων καταταγμένων σε σύστημα οκταηχίας. Η Οκτώηχος του 

Σεβήρου μάλλον πρέπει να ήταν ένας τύπος της παλαιότερης συλλογής ελληνικών 
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ύμνων, του Τροπολογίου, και ταξινομεί την ύλη της σύμφωνα με τη διευθέτηση του 

Τροπολογίου, που ήταν μέχρι τότε το καθιερωμένο υμνολογικό βιβλίο.  

      Το υμνογραφικό έργο του Σεβήρου έδωσε την αφορμή στον Ιωάννη Δαμασκηνό 

να απαντήσει στην πρόκληση του Σεβήρου και να δημιουργήσει τη δική του υμνητική 

συλλογή, την καλουμένη Οκτώηχο, προκειμένου να υπερασπιστεί το ορθόδοξο δόγμα 

και να αντιμετωπίσει με τα ίδια όπλα την αιρετική προπαγάνδα. Η κωδικοποίηση των 

ήχων στο σύστημα της Οκτωήχου και η ταξινόμηση των μέχρι τότε γραμμένων 

ύμνων σ’ αυτό το σύστημα αποδίδεται από την παράδοση στον Ιωάννη τον 

Δαμασκηνό (+754). Έτσι, μετά τον Σεβήρο, ο Ιωάννης Δαμασκηνός καθιερώνει την 

ορθόδοξη Οκτώηχο ως σύστημα παραδεκτών ήχων για την ψαλμώδηση στη λατρεία. 

Η εμφάνιση και επιβολή της Οκτωήχου, ενός συστήματος δηλαδή οκτώ ήχων, σε 

συγκεκριμένη σχέση μεταξύ τους, αποτελεί κεντρικό στοιχείο στην οργάνωση και 

δομή της εκκλησιαστικής μουσικής.  

      Η Οκτώηχος είναι μια συλλογή τροπαρίων, στιχηρών ιδιομέλων καλύτερα, με 

θέμα την ύμνηση της Αναστάσεως του Χριστού. Τα τροπάρια αφορούν τον 

εβδομαδιαίο κύκλο των οκτώ περιόδων με τους ισάριθμους ήχους. Η ύμνηση της 

Αναστάσεως στον κύκλο των οκτώ Κυριακών, αλλά και η γενικότερη δόμηση του 

λειτουργικού έτους κατά το επαναλαμβανόμενο αυτό οκτάκυκλο σύστημα, επέβαλε, 

πρώτα με τον Δαμασκηνό και ακολούθως -έναν αιώνα αργότερα- με τον Ιωσήφ τον 

υμνογράφο, (+886) την Οκτώηχο ως υμνογραφικό και μουσικό σύστημα διευθέτησης 

της νυχθήμερης ασματολογίας. Το νέο τμήμα, το υπό του Ιωσήφ προστιθέμενο (η 

υμνογραφία των καθημερινών ακολουθιών της εβδομάδας), μαζί με το παλαιό, του 

Δαμασκηνού, αλλά και η ενότητα των τριαδικών κανόνων του Μητροφάνους 

Σμύρνης, συναποτελούν τη λειτουργική συλλογή, που φέρει τον γνωστό κατά τους 

μετέπειτα χρόνους τίτλο Παρακλητική, ήτοι Οκτώηχος η Μεγάλη. 

      Γεγονός πάντως είναι ότι πολύ νωρίς καθιερώθηκαν στη λατρεία οι κύκλοι των 

οκτώ ήχων με εφαρμογή στην οργάνωση της τάξεως των εορτών, όπως ο κύκλος των 

οκτώ εβδομάδων, όπου η ασματολογία εκάστου ήχου καλύπτει μια εβδομάδα, αρχής 

γενομένης από την Κυριακή του Αντίπασχα. Στον οκτάηχο κύκλο είναι γραμμένα από 

τον Δαμασκηνό και τα τροπάρια της νεκρώσιμης ακολουθίας, ενώ υπάρχει και ο 

οκτάηχος κύκλος του Κοσμά επισκόπου Μαϊουμά, σύμφωνα με τον οποίο οι κανόνες 

των δεσποτικών εορτών εντός του έτους διευθετούνται κατ’ ήχον (Χριστούγεννα α΄ 

ήχος, Θεοφάνεια β΄ ήχος, Υπαπαντή γ΄ ήχος, Ευαγγελισμός και Βαΐων δ΄ ήχος, 

Ανάληψη πλ. α΄ ήχος, Μεγάλη Πέμπτη – Μεγάλη  Παρασκευή και Μέγα Σάββατο  
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πλ. β΄ ήχος, Πεντηκοστή ήχος βαρύς και Ύψωση του τιμίου Σταυρού ήχος πλ. δ΄). 

Κυκλική εναλλαγή, με παράλειψη του βαρέος ήχου, έχουμε στις μέρες της 

Διακαινησίμου εβδομάδας, ενώ με τους οκτώ ήχους οργανώθηκε όλη η υμνογραφία 

με προκείμενα, αντίφωνα, στιχηρά κλπ. κατά διαδοχή.  

 

2. Ήχος 

      Σε μια γενική θεώρηση ο όρος ήχος σημαίνει τροπική κατηγορία. Στην 

αρχαιοελληνική μουσική θεωρία η εσωτερική σειρά των διαφορετικών μουσικών 

διαστημάτων ενός τετραχόρδου ή πενταχόρδου και ο τρόπος σύζευξής τους κανόνιζε 

τους μουσικούς δρόμους των μελωδιών, τους οποίους καλούσαν τρόπους. Η 

τροπικότητα αποτελεί το κέντρο και τη βάση της θεωρίας των μουσικών παραδόσεων 

της ανατολικής Μεσογείου. Εκφράστηκε κατά εποχές με ποικίλους όρους. Στην 

ανατολική εκκλησιαστική μουσική αποδίδεται με τον όρο ήχος. Σύμφωνα με τον 

θεωρητικό Χρύσανθο «ἦχος εἶναι ἰδέα μελωδίας, συνισταμένη εἰς τὴν ἕξιν τοῦ 

γινώσκειν, τίνας μὲν τῶν φθόγγων ἀφετέον, τίνας δὲ παραληπτέον· καὶ ἀπὸ τίνος του 

ἀρκτέον, καὶ εἰς ὃν καταληκτέον». Κατά τον ορισμό της Εκκλησιαστικής Επιτροπής 

του έτους 1883 «ἦχος ἐστὶ πορεία μέλους ὡρισμένα ἔχοντος βάσιν, διαστήματα, 

δεσπόζοντας φθόγγους καὶ καταλήξεις». Ο ήχος επομένως μπορεί να προσδιοριστεί 

βάσει δύο παραγόντων, της τροπικής δομής, που αντιστοιχεί στους φθόγγους, την 

διάταξή τους και τις μεταξύ τους σχέσεις και της μελωδικής κίνησης και 

συμπεριφοράς, που αντιστοιχεί στην αξία του κάθε φθόγγου του ήχου κατά την 

εξέλιξη της μελωδίας.   

      Στην εκκλησιαστική μουσική έχει καθιερωθεί η οκταηχία, ένα σύστημα δηλαδή 

οκτώ ήχων, τεσσάρων κυρίων και τεσσάρων πλαγίων. Τα ονόματα των ήχων 

προκύπτουν ως τακτικά αριθμητικά: πρώτος, δεύτερος κοκ. και οι πλάγιοί τους. Από 

τον ι΄ τουλάχιστον αιώνα, και με την πλήρη διευθέτηση του περιεχομένου της 

Παρακλητικής ή Οκτωήχου, διακρίνεται ταύτιση των τρόπων δώριος, λύδιος, φρύγιος 

και μιξολύδιος με τους ήχους α΄, β΄, γ΄ και δ΄, ενώ οι πλάγιοι ήχοι αντιστοιχούν με 

τους υποδώριο, υπολύδιο, υποφρύγιο και υπομιξολύδιο. Βασική έννοια αναφοράς 

είναι και εδώ οι βαθμίδες κάποιας κλίμακας. Η μελική κίνηση είναι το κυρίαρχο 

χαρακτηριστικό, καθώς από την ίδια μελωδική βάση και την ίδια κλίμακα μπορεί να 

προκύπτει διαφορετικός ήχος με διαφορετική μελωδική κίνηση.  

      Κάθε ήχος έχει ιδιαίτερο άκουσμα που οφείλεται στα συστατικά του. Συστατικά 

του ήχου ονομάζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τον προσδιορίζουν ως 
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ξεχωριστή μονάδα, ως ιδιαίτερη ιδέα και βάσει των οποίων μπορεί να γίνει η 

διάκριση της μιας τροπικής κατηγορίας από την άλλη. Τα βασικά είναι τέσσερα: η 

βάση, η κλίμακα, οι δεσπόζοντες φθόγγοι και οι καταλήξεις. 

      Η βάση είναι ο φθόγγος πάνω στον οποίο οικοδομείται μελωδικά η σύνθεση, το 

μέλος. Στη βάση, κατά κανόνα, καταλήγει το μέλος στην τελευταία φράση του. Με τη 

βάση σχετίζεται και το απήχημα, το οποίο είναι μικρή μελωδική φράση, που ορίζει 

ταυτόχρονα τη συχνότητα της βάσης και τον ήχο του μέλους που ακολουθεί, κατά δε 

τον Χρύσανθο είναι η «προετοιμασία τοῦ ἤχου τῆς ψαλθησομένης ψαλμωδίας, 

γινομένη δι’ ἑνὸς τῶν ὀκτὼ πολυσυλλάβων φθόγγων...δηλαδὴ προτοῦ νὰ ἀρχίσωμεν 

νὰ ψάλλωμεν ὁποιανοῦν μελωδίαν, ψάλλομεν ἕνα ἀπὸ τοὺς πολυσυλλάβους 

φθόγγους, ἵνα δὴ ὡς διὰ γνωστοῦ τοῦ ἤχου ἁπτώμεθα τῆς μελωδίας». Σε πολλά 

θεωρητικά το απήχημα αναγράφεται με τα συστατικά των ήχων.  

      Κάθε ήχος και μάλιστα στις διάφορες υποπεριπτώσεις του χρησιμοποιεί 

συγκεκριμένο φθόγγο ως βάση. Για τον καθορισμό της περιοχής και της θέσης αυτών 

των φθόγγων είναι απαραίτητη μια στερεότυπη διάταξη, δηλαδή μια κλίμακα 

αναφοράς. Κλίμακα καλείται η από κάποιον φθόγγο, ως βάση, αλληλουχία όλων των 

φθόγγων και των μεταξύ αυτών διαστημάτων, μέχρι την αντιφωνία της βάσεως αυτής 

επί το οξύ ή το βαρύ. Είναι επομένως φανερό ότι από τον κάθε φθόγγο μπορεί να 

ξεκινήσει μια διαφορετική κλίμακα, έτσι ώστε να έχουμε οκτώ διαφορετικές 

κλίμακες με διαφορετική βάση κάθε φορά.    

      Οι φθόγγοι που δεσπόζουν σε ένα μέλος, που κυριαρχούν στη μελωδία καλούνται 

δεσπόζοντες φθόγγοι.  

      Καταλήξεις είναι οι μουσικές στάσεις που κάνει η μελωδία στους δεσπόζοντες 

φθόγγους και έχουν σχέση με τη στίξη του ποιητικού κειμένου.  

      Η πιο γνωστή διάκριση των οκτώ ήχων της εκκλησιαστικής μουσικής είναι κατά 

γένος και χρόα (ήχος α΄ μαλακός διατονικός, ήχος πλ. α΄ σκληρός διατονικός κ.λπ.). 

Μια άλλη διάκριση προκύπτει από την τροπική συμπεριφορά, η οποία είναι και η 

ανάδοχος των ονομάτων των ήχων. Το βασικό σύστημα παραγωγής της οκταηχίας 

είναι ο τροχός (πεντάχορδο) μιας μαλακής διατονικής κλίμακας. Ως βάση του τροχού 

θεωρείται ο οποιοσδήποτε φθόγγος. Στη βυζαντινή μουσική ως βάση παραγωγής των 

ήχων θεωρούνται οι φθόγγοι Δι και Νη. Κατά σειρά οι βαθμίδες δέχονται τις βάσεις 

των κυρίων ήχων, μία, δύο, τρεις και τέσσερεις φωνές πάνω από τον Δι, ενώ οι 

πλάγιοί τους εδράζονται σε φθόγγο που βρίσκεται μια καθαρή πέμπτη κάτω. Για τον 

προσδιορισμό του είναι σημαντική η κίνηση. Οι κύριοι ήχοι έχουν ανοδική κίνηση 
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ενώ οι πλάγιοι καθοδική κίνηση. Στη θεωρία των ήχων ισχύει και τούτο· στην 

κορυφή ενός πενταχόρδου βρίσκουμε τον κύριο ήχο, στη βάση τον πλάγιό του, στη 

μέση του πενταχόρδου τον μέσο του κυρίου ήχου. Ανάλογα με την κίνηση, την 

εισαγωγή ιδιαίτερης κλίμακας και τις καταλήξεις δύο, τρεις, τέσσερα, πέντε ή επτά 

διαστήματα πάνω από τη βάση, ο ήχος λαμβάνει το χαρακτηρισμό δίφωνος, 

τρίφωνος, τετράφωνος, πεντάφωνος, επτάφωνος. Συνήθως οι κύριοι ως υψηλοί κατά 

την περιοχή ήχοι έχουν μέχρι και τετράφωνο, ενώ πεντάφωνο και επτάφωνο έχουν οι 

πλάγιοι ως χαμηλοί ήχοι. Διακρίνουμε επίσης τον παράμεσο (τριφωνία κάτω του 

κυρίου), τον παραπλάγιο (μία κάτω του πλαγίου) και τον κάτω αντίφωνο του κυρίου 

(μία επταφωνία κάτω). Έχουμε επίσης την ονομασία έσω για κύριο ήχο, ο οποίος 

ψάλλεται από τη βάση του πλαγίου του, δηλαδή σε χαμηλότερη φωνητική περιοχή 

και την ονομασία έξω για ήχο που ψάλλεται μια πέμπτη πάνω από τη φυσική του 

βάση. 

 

3. Οι σχετικές με την οκταηχία θεωρητικές διατυπώσεις των βυζαντινών 

και μεταβυζαντινών διδασκάλων  

      Ο όρος ήχος απαντά με ποικίλες εκδοχές στα θεωρητικά. Στους αρμονικούς 

ταυτίζεται με τις αρχαίες αρμονίες ή τρόπους. Κατά τον Αγιοπολίτη «οὐ ποσότητα 

φωνῶν ὀνομάζομεν, ἀλλὰ ποιότητα. Ὀξύτητα γὰρ καὶ βαρύτητα, καὶ βραχύτητα καὶ 

τελειότητα καὶ λαμπρότητα φωνῶν εἰώθαμεν λέγειν, ἃ πάντα τῆς τοιάδε φθογγῆς εἰσὶ 

σημαντικά, οὐ τῆς τόσης, καὶ ποίας, ἵν’ εἴπω μᾶλλον, οὐχὶ τῆς πόσης. Ὥστε οὐχὶ πρὸς 

ἀρίθμησιν ἡμῖν τῶν ἤχων τὰς σημασίας εἰσάγουσιν, ἀλλ’ ἡ ποιὰ τοῦ μέλους φθογγὴ 

ἐκ τούτων παρίσταται». Κατά τον Γαβριήλ ιερομόναχο ο ήχος περιλαμβάνει «τὰ 

σημεῖα, τὰς θέσεις καὶ τὴν χειρονομίαν». Κριτήριο που διαφοροποιεί έναν ήχο από 

τους υπόλοιπους είναι «ἡ γνωριστικὴ αὐτοῦ ἰδέα, ἥτις ἐν ἑκάστῳ τῶν ἤχων ὥς τι 

χρῶμα ἐμφαίνεται». Ο ιατροφιλόσοφος Βασίλειος Στεφανίδης ορίζει τον ήχο ως 

«εἶδος προόδου τῆς κλίμακας».   

      Ακόμη και οι παλαιότερες των ανωτέρω θεωρητικογραφημάτων πηγές μαρτυρούν 

την ύπαρξη οκτώ ήχων. Το αρχαίο χριστιανικό υμνητικό βιβλίο Τροπολόγιο έχει 

οκτάηχη ταξινόμηση. Ο Αγιοπολίτης αναγνωρίζει δέκα ήχους στην εκκλησιαστική 

μουσική και περίπου δεκαέξι στο κοσμικό μέλος. Στον ίδιο αναφέρονται οι «κύριοι 

κυρίων, καὶ οἱ πλάγιοι πλαγίων», και οι «μέσοι μέσων καὶ φθορὲς φθορῶν, καὶ πάλιν 

ἄλλοι κύριοι καὶ ἄλλοι πλάγιοι». Ο Γαβριήλ ιερομόναχος τονίζει ότι οι μουσικές 

«ἑλλήνων καὶ βαρβάρων» ανήκουν σε μία από τις οκτώ μελωδικές κατηγορίες. Στα 
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θεωρητικά κείμενα του Ιωάννου Λάσκαρη και του Ιωάννου Πλουσιαδηνού γίνεται 

λόγος για παραπλάγιους, παράμεσους, παρακύριους, δίφωνους, τρίφωνους και 

τετράφωνους των πλαγίων ήχους. Βρίσκουμε επίσης τις ονομασίες νάος και νενανώ 

για κάποιους ήχους που εμφανίζουν φθορικές αλλαγές. Ο Στεφανίδης σημειώνει στη 

συγγραφή του ένα σύστημα δώδεκα αρχαίων τρόπων και αναφέρεται στους 

παράμεσους και τους κάτω αντιφώνους ήχους του κυρίου ήχου.  

      Με την επιβολή της Νέας Μεθόδου και τη συγγραφή του Μεγάλου Θεωρητικού 

από τον Χρύσανθο καθιερώνεται η νέα θεωρία των ήχων. Στις βασικές καινοτομίες 

του νέου συστήματος είναι η εισαγωγή της μονοσύλλαβης παραλλαγής, ο 

προσδιορισμός των διαστημάτων των τόνων και των κλιμάκων και η αλλαγή των 

βάσεων των ήχων β΄ και πλ. β΄ σε θέσεις εκτός της βυζαντινής θεωρίας. Όλοι οι μετ’ 

αυτόν θεωρητικοί, παρά τις μικροδιαφορές, ακολουθούν το σύστημά του.  

 

4. Η Λατινική οκταηχία 

      4.1 Εισαγωγικά 

      Ο χριστιανισμός έφτασε στη Ρώμη και τις άλλες δυτικές επαρχίες από την 

Ανατολή. Ήταν φυσικό λοιπόν με τη νέα θρησκεία, να εισαχθούν και πολλά 

λατρευτικά έθιμα, που είχαν καθιερωθεί από τις ανατολικές Εκκλησίες. Ο ρωμαϊκός 

πολιτισμός είχε ήδη γίνει αποδέκτης των επιδράσεων του αρχαιοελληνικού 

πνεύματος, τόσο στη μουσική όσο και στις άλλες τέχνες και τα γράμματα. Η διαίρεση 

όμως της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας σε Ανατολική και Δυτική (395) επέφερε και μια 

διαφοροποίηση στις τέχνες και επομένως και στη μουσική. Αναμφίβολα η Δυτική 

Εκκλησία δεν χρησιμοποίησε από την αρχή δική της μουσική. Μαζί με τη λατρευτική 

τάξη υιοθέτησε και την αρχική μουσική παράδοση της Ανατολής. Ο επίσκοπος 

Πουατιέ Ιλάριος (περίπου 303-367) έχοντας περάσει αρκετά χρόνια στην Ανατολή, 

μετέφερε και τον ηχητικό πλούτο των ακολουθιών που γνώρισε, στις εκκλησίες της 

επαρχίας τους. Η προσπάθεια εισαγωγής όμως αυτής της μουσικής παράδοσης σε 

τόπους με διαφορετικά μουσικά ακούσματα, δεν απέδωσε. Ο λαοπρόβλητος ηγέτης 

της Εκκλησίας των Μεδιολάνων Αμβρόσιος (339/40-397), δεν αρκέστηκε μόνον να 

εισαγάγει στην εκκλησία του τα στοιχεία της ανατολικής λειτουργικής και υμνητικής 

παράδοσης και τον αντιφωνικό τρόπο ψαλμώδησης, αλλά έπαιξε ρόλο στη 

διαμόρφωση μιας τοπικής μουσικής παράδοσης, με την ονομασία αμβροσιανό μέλος, 

που απλώθηκε και πέρα από τα όρια της επισκοπής του, και ρύθμιζε την κατά τόπους 

μουσική της θείας Λειτουργίας. Δημιουργήθηκαν λοιπόν διάφορα μουσικά τυπικά 



Η εμφάνιση, καθιέρωση και εξέλιξη της οκταηχίας 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
51 

των ακολουθιών, που έλαβαν το όνομα του τόπου προέλευσής τους για να 

διακριθούν.   

      Η λατρευτική μουσική της Δυτικής Εκκλησίας, με το πέρασμα των χρόνων 

αλλάζει και παίρνει διαφορετική μορφή από τόπο σε τόπο. Κατά την διάρκεια όμως 

του η΄- θ΄ αι. με την μετακίνηση των ψαλτών από τη Ρώμη προς άλλα εκκλησιαστικά 

κέντρα και αντιστρόφως, και σε συνάρτηση με τις προσπάθειες κωδικοποίησης της 

λατρείας και της κατάργησης των τοπικών λειτουργικών παραδόσεων με την 

καθιέρωση ενιαίας ορολογίας για τα μέρη της Λειτουργίας και ενιαίου κειμένου, 

αλλά και της επιβολής του κύρους της Εκκλησίας της Ρώμης ως της μητέρας 

Εκκλησίας στο παλαιό Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος, φτάνουμε στη δημιουργία του 

Γρηγοριανού μέλους· μιας ρωμαϊκής δηλαδή Λειτουργίας η οποία, αφού δέχθηκε 

επιδράσεις από άλλα δυτικά εκκλησιαστικά κέντρα, διαδόθηκε σε όλες τις δυτικές 

χριστιανικές κοινότητες και υποκατέστησε τις κρατούσες τοπικές παραδόσεις.   

 

      4.2 Το Γρηγοριανό μέλος 

      Οι απαρχές του λειτουργικού μέλους, το οποίο κατά τον η΄ αι. έλαβε την 

ονομασία Γρηγοριανό, βρίσκονται στα χρόνια συγκρότησης της πρώτης χριστιανικής 

Εκκλησίας. Το Γρηγοριανό μέλος αποτελείται από ένα πλούσιο ρεπερτόριο 

μονοφωνικών μελών, χωρίς συνοδεία, προορισμένων να ψάλλονται στις παντοίες 

ακολουθίες της Δυτικής Εκκλησίας. Τον κύριο κορμό της υμνολογίας του 

Γρηγοριανού μέλους αποτελούν οι ψαλμοί του Δαβίδ και άλλοι ύμνοι, κατά κανόνα 

στίχοι αυτούσιοι ή κάπως αλλαγμένοι από τη Βίβλο. Κείμενο και μουσική στο 

Γρηγοριανό μέλος συμπορεύονται. Ο λόγος είναι η δύναμη που ωθεί το μέλος σε 

δυναμικές και αγωγικές αναζητήσεις, δίνοντάς του αφορμές εμπλουτισμού με νέες 

ποιότητες.  

      Οι απλές μελωδικές γραμμές (συλλαβικές) του Γρηγοριανού μέλους με τον καιρό 

εξελίσσονται σε συνθετότερες (μελισματικές), καταλήγοντας κατά τους ζ΄ και η΄ αι. 

στην οριστική σχεδόν συστηματοποίησή τους. Στους δύο αιώνες που ακολουθούν, οι 

μελωδίες γράφονται με σημάδια, διευθετημένα πάνω στο κείμενο, και αργότερα πάνω 

στο πεντάγραμμο του Guido d’ Arezzo.  

      Κατά τους επόμενους αιώνες το Γρηγοριανό μέλος περνά σε πιο εξελιγμένες 

μορφές και φτάνει στη μεγάλη άνθηση των παραλειτουργικών μορφών sequentia και 

tropus  τον ιβ΄ και ιγ΄ αι. Είναι η εποχή που ένα νέο είδος μελών κάνει την εμφάνισή 

του, με μορφή διαφορετική από τις κλασικές μελωδίες. Η εμφάνιση και εξέλιξη της 
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πολυφωνίας, του μουσικού ύφους που επέτρεπε να ακούγονται συγχρόνως 

περισσότερες από μία μελωδίες, συνέβαλλε στον παραγκωνισμό του Γρηγοριανού 

μέλους. Η απόφαση της Συνόδου του Τρέντο (1545-1563) για επαναφορά του 

Γρηγοριανού μέλους στην παλαιά του μορφή δεν επέφερε καρπούς, με αποτέλεσμα 

να εμφανιστούν διάφορες εκδόσεις του Γρηγοριανού μέλους, με αντιπαραδοσιακές 

επεξεργασίες μελωδιών, που δημιούργησαν ένα αγνώριστο Γρηγοριανό μέλος. Η 

επιστροφή στις παλαιές μελωδικές φόρμες αρχίζει περί τα τέλη του  ιθ΄ αι. από τον 

Dom Prosper Gueranger, ηγούμενο της μονής Solesmes (Γαλλία), με το έργο της 

συγκέντρωσης του υλικού από τις χειρόγραφες πηγές, την φωτογράφισή του και την 

στέγασή του στη μνημειώδη σειρά La paleographie musicale. Με απόφαση του πάπα 

Πίου του Ι΄ (1903) ξεκίνησε και η επίσημη έκδοση των Γρηγοριανών μελωδιών από 

το Βατικανό.  

 

      4.3 Η λειτουργική μουσική της Δυτικής Εκκλησίας (cantus planus)  

      Η παραδοσιακή μονοφωνική λειτουργική μουσική της Δυτικής Εκκλησίας 

καλείται γενικά cantus planus. Το ίδιο νόημα αποδίδεται και με τον όρο χορικό, με τη 

διαφορά ότι με τον δεύτερο όρο αναφερόμαστε στο χορωδιακά ψαλλόμενο μέλος. 

Στη σχετική με το cantus planus ορολογία απαντούν και οι όροι accentus και 

concentus, με τον πρώτο να δηλώνει τον σολιστικό-μονοφωνάρικο τρόπο έκφρασης 

της μουσικής απαγγελίας και των ψαλμών (συλλαβική μελώδηση) και τον δεύτερο να 

υποστηρίζει το χορωδιακό μελικό ύφος των τμημάτων της Missa και του Officium.  

 

      4.4 Οι έννοιες Κλίμακα και Τρόπος (modus) του cantus planus  

      Ο όρος κλίμακα δηλώνει τη διάταξη των φθόγγων σε μια διαδοχική σειρά κατ’ 

ύψος και με τέτοιο τρόπο, που ο καθένας φθόγγος θα χωρίζεται από τον προηγούμενο 

και τον επόμενό του βάσει του μικρότερου διαστήματος που μπορεί να σχηματίζεται 

μεταξύ τους.  

      Τα μουσικά κομμάτια εμφανίζουν μια σειρά από γνωρίσματα, τα οποία τα 

κατατάσσουν σε τρόπους. Ως γνωρίσματα -συστατικά θα λέγαμε- θα πρέπει να 

προσδιοριστούν οι μελωδικοί τύποι, οι μικρότερες μελικές φόρμες-θέσεις που δομούν 

σταθερά κάποιες μελωδίες και δεν χρησιμοποιούνται σε κάποιες άλλες, ο βασικός 

φθόγγος της μελωδίας, ο φθόγγος δηλαδή με τον οποίο ξεκινά και τελειώνει η 

μελωδία και τα διαστήματα της κλίμακας, επί των οποίων κινείται η μελωδία. 

Επομένως, μέλη που συντίθενται από τους ίδιους μελικούς σχηματισμούς, έχουν ως 
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μελική βάση και τελείωμα τον ίδιο φθόγγο και οι κλίμακές τους δημιουργούν ίδια 

διαστήματα, ανήκουν στον ίδιο τρόπο.  

 

      4.5 Γένεση και θεωρία των εκκλησιαστικών τρόπων – οι τρόποι του cantus 

planus 

      Οι καταβολές του τροπικού συστήματος στη δυτική εκκλησιαστική μουσική θα 

πρέπει να αναζητηθούν στο σύστημα της αρχαίας ελληνικής μουσικής. Επισκοπώντας 

τις πρακτικές πηγές που στεγάζουν το δυτικό λειτουργικό μέλος αποδεικνύεται ότι η 

τροπικότητα χαρακτήριζε τις μελωδίες του και πριν τον θ΄ αι., εποχή κατά την οποία 

διαμορφώθηκε - υπό την επίδραση των θεωρητικών πηγών της αρχαίας ελληνικής 

μουσικής και κυρίως του Βοήθιου (480-524)- η θεωρία των τρόπων του cantus 

planus.  

      Για τον όρο τρόπος και τη λατινική οκταηχία γίνεται για πρώτη φορά λόγος πριν 

το έτος 850 στην ενότητα De octo tonis του θεωρητικογραφήματος «Musica 

Disciplina» του Aurelianus Reomensis. Στο κείμενο αυτό συναντάμε τα ονόματα 

οκτώ τρόπων, τεσσάρων κυρίων και των αντιστοίχων πλαγίων, και μάλιστα με την 

διατήρηση των ελληνικών ονομασιών, όπως απαντά στα χειρόγραφα, αντί των 

λατινικών (primus, secundus κ.ο.κ.):  

          protus authenticus (πρώτος τρόπος) – protus plagalis (δεύτερος τρόπος)  

          deuterus authenticus (τρίτος τρόπος) – deuterus plagalis (τέταρτος τρόπος) 

          tritus authenticus (πέμπτος τρόπος) – tritus plagalis (έκτος τρόπος) 

          tetrardus authenticus (έβδομος τρόπος) – tetrardus plagalis (όγδοος τρόπος) 

      Οι οκτώ παραπάνω τρόποι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τους αυθεντικούς 

(authenticus) και τους πλάγιους (plagalεs). Σε κάθε αυθεντικό αντιστοιχεί ο πλάγιός 

του, με κοινό γνωριστικό τον τελικό φθόγγο. Για τη δήλωση των λατινικών αυτών 

τρόπων, εκτός των ανωτέρω ονομασιών, χρησιμοποιείται επίσης η τακτική αρίθμηση, 

δηλαδή πρώτος, δεύτερος κ.ο.κ., ενώ δεν λείπει και η αντιστοίχιση αυτών με τα 

ονόματα των τρόπων της αρχαίας ελληνικής θεωρίας (δώριος, υποδώριος, φρύγιος, 

υποφρύγιος κ.ο.κ.). 

      Μεταξύ των αυθεντικών και πλαγίων τρόπων υφίσταται διαστηματική διαφορά, η 

οποία αποτυπώνεται στη διάταξη των δύο τμημάτων που αποτελούν την κλίμακα· 

στη διάταξη της κλίμακας των αυθεντικών προηγείται το διάστημα πέμπτης και 

ακολουθεί το διάστημα τετάρτης, ενώ η κλίμακα των πλαγίων σχηματίζεται από ένα 
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διάστημα τετάρτης συν το διάστημα πέμπτης. Εκτός της ανωτέρω διαφοράς τα δύο 

είδη τρόπων διακρίνονται: 

      με βάση τον τελικό φθόγγο των μελωδιών (finalis),  

      με βάση τον δεσπόζοντα φθόγγο (tenor), 

      με βάση την έκταση στην οποία κινείται η μελωδία (ambitus) και  

      με βάση τα μελικά σχήματα, τις επαναλαμβανόμενες μουσικές φόρμες (formulae).  

 

5. Σχέση μεταξύ των δύο τροπικών συστημάτων 

      Η κοινή, παρά τις διαφορές, πορεία των δύο λατρευτικών παραδόσεων, 

Ανατολικής και Δυτικής, πάνω στο αρχέγονο πλαίσιο και η κανονική ενότητα μεταξύ 

των Εκκλησιών, που εξασφάλιζε το σταθερό έδαφος για τη δημιουργία κοινών 

μορφών υμνολογικής εξέλιξης, επηρέασε και την οργάνωση των δύο αντίστοιχων 

μουσικών πολιτισμών, με συνέπεια να εμφανίζουν πολλές σημαντικές ομοιότητες σε 

δομικά τους συστατικά. Μελετώντας τις δύο αυτές μορφές της εκκλησιαστικής 

μουσικής παρατηρούνται φαινόμενα παράλληλης εξέλιξης, αλλά και σημαντικές 

ομοιότητες, που μας υποχρεώνουν να μιλάμε όχι για δύο διαφορετικούς μουσικούς 

τόπους, αλλά για έναν ευρύτερο, χριστιανικό και ευρωπαϊκό, στον οποίο βέβαια 

αναγνωρίζονται και μικρές ή μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις. Μεταξύ των δύο 

τροπικών συστημάτων αναγνωρίζονται κάποιες περιπτώσεις που φαίνονται να 

μαρτυρούν στενές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις. 

      Η βυζαντινή οκταηχία κανονίστηκε με βάση την αρχαιοελληνική τροπική θεωρία, 

τις ίδιες δε συντεταγμένες ακολούθησε και η Δύση, διαμορφώνοντας τη θεωρία των 

τρόπων επί τη βάσει των θεωρητικών απόψεων του Πτολεμαίου, του Αριστόξενου 

κ.ά., που εισήχθησαν στη Δύση από τους περίφημους συγγραφείς Μαρτιανό 

Καπέλλα, Κασσιόδωρο, Βοήθιο κ.ά.  

      Το βυζαντινό οκτάηχο σύστημα πέρασε σχεδόν απαράλλακτο στη Δύση, η οποία 

περνούσε τότε μια περίοδο ενοποίησης υπό το σκήπτρο των Καρολιδών Φράγκων 

βασιλέων, αλλά και μια περίοδο όπου οι πολυσυζητημένες δογματικές διαφορές δεν 

είχαν ακόμη οδηγήσει την οριστική ρήξη μεταξύ των δύο Εκκλησιών. Δεν πρέπει να 

λησμονούμε ότι στα χρόνια της εικονομαχικής έριδας πολλοί κληρικοί 

μετακινήθηκαν και εγκαταστάθηκαν στη Δύση, διωγμένοι από τις ακρότητες της 

κρατικής εξουσίας. Αυτοί πιθανότατα διευκόλυναν με τις γνώσεις τους στην 

εκκλησιαστική μουσική, τη διείσδυση της Ανατολικής εκκλησιαστικής μουσικής και 

των συστημάτων της στη Δύση. Με τον καιρό, το οκτάηχο σύστημα προσαρμόστηκε 
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και χρησιμοποιήθηκε για να διευθετηθεί το ρεπερτόριο των μελών που 

χρησιμοποιούνταν στο δυτικό τελετουργικό τυπικό, ολοκληρώνοντας έτσι την 

περίφημη γρηγοριανή κωδικοποίηση του λειτουργικού μέλους που είχε ξεκινήσει από 

τα τέλη του στ΄ αι.  

      Οι τρόποι του λατινικού οκτάηχου συστήματος χωρίζονται, όπως και στη 

βυζαντινή οκταηχία, σε κύριους-αυθεντικούς και πλάγιους. Στη βυζαντινή πρακτική 

προηγούνται οι κύριοι ήχοι και έπονται οι πλάγιοι, ενώ στη δυτική τον κύριο τρόπο 

ακολουθεί πάντα ο πλάγιός του. Τα ονόματα των δυτικών τρόπων, όπως και 

παραπάνω σημειώθηκε, καθ’ όλη τη διάρκεια του μεσαίωνα, παρέμειναν ελληνικά.  

Οι δυτικοί τρόποι και οι βυζαντινοί ήχοι λειτουργούσαν με τον ίδιο περίπου τρόπο, με 

συχνή χρήση στερεότυπων μελικών σχημάτων, των γνωστών θέσεων στην Ψαλτική, 

τα οποία ήταν χαρακτηριστικά και αποκλειστικά για κάθε τρόπο. Η σχηματική αυτή 

δομή βοηθούσε την απομνημόνευση των μελωδικών σχημάτων και την τελική 

εκμάθηση της μουσικής της σύνθεσης, καθότι μέχρι τον θ΄ αι. δεν υπήρχε μουσική 

σημειογραφία και η διδασκαλία γινόταν προφορικά και από μνήμης με τη μέθοδο 

«viva voce» (δια ζώσης). 

      Το δυτικό τροπικό σύστημα, παρόλο που χρησιμοποίησε τους οκτώ ελληνικούς 

ήχους των τριών γενών, δεν διατήρησε την ποικιλία των διαστημάτων. Ως φωνητική 

όμως μουσική, τις παλαιότερες εποχές ακολουθούσε τη φυσική διαίρεση της 

κλίμακας, τουλάχιστον όσον αφορά το διατονικό γένος. Τα διαστήματα, με τα οποία 

από τα τέλη του ιθ΄ αι. ψάλλουν τα γρηγοριανά μέλη, είναι συγκερασμένα.  

      Σε  λατινικές πηγές του α΄ μισού του θ΄ αι., πριν την ανθολόγηση των αντιφώνων 

των ακολουθιών και της Λειτουργίας, καταγράφονται σύντομα εισαγωγικά 

μελίσματα, που υποδεικνύουν  στον ψάλτη ή στον χορό τα δομικά στοιχεία του 

τρόπου στον οποίο είναι τονισμένο το μέλος που ακολουθεί. Πρόκειται για γνωστές 

λέξεις (Noanoeane, noeagis, noenoeane, noeoeane), όμοιες με τα βυζαντινά 

απηχήματα, που περιέχονται στο θεωρητικό σύγγραμμα του Aurelianus Reomensis, 

και μάλιστα με τη σημείωση ότι προέρχονται από τους βυζαντινούς, και απαντούν και 

σε άλλα μουσικοθεωρητικά κείμενα της εποχής. Ο Aurelianus Reomensis δεν 

μπορούσε να εξηγήσει τη σημασία τους, όπως άλλωστε ούτε και οι βυζαντινοί, οι 

οποίοι κατέφευγαν σε κάθε είδους παρετυμολογίες για να ερμηνεύσουν την 

προέλευση και τη σημασία τους. Σε πολλές περιπτώσεις, η τελευταία συλλαβή των 

δυτικών αυτών λέξεων-απηχημάτων εμφανίζει ένα εκτενέστερο μέλισμα, μια 
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μελισματική προέκταση, σημειωμένη στα χειρόγραφα υπό μορφή νευμάτων, φέρουσα 

μάλιστα την ελληνική ονομασία  «neuma».  
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5. Γένεση και εξέλιξη της ψαλτικής σημειογραφίας. 

Σύγκριση με τις δυτικές νευματικές σημειογραφίες: 

κοινή αφετηρία για δύο αντίθετες πορείες 

 

 

Λέξεις κλειδιά: 

σημειογραφία, προσημειογραφική και σημειογραφική περίοδος, Θήτα σημειογραφία, 

εκφωνητική σημειογραφία, αγιορειτική σημειογραφία, αγιοπολιτική σημειογραφία, 

νευματικές σημειογραφίες, nomina neumarum 

 

 

1. Η ψαλτική σημειογραφία 

      1.1 Εισαγωγικά - Διάκριση δύο περιόδων της ελληνικής ψαλτικής μουσικής 

      Η εμφάνιση και επιβολή της Οκτωήχου (μέσα περίπου του η΄ αι.) αποτέλεσε ένα 

μεγάλο και καθοριστικό γεγονός στην ιστορία της Ανατολικής λατρείας. Την ίδια 

περίοδο, στον χώρο της λατρείας συντελούνται σημαντικές αλλαγές, που προκύπτουν 

από την εισαγωγή ενός νέου υμνογραφικού είδους στις νυχθήμερες ακολουθίες, του 

κανόνα, τη σύνταξη του αρχαιότερου χριστιανικού Ευχολογίου και τη συνακόλουθη 

διάδοσή του, που συνέβαλε στην ομοιόμορφη τέλεση της λατρείας, την 

αποκρυστάλλωση του σχήματος των νυχθήμερων ακολουθιών των δύο λατρευτικών 

μορφών, της κοσμικής και της μοναχικής, μετά τον εμπλουτισμό με τα νέα 

υμνογραφήματα και φυσικά από την εμφάνιση της εκφωνητικής σημειογραφίας για 

την εμμελή απαγγελία των εκφώνως αναγιγνωσκομένων στη λατρεία. Τα στοιχεία 

αυτά, μαζί με την αντικατάσταση της μεγαλογράμματης ελληνικής γραφής από την 

μικρογράμματη, βοήθησαν την εκκλησιαστική μουσική να βρει και να χαράξει το 

δρόμο της και έδωσαν στους μελωδούς της εποχής εκείνης τον χρόνο για να 

αξιοποιήσουν τις μουσικοθεωρητικές τους γνώσεις, να εμπνευστούν και να 

αποτυπώσουν πάνω στις περγαμηνές τα πρώτα σχήματα των σημαδιών, με τα οποία 

θα «διάβαζαν» τις μελωδίες των ύμνων. Και κάπου στα μέσα του ι΄ αι. φανερώνεται 

αυτή η κοσμογονία στη μουσική της λατρείας της Ανατολικής Εκκλησίας· ήταν η 

εποχή που πρωτοχρησιμοποιήθηκε ένα πάνσοφο σύστημα σημαδιών, δια των οποίων 



Γένεση και εξέλιξη της ψαλτικής σημειογραφίας. Σύγκριση με τις δυτικές νευματικές 

σημειογραφίες: κοινή αφετηρία για δύο αντίθετες πορείες 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
58 

έμελλε να καταγραφεί η θαυμαστή πορεία ενός από τους μακροβιότερους και 

μεγαλύτερους μουσικούς πολιτισμούς της οικουμένης μέχρι σήμερα, του βυζαντινού 

πολιτισμού. Τότε έλαβε αρχή η Ψαλτική Τέχνη, σε μια εποχή που χωρίζει στο μέσον 

τις δύο χιλιετίες της ζωής της χριστιανικής λατρείας και που συμπίπτει με το σύνορο 

που διακρίνει την ιστορία της εκκλησιαστικής μουσικής σε δύο περιόδους, την 

προσημειογραφική και τη σημειογραφική.    

 

      1.2 Παλαιοχριστιανικοί ύμνοι με παρασημαντική - Ο πρώτος τονισμένος 

χριστιανικός ύμνος  

      Από την πρώτη περίοδο, την προσημειογραφική, την εκτεινόμενη από τα χρόνια 

της συγκρότησης της Εκκλησίας μέχρι τα μέσα του ι΄ αι., διασώθηκαν ελάχιστες 

γραπτές πηγές, που φέρουν χριστιανικούς ύμνους, μάλλον αποσπάσματα ύμνων, με 

παρασημαντική, και οι οποίες μαρτυρούν ξεκάθαρα τις καταβολές της εκφωνητικής 

και τροπαριακής σημειογραφίας.  

      Ως πρώτο γνωστό, μέχρι σήμερα, γραπτό μουσικό τεκμήριο θεωρείται ένα τμήμα 

ύμνου προς την Αγία Τριάδα, που παραδίδεται με το αρχαίο ελληνικό σημειογραφικό 

σύστημα «λέξεως» (φωνητική σημειογραφία) και περιέχεται στον Πάπυρο από την 

πόλη Οξύρρυγχο της Αιγύπτου με αριθμό 1786, χρονολογημένο κατά το β΄ μισό του 

γ΄ αι. Άνωθεν του ποιητικού κειμένου διακρίνονται σύμβολα (σημεία μουσικά) της 

αρχαίας ελληνικής αλφαβητικής σημειογραφίας, της επονομαζόμενης και 

«μελογραφίας», η οποία κάνει χρήση του ιωνικού αλφαβήτου.   

      Εκτός του πρώτου αυτού τονισμένου χριστιανικού ύμνου έχουν εντοπισθεί και 

άλλα σπαράγματα φέροντα παλαιοχριστιανικά ποιήματα, σε διάφορα αρχέγονα 

τοπικά σημειογραφικά συστήματα και τα οποία γνώρισαν, μάλλον, περιορισμένη 

χρήση και διάδοση. Αναφέρονται ενδεικτικά η σημειογραφία της Ερμούπολης και η 

διπλή σημειογραφία.  

 

      1.3 Η σημειογραφία Θήτα 

      Η ιδιότυπη αυτή σημειογραφία συνίσταται μόνο από το ελληνικό γράμμα Θ και 

μόνο σε μία έως δύο ή τρεις τελικές (λήγουσες) συλλαβές κάποιων λέξεων. Το 

γράμμα Θ εδώ λειτουργεί ως μουσικό σημάδι, και ορίζει έναν σημειογραφικό τύπο. Η 

σημειογραφία Θήτα είναι μια πρωτόγονη σημειογραφία, την οποία  χρησιμοποιούσαν 

για να υπενθυμίσουν στον ψάλλοντα ότι το τμήμα του ποιήματος που έφερε το 

γράμμα Θήτα έπρεπε να αποδοθεί μελισματικότερα. Αυτό μαρτυρεί ότι πρόκειται για 
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προφορική ψαλτική παράδοση, δηλαδή ότι ο ψάλτης γνώριζε τη μελωδία του ύμνου 

και την έψαλλε από μνήμης, ενώ εκεί όπου υπήρχε το σημάδι Θήτα έπρεπε να ψάλλει 

ένα μέλισμα. Οι ύμνοι που φέρουν το μουσικό σημάδι Θ, σε κάποια χειρόγραφα 

χαρακτηρίζονται από τις επιγραφές «αγιοπολίτικα». 

 

      1.4  Η εκφωνητική σημειογραφία 

      Η ψαλτική σημειογραφία σε μια αρκετά αρχαϊκή μορφή υπάρχει ήδη στην 

εκφωνητική σημειογραφία, που απαντά στα Ευαγγελιστάρια, στα Προφητολόγια και 

τους Πραξαποστόλους, από τον η΄ αι. –ίσως και νωρίτερα–  και φτάνει μέχρι τον ιε΄ 

αι. Η εκφωνητική σημειογραφία βοηθούσε την απαγγελία των εκφώνως 

αναγιγνωσκομένων στη λατρεία, δηλαδή των βιβλικών αναγνωσμάτων (Ευαγγέλιο, 

Απόστολος, Προφητείες), αλλά και των τμημάτων από το ποιητικό βιβλίο των 

Ψαλμών. Η εκφωνητική πράξη εξυπηρετούσε και την εμμελή απαγγελία των 

κοντακίων, εξασφάλιζε και την ορθή εκφώνηση των ευχών και των δεήσεων.  Γενικά, 

μπορούμε να σημειώσουμε ότι εξυπηρετούσε τις δύο μορφές του λατρευτικού λόγου, 

τον βιβλικό και τον ευχητικό, εκτός από τον τροπαριακό.  

      Ο εμμελής τρόπος απαγγελίας σημαντικών κειμένων –ποιημάτων, τραγωδιών, 

διαταγμάτων σὲ δημόσιες συνάξεις, βιβλικών κειμένων και ευχών– ήταν γνωστός και 

καθιερωμένος από την κλασική αρχαιότητα και καθορίστηκε σαφώς από τον 

θεωρητικό της μουσικής Αριστείδη Κοϊντιλιανό (....Ἡ μὲν οὖν συνεχὴς [φωνὴ] ἐστιν 

ᾗ διαλεγόμεθα, μέση δὲ ᾗ τὰς τῶν ποιημάτων ἀναγνώσεις ποιούμεθα, διαστηματικὴ 

δὲ ἡ κατὰ μέσον τῶν ἁπλῶν φωνῶν ποσὰ ποιουμένη διαστήματα, καὶ μονάς, ἥτις καὶ 

μελωδικὴ καλεῖται»). 

      Η εκφωνητική σημειογραφία έχει τις καταβολές της στα προσωδιακά σημεία της 

ελληνικής γλώσσας, τα οποία επινόησε και εισήγαγε ο Αριστοφάνης ο Βυζάντιος 

(260-180 π.Χ.), προκειμένου να εξασφαλίσει τον ορθό τρόπο προφοράς των λέξεων 

κατά την ανάγνωση και την απαγγελία των ποιημάτων. Η φανέρωση του 

εκφωνητικού συστήματος σημαδιών  έγινε νωρίς, στην πλήρη ανάπτυξη φτάνει 

μεταξύ η΄ και ι΄ αι., συνεχίζεται μέχρι τον ιβ΄ και σβήνει τον ιε΄ αι.  

      Τα εκφωνητικά σημάδια είναι δεκατέσσερα και λειτουργούσαν ανά ζεύγη όμοιων 

ή ανόμοιων σημαδιών, σύμφωνα με τις έννοιες του κειμένου,  δηλαδή ένα σημάδι 

στην αρχή κι ένα άλλο στο τέλος μιας νοηματικής φράσης ή ακόμα και μιας μόνης 

λέξης. Αυτή η καταγραφή υπαγόρευε στον αναγνώστη το ανέβασμα και το 

κατέβασμα του τόνου της φωνής του και τα μελίσματα των καταλήξεων, τον 
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καθοδηγούσε να «αλλάζει» τη φωνή του σύμφωνα με τις έννοιες του κειμένου. Οι 

βιβλικές περικοπές στα διάφορα βιβλία δεν φέρουν ενδείξεις ήχων, δηλωτικό του ότι 

τα εκφωνητικά σημάδια δεν είχαν διαστηματική αξία, δεν υπήρχαν για ψαλμώδηση. 

Παρακάτω παρατίθεται ο κατάλογος των εκφωνητικών σημαδιών, με την αναγραφή 

των ονομάτων τους και τον σχεδιασμό του σχήματος ενός εκάστου από πάνω. Η 

εικόνα προέρχεται από τον κώδικα Λειμώνος 38.  

 

 

2. Περίοδοι και στάδια εξέλιξης της σημειογραφίας 
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      Από τα εκφωνητικά σημάδια προήλθε και η πρώτη ψαλτική σημειογραφία. 

Πρόκειται για μουσική σημειογραφία, ένα σοφότατο σύστημα για την έκφραση της 

εκκλησιαστικής μουσικής, που διαθέτει τέσσερεις κατηγορίες σημαδιών, τα 

φωνητικά, τα άφωνα, τις φθορές και τα ηχήματα ή τις μαρτυρίες. Τα σημάδια αυτά 

προέρχονται από το ελληνικό αλφάβητο, κάποια, όπως σημειώθηκε κι ανωτέρω, είναι 

τα ίδια με τα προσωδιακά σημεία της ελληνικής γλώσσας (όπως η οξεία, η 

απόστροφος, η βαρεία, το υφέν), και άλλα αποτελούν το αρκτικό γράμμα του 

ονόματός τους ή είναι βραχυγραφία της ονομασίας τους (όπως ψηλή, χαμηλή, γοργό, 

έναρξις, φθορά, θεματισμός κ.ά.) ή αποτελούν σχηματοποίηση της ενέργειάς τους 

(όπως πεταστή, κλάσμα ή τζάκισμα, παρακάλεσμα, αντικένωμα), την οποία πάλι 

υποδηλώνει τό όνομά τους.  

      Το σημειογραφικό αυτό σύστημα πέρασε από τέσσερα εξελικτικά στάδια, που 

ορίζουν τις τέσσερεις περιόδους του. Την εξέλιξη και τον προσδιορισμό των 

περιόδων δεν τον ορίζουν ιστορικά γεγονότα, αλλά εσωτερικές διεργασίες και 

κριτήρια της ίδιας της σημειογραφίας. Αυτά είναι:  

 η φανέρωση των σημαδιών,  

 η ενέργεια των σημαδιών,  

 η αχρήστευση ή χρονική εξαφάνιση κάποιων σημαδιών και,  

 η μεταγραφή των μελών από τον ένα σημειογραφικό τύπο στον άλλο , ακόμα 

και η μετάλλαξη του σχήματος κάποιων σημαδιών.   

 

      Ακόμη και ένα από τα παραπάνω κριτήρια να παρατηρηθεί, οφείλουμε να 

καταγράψουμε μια αλλαγή στη σημειογραφική παράδοση. Από τα μέσα του ι΄ αι. 

μέχρι και σήμερα η σημειογραφία πέρασε μέσα από τέσσερεις φάσεις, που ορίζουν 

ισάριθμες περιόδους εξέλιξης της σημειογραφίας, και οι οποίες είναι:  

 η πρώϊμη σημειογραφική περίοδος (μέσα ι΄ αι. - 1177),  

 η μέση πλήρης σημειογραφική περίοδος (1177 - 1670 περίπου),  

 η μεταβατική εξηγητική σημειογραφική περίοδος (1670 περίπου - 1814) και  

 η αναλυτική σημειογραφική περίοδος ή Νέα Μέθοδος (1814 - σήμερα). 

 

      2.1 Η πρώϊμη σημειογραφική περίοδος (μέσα ι΄ αι. - 1177) 

      Μεταξύ των ετών 950 καὶ του 1000, γράφτηκαν τα πρώτα μουσικά χειρόγραφα, 

στα οποία στεγάζεται η μουσική δύο ειδών της ελληνικής χριστιανικής ποίησης, των 

στιχηρών και των ειρμών των κανόνων. Τα χειρόγραφα αυτά βιβλία είναι δηλαδή 
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Στιχηράρια και Ειρμολόγια. Μελετώντας τα σημάδια των δύο αυτών βιβλίων 

διαπιστώνει κανείς ότι κάποια είναι ίδια, αλλά ξεχωρίζουν και άλλα διαφορετικά.  

Διακρίνονται σαφώς δύο διαφορετικοί τύποι σημειογραφίας, πολύ συγγενείς μεταξύ 

τους, οπωσδήποτε με κοινή προέλευση, αλλά διαφορετικές στις λεπτομέρειες και στα 

χαρακτηριστικά τους. Στα Στιχηράρια χρησιμοποιείται ένας σημειογραφικός τύπος 

που διαθέτει μεγαλύτερο αριθμό σημαδιών από τον σημειογραφικό τύπο των 

Ειρμολογίων. Η σημειογραφία των Ειρμολογίων είναι απλούστερη, χωρίς πολλές 

συμπλοκές σημαδιών μεταξύ τους, ενώ αυτή των Στιχηραρίων είναι συνθετότερη και 

μελισματικότερη. Οι ονομασίες που επικρατούν διεθνώς για τους δύο αυτούς 

σημειογραφικούς τύπους είναι Chartres και Coislin, από τα αντιπροσωπευτικά 

χειρόγραφα που τους υποστηρίζουν, δηλαδή το χειρόγραφο Λαύρας Γ 67 για τον 

πρώτο και το χειρόγραφο της συλλογής Coislin της Εθνικής Βιβλιοθήκης του 

Παρισιού 220 για τον δεύτερο. Είναι προφανές όμως ότι, επειδή πρόκειται για 

ελληνικά χειρόγραφα, οι ονομασίες θα πρέπει να αλλάξουν και να λέγονται 

αγιορειτική (ο κώδικας Λαύρας Γ 67 είναι αγιορειτικός) για τον πρώτο και 

αγιοπολιτική (το χειρόγραφο Coislin 220 έχει ιεροσολυμιτική προέλευση, όπως και 

όλα τα Ειρμολόγια της εποχής του) για τον δεύτερο.  

      Στην πρώϊμη αυτή σημειογραφική περίοδο βρίσκουμε περίπου σαρανταεπτά 

σημάδια, που δεν είχαν συγκεκριμένο φωνητικό διάστημα, ούτε κάλυπταν όλες τις 

συλλαβές του ποιητικού κειμένου, και τα οποία σύμφωνα με τον πίνακα του κώδικα 

Λαύρας Γ 67 καλούνται «μελωδήματα» (βλ. τον πίνακα παρακάτω). Η λέξη αυτή 

δηλώνει ότι το κάθε «μελώδημα» νοούνταν ως μιὰ μουσικὴ φράση. Αυτή η ατέλεια 

καθιστά τη σημειογραφία αυτής της περιόδου προβληματική για ορθή μεταγραφή και 

άρα ορθή ψαλμώδηση.  

      Μέχρι το έτος 1050 περίπου, οι δύο αυτοί τύποι σημειογραφίας συμπορεύονται. 

Στη συνέχεια η αγιορειτική αρχίζει να ατονεί, παρ’ όλο που είχε περισσότερα 

σημάδια, τα οποία θα εμφανιστούν στην επόμενη περίοδο και επιβάλλεται και 

διαδίδεται η αγιοπολιτική σημειογραφία. Μέσα στο χρονικό τέταρτο (1150-1175) 

αρχίζουμε να παρατηρούμε ενοποίηση των δύο σημειογραφικών τύπων, με μείξη 

σημαδιών και αναβίωση των περισσοτέρων σημαδιών της αγιορειτικής 

σημειογραφίας, μερικών με μετάλλαξη του σχήματός τους. Όλες σχεδόν οι συλλαβές 

του ποιητικού κειμένου έχουν κάποιο σημάδι ή περισσότερα σημάδια. 
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      Το έτος 1177 είναι το βέβαιο σημείο του τέλους της πρώϊμης σημειογραφίας και η 

απαρχή της δεύτερης περιόδου της μέσης πλήρους βυζαντινής σημειογραφίας. Μέσα 
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στο ίδιο αυτό έτος ολοκληρώνεται η σύνταξη δύο χειρογράφων, τα οποία, κατ’  

αγαθή συγκυρία, θησαυρίζονται στην περίφημη σιναϊτική βιβλιοθήκη· πρόκειται για 

τους κώδικες Σινά 754, που ολοκληρώθηκε τον μήνα Μάρτιο του έτους 1177 και τον  

κώδικα Σινά 1218, που έλαβε τέλος στις 12 Ιουλίου του ιδίου έτους. Το περιεχόμενο 

του κώδικα Σινά 754 είναι γραμμένο με την πρώϊμη βυζαντινὴ σημειογραφία 

(αγιοπολιτική), ενώ τη μουσική του υμνογραφικού υλικού του κώδικα Σινά 1218 

υποστηρίζει μια άλλη σημειογραφία, αυτή του πλήρους βυζαντινού σημειογραφικού 

τύπου. Το έτος 1177 έχουμε πλέον κατασταλλαγμένο το πλήρες σημειογραφικό 

σύστημα της Ψαλτικής Τέχνης.  

 

      2.2 Η μέση πλήρης βυζαντινή σημειογραφία (1177-1670 περίπου) 

      Κατά τη δεύτερη αυτή περίοδο η σημειογραφία εξελίχθηκε στην πλήρη της 

μορφή, με την επινόηση όλων των σημαδιών της κατά την περίοδο γύρω από το έτος 

1177. Τις μελωδίες υπογράφουν δεκαπέντε φωνητικά σημάδια, γραμμένα στις 

χειρόγραφες πηγές με μαύρη μελάνη, και περίπου σαράντα άφωνα ή χειρονομικά, οι 

γνωστές άφωνες υποστάσεις, που γράφονταν με ερυθρά μελάνη συνήθως. Η πλοκή 

φωνητικών και αφώνων σημαδιών δημιουργούσε τις λεγόμενες «θέσεις», τις 

στερεότυπες και συμπαγείς μουσικές φράσεις, με τις οποίες «χτιζόταν» το μέλος. Τα 

φωνητικά σημάδια υποδείκνυαν την κίνηση της φωνής επί το οξύ και το βαρύ, ενώ τα 

άφωνα προσέδιδαν το πλήρες σχήμα, την κατάλληλη μορφή και αγωγή. Χάρη κυρίως 

στη Μέθοδο των σημαδίων και των θέσεων του περιφημότερου βυζαντινού δασκάλου 

και μαΐστορα Ιωάννου Παπαδοπούλου του Κουκουζέλη, το γνωστό Μέγα ίσον, 

γνωρίζουμε τα σχήματα των σημαδιών, και των παλαιότερων, όπως μετεξελίχθηκαν, 

και των νέων που δημιουργήθηκαν, για να συμπληρώσουν τη σημειογραφία στην 

πλήρη και τέλεια μορφή της.  

      Η εκμάθηση της Ψαλτικής Τέχνης περνούσε μέσα από τρία στάδια: α. την 

παραλλαγή, την εφαρμογή δηλαδή των πολυσυλλάβων φθόγγων πάνω στους 

σημειωμένους φωνητικούς χαρακτήρες-σημάδια, και την ταυτόχρονη διακρίβωση 

των διαστηματικών διαφορών σε κάθε γένος, ήχο και σύστημα, β. τη μετροφωνία, το 

«μέτρημα» δηλαδή «των φωνών», με την ψαλμώδηση της κίνησης των φωνητικών 

σημαδιών μόνον στην ανάβαση και στην κατάβαση και γ. το μέλος, την τελική 

ψαλμώδηση όλης της μελικής γραμμής, όπως την όριζαν και τα φωνητικά και τα 

άφωνα σημάδια. Το τελευταίο αυτό στάδιο ήταν και το πιο δύσκολο, αφού μια θέση ή 



Γένεση και εξέλιξη της ψαλτικής σημειογραφίας. Σύγκριση με τις δυτικές νευματικές 

σημειογραφίες: κοινή αφετηρία για δύο αντίθετες πορείες 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
65 

μια υπόσταση έκρυβε ποικίλο περιεχόμενο ανάλογα με τον ψαλλόμενο ήχο, την 

τονική βαθμίδα και το μελοποιητικό γένος στο οποίο ανήκε το μέλος.    

 

      2.3 Η μεταβατική-εξηγητική σημειογραφία (1670-1814) 

      Η δυσκολία εκμάθησης της Ψαλτικής και η έλλειψη μεγάλων διδασκάλων για τη 

διάδοση της τέχνης, οδήγησαν σε μια σημειογραφική αλλαγή και στο αναγκαίο 

πέρασμα στην τρίτη περίοδο, την περίοδο της μεταβατικής-εξηγητικής 

σημειογραφίας. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε και σε μια διαφοροποίηση της ψαλτικής 

καθευατήν και στην οριστική διαμόρφωση των ειδών της μελοποιΐας. Κατά την 

περίοδο αυτή παρατηρείται μια διαφορετική αποτύπωση των σημαδιών που 

δημιουργούν τις θέσεις, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα φωνητικά σημάδια και 

λιγότερες άχρονες υποστάσεις. Έτσι, ο μαθητής είχε να θυμάται λιγότερες μελικές 

γραμμές και η εκμάθηση της Ψαλτικής έγινε απλούστερη.  

      Ο δάσκαλος και μελουργός που εγκαινιάζει την εξηγητική περίοδο είναι ο 

ανυπέρβλητος Μπαλάσης ιερέας και νομοφύλακας της Μεγάλης του Χριστού 

Εκκλησίας. Αυτός «εξηγεί» πρώτος το τρισάγιο, το καλούμενο νεκρώσιμο και 

αθηναϊκό, καταγράφοντας την απόπειρά του αυτή στον αυτόγραφο κώδικά του τον 

Ιβήρων 1250, γύρω στα 1670.   
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      Η προδρομική αυτή προσπάθεια του Μπαλασίου βρήκε μιμητές και πολλοί 

δάσκαλοι καταγίνονταν με την εξήγηση της σημειογραφίας. Στα 1756, και με 

πατριαρχική παρότρυνση προς τον πρωτοψάλτη Ιωάννη Τραπεζούντιο, αρχίζουν και 

πληθαίνουν οι εξηγητικές προσπάθειες και ένας μεγάλος αριθμός εξηγητών-

δασκάλων ασχολήθηκε με την ανάλυση της μουσικής γραφής. Στα χρόνια του 

Πέτρου Πελοποννήσιου και του Πέτρου Βυζαντίου, ο εξηγητικός τρόπος έφτασε στο 

προτελευταίο στάδιο πριν την τελική ανάλυση.  
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      2.4 Η αναλυτική σημειογραφία της Νέας Μεθόδου (1814-σήμερα) 

      Τον εξηγητικό τρόπο των δύο Πέτρων παρέλαβαν και εξέλιξαν σε τελική μορφή 

δύο μεγάλοι δάσκαλοι, ο Γρηγόριος και ο Χουρμούζιος, οι οποίοι, μαζί με τον 

θεωρητικό Χρύσανθο, ολοκλήρωσαν τη μεταρρύθμιση στη σημειογραφία, τη γνωστή 

ως «Νέα Μέθοδο» αναλυτικής σημειογραφίας, μια αλλαγή που χαιρετίστηκε ως 

ευεργεσία του έθνους, επειδή διέσωσε άθικτο τον ελληνικό μουσικό πολιτισμό.  
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      Με τη Νέα Μέθοδο, αντικαθίστανται οι πολυσύλλαβοι φθόγγοι της μουσικής 

κλίμακας (ανανές, νεανές, νανά κ.ο.κ.) και επινοούνται οι γνωστοί μονοσύλλαβοι 

(Πα, Βου, Γα, Δι κ.ο.κ.), αλλαγή που στηρίζεται στον εύφωνο συλλαβισμό των επτά 

πρώτων γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου, διατηρούνται δέκα από τα δεκαπέντε 

φωνητικά σημάδια και έξι από τα περίπου 35-40 άφωνα σημάδια, κανονίζεται η 

καταμέτρηση του χρόνου και ορίζονται με σαφήνεια τα διαστήματα των κλιμάκων 

των ήχων. Επιστέγασμα όλων αυτών των μεταρρυθμίσεων ήταν η ανάλυση όλων των 

θέσεων των σημαδιών και του περιεχομένου όλων των αφώνων σημαδιών και η 

καταγραφή των μελωδιών που έκρυβαν αυτές.  
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      3. Δυτικές νευματικές σημειογραφίες 

      3.1 Εμφάνιση νευματικής σημειογραφίας στη Δυτική Ευρώπη 

      Είναι γνωστό ότι η ψαλμώδηση των λατρευτικών ύμνων κατά την προνευματική  

περίοδο γινόταν μέσω μιας στέρεης προφορικής παράδοσης, γεγονός που τεκμαίρεται 

και από τη μαρτυρία του Ισιδώρου Σεβίλλης (ζ΄ αι.) που έγραψε ότι αν οι μελωδίες 

δεν είναι γραπτές χάνονται, γιατί δεν μπορούν να συγκρατηθούν από την ανθρώπινη 

μνήμη. Η υμνολογική ανάπτυξη και η συγκεκριμενοποίηση κάποιων μελικών 

σχημάτων, μέσα στο ηχητικό πλαίσιο και τη γνωριστική ιδέα του κάθε τρόπου, έκανε 

δυσκολότερη την απομνημόνευση και την εκμάθηση της προφορικής μελικής 

παράδοσης και προσέφερε στους μουσικούς την ευκαιρία να επινοήσουν ένα 

σύστημα για τη γραφική παράσταση των μελωδιών των ύμνων. Ο χρόνος της 

εμφάνισης του λατινικού νευματικού συστήματος είναι ένα από τα ζητήματα που 

δημιούργησαν αντιπαράθεση μεταξύ των ερευνητών. Υπάρχει, από τη μία, η 

παράταξη εκείνων που πρεσβεύουν την άποψη ότι η εμφάνιση των πρώτων νευμάτων 

στα δυτικά χειρόγραφα τοποθετείται στις αρχές του θ΄ αι., και από την άλλη οι 

εκφραστές της άποψης ότι η νευματική σημειογραφία ανάγεται στα χρόνια του πάπα 

Γρηγορίου του Α΄. Σύμφωνα με τα όσα σημειώνει ο Κωνσταντίνος Φλώρος στην 

περισπούδαστη μελέτη του Η ελληνική παράδοση στις μουσικές γραφές του μεσαίωνα, 

«νευματοποιημένες μουσικές σημειώσεις δεν έχουν βρεθεί πριν από το 800...ως 

παλαιότερα και πιο ολοκληρωμένα με νεύματα υμνολόγια θεωρήθηκαν αυτά που 

βρέθηκαν και χρονολογήθηκαν στις αρχές του 10ου αιώνα. Αντίστοιχα χειρόγραφα 

από τον 9ο αιώνα δε βρέθηκαν. Ανακαλύφθηκαν όμως αρκετά απ’  αυτά σε πολλούς 

κώδικες ως μεμονωμένες νευματοποιημένες σημειώσεις» και καταλήγει 

διατυπώνοντας την άποψη ότι «ήταν πράγματι πιθανό να υπήρχαν νευματικές 

σημειώσεις ήδη τον 8ο αιώνα» διότι «ο χρόνος, στον οποίον διαμορφώθηκαν αυτές οι 

σημειογραφίες, πρέπει να προσδιοριστούν τουλάχιστον από έναν έως δύο αιώνες πριν 

από τη χρονολογία της ανακάλυψης και της ταξινόμησης των αρχαιότατων μουσικών 

χειρογράφων».  

      Αλλά και στο ζήτημα των καταβολών της νευματικής σημειογραφίας έχουν 

καταγραφεί διάφορες απόψεις. Προτείνεται η προέλευσή της από τα προσωδιακά 

σημεία της ελληνικής γλώσσας, που επινόησε και κωδικοποίησε ο γραμματικός 

Αριστοφάνης ο Βυζάντιος (260-180 π. Χ.) [Ewald Jammers], υποστηρίζεται η άποψη 

της εβραϊκής καταγωγής της και της συσχέτισής της με τις εβραϊκές γραφές 

εορταστικής ανάγνωσης [Fr. Praetorius], καταγράφονται πολλές θεωρίες για την 
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εξάρτησή της από τη βυζαντινή σημειογραφία και κυρίως από την εκφωνητική 

σημειογραφία, τη χρησιμοποιούμενη στην Ανατολή για την εμμελή απαγγελία των 

εκφώνως αναγινωσκομένων στη λατρεία [Oskar Fleischer, J.-B. Thibaut κ.ά.]. Ο 

Κωνσταντίνος Φλώρος, ο μεγάλος αυτός ερευνητής των μεσαιωνικών 

σημειογραφικών συστημάτων, συντάσσεται με την τελευταία θέση, καταλήγοντας 

στο συμπέρασμα ότι «η Ρώμη πήρε τη χορική της σημειογραφία, με ορισμένες 

αλλαγές, απευθείας από το Βυζάντιο». Υποστηρίζει μάλιστα τη βέβαιη σχέση των 

βυζαντινών και λατινικών σημειογραφιών βασιζόμενος στις ονοματολογικές, 

σημειογραφικές και σημασιολογικές συγκρίσεις μεταξύ των σημαδιών-νευμάτων των 

δύο μουσικών παραδόσεων.  

 

      3.2 Φάσεις εξέλιξης των νευματικών σημειογραφιών 

      Από την εποχή της γεννήσεώς της, πιθανότατα από τα τέλη του η΄ αι., και μέχρι 

τον ιγ΄ περίπου αι., η λατινική νευματική σημειογραφία παρουσιάζεται με πολλές 

μορφές και μάλιστα σε πολλές τοπικές παραδόσεις και παραλλαγές. Η εξέλιξή της 

περνάει μέσα από τρεις φάσεις:  

      α) την πρώϊμη, που εκτείνεται από τις αρχές του θ΄ αι. μέχρι τα μέσα του ια΄ αι., 

κατά την οποία εμφανίζονται κατά το ίδιο χρονικό διάστημα δύο τύποι νευμάτων, τα 

μη διαστηματικά και τα διαστηματικά, με βασική διαφορά ότι τα μεν πρώτα 

παρέχουν τη δυνατότητα περισσοτέρων ερμηνευτικών τρόπων, τα δε δεύτερα 

δείχνουν σαφή διαστήματα, που δεν επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες. Ειδικότερα, 

θα λέγαμε, ότι τα μη διαστηματικά νεύματα λειτουργούσαν ως μνημοτεχνικές 

υποδείξεις, βοηθώντας τους ψάλτες να θυμηθούν τη συγκεκριμένη μελωδία, την 

οποία γνώριζαν από στήθους. Τα διαστηματικά νεύματα καθορίζουν τους τόνους και 

ξεκαθαρίζουν τις διαστηματικές σχέσεις, 

     β) τη μέση ή τη δεύτερη, που καλύπτει το χρονικό διάστημα μεταξύ των ετών 

1050 και 1200, κατά την οποία επινοήθηκε ένα σύστημα οριζόντιων γραμμών 

προσανατολισμού, επί του οποίου γράφονταν τα νεύματα, δίνοντας ένα σαφέστερο 

ορισμό στα τονικά ύψη των φθόγγων. Η διεύρυνση του ρεπερτορίου με τον 

πολλαπλασιασμό των προσθηκών στο γρηγοριανό μέλος κατέστησε την προφορική 

παράδοση των μελωδιών ανεπαρκή και μεγάλωσε τον κίνδυνο να χαθούν ή να 

ξεχαστούν τα παραδεδομένα μέλη και να αντικατασταθούν από νεότερα. Αυτή η 

ανάγκη οδήγησε τους μουσικούς να αναζητήσουν ένα ακριβέστερο σημειογραφικό 

σύστημα. Το νέο αυτό σύστημα έκανε ευκολότερη την ανάγνωση των φθόγγων και 
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την εκμάθηση των μελωδιών. Την επινόηση ή ορθότερα την τελειοποίηση αυτού του 

συστήματος οφείλουμε στον περίφημο ιταλό μουσικό Guido d’ Arezzo (995-1050). 

Είναι γνωστό ότι τα νεύματα τοποθετούνταν πάνω από τις λέξεις ενός μέλους, σε 

μεταβαλλόμενα επίπεδα ανάλογα με το τονικό τους ύψος, για να υπενθυμίζουν στους 

ψάλτες την άνοδο ή την κάθοδο της μελωδίας. Στη συνέχεια, διάφοροι δάσκαλοι, για 

να πετύχουν καλύτερο σημειογραφικό αποτέλεσμα, πειραματίστηκαν σχεδιάζοντας 

διάφορα συστήματα γραμμών, χρησιμοποιώντας κάθε γραμμή για τον καθορισμό 

ενός συγκεκριμένου τόνου. Το γραμμικό αυτό σύστημα τελειοποίησε ο Guido d’ 

Arezzo σημειώνοντας τα νεύματα σε ένα γράφημα από δύο, τρεις ή τέσσερεις 

γραμμές, που είχαν απόσταση διαστήματος μιας τρίτης μεταξύ τους. Στο σχήμα αυτό, 

και η κάθε γραμμή και το μεσοδιάστημα έδειχνε έναν τόνο,  

      γ) την τρίτη φάση, από το έτος 1200 και μετά, κατά την οποία το σύστημα 

τελειοποιείται με νεύματα και τελείες, από το οποίο θα προέλθει η τετράγωνη 

σημειογραφία, που θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για την καταγραφή της 

πολυφωνικής μουσικής. Στην τετράγωνη σημειογραφία βρίσκουμε τρία βασικά 

σημάδια, τη vigra, το τετράγωνο punctum και το ρομβοειδές punctum.  

 

      3.3 Ονομασίες (nomina neumarum) και κατάταξη των λατινικών νευμάτων 

      Η θεωρία του Κωνσταντίνου Φλώρου σύμφωνα με την οποία η δυτική νευματική 

σημειογραφία προέρχεται από τη βυζαντινή σημειογραφία και την ορολογία της 

αρχαίας ελληνικής μουσικής ενισχύεται ακόμη περισσότερο από τα ονόματα των  

νευμάτων της λατινικής μουσικής παράδοσης. Θα πρέπει βέβαια να παρατηρήσουμε 

ότι υπάρχουν και αρκετά νεύματα φέροντα αυθεντικά λατινικά ονόματα (vigra, 

virgula, pes, bivirga κ.ά.). Παρακάτω σημειώνονται ενδεικτικά οι ονομασίες κάποιων 

νευμάτων που επιβεβαιώνουν την καταγωγή τους από τα μεσαιωνικά ελληνικά:  

   apostropha 

   quilisma 

   distropha, 

ενώ δεν λείπουν ονόματα νευμάτων που είναι μεταφράσεις ελληνικών στη λατινική: 

   equaliter (ίσον) 

   mediocriter (ολίγον) 

   deprimatur (βαθύ).  
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Κων. Φλώρου, Η ελληνική παράδοση στις μουσικές γραφές του μεσαίωνα, 1998, σ.292.  

 

     

       Η μεγάλη αυτή εξάρτηση από την παράδοση της Ανατολής κρίνεται απόλυτα 

φυσιολογική, αν σκεφτούμε ότι, την εποχή εκείνη, η Βυζαντινή αυτοκρατορία ήταν η 

ισχυρότερη δύναμη στην οικουμένη, ενώ δεν υπήρχε πρόβλημα στις σχέσεις των δύο 

εκκλησιαστικών κέντρων.  

      Το σύνολο των λατινικών νευμάτων, βάσει παλαιογραφικών κριτηρίων, αλλά και 

των ξεχωριστών λειτουργιών που έχουν τα νεύματα, ταξινομείται σε πέντε 

κατηγορίες: 

      νεύματα απλά 
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      νεύματα σύνθετα 

      ποικιλματικά νεύματα 

      επεξηγηματικά γράμματα και 

      ρευστά νεύματα.  

 

      4. Νευματικές οικογένειες 

      Τα νεύματα των μεσαιωνικών χειρογράφων δεν είναι πάντοτε όμοια, αλλά έχουν 

διαφορετικές μορφές ανάλογα με τις χώρες όπου χρησιμοποιούνται ή τις 

γειτνιάζουσες περιοχές της Δυτικής Ευρώπης όπου διαδίδονται, σχηματίζοντας 

οικογένειες κατά περιοχές. Υπάρχουν βέβαια και περιοχές στις οποίες αναπτύσσονται 

περισσότερες νευματογραφές. Στα κριτήρια για τη διάκριση των τοπικών αυτών 

σημειογραφιών θα πρέπει να απαριθμήσουμε τη γραφή των νευμάτων, το σχήμα τους 

και την κατάταξή τους στις πιο πάνω κατηγορίες, τον μη διαστηματικό χαρακτήρα ή 

την διαστηματική διάταξη των νευμάτων. Οι νευματικές οικογένειες που 

δημιουργούνται είναι οι ακόλουθες: 

 

      Γερμανική σημειογραφία 

      Η σημειογραφία αυτή, με κέντρο το μοναστήρι του αγίου Γάλλου (St. Gallen), 

είναι από τις σημαντικότερες, καθώς διασώζει τα παλαιότερα δείγματα πολυάριθμων 

νευμάτων. Χαρακτηρίζεται ως μη διαστηματική, αγραμμική και ρυθμική.  

 

      Γαλλικές σημειογραφίες 

      Στη Γαλλία, και κατά περιοχές, αναπτύχθηκαν πολλοί τοπικοί σημειογραφικοί 

τύποι, με κοινά χαρακτηριστικά. Ξεχωρίζουν η παλαιοφραγκική σημειογραφία (η 

παλαιότερη σημειογραφία που έρχεται από τη Βόρειο Γαλλία και χρησιμοποιεί 

οριζόντιες, κάθετες και διαγώνιες γραμμές και ημικύκλια), η ακουιτανική της 

Νοτιοδυτικής Γαλλίας, η αρχαϊκή λοθριγγική σημειογραφία (μικτός τύπος στη 

βορειοανατολική χώρα) και η κεντρογαλλική νευματική οικογένεια.     

 

      Βρετονική σημειογραφία 

      Η σημειογραφία της περιοχής της Βρετάνης (βορειοδυτική Γαλλία). 

Χαρακτηρίζεται από τα μικτά και μικρού σχήματος νεύματα, που στην επί το οξύ 

πορεία τους πλαγιάζουν, ενώ στην κάθοδό τους έχουν κάθετη κατεύθυνση. Η 

σημειογραφία αυτή πέρασε στην Αγγλία.   
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      Ιβηρικές σημειογραφίες  

      Τρία διαφορετικά σημειογραφικά συστήματα ξεχωρίζουν στην Ιβηρική 

χερσόνησο. Στη βορειοανατολική περιοχή η καταλανική σημειογραφία, στη Νότια 

και Κεντρική ήταν διαδεδομένα τα τολεδανικά νεύματα, ενώ στην υπόλοιπη 

μεγαλύτερη περιοχή η βησιγοτθική αγραμμική μικτή σημειογραφία.  

 

      Ιταλικές σημειογραφίες 

      Και η Ιταλική χερσόνησος  αποτελούσε χώρο, όπου αναπτύχθηκαν περισσότερες 

της μιας τοπικές γραφές. Συγκεκριμένα, στον Νότο ήταν αρκετά διαδεδομένη η 

διαστηματική σημειογραφία του Μπενεβέντο (διακρινόμενη σε δύο τύπους, τον 

δυτικό και τον ανατολικό) και στον Βορρά χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικοί τύποι, 

κοντινοί ο ένας στον άλλο (σημειογραφία της Νοναντόλα, της Μπολόνιας και του 

Μιλάνου).  
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6. Εκκλησιαστική ποίηση και πολυμορφία 

της βυζαντινής και μεταβυζαντινής μελοποιίας. 

Παραλληλισμός με την εξέλιξη 

της δυτικής εκκλησιαστικής μουσικής 

 

 

Λέξεις κλειδιά: 

τροπαριακός λόγος, μελοποιία, στιχηραρικό γένος, ειρμολογικό γένος, παπαδικό 

γένος, τρόπος (tropus), σεκουέντσια (sequentia), κοσμική μονοφωνική μουσική, 

όργκανουμ, σχολή Notre Dame και Ars Antiqua, ars nova  

 

 

1. Στην Ανατολή 

1.1 Εισαγωγικά - Ο λόγος στη λατρεία - Οι μορφές του λόγου 

Η λατρεία είναι εξωτερίκευση της πίστης και της ευσέβειας του ανθρώπου προς 

τον Θεό και μια από τις σπουδαιότερες εκδηλώσεις του ανθρώπου στη «συνάντησή»  

του με το θείο. Στα όρια της λατρείας κινείται και η προσευχή, η οποία βοηθά σε 

αυτή την επικοινωνία και εκφράζεται συλλογικά με λόγους, άσματα, μουσική και 

διάφορες τελετουργικές πράξεις. Ήδη από την πρωτοχριστιανική εποχή η Εκκλησία 

μας διαρθρώνει τη λατρεία της με βασικό και κυρίαρχο στοιχείο τον λόγο, που 

προσφέρεται με την ανάγνωση των Γραφών, τις ευχές και την υμνωδία. Αυτή η 

διαγραμματική διάρθρωση των προσευχών συνεχίζεται μέχρι σήμερα να γίνεται με 

τις μορφές των βιβλικών αναγνωσμάτων, των ευχών και των τροπαρίων. Η 

καταξίωση και η πληρότητα του τροπαριακού λειτουργικού λόγου επιτυγχάνεται 

μόνον όταν συνδεθεί με την μουσική, η οποία δένει και εξασφαλίζει το περιεχόμενο 

και τη μορφή του.  

 

     1.2 Ο υμνητικός λόγος 

     Ο υμνητικός λόγος, με τα ποικίλα και πολυειδή υμνογραφήματα, αποτελεί τη μία 

από τις τρεις μορφές του λατρευτικού λόγου. Ο λόγος των τροπαρίων, 



Εκκλησιαστική ποίηση και πολυμορφία της βυζαντινής και μεταβυζαντινής 

μελοποιίας. Παραλληλισμός με την εξέλιξη της δυτικής εκκλησιαστικής μουσικής 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
80 

υποστηριζόμενος από το μέλος, διακρίνεται σε δύο μέρη, τον ιουδαϊκό λόγο και τον 

ελληνικό-χριστιανικό λόγο.  

      Ο ιουδαϊκός υμνητικός λόγος περιλαμβάνει τις βιβλικές ωδές και κυρίως τους 

ψαλμούς. Οι ωδές, από τα παλαιότερα εβραϊκά ποιητικά τεμάχια της Παλαιάς 

Διαθήκης, και οι ψαλμοί, δημιουργήματα της περιόδου ακμής της εβραϊκής ποίησης, 

αποτυπώνουν τα ποικίλα αισθήματα του ιουδαϊκού λαού προς τον Θεό και τη 

συναίσθηση της εξαρτήσεώς του απ’ Αυτόν, και λόγω των έντονων θρησκευτικών 

στοιχείων (μετάνοια, αγάπη, χαρά, λύπη, ευχαριστία κ.ά.) που προβάλλουν, έγιναν οι 

κατ’  εξοχήν υμνητικές μορφές της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας μας μέχρι και 

τις μέρες μας.  

      Ο ελληνικός-χριστιανικός υμνογραφικός λόγος ανέπτυξε δύο μορφές ποίησης: τα 

μονόστροφα ποιήματα και τα πολύστροφα υμνητικά είδη. Τα μονόστροφα ποιήματα 

προήλθαν από τα ψαλμικά εφύμνια, μικρά στην αρχή, μεγαλύτερα στη συνέχεια, τα 

οποία όταν εξελίχθηκαν σε αυτόνομα υμνογραφήματα, δέχθηκαν το μελικό βάρος, με 

συνέπεια ο προτασσόμενος ψαλμικός στίχος να χάσει τη μελική μεταχείριση που είχε 

και να λέγεται εκφωνητικά. Από την πρόταξη αυτή  των ψαλμικών στίχων, τα 

τροπάρια αυτά ονομάστηκαν στιχηρά. Τα μονόστροφα ποιήματα διακρίνονται σε 

ιδιόμελα και προσόμοια. Ιδιόμελο λέγεται το τροπάριο που έχει «ίδιον μέλος», δικό 

του μέλος, δική του μελική μεταχείριση, που δεν απαντά ακριβώς το ίδιο σε άλλο 

ιδιόμελο. Τα ιδιόμελα είναι μονόστροφα ποιήματα η έκταση των οποίων ποικίλλει. Η 

ποικιλία αυτή είναι που μας αποτρέπει να αναζητήσουμε νόμους μετρικής σε αυτά, 

λαμβανόμενα ως σύνολα. Προσόμοια είναι τα τροπάρια που ψάλλονται κατά τα 

μέτρα και τον τόνο –ισοσυλλαβία και ομοτονία- κάποιου πρωτόμελου ή αυτόμελου ή 

πρωτότυπου ή προλόγου, όπως καλούνται και στη γλώσσα της Ψαλτικής Τέχνης.  

      Στα πολύστροφα υμνητικά είδη ανήκουν τα κοντάκια και ο κανόνας. Και το μεν 

κοντάκιο, ως ποιητική σύνθεση και μορφή, απαρτίζεται από ένα προοίμιο, μετρικά 

ιδιόρρυθμο από τις στροφές που το ακολουθούν, και οι οποίες είναι όμοιες μεταξύ 

τους, και ως προς το μέτρο και ως προς το μέλος, και όμοιες προς την πρώτη στροφή, 

ο δε κανόνας είναι ένα σύστημα τροπαρίων που κατανέμονται σε εννέα ομάδες, τις 

ωδές, και ψάλλονται στον ίδιο ήχο, αλλά με ποικίλο μέλος, κατά ωδή. Όπως και 

παραπάνω με τα μονόστροφα τροπάρια και τους ψαλμικούς στίχους, έτσι και στην 

περίπτωση των κανόνων, τα τροπάρια των ωδών των κανόνων αντιστοιχούν στους 

τελευταίους στίχους των βιβλικών ωδών.  
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     1.3 Τα γένη της βυζαντινής μελοποίας – ονοματολογία  

      Η ψαλτική παράδοση των τεσσάρων αυτών μορφών του υμνητικού λόγου –

ψαλμοί, στιχηρά, κοντάκια και κανόνες- διακρίνεται σε προφορική και γραπτή. Με 

την εμφάνιση του ατελούς ακόμα σημειογραφικού συστήματος στα μέσα του ι΄ αι. 

αρχίζει να καταγράφεται η προφορική παράδοση των ανωτέρω ποιημάτων, και να 

αποτυπώνεται πλέον με τα σημάδια η θέληση των υμνογράφων-μελωδών των 

προηγούμενων αιώνων. Βέβαια, η προφορική παράδοση συνεχίζει να συνυπάρχει με 

τη γραπτή παράδοση.  

      Για τη μουσική ένδυση των υμνητικών αυτών μορφών χρησιμοποιήθηκαν 

διαφορετικές τακτικές, διαφορετικοί κανόνες από τους μελουργούς. Από τη 

διαφορετική μελική μεταχείριση των υμνογραφικών ειδών δημιουργήθηκαν τα τρία 

γένη της μελοποιίας, τρία μελοποιητικά σύνολα δηλαδή που το καθένα περιλαμβάνει 

ένα από τα παραπάνω υμνογραφικά είδη και χρησιμοποιεί μελικό υλικό διαφορετικό 

των άλλων γενών. Τα γένη της βυζαντινής και μεταβυζαντινής μελοποιίας είναι  το 

παπαδικό, το στιχηραρικό και το ειρμολογικό.  

       Το παπαδικό γένος της μελοποιίας αναπτύχθηκε πάνω στην εβραϊκή ψαλμική 

ποίηση, στους ψαλμούς, και αφορά τα σταθερά μέρη της νυχθήμερης λατρευτικής 

πράξης. Οι μελικοί κανόνες του παπαδικού γένους χρησιμοποιήθηκαν από τους 

μελοποιούς και για τη μουσική «ένδυση» των κοντακίων. Τα κοντάκια, ιδιαίτερα 

τους πρώτους σημειογραφικούς αιώνες, διαδίδονται με μια μελισματική και εκτενή 

μορφή, η οποία έχει τις απαρχές της στο παπαδικό καλοφωνικό μέλος. Το σύντομο 

μέλος των κοντακίων, επειδή τα περισσότερα είναι πρωτότυπα, χρησιμοποίησε το 

ειρμολογικό μελικό υλικό και στεγάστηκε στα μουσικά Ειρμολόγια. 

       Κατά τον Χρύσανθο «τὸ δὲ παπαδικὸν μέλος εἶναι τοιοῦτον, οἷον εὑρίσκεται εἰς 

τὰ κοινωνικὰ καὶ χερουβικά. Μελίζονται λοιπὸν μὲ τοιοῦτον μέλος Ἀνοιξαντάρια, 

κεκραγάρια, δοχαί, πολυέλεοι, πασαπνοάρια, οἶκοι, μεγαλυνάρια, ᾀσματικά, 

μαθήματα, εἰσοδικά, τρισάγια, ἀλληλουάρια, χερουβικά, κρατήματα. Αἱ δὲ 

δοξολογίαι, οἱ στίχοι τῶν πολυελέων, τὸ Μακάριος ἀνήρ, καὶ τὰ τοιαῦτα, μετέχουσι 

τοῦ νέου στιχηραρικοῦ καὶ τοῦ παπαδικοῦ μέλους» (Χρυσάνθου, Μέγα Θεωρητικόν, 

σ. 179, § 404).  

       Το στιχηραρικό γένος αποτελεί το μελικό ένδυμα των στιχηρών ιδιομέλων. Ο 

ίδιος δάσκαλος κάνει τις εξής δύο διακρίσεις στο στιχηραρικό γένος, στιχηραρικό 

παλαιό και στιχηραρικό νέο, διασαφηνίζοντας ότι «τὸ μὲν παλαιὸν στιχηραρικὸν 
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μέλος εἶναι τοιοῦτον, οἷον εὑρίσκεται εἰς τὸ παλαιὸν Ἀναστασιματάριον, εἰς τὰ 

παλαιὰ στιχηράρια, καὶ εἰς τὸ Δοξαστικάριον τοῦ Ἰακώβου. Μελίζονται λοιπὸν μὲ 

στιχηραρικὸν μέλος Δοξαστικά, στιχηρά, ἀναστάσιμα, αἶνοι, προσόμοια, ἰδιόμελα, 

ἑωθινά. Τὸ δὲ νέον στιχηραρικὸν μέλος εἶναι τοιοῦτον, οἷον εὑρίσκεται εἰς τὸ 

Ἀναστασιματάριον Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου. Μελίζονται λοιπὸν μὲ τοιοῦτον 

μέλος, Δοξαστικά, στιχηρά, ἀναστάσιμα, ἐξαποστειλάρια, αἶνοι, προσόμοια, 

ἰδιόμελα, ἑωθινά, καθίσματα, ἀντίφωνα, εἰσοδικά» (Χρυσάνθου, Μέγα Θεωρητικόν, 

σ. 179, § 402-403).   

       Το ειρμολογικό γένος αναπτύχθηκε πάνω στο ποιητικό βυζαντινό είδος του 

κανόνα και στα αυτόμελα τροπάρια, βάσει των οποίων ψάλλονται τα παντοία 

προσόμοια. «Τὸ δὲ εἱρμολογικὸν μέλος εἶναι τοιοῦτον, οἷον εὑρίσκεται εἰς τὸ 

Εἱρμολόγιον τοῦ Βυζαντίου Πέτρου. Μελίζονται λοιπὸν μὲ τοιοῦτον μέλος Τροπάρια, 

ἀπολυτίκια, ἀναστάσιμα, καὶ μάλιστα τὰ τῶν ἀπὸ στίχου, καθίσματα, ὑπακοαί, 

ἀντίφωνα, κανόνες, ᾠδαί, εἱρμοί, κοντάκια, μεγαλυνάρια, ἐξαποστειλάρια, αἶνοι, 

μακαρισμοί,  στίχοι τῶν Θοῦ Κύριε, καὶ λοιποί, δοξολογίαι, τυπικά, εἰσοδικά, καὶ ἔτι 

αἱ καταβασίαι αἱ ἀργότερα ψαλλόμεναι. Τὸ δὲ Καλοφωνικὸν Εἱρμολόγιον μετέχει καὶ 

τοῦ εἱρμολογικοῦ καὶ τοῦ παπαδικοῦ μέλους» (Χρυσάνθου, Μέγα Θεωρητικόν, σσ. 

179-180, § 405).   

 

      1.4 Τα είδη της ψαλτικής μελοποιίας 

      Τὸ κάθε γένος μελοποιίας έχει τους δικούς του μελοποιητικούς κανόνες, 

χρησιμοποιεί μελικό υλικό διαφορετικό των άλλων γενών, σμιλεύει τη μουσική με 

«ίδιες θέσεις». Τις «θέσεις» του μέλους θα μπορούσαμε να τις παραλληλίσουμε με τις 

λέξεις της γραμματικής, που δημιουργούνται από την αρμόδια επιλογή και σύνθεση 

γραμμάτων, για να εκφράσουν μια συγκεκριμένη έννοια. Και, όπως οι λέξεις 

κωδικοποιούν το εννοιολογικό περιεχόμενο μιας φράσης, έτσι και οι θέσεις 

υποστηρίζουν τα μουσικά σχήματα των ποιητικών στίχων ή φράσεων. Διαφορετικές 

θέσεις χρησιμοποιούνται για τον μελισμό των ψαλμικών στίχων, διαφορετικές για τα 

ιδιόμελα και διαφορετικές για τους ειρμούς και τα τροπάρια των κανόνων. Το κάθε 

γένος έχει «ίδιες» θέσεις, αλλά δεν λείπουν και περιπτώσεις χρησιμοποίησης κοινών 

θέσεων στο παπαδικό και στο στιχηραρικό γένος. Στα παραπάνω θα πρέπει να 

συνυπολογίσουμε και τα χειρονομικά σημάδια, που έκρυβαν ένα μεγαλύτερο 

μέλισμα, πολλές εκ των οποίων αρμόζουν στα στιχηραρικά ή στα παπαδικά ή στα 

ειρμολογικά μέλη, και δεν βρίσκουν εφαρμογή στα υπόλοιπα.  
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      Τα διαφορετικά, λοιπόν, υμνογραφικά είδη έχουν διαφορετική μελική 

μεταχείριση, στοιχείο που μας θυμίζει και ο μεγάλος βυζαντινός λαμπαδάριος 

Μανουήλ Χρυσάφης επισημαίνοντας στον ακροατή του ότι η μεταχείριση της 

Ψαλτικής δεν είναι απλή, αλλά  «ποικίλη καὶ πολυσχιδής...οὐ μὴν δὲ ἀλλὰ κἄν τῷ 

μεγάλῳ ἑσπερινῷ τῷ αυτῷ χρῶνται κανόνι καὶ τῇ αυτῇ συνηθείᾳ, κἄν τῷ πολυελέῳ 

καὶ τοῖς ἀντιφώνοις λεγομένοις, καὶ τοῖς οἴκοις ὁμοίως» (χφ. Ιβήρων 1120, φφ. 14β, 

15α-16β). Διαφορετική επομένως και εντός του γένους η μελοποίηση, την οποία 

κανοναρχεί και η ξεχωριστή λατρευτική ζήτηση, η κάλυψη του απαιτητού χρόνου για 

την ανάγνωση ευχών ή για την ολοκλήρωση ιερατικών πράξεων, στον οποίο 

ψάλλεται ή τον οποίο πρέπει να καλύψει η κάθε συγκεκριμένη σύνθεση. Αλλά και 

κάθε ψαλτικό είδος, πχ. κοινωνικό, έχει διαφορετική μελική μορφή ως προς την 

τελική έκταση της όλης σύνθεσης, στοιχείο που μας δείχνει ότι είναι αργό ή σύντομο 

ή μελισματικό σε σύγκριση με ένα άλλο ομοειδές ποιητικό ή ψαλμικό κείμενο. Στην 

εξέλιξη των ειδών της μελοποιίας συμβάλλει και το ύφος που επικρατούσε κατά 

εποχές και κατά τόπους.  

 

      1.5 Ονοματολογία των μουσικών κωδίκων 

      Η εμφάνιση της σημειογραφίας για την καταγραφή της μουσικής των ποιημάτων 

οδήγησε στη δημιουργία και διαμόρφωση των πρώτων χειρόγραφων μουσικών 

βιβλίων. Το περιεχόμενο αυτών είναι ποικίλο και αναφέρεται στα τρία γένη της 

μελοποιίας. Έχουμε δηλαδή τρεις βασικούς μουσικούς κώδικες με διακριτό και 

διαφορετικό μεταξύ τους περιεχόμενο, την Παπαδική, το Στιχηράριο και το 

Ειρμολόγιο. Η αύξηση του περιεχομένου αυτών των βιβλίων επέβαλε τη δημιουργία 

άλλων κωδίκων,  οι οποίοι στέγασαν τις μεγάλες ενότητες ομοειδών μελών.   
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2. Στη Δύση 

      2.1 Εισαγωγικά 

      Το παλαιότερο οργανωμένο εκκλησιαστικό ρεπερτόριο της δυτικής μουσικής 

ιστορίας είναι το γρηγοριανό μέλος. Το μέλος αυτό διαδόθηκε και σε άλλα δυτικά 

εκκλησιαστικά κέντρα και κατά καιρούς οι μελωδίες του τροποποιήθηκαν, για να 

ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τη σύγχρονη αισθητική, ενώ δεν έλειψαν και οι 

επιρροές από τα τοπικά μουσικά ρεπερτόρια. Από τις ζυμώσεις αυτές προέκυψε μια 

ενότητα της εκκλησιαστικής μουσικής στον δυτικό χώρο κατά τον θ΄ αι. Η επιβολή 

των τρόπων βοήθησε και την προφορική εκμάθηση και την αποτύπωσή του με το νέο 

σημειογραφικό σύστημα. Οι μελωδίες του γρηγοριανού μέλους καθιερώθηκαν ως η 

μοναδική μονοφωνική λατρευτική μουσική της Δυτικής Εκκλησίας και αποτέλεσαν 

τη βάση επί της οποίας αναπτύχθηκε η πολυφωνία. Η παγίωση αυτή του γρηγοριανού 

ρεπερτορίου δεν έμελλε να κρατήσει για πολύ, διότι οι εμπνεύσεις των έξοχων 

καλλιτεχνών δεν ήταν δυνατό να περιοριστούν στο σταθερό αυτό ρεπερτόριο αλλά 

ένιωθαν την ανάγκη να διοχετεύσουν τη συνθετική τους δεινότητα στη δημιουργία 

νέων λειτουργικών μελών, ώστε να εμπλουτίσουν την ασματολογία της Λειτουργίας. 

Έτσι, το ρεπερτόριο του γρηγοριανού μέλους συμπληρώθηκε με παραλειτουργικές 

μουσικές μορφές, τα λεγόμενα τροπαρίσματα ή και τρόπους (tropus) και τις 

σεκουέντσες (sequentia).  

 

      2.2 Τρόπος (tropus) και σεκουέντσια (sequentia) 

      Με τον όρο τρόπος νοείται η τροποποίηση (tropus), η επαύξηση του παλαιού 

μελικού υλικού με την προσθήκη νέου μελίσματος, ενδεχομένως και ποιητικού 

κειμένου, το οποίο δεν ανήκε στα αναγνωρισμένα από τη Δυτική Εκκλησία 

λειτουργικά κείμενα. Οι τρόποι, ως αδιαίρετο τμήμα του νεότερου ρεπερτορίου του 

γρηγοριανού μέλους, καθιερώθηκαν γρήγορα και γνώρισαν μεγάλη διάδοση, που 

έφτασε μέχρι την εποχή της εμφανίσεως της πολυφωνίας. Οι τρόποι, ανάλογα με τη 

διαδικασία της επεξεργασίας, διακρίνονται στις παρακάτω μελικές μορφές: 

      μελισματική, με την προσθήκη ή την παρεμβολή νέων μελισμάτων, χωρίς 

επαύξηση του ποιητικού κειμένου, και μετατροπή ενός συλλαβικού μέλους σε 

μελισματικό, σε εντεχνότερο,   

      συλλαβική, με την προσθήκη ποιητικού κειμένου σε προϋπάρχοντα μελίσματα, 

και επομένως μετατροπή του μελισματικού μέλους σε συλλαβικό και 
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      μελισματική και συλλαβική, με την προσθήκη και νέου κειμένου και νέων 

μελισμάτων.  

      Η σεκουέντσια (sequentia) είναι μια φόρμα λειτουργικής μελωδίας, που 

δημιουργήθηκε από την προσθήκη των νέων κειμένων και τη σμίλευσή τους με τα 

προϋπάρχοντα μελίσματα του αλληλούια. Αναφέρεται στις μελωδικές φόρμες του 

alleluia και ιδιαίτερα στην προτελευταία του συλλαβή, η οποία από παλαιότερες 

εποχές έφερε πλατύτερο μέλισμα, κάνοντας πιο εντυπωσιακή την ψαλμώδησή του και 

πιο μεγαλόπρεπο το σημείο αυτό της τελετής, που έλαβε την ονομασία jubilus. Η 

προσθήκη όμως νέου κειμένου κάτω από τις συλλαβές του μελίσματος αυτού, 

μετέτρεψε το μελισματικό αυτό τμήμα σε συλλαβικό. Αρχικά δημιουργήθηκε για να 

βοηθά στην απομνημόνευση των μεγάλων μελικών σχημάτων του alleluia, αλλά 

ακολούθως ανεξαρτητοποιήθηκε από αυτά και έγινε αυτόνομο μέλισμα με νέο 

κείμενο που ακολουθεί το alleluia. Αυτό ακριβώς δηλώνει και ο όρος sequentia, αυτό 

δηλαδή που ακολουθεί. Κατά τον ιγ΄ αι., η sequentia απέκτησε στροφική μορφή 

ομοιοκατάληκτων διστίχων, που είχαν επαναλαμβανόμενη μελωδία ανά δύο στροφές. 

Κάθε ζεύγος στίχων το έψαλλαν δύο ομάδες ψαλτών εναλλάξ. Το δίστιχο που 

ακολουθούσε είχε διαφορετική μελωδία. Στην αρχή και στο τέλος υπήρχε ένας μονός 

στίχος, τον οποίο έψαλλαν από κοινού και οι δύο ομάδες. Το παραπάνω 

αποτυπώνεται στο σχήμα: Α-Β1Β2-Γ1Γ2-Δ1Δ2-Ε1Ε2....Μ.   

      Η μελική μορφή του γρηγοριανού μέλους με την προσθήκη των τρόπων και των 

sequentiae αποτέλεσε τη βάση που στηρίχθηκε η ανάπτυξη της πολυφωνίας, δηλαδή 

πάνω και γύρω από τις μελωδικές αυτές φόρμες σμιλεύθηκαν οι πρόσθετες φωνές της 

πολυφωνικής επεξεργασίας.  

      Με απόφαση της Συνόδου του Trento (1545-1563) και με στόχο την επαναφορά 

του γρηγοριανού μέλους στην αρχαϊκή του μορφή, περιέπεσαν σε αχρηστία όλοι οι 

τρόποι και οι περισσότερες sequentiae, εκτός από τέσσερεις, στις οποίες προστέθηκε 

και μια πέμπτη αργότερα. Οι πέντε αυτές φόρμες είναι οι μόνες που ψάλλονται 

σήμερα στην δυτική Λειτουργία και είναι οι: 

        Victimae Paschali Laudes, που ψάλλεται κατά το Πάσχα, 

        Veni Sancte Spiritus, ψαλλόμενη την Πεντηκοστή, 

        Lauda Sion Salvatorem, ψαλλόμενη κατά την εορτή της αγίας Δωρεάς του 

Ιησού, μιας κινητής εορτής που ημερολογιακά τοποθετείται τη δεύτερη Πέμπτη μετά 

την Πεντηκοστή, 

        Dies irae, που ψάλλεται κατά την εξόδιο ακολουθία και 
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         Stabat Mater, κατά την 15η Σεπτεμβρίου, στην εορτή της αειπαρθένου Μαρίας. 

      Άμεση σχέση με τους τρόπους έχει και το λειτουργικό δράμα, μια νέα μορφή 

τέχνης, που καλύπτει τις δύο μεγάλες χριστιανικές εορτές, τα Χριστούγεννα και το 

Πάσχα. Το λειτουργικό δράμα συνίσταται σε εξωλειτουργικά δρώμενα που 

αναπαριστούν σκηνές από την Αγία Γραφή ή την Ιερά Παράδοση και αρχικά 

τελούνταν συναπτώς με διάφορα μέρη της Λειτουργίας. Τα δρώμενα αυτά άρχισαν να 

ξεφεύγουν από τον λατρευτικό χώρο και να παρουσιάζονται και εκτός εκκλησίας, με 

αποτέλεσμα να προέλθουν από αυτά τα θρησκευτικά μυστήρια του ιδ΄ και ιε΄ αι. Στα 

δρώμενα αυτά βρίσκονται οι καταβολές του θεάτρου και του μουσικού θεάτρου.  

 

      2.3 Η κοσμική μονοφωνική μουσική 

      Εκτός από τις εκκλησίες και τα μοναστήρια μουσική δραστηριότητα 

παρατηρείται κατά τον Μεσαίωνα και στα λαϊκά στρώματα, με αφορμή πανηγύρια 

και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, στις οποίες έπαιζαν επ’ αμοιβή και με τα μουσικά 

τους όργανα πλανόδιοι λαϊκοί μουσικοί. Από τα δρώμενα αυτά δημιουργήθηκαν 

άλλες κοσμικές μελωδικές φόρμες, σε συσχετισμό με τις αφηγηματικές μορφές της 

ποίησης. Η χρήση των οργάνων ήταν, κατά την περίοδο αυτή, αποκλειστικά 

περιορισμένη στην κοσμική αυτή μουσική. Η εμφάνιση και διάδοση της κοσμικής 

μουσικής βοήθησε και την αναβάθμιση της έντεχνης εκκλησιαστικής κατά την 

περίοδο της καμπής προς τον ια΄ αι. και μετά. Κοσμικά μουσικά υλικά 

αναμειγνύονται με τις λειτουργικές μελωδίες και επηρεάζουν το εκκλησιαστικό 

ρεπερτόριο και μαζί με τον μουσικό αυτοσχεδιασμό, τη δημιουργική έμπνευση των 

συνθετών τέθηκαν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της σύνθεσης. 

       Σημαντική μορφή έκφρασης της νέας κοσμικής μουσικής ήταν, κατά τη χρονική 

περίοδο μεταξύ ια΄ και ιγ΄ αι., το τραγούδι. Τα τραγούδια, ως ποίηση και μουσική,  

υπηρετήθηκαν από τους τροβαδούρους και τους τρουβέρους και βάσει του 

περιεχομένου τους εξυμνούσαν την ανδρεία και γενναιότητα, την αγάπη και την 

ομορφιά. Οι μουσικές μορφές των τραγουδιών μπορούν να διακριθούν, ανάλογα με 

τις παραλλαγές, στους ακόλουθους τύπους: τύπος λιτανείας, τύπος ύμνου, τύπος 

sequentia και τύπος rondel. Οι μελωδίες των τραγουδιών κινούνται στα πλαίσια των 

εκκλησιαστικών τρόπων. Στη μουσική των τροβαδούρων και των τρουβέρων βρίσκει 

κανείς κάποια ρυθμικά σχήματα από τα οποία προήλθαν αργότερα οι ρυθμικοί τρόποι 

της Σχολής της Notre Dame.     
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      2.4 Το Όργκανουμ  

      Παράλληλα με την κοσμική μουσική και το γρηγοριανό μέλος, αναπτύσσεται και 

η πολυφωνική μουσική, που έμελλε να αποτελέσει μια από τις πιο σημαντικές πτυχές 

του μουσικού πολιτισμού του δυτικού κόσμου. Το πρώτο σύστημα πολυφωνικής 

γραφής, με την δυνατότητα που έδωσε η σημειογραφία, ήταν το Όργκανουμ 

(Organum). Το πρώιμο οrganum είναι η πρώτη γνωστή μορφή έντεχνης πολυφωνίας 

στη Δύση. Οι παλαιότερες μαρτυρίες έρχονται από θεωρητικά κείμενα, στοιχείο που 

φανερώνει ότι η πολυφωνία βρισκόταν σε ένα πειραματικό ακόμα στάδιο. Στο 

περισπούδαστο σύγγραμμα Musica Enchiriadis (β΄μισό θ΄ αι. περίπου) εξηγείται η 

πολυφωνική τεχνική. Μια γρηγοριανή μελωδία που ονομαζόταν κύρια (principalis), 

συνοδεύεται πλέον από μια δεύτερη φωνή αυτοσχεδιάζοντας ή ένα όργανο. Η 

δεύτερη φωνή που ακολουθούσε την κύρια, προς την ίδια κατεύθυνση-παράλληλα, σε 

διάστημα τετάρτης ή πέμπτης καλείται οrganum, διότι τα διαστήματα αυτά αποδίδουν 

το χαρακτηριστικό ύφος του οrganum. Στην εξέλιξή του, το οrganum, εμφανίζεται με 

περισσότερες από δύο φωνές. Σύντομα η τεχνική του οrganum, από απλή πλαισίωση 

μιας μελωδίας, απέκτησε μεγαλύτερη ελευθερία και ανέπτυξε και άλλες συνηχητικές 

σχέσεις, που οδήγησαν στις μεταγενέστερες μορφές πολυφωνίας, το discantus, το  

motet και το conductus.  

      Στο σύγγραμμα Musica Enchiriadis καταγράφεται και η πρώτη προσπάθεια για 

επιβολή ενός σημειογραφικού συστήματος ικανού να υποστηρίξει την πολυφωνική 

μουσική και να δείξει τις σχέσεις των φωνών μεταξύ τους. Το εν λόγω σύστημα φέρει 

παράλληλες γραμμές, με την κάθε γραμμή να αντιπροσωπεύει μία νότα, η οποία 

δηλωνόταν αριστερά με τα λεγόμενα δασειακά σύμβολα. Το σύστημα αυτό δεν είχε 

απήχηση και διάδοση, παρέμεινε ως ένα καθαρά θεωρητικό κατασκεύασμα. Στην 

πράξη, οι μουσικοί του ια΄ αι. προσπάθησαν να βασιστούν στη νευματική 

σημειογραφία, για να δώσουν λύση στο ζήτημα του συγχρονισμού και της συνήχησης 

των μελωδικών γραμμών του οrganum. Αυτό δημιούργησε την εξελιγμένη μορφή των 

διαστηματικών σημαδιών, που συντελέστηκε από τον Guido d’ Arezzo και από τα 

οποία σχηματίστηκε αργότερα η σημειογραφία της Notre Dame. 

 

      2.5 Σχολή Notre Dame και Ars Antiqua 

      Από τα μέσα του ιβ΄ μέχρι τα τέλη του ιγ΄ αι. παρατηρείται η πρώτη μεγάλη 

κορύφωση στην ιστορία της πολυφωνικής μουσικής. Την άνθηση αυτή βοήθησε το 

γεγονός ότι η μουσική βγήκε από τα μοναστήρια, στα οποία καλλιεργούνταν μέχρι 
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τότε, και, χωρίς να αποδεσμεύεται ακόμη από το λειτουργικό περιβάλλον,  πέρασε 

στις πόλεις και μοιράστηκε στη μεσαιωνική κοινωνία. Στην περίοδο της ακμής 

διακρίνονται δύο υποπερίοδοι: η εποχή της Notre Dame (μέσα ιβ΄ έως μέσα ιγ΄ αι.) 

και η εποχή της Ars Antiqua (από τα μέσα του ιγ΄ έως τις αρχές του ιδ΄ αι.).  

      Το κλασικό οrganum αντιπροσωπεύεται κυρίως από τη Σχολή της Notre Dame, 

των μορφωμένων καλλιτεχνών και κληρικών που συγκεντρώνονταν στον αφιερωμένο 

στην Παναγία καθεδρικό ναό του Παρισιού. Η προσφορά της Σχολής της Notre Dame 

στην ιστορία της δυτικής μουσικής υπήρξε πραγματικά μεγάλη. Η πολυφωνία 

εξελίχθηκε, από μια απλή μορφή, σε ένα μουσικό είδος με ενότητα και δομή. Οι 

σημαντικότεροι εκπρόσωποι της Σχολής της Notre Dame είναι οι αρχιψάλτες του 

καθεδρικού ναού των Παρισίων Leoninus και Perotinus.  

      Η Σχολή της Notre Dame σηματοδοτεί την αρχή της γραπτής σύνθεσης. Η 

σημειογραφία γίνεται πλέον το απαραίτητο εργαλείο για τη διάδοση της μουσικής 

αυτής, τόσο λόγω της πολυπλοκότητας των πολυφωνικών συνηχήσεων που 

δημιουργούνται, όσο και εξαιτίας της ανάγκης για ακριβέστερο καθορισμό της 

διάρκειας και του ρυθμού των φθόγγων.  

      Ο όρος ars antiqua καθιερώθηκε για να δηλώσει την πολυφωνία στη Βόρεια 

Γαλλία και κυρίως στο Παρίσι, κατά την περίοδο από τα μέσα του ιγ΄ έως τις αρχές 

του ιδ΄ αι. Στο χρονικό αυτό διάστημα κάνουν την εμφάνισή τους λίγα νέα 

γνωρίσματα, που επιβάλλουν να την διακρίνουμε από την προηγούμενη εποχή της 

Notre Dame. Στα γνωρίσματα αυτά θα πρέπει να σημειώσουμε την εξαφάνιση από το 

έτος 1225 και μετά της παλαιότερης πολυφωνικής μορφής, του οrganum και την 

ανάδειξη του motet σε κυρίαρχο είδος πολυφωνικής μουσικής σύνθεσης.   

      Η μεγάλη διαφορά μεταξύ της ars antiqua και της Σχολής της Notre Dame 

εντοπίζεται στη σημειογραφία, καθότι η ars antiqua καλείται να αντιμετωπίσει 

μεγαλύτερες απαιτήσεις στον τομέα του ρυθμού από ό,τι η σχολή της Notre Dame. Οι 

ρυθμικοί τρόποι της Notre Dame αρχικά εξακολουθούν να υπάρχουν, εκφράζονται 

όμως τώρα όχι από το συνδυασμό των ligaturae, αλλά από αυθύπαρκτα φθογγόσημα, 

που το καθένα περιέχει κάποια αξία ή διάρκεια η οποία δηλώνεται με σαφήνεια. Με 

τον καιρό, οι στερεότυποι ρυθμικοί τρόποι εγκαταλείπονται για να δώσουν τη θέση 

τους σε μια μεγαλύτερη ρυθμική ποικιλία, που μπορεί να καταγραφεί με τη 

σημειογραφία. Έτσι έχουμε τα πρώτα στάδια της μετρημένης σημειογραφίας 

(mensural notation), όπου κάθε φθογγόσημο έχει καθορισμένη αξία και είναι γραφική 

παράσταση της ρυθμικής αξίας κάθε φθόγγου (περί το 1250). Η νέα αυτή 
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σημειογραφία είναι αναγκαία λόγω των νέων απαιτήσεων που έχουν προκύψει στη 

μουσική σύνθεση. Από την εποχή της ars antiqua είναι γνωστά, ουσιαστικά για πρώτη 

φορά, λίγα ονόματα συνθετών με τα έργα τους, αλλά και τα ονόματα θεωρητικών της 

μουσικής.  

 

      2.6 Ars nova 

      Η νέα περίοδος στην ιστορία της δυτικής μουσικής και ιδιαίτερα για τη γαλλική 

μουσική είναι γνωστή ως νέα τέχνη (ars nova). Ονοματοδότης της νέας αυτής 

μουσικής είναι ο θεωρητικός και συνθέτης Philippe de Vitry (1291-1361) και το 

όνομα ars nova εμφανίζεται ως τίτλος του θεωρητικού του συγγράμματος Ars nova 

philippi de Vitriaco. Παρόλο που ο Vitry με τον όρο ars nova εννοούσε τις αλλαγές 

και τροποποιήσεις που έγιναν στη μετρική σημειογραφία της προηγούμενης 

περιόδου, οι σύγχρονοί του μουσικοί, αντιλαμβανόμενοι ότι η μουσική του ιδ΄ αι. 

ανήκε πράγματι σε ένα νέο ύφος, ονόμασαν με τον όρο αυτό την εποχή, τον 

υιοθέτησαν και τον χρησιμοποίησαν.   

      Η εμφάνιση βέβαια αυτού του νέου μουσικού είδους συνδέεται και με τις απαρχές 

μιας νέας αντίληψης που κυριαρχεί γενικότερα στον ευρωπαϊκό πολιτισμό του ιδ΄ αι.  

Την περίοδο αυτή συντελείται μια δραστική μείωση της επιρροής της θρησκείας στις 

ψυχές και το πνεύμα των ανθρώπων, καθώς και ένας σαφής διαχωρισμός μεταξύ 

σκέψης και πίστης, που οφείλεται κυρίως στη δράση του μεγάλου φιλοσόφου, Θωμά 

του Ακινάτη. Ο νέος τρόπος σκέψης των ανθρώπων και η απαλλαγή από τον 

εναγκαλισμό της εκκλησίας φαίνεται και στη μουσική δημιουργία, όπου έχουμε 

σημαντικότατη ενίσχυση της κοσμικής πολυφωνικής μουσικής σε βάρος της 

εκκλησιαστικής. Είναι η πρώτη φορά που η κοσμική μουσική, που μέχρι τότε ήταν 

κατά κύριο λόγο μονοφωνική, εισέρχεται στην περιοχή της έντεχνης πολυφωνίας, που 

μέχρι τότε ήταν σχεδόν αποκλειστικό προνόμιο της θρησκευτικής μουσικής. Το 

γεγονός ότι οι ίδιοι συνθέτες συνέθεταν και κοσμική και εκκλησιαστική μουσική, 

δείχνει την ισοτιμία στον κοινωνικό ρόλο και των δύο. 

      Τα κύρια γνωρίσματα της μουσικής στην περίοδο της ars nova είναι:  

      η μεγάλη ανάπτυξη της κοσμικής πολυφωνικής μουσικής σε σημείο που να 

αποκτήσει ισότιμη θέση με την εκκλησιαστική, καθώς και η αυτονομία και ισοτιμία 

των μουσικών μορφών που προκύπτει από αυτό,  

      η σχεδόν πλήρης παύση –χωρίς να λείπουν βέβαια και οι σοβαρές συνθετικές 

προσπάθειες- της παραγωγής μονοφωνικής μουσικής υπέρ της πολυφωνικής,  
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      η εξέλιξη της μετρικής σημειογραφίας, που είναι μια εξέλιξη εκείνης της ars 

antiqua που αποδίδει με ακρίβεια τις ρυθμικές σχέσεις στη μουσική και για τις 

μικρότερες χρονικές αξίες,  

      η εμφάνιση νέων μορφών, όπως το μοτέτο και η λειτουργία για την 

εκκλησιαστική, αλλά και οι φόρμες Ballade, Rondeau, Virelai για την κοσμική 

μουσική και  

      η αναγνώριση και ο ιδιαίτερος σεβασμός που αποδίδεται για πρώτη φορά στον 

συνθέτη ως ελεύθερη καλλιτεχνική προσωπικότητα.  
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7. Θεολογία και μουσικό ύφος. 

Το παράδειγμα του Ησυχασμού και το μουσικό του αποτύπωμα 

και αντίστοιχα η Διαμαρτύρηση και οι μουσικές επιπτώσεις της 

 

 

Λέξεις κλειδιά: 

ησυχασμός, Ψαλτική Τέχνη, μοναστική αγρυπνία, κρατήματα, καλοφωνία, 

μεταρρύθμιση, Δυτική εκκλησιαστική μουσική, Λούθηρος 

 

1. Οι θεολογικές διαμάχες και εξελίξεις ως παράγοντες διαμόρφωσης της 

λατρευτικής μουσικής 

Είναι αδιαμφισβήτητη διαχρονικά η σύνδεση θεολογικού δόγματος (πίστης) και 

λατρείας στο πλαίσιο του εκκλησιαστικού γεγονότος, πράγμα που εύγλωττα 

δηλώνεται από τη λατινική ρήση lex orandi, lex credendi. Εξάλλου, έχει αποδειχθεί 

ιστορικά ότι οι διάφορες θεολογικές έριδες ή εξελίξεις επηρέασαν τη λατρεία και 

πολύ περισσότερο αποτυπώθηκαν στη μουσική της λατρείας. Η συγκλονιστική για 

την Εκκλησία  αρειανική αίρεση τον δ΄ αι., η Εικονομαχία κατά τον η΄ και τις αρχές 

του θ΄ αι., το Σχίσμα Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας το 1054 και κατόπιν οι 

Ησυχαστικές έριδες στην Ανατολή και η Διαμαρτύρηση στη Δύση χάραξαν την 

πορεία και καθόρισαν την προοπτική της ψαλτής λατρείας διαμορφώνοντας 

συγκεκριμένες κάθε φορά συνθήκες του εκκλησιαστικού βίου. Για παράδειγμα οι 

περισσότεροι παραδέχονται πως το έναυσμα για την άνθηση της χριστιανικής 

υμνογραφίας έδωσε η ανάγκη της Εκκλησίας να απαντήσει στην τακτική του Αρείου 

να σαγηνεύει πλήθη πιστών στην αίρεσή του με το γνωστό ποίημά του Θάλεια ή 

Θαλία. Το έργο του Αρείου χάθηκε μαζί με την διδασκαλία του, ωστόσο, κάποια 

αποσπάσματά του σώθηκαν μέσα στα αντιαιρετικά κείμενα του Μεγ. Αθανασίου, 

όπου εμφανίζεται το ποίημα του Αρείου γραμμένο σε ηρωϊκό εξάμετρο.  

      Με την Θάλεια, λοιπόν, αλλά και άλλα άσματα (λαϊκά) «ναυτικά και 

επιμύλια και οδοιπορικά» παρουσιάζεται ο Άρειος «διὰ τῆς ἐν ταῖς μελῳδίαις ἡδονῆς 

ἐκκλέπτων πρὸς τὴν οἰκείαν ἀσέβειαν τοὺς ἀμαθεστέρους» («Historia ecclesiastica 

(fragmenta ap. Photium)», στὸ F. Winkelmann (ed.), Philostorgius. 
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Kirchengeschichte, Berlin 1981, σσ. 2, 4), γεγονός στο οποίο αμυνόμενοι οι 

ορθόδοξοι «ᾠδὰς ἀντιφώνους πρὸς τὴν Ἀρειανὴν δόξαν συντιθέντες ᾖδον», σύμφωνα 

με τη μαρτυρία του Σωκράτους Σχολαστικού (PG 67, στ. 689). 

      Αργότερα, στην περίοδο της εικονομαχίας η σύνδεση της εικονομαχικής 

αυτοκρατορικής παρουσίας με το λεγόμενο ασματικό ή ενοριακό  Τυπικό -το Τυπικό 

δηλαδή της Μεγάλης Εκκλησίας αγίας Σοφίας- έστρεψε μεγάλα πλήθη του λαού στα 

εικονόφιλα μοναστήρια -της Κωνσταντινούπολης- και μάλιστα στη μονή Στουδίου. 

Εκεί αποκρυσταλλώθηκε μια μεταρρυθμισμένη λειτουργική πράξη που στηρίζεται 

μεν στο μοναστικό Τυπικό αλλά προσέλαβε πολλά στοιχεία του κοσμικού Τυπικού, 

κυρίως χάριν των κοσμικών πιστών που εισρέουν στη μονή. Το στουδιτικό Τυπικό 

γνωρίζει μεγάλη διάδοση στις περιοχές της Κάτω Ιταλίας και εμπλουτίζει τη λατρεία 

με πολλά νέα υμνογραφήματα. Μετά την περιπέτεια της εικονομαχίας στην Ανατολή 

υποχωρεί συν τω χρόνω το ασματικό Τυπικό, και επικρατούν μορφές λατρείας που 

συνηθίζονταν παλαιότερα στα μοναστικά περιβάλλοντα, όπου κυριαρχούσε η 

πληθωρική χριστιανική υμνογραφία έναντι των αποκλειστικά ψαλμικών αντιφώνων.   

      Η Ανατολή προσέλαβε έτσι πλήθος υμνογραφημάτων στη λατρεία και την 

ανάλογη μουσική εξέλιξη. Το Σχίσμα του ια΄ αι., που κι αυτό είχε παλαιότερες 

καταβολές, οδήγησε σε παντελή διακοπή της εκκλησιαστικής επικοινωνίας Ανατολής 

- Δύσης, πράγμα που με τη σειρά του οδήγησε εκ των πραγμάτων δύο αδελφές 

μουσικολειτουργικές παραδόσεις, που κατά την πρώτη χριστιανική χιλιετία 

αναπτύσσονταν σε διάλογο μεταξύ τους, να γίνουν πλέον αρχικά παράλληλες και 

κατόπιν -μετά τον ιδ΄ αι.- να εξελίσσονται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Στην Ανατολή 

παραμένει ο μονοφωνικός και αποκλειστικά φωνητικός χαρακτήρας της Ψαλτικής, 

της οποίας η μελοποιητική έκφραση γίνεται οριζόντια με μελισματική ανάπτυξη ενώ 

στην Δύση η πολυφωνία και η χρήση μουσικών οργάνων οδηγούν σε κάθετη -

αντιστικτική ή αρμονική- ανάπτυξη των μελωδιών, οι οποίες εξάλλου βασίζονται σε 

ένα συγκεκριμένο (ψαλμικό) και σχετικά περιορισμένο (υμνογραφικό) ποιητικό 

ρεπερτόριο.  

      Αν θέλουμε πάντως να δούμε πως επιδρούν οι θεολογικές διαμάχες και εξελίξεις 

στην διαμόρφωση της λατρευτικής μουσικής έχουμε τα χαρακτηριστικά 

παραδείγματα του Ησυχασμού με την παράλληλη ανάπτυξη της καλοφωνίας στην 

Ανατολή και τη Διαμαρτύρηση με την ανάλογη μουσική στροφή στη Δύση. 

2. Ησυχασμός και Ψαλτική Τέχνη 
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      Κατά τον ιδ΄ αι. ως γνωστόν οι πρακτικές άσκησης των διαβιούντων σε «ησυχία», 

των ασκητών ερημιτών -κυρίως αγιορειτών- μοναχών έγιναν αφορμή θεολογικών 

ερίδων που υπερέβησαν πολύ γρήγορα τον λόγο για τις «μυστικιστικές» τεχνικές της 

ησυχαστικής ασκήσεως και επεκτάθηκαν στη θεολογία περί της θείας ουσίας, τις 

ενδοτριαδικές σχέσεις, την προτεραιότητα της νόησης ή της εμπειρίας, και εν τέλει 

τις ουσιαστικές διαφορές ανατολικού και δυτικού χριστιανισμού. Η ορθόδοξη 

Εκκλησία μέσα από τον κλυδωνισμό ενστερνίστηκε τις δογματικές διατυπώσεις 

κυρίως του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά περί διακρίσεως της θείας Ουσίας και των 

ακτίστων θείων Ενεργειών. Αυτό σημαίνει τη δυνατότητα του ανθρώπου να φθάσει 

στην κατά χάριν θέωση και δεν αποκλείει την εμπειρία της θέας του ακτίστου θείου 

φωτός, ως αποτέλεσμα της ησυχαστικής μεθόδου, η οποία συνίσταται κατά βάσιν 

στην άσκηση της αδιάλειπτης νοεράς προσευχής.  

 

2.1 Η γενική επικράτηση του αγιορειτικού (νέο-σαββαϊτικού) μοναστικού 

Τυπικού με επίκεντρο την αγρυπνία 

      Από τα τέλη του ιγ΄ αι. ο αγιορειτικός μοναχισμός γίνεται σχεδόν καθολικά 

ησυχαστικός. Η αγιορειτική λατρεία μάλιστα προσανατολίζεται στην τάση αυτή 

εφαρμόζοντας πλέον –με κάποιες προσαρμογές όπως ήταν φυσικό- το Τυπικό της 

μονής του αγίου Σάββα της Παλαιστίνης και παραμερίζοντας την στουδιτική πράξη. 

Στο σαββαϊτικό Τυπικό το κέντρο της λατρευτικής ζωής είναι η αγρυπνία. Η 

αγιορειτική αγρυπνία, εν προκειμένω, πρέπει να ξέρουμε, στην τελική της 

διαμόρφωση συνδέεται με την έλευση του αγίου Γρηγορίου Σιναΐτου στο Άγιον 

Όρος, την εμπέδωση και εδώ του λαυρεωτικού συστήματος και βέβαια την ανάπτυξη 

της ησυχαστικής πράξης. Με απλά λόγια, απ’ τον ιγ΄ αι. κι ύστερα όλο και πιο πολλοί 

μοναχοί ασκούνται στην ησυχία τους στα κελλιά τους και κάθε Σάββατο βράδυ 

συνάγονται στο καθολικό μιας μονής για ολονύκτια κοινή προσευχή. Αυτό είναι το 

λαυρεωτικό σύστημα, το οποἰο υποστηρίζεται από το Τυπικό της μονής του αγίου 

Σάββα της Παλαιστίνης, που πλέον στην εποχή που συζητάμε μεταφυτεύτηκε στον 

Άθωνα. Από κει,  μετά την επικράτηση των ησυχαστών πατέρων και της παλαμικής 

θεολογίας στις σχετικές θεολογικές έριδες, χάρη στη σταδιοδρομία του Αγίου 

Φιλοθέου Κόκκινου, που ανέβηκε στον οικουμενικό θρόνο του πατριαρχείου 

Κωνσταντινουπόλεως, το μοναστικό – σαββαϊτικό – Τυπικό επικράτησε σε όλο τον 

ορθόδοξο χώρο. 
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      Στη μοναστική αγρυπνία, λοιπόν, χωράνε ψαλτικά μέλη αργά και καλοφωνικά -

μεγάλης διάρκειας- αφ’ ενός για να την κρατήσουν από το βράδυ ως το πρωί, αφ’ 

ετέρου γιατί καταπαύουν τον καταιγισμό των λεκτικών νοημάτων και έτσι να 

καθιστούν ευκολότερη για τους μοναχούς ησυχαστές την παράλληλη συνέχιση της 

νοεράς προσευχής. Ο άγιος Θεόληπτος Φιλαδελφείας, μιλώντας περί εσωτερικής 

προσευχής χαρακτηριστικά διδάσκει ότι ο νους έχει τη δύναμη και να ψάλλει με το 

στόμα και τον Θεό να μνημονεύει, όπως δηλαδή εκείνος που βρίσκεται και συνομιλεί 

με κάποιον, τον βλέπει ταυτόχρονα και με τα μάτια του, έτσι κι εκείνος που ψάλλει 

με τα χείλη μπορεί συνάμα και να ατενίζει με τη μνήμη τον Θεό.  

Ευνόητο είναι ότι η χρονική σύμπτωση της επικράτησης του Ησυχασμού και η 

ανάπτυξη της καλοφωνίας, ως ιδιαίτερου τρόπου εξαιρετικά μελισματικής 

μεταχείρισης των ψαλτικών μελών, κατά τις αρχές του ιδ΄ αι. δεν μπορεί να θεωρείται 

τυχαία. Τα αργά ψαλτικά μέλη προφανώς δεν βρίσκουν εύκολα θέση στις κοινές 

καθημερινές ακολουθίες των μοναστηριών και πολύ περισσότερο των ενοριών. 

Ωστόσο, η συντριπτική πλειονότητα των μελών που ανθολογούνται στην χειρόγραφη 

παράδοση της Ψαλτικής, στα περισσότερα από οκτώ χιλιάδες δηλαδή μουσικά 

χειρόγραφα βυζαντινής και μεταβυζαντινής Ψαλτικής, δεν προορίζονται για την 

ψαλμώδησή τους στην εκκλησία και πολλά από αυτά μάλλον δεν ψάλθηκαν ποτέ σε 

ώρα ακολουθίας. Μπορεί να ακούστηκαν «εἰς εὐθυμίαν τραπέζης» και «εἰς ἄριστον 

φίλου» και σε ευφημίες και πολυχρονισμούς πολιτικών και εκκλησιαστικών 

αρχόντων, όμως αρκετά από αυτά είναι πνευματικά αναθήματα των δημιουργών τους 

και τίποτε περισσότερο. Ειναι πολύ χαρακτηριστική η ένδειξη «εκκλησιαστικό» που 

αναφέρεται στη λιτή και σύντομη εκδοχή ενός μέλους σε αντίθεση με το καλοφωνικό 

και αργό. 

Εξάλλου, η παλαμική αντίληψη ότι η θεογνωσία δεν προσεγγίζεται διανοητικά 

αλλά μυστικά -ως αγιοπνευματικό χάρισμα- στον αντίποδα της αυγουστίνειας 

διατύπωσης credo ut intelligam, εύκολα μπορεί να συνδεθεί με τα κρατήματα της 

Ψαλτικής Τέχνης. Τα κρατήματα, που κι αυτά εμφανίστηκαν ως σύμφυτα της 

καλοφωνίας κατά τον ιδ΄ αι., είναι μέλη θεμελιωμένα σε άσημες συλλαβές. Έτσι, 

κατά καιρούς, αμφισβητήθηκε η λειτουργικότητα και θεωρήθηκαν περιττά, αν όχι 

εξοβελιστέα από τον χώρο της λατρείας. Οι πρώτες αντιρρήσεις διατυπώθηκαν πολύ 

όψιμα κατά τον ιζ΄ αι. και μάλιστα από δυτικούς, τους οποίους σκανδάλιζε κυρίως ότι 

δεν έχουν λόγια, δε σημαίνουν και επομένως δε διδάσκουν κάτι. Πάντοτε, όμως, τα 

κρατήματα έβρισκαν υπερασπιστές και αποτελούν ανελλιπώς, από την εμφάνισή τους 
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και εξής, αναπόσπαστο στοιχείο της ψαλτικής παραδόσεως. Οι υπερασπιστές των 

κρατημάτων είτε αναζήτησαν νόημα στις άσημες συλλαβές ανάμεσα σε άλλα 

επιχειρήματα για τον σκοπό της ύπαρξής τους, είτε δικαιολόγησαν την ύπαρξή τους 

με θεολογικότερα επιχειρήματα που συνδέονται με τη θεολογική παράδοση του 

Ησυχασμού.  

Σ᾽ αυτό το πλαίσιο κινείται η ερμηνεία κάποιου Σεργίου, που δημοσιεύτηκε στην 

εφημ. Φόρμιγξ Β΄ (έτος Γ΄, αρ. 7, 15/7/1907, σ. 4) υπό τον τίτλο «Τὰ ἐν ταῖς ἱεραῖς 

ἡμῶν ὑμνωδίαις κρατήματα». Η Σύνταξη της εφημερίδας πληροφορεί τους 

αναγνώστες της ότι «ἡ (ἀνωτέρῳ) πραγματεία «ἐστάλη παρὰ τοῦ ἐν 

Κωνσταντινουπόλει ἰατροῦ κ. Ξ. Τριανταφυλλίδου εὑρόντος αὐτὴν μεταξὺ παλαιῶν 

τινων χειρογράφων». Φαίνεται ότι κάποιος επίσκοπος απηύθυνε «ἐρωτήσεις τινὰς 

περὶ τῆς σημασίας τῶν κρατημάτων εἰς τὰς παρ᾿ ἡμῖν ἱερὰς ὑμνωδίας πρὸς κάποιον 

Σέργιον, ἱεροψάλτην ἴσως, ὅστις ἀπήντησε πρὸς αὐτὸν διὰ τῶν παρεκτιθεμένων 

ἀπαντήσεων». Το κείμενο εντοπίζεται επίσης στους κώδικες της μονής Προυσού 32 

και 37 (βλ. Ιωάννη Τέντε, «Κατάλογος τῶν κωδίκων τῆς ἱερᾶς μονῆς Προυσοῦ», 

Νέος Ἑλληνομνήμων 10 (1913), σσ. 308-311). Ο Σέργιος αυτός, λοιπόν, παραδέχεται 

ότι τα κρατήματα έχουν ελληνική - εθνική προέλευση. Ωστόσο, «ἡ Ἐκκλησία καὶ 

τἄλλα τὰ παρὰ τοῖς ἐθνικοῖς ἐν χρήσει, οἷον θυμιάματα, κανδήλας, κηροὺς καὶ τὰ 

παραπλήσια, οὔτω καὶ τὰ κρατήματα τῶν ἐθνῶν ἐκάθηρεν, ἠλλοίωσε καὶ μετήγαγε 

θαυμασίως... τὸ γὰρ τερερὲ καὶ τὸ τε τε, τὸ ὁποῖον εἶναι μίμημα κιθάρας καὶ τέττιγος, 

μετέβαλεν εἰς τήρει, ῥέε, τὸ ὁποῖον σημαίνει: φύλαττε, πρόσεχε, ἄνθρωπε· ρέος γὰρ ὁ 

ἄνθρωπος ὡς θνητός...». Παρακάτω, επισημαίνει ότι η υμνωδία προς τον Θεόν 

γίνεται διά σιγής, διά φωνών σημαντικών «καὶ τὸ τρίτον διὰ φωνῶν ἀσήμων· δι᾿ 

αὐτῶν γὰρ φανεροῦμεν μόνον τὸν ἔρωτα καὶ τὸν πόθον ἡμῶν εἰς τὸ ὑμνεῖν τὸν Θεὸν 

καὶ τὴν ἰδίαν ἡμῶν ἀδυναμίαν καὶ μιμηταὶ γενόμεθα οὐ μόνον τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου 

(πάντα γὰρ ὑμνοῦσι τὸν Δημιουργὸν φωναῖς ἀσημάντοις) ἀλλὰ καὶ τοῦ ὑπερκοσμίου 

νοεροῦ κόσμου...».  

 

3. Μεταρρύθμιση (Διαμαρτύρηση) και Δυτική εκκλησιαστική μουσική 

      Στις αρχές του ιστ΄ αι. η Δυτική Εκκλησία συνταράσσεται από ένα κίνημα 

διαμαρτύρησης, που πρωτοξεκίνησε από τον Γερμανό κληρικό Μαρτίνο Λούθηρο ως 

αμφισβήτηση των εξουσιών και αυθαιρεσιών του Πάπα και ως πρόταση 

συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων στην εκκλησιαστική ζωή. Γρήγορα το κίνημα αυτό 

οδήγησε στη διάσπαση του δυτικού χριστιανισμού με την απόσχιση από τον 
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Ρωμαιοκαθολικισμό σχεδόν όλου του γερμανικού (βορειοευρωπαϊκού) κόσμου. Πέρα 

από τις άλλες σοβαρές δογματικές διαφοροποιήσεις η Διαμαρτύρηση 

(Προτεσταντισμός) διαφοροποιείται από τον Ρωμαιοκαθολικισμό στο ότι δεν 

αποδέχεται το δόγμα των τριών ιερών γλωσσών (εβραϊκών, ελληνικών, λατινικών) 

και προκρίνει και εφαρμόζει την μετάφραση τόσο της Αγίας Γραφής όσο και των 

λειτουργικών κειμένων στις ομιλούμενες τοπικές γλώσσες των χριστιανών. Έτσι, 

αυτόματα σχεδόν δημιουργείται νέα εκκλησιαστική μουσική στον χώρο της 

Διαμαρτύρησης και μόνο εξαιτίας του γεγονότος ότι εγκαταλείπεται το λατινικό 

ρεπερτόριο. 

      Δεν πρέπει, εξάλλου, να μας διαφεύγει ότι και στον χώρο του 

Ρωμαιοκαθολικισμού η συν τω χρόνω ολοένα αυξανόμενη απόσταση των φορέων του 

παλαιού μονοφωνικού Γρηγοριανού μέλους από την καλή γνώση της λατινικής 

γλώσσας οδήγησε στον μαρασμό του μονοφωνικού μέλους και την επικράτηση της 

πολυφωνίας. Ο κύριος λόγος είναι ότι καθώς η ρυθμική ερμηνεία των γρηγοριανών 

νευμάτων βασιζόταν στην προσωδία της Λατινικής γλώσσας η γλωσσική πενία 

οδήγησε και σε ερμηνευτική αμηχανία. 

      Εν πάση περιπτώσει, επιστρέφοντας στην «διαμαρτυρόμενη» μουσική έχουμε να 

παρατηρήσουμε ότι την εποχή που ξεκινάει η θρησκευτική Μεταρρύθμιση στην 

Γερμανία η πολυφωνία είναι σαφώς υποβαθμισμένη σε σχέση με τα κέντρα του 

Ρωμαιοκαθολικισμού, την Ιταλία και τη Γαλλία. Οι Γερμανοί συνθέτες του 

Προτεσταντισμού λοιπόν βρίσκουν πρώτη ύλη στις απλές αλλά πολύ δημοφιλείς 

λαϊκές μελωδίες των lieder, των κοσμικών δηλαδή τραγουδιών, ίσως ακόμα και 

κάποιες γρηγοριανές που έχουν επιβιώσει στον χώρο τους.   

      Στην πρώτη φάση αναφαίνονται ως συνθέτες του Προτεσταντισμού ο Χάινριχ 

Ίζαακ (†1517) και ο Χάινριχ Φίνκ [Heinrich Fink] (1445-1527) δίχως αξιοθαύμαστες 

επιδόσεις πάντως. Λίγο αργότερα τους ξεπερνά ο Γιάκομπους Γκάλλους [Jakobus 

Gallus] (1550-1591) με σταδιοδρομία αρχιμουσικού στη Βιέννη και την Πράγα, που 

συνδέεται ο ίδιος με την ιταλοφλαμανδική σχολή και συνδέει κατά κάποιο τρόπο την 

«προτεσταντική» μουσική με τη βενετσιάνικη φινέτσα. 

      Ο Λούθηρος είναι φιλόμουσος και μουσικός ο ίδιος και ως εκκλησιαστικός 

ηγέτης πιστεύει στην ηθικοπλαστική χρησιμότητα της μουσικής. Αλλά τη μεγαλύτερη 

συμβολή στη μουσική έκφραση της νέας Εκκλησίας του έχει ο φίλος του Γιόχαν 

Βάλτερ [Johann Walter] (1496-1570), του οποίου τα lied καθίστανται ουσιαστικά η 

βάση για την εξέλιξη της γερμανικής μουσικής εφεξής. Οι ύμνοι (cantiques) και τα 
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κοράλ (choral), τα λουθηρανικά πολυφωνικά άσματα δηλαδή, αποτελούν από την 

εποχή εκείνη κι ύστερα τη ραχοκοκαλιά της λουθηρανικής τελετουργίας. 

      Ύστερα απ᾽ τον Λούθηρο τη μουσική του λουθηρανικού προτεσταντισμού 

σημαδεύει η πληθωρική συνθετική παρουσία του Μίχαελ Πραιτόριους [Michael 

Praetorius] (1571-1621) με την τεράστια συλλογή συνθέσεών του υπό τον τίτλο 

Musae Sioniae. Τα κοράλ του Πραιτόριους εμπλέκουν στην πρώτη –επάνω– φωνή το 

πλήθος και εναρμονίζονται με τρίφωνη και τετράφωνη –πλούσια– συνοδεία. 

      Αντίθετα, η γαλλική Διαμαρτύρηση αρχικά δεν επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 

τη μουσική έκφραση. Ο ίδιος ο Καλβίνος άλλωστε ήταν περισσότερο στεγνός και 

ηθικολόγος ιεροκήρυκας. Η εκκλησιαστική σύναξη γινόταν χάριν του κηρύγματος 

και οι όποιοι ψαλμοί τραγουδιούνταν εν χορώ από το εκκλησίασμα σε λαϊκές 

μελωδίες με δειλές εναρμονίσεις ή πιο φροντισμένες για τρεις ή τέσσερεις φωνές. 

Ωστόσο, κι εδώ η καλλιτεχνική έκφραση βρήκε τον ζωτικό της χώρο για να 

αναπτυχθεί. Ο Κλωντ Γκουντιμὲλ [Claude Goudimel] (1505 περ. – 1572) και ο 

Κλωντ λε Ζεν [Claude le Jeune] (περ. 1528 – 1600) εναρμονίζουν και γράφουν με 

εξαιρετική ποιότητα ύμνους για χάρη του γαλλόφωνου προτεσταντισμού και 

καθίστανται έτσι οι επιφανέστεροι συνθέτες του. 
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8. Πρόσωπα και ορόσημα 

της εκκλησιαστικής μουσικής ιστορίας σε Ανατολή και Δύση 

 

 

Λέξεις κλειδιά: 

Παπαδική, επωνυμία, καλοφωνία, καλλωπισμοί, Ιωάννης Κουκουζέλης, Μανουήλ 

Χρυσάφης, Παναγιώτης Χρυσάφης, μετερρύθμιση, Notre Dame, ars nova, mουσική 

του Trecento, αναγέννηση, γαλλοφλαμανδική μουσική, Palestrina    

 

 

1.  Ανατολή 

1.1 Εισαγωγικά 

      Η ύπαρξη γραπτών μνημείων, των χειρόγραφων δηλαδή μουσικών βιβλίων, 

επιτρέπει την ιχνηλάτηση της ιστορίας της Ψαλτικής Τέχνης, της ελληνικής 

μουσικής. Τα παλαιότερα μουσικά βιβλία-κώδικες της βυζαντινής μουσικής που 

έχουν διασωθεί, χρονολογούνται από τα μέσα περίπου του ι΄ αι. και αποτελούν 

πολύτιμες πηγές πληροφοριών, που μας βοηθούν να ανασυστήσουμε τα στοιχεία 

αυτών των πρώτων σημειογραφικών περιόδων. Έτσι, μας φανερώνεται η αδιάκοπη 

πορεία ενός από τους μεγαλύτερους μουσικούς πολιτισμούς της οικουμένης, ενός 

πολιτισμού με δικές του αρχές και θεωρητικές αναζητήσεις, με περίτεχνο σύστημα, 

με μελοποιητικές φάσεις, αλλαγές και πραγματώσεις. Ενός πολιτισμού που 

οροθετήθηκε από αξεπέραστους και μεγαλοφυείς μουσικούς, μελουργούς και ψάλτες, 

θεωρητικούς και κωδικογράφους, που η ιστορία μας τους παραδίδει με τα ονόματά 

τους.   

      Με τη σημειογραφία, λοιπόν, καταγράφηκαν και διαδόθηκαν τα μέλη, οι 

συνθέσεις της εκκλησιαστικής μουσικής, τα ανυπέρβλητα μνημεία της Ψαλτικής μας 

Τέχνης. Η ιστορία της Ψαλτικής Τέχνης με όλα τα παρακολουθήματά της ξεκινά περί 

τα μέσα του ι΄ αι. και δύναται να διαιρεθεί σε διάφορες περιόδους. Τον χωρισμό αυτό 

υπαγορεύουν και σημειογραφικοί και μελοποιητικοί και ιστορικοί λόγοι, τους 

οποίους οφείλουμε να αναζητήσουμε και να τους χρησιμοποιήσουμε ως ιστορικούς 

σταθμούς προς διαίρεση, μολονότι η σαφής διάκριση των ορίων των διαφόρων -
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ιδιαίτερα των πρώτων- ιστορικών περιόδων δεν είναι πάντοτε εύκολη. Παρά ταύτα, 

σπουδαία γεγονότα, με χαρακτηριστικές φάσεις καί σταδιακές αλλαγές στη γραφή, τη 

μορφή και το ύφος μας διευκολύνουν να ορίσουμε τις ακόλουθες περιόδους: 

 

      1.2 Θεμελίωση και πρώτη ανάπτυξη της μουσικής – ανωνυμία (μέσα τοῦ ι΄ 

αἰ. μέχρι τα τέλη του ιβ΄ αι. περίπου) 

      Κατά την πρώτη αυτή περίοδο εμφανίζεται το ψαλτικό σημειογραφικό σύστημα, 

στις δύο πρώιμες μορφές του, με το οποίο καταγράφεται η προφορική παράδοση των 

μελών, όπως αυτά ψάλλονταν κατά την προηγούμενη προσημειογραφική εποχή. Τα 

μουσικά χειρόγραφα αυτής της περιόδου στεγάζουν μέλη του Στιχηραρίου και του 

Ειρμολογίου σε ανεπιτήδευτη μορφή και μάλιστα χωρίς τη δήλωση του ονόματος του 

μελουργού.  

 

      1.3 Η μεγάλη ακμή της Ψαλτικής – ο βυζαντινός χρυσός αιώνας (δ΄ τέταρτο 

του ιβ΄ αι. μέχρι τα χρόνια της Αλώσεως) 

     Στα μετά την ανάκτηση της Κωνσταντινουπόλεως χρόνια (1261) συντελέστηκε 

μια συγκλονιστική αλλαγή στην Ψαλτική, η οποία στοιχίζεται στη μεγάλη έξαρση 

του βυζαντινού πνεύματος και στην αναγέννηση των γραμμάτων και των τεχνών. Το 

σημειογραφικό σύστημα της ψαλτικής τέχνης σταθεροποιήθηκε κατά τα τέλη του ιβ΄ 

αι. και μένει αμετάβλητο μέχρι το τρίτο τέταρτο του ιζ΄ αι. (1670) περίπου.  Έχουμε, 

λοιπόν, όλα τα σημαδόφωνα με σαφώς καθορισμένη τη διαστηματική αξία αυτών και 

όλο τον αριθμό των μεγάλων υποστάσεων.  

      Η μελοποιία, η παραγωγή δηλαδή συνθέσεων κατά τα τρία γένη και τα διάφορα 

είδη της μελουργικής τέχνης, προχωρεί παράλληλα με την εξέλιξη της 

σημειογραφίας. Η τελειοποίηση του σημειογραφικού συστήματος περί τα τέλη του 

ιβ΄ αι. επέτρεψε και στη μελοποιία να κινηθεί προς τη δημιουργία εκλεκτών και 

απαράμιλλων μουσικών έργων και ανέδειξε την ψαλτική ως τέχνη υψηλή και 

θαυμαστή. Έτσι, με την καθιέρωση και επιβολή πλήρους του σημειογραφικού 

συστήματος, φανερώνεται και μια νέα μορφή της βυζαντινής μελοποιίας, η 

καλοφωνία. Ο νέος αυτός συνθετικός τρόπος προέκυψε από την τάση των βυζαντινών 

μελοποιών να δημιουργήσουν και να προσφέρουν ένα επιτηδευμένο και περίτεχνο 

ύφος, να προσδώσουν πανηγυρικό χαρακτήρα στα μέλη, να ανοίξουν τον δρόμο για 

μια ελευθεριώτερη τεχνική στη δομή του μέλους. 
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      Την εποχή αυτή καταρτίζεται και διαδίδεται ένα από τα σπουδαιότερα μουσικά 

βιβλία, η Παπαδική. Το κυριότερο αυτό βιβλίο της ψαλτικής αντιπροσωπεύει την 

πρώτη προσπάθεια να στεγασθούν σε μια συλλογή τα σταθερώς ψαλλόμενα μέλη - 

ψαλμικοί κυρίως στίχοι- στις κατά κύριο λόγο ψαλτές νυχθήμερες ακολουθίες 

(Εσπερινό και Όρθρο) και στις τρεις θείες Λειτουργίες του βυζαντινού λειτουργικού 

τύπου. Ο καταρτισμός της Παπαδικής αποδίδεται στον μεγαλοφυή μαΐστορα Ιωάννη 

Παπαδόπουλο τον Κουκουζέλη. Το νέο αυτό μουσικό βιβλίο, συγκέντρωσε τα πολλά 

και ποικίλα μελουργήματα, παλαιά και νέα, της βυζαντινής μουσικής παράδοσης, 

κωδικοποίησε την ασματική παράδοση των διαφόρων ακολουθιών του 

εκκλησιαστικού νυχθημέρου και το σημαντικότερο -για λόγους τόσο ιστορικούς, όσο 

και επικουρικούς για την κατανόηση της εξέλιξης και διαμόρφωσης της ψαλτικής 

παράδοσης- μας αποκάλυψε, για πρώτη φορά, τα ονόματα των συνθετών όλων αυτών 

των θαυμάσιων μελών και συνάμα την ταυτότητα του προσωπικού ύφους του κάθε 

μελοποιού.  

      Η μεγάλη αυτή ακμή της μουσικής τέχνης συνδέεται με έναν μεγάλο αριθμό 

μαϊστόρων, πρωτοψαλτών, λαμπαδαρίων, δομεστίκων, μελουργών, δασκάλων και 

θεωρητικών, που θεμελίωσαν αυτή την παράδοση και την κατέστησαν καθολικά 

ασματομελωδούμενη. Από την πλούσια σε ονόματα λίστα των μελουργών εκείνων 

των αιώνων ξεχωρίζουμε τα ονόματα των:  

      Βασιλικού, Καλλίστου του μαΐστορος, Μιχαήλ Ανεώτη, Λέοντος Αλμυριώτη, 

Θεοδώρου Μανουγρά, Συμεών Ψηρίτζη, Θεοδώρου Δαλασσινού, Νικηφόρου 

Ηθικού, Νικολάου Καμπάνη, Ιωάννου Γλυκέος, Καρβουναριώτη, Μιχαήλ Πατζάδος, 

Αβασιώτη, Φωκά μητροπολίτη Φιλαδελφείας (ιγ΄ αι.), 

      Ιωάννη Παπαδοπούλου του Κουκουζέλη, Ξένου Κορώνη, Αγάθωνος Κορώνη, 

Γεωργίου Κοντοπετρή, Δημητρίου Δοκειανού, Γεωργίου Παναρέτου,  Νικολάου του 

Κουκουμά, Χριστοφόρου Μυστάκωνος, Ιωάννη Κλαδά, Θεοδούλου μοναχού, 

Μανουήλ Κορώνη, Αρκαδίου μοναχού, Μανουήλ Πλαγίτη, Ιωάννη Τζακνόπουλου 

(ιδ΄ αι.) και,  

      Μανουήλ Χρυσάφη του λαμπαδαρίου, Ιωάννη Λάσκαρη, Μανουήλ Βλατηρού, 

Μανουήλ Αργυρόπουλου, Μάρκου ιερομονάχου εκ της μονής των  Ξανθοπούλων, 

Δαβίδ Ραιδεστηνού, Γρηγορίου Μπούνη, Ιωάννου Πλουσιαδηνού του ιερέως, 

Κωνσταντίνου του Μοσχιανού (ιε΄ αι.). 
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      Όλοι αυτοί και πολλοί ακόμη μελοποιοί και δάσκαλοι επέβαλαν τη βυζαντινή 

μουσική παράδοση, σταθεροποίησαν το περιεχόμενο των μουσικών βιβλίων και 

πέτυχαν, με τη συνδρομή των ακάματων κωδικογράφων, να πολλαπλασιάσουν τη 

χειρόγραφη παραγωγή και να διαδώσουν σε όλη τη χριστιανική οικουμένη τα 

αξεπέραστα βυζαντινά μέλη.   

 

      1.4 Συντήρηση και αποκέντρωση (1453-1580) 

      Πρώτη συνέπεια, με την πτώση του Βυζαντίου, ήταν η μείωση της πολιτιστικής 

δύναμης της Πόλεως, πραγματικότητα που αποτυπώνεται και στην πορεία που 

ακολούθησε η καλλιτεχνική δημιουργία και μαζί με αυτή και η λαμπρή βυζαντινή 

μουσική παράδοση. Η Κωνσταντινούπολη έπαυσε να είναι το κυριότερο μουσικό 

κέντρο. Στο Άγιο Όρος και σε άλλα μοναστικά κέντρα και περιοχές, δόκιμοι μουσικοί 

και φίλεργοι κωδικογράφοι, υιοθετώντας τις βυζαντινές μουσικές πρακτικές, 

φρόντισαν για τη συνέχιση της καλοφωνικής μουσικής (Ιωάσαφ μοναχός, Ματθαίος 

μοναχός και δομέστικος, Άνθιμος ηγούμενος Λαύρας, Διονύσιος μητροπολίτης 

Ηρακλείας, Μανουήλ Αργυρόπουλος ο Ρόδιος, Θεόδουλος Μαγγάνων, Νικόλαος 

πρωτοψάλτης Ρόδου κ.ά.). Τα περιφερειακά, ανεξάρτητα ακόμη κέντρα εμφανίζουν 

έντονη μουσική δράση και κίνηση. Προς τα μέσα του ιε΄ αι. ο Χάνδακας έγινε τόπος 

διαμονής πολλών βυζαντινών λογίων και δασκάλων των τεχνών και σχολείο για 

όσους επιθυμούσαν να σπουδάσουν σε κάποια από αυτές. Στα χρόνια μετά την 

άλωση η Κρήτη έγινε η κυριότερη εστία καλλιέργειας της Ψαλτικής Τέχνης. Την 

κατάσταση αυτή επιβεβαιώνει και ο Χρύσανθος ο εκ Μαδύτων σημειώνοντας ότι 

«ὅταν ἐξέλιπεν ἀπὸ Κωνσταντινουπόλεως ἡ ἔμμουσος ψαλμῳδία, ἐσῲζετο ἐν ταῖς 

Ἐκκλησίαις τοῖς κατὰ Πελοπόννησον καὶ Κρήτην» (Χρυσάνθου, Θεωρητικόν Μέγα 

της μουσικής, σ. XLII). Η Ψαλτική στην Κρήτη, μάλιστα, αναπτύχθηκε με ιδιαίτερα 

και αξιοπρόσεκτα τοπικά χαρακτηριστικά.  

      Σημαντικοί κρήτες μουσικοί αυτής της περιόδου, που δρουν στο νησί κατά την 

περίοδο αυτή είναι οι: Ιωάννης Βατάτζης, ο πρωτοπαπάς Ιωάννης Πλουσιαδηνός, ο 

πατέρας του Γεώργιος Πλουσιαδηνός, ο πρωτοπαπάς Γεώργιος Φαλιέρος, ο μουσικός 

και κωδικογράφος Θεόδωρος Ροδακινός, ο Άγγελος Γρηγορίου, ο Ακάκιος 

Χαλκεόπουλος.  

       Η εκκλησιαστική μουσική εξακολούθησε να καλλιεργείται από τους Κρήτες 

μουσικούς μέχρι και τα τέλη του ιστ΄ αι., παρουσιάζοντας σημάδια ανανέωσης και 
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ανάπτυξης, προπαρασκευάζοντας παράλληλα την επόμενη μεγάλη περίοδο άνθησης 

της Ψαλτικής στο νησί. Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για τη δράση κρητών μουσικών 

και πρωτοψαλτών την εποχή αυτή, που καταδεικνύουν τη συνέχεια στην ψαλτική 

παράδοση του νησιού, όπως του πρωτοψάλτη Καστελίου Πεδιάδος Αγγελινού 

Τουτούν, του πρωτοψάλτη Ιεράπετρας Νικολάου Καλύβα,  του ιερέως και δασκάλου 

της μουσικής Ιλαρίωνος Σωτήρχου, αλλά και του πρωτοψάλτη Κυδωνίας Αντωνίου 

Επισκοποπούλου, του πρωτοπαπά Ρεθύμνης Βενεδίκτου Επισκοποπούλου, του 

Κοσμά Βαράνη και του πρωτοψάλτη Κρήτης Δημητρίου Ταμία.   

      Την ίδια εποχή, σ’ ένα άλλο παραδοσιακό περιφερειακό κέντρο, την Κύπρο, η 

εκκλησιαστική μουσική δραστηριότητα παρουσιάζεται εξόχως ενδιαφέρουσα. 

Πρόκειται για μια παραγωγική περίοδο, στην οποία παρατηρούνται σημάδια ακμής 

με δημιουργία χαρακτηριστικών μουσικών έργων, που βγήκαν από τα τοπικά όρια 

και τροφοδότησαν τους χειρόγραφους βιβλιακούς θησαυρούς τους κατοπινούς 

αιώνες. Την άνθηση αυτή διαμόρφωσαν και υπηρέτησαν επώνυμοι εκπρόσωποι, ο  

Νικόλαος Ασάνης, ο παπά Μανουήλ Ασάν, ο πρωτοψάλτης Κύπρου Παύλος Κασάς, 

οι Θωμάς και Ιωάννης Κορδοκοτοί, ο Ανδρέας Στελλών, ο Νικόλαος Πετρόπουλος, ο 

ιερέας Κωνσταντίνος Φλαγγής και ο έξοχος μουσικός και κωδικογράφος Ιερώνυμος 

Τραγωδιστής, συντάκτης της θεωρητικής συγγραφὴς Περὶ χρείας μουσικῆς Γραικῶν 

χαρακτήρων, με την οποία φανερώνει την προσπάθειά του για αλλαγή της μουσικής 

σημειογραφίας με την εισαγωγή ορισμένων σημαδοφώνων που να δείχνουν σταθερή 

οξύτητα. 

 

      1.5 Νέα ακμή - ο μεταβυζαντινός χρυσός αιώνας (ιζ΄ αι.) 

      Μετά από την υπεραιωνόβια αυτή σιωπή, αρχίζει να συντελείται στην 

Κωνσταντινούπολη μια αναγέννηση της βυζαντινής ψαλτικής, στην οποία 

πρωταγωνιστούν πολλοί, ανώνυμοι και επώνυμοι μουσικοί, όχι μόνον με την 

κωδικογραφία και τη διδασκαλία, αλλά κυρίως με τη μελοποιία. Ο χώρος στον οποίο 

παρασκευάζεται η μουσική αυτή άνθηση είναι η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησια, το 

Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κατά την περίοδο αυτή κυριαρχούν δύο φαινομενικά 

αντίθετες τάσεις στη μελοποιία, ο «καινός» καλλωπισμός και το πλάτεμα των 

παλαιών μελών και οι συντμήσεις ή οι καταγραφές συντομότερων μελωδιών. Οι 

κυριώτεροι εκπρόσωποι της μεταβυζαντινής ψαλτικής παράδοσης υπήρξαν κυρίως οι 
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οφφικιάλοι των μουσικών χορών της Μεγάλης Εκκλησίας, αλλά και οι λογιώτατοι 

κληρικοί του πατριαρχικού περιβόλου.  

      Ονομαστοί μελουργοί εκείνης της μεταβυζαντινής αναλαμπής που γνώρισε δύο 

φάσεις, την προπαρασκευαστική και την κύρια, μπορούν να κληθούν οι Θεοφάνης 

Καρύκης, ο πρώτος γνωστός πρωτοψάλτης της Μεγάλης Εκκλησίας στα 

μεταβυζαντινά χρόνια, ο Κωνσταντίνος ο εξ Αγχιάλου, ο Ιωάσαφ ο νέος 

Κουκουζέλης, ο Μελχισεδέκ επίσκοπος Ραιδεστού, ο Γεώργιος Ραιδεστηνός, ο 

Παναγιώτης Χρυσάφης ο νέος ο πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, 

ο Γερμανός επίσκοπος Νέων Πατρών, ο Μπαλάσιος ιερέας και νομοφύλακας και ο 

Πέτρος Μπερεκέτης, αλλά και μια πλειάδα μουσικών, οι οποίοι μας είναι γνωστοί 

από την ανθολόγηση των συνθέσεών τους στις χειρόγραφες πηγές, όπως οι Γαβριήλ 

και Γεννάδιος εξ Αγχιάλου, Κλήμης ιερομόναχος ο Μυτιληναίος, Κοσμάς δομέστικος 

της μονής των Ιβήρων, Δαμιανός ο Βατοπαιδινός, Παύλος Σκοπελίτης, Αθανάσιος 

μητροπολίτης Τουρνόβου, ο μετέπειτα Οικουμενικός Πατριάρχης, ο Αντώνιος ιερεύς 

και οικονόμος, ο Ιωάννης Χρυσοβέργης, ο Γιοβάσκος Βλάχος πρωτοψάλτης 

Ουγγροβλαχίας, ο Μελέτιος Σιναίτης ο Κρης και πολλοί άλλοι. 

 

      1.6 Μουσικὴ αναδημιουργία – μεταρρυθμιστικές διεργασίες – μελοποιητική 

και σημειογραφική ανανέωση (1730-1820)   

      Κατά το α´ μισό του ιη´ αι. η εκκλησιαστική μουσική παρουσιάζει μια σχετική 

στασιμότητα, σε σχέση με την προηγηθείσα δημιουργική και έντονη παράδοση. Μια 

απλή έρευνα στις χειρόγραφες πηγές φανερώνει ότι ως μουσικό υλικό κυριαρχεί το 

ανυπέρβλητο και πολύπτυχο έργο των μεγαλοφυών μουσικών του ιζ´ αι., αλλά 

διαπιστώνεται και η χρήση, για λειτουργικούς σκοπούς, παλαιότερων βυζαντινών 

μελών. Από τα μέσα του ιη´ αι. μια νέα μεγάλη περίοδος ακμής και άνθησης ξεκινά 

στον ψαλτικό χώρο.  

      Στην Κωνσταντινούπολη κυριαρχεί μια νέα τετρανδρία μουσικών -Ιωάννης 

Τραπεζούντιος ο πρωτοψάλτης, Δανιήλ ο πρωτοψάλτης, Πέτρος Πελοποννήσιος ο 

λαμπαδάριος και Ιάκωβος ο πρωτοψάλτης- η οποία έγραψε μια από τις πιο λαμπρές 

σελίδες στην ιστορία των δομεστίκων, λαμπαδαρίων και πρωτοψαλτών της Μεγάλης 

Εκκλησίας, διαμόρφωσε οριστικά την έως σήμερα ισχύουσα ψαλτική πράξη της 

ορθόδοξης ανατολικής εκκλησίας και συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση της 

αναλυτικής γραφικής παράστασης των μελών και στη δημιουργία των βασικών 



Πρόσωπα και ορόσημα 

της εκκλησιαστικής μουσικής ιστορίας σε Ανατολή και Δύση 

 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
109 

προϋποθέσεων που οδήγησαν το πρόβλημα προς την οριστική του λύση. Οι 

μουσικοδιδάσκαλοι αυτοί, αλλά και πολλοί ακόμη σπουδαίοι εκκλησιαστικοί 

συνθέτες, επέβαλαν νέο τρόπο ψαλμωδήσεως σε όλα τα μελοποιητικά είδη, 

«υπακούοντας» στις απαιτήσεις των καιρών για σύντομη ψαλμώδηση, με σκοπό τη 

μείωση του λειτουργικού χρόνου. Παράλληλα με τις προσπάθειές τους για την 

εξήγηση του σημειογραφικού συστήματος, κατέγραψαν τις σύντομες συνθέσεις τους, 

αλλά προχώρησαν και σε συντομεύσεις των θαυμάσιων παλαιών μελών –με την 

αφαίρεση θέσεων– προκειμένου να τα διατηρήσουν στην ασματική πράξη. 

Αξιομνημόνευτοι μελοποιοί και ψάλτες αυτής της περιόδου και οι: Παναγιώτης 

Χαλάτζογλου, Θεοδόσιος ιεροδιάκονος ο Χίος, Θεόδουλος μοναχός ο Αινίτης, 

Αναστάσιος Ραψανιώτης, Σεραφείμ ηγούμενος Μεγίστης Λαύρας, Παρθένιος 

ηγούμενος Μετεώρου, Κύριλλος επίσκοπος Τήνου ο Μαρμαρηνός, Δημήτριος Λώτος 

ο πρωτοψάλτης Σμύρνης, Πέτρος Βυζάντιος κ.ά.   

 

2.  Δύση 

      2.1 Σχολή της Notre Dame - εκπρόσωποι 

      Σημαντική συμβολή στην καλλιέργεια και άνθηση της πολυφωνικής μουσικής της 

Σχολής της Notre dame είχαν οι δύο «αρχιψάλτες» του καθεδρικού ναού του 

Παρισιού, ο Leonin (β΄ μισό του ιβ΄ αι.) και ο Perotin le Grand (τέλη ιβ΄- αρχές ιγ΄ 

αι.). Με σχέση δασκάλου και μαθητή οι δύο αυτοί δάσκαλοι και οργανίστες στον ναό 

της Παναγίας των Παρισίων, έγραψαν έργα για όργανο και φωνές, ενώ από το 

ρεπερτόριό τους δεν λείπουν και έργα λειτουργικής μουσικής. Το Magnus Liber 

Organi de Graduale et Antiphonario, το οποίο συνέθεσε τουλάχιστον εν μέρει ο 

Leonin και αναθεώρησε ο Perotin, περιλαμβάνει διατεταγμένα κατά τον ετήσιο κύκλο 

των εορτών και λειτουργιών μόνο τα πολυφωνικά επεξεργασμένα μέρη του χορικού 

από τη λειτουργία και το Officium. 

 

2.2 Ars Nova 

      Μια νέα εποχή, η οποία αναδημιουργεί τις παλαιότερες μουσικές κληρονομιές, 

κάνει την εμφάνισή της τον ιδ΄ αι. Είναι η εποχή της ars nova, στη δημιουργία της 

οποίας συνέβαλαν οι γόνιμες επιδράσεις της λαϊκής μουσικής, των τραγουδιών των 

τροβαδούρων και του λειτουργικού μέλους. Βασικό χαρακτηριστικό της εποχής είναι 

η αυξανόμενη σημασία της κοσμικής πολυφωνικής μουσικής, η οποία απέκτησε την 
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ίδια θέση στην κοινωνία με τη θρησκευτική. Μέσα από αυτές τις εξελίξεις, 

δημιουργήθηκαν καινούργια είδη μουσικής σύνθεσης, προερχόμενα από διαφορετικές 

χώρες. Θεωρητικοί της εποχής καταγράφουν τις σημαντικές σημειογραφικές 

προσεγγίσεις, με τον γάλλο συνθέτη και κληρικό Philippe de Vitry (1291-1361) να 

ξεχωρίζει. Στο έργο του Ars Nova εκθέτει τα κύρια σημεία της νέας μουσικής 

έκφρασης και κωδικοποιεί τους κανόνες που διέπουν τη μουσική σύνθεση. Η 

περίοδος των αναζητήσεων οδηγεί και σε καλλιτεχνικές δημιουργίες, με τον 

πρωτοπρεσβύτερο του καθεδρικού ναού της Ρεμς Guillaume de Machaut (1300-1377) 

να είναι η κυρίαρχη μορφή της εποχής. Ο Guillaume de Machaut χαρακτηρίζεται ως 

μια από τις μεγαλύτερες καλλιτεχνικές προσωπικότητες του Μεσαίωνα, ο μουσικός 

που συνδύαζε άριστα την ιδιότητα του ποιητή και του συνθέτη. Στο σωζόμενο 

μουσικό του έργο δεσπόζουσα θέση καταλαμβάνει η Λειτουργία της Παναγίας (Messe 

de Notre Dame), η παλαιότερη πολυφωνική Λειτουργία που σώζεται και ένα από τα 

κορυφαία έργα της ιστορίας της δυτικής μουσικής.  

 

      2.3 Μουσική του Trecento (1330-1390 περίπου) 

      Παράλληλα με τη Γαλλία αρχίζει να καταγράφεται μουσική κίνηση και στην 

Ιταλία, σύμφωνα με τις νέες αρχές της ars nova. Λέγοντας μουσική του Trecento 

εννοούμε την ιταλική πολυφωνική μουσική του ιδ΄ αιώνα. Είναι γνωστό ότι πριν την 

εποχή αυτή δεν αναγνωρίζονται ίχνη άλλης πολυφωνικής παράδοσης στην Ιταλία. 

Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της πολυφωνικής αυτής τέχνης είναι η εμφάνιση 

δύο νέων ειδών μουσικής σύνθεσης, του madrigal (ενός τραγουδιού με δύο στροφές 

και ρεφραίν) και της ballata (σύνθεση σε τρεις συνήθως στροφέ, που εναλλάσσονται 

με ένα σταθερό ρεφραίν). Οι πηγές μας γνωστοποιούν κάμποσα ονόματα συνθετών 

του Trecento. Στους σπουδαιότερους εκπροσώπους του συγκαταλέγεται ο οργανίστας 

του καθεδρικού ναού της Φλωρεντίας Francesco Landini (1335-1397), ένας 

ευρυμαθής και εξαιρετικός δεξιοτέχνης πολλών οργάνων μουσικός. Έχουν διασωθεί 

αρκετά έργα του, που τον αναδεικνύουν σε έναν από τους κορυφαίους της εποχής της 

ars nova. Εκπρόσωποι της μουσικής του ιταλικού Trecento είναι και οι Jacopo da 

Bologna, Giovanni da Firenze, Bartolino da Padua, Paolo da Firenze, Andrea da 

Firenze, Lorenzo da Firenze, Niccolo da Perugia, κ. ά.  
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      2.4 Ars Subtilior 

      Μια νέα εποχή στη μουσική κάνει την εμφάνισή της στα τέλη του ιδ΄ αιώνα και 

αφορά τη γαλλική, αλλά και σε σημαντικό βαθμό και την ιταλική μουσική. Μια 

εποχή που αποτελεί συνέχεια της ars nova και χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότερες 

μελωδίες και ρυθμούς. Πρόκειται για ένα φαινόμενο ακραίας επιτήδευσης που οδηγεί 

σε μια μουσική παρακμή, σφραγίζει το τέλος της μεσαιωνικής πολυφωνίας και 

ανοίγει τον δρόμο στη νέα αναγεννησιακή τέχνη που γεννιέται. Είναι η εποχή της Ars 

Subtilior. Κυρίαρχη προσωπικότητα της εποχής είναι ο συνθέτης Johannes Ciconia 

(1335-1411), το ευρύ συνθετικό έργο του οποίου περιλαμβάνει και μέρη Λειτουργίας. 

Την ίδια εποχή δραστηριοποιούνται και οι Jean Galiot, Jean Susay, Jean Cuvelier, 

Johannes Carmen, Baude Cordier, Nikolas Grenon κ. ά. 

 

3. Αναγεννησιακή μουσική 

3.1 Η γαλλοφλαμανδική Σχολή κατά τον ιε΄ αι 

      Ένα νέο πνεύμα, το αναγεννησιακό, μεσουρανεί κατά τους ιε΄ και ιστ΄ αι. σε όλο 

τον ευρωπαϊκό χώρο, φέρνοντας μια θαυμαστή άνθηση σε όλες τις τέχνες και στη 

μουσική επομένως. Αυτό το πνεύμα, στενά συνδεδεμένο με τον ανθρωπισμό, την 

επιστροφή στα ελληνορωμαϊκά πρότυπα και στην αρχαία μετρική της ποίησης, 

ελευθερώνει τη μουσική από τον υπερβολικό φόρτο της πολύπλοκης πολυφωνίας του 

προηγούμενου αιώνα και μας την προσφέρει πιο ελεύθερη, πιο απλή και άμεσα 

αντιληπτή.  

      Τα σημαντικότερα ερεθίσματα για τη διαμόρφωση αυτής της νέας μουσικής 

αντίληψης προήλθαν από συνθέτες της Βόρειας Γαλλίας, των Κάτω Χωρών και της 

Φλάνδρας. Στα κυριότερα είδη μουσικής σύνθεσης προσγράφονται το chanson για 

την κοσμική μουσική και η λειτουργία με το μοτέτο για τη θρησκευτική. Η 

λειτουργία είναι το σημαντικότερο είδος μουσικής της γαλλοφλαμανδικής Σχολής. 

Πρόκειται για φόρμα που περιείχε παλαιές και νέες παραδόσεις νοηματικού 

συσχετισμού λόγου και μουσικής. Καλλιεργήθηκε επίσης το μοτέτο, έχοντας ως 

γνωρίσματα τον θρησκευτικό και κοσμικό χαρακτήρα και τον τονισμό χαρμόσυνων ή 

θλιβερών γεγονότων. Σημαντικοί εκπρόσωποι της γαλλοφλαμανδικής Σχολής είναι ο 

John Dunstable (1380/90-1453) με πολυφωνικές συνθέσεις μερών της Ordinarium 

Missae, ο μοναχός Gilles Binchois (1400-1460), ο αρχιμουσικός κληρικός Guillaume 

Dufay (1400-1474) συνθέτης θρησκευτικών μοτέτων και πέντε λειτουργιών, ο 
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φλαμανδός συνθέτης Johannes Ockeghem (1420-1495 περίπου), με σημαντικό και 

ευρύ έργο που περιλαμβάνει δέκα λειτουργίες, ένα requiem, αντίφωνα για την 

ακολουθία των Ωρών κ.ά., ο Antoine Busnois, o Jacob Obrecht (1450-1505) ένας 

ταλαντούχος μουσικός που μπορούσε να συνθέσει ολόκληρη λειτουργία μέσα σε ένα 

βράδυ, ο Josquin Desprez (1440-1521 περίπου) με πλούσιο και περίλαμπρο έργο. 

Κοντά σ’  αυτούς τους συνθέτες έδρασαν και άλλοι μουσικοί, με μικρότερη 

ακτινοβολία βέβαια, αλλά που εκπροσώπησαν τη γαλλοφαλμανδική Σχολή επάξια.  

      Προς τα τέλη του ιε΄ αι. σημειώνεται μια ζωηρή κίνηση, συγγενική στο ιδίωμά 

της με εκείνη της γαλλοφαλμανδικής Σχολής, με τα περίφημα χορωδιακά lieder. Η 

εφεύρεση της μουσικής τυπογραφίας κατά την εποχή αυτή, συντελεί θετικά στην 

εξέλιξη της μουσικής σημειογραφίας και τη διάδοση της μουσικής. Στην αλματώδη 

εξέλιξη της μουσικής τυπογραφίας συντελούν διάφορες χώρες που μας έδωσαν 

πολύτιμες εκδόσεις μουσικών κειμένων. Στους ονομαστότερους τυπογράφους 

συγκαταλέγονται οι Petrucci, Haultin, Scotto, Gardano, Attaignant, Le Roy, Ballart, 

Susato κ.ά.  

 

3.2 Ο χρυσός αιώνας της πολυφωνίας (ιστ΄ αι.)  

      Σε μια εποχή που δεν διακρινόταν για την ειρήνη και την ευημερία, τόσο στον 

πολιτικό-κοινωνικό χώρο όσο και στη θρησκευτική ζωή, η φωνητική και οργανική 

μουσική σημείωσε τεράστια άλματα, αναπτύσσοντας την πολυφωνία και την 

αρμονία. Η νέα γενιά των μουσικών αναβαθμίζει το κοσμικό τραγούδι -σε αντίθεση 

με το εκκλησιαστικό- όπου κυριαρχεί η απόδοση συναισθημάτων, η αγάπη για τη 

φύση και η χαρά της ζωής, και μέσω του τραγουδιού επικοινωνούν ευκολότερα με το 

λαό. 

      Εκείνη την εποχή, η μεταρρύθμιση των Διαμαρτυρομένων ανανεώνει τη 

λειτουργική μουσική. Λουθηρανοί και Καλβινιστές χρησιμοποιούν την απήχηση του 

κοσμικού τραγουδιού στον λαό για να προσελκύσουν πιστούς στα δόγματά τους. Απ’  

την άλλη, η Καθολική Εκκλησία, εμπλουτίζει τη λειτουργική της μουσική, 

προσαρμόζοντάς την στο πνεύμα της τεχνικής της κοσμικής μουσικής. Η 

αντιμεταρρυθμιστική Σύνοδος του Trento (1545-1563) είχε την πρόθεση να 

αποκλείσει από την εκκλησιαστική μουσική την πολυφωνία, που εμπόδιζε τη νόηση 

των λεγομένων (του λόγου των κειμένων).   
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      Η μουσική κληρονομιά που προέκυψε από τη γαλλοφλαμανδική Σχολή αρχίζει να 

διασπάται και να ενσωματώνεται σε διάφορες εθνικές μουσικές παραδόσεις. Στην 

Ιταλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Αγγλία, Ισπανία), 

διαμορφώνονται νέες φόρμες, με καθαρά τοπικά χαρακτηριστικά, που προσδιόρισαν 

τις εθνικές μουσικές ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας και εκπροσωπήθηκαν από 

μεγάλους συνθέτες.  

      Η γαλλοφλαμανδική Σχολή κατά τον ιστ΄ αι. εκπροσωπήθηκε από μεγάλους 

μουσικούς, οι οποίοι πλουτίζουν με το έργο τους τη θρησκευτική μουσική. 

Αξιολογότεροι οι Nikolas Gombert (α΄μισό ιστ΄ αι.), Jakobus Clemens non Papa 

(α΄μισό ιστ΄ αι.), Adrian Willaert (α΄μισό ιστ΄ αι.) και Orlando di Lasso (ιστ΄ αι.). Την 

ίδια εποχή ακμάζει και ο κρητικός συνθέτης Φραγκίσκος Λεονταρίτης (1518-1572 

περίπου), ο οποίος ανδρώθηκε μουσικά στο περιβάλλον των Willaert και Lasso και 

κατέλειπε σπουδαίο συνθετικό έργο. Τέκνα της γαλλοφλαμανδικής Σχολής είναι και 

δύο μεγάλοι –οι σπουδαιότεροι του ιστ΄ αι.- θεωρητικοί της μουσικής, ο Gioseffo 

Zarlino (δάσκαλος και του κυπρίου μελουργού Ιερωνύμου του Τραγωδιστή) και ο 

Henricus Glareanus. 

      Στην Ιταλία σημειώνεται μια νέα ακμή της πολυφωνικής μουσικής κατά τον ιστ΄ 

αι. Ξεχωρίζουν δύο μουσικές τάσεις, με διαφορετικές κατευθύνσεις, η επίσημη 

παράδοση της Εκκλησίας και η λαϊκή δημιουργία. Τα ιταλικά είδη σύνθεσης 

(φρότολα, βιλανέλα, μαντριγκάλι, λάουντα) γνώρισαν διάδοση, χάρη στις 

μεγαλοφυείς συνθέσεις σπουδαίων μουσικών, όπως των Willaert, Lasso, Palestrina, 

Cipriano da Rore, Luca Marenzio, Carlo Gesualdo da Venoza, Andrea και Giovanni 

Gabrieli.  

      Κύριο είδος της φωνητικής μουσικής στη Γερμανία στις αρχές του ιστ΄ αι. ήταν 

το lied, ένα στροφικό, ισοσύλλαβο τραγούδι. Σημαντικότεροι συνθέτες είναι οι 

Heinrich Isaac, Gudwig Senfl, Paul Hofhaymer, Peter Schoffer. Κατά τη διάρκεια του 

αιώνα το lied εγκαταλείπεται και διαδίδεται το τραγούδι ως ελεύθερη σύνθεση, 

επηρεασμένο από το μαντριγκάλι. Μέσα από αυτή την παράδοση προήλθε το 

προτεσταντικό θρησκευτικό τραγούδι (χορικό). Το χορικό ψαλλόταν αρχικά από το 

εκκλησίασμα ολόκληρο και αποτέλεσε τη βάση για μια ομοφωνική ή πολυφωνική 

σύνθεση, είτε με τη μορφή ενός τετράφωνου χορωδιακού τραγουδιού με ή χωρίς 

συνοδεία, είτε με τη μορφή μιας πιο σύνθετης φόρμας, όπου η μελωδία του αποτελεί 

το πλαίσιο για τη δημιουργία μιας σύνθεσης για εκκλησιαστικό όργανο ή για 
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χορωδία. Ο Λούθηρος, θαυμάσιος συνθέτης και ο ίδιος, έγραψε πολλά από τα 

περίφημα και γνωστά, χάρη στις αριστοτεχνικές επεξεργασίες του Bach, χορικά. 

Πολλοί συνθέτες γράφουν νέα χορικά (εκκλησιαστικά άσματα), ενισχύοντας τη 

μουσική «βιβλιοθήκη» της νέας Εκκλησίας, ξεχωρίζουν δε οι Ionan Walter, Iohan 

Eccard, Hans Leo Hassler και ο πιο σημαντικός εκπρόσωπος της προτεσταντικής 

μουσικής Michael Praetorius.  

      Η εκκλησιαστική μουσική στην Αγγλία αρχικά, και παρά τον χωρισμό της 

αγγλικανικής Εκκλησίας από τη ρωμαιοκαθολική, δεν γνώρισε αλλαγές. Στα μέσα 

όμως του ιστ΄ αι., η αντικατάσταση της λατινικής γλώσσας από την αγγλική για την 

τέλεση της λειτουργίας και των ακολουθιών, έφερε τους συνθέτες μπροστά σε ένα 

νέο δεδομένο. Ωστόσο, η η παλαιά παράδοση παρέμεινε δυνατή, εκπροσωπούμενη 

από τον ρωμαιοκαθολικό William Byrd. Με το πέρασμα των χρόνων δημιουργείται 

μια μουσική παράδοση με εθνικό χαρακτήρα και με κύριο είδος της μουσικής 

σύνθεσης της αγγλικανικής Εκκλησίας να είναι το anthem, το οποίο εξελίχθηκε σε 

δύο μορφές, το full anthem και το verse anthem. Οι περίφημες θρησκευτικές 

συνθέσεις των Orlando Gibbons, Thomas Morley και John Dowland αποτελούν 

τεκμήρια αυτής της ιδιαίτερης αγγλικής μουσικής του ιστ΄ αι. 

 

3.3 Ρωμαϊκή Σχολή 

      Η μουσική έκφραση των «αντιμεταρρυθμιστών», της Καθολικής Εκκλησίας, μιας 

ομάδας συνθετών δηλαδή που έδρασαν στη Ρώμη, με κέντρο το παπικό παρεκκλήσι 

(Capella Pontifica), κατά το β΄ μισό του ιστ΄ αι. Η αντιμεταρρύθμιση ήταν η 

αντίδραση της Εκκλησίας, μέσω της Συνόδου του Trento, στον Προτεσταντισμό και 

στα νέα στοιχεία που εισήγαγε στη χριστιανική πίστη. Ο ρωμαιοκαθολικός κλήρος 

αντέδρασε στις τάσεις που εκδηλώθηκαν στη Σύνοδο του Trento για την 

εκκλησιαστική μουσική και κυρίως στα ζητήματα της χρήσης οργάνων στη θεία 

Λειτουργία, της ύπαρξης της πολυφωνίας, η οποία δεν επέτρεπε την κατανόηση του 

κειμένου και της χρήσης κοσμικών στοιχείων στη λειτουργική μουσική. Οι συνθέτες 

της Ρωμαϊκής Σχολής, παρά την ισχυρή τάση για κατάργηση της πολυφωνικής 

μουσικής από το εκκλησιαστικό περιβάλλον, κατάφεραν με το έργο τους να 

διατηρήσουν τον χαρακτήρα της εκκλησιαστικής μουσικής και να ανταποκριθούν 

στις επιδιώξεις της Αντιμεταρρύθμισης. Βασικά γνωρίσματα της Ρωμαϊκής Σχολής 

είναι η σύνθεση έργων θρησκευτικής μουσικής (μοτέτα, λειτουργίες), η διαμόρφωση 
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του ύφους a capella και η χρήση του γρηγοριανού μέλους ως cantus firmus. Ο 

σημαντικότερος εκπρόσωπος της Σχολής της Ρώμης ήταν ο Giovanni Pierluigi da 

Palestrina, ενώ σπουδαίοι συνθέτες με βαθειά γνώση της μουσικής παράδοσης ήταν 

και οι Giovanni Animuccia, Gasparo Alberti, Marc’ Antonio Ingegneri, Giovanni 

Maria Nanino, Felice Anerio, Francesco Surriano, Gregorio Allegri.  

 

4. Η μουσική μπαρόκ (1600-1750) 

      Κατά τον ιζ΄ αι. ένας νέος καλλιτεχνικός ρυθμός αναπτύσσεται στην Ιταλία και 

επικρατεί σε όλη την Ευρώπη· είναι το μπαρόκ. Το μπαρόκ επηρέασε και τη μουσική 

με τις σημαντικές κατακτήσεις της περιόδου αυτής στον τομέα της μουσικής να 

συνοψίζονται: στη δημιουργία της μουσικής μορφής της όπερας και του ορατορίου, 

τη μετάβαση από την πολυφωνία στην ομοφωνία (στην ομοφωνική συνθετική γραφή 

μια μελωδία θεωρείται κύρια, ενώ οι υπόλοιπες φωνές –ή όργανα–  τη συνοδεύουν 

χρησιμοποιώντας νότες που ανήκουν στην κατάλληλη συγχορδία), την επινόηση της 

συνοδίας μιας μελωδίας με την τεχνική του basso continuo, στην εξέλιξη και 

τελειοποίηση πολλών μουσικών οργάνων, τη δημιουργία «μεγαλύτερων» μουσικών 

έργων και τη διαμόρφωση της ορχήστρας.  

      Η θρησκευτική μουσική την εποχή αυτή εμφανίζει τα ίδια γνωρίσματα. Οι μορφές 

του ορατορίου, της καντάτας, των παθών, ακόμη και οι παλαιές μορφές του μοτέτου 

και της λειτουργίας, επηρεάζονται και χρησιμοποιούν τα στοιχεία της μουσικής 

μπαρόκ. Όλοι οι μεγάλοι συνθέτες, που μας άφησαν τα σπουδαία έργα ενόργανης 

μουσικής και όπερας, έχουν μια ανεπανάληπτης βαθύτητας θρησκευτική μουσική 

δημιουργία. Συνθέτες της εποχής, με πλατύ και πολύμορφο έργο, είναι οι: Claudio 

Monteverdi, Albinoni Tomaso, Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli, Giovanni Battista 

Pergolesi, Alessandro Scarlatti, Domenico Scarlatti, Giuseppe Tartini, Girolamo 

Frescobaldi.  
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ΘΕΜΑΤΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Ιωάννης Παπαδόπουλος ο Κουκουζέλης· ο μελοποιός, ο κωδικοποιητής του 

ψαλτικού ρεπερτορίου και ο υμνογράφος 

2. Μανουήλ ο Χρυσάφης· ο μελοποιός και θεωρητικός 

3. Οι Κρήτες μελοποιοί του ιστ΄ και ιζ΄ αι. 

4. Παναγιώτης Χρυσάφης ο νέος και Γερμανός επίσκοπος Νέων Πατρών· βίος και έργο 

5. Ο μελοποιός και εξηγητής Μπαλάσιος 

6. Πέτρος Μπερεκέτης ο μελωδός· ο παραδοσιακός και νεωτεριστής μουσικός 

7. Πέτρος Πελοποννήσιος και Ιάκωβος ο πρωτοψάλτης· η προσωπική και η μουσική 

τους συναναστροφή 

8. Παρουσιάστε τον σημαντικότερο εκπρόσωπο της κάθε σχολής της Δύσης κατά την 

γνώμη σας 

9. Παρουσιάστε τις μεγαλύτερες μουσικές μορφές του κάθε αιώνα κατά παραλληλία σε 

Ανατολή και Δύση 
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9. Παράγοντες της μουσικής επιτέλεσης: 

χοροί ψαλτών, μονοφωνάρηδες, 

συστήματα αδόντων, σχολές, διδακτικές πρακτικές 

 

 

Λέξεις κλειδιά:  

ψάλτης, χορός ψαλτών, πρωτοψάλτης, δομέστικος, λαμπαδάριος, μονοφωνάρης, 

οφφίκια ψαλλόντων, άμφια ψαλτών, Πατριαρχικές Μουσικές Σχολές, παραλλαγή, 

μετροφωνία 

 

1.  Εισαγωγικά 

      Για την ψαλτική, ως μέσο δοξολόγησης του Θεού και των αγίων Του, και τους 

ψάλλοντες γεγονότα σχετιζόμενα με τη ζωή του Χριστού, γίνονται αναφορές ήδη από 

τους χρόνους της Καινής Διαθήκης. Αλλά και κατά τη μεταποστολική περίοδο η 

ψαλμωδία είναι το βασικό στοιχείο των λατρευτικών πράξεων, κατά τις οποίες 

έκαστος, τηρώντας την τάξη, μπορούσε να ψάλλει ελεύθερα και κατά τις δυνατότητές 

του. Κατά τους πρώτους αιώνες στην ψαλμώδηση συμμετείχαν όλοι οι πιστοί. Οι 

μαρτυρίες των μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας μας είναι επιβεβαιωτικές· «καὶ 

ἡμεῖς οὖν ἐν ὁμονοίᾳ ἐπὶ τὸ αὐτὸ συναχθέντες τῇ συνειδήσει, ὡς ἐξ ἑνὸς στόματος 

βοήσωμεν πρὸς αὐτὸν ἐκτενῶς» (Κλήμεντος, Α΄ επιστολή προς Κορινθίους) και  «ἰδοὺ 

γὰρ ὁ ψαλμὸς ἐπεισελθὼν τὰς διαφόρους ἐκέρασε φωνάς, καὶ μίαν παναρμόνιον ὠδὴν 

ἀνενεχθῆναι παρεσκεύασε˙ καὶ νέοι καὶ γέροντες, καὶ πλούσιοι καὶ πένητες, καὶ 

γυναῖκες καὶ ἄνδρες, καὶ δοῦλοι καὶ ἐλεύθεροι, μίαν τινὰ μελωδίαν ἀνηνέγκαμεν 

ἅπαντες... φθέγγεται ὁ προφήτης, καὶ πάντες ἀποκρινόμεθα καὶ πάντες συνεπηχοῦμεν 

... καὶ εἷς χορὸς ἐξ ἁπάντων συγκεκρότηται» (Ιωάννης Χρυσόστομος, P.G. 12, 486). 

      Την υπό του λαού ψαλμωδία περιγράφει και ο Φίλων ο Ιουδαίος, σημειώνοντας 

ότι οι χριστιανοί «κατὰ τὶς ἀγρυπνίες ἐγειρόμενοι πάντες, διῃροῦντο εἰς δύο χοροὺς 

ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ναοῦ... οἱ χοροὶ δὲ διευθύνοντο ὑπὸ τοῦ λεγομένου πρωτοψάλτου ἢ 

χορολέκτου καὶ χοράρχου. Ἔψαλλον δὲ ὁτὲ μὲν εἷς μόνον, ὁτὲ κατ’ ἀντιφώνησιν 

μετὰ τῶν προσφόρων ἀκροτελευτίων. Ἐπὶ τέλους ἀμφότεροι οἱ χοροὶ οἱονεὶ 

καταλαμβανόμενοι ὑπὸ θείας ἀγάπης, συνηνοῦντο ὁμοθυμαδὸν εἰς ἕνα κοινὸν 
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χορόν», προσμαρτυρώντας ότι πριν την εγκατάσταση των ψαλτών στις εκκλησίες οι 

προσερχόμενοι στον οίκο προσευχής πάντες χριστιανοί συνέψαλλαν κρατούντες στη 

μνήμη τους (προφορική παράδοση) τα χρησιμοποιούμενα στην κοινή λατρεία 

άσματα. 

 

      1.1 Ο θεσμός των ψαλτών       

      Την ψαλτική παράδοση της Εκκλησίας διαμορφωμένη μας την παρέχουν οι 

Αποστολικές Διαταγές και οι αποφάσεις της εν Λαοδικεία Συνόδου. Οι Αποστολικές 

Διαταγές, προβάλλοντας ως πρότυπο την αγγελική ψαλμωδία, κανοναρχούν στους 

ψάλλοντες «ὅπως, ὡς αἱ ἐπουράνιοι φύσεως τῶν ἀσωμάτων δυνάμεων πᾶσαι 

δοξάζουσιν τὸν Θεὸν συμφώνως, οὕτω καὶ ἐπὶ γῆς πάντες οἱ ἄνθρωποι ἐν ἐνὶ στόματι 

καὶ μιᾷ διαθέσει δοξάζωσι τὸν μόνον Θεόν...» (Αποστολικαί Διαταγαί, Β΄, νστ΄, σ. 

158). Από την άλλη, ο ιε΄ Κανόνας της Συνόδου της Λαοδίκειας καθιερώνει τον 

θεσμό των ψαλτών στη λειτουργική πράξη και αποτελεί την απαρχή του διορισμού 

των κανονικών ψαλτών: «Περὶ τοῦ μὴ δεῖν πλὴν τῶν κανονικῶν ψαλτῶν τῶν ἐπὶ τὸν 

ἄμβωνα ἀναβαινόντων καὶ ἀπὸ διφθέρας ψαλλόντων, ἑτέρους τινὰς ψάλλειν ἐν 

Ἐκκλησίᾳ» (Νικοδήμου αγιορείτου, Πηδάλιον, σ. 426).  

 

1.2 Χορός ψαλτών 

      Ο Κανόνας αυτός μας προσφέρει την εικόνα ενός συνόλου ψαλτών, μιας ομάδας 

ψαλτών, που ψάλλουν πάνω στον άμβωνα από τη διφθέρα, και αποκλείει τους 

«λοιπούς» που «συνεξηχούσαν» ή «υπέψαλλαν» τα ακροτελεύτια, σύμφωνα με την 

περιγραφή του τρόπου ψαλμωδήσεως που μας παρέχει ο Καισαρείας Ευσέβιος· «ἑνὸς 

μετὰ ρυθμοῦ κοσμίως ἐπιψάλλοντος οἱ λοιποὶ καθ’ ἡσυχίαν ἀκροώμενοι τῶν ὕμνων 

τὰ ἀκροτελεύτια συνεξηχοῦσιν» (P.G. 20, 184). Η θεσμοθέτηση της τάξεως των 

ψαλτών έρχεται ως εξέλιξη της ανάπτυξης της χριστιανικής υμνογραφίας. Τα νέα 

ποιήματα, άγνωστα ως κείμενα και προφανώς μεγαλύτερα σε έκταση από τους 

σταθερά χρησιμοποιούμενους ψαλμικούς στίχους, αλλά και με διαφορετική μελική 

εκτύλιξη, δεν ήταν εύκολο να απομνημονευθούν και να ψαλούν από τον λαό.  

      Ο κοινότερος τρόπος ψαλμώδησης, όπως φάνηκε και από τη μαρτυρία του 

Ευσεβίου, ήταν ο καθ’  υπακοήν, ωστόσο και ο αντιφωνικός τρόπος ψαλμώδησης, 

που γίνεται από δύο χωριστές ομάδες ψαλτών ή από δύο ψάλτες, που αντιφωνούν 

μεταξύ τους κατά διαδοχή, ήταν παλαιά παράδοση, που ανάγεται στον α΄ αι. Η 

πρακτική της αντιφωνικής ψαλμώδησης καταγράφεται επισήμως στην ανατολή του 
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β΄ αι. από τον Ιγνάτιο τον Θεοφόρο, ο οποίος «ὀπτασίαν εἶδεν ἀγγέλων διὰ τῶν 

ἀντιφώνων ὕμνων τὴν ἁγίαν Τριάδα ὑμνούντων, καὶ τὸν τρόπον τοῦ ὁράματος τῇ ἐν 

Ἀντιοχείᾳ Ἐκκλησίᾳ παρέδωκεν. Ὅθεν ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίααις αὕτη ἡ παράδοσις 

διεδόθη» (Σωκράτους, P.G. 67, 689-692). Και γνωρίζουμε ότι στα μέσα του δ΄ αι., οι 

μοναχοί Φλαβιανός και Διόδωρος «πρῶτοι διχῇ διελόντες τοὺς τῶν ψαλλόντων 

χορούς, ἐκ διαδοχῆς ἄδειν τὴν δαυϊτικὴν ἐδίδαξαν μελῳδίαν», ισχυροποιώντας και 

διαδίδοντας την αντιφωνική, υπό των δύο χορών, ψαλμώδηση στην Εκκλησία· «καὶ 

τοῦτο, ἐν Ἀντιοχείᾳ πρῶτον ἀρξάμενον, πάντοσε διέδραμε καὶ κατέβαλε τῆς 

οἰκουμένης τὰ πέρατα» (Θεοδωρήτου, P.G. 82, 1060).  

 

1.3 Οφφίκια ψαλτών 

      Με την εμφάνιση των πρώτων Τυπικών και πολύ περισσότερο με  τη σύνταξη των 

μουσικών χειρόγραφων βιβλίων, αρχίζουν να καταγράφονται λειτουργικές και 

ψαλτικές λεπτομέρειες, που κομίζουν ειδήσεις για τους ψάλτες, τα οφφίκιά τους, τη 

μόρφωσή τους, τα καθήκοντά τους, τις αμοιβές τους. Οι βυζαντινοί ψάλτες είναι οι 

δάσκαλοι της πράξης και της θεωρίας της τέχνης και οι συνθέτες των 

εκκλησιαστικών μελών, είναι οι εκφραστές της Ψαλτικής Τέχνης. Η ποικιλώτατη 

ορολογία αφορά στους ψάλτες ως πρόσωπα, στην τέχνη της μελουργίας και στην 

τέχνη της ερμηνείας των πολυειδών μελών. Μαρτυρούνται οι ψαλτικοί τίτλοι που 

αποδίδονται στους εμπλεκομένους στην επιτέλεση της ψαλτής λατρείας, από τους 

οποίους ξεχωρίζουν ο μαΐστορας, ο πρωτοψάλτης, ο λαμπαδάριος, οι δομέστικοι των 

δύο χορών, ο πριμικήριος, ο λαοσυνάκτης, ο πρωτοπαπάς, ο κανονάρχος, ο 

πρωτοκανονάρχος, ο πρωταποστολάρης, ο μονοφωνάρης και ο καλοφωνάρης, ο 

βαστακτής και ο αναγνώστης, μας γνωστοποιείται δε και μια ευρύτατη ψαλτική 

ορολογία, όπως  ψάλτης πρώτου χορού, ψαλταναγνώστης, πατριαρχικοί, αγιοσοφίτες, 

βασιλικοί, κοσμικοί, αποστολίτες, χοράρχης, χειρονόμος, εβδομαδάριος χορός, 

παραδομέστικος, μελωδός, ιεροψάλτης, κ.ά., που αντικατοπτρίζει και την πρακτική 

διαφοροποίηση των φορέων της Ψαλτικής και τα διαφορετικά περιβάλλοντα στα 

οποία έψαλλαν.  

      Οι ψάλτες, ως οφφικιάλιοι ενταγμένοι στον κατώτερο κλήρο, διακρίνονται και 

από την αμφίεσή τους. Φορούν, κατά τη βυζαντινή περίοδο, το φελώνιο και το 

σφικτούριο, ενώ στο κεφάλι τους φέρουν σκαράνικο ή το σκιάδιο. Κατά τους ιη΄ και 

ιθ΄ αι. γενικεύθηκε η χρήση του μοναχικού ράσου και καλύμματος «τῆς κεφαλῆς 
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ὁμοιόμορδον καὶ ὁμόχρουν ἐκ μέλανος βελούδου κατεσκευασμένον ἐν σχήματι 

εὐαρμόστῳ καὶ εὐπρεπεῖ».  

 

2. Συστήματα αδόντων 

2.1 Οι χοροί ψαλτών στον κοσμικό τύπο 

      Την εναργέστερη εικόνα της διάρθρωσης του κοσμικού χορού των ψαλλόντων 

μάς την παρέχει ο Συμεών Θεσσαλονίκης μέσα από την παράδοση της τάξης του 

καθεδρικού ναού της αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας «καὶ ἱερεῖς μὲν 

ἀρχόμενοι τῶν θείων ὕμνων, τοῦ ἱεροῦ βήματος ἔνδοθεν, τὰς περὶ Θεὸν πρώτας 

εἰκονίζουσι τάξεις. Διάκονοι δὲ σὺν ἀναγνώσταις καὶ ὑμνῳδοῖς, τοὺς θείους τε 

ψαλμοὺς καὶ τὰς ἱερὰς Γραφὰς κατὰ τάξιν διαδεχόμενοι, τὴν μέσην τῶν οὐρανίων 

χορείαν ἐμφαίνουσι. Λαὸς δὲ ἅπας, ὀρθῶς ἔχων περὶ τὴν πίστην προθέσει ψυχῆς, τοῖς 

μελῳδοῦσι συνάπτεται, τὸν ἀπὸ Θεοῦ ἐκκαλούμενος ἔλεον. Ἐμφαίνει δ’ οὕτος τὴν 

τελευταίαν τάξιν  μεθ’ ὧν οὐ θέμις συνίστασθαι ἢ κακεργάτην ἢ ἑτερόδοξον» (χφ. 

ΕΒΕ 2047, φ. 5β). Η υπό του Συμεών συμπερίληψη του λαού στους ψάλλοντες θα 

πρέπει να εκληφθεί ως αναχρονιστική και υπενθυμιστική της παλαιάς συνήθειας, 

κατά την οποία ο λαός «καθ’ ἡσυχίαν ἀκροώμενος τῶν ὕμνων τὰ ἀκροτελεύτια» 

έψαλλε και όχι ως ζωντανή κατά την εποχή του παράδοση, διότι ο ίδιος συμπληρώνει 

ότι «ὀφείλομεν τοίνυν ἡμῖν, τοῖς ἱεροῖς ναοῖς προσεδρεύειν, καὶ εὐλογεῖν ἡμῶν καὶ 

ἀνυμνεῖν καὶ δοξολογεῖν ἐν παντὶ καιρῷ τὸν πάντων δεσπότην...ὅτι τετάγμεθα ἀντὶ 

παντὸς τοῦ λαοῦ αἰνεῖν ἡμᾶς τὸν Θεόν, καὶ ἔξαρχοι τῆς τῶν πιστῶν ὁμηγύρεως, καὶ 

ἀντὶ γλώττης τοῦ λαοῦ παντὸς καθεστήκαμεν».  

 

2.2 Οι μοναστηριακοί χοροί ψαλτών  

      Παρόλο που οι μοναχοί δεν έλαβαν εξ αρχής θετική στάση προς την ψαλμωδία 

και κυρίως προς τις κοσμικές πρακτικές, προϊόντος του χρόνου πλούτισαν τις μακρές 

ακολουθίες τους με το άσμα και μετέτρεψαν τον τύπο της προσευχής τους σε 

ασματικώτερο του κοσμικού. Η ψαλμωδία απέκτησε κυρίαρχη θέση στη μοναχική 

λατρεία και οι διακονητές του αναλογίου είχαν ως μείζον έργο την υμνωδία του Θεού 

«μετὰ σπουδῆς δὲ μάλιστα θερμοτάτης καὶ ἐγρηγόρσεως πλείστης». Στα μοναστήρια 

η ψαλμώδηση γίνεται από τον μοναστικό χορό, ο οποίος οργανώνεται  από τον 

εκκλησιάρχη που ρυθμίζει τα ψαλλόμενα και αναγινωσκόμενα –βάσει του χρόνου 

διάρκειας των νυχθήμερων ακολουθιών και των αγρυπνιών– και επιστατεί στους 

ψάλλοντες. Κεντρικό ρόλο στη μοναστηριακή ψαλτική πρακτική έχει ο κανονάρχος. 
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Ήδη από την εποχή του Θεοδώρου Στουδίτου περιγράφονται τα αυξημένα καθήκοντά 

του και η μεγάλη του ευθύνη στην ακριβή και εύτακτη τέλεση των ακολουθιών. Στο 

μοναστηριακό σύστημα ψαλμώδησης βρίσκουμε τους διαβαστές ή αναγνώστες, που 

αναλαμβάνουν την «πολλή» ανάγνωση των μεγάλων σε έκταση μοναχικών 

προσευχών, τον δομέστικο και τους βαστακτές, τους επιφορτισμένους με το 

ισοκράτημα.  

 

      3.Σχολές       

      Μέσα από τη γνωστότατη και συχνάκις ανθολογούμενη στην ενότητα της 

Προθεωρίας της Ψαλτικής Τέχνης οκτάηχη νουθεσία προς τους μέλλοντας μαθείν την 

μουσικήν επιστήμην «ὁ θέλων μουσικὴν μαθεῖν καὶ θέλων ἐπαινεῖσθαι, θέλει πολλὰς 

ὑπομονάς, θέλει πολλὰς ἡμέρας», ο πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού 

Εκκλησίας Παναγιώτης Χρυσάφης ο νέος (β΄ μισό ιζ΄αι.) μας πληροφορεί για τον 

τρόπο που διδασκόταν η Ψαλτική Τέχνη στην εποχή του, αλλά και πριν από αυτήν, 

καθότι οι στίχοι αυτοί, με μια μικρή παραλλαγή, απαντούν από το ιε΄ ήδη αιώνα στις 

χειρόγραφες πηγές. Μας λέει, λοιπόν, ότι η εκμάθηση της Ψαλτικής ήταν υπόθεση 

ιδιωτική, που προϋπέθετε στενή σχέση, πολλές υπομονές και μακροχρόνια παραμονή 

του μαθητή κοντά σε έναν τεχνίτη δάσκαλο. Η διδασκαλία της μουσικής τόσο για το 

πρακτικό όσο και για το θεωρητικό μέρος της ήταν αδύνατο να γίνει «χωρὶς φωνῆς 

ζώσης»  και η βασική έγνοια κάθε μαθητή ήταν να μάθει να τραγουδά τις θέσεις, 

όπως του τις έψαλε κατά την προφορική διδασκαλία ο δάσκαλός του. Κεφαλαιώδους 

σημασίας για τη θεωρητική κατάρτιση των μαθητών ήταν η διδασκαλία της μουσικής 

γραφής, των τόνων και των πνευμάτων, δηλαδή η γνώση των ήχων, των ιδιωμάτων 

αυτών, αλλά και της χρήσεως και της σημασίας των φθορών και η διαδικασία 

μελέτης και κατανόησης των θέσεων, στοιχείο που οδηγούσε στο ζητούμενο, δηλαδή 

στην τελική ερμηνεία, στην ορθή ψαλμώδηση οποιουδήποτε ψάλματος.  

      Στην Κωνσταντινούπολη, το κυριότερο κέντρο κάθε μουσικής δραστηριότητας, 

μνημονεύεται για πρώτη φορά το έτος 1727 οργανωμένη διδασκαλία της Ψαλτικής, 

με την ίδρυση Σχολής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Μουσικού Φροντιστηρίου, 

«προνοίᾳ πατριαρχικῇ», στην οποία διδάσκονταν σε τρεις κλάσεις «καὶ δὶς τῆς 

ἡμέρας...ἐκεχερείας τε πολλὰς μὴ ἄγειν οὐδὲ ἀργίας» η Παπαδική, το μέγα 

Στιχηράριον και το Αναστασιματάριον. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ως 

θεματοφύλακας της παραδόσεως, αναλαμβάνει πλέον τη μέριμνα για τη διαφύλαξη 

και τη διάδοση της εκκλησιαστικής μουσικής, συστήνοντας κατά καιρούς έξι ακόμη 
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Πατριαρχικές Μουσικές Σχολές, με σπουδαιότερη την ιδρυθείσα κατά το έτος 1815 

Μουσική Σχολή για τη διδασκαλία της νέας γραφής της Ψαλτικής. Η Σχολή 

λειτούργησε έξι χρόνια και ετοίμασε ένα μεγάλο αριθμό μουσικών. Η διδακτική της 

πράξη ξεπέρασε τα όρια της Πόλης και έφτασε σε πολλές περιοχές της Μ. Ασίας, της 

Ελλάδας και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών. 

      Ως η πλέον οργανωμένη Σχολή θα πρέπει να μνημονευθεί η επί πατριαρχίας 

Γρηγορίου του ΣΤ΄ ανασυγκροτηθείσα το έτος 1868 ΣΤ΄ Πατριαρχική Μουσική 

Σχολή, η οποία λειτούργησε με έναν άρτιο κανονισμό, αποτελούμενο από ιθ´ άρθρα 

και δασκάλους τους δοκιμώτερους εκπροσώπους της Ψαλτικής Τέχνης (Γ. Βιολάκη, 

Γ. Ραιδεστηνό, Στέφανο Βυζάντιο, Παν. Κηλτζανίδη κ.ά.). Στις δραστηριότητες της 

Σχολής θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ο προγραμματισμός και η έκδοση των 

Απάντων των Παλαιών Δασκάλων στη σειρά Μουσική Βιβλιοθήκη, με σκοπό την 

κάλυψη των διδακτικών αναγκών των μαθητών της Σχολής.  

      Η θεραπεία της καλής αυτής τέχνης δεν εξαντλείται τα χρόνια αυτά μόνο στην 

Κωνσταντινούπολη. Στην Αθήνα, η Ελληνική Κυβέρνηση ιδρύει δύο Σχολεία 

Ψαλτικής, «εἰς τὰ ὁποῖα ἐμποροῦν νὰ διδάσκονται ἀνεξόδως ὅσοι ἔχουν κλίσιν εἰς 

τὴν Ψαλτικήν», ενώ και στη Σάμο «συνιστᾶται Σχολὴ Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς» 

με τριετή διάρκεια διδασκαλίας και της θεωρίας, αλλά και της πράξης.  

      Όλη όμως τη χρονική περίοδο από την εποχή της επιβολής της Νέας Μεθόδου 

μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες του κ΄ αι., το Οικουμενικό Πατριαρχείο, με συνεχή 

μέριμνα, με τρόπο συστηματικό, μεθοδικό και παιδαγωγικό, έγινε ο οιακοστρόφος 

της ψαλτικής κληρονομιάς, κανονίζοντας την ψαλτική ευταξία με καινοτόμες 

αποφάσεις, παρεμβαίνοντας με εμπνευσμένες απανταχούσες, κάθε φορά που η γνήσια 

ψαλτική και η διδασκαλία της κινδύνευε να επηρεαστεί από αλλότρια μουσικά 

στοιχεία.  

 

      4.Διδακτική πρακτική 

      Η εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής ήταν πάντοτε άμεση παράδοση από 

τον δάσκαλο στον μαθητή. Η διδασκαλία της απαιτούσε άριστη σχέση και 

μακροχρόνια μαθητεία κοντά σε έναν έμπειρο και τέλειο γνώστη της τέχνης. Η 

διδακτική διαδικασία ήταν προφορική· «ἀδύνατον ἦταν νὰ μάθῃ (κάποιος) τὴν τέχνην 

χωρὶς φωνῆς ζώσης, καὶ μόνον διὰ γράμματος» (ΕΒΕ 968, φ. 177α). Το γεγονός αυτό 

αποτελεί και τον βασικό λόγο της μη σύνταξης συστηματικών θεωρητικογραφημάτων 

για την εκμάθηση και διδασκαλία της Ψαλτικής, μέχρι και τις αρχές του ιθ΄ αι. 
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περίπου. Παρόλο που τα σχετικά θεωρητικά κείμενα είναι πολλά, τα κεφάλαια αυτών 

δεν αναφέρονται σε όλα τα θεωρητικά ζητήματα, έλλειψη που αναπλήρωνε 

σαφέστατα ο δάσκαλος· «καὶ αὐτὸ ἔχει ἔννοιαν, καὶ ρώτα τὸν διδάσκαλόν σου νὰ τὸ 

μάθῃς» (ΕΒΕ 968, φ. 177α).  

      Ο θεωρητικός λόγος της Ψαλτικής Τέχνης μας παραδίδεται μέσα από δύο 

κατηγορίες κειμένων, τις ψαλτικές «μεθόδους» που στεγάζονται στην εισαγωγική 

ενότητα της Παπαδικής, την Προθεωρία, και τις θεωρητικές συγγραφές που 

καλύπτουν συγκεκριμένη θεωρητική ύλη και όχι τη σύνολη θεωρία της Ψαλτικής.  

      Στην Προθεωρία της Παπαδικής ανθολογήθηκε το βασικότερο διδακτικό 

θεωρητικό υλικό, μέχρι και τις αρχές του ιθ΄ αι. Το υλικό αυτό μπορεί να διακριθεί σε 

δύο μέρη, στο θεωρητικό και το πρακτικό. Το πρώτο, συμπυκνώνει την περί της 

σημαδογραφίας (περί του ίσου, των φωνητικών σημαδιών, της διαστηματικής-

μετροφωνικής αξίας αυτών, των σωμάτων και πνευμάτων, των αφώνων σημαδιών, 

των φθορών, των αργιών, των θέσεων, αλλά και περί της συνθέσεως των σημαδιών 

στην ανάβαση και κατάβαση των φωνών, της αρχής της υπόταξης και ασκήσεις 

χειρονομίας) και οκταηχίας (περί των ήχων, των μέσων ήχων, των διφώνων των 

πλαγίων ήχων, των ονομάτων και των μαρτυριών αυτών, των απηχημάτων κ.ά.) της 

Ψαλτικής διδασκαλίας. Το δεύτερο μέρος, το πρακτικό, περιλαμβάνει τις γνωστές 

«μεθόδους» (μικρά μουσικά κείμενα, εν είδει ασκήσεων μουσικής προγύμνασης, για 

την προετοιμασία των μαθητών και την εκμάθηση των θέσεων της Ψαλτικής), 

μετροφωνικές ασκήσεις, ενδιαφέροντα εποπτικά σχήματα διδασκαλίας της τέχνης 

(τον τροχό της οκταηχίας, το δένδρο της παραλλαγής κ.ά.) και κανόνια.  

      Οι θεωρητικές συγγραφές, βυζαντινές και μεταβυζαντινές, αποτελούν 

ενδιαφέροντα θεωρητικά εγχειρίδια, στα οποία προβάλλονται και ερμηνεύονται 

βασικές θεωρητικές έννοιες της Ψαλτικής Τέχνης. Μνημονευταίες οι συγγραφές των 

Αγιοπολίτη, Γαβριήλ ιερομονάχου, Μανουήλ Χρυσάφη, Ακακίου Χαλκεοπούλου, 

Ιωάννου Πλουσιαδηνού, Ιωάννου Λάσκαρη, Κυρίλλου Μαρμαρηνού, Αποστόλου 

Κώνστα, καθώς και διάφορα ανώνυμα συγγράμματα, καταστρωμένα στη μορφή των 

ερωταποκρίσεων. Με τη μεταρρύθμιση της Νέας Μεθόδου προέκυψαν νέα 

θεωρητικά δεδομένα, που κατέγραψε στο Μέγα Θεωρητικό της Μουσικής ο 

Χρύσανθος ο εκ Μαδύτων, από το οποίο αποκυήθηκαν όλα τα θεωρητικά έργα που 

συντάσσονται μέχρι τις μέρες μας.  

      Η διαδικασία εκμάθησης της Ψαλτικής περνούσε μέσα από τρεις βαθμίδες, τη 

μετροφωνία, την παραλλαγή και το μέλος.  Ο θεωρητικογράφος Γαβριήλ ιερομόναχος 
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περιγράφοντας τη συγκεκριμένη διαδικασία σημειώνει: «Ἔστι γὰρ οἷον ἀρχὴ καὶ 

θεμέλιος ἡ λεγομένη μετροφωνία. Ταύτην γὰρ ὁ καλῶς μετελθὼν ῥαδίως ἂν καὶ 

τἄλλα τῆς ψαλτικῆς κτήσαιτο· χωρὶς δὲ ταύτης οὐδὲν κατορθωκὼς εἴη ἂν ὁ ψάλτης. 

Μετὰ δὲ ταύτην ἔστιν ἡ παραλλαγή, ἣν δεῖ ἐξασκῆσαι καλῶς, καὶ οὕτως ὡς ἐν ὁποίᾳ 

ἂν εἴη φωνῇ, τὸν ἐκείνης ἦχον ἑτοίμως ἔχειν ἀποδοῦναι. Ταῦτα μὲν οὖν 

χαρακτηρίζουσι τὸν ψάλτην, οὐ μὴν δὲ τὸν τέλειον» (Christian Hannick-Gerda 

Wolfram, Gabriel Hieromonachos, σ. 90). Κατά τον Χρύσανθο παραλλαγή ήταν «τὸ 

νὰ ἐφαρμόζωσι τοὺς πολυσυλλάβους φθόγγους ἐπάνω εἰς τοὺς ἐγκεχαραγμένους 

χαρακτῆρας τοῦ ποσοῦ τῆς μελωδίας, ψάλλοντες αὐτοὺς συνεχῶς ἐπί τε τὸ ὀξὺ καὶ 

ἐπὶ τὸ βαρὺ, καὶ οὐδέποτε ἐπὶ τὸ ἴσον, ἢ ὑπερβατῶς», μετροφωνία ήταν «τὸ νὰ 

ψάλλωσι τὸ μεμελισμένον τροπάριον, καθὼς ζητοῦσι μόνον οἱ χαρακτῆρες, οἵτινες 

γράφουσι τὸ ποσὸν τῆς μελῳδίας, χωρὶς νὰ παρατηρῆται τὸ ζητούμενον ἀπὸ τὰς 

ὑποστάσεις καὶ θέσεις» και μέλος ήταν «τὸ νὰ ψάλλωσι τὸ μεμελισμένον τροπάριον, 

καθὼς ζητοῦσιν αἱ θέσεις τῶν χαρακτήρων μετὰ τῶν ὑποστάσεων, δι’ ὦν γράφεται 

ὄχι μόνον τὸ ποσὸν τῆς μελῳδίας, ἀλλὰ καὶ τὸ ποιόν, χωρὶς νὰ παρατρέχηται καὶ τὸ 

κείμενον τῶν λέξεων» (Χρύσανθος εκ Μαδύτων, Θεωρητικὸν μέγα τῆς μουσικῆς, σσ. 

XLVI-XLVIII, §§ 69-73).  

 

5. Schola Cantorum 

      Η Schola Cantorum ιδρύθηκε από τον πάπα Γρηγόριο τον Α΄. Πρόκειται για το 

κύριο κέντρο μουσικής εκπαίδευσης, που προσέφερε μια οργανωμένη –δύο κύκλων–

μουσική μόρφωση, στα παιδιά που φοιτούσαν σ’ αυτό, με σκοπό την επάνδρωση του 

Παπικού Παρεκκλησίου. Ο πρώτος κύκλος της μουσικής τους εκπαίδευσης, 

διάρκειας εννέα ετών, έδινε στους μαθητές τη δυνατότητα τελειοποίησης της 

ανάγνωσης και εκμάθησης της εκφωνητικής απαγγελίας των βιβλικών 

αναγνωσμάτων, ώστε να αποδίδουν άριστα τους τονισμούς των λέξεων και τα 

νοήματα των φράσεων. Με την ολοκλήρωση του πρώτου αυτού κύκλου οι μαθητές 

έπρεπε να γνωρίζουν από στήθους τα μέλη που διδάχθηκαν. Υπεύθυνος της 

διδασκαλίας ήταν ο primicerius-magister, ένας έμπειρος δάσκαλος και τεχνίτης 

μελουργός. Από τους σπουδαστές αυτούς πολλοί συνέχιζαν σε ένα δεύτερο, ανώτερο 

επίπεδο, κατά το οποίο η διδασκαλία κινούνταν, κυρίως, γύρω από δύο μεγάλα 

κεφάλαια της θεωρίας της μουσικής, την τροπικότητα και τη ρυθμική των μελών.  
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10. Εθνικές γλώσσες, τοπικές μουσικές παραδόσεις 

και εκκλησιαστική μουσική 

 

 

Λέξεις κλειδιά: 

μουσική, γλώσσα, μουσική γλώσσα, θέσεις, προσαρμογή, τονισμός, γλωσσική 

έκφραση, Αναστασιματάριο 

 

1. Εισαγωγικά 

      Kάθε μουσική έκφραση που υπηρετεί την κοινότητα, κατ’ εξοχήν δηλαδή κάθε 

εκκλησιαστική μουσική, έχει ως σκοπό την ανάδειξη του λατρευτικού λόγου και εκ 

των πραγμάτων συνυπάρχει σε δισυπόστατη, αδιαίρετη και αχώριστη οντότητα με τη 

γλώσσα. Είναι χαρακτηριστικό πως αντιλαμβάνεται την εκκλησιαστική ως επική 

μουσική ο Hegel στην Αισθητική του: «Ἡ ἐκκλησιαστικὴ μουσική, στὸ βαθμὸ ποὺ 

δὲν ἔχει νὰ κάνει μὲ τὸ ὑποκειμενικὰ-ἑνικὸ αἴσθημα, ἀλλὰ μὲ τὸ οὐσιῶδες 

περιεχόμενο κάθε αἰσθήματος ἢ μὲ τὸ γενικὸ αἴσθημα τοῦ ἐκκλησιάσματος ὡς 

συνόλου, εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἐπικῆς ὑφῆς» (G. W. F. Hegel, Η αισθητική της 

μουσικής, εισαγωγή-μετάφραση Μάρκος Τσέτσος, Αθήνα 2000, σ. 105). Και 

παρακάτω εξηγεί ποια πρέπει να είναι η στάση του ερμηνευτή-καλλιτέχνη στο 

πλαίσιο μιας τέτοιας επικής -διηγηματικής θα λέγαμε εμείς- μουσικής τέχνης: «Τὸ 

ἔπος, ὅπου ὁ ποιητὴς θέλει νὰ ξεδιπλώσει μπρός μας ἕναν ἀντικειμενικὸ κόσμο 

περιστατικῶν καὶ ἐνεργημάτων, δὲν ἀφήνει στὸν ἀπαγγέλοντα ραψωδὸ ἄλλα 

περιθώρια, ἀπὸ τὸ νὰ ἀπωθεῖ τὴν ἀτομική του ὑποκειμενικότητα χάριν τῶν πράξεων 

καὶ τῶν συμβάντων τὰ ὁποῖα ἀφηγεῖται. Ὅσο λιγότερο αὐτοπροβάλλεται, τόσο τὸ 

καλύτερο· καὶ μάλιστα χωρὶς ζημία μπορεῖ νὰ εἶναι μέχρι μονότονος καὶ ἄψυχος. Τὸ 

πρᾶγμα πρέπει νὰ ἐπιδρᾶ, ἡ ποιητικὴ ἐκτέλεση, ἡ ἀφήγηση, ὄχι τὸ ἐμπράγματο ἠχεῖν, 

ὁμιλεῖν καὶ ἀφηγεῖσθαι. Ὅταν δηλαδὴ ἡ σύνθεση εἶναι τόσο, τρόπον τινά, 

ἀντικειμενικὰ γεροδεμένη, ὥστε ὁ ἴδιος ὁ συνθέτης νὰ ἔχει μεταφέρει σὲ ἤχους μόνο 

τὸ πρᾶγμα ἢ τὸ ἐντελῶς γεμᾶτο ἀπὸ τὸ πρᾶγμα αἴσθημα, τότε καὶ ἡ ἀναπαραγωγὴ  

πρέπει νὰ εἶναι τέτοιου ἀντικειμενικοῦ τύπου…». 
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      Εδώ τίθεται κατ᾽ αρχάς το γενικότερο ζήτημα της σχέσης μουσικής και γλώσσας 

στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής μουσικής.  

      Οι έννοιες γλώσσα και μουσική από τον ανυποψίαστο νου νομίζονται, 

ενδεχομένως, άσχετες μεταξύ τους, αν όχι αντίθετες. Ωστόσο, αφ᾿ ενός η ιστορία του 

πράγματος, αφ᾿ ετέρου η σύγχρονη επιστήμη της μουσικολογίας μιλούν περί του 

αντιθέτου. Οι αρχαίοι Έλληνες, πρώτα, με τον όρο μουσική εννοούσαν την 

αδιάσπαστη ενότητα λόγου-γλώσσας και μελωδίας στον στίχο. Δεν αναγνώριζαν στον 

στίχο δύο διαφορετικές οντότητες, δύο χωριστά συστατικά, ποίηση και μουσική· ήταν 

μια μονάδα, ο «ηδυσμένος λόγος» του Αριστοτέλη, η Μουσική. Στους αιώνες που 

ακολούθησαν, κυρίως μετά τον ε΄ αι π.Χ., μαζί με την εγκατάλειψη ουσιαστικά της 

(γλωσσικής) προσωδίας, «κατὰ τὴν διαδικασία τῆς συρρίκνωσης τοῦ γλωσσικοῦ ἠχο-

σώματος ἀπόμεινε μόνο του, σὰν κατάλοιπο, ἕνα μουσικὸ περίβλημα, ποὺ ἀπέκτησε 

αὐτοτέλεια, ἔγινε αὐτὸ ποὺ ὀνομάζουμε σήμερα μουσική» (Θρ. Γ. Γεωργιάδη, Μουσι-

κὴ καὶ Γλῶσσα, μτφ. Δημ. Θέμελης, ἐκδ. Νεφέλη-Μουσική, Ἀθήνα 1994, σ. 24). 

      Η σύγχρονη επιστήμη της μουσικολογίας αντιμετωπίζει τη μουσική ως μια 

ιδιότυπη γλώσσα με όλα τα γνωρίσματα και τις ιδιότητες μιας γλώσσας ικανής να 

μεταδώσει μηνύματα. Και τούτο κυρίως γιατί, παρόλο που δεν είναι ιδιαιτέρως 

ευδιάκριτο το «μουσικό» σημαινόμενο σε σχέση με το «μουσικό» σημαίνον, εν 

τούτοις η μουσική είναι ικανή να αφηγηθεί καταστάσεις -ως «προγραμματική»-, να 

περιγράψει μη μουσικά -έστω και δευτερογενώς- ηχηρά γεγονότα και να παραστήσει 

γεγονότα που υποπίπτουν στις άλλες πέραν της ακοής ανθρώπινες αισθήσεις 

(εκμεταλλευόμενη το φαινόμενο της συναισθησίας). Επομένως, είναι λογικό ότι η 

μουσική τέχνη μπορεί να παρουσιάζεται -κυρίως στα πλαίσια του δυτικού μουσικού 

πολιτισμού- ως απολύτως αυτοτελής έκφραση του ανθρωπίνου πνεύματος, 

χωρισμένη από το αρχαιοελληνικό της ταίρι, τον λόγο.  

      Η Ψαλτική Τέχνη, ωστόσο, μοιάζει να μη νοιάζεται για την αυτονομία της μουσι-

κής, ούτε για τα πολλά, ομολογουμένως, εκφραστικά της μέσα. Η «μουσική γλώσσα» 

δεν ενδιαφέρει να «ακούγεται» στη λατρεία, παρ᾿ όλο που δίχως τον ήχο της δεν τε-

λείται καμιά λατρευτική πράξη. Ποιος είναι, όμως, ο ρόλος της μουσικής εν 

προκειμένω; Τυπολογικά ανάλογος με εκείνον της Θεοτόκου, διά της οποίας «ὡράθη 

βροτοῖς Λόγος σεσαρκωμένος», δηλαδή η μουσική είναι ο φορέας της σάρκωσης του 

λατρευτικού λόγου (βιβλικού, ευχητικού, υμνολογικού), ή αλλιώς, το πρόσλημμά του 

με το οποίο γίνεται προσιτός στην εκκλησιαστική κοινότητα. Συνεπώς, η μουσική υ-
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ποτάσσεται στον λόγο, προσφέροντας τον εαυτό της -κατά το «ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· 

γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου» (Λουκ. 1,38) στην ερμηνεία του. 

      Στη μονοφωνική εκκλησιαστική μουσική αποκαθίσταται κατά κάποιο τρόπο η 

συνάφεια γλώσσας και μουσικής, δεδομένου ότι δεν γίνεται πια αναφορά σε ποίηση 

και μουσική, αλλ᾿ ο όρος που επικρατεί είναι «μέλος». Τι είναι μέλος; «Εἶναι πᾶν 

ρῆμα ἐξερχόμενον καὶ μουσικῶς προφερόμενον, ἤτοι ᾀδόμενον ἐκ τοῦ στόματος τοῦ 

ἀνθρώπου» (Γρ. Θ. Στάθη, Οι αναγραμματισμοί και τα μαθήματα της Βυζαντινής 

Μελοποιίας, Αθήνα 19984, σ. 23) και «ἐκ τριῶν συγκείμενον, λόγου τε καὶ ἁρμονίας 

καὶ ῥυθμοῦ» (Πλάτωνος, Πολιτεία, 398d).  

 

2. Ανατολή 

2.1 Η προσαρμοστικότητα του ψαλτικού μέλους 

2.1.1 Η προτεραιότητα του λόγου 

      Για τον λόγο της ανάδειξης του υμνογραφικού λόγου, η Ψαλτική ξεδιπλώνει τις 

μελωδικές της κινήσεις οριζόντια στο πλαίσιο τετραχόρδων και πενταχόρδων. 

Επιπλέον, δεν εγκλωβίζεται στην κανονικότητα της επανάληψης ενός συγκεκριμένου 

ρυθμικού ποδός, αλλά επιτρέπει την εναλλαγή των ρυθμικών ποδών ανάλογα με τον 

τονισμό του ποιητικού-υμνογραφικού κειμένου. Έτσι, πολλές φορές το ρήμα 

«τονίζω» χρησιμοποιείται αντί του μελοποιώ ή συνθέτω. Εξάλλου και η 

σημειογραφία της Ψαλτικής είναι ένα παράλληλο προς το γλωσσικό, μουσικό 

αλφάβητο, του οποίου η ορθογραφία αποφασιστικά καθορίζεται από την ορθογραφία 

και τον τονισμό των λέξεων του ποιητικού κειμένου, όπως είδαμε. 

 

      2.1.2 Η στερεοτυπικότητα του ψαλτικού μέλους – «Θέσεις» και μουσικές 

γραμμές 

      Ωστόσο, ίδια και μεγαλύτερη σημασία έχει η στερεοτυπικότητα του ψαλτικού 

μέλους. Η επανάληψη κοινών και γνωστών μελωδιών, η οποία εξυπηρετεί αφ᾽ ενός 

την εύκολη συμμετοχή στη λατρευτική επιτέλεση, αφ᾽ ετέρου την καλλιέργεια του 

κοινού «γούστου» του εκκλησιαστικού πληρώματος και καθιστούν το λατρευτικό 

άκουσμα οικείο.  Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της ψαλτής 

λατρείας βασίζεται στις προσαρμογές των υμνολογικών κειμένων σε συγκεκριμένες 

ήδη γνωστές μελωδίες. Πρόκειται για τα διάφορα «προσόμοια» τροπάρια, που 

ποιητικά ισοσυλλαβούν και ομοτονούν με κάποιο ρυθμοτονικό και μελικό πρότυπο, 

το οποίο λέγεται «πρόλογος» ή «αυτόμελο» ή στην περίπτωση του ποιητικού είδους 
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του κανόνα «ειρμός». Το ένα από τα τρία γένη της ψαλτικής μελοποιίας, ως γνωστόν, 

έχει ως αντικείμενο αυτά τα μελικά πρότυπα και λέγεται «Ειρμολογικό». 

      Παράλληλα, όμως, υπάρχουν τα λεγόμενα στιχηρά ιδιόμελα αλλά και οι διάφοροι 

ψαλμοί, όπου η προσαρμοστικότητα του μέλους δεν είναι το βασικό ζητούμενο. 

Παρόλα αυτά χρησιμοποιούνται κι εδώ κάποιες συγκεκριμένες μελωδικές φράσεις, οι 

λεγόμενες «θέσεις» στις οποίες προσαρμόζονται οι διάφορες λέξεις. Και εδώ πάλι ο 

αριθμός των συλλαβών των λέξεων και ο τονισμός τους είναι καθοριστικά στοιχεία 

για την επιλογή της μιας ή της άλλης θέσης. 

      Έτσι, καμιά σύνθεση στη σοβαρή και κλασική εκδοχή της ψαλτικής μελοποιίας 

δεν είναι απροϋπόθετη δημιουργία του μελοποιού. Ο μελοποιός στην Ψαλτική πρέπει 

να γνωρίζει το μελωδικό υλικό των παραδεδομένων και καθιερωμένων «θέσεων» και 

αυτό να χρησιμοποιεί στο κτίσιμο της δικής του νέας σύνθεσης.  

      Μοιάζει, λοιπόν, ότι η σύνθεση είναι σύμφυτη με την προσαρμογή, και 

αντιστρόφως, πρέπει να γίνει παραδεκτό ότι κάθε προσπάθεια προσαρμογής άλλου 

ποιητικού κειμένου σε προϋπάρχουσα μελωδία θα έπρεπε εν πολλοίς να λογαριάζεται 

ως νέα σύνθεση. Επομένως, η προσαρμογή είναι μια διαδικασία φυσική και 

εσωτερική στην Ψαλτική Τέχνη, και συμβαίνει ήδη στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης, 

της πρωτότυπης θα λέγαμε, γλώσσας. 

 

      2.2 Προσαρμογές σε άλλες γλώσσες 

      2.2.1 Ο τρόπος της προσαρμογής 

      Τι γίνεται, όμως, όταν πρέπει να προσαρμοστεί άλλη γλώσσα στο ήδη υπάρχον 

ψαλτικό μέλος; Πάλι επιστρατεύονται, ουσιαστικά, οι δύο τρόποι  που περιγράφονται 

πιο πάνω: Αν μεν το κείμενο της νέας γλώσσας ισοσυλλαβεί και ομοτονεί προς το 

αρχικό, τότε η προσαρμογή του μέλους γίνεται αυτόματα. Αν δεν συμβαίνει αυτό, 

είτε διότι η μετάφραση δεν μπορεί να θυσιάσει τα νοήματα χάριν της μετρικής 

ταύτισης είτε γιατί πρόκειται για ποιητική αναδιατύπωση που αγγίζει τα όρια της νέας 

ποιητικής δημιουργίας, τότε και η προσαρμογή τείνει να γίνεται νέα μελοποιία, στην 

οποία βεβαίως χρησιμοποιούνται οι καθιερωμένες «θέσεις» ή «μουσικές γραμμές» 

του ψαλτικού μέλους. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να φροντίζει ο μελοποιός-

προσαρμογέας ώστε να αρθρώνεται σωστά ο ποιητικός λόγος. Δεν πρέπει να 

παραβιάζεται ο σωστός τονισμός και η άρτια γλωσσική έκφραση, για να διατηρηθεί 

απαράλλακτο το πρωτότυπο μέλος, το οποίο όμως, φτιάχτηκε ως ένδυμα άλλου 

γλωσσικού σώματος και ως κύριο χαρακτηριστικό έχει την προσαρμοστικότητα. 
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      Και πρέπει περισσότερο να τονιστεί πως αυτή η προσαρμοστικότητα του 

ψαλτικού μέλους επιτρέπει και ευνοεί τη νέα απροϋπόθετη ποίηση-υμνογραφία σε 

όλες τις γλώσσες των ορθοδόξων και αντίστοιχα επιδέχεται τη δημιουργία 

«καινοφανών» «ασματομελίρρυτων» «θέσεων» ή μελωδικών γραμμών, αν έτσι 

επιτάσσει η έμπνευση των νέων μελοποιών, που πατά όμως, στη γνώση των παλαιών. 

 

      2.2.2 Η ιστορία των προσαρμογών 

      Η ιστορία των προσαρμογών του ψαλτικού μέλους από τα ελληνικά σε άλλες 

γλώσσες είναι πολύ παλαιά. Βεβαίως, δεν θα μπορούσε ο λόγος να είναι εξαντλητικός 

εδώ, αλλ’ ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε κάποιες περιπτώσεις προσαρμογής 

του μέλους του Αναστασιματαρίου, που ήδη εμφανίζονται τον ιη΄ αι. Οπωσδήποτε 

αξιομνημόνευτη είναι η πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση της προσαρμογής στη 

σλαβονική του μέλους του παλαιού Αναστασιματαρίου –κατά βάσιν του Χρυσάφη 

του Νέου–από τον Πέτρο Πελοποννήσιο, όπως μαρτυρά η ύπαρξη ενός σπαράγματος 

μουσικού χειρογράφου που φυλάσσεται στην Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Yale 

και επιγράφεται:  

«Ἀναστασιματάριον σὺν Θεῷ ἁγίῳ, ὅπερ ἐτονίσθη εἰς τὴν 

σλοβανικὴν διάλεκτον παρὰ τοῦ μουσικολογιωτάτου κὺρ Πέτρου 

λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου κατὰ τὸ τοῦ παλαιοῦ 

ἀναστασιματαρίου ὕφος, δι’ αἰτήσεως τοῦ πανιερωτάτου 

Μητροπολίτου ἁγίου Μπόσνας κυροῦ Σεραφεὶμ ἐπ’ ὠφελείᾳ τῶν 

σλοβάνων διὰ ψυχικὸν αὐτοῦ μνημόσυνον» (φ. 1α).  

      Παρόμοια αξιομνημόνευτες είναι οι προσαρμογές του Αναστασιματαρίου του 

Πέτρου Πελοποννησίου στη ρουμανική γλώσσα, που έγιναν ήδη κατά τον ιη΄αι. στην 

πρωτότυπη σημειογραφία της εποχής από τον μαθητή του Πέτρου, Μιχαλάκη 

Μολδοβλάχο (χφ. Μεγίστης Λαύρας Ζ 26), και αργότερα, γύρω στο 1820, στη Νέα 

Μέθοδο σημειογραφίας, από τον ιερομόναχο Μακάριο.  

      Το Αναστασιματάριο, ως το βασικότερο ψαλτικό βιβλίο, και μάλιστα στη 

μελοποιητική εκδοχή του Πέτρου Πελοποννησίου και του Ιωάννου Πρωτοψάλτου, 

είναι το πρώτο του οποίου η προσαρμογή -ολοκληρωτική ή αποσπασματική- ζητείται 

σε όποιες γλώσσες, ιδιαίτερα κατά τον κ΄ αι. και στις μέρες μας, και με αυτόν τον 

τρόπο το πανάγιο Πνεύμα ευδοκεί να ορθοτομείται ο λόγος της αληθείας και να 

λατρεύεται ορθόδοξα ο Τριαδικός Θεός: π.χ. στα αλβανικά, αγγλικά, γαλλικά, 

ιταλικά, κορεατικά κ.ά. 
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      2.2.3 Μέθοδοι και παραδείγματα προσαρμογής του ψαλτικού μέλους σε άλλες 

γλώσσες 

      Υπάρχει πλήθος εκδόσεων με προσαρμογές ψαλτικών μελών σε διάφορες 

γλώσσες. Ακόμα περισσότερες είναι οι πρόχειρες φυλλάδες που συντάσσονται για 

την κάλυψη συγκεκριμένων λειτουργικών και καλλιτεχνικών αναγκών. Δεν χωρά εν 

προκειμένω στο παρόν η παρουσίασή τους. Ωστόσο, στρέφουμε την προσοχή των 

αναγνωστών στη μεθοδολογική προετοιμασία των προσαρμογών που έχει γίνει από 

τη μονή αγίου Αντωνίου της Αριζόνα με τη σύνταξη ενός σχεδόν εξαντλητικού 

Καταλόγου θέσεων. Ο Κατάλογος θέσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον επίδοξο 

προσαρμογέα του ψαλτικού μέλους, καθώς μπορεί να επιλέξει την αρμόδια θέση για 

κάθε λέξη της γλώσσας στην οποία θέλει να προσαρμόσει το ψαλτικό μέλος. Ο 

Κατάλογος είναι αναρτημένος στο διαδίκτυο και προσβάσιμος στον ιστοτόπο:  

http://music.stanthonysmonastery.org/FormulaG.html  

 

3. Δύση 

      Η δυτική εκκλησιαστική μουσική, όσο παραμένει μονοφωνική, είναι δεμένη 

αποκλειστικά με τη λατινική γλώσσα. Η Δυτική Εκκλησία πρέσβευε το δόγμα των 

τριών ιερών γλωσσών, δηλαδή της εβραϊκής, της ελληνικής και της λατινικής, οι 

οποίες θεωρούνταν ως οι μόνες άξιες για τη λατρευτική αναφορά. Έτσι, το 

μονοφωνικό γρηγοριανό μέλος γνώρισε ως κύρια -σχεδόν αποκλειστική- γλωσσική 

έκφραση τη λατινική. 

      Το γρηγοριανό μέλος, γνωστό επίσης ως ισόρρυθμο –plain chant– σε αντιδιαστολή 

με τη ρυθμισμένη μουσική -musica mensurata- δεν γνωρίζει ρυθμικά μέτρα και δεν 

γράφεται με συγκεκριμένες ενδείξεις ρυθμού. Πρόκειται ουσιαστικά για μια αδιάκοπη 

μουσική απαγγελία σε ελεύθερο ρυθμό δίχως να διακρίνονται σ᾽ αυτήν δυνατοί και 

αδύνατοι χρόνοι. Ο ψάλτης ξεκινάει από τον πρώτο χρόνο (άρση) και αφού εκτελέσει 

το δίχρονο ή τρίχρονο νεύμα κάθε φορά σταματά (θέση) πριν προχωρήσει. Έτσι, από 

νεύμα σε νεύμα παρουσιάζεται μια σειρά ανεβοκαταβάσεων της φωνής, σαν 

κυματισμοί, που παίρνουν τον τονισμό τους ουσιαστικά από τον τονισμό του 

λατινικού κειμένου. Δεν υπάρχει κατ᾽ αυτόν τον τρόπο σταθερός ρυθμός βέβαια, αλλά 

ο ακροατής αναγνωρίζει ενός είδους ρυθμική πορεία, μια ευρυθμία που υπηρετείται 

από τον συνδυασμό των ίσων πρώτων χρόνων με τους σύνθετους -διμερείς ή 

http://music.stanthonysmonastery.org/FormulaG.html
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τριμερείς-  χρόνους. Κυρίως όμως έτσι υπηρετείται το λατινικό κείμενο, που 

ακούγεται με τον δικό του σύντομο ρυθμό. 

      Ας σημειωθεί εν προκειμένω ότι το γρηγοριανό μέλος αναγνωρίζεται ως 

ισορρυθμικό από τους περισσότερους μελετητές του, αλλ᾽ ωστόσο υπάρχουν και 

εκείνοι που έχουν διαφορετική γνώμη, βρίσκοντας συγκεκριμένο ρυθμό και 

μελισματικό περιεχόμενο στα γρηγοριανά νεύματα και μέλη κατ᾽ επέκταση. 

Αναφέρουμε μόνο ονομαστικά κάποιους από τους εισηγητές των «ρυθμικών» 

θεωριών, όπως ο Amedee Gastoue και ο Jan van Biezen, οι οποίοι ίσως όχι τυχαία 

έχουν μελετήσει και το βυζαντινό μέλος.  

      Η ανάπτυξη των πολυφωνικών μορφών, ήδη από το πρώϊμο Όργκανουμ και πολύ 

περισσότερο τα μοττέτα, παρουσιάζει αλληλεπίδραση με τη χρήση της γλώσσας. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι η προσαρμογή στίχων της γαλλικής ή αγγλικής γλώσσας 

στα λεγόμενα δίγλωσσα μοττέτα, απ᾽ τον ιδ΄ αι. κι ύστερα, οδήγησε το μουσικό αυτό 

είδος έξω από την εκκλησία, κατατάσσοντάς το στο κοσμικό ρεπερτόριο (ακόμα κι 

όταν διατηρούσε τον θρησκευτικό του χαρακτήρα) μέχρι τον ιστ΄ αι. τουλάχιστον. 
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11. Από την δημιουργία στην ερμηνεία:  

σπουδαίοι ερμηνευτές του κ΄ αι. 

 

 

Λέξεις κλειδιά: 

μουσική δημιουργία, ερμηνευτής, μελοποιός, δάσκαλος, χοροί ψαλτών, σολίστες, 

ψάλτες Οικουμενικού Πατριαρχείου 

 

1. Οι νέες συνθήκες του κ΄ αι. και η μουσική 

      Ο γερμανός συστηματικός μουσικολόγος Walter Wiora στο βασικό έργο του Die 

vier Weltalter der Musik (Οι τέσσερεις εποχές της Μουσικής) επιχειρεί μια πανοραμική 

παρουσίαση της Ιστορίας της Μουσικής, την οποία χωρίζει σε τέσσερεις περιόδους, 

σύμφωνα με τον εύγλωττο τίτλο του. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στους 

προϊστορικούς και πρώϊμους χρόνους (της Λίθινης Εποχής). Στο δεύτερο κεφάλαιο 

εξετάζει τη μουσική στους ανεπτυγμένους πολιτισμούς της αρχαιότητας και την 

πορεία προς την εσωτερικοποίηση και πνευματοποίηση της μουσικής ζωής στον 

Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό. Στο τρίτο κεφάλαιο εξερευνά την ανάπτυξη της 

μουσικής δημιουργίας στην Ανατολή και τη Δύση, δίνοντας έμφαση στη δυτική 

μουσική. 

      Εν προκειμένω μας ενδιαφέρουν όσα διαλαμβάνονται στο τέταρτο κεφάλαιο, που 

επιγράφεται «Ἡ Τέταρτη Μεγάλη Ἐποχή» (μετάφραση Π. Ε. Φορμόζη στο β´ τεύχος 

της σειράς Μελέτες γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Μουσική, (εκδ. Ρηγόπουλος) Θεσσαλονίκη 

1970). Οι τίτλοι των ενοτήτων του κεφαλαίου αυτού περιγράφουν τι συμβαίνει στον 

κόσμο της μουσικής «Στὴ μεγάλη ἐποχὴ τῆς Τεχνικῆς καὶ τοῦ Βιομηχανικοῦ 

Πολιτισμοῦ»: 

1. η μουσική της Δυτικής Ευρώπης κυριαρχεί σ᾽ ολόκληρη τη Γη και 

διαμορφώνεται πια ο παγκόσμιος μουσικός πολιτισμός, 

2. η μουσική εκλαϊκεύεται και μαζί παύει πια να αποτείνεται προς τον λαό, 
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3. απ᾽ τη μια υπάρχει αναγνώριση και παραδοχή της μουσικής που έχει 

δημιουργηθεί ως σήμερα και απ᾽ την άλλη η συνέχιση του συνθετικού έργου 

γίνεται με αποκλεισμό κατά κάποιο τρόπο των έργων των περασμένων εποχών, 

4. Παρατηρείται, εξάλλου, ότι πλέον «ἡ κατάκτηση τῆς νέας περιοχῆς» οδηγεί σε 

πειραματικές και μάλλον παράξενες δημιουργίες περιορίζοντας τη μουσική στα 

άκρα όριά της και  

5. κυριαρχεί πλέον και στη μουσική δημιουργία η τεχνική (τεχνολογία) και το 

τεχνητό. 

      Ας σημειωθεί, λοιπόν, ότι πέρα από τα προηγούμενα χαρακτηριστικά της εποχής, 

που καταστέλλουν τη μουσική δημιουργία σύμφωνα με τα παλαιότερα δεδομένα, τα 

σύγχρονα τεχνικά μέσα τόσο καταγραφής όσο και αναπαραγωγής του ήχου, και σε 

επόμενο στάδιο η εξέλιξη των μέσων μαζικής επικοινωνίας οδήγησαν τα φώτα της 

προσοχής να στρέφονται πλέον στους ερμηνευτές, αφήνοντας όλο και περισσότερο 

τους δημιουργούς στην αφάνεια.  

 

2. Στη Βυζαντινή Μουσική  

      Στη Βυζαντινή Μουσική η μορφή του ιδανικού ψάλτη μέχρι τον ιθ΄ αι. 

συγκεντρώνει τρεις ιδιότητες: του μελοποιού, του ερμηνευτή και του διδασκάλου. 

Όλες μάλιστα οι ιδιότητες αυτές σχετίζονται ή πηγάζουν κιόλας από τον γραπτό και 

έντεχνο χαρακτήρα της Ψαλτικής. Ας παρακολουθήσουμε ποια προσόντα του 

ιδανικού ψάλτη απαριθμεί ο Μανουήλ Χρυσάφης τον ιε΄ αι.:  

«Πρῶτον οὖν ἐστιν τὸ ποιεῖν τινα θέσεις προσηκούσας καὶ ἁρμοδί-

ας, ἑπόμενον τῷ ὅρῳ τῆς τέχνης. Δεύτερον, τὸ ἀμελετήτως μὴ προ-

διασκεψάμενον, ἀλλ’ ἅμα τῷ θεάσθαι δύνασθαι παντοῖα ψάλλειν 

μαθήματα, παλαιά τε καὶ νέα, τοῦ ἀπταίστου πάντῃ πάντως ἐχόμε-

νον. Τρίτον, τὸν μὴ ἐγκύπτοντα τῷ βιβλίῳ καὶ ὁρῶντα, ἀλλὰ καὶ 

χωρὶς βιβλίου γράφειν ἀσφαλῶς καὶ ὡς ἡ τέχνη βούλεται, εἴ τι ἄν τις 

ἐπιτάξειε γράφειν. Τέταρτον, τὸ παντοῖα ποιεῖν ποιήματα ἴδια, ἢ οἴ-

κοθεν κινούμενον, ἢ καὶ ἐξ ἑτέρων ἐπιτάγματος καὶ μετὰ μελέτης 

καὶ ταύτης ἐκτός. Πέμπτον, τὸ ψάλλειν μὲν ἄλλον, αὐτὸν δὲ τὸ ψαλ-

λόμενον γράφειν τε καὶ ψάλλειν ὁμοίως ἐκείνῳ. Ἕκτον, ἡ τῶν ποιη-

μάτων κρίσις ἐστίν, ἥτις ἐστὶν ἴσως μὲν καὶ τὸ δύνασθαι κρίνειν τὸ 

ποιηθέν, καθ’ ὅ,τι καλῶς ἂν ἔχοι καὶ ἀσφαλῶς καὶ καθ’ ὅ,τι μή, ἴσως 
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δὲ καὶ τὸ δύνασθαι γνωρίζειν ἀπὸ μόνης ἀκοῆς τὸ τοῦδέ τινος ποίη-

μα· ὅπερ δὴ καὶ κάλλιστόν ἐστι πάντων τῶν ἐν τῇ τέχνῃ». 

(Dimitri Conomos, The treatise of Manuel Chrysaphes the 

Lampadarios, CSRM II, Wien 1985, σ. 46). 

 

      Η μορφή του μεγάλου ψάλτη του κ΄ αι. διαμορφώνεται εν πολλοίς από την 

ακτινοβολία του ναού όπου διακονεί (π.χ. πατριαρχικός, καθεδρικός, μητροπολιτικός), 

την προβολή στα ΜΜΕ και τη δισκογραφία. Θά ᾽λεγε κάποιος ότι χάθηκε η 

τρισυπόστατη φύση του βυζαντινού ψάλτη (μελοποιός, ερμηνευτής, δάσκαλος). Στην 

πραγματικότητα όμως στους μεγάλους ψάλτες του κ΄ αι. παρά την προβολή της 

ιδιότητας του ερμηνευτή σχεδόν πάντοτε συνυπάρχουν και οι άλλες ιδιότητες. Έτσι, 

δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι μεγάλοι ψάλτες του κ΄ αι. γνωρίζονται και ως 

μελοποιοί και εκδότες αλλά και διδάσκαλοι με πλειάδα μαθητών οι περισσότεροι, και 

μεγάλη επίδραση στη διαμόρφωση του ύφους νεότερων ψαλτών που 

χρησιμοποιούσαν τις εκδόσεις τους. 

      Στις εν λόγω εκδόσεις παρουσιάζονται δύο ειδών μέλη: 

 - νέες μελοποιήσεις, που στηρίζονται μεν σε παλαιότερα πρότυπα, αλλά 

αποτελούν ξεκάθαρα σαφώς νέες μελοποιητικές προτάσεις και είναι κυρίως προϊόντα 

της ζωντανής επιτελεστικής πράξης, 

 - διασκευές παλαιών μελών -συντμήσεις ή καλλωπισμοί- που κυρίως 

παρουσιάζονται  ως αναλυτικές καταγραφές εκτελέσεων των νέων αυτών 

διδασκάλων. Μας θυμίζουν την πολύ χαρακτηριστική ένδειξη στα κρητικά μουσικά 

χειρόγραφα του ιστ΄ και ιζ΄ αι. «...ὡς ψάλλεται καὶ γράφεται παρά…». 

      Στο β´ μισό του κ΄ αι. παρουσιάζεται μια έντονη στροφή στην από χορού 

ψαλμώδηση που συμβαδίζει -όχι τυχαία πιθανότατα- με την άνθηση της επιστήμης της 

Βυζαντινής Μουσικολογίας. Οι χοροί ψαλτών που συγκροτήθηκαν 

δραστηριοποιήθηκαν κυρίως σε ψαλτικές παραστάσεις -συναυλιακού χαρακτήρα- και 

στη δισκογραφία. 

      Παρακάτω αναφέρονται ονομαστικά και ενδεικτικά σπουδαίοι ερμηνευτές -

μεμονωμένοι ψάλτες και χοροί- του ψαλτικού μέλους κατά τον κ΄ αι.: 

• Οι ψάλτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου:  

 - Ιάκωβος Ναυπλιώτης 

 - Ευστάθιος Βιγγόπουλος 

 - Κωνσταντίνος Πρίγγος 
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 - Θρασύβουλος Στανίτσας  

 - Βασίλειος Νικολαΐδης 

• Οι ψάλτες του Ελλαδικού χώρου 

 - Οι τρεις της Θεσσαλονίκης 

  - Αθανάσιος Καραμάνης 

  - Χρύσανθος Θεοδοσόπουλος 

  - Χαρίλαος Ταλιαδώρος 

 - Ο Σπυρίδων Περιστέρης της Μητρόπολης Αθηνών 

 - Ο διακο-Διονύσιος Φιρφιρής στο Άγιο Όρος 

• Οι χοροί ψαλτών: 

 - Ο Χορός Ψαλτών υπό τον Θρασύβουλο Στανίτσα 

- Οι Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης - Γρηγόριος Στάθης 

 - Η ΕΛ.ΒΥ.Χ. (Ελληνική Βυζαντινή Χορωδία) - Λυκούργος Αγγελόπουλος 

 

3. Στη δυτική εκκλησιαστική μουσική 

      Στη δυτική μουσική το ρεπερτόριο της λεγόμενης Sacred Music δεν μπορεί να 

κατανοηθεί μονοδιάστατα. Πρόκειται για υπερχιλιετή μουσική παραγωγή σε 

διαφορετικά είδη μουσικής (μονοφωνικά, πολυφωνικά, ενόργανα, a capella κ.λπ.), 

διαφορετικές γλώσσες, διαφορετικά κείμενα, διαφορετικά θρησκευτικά και εθνικά 

περιβάλλοντα κ.λπ. Φαντάζει μάλλον δύσκολο να επιλέξει κανείς συγκεκριμένους 

ευάριθμους φορείς που διακρίθηκαν ως ερμηνευτές (σολίστες ή σύνολα) που να 

χωρούν αντιπροσωπευτικά στο πλαίσιο μιας εποπτικής παρουσίασης.  

      Καταγράφουμε εν προκειμένω ονομαστικά τις ακόλουθες λίγες -από τις 

πάμπολλες- περιπτώσεις του κ΄ αι. που επιδόθηκαν στην ερμηνεία θρησκευτικών 

έργων: 

 Yves Tinayre 

 Aksel Schiøtz 

 Niels Brincker  

 Margot Guilleaume  

 Hugues Cuenod 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Γεώργ. Αγγελινάρας, Έκφρασις της Ψαλτικής Τέχνης, Αθήνα 2009 

Dimitri Conomos, The treatise of Manuel Chrysaphes the Lampadarios, CSRM II, 

Wien 1985 

Μ. Χατζηγιακουμής, Σύμμεικτα Εκκλησιαστικής Μουσικής, μέρη α´-γ ,́ Κέντρον 

Ερευνών και Εκδόσεων 

Walter Wiora, Die vier Weltalter der Musik (Οι τέσσερεις εποχές της Μουσικής) 

(μετάφραση Π. Ε. Φορμόζη), Θεσσαλονίκη 1970  

Άρθρα και μελέτες για την Πατριαρχική τάξη και παράδοση, Κέντρο Παραδοσιακών 

Μουσικών Εκδόσεων, επιμ. Χρ. Τσιούνης, Αθήνα 2007 

Κωνσταντίνος Ψάχος: ο Μουσικός, ο Λόγιος, Πρακτικά Ημερίδας, Ακαδημία Αθηνών, 

Δημοσιεύματα του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Αθήνα 

2013 

Οι ψάλτες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, σειρά πρώτη, Σύνδεσμος των εν Αθήναις 

Μεγαλοσχολιτών, Αθήνα 1996 

Προσωπογραφία Κωνσταντινούπολης - 19ος-20ός αιώνας, Εταιρεία Μελέτης της καθ’  

ημάς Ανατολής, Αθήνα 2005 
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Πώς τα νέα στοιχεία του κ΄ αι. (τεχνικά μέσα, ΜΜΕ κ.ά.) επέδρασαν στην 

μουσική  

2. Παρουσιάστε την ψαλτική μορφή Ιακώβου του Ναυπλιώτη 

3. Παρουσιάστε την ψαλτική μορφή του Ευστάθιου Βιγγόπουλου 

4. Παρουσιάστε την ψαλτική μορφή του Κωνσταντίνου Πρίγγου 

5. Παρουσιάστε την ψαλτική μορφή του Θρασύβουλου Στανίτσα 

6. Παρουσιάστε την ψαλτική μορφή του Βασιλείου Νικολαίδου 

7. Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης· αναφερθείτε στο ιστορικό του χορού ψαλτών 

και αποτιμείστε την συμβολή του στην σύγχρονη ψαλτική πραγματικότητα 

8. ΕΛ.ΒΥ.Χ· αναφερθείτε στο ιστορικό του χορού ψαλτών και αποτιμείστε την 

συμβολή του στην σύγχρονη ψαλτική πραγματικότητα 

9. Χορωδία Θρασύβουλου Στανίτσα· αναφερθείτε στο ιστορικό του χορού ψαλτών 

και αποτιμείστε την συμβολή του στην σύγχρονη ψαλτική πραγματικότητα 

10. Παρουσιάστε έναν σπουδαίο –κατά την δική σας κρίση και επιλογή- ερμηνευτή 

του δυτικού εκκλησιαστικού ρεπερτορίου 
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12. Αισθητική και ιεροπρέπεια του ιεροψάλτου σήμερα 

 

 

Λέξεις κλειδιά:  

θεσμός ψαλτών, χορός ψαλτών, βυζαντινοί ψάλτες, οφφίκια, αμφίεση 

 

 

      Την ψαλτική παράδοση της Εκκλησίας διαμορφωμένη μας την παρέχουν οι 

Αποστολικές Διαταγές και οι αποφάσεις της εν Λαοδικεία Συνόδου. Οι Αποστολικές 

Διαταγές, προβάλλοντας ως πρότυπο την αγγελική ψαλμωδία, κανοναρχούν στους 

ψάλλοντες «ὅπως, ὡς αἱ ἐπουράνιοι φύσεως τῶν ἀσωμάτων δυνάμεων πᾶσαι 

δοξάζουσιν τὸν Θεὸν συμφώνως, οὕτω καὶ ἐπὶ γῆς πάντες οἱ ἄνθρωποι ἐν ἐνὶ στόματι 

καὶ μιᾷ διαθέσει δοξάζωσι τὸν μόνον Θεόν...» (Αποστολικαί Διαταγαί, Β΄, νστ΄, σ. 

158). Από την άλλη, ο ιε΄ Κανόνας της Συνόδου της Λαοδίκειας καθιερώνει το θεσμό 

των ψαλτών στη λειτουργική πράξη και αποτελεί την απαρχή του διορισμού των 

κανονικών ψαλτών: «Περὶ τοῦ μὴ δεῖν πλὴν τῶν κανονικῶν ψαλτῶν τῶν ἐπὶ τὸν 

ἄμβωνα ἀναβαινόντων καὶ ἀπὸ διφθέρας ψαλλόντων, ἑτέρους τινὰς ψάλλειν ἐν 

Ἐκκλησίᾳ» (Νικοδήμου αγιορείτου, Πηδάλιον, σ. 426). Ο Κανόνας αυτός μας 

προσφέρει την εικόνα ενός συνόλου ψαλτών, μιας ομάδας ψαλτών, που ψάλλουν 

πάνω στον άμβωνα από την διφθέρα, και αποκλείει τους «λοιπούς» που 

«συνεξηχούσαν» ή «υπέψαλλαν» τα ακροτελεύτια, σύμφωνα με την περιγραφή του 

τρόπου ψαλμωδήσεως που μας παρέχει ο Καισαρείας Ευσέβιος· «ἑνὸς μετὰ ρυθμοῦ 

κοσμίως ἐπιψάλλοντος οἱ λοιποὶ καθ’ ἡσυχίαν ἀκροώμενοι τῶν ὕμνων τὰ 

ἀκροτελεύτια συνεξηχοῦσιν» (P.G. 20, 184). 

      Με την εμφάνιση των πρώτων Τυπικών και πολύ περισσότερο με  την σύνταξη 

των μουσικῶν χειρόγραφων βιβλίων, αρχίζουν να καταγράφονται λειτουργικές και 

ψαλτικές λεπτομέρειες, που κομίζουν ειδήσεις για τους ψάλτες, τὰ οφφίκιά τους, την 

μόρφωσή τους, τα καθήκοντά τους, τις αμοιβές τους. Οι βυζαντινοί ψάλτες είναι οι 

δάσκαλοι της πράξης και της θεωρίας της τέχνης και οι συνθέτες των 

εκκλησιαστικών μελών, είναι οι εκφραστές της Ψαλτικής Τέχνης. Η ποικιλώτατη 
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ορολογία αφορά στους ψάλτες ως πρόσωπα, στην τέχνη της μελουργίας και στην 

τέχνη της ερμηνείας των πολυειδών μελών. Μαρτυρούνται οι ψαλτικοί τίτλοι που 

αποδίδονται στους εμπλεκομένους στην επιτέλεση της ψαλτής λατρείας, από τους 

οποίους ξεχωρίζουν ο μαΐστορας, ο πρωτοψάλτης, ο λαμπαδάριος, οι δομέστικοι των 

δύο χορών, ο πριμικήριος, ο λαοσυνάκτης, πρωτοπαπάς, ο κανονάρχος, ο 

πρωτοκανονάρχος, ο πρωταποστολάρης, ο μονοφωνάρης και ο καλοφωνάρης, ο 

βαστακτής και ο αναγνώστης, μας γνωστοποιείται δε και μια ευρύτατη ψαλτική 

ορολογία, όπως  ψάλτης πρώτου χορού, ψαλταναγνώστης, πατριαρχικοί, αγιοσοφίτες, 

βασιλικοί, κοσμικοί, αποστολίτες, χοράρχης, χειρονόμος, εβδομαδάριος χορός, 

παραδομέστικος, μελωδός, ιεροψάλτης, κ.ά., που αντικατοπτρίζει και την πρακτική 

διαφοροποίηση των φορέων της Ψαλτικής και τα διαφορετικά περιβάλλοντα στα 

οποία έψαλλαν.  

      Οι ψάλτες, ως οφφικιάλιοι ενταγμένοι στον κατώτερο κλήρο, διακρίνονται και 

από την αμφίεσή τους. Φορούν, κατά την βυζαντινή περίοδο, το φελώνιο και το 

σφικτούριο, ενω στο κεφάλι τους φέρουν σκαράνικο ή το σκιάδιο. Κατά τους ιη΄ και 

ιθ΄ αι. γενικεύθηκε η χρήση του μοναχικού ράσου και καλύμματος «τῆς κεφαλῆς 

ὁμοιόμορδον καὶ ὁμόχρουν ἐκ μέλανος βελούδου κατεσκευασμένον ἐν σχήματι 

εὐαρμόστῳ καὶ εὐπρεπεῖ». 
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Άγγ. Βουδούρης, Οι μουσικοί χοροί της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κατά τους 

κάτω χρόνους, μέρ. Α΄ (1935) και μέρ. Β΄ (1937) 

Μ. Γεδεών, «Πρωτοψάλται του Πατριαρχικού Ναού», Εκκλησιαστική Αλήθεια 4 

(1884), σσ. 644-646 

Chr. Hannick, «Τα διδακτικά συγγράμματα της κλασικής βυζαντινής μουσικής», 

Βυζαντινή Λογοτεχνία, τόμ Γ΄ (1994), σσ. 383-400 

Chr. Hannick, «Τα διδακτικά συγγράμματα της βυζαντινής εκκλησιαστικής 

μουσικής», Βυζαντινή Λογοτεχνία, τόμ Γ΄ (1994), σσ. 401-434 

N. K. Moran, Singers in the late byzantine and slavonic painting, Geiden 1986  

Ευαγγ. Σπυράκου, Οι Χοροί Ψαλτών κατά την βυζαντινή παράδοση, Αθήνα 2008 

Γεωργ. Ι. Παπαδόπουλος, Συμβολαί εις την ιστορίαν της παρ’ ημίν εκκλησιαστικής 

μουσικής, εν Αθήναις 1890 



Αισθητική και ιεροπρέπεια του ιεροψάλτου σήμερα 

© Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών 
145 

Χρ. Πατρινέλης, «Πρωτοψάλται, Λαμπαδάριοι και Δομέστικοι της Μεγάλης 

Εκκλησίας (1453-1821)», Μνημοσύνη 2 (1969), σσ. 63-93 

Milos Velimirovic, «Liturgical Drama in Byzantium and Russia», DOP 16 (1962), pp. 

351-388 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

1. Ο θεσμός των ψαλτών 

2. Συγκρότηση ενός βυζαντινού χορού ψαλτών 

3. Ο όρος πρωτοψάλτης και ο ρόλος του διαχρονικά 

4. Ο όρος δομέστικος και ο ρόλος του διαχρονικά 

5. Ο όρος λαμπαδάριος και ο ρόλος του διαχρονικά 

6. Οι βαστακτές και το ισοκράτημα 

7. Η αμφίεση των ψαλτών 
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