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ΠPOΛOΓOΣ 
 

^H µουσικc εrναι ôρρηκτα συνδεδεµένη µb τc δηµιουργία τοÜ 
κόσµου καd τοÜ àνθρώπου. Mέσα στc φύση •πάρχει θαυµάσια τάξη, 
êρµονία καd µουσική. ^O φλοÖσβος τ΅ν κυµάτων, τe θρόισµα τ΅ν 
φύλλων, τe κελάρυσµα τοÜ νεροÜ καd τe κελάδηµα τ΅ν πουλι΅ν 
δηµιουργοÜν •πέροχη µουσική, τcν ïποία àπολάµβαναν σίγουρα οî 
πρωτόπλαστοι. ≠Oπως διερωτÄται ï συνθέτης Claude Débussy, «Μήπως 
δbν àκοÜµε γύρω µας τοfς χίλιους ¦χους τÉς Φύσης· δbν προσέχοµε 
àρκετa αéτc τcν τόσο πολύµορφη µουσική, ποf µÄς προσφέρει µb 
τόσην àφθονία». Kαd ï Maurice de Guerin θαυµάζει, ¬ταν λέγει: «oΩ! 
πόσο εrναι ùµορφοι αéτοd οî qχοι τÉς Φύσης, αéτοd οî qχοι, ποf εrναι 
χυµένοι στeν àέρα… Aéτοd οî qχοι τ΅ν νερ΅ν, τ΅ν àνέµων, τ΅ν δασ΅ν, 
τ΅ν βουν΅ν καd τ΅ν κάµπων… Bαδίζω πάντα, àκούγοντάς τους. ≠Oταν 
µb βλέπουν νa çνειροπολ΅, εrναι âπειδc συλλογίζοµαι αéτbς τdς 
êρµονίες». 

Kαθgς ï ôνθρωπος öχει àνεπτυγµένη τcν α€σθηση τÉς àκοÉς καd 
τc µορφοποίηση τÉς φωνÉς, γρήγορα δηµιουργεÖ âµµελεÖς φθόγγους, γιa 
νa âκφρασθεÖ καd κυρίως γιa νa δοξάσει τeν Δηµιουργe τÉς κτίσεως. 
Xαρακτηριστικe εrναι ¬τι τa πρ΅τα δηµιουργήµατα τοÜ ΘεοÜ, ποf 
εrναι οî ôγγελοι, δοξολόγησαν τeν Θεό, ¬ταν δηµιουργήθηκαν τa ôστρα: 
«¬τε âγενήθησαν ôστρα, F¦νεσάν µε φωνFÉ µεγάλ Fη πάντες ôγγελοί µου» 
(\Iώβ, λη΄, 7). ^O προφητάναξ Δαβdδ µb τοfς ψαλµούς του διδάσκει καd 
θa διδάσκει στοfς α¨΅νες τc σπουδαιότητα τÉς µουσικÉς, ™ ïποία 
βοηθÄ στcν âπικοινωνία τοÜ àνθρώπου µb τeν Θεό. ^H φράση του, 
«‰÷Ασω τ΅ Kυρίω âν τ FÉ ζω FÉ µου, ψαλ΅ τ΅ Θε΅ µου ≤ως •πάρχω» 
(Ψαλµ. ργ΄, 33) δηλώνει ¬τι âπικοινωνοÜσε σ\ ¬λη του τc ζωc µb τeν Θεe 
µέσω τÉς µουσικÉς. Στcν \Ορθόδοξη \Eκκλησία οî ≈µνοι εrναι κυρίαρχο 
στοιχεÖο τÉς προσευχÉς καd τÉς λατρείας τοÜ ΘεοÜ. ^O ≈µνος τ΅ν 
àγγέλων «Δόξα âν •ψίστοις Θε΅…» (Λουκ. β΄ 14) κυριαρχεÖ µέσα στc 
λατρεία. 

^H µουσικc εrναι ™ καλύτερη öκφραση τοÜ θρησκευτικοÜ 
συναισθήµατος, χρησιµοποιεÖται δb σb ¬λες τdς âκφάνσεις τÉς ζωÉς τοÜ 
àνθρώπου. ^Η µουσική, ½ς µέσο àγωγÉς, àξιοποιεÖται ¨διαίτερα àπe τcν 
\Εκκλησία στc λατρεία, àλλa καd στe ποιµαντικe καd îεραποστολικό της 
öργο. 

\Aπe µικρeς εrχα τcν öφεση νa àσχοληθ΅ µb τc µουσική. 
Φαίνεται ¬τι ï πανάγαθος Θεeς µb προίκησε µb αéτe τe χάρισµα. Αéτe 
τe κατενόησαν φαίνεται γρήγορα οî γονεÖς µου καd µb üθησαν νa 
àσχοληθ΅ âπαγγελµατικa µb τc µουσική. \Aρχικa σπούδασα πιάνο καd 
àργότερα βιολί, βυζαντινc µουσικc καd àνώτερα θεωρητικά. ≠Οταν ï 
σύµβουλός µου καθηγητcς κ. ΧρÉστος Βάντσος διεπίστωσε τdς µουσικές 
µου îκανότητες, σκέφθηκε ¬τι τe ταλέντο αéτe θa πρέπει νa àξιοποιηθεÖ 



 8 

âπ\ àγαθ΅ τÉς \Εκκλησίας µb τρόπο âπιστηµονικό. ^Η σηµασία τÉς 
µουσικÉς στe ποιµαντικe καd îεραποστολικe öργο τÉς \Εκκλησίας 
πρέπει νa µελετηθεÖ âπισταµένως, qταν ™ ôποψή του, τcν ïποία δέχθηκα 
µb âνθουσιασµό. ^Ο âνθουσιασµός µου παρέµεινε àµείωτος καθ\ ¬λη τc 
διάρκεια τÉς âκπόνησης τÉς âργασίας καd µb βοήθησε νa ξεπεράσω τdς 
δυσκολίες ποf προέκυψαν στa διάφορα στάδιά της. 

\Aπe τÉς θέσεως αéτÉς çφείλω θερµbς εéχαριστίες πρeς τcν 
τριµελc âπιτροπή, ™ ïποία µb τdς •ποδείξεις της συνέβαλε στcν 
àρτιότερη διαµόρφωση τÉς διατριβÉς. α) Στe σύµβουλο καθηγητc, κ. 
XρÉστο Bάντσο, ï ïποÖος µοÜ πρότεινε τe θέµα, γιa νa àξιοποιήσω τdς 
γνώσεις µου στc µουσικc καd νa τdς συνδυάσω µb τe ποιµαντικe öργο 
τÉς \Eκκλησίας, καθgς καd γιa τcν καθοδήγησή του· β) στeν 
àναπληρωτc καθηγητc π. \Aθανάσιο Γκίκα γιa τdς πολύτιµες •ποδείξεις 
του, κυρίως σb ποιµαντικa θέµατα, καd γ) στeν âπίκουρο καθηγητc π. 
Σπυρίδωνα \Aντωνίου, γιa τdς µουσικολογικbς κυρίως •ποδείξεις του. 
Εéχαριστ΅ âπίσης τeν καθηγητc κ. \Αντώνιο Αλυγιζάκη, τcν 
καθηγήτρια κ. Δήµητρα Κούκουρα, τeν καθηγητc κ. ^Ηρακλc Ρεράκη, 
καd τeν àναπληρωτc καθηγητc κ. Συµεgν Πασχαλίδη γιa τcν προθυµία 
τους νa διαβάσουν τcν âργασία, γιa τdς παρατηρήσεις τους καd γιa τc 
θετικc κρίση τους. 

Θερµbς εéχαριστίες èφείλω στeν καθηγητc κ. ΧρÉστο 
Ο¨κονόµου, γιa τdς παρατηρήσεις ποf öκανε στcν βιβλικc ëνότητα τÉς 
διατριβÉς µου. Εéχαριστ΅ âπίσης τeν καθηγητc κ. Θεόδωρο Γιάγκου, 
τeν âπίκουρο καθηγητc àρχιµ. Νικόδηµο Σκρέττα καί τeν âπίκουρο 
καθηγητc àρχιµ. Νεκτάριο Πάρη γιa τdς πολύτιµες συµβουλές τους. 
Εéχαριστ΅ âπίσης τeν γλωσσολόγο Μενέλαο Χριστοδούλου καd τeν 
φίλο θεολόγο-φιλόλογο Παναγιώτη Τελεβάντο γιa τc φιλολογικc 
âπιµέλεια τοÜ κειµένου. Θερµbς εéχαριστίες èφείλω στeν φίλο 
êγιογράφο Κώστα Ξενόπουλο γιa τdς ε¨κόνες τοÜ âξωφύλλου καd στeν 
π. ΧρÉστο Γρηγορίου γιa τeν σχεδιασµe τοÜ âξωφύλλου. Εéχαριστίες, 
âπίσης, èφείλω στeν π. Φώτιο \Ιωακεdµ γιa τdς διορθώσεις ποf öκανε 
στc διατριβή µου, στeν π. Εéθύµιο Σταυροβουνιώτη γιa τc µετάφραση 
τ΅ν συµπερασµάτων στcν àγγλικc γλ΅σσα καd στeν πνευµατικό µου π. 
Σάββα Σταυροβουνιώτη γιa τdς συµβουλbς πρeς àρτιώτερη ïλοκλήρωση 
τÉς διατριβÉς καd γιά τcν πνευµατική του καθοδήγηση. Εéχαριστίες 
τέλος èφείλω στοfς σεβαστούς µου γονεÖς, οî ïποÖοι µb στήριξαν καd µb 
•πέµειναν ¬λα αéτa τa χρόνια. 
 
 
 
Θεοφάνεια 2012             Xριστόδουλος Bασιλειάδης 
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IOYΣTINOY MAPTYPOΣ, \Aποκρίσεις πρeς τοfς çρθοδόξους περί τινων 

àναγκαίων ζητηµάτων, PG 6, 1353C. 
IΣIΔΩPOY ΠHΛOYΣIΩTH, ≠Oτι àποστολικeν τe âν âκκλησίαις ψάλλειν 

γυναÖκας, καd περd àσκητρι΅ν. Bιβλίον A΄, âπιστολc 90. PG 78, 244D-
245A. 
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IΩANNOY ΔAMAΣKHNOY, Λόγοι àπολογητικοd πρeς τοfς διαβάλλοντας 
τaς êγίας ε¨κόνας, PG 94, 1388B. ^Ιστορία ψυχωφελcς... ï βίος Βαλαaµ 
καd \Ιωάσαφ, PG 96, 969B. 

IΩANNOY, KλÖµαξ: \Iωάννου τοÜ Σιναΐτου, KλÖµαξ, (ε¨σαγωγc-κείµενον-
µετάφρασις-σχόλια-πίνακες •πe àρχιµ. \Iγνατίου), âκδ. ^Iερa Mονc 
Παρακλήτου, \Ωρωπός, \AττικÉς 81999. 

IΩANNOY ΣINA·I·TOY, KλÖµαξ, PG 88, 631-1164. 
IΩANNOY XPYΣOΣTOMOY, E¨ς τcν Γένεσιν, ^Oµιλ. KΘ΄, .6. EΠE 3, 230. 

^Oµιλία ε¨ς τeν Θ΄ Ψαλµόν, .1. EΠE 5, 440. ^Oµιλία ε¨ς τeν MA΄ 
Ψαλµόν, .1. EΠE 5, 576. ^Oµιλία µετa τeν σεισµόν. PG 50, 713. E¨ς τcν 
Γένεσιν, ^Oµιλ. KΘ΄, .6. PG 53, 264. ^Oµιλία ε¨ς τeν Θ΄ Ψαλµόν, PG 55, 
121. ^Oµιλία ε¨ς τeν MA΄ Ψαλµόν, .1. PG 55, 156-158. E¨ς τeν PMΘ΄ 
ψαλµόν, PG 55, 494β. ^Oµιλία ®ηθεÖσα ε¨ς τcν µεγάλην ëβδοµάδα, âν Fq 
διδασκαλία, τίνος χάριν καλεÖται µεγάλη ëβδοµάς· καd ε¨ς τό· «A€νει, ™ 
ψυχή µου, τeν Kύριον·» καd ε¨ς τeν âν ταÖς Πράξεσι δεσµοφύλακα. PG 
55, 521-522γ. ^Oµιλία ε¨ς τeν PE΄ Ψαλµόν, PG 55, 662. ^Oµιλία ΛΣT΄ ε¨ς 
τcν A΄ πρeς Kορινθίους âπιστολήν, PG 61, 315. ^Oµιλία IΔ΄, E¨ δέ τις 
τ΅ν ¨δίων, καd µάλιστα τ΅ν ο¨κείων οé προνοεÖ, τcν πίστιν ¦ρνηται, καί 
âστιν àπίστου χείρων, PG 62, 576δ. ^Oµιλία λεχθεÖσα âν τ΅ να΅ τÉς 
êγίας E¨ρήνης, PG 63, 486β-487. 

KΛHMENTOΣ AΛEΞANΔPEΩΣ, Παιδαγωγός, Λόγος 2, κεφ. 4, Π΅ς χρc περd 
τaς ëστιάσεις àνίεσθαι, PG 8, 440BC, 444AB-444C. Στρωµατέων Λόγος 
A΄, κεφ. Θ΄, PG 8, 740C. 

MEΓA ΓEPONTIKON: Te Mέγα Γεροντικόν, θεµατικc Συλλογή, (E¨σαγωγή-
Kείµενο-Mετάφραση-Σχόλια), öκδ. ^I. ^Hσυχαστηρίου «Te Γενέσιον τÉς 
Θεοτόκου», Πανόραµα Θεσσαλονίκης 1994. 

Mουσικeς Kώδικας Σταυροβουνίου 30, Kαλοφωνικeν Eîρµολόγιον τοÜ öτους 
1823, φφ. 27r καd 135v. 

NEIΛOY, Διάταξις: ^Aγίου Nείλου, Tυπικc Διάταξις, öκδ. ^IερÄς BασιλικÉς καd 
ΣταυροπηγιακÉς MονÉς MαχαιρÄ, Λευκωσία 2001. 

NIKOΔHMOY, ΠαÜλος: Nικοδήµου τοÜ ^Aγιορείτου, ^Eρµηνεία ε¨ς τaς IΔ΄ 
âπιστολaς τοÜ àποστόλου Παύλου, âκδ. \Oρθόδοξος Kυψέλη, 
Θεσσαλονίκη 1990 (τόµοι 3). 

NIKOΔHMOY, Kαθολικαί: Nικοδήµου τοÜ ^Aγιορείτου, ^Eρµηνεία ε¨ς τaς 
ëπτa Kαθολικaς \Eπιστολaς τ΅ν ^Aγίων καd πανευφήµων \Aποστόλων 
\Iακώβου, Πέτρου, \Iωάννου καd \Iούδα, âκδ. \Oρθόδοξος Kυψέλη, 
Θεσσαλονίκη 1986. 

NIKOΔHMOY, Πηδάλιον: Nικοδήµου τοÜ ^Aγιορείτου καd \Αγαπίου 
^Iεροµονάχου, Πηδάλιον τÉς νοητÉς Nηeς τÉς µιÄς, êγίας, καθολικÉς καd 
àποστολικÉς τ΅ν \Oρθοδόξων \Eκκλησίας, âκδ. Παπαδηµητρίου, 
\AθÉναι 121998. 

ΠAYΛOY, Eéεργετινός: Παύλου µοναχοÜ, Eéεργετινός, ¦τοι συναγωγc τ΅ν 
θεοφθόγγων ®ηµάτων καd διδασκαλι΅ν τ΅ν θεοφόρων καd êγίων 
πατέρων, âκδ. Mατθαίου ΛαγγÉ, \AθÉναι 61981 (τόµοι 4). 

ΠΛATΩNOΣ, \Aλκιβιάδης: Πλάτωνος, \Aλκιβιάδης, j περd àνθρώπου φύσεως· 
µαιευτικός, àρχαÖον κείµενον, ε¨σαγωγc – µετάφρασις – σηµειώσεις Nίκ. 
Σ. Mπαξεβανάκι, âκδ. Πάπυρος, \AθÉναι 1939. 
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ΠΛATΩNOΣ, Πολιτεία: Πλάτωνος, Πολιτεία, ε¨σαγωγc-µετάφρασις: \I. N. 
Γρυπάρη, âκδ. \I, N. Zαχαροπούλου χ.χ. 

ΣΩKPATOYΣ ΣXOΛAΣTIKOY, \Eκκλησιαστικc îστορία, βιβλ. VI, κεφ. H΄, 
PG 67, 688CD-692A. 

ΦIΛOKAΛIA: Φιλοκαλία τ΅ν îερ΅ν νηπτικ΅ν, συνερανισθεÖσα παρa τ΅ν 
êγίων καd θεοφόρων πατέρων, âκδ. «\Aστήρ», \AθÉναι 41975 (τόµοι 4). 

ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, Μυριόβιβλον j Βιβλιοθήκη, ΝΒ΄, PG 
103, 92A. 

ΩPIΓENH, \Eκ τ΅ν \Ωριγένους ε¨ς ψαλµούς, Ψαλµeς PN΄ PG 12, 1684CD. 
 
 

B΄. BOHΘHMATA 
 
 

1. ^Eλληνόγλωσσα 
 
ABBAKOYM, Kουκουζέλης: \Aββακοfµ µοναχοÜ êγιορείτου, ≠Oσιος \Iωάννης 

Kουκουζέλης, ™ âποχή του καd ™ âποχή µας, 2000. 
AΓΓEΛINAPA, Mελουργία: \Aγγελινάρα K. Γεωργίου, «^H παιδαγωγικc 

àποστολc τÉς βυζαντινÉς µελουργίας», \Oρθόδοξος Tύπος, (25/12/1987) 
4. 

ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ, \Εκκλησία: \Αλεβιζοπούλου \Αντωνίου (Πρωτοπρ.), «^H 
\Eκκλησία ½ς σ΅µα XριστοÜ». (E¨σηγήσεις A΄ ΘεολογικοÜ Σεµιναρίου 
ε¨σηγητ΅ν îερατικ΅ν συνεδρίων τÉς M.Σ.E. âπd τÉς διοργανώσεως τοÜ 
ποιµαντικοÜ öργου τÉς \Eκκλησίας ε¨ς διορθόδοξον κέντρον \Aθην΅ν, 
26-27 \Aπριλίου 1972), \Aποστολικc Διακονία τÉς \Eκκλησίας τÉς 
^Eλλάδος, \AθÉνα 1972, σσ. 75-101. 

AΛYΓIZAKH, \Oκταηχία: \Aλυγιζάκη A., ^H çκταηχία στcν ëλληνικc 
λειτουργικc •µνογραφία, âκδ. Π. ΠουρναρÄ, Θεσσαλονίκη 1985. 

AΛYΓIZAKH, Θέµατα: \Aλυγιζάκη \A., Θέµατα âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, âκδ. 
Π. ΠουρναρÄ, Θεσσαλονίκη 2003. 

AΛYΓIZAKH, Mελωδήµατα: \Aλυγιζάκη \A., Mελωδήµατα àσκήσεων 
λειτουργικÉς, âκδ. Γ. Δεδούση, Θεσσαλονίκη 1992. 

AΛYΓIZAKH, Ψαλτική: \Aλυγιζάκη \A., «^O χαρακτÉρας τÉς çρθοδόξου 
ψαλτικÉς», EEΘΣΘ 29 (1980) 375-474. 

AMAPANTIΔH, Mορφολογία: \Aµαραντίδη \Aµαράντου, Mορφολογία τÉς 
MουσικÉς, Mουσικeς \Eκδ. Orκος K. Παπαγρηγορίου - X. Nάκας, 1990. 

ANAΣTAΣIOY, Kρατήµατα: \Aναστασίου Γ. Γρηγορίου, Ta κρατήµατα στcν 
ψαλτικc τέχνη, âκδ. ≠Iδρυµα BυζαντινÉς Mουσικολογίας, \AθÉνα 2005. 

ANTΩNIOY, Eîρµολόγιον: \Aντωνίου Στ. Σπυρίδωνος (Πρωτοπρ.), Te 
εîρµολόγιον καd ™ παράδοση τοÜ µέλους του, (διδακτορικc διατριβή), 
âκδ. ≠Iδρυµα BυζαντινÉς Mουσικολογίας, Mελέται 8, \AθÉναι 2004. 

ANTΩNIOY, Mορφολογία: \Aντωνίου Στ. Σπυρίδωνος (Πρωτοπρ.), 
Mορφολογία τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, Θεσσαλονίκη 2004. 

AYΓOYΣTINOY, \Eξοµολογήσεις: ^Aγίου Aéγουστίνου, \Eξοµολογήσεις, τ. B΄, 
βιβλία VIII-XIII, (µτφρ. Φραγκίσκη \Aµπατζοπούλου), âκδ. Πατάκη, 
42003. 
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ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗ, Κρατήµατα: Βαµβουδάκη \Εµµανουήλ, «Τa âν τFÉ ΒυζαντινFÉ 
ΜουσικFÉ Κρατήµατα», ΕΕΒΣ 10 (1933), σσ. 353-361. 

BANTΣOY, Γάµος: Bάντσου Xρήστου, \Eπιστήµη τοÜ γάµου, τεÜχος A΄, 
Θεσσαλονίκη 2004. 

BANTΣOY, ‰Eκτρωση: Bάντσου Xρ. Mιλτιάδη, \Hθικc θεώρηση τÉς öκτρωσης, 
Θεσσαλονίκη, 2007. 

BANTΣOY, Περιβάλλον: Bάντσου Xρήστου, ^H µέριµνα τÉς \Eκκλησίας γιa 
τcν προστασία τοÜ περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη, χ.χ. 

BANTΣOY, Ψυχολογία: Bάντσου Xρήστου, Θέµατα ΠοιµαντικÉς 
Ψυχολογίας, τεÜχος A΄, Θεσσαλονίκη 1990. 

BANTΣOY, Ψυχολογία B΄: Bάντσου Xρήστου, Θέµατα ΠοιµαντικÉς 
Ψυχολογίας, τεÜχος B΄, Θεσσαλονίκη χ.χ. 

BAΣIΛEIAΔH, ^Aγιογραφία: Bασιλειάδη Xριστοδούλου, ^H τεχνικc τÉς 
êγιογραφίας, âκδ. ^Aγία Tαϊσία, Λευκωσία 1989. 

BAΣIΛEIAΔH, Π. Διαθήκη: ^H Παλαιa Διαθήκη µετa συντόµου ëρµηνείας, âκδ. 
\Aδελφότης Θεολόγων «ï Σωτήρ», \AθÉναι 71997-2003 (τόµοι 1-20). 

BAΣIΛEIAΔH, Διαστήµατα: Bασιλειάδη Xριστοδούλου, «Ta διαστήµατα τοÜ 
διατονικοÜ γένους στcν ψαλτικc τέχνη: Δύο κυπριακa θεωρητικά», 
Kυπριακαd Σπουδαί, Δελτίον τÉς ^Eταιρείας Kυπριακ΅ν Σπουδ΅ν, τ. 
ΞΣT΄, 2002, Λευκωσία - Kύπρου 2004. 

BAΣIΛEIAΔH, Θεωρία: Bασιλειάδη Xριστοδούλου, Θεωρία τÉς µουσικÉς, 
âκδ. ^Aγία Tαϊσία, Λευκωσία - Kύπρος, χ.χ. 

BAΣIΛEIAΔH, Λεξικό: Bασιλειάδη Xριστοδούλου, Συνοπτικe Λεξικe 
Συνθετ΅ν & Bασικbς Φόρµες MουσικÉς, \Aπe τcν âποχc Mπαρeκ ½ς τdς 
µέρες µας, âκδ. ^Aγία Tαϊσία, Λευκωσία 2005. 

BAΣIΛEIAΔH, Mουσική: Bασιλειάδη Π. Nικολάου, Mουσική, νότες ζωÉς j 
àντίλαλοι θανάτου;, öκδ. \Aδελφότης Θεολόγων «O ΣΩTHP», \AθÉναι 
41998. 

BAΣIΛEIAΔH, Πιάνο: Bασιλειάδη Xριστοδούλου, \Eκ δεξι΅ν καd âξ 
àριστερ΅ν, Te Πιάνο, âκδ. ^Aγία Tαϊσία, Λευκωσία 1999. 

BAΣIΛEIAΔH, Tυπική: Bασιλειάδη Xριστοδούλου, Tυπικc διάταξη τÉς καθ\ 
™µέραν àκολουθίας, âκδ. ^Aγία Tαϊσία,  Λευκωσία 1999. 

BAΣIΛEIAΔH, Kώδικας: Bασιλειάδη Xριστοδούλου, «Mουσικeς κώδικας 
Σταυροβουνίου 30· ^H ψαλτικc παράδοση στcν Kύπρο κατa τeν ιθ΄ α¨. 
καd ™ σχέση της µb τcν Γ΄ Πατριαρχικc Σχολc τÉς Πόλης», Ta Γένη καd 
E€δη τÉς BυζαντινÉς Mελοποιίας. Πρακτικa B΄ ΔιεθνοÜς Συνεδρίου 
MουσικολογικοÜ καd ΨαλτικοÜ (\Aθήνα 15-19 \Oκτωβρίου 2003), \AθÉνα 
2006, σσ. 459-463. 

BEPΓIΩTH, Λατρεία: Bεργιώτη Θ. Γεωργίου, \Eγχειρίδιο îστορίας τÉς 
χριστιανικÉς λατρείας, Θεσσαλονίκη 21991. 

BIOΛAKH, Mελέτη: Bιολάκη Γεωργίου \I., Mελέτη συγκριτικc τÉς νÜν âν 
χρήσει µουσικÉς γραφÉς πρeς τcν τοÜ Πέτρου τοÜ Πελοποννησίου καd 
πρeς τcν àρχαιοτέραν γραφήν, âκδ. Tέρτιος, Kατερίνη 1991. 

BOYΛΓAPEΩΣ, Λόγος: Bουλγάρεως Eéγενίου, Λόγος περd µουσικÉς, âκδ. 
Kουλτούρα, \AθÉνα 2002. 

BOYPΛH, Δηµοτική: BουρλÉ \Aθανασίου, Δηµοτικc καd âκκλησιαστικc 
µουσική, ïµοιότητες καd διαφορές, (Mουσικολογικο - θεολογικc µελέτη), 
\Aναδηµοσίευσις àπe τe περιοδικe «O ΨAΛTHΣ» (ùργανο τοÜ 
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Συλλόγου ^Iεροψαλτ΅ν Mεγάρων, ΣαλαµÖνος καd \AττικÉς «O AΓIOΣ 
ΛAYPENTIOΣ»), τεύχη 1-3, 1997-1998, \AθÉναι 1997. 

BOYPΛH, Δογµατικοηθικαί: BουρλÉ \Aθανασιου, Δογµατικοηθικαd ùψεις τÉς 
çρθοδόξου ψαλµ ωδίας, \Eναίσιµος âπd διδακτορί÷α διατριβc 
•ποβληθεÖσα ε¨ς τe TµÉµα Θεολογίας τÉς ΘεολογικÉς ΣχολÉς τοÜ 
Πανεπιστηµίου \Aθην΅ν, Πανεπιστήµιον \Aθην΅ν, Θεολογικc Σχολή, 
âκδ. κληροδοτήµατος BασιλικÉς Δ. Mωραΐτου, \AθÉναι 1994. 

BOYPΛH, Kασσιανή: BουρλÉ \Aθανασίου, ^H θεολογία τ΅ν ≈µνων τÉς 
µελωδοÜ KασσιανÉς, (Δογµατικc καd äθικc µελέτη), \AθÉναι 1999. 

BOYPΛH, Tριώδιον: BουρλÉ \Aθανασίου, \Hθικοδογµατικa µηνύµατα τÉς 
προκαθαρισµοÜ περιόδου τοÜ Tριωδίου, \AθÉναι 1997. 

BOYPΛH, ^Yµνολογία: BουρλÉ \Aθανασίου, \Eκκλησιαστικc \Oρθόδοξος 
^Yµνολογία καd Mουσική, \AθÉναι 1990. 

BOYPΛH, Xριστολογία: BουρλÉ \Aθανασίου, ^H χριστολογία τÉς àκολουθίας 
τοÜ àκαθίστου ≈µνου, (δογµατικc ëρµηνευτικc προσέγγισις), \AθÉναι 
1998. 

BOYPΛH, Ψαλµωδία: BουρλÉ \Aθανασίου, Θέµατα îερÄς ψαλµωδίας, τεÜχος 
A΄, \AθÉναι 2000. 

ΓΑΛΙΤΗ, Τίτος: Γαλίτη, Γεωργίου \Αντ., ^Η πρeς Τίτον âπιστολc τοÜ 
àποστόλου Παύλου, ε¨σαγωγc-•ποµνήµατα, âκδ. Π. ΠουρναρÄ, 
Θεσσαλονίκη 21985. 

ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, Παραγγέλµατα: Γενναδίου (Μητρ. Πάφου), Παραγγέλµατα, 
\ΑθÉναι 1967. 

ΓEΩPΓIAΔH, Mουσική: Γεωργιάδη Tριανταφύλλου, ^H καθ\ ™µÄς 
âκκλησιαστικc µουσικc κατ\ àναφορaν πρeς τcν εéρωπαϊκcν 
τετράφωνον (\Aνάτυπον âκ τοÜ ΠεριοδικοÜ τοÜ O¨κουµενικοÜ 
Πατριαρχείου OPΘOΔOΞIA, öτος Δ΄ [1929] àριθ. τευχ΅ν 41, 42, 43), 
\AθÉναι 1973. 

ΓIANNAKOΠOYΛOY, \Aποκάλυψη: Γιαννακοπούλου \Iωcλ (\Aρχιµ.), 
^Eρµηνεία τÉς \Aποκαλύψεως, âκδ. Π. ΠουρναρÄ, Θεσσαλονίκη 21999. 

ΓIANNAKOΠOYΛOY, Διαθήκη: Γιαννακοπούλου \Iωcλ (\Aρχιµ.), ^H Παλαιa 
Διαθήκη κατa τοfς O΄, κείµενον-ëρµηνευτικc παράφρασις-σχόλια, âκδ. 
\Oρθοδόξου XριστιανικÉς \Aδελφότητος «ΛYΔIA», Θεσσαλονίκη 
41986ëξ. (τόµοι 9). 

ΓIANNAKOΠOYΛOY, Zωή: Γιαννακοπούλου \Iωcλ (\Aρχιµ.), ^H ζωc τοÜ 
XριστοÜ, âκδ. Bασ. ^Pηγοπούλου, 21978 (τόµοι 6). 

ΓIANNAKOΠOYΛOY, Πράξεις: Γιαννακοπούλου \Iωcλ (\Aρχιµ.), Πράξεις 
\Aποστόλων, âκδ. Bασ. ^Pηγοπούλου, 21978. 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ, \Εσχάτου: Γιαννουλάτου \Αναστασίου (\Αρχιεπ.), ≠Εως 
âσχάτου τÉς γÉς, îστορικa îεραποστολικa µελετήµατα, âκδ. 
\ΑποστολικÉς Διακονίας τÉς \Εκκλησίας τÉς ^Ελλάδος, \ΑθÉνα 2009. 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ, ^Ιεραποστολή: Γιαννουλάτου \Αναστασίου (\Αρχιεπ.), 
^Ιεραποστολc στa €χνη τοÜ ΧριστοÜ, θεολογικbς µελέτες καd ïµιλίες, âκδ. 
\ΑποστολικÉς Διακονίας τÉς \Εκκλησίας τÉς ^Ελλάδος, \ΑθÉνα 2007. 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ, Μοναχοί: Γιαννουλάτου \Αναστασίου (\Αρχιεπ.), Μοναχοd 
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EIΣAΓΩΓH 
 

^O τίτλος τÉς παρούσης âργασίας «^H συµβολc τÉς 
âκκλησιαστικÉς µουσικÉς στe ποιµαντικe öργο τÉς \Eκκλησίας» 
περιέχει δύο παραµέτρους· ™ µία àφορÄ τcν âκκλησιαστικc 
µουσικc1 καd ™ ôλλη τe ποιµαντικe öργο τÉς \Eκκλησίας. 
\Eκκλησιαστικc µουσικc çνοµάζεται ™ τέχνη καd ™ âπιστήµη, ™ 
ïποία àσχολεÖται µb τοfς ¦χους καd τοfς φθόγγους, ποf 
συνοδεύουν τe θρησκευτικe ποιητικe κείµενο2. ^H âκκλησιαστικc 
µουσικc χαρακτηρίζεται καd ½ς ψαλµωδία, γι\ αéτe καd σb 
ïλόκληρη τcν âργασία χρησιµοποιοÜµε τοfς δύο ¬ρους ½ς 
ταυτόσηµους3. ^H àποστολc τÉς ψαλµωδίας εrναι νa µεταφέρει 

                                     
1 \Aρχικa ™ λέξη «µουσικc» qταν âπίθετο, τe ïποÖο συνώδευε τc λέξη «τέχνη». 
\Aργότερα ¬µως παραλείφθηκε ™ λέξη «τέχνη» καd öτσι ™ λέξη «µουσικc» öγινε 
οéσιαστικό. Bλ. K. Δ. ΓEΩPΓOYΛHΣ, Mουσική, ΘHE, τ. 9, στ. 103. 
\Ετυµολογικa ™ λέξη παράγεται àπe τe ùνοµα «MοÜσα». MοÜσαι qταν κόρες 
τοÜ Δία καd τÉς Mνηµοσύνης. \Aργότερα qταν θεότητες τÉς ôγριας φύσης, 
νύµφες τ΅ν βουν΅ν, τ΅ν πηγ΅ν, τ΅ν ποταµ΅ν καd γενικa τ΅ν νερ΅ν. Bλ. BAΣ. 
I. KAΛAΪTZAKHΣ, MοÜσαι, ΘHE, τ. 9, στ. 102. 
2 Bλ. BOYPΛH, Δογµατικοηθικαί, σ. 26: «^H ψαλµ ωδία εrναι ™ µέσω 
θρησκευτικÉς ποιήσεως καd φωνητικÉς îεροπρεποÜς µελωδίας προσευχητικc 
κοινωνία καd àναφορa τοÜ πιστοÜ πρeς τeν τριαδικeν Θεeν âν τFÉ àτοµικFÉ 
προσευχFÉ καd τFÉ κοινFÉ λατρεί÷α, ½ς α≈τη àπεκαλύφθη •πe τοÜ ΘεοÜ καd 
âθεσπίσθη •πe τ΅ν Προφητ΅ν âν τFÉ Π.Δ., àνεγνωρίσθη καd âκαινοποιήθη •πe 
τοÜ Kυρίου âν τFÉ K. ΔιαθήκFη, παρεδόθη καd καθιερώθη •πe τ΅ν \Aποστόλων, 
περιεφρουρήθη καd âκαλλιεργήθη •πe τ΅ν Πατέρων, προσδιωρίσθη καd 
âκανονίσθη •πe êγίων Συνόδων, διεσώθη, âχρησιµοποιήθη καd χρησιµοποιεÖται 
•πe τÉς îερÄς çρθοδόξου παραδόσεως âν τFÉ ζω FÉ τÉς \Oρθοδόξου \Eκκλησίας». 
≠Oπως àναφέρει ï µητρ. Δ. Ψαριανός, «™ µουσικc δbν εrναι µόνον τέχνη· εrναι 
καd âπιστήµη. ^Ως âπιστήµη âξηγεÖται· ½ς τέχνη παραδίδεται». ΨAPIANOY, 
\Eξήγησις, σ. 5. Περd αéτοÜ βλ. âπίσης ΨAPIANOY, Bυζαντινή, σ. 3. Περd τÉς 
ψαλτικÉς ½ς τέχνης καd âπιστήµης βλ. ΣΤΑΘΗ, \Αναγραµµατισµοί, σ. 15: «^Ως 
τέχνη εrναι φανέρωµα τοÜ πνεύµατος καd àνεπανάληπτος δηµιουργία 
τετελεσµένη ε¨ς διαφόρους χρονικaς περιόδους καd διαφόρους τόπους. ^Ως 
âπιστήµη öχει τcν τεχνικήν της καd τa συστατικά της στοιχεÖα, τa ïποÖα καd 
âξελίσσονται πάντοτε πρeς τe τελειότερον, àλλa καd εrναι δυνατeν νa τa 
àναλύωµεν καd τa âξετάζωµεν». 
3 Mb τeν ¬ρο ψαλµωδία στa πατερικa κείµενα âννοεÖται κυρίως ™ àνάγνωση 
τοÜ ψαλτηρίου, τ΅ν ψαλµ΅ν δηλ. τοÜ Δαβίδ, καd ôλλων εéχ΅ν µb âµµελÉ 
ôχρονη àπαγγελία, καd ùχι κατ\ àνάγκη µb µέλος καd ρυθµό, ¬πως âννοοÜµε 
σήµερα τcν ψαλµωδία. ≠Oπως àναφέρει ï µητρ. Δ. Ψαριανός, ™ λέξη ψαλµωδία 
«âκφράζει προσφυέστερον καd πληρέστερον τe περιεχόµενον καd τeν 
χαρακτÉρα τοÜ çρθοδόξου âκκλησιαστικοÜ ÷ôσµατος καd διαστέλλει τοÜτο àπe 
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καd àναγάγει ïλόκληρο τeν ôνθρωπο σb πνευµατικbς καταστάσεις 
καd âµπειρίες4. Ποιµαντικe öργο τÉς \Eκκλησίας çνοµάζεται τe 
öργο, ποf âπιτελεÖ ï ποιµένας, âπίσκοπος j îερέας, µέσα στcν 
\Eκκλησία5.  Σκοπeς τοÜ ποιµαντικοÜ öργου εrναι, ¬πως àναφέρει 
ï π. \Α. \Αλεβιζόπουλος, «™ συναγωγc τ΅ν πάντων ε¨ς ≤ν, ™ 
ο¨κοδοµή των ε¨ς τe Σ΅µα τÉς \Εκκλησίας, µεθ\ ¬λων τ΅ν 
συνεπει΅ν τοÜ γεγονότος αéτοÜ διa τcν καθηµερινcν ζωήν»6. Τe 
ποιµαντικe öργο öχει κέντρο τc Θεία Εéχαριστία7. Ποιµαντική, ½ς 
âπιστήµη, ¬πως àναφέρει ï µητροπολίτης Πενταπόλεως ±γιος 
Nεκτάριος, καλεÖται «™ συστηµατικc διδασκαλία τοÜ µαθήµατος 
τοÜ πραγµατευοµένου περd τοÜ àξιώµατος τοÜ ΠνευµατικοÜ 
Ποιµένος τÉς τοÜ XριστοÜ \Eκκλησίας καd περd τοÜ ποÖός τις 
δέον νa εrναι ï Πνευµατικeς ποιµήν, ¬πως διακυβερνήσ Fη καλ΅ς 

                                                                                     
πάσης ôλλης θρησκευτικÉς µουσικÉς τέχνης». ΨAPIANOY, Bυζαντινή, ¬π.π., 
σ. 3. 
4 Bλ. AΓΓEΛINAPA, Mελουργία, σ. 4: «Tότε καd µόνον πραγµατώνεται ™ 
àποστολc τÉς ψαλµ ωδίας, ¬ταν κατορθώνFη νa •ψώνFη τe πνεÜµά µας στc 
σφαÖρα µιÄς ôλλης πραγµατικότητας, ¬ταν µÄς χαρίζFη τcν α€σθηση τÉς 
ôπειρης χρονικÉς διάρκειας καd µÄς βοηθ FÉ στcν προσπάθειά µας νa 
κατανοοÜµε πληρέστερα τa διδάγµατα τοÜ εéαγγελικοÜ λόγου, γιa νa τa 
âφαρµόζουµε µb συνέπεια σb ¬λες τdς âκδηλώσεις τοÜ βίου µας». 
5 ^H ποιµαντικc εrναι, ¬πως àναφέρει Γρηγόριος ï Θεολόγος, «τέχνη τεχν΅ν 
καd âπιστήµη âπιστηµ΅ν». ΓPHΓOPIOY TOY ΘEOΛOΓOY, Λόγος B΄ 
\Aπολογητικeς τÉς ε¨ς Πόντον φυγÉς… PG 35, 425. Bλ. ΓKIKA, Ποιµαντική, σ. 
15: «^O ¬ρος ποιµαντικc προέρχεται àπe τe ρÉµα ‘ποιµαίνειν’, ¬πως καd ï 
¬ρος ποιµήν. ^O ¬ρος σηµαίνει τcν κάθε ε€δους µέριµνα τοÜ ποιµένα πρeς τe 
λαe τοÜ ΘεοÜ, τa λογικa πρόβατα, œστε νa àποδίδουν τa µέγιστα, δηλαδc 
σηµαίνει τcν περιποίηση, τcν προστασία, τcν παρακολούθηση καd τcν âν γένει 
περίθαλψή τους». ^O H. Schuster, στe βιβλίο του «Die Geschichte der 
Pastoraltheologie», ïρίζει ¬τι ποιµαντικc εrναι «™ âπιστήµη τ΅ν 
δραστηριοτήτων τοÜ ποιµένα στcν âνορία του, ποf àπορρέουν àπe τe àξίωµά 
του». H. SCHUSTER, «Die Geschichte der Pastoraltheologie», ôρθρο σb 
Handbuch der Pastoraltheologie, τ. I, Freiburg i.B. 1964, σσ. 48-76. Bλ. καd 
ΨΑΡΙΑΝΟΥ, Ποιµαντικά, σ. 55. ΓOYΣIΔH, Ποιµαντική, σσ. 9-10. ΤΡΙΒΙΖΑ, 
\Εκκλησία, σσ. 40-41. 
6 ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ, \Εκκλησία, σ. 77. Πρέπει λοιπeν νa âνισχυθεÖ ™ 
συνείδηση ¬τι τe ποιµαντικe öργο öχει χαρακτήρα âκκλησιολογικe καd πρέπει 
νa àσκεÖται σb πλαίσια âκκλησιολογικά. Βλ. ¬π.π., σ. 78. Πολλbς φορbς 
θεωρεÖται ½ς σκοπeς τοÜ ποιµαντικοÜ öργου ™ äθικc τελείωση τ΅ν χριστιαν΅ν, 
δηλαδc ï προσωπικeς êγιασµeς τ΅ν πιστ΅ν, ï ïποÖος δbν εrναι τίποτα ôλλο 
παρa τe àποτέλεσµα τÉς âνσωµάτωσης τ΅ν πιστ΅ν στcν \Εκκλησία. Βλ. ¬π.π., 
σ. 79. 
7 Βλ. ¬π.π., σσ. 79-80. 
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τcν âµπεπιστευµένην αéτ΅ •πe τοÜ ΘεοÜ ποίµνην»8. ^O σκοπeς 
τοÜ µαθήµατος τÉς ποιµαντικÉς, ¬πως àναφέρει ï àναπληρωτcς 
καθηγητής, π. \A. Γκίκας, εrναι «νa καταρτίσει θεωρητικa τeν 
ποιµένα, œστε νa µπορέσει νa àνταποκριθεÖ στe öργο τÉς 
καθοδηγήσεως τ΅ν πιστ΅ν, ποf àποτελοÜν τe ποίµνιό του, στc 
σωτηρία»9. 

^O λόγος γιa τeν ïποÖο θεωροÜµε ¬τι κρίθηκε àναγκαία ™ 
συγγραφc τÉς παρούσας âργασίας εrναι ¬τι πολλbς φορbς 
διατυπώθηκαν àµφιβολίες γιa τc χρησιµότητα τÉς âκκλησιαστικÉς 
µουσικÉς στe ποιµαντικe öργο τÉς \Eκκλησίας. ‰Eχουν κατa 
καιροfς διατυπωθεÖ àπόψεις àπe λαϊκούς, κληρικοfς καd κυρίως 
µοναχούς, ¬τι ™ âκκλησιαστικc µουσικc συµβάλλει j δbν 
συµβάλλει θετικa στcν πνευµατικc ôνοδο τοÜ πιστοÜ καd ¬τι δbν 
àνάγει τe πνεÜµα στdς νοητbς σφαÖρες τ΅ν νοηµάτων τÉς 
•µνολογίας. \Αντίθετα τοÜ διασπÄ τcν προσοχή, µb àποτέλεσµα 
νa µc µπορεÖ νa συγκεντρωθεÖ στa ψαλλόµενα10. 

Θa προσπαθήσουµε µb τcν öρευνά µας νa καταδειχθεÖ ¬τι ™ 
χρησιµότητα τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς µπορεÖ νa συµβάλλει 
στcν âπιτυχία τοÜ ποιµαντικοÜ öργου. ^Η σωστc λατρεία ½ς 
àποτέλεσµα συνδυασµοÜ προσευχÉς, •µνωδίας, ψαλµωδίας, 
àπαγγελίας καd γενικa êρµονίας συντελεÖ στcν θρησκευτικc 
κατάνυξη καd τcν ψυχικc ™ρεµία τ΅ν πιστ΅ν καd δίδει συνεπ΅ς 
καλύτερες προϋποθέσεις πνευµατικοÜ àγώνα. ^Η µουσικc àκόµη 
½ς στοιχεÖο τÉς ψαλµωδίας βοηθεÖ στcν καλύτερη διάθεση τ΅ν 
πιστ΅ν. 

≠Ενα âρώτηµα, τe ïποÖο χρήζει àπαντήσεως εrναι τe 
γεγονeς ¬τι πολλbς φορbς οî îεροψάλτες j οî •πεύθυνοι τ΅ν 
χορωδι΅ν στοfς ναοfς αéθαιρετοÜν καd âνεργοÜν ε¨ς βάρος τÉς 
κατανύξεως καd τÉς εéρύθµου τελέσεως τ΅ν àκολουθι΅ν, ε€τε 
φωνασκοÜντες, ε€τε âπιδεικνύµενοι, ε€τε καd αéθαιρετώντας στcν 

                                     
8 NEKTAPIOY AΓIOY, Ποιµαντική, σ. 18. 
9 ΓKIKA, Ποιµαντική, ¬π.π., σ. 30. 
10 Bλ. MEΓA ΓEPONTIKON, τ. Α΄, σσ. 110-117. IΩANNOY, KλÖµαξ, Λόγος Δ΄, 
Περd •πακοÉς, στ. 87, σ. 101. PG 88, 713D. Λόγος Z΄, Περd τοÜ χαροποιοÜ 
πένθους, στ. 51, σσ. 151-152. PG 88, 813A. Λόγος KZ΄ β΄, Περd τÉς îερÄς 
σώµατος καd ψυχÉς ™συχίας, στ. 47, σ. 352. PG 88, 1116C. Λόγος KH΄, Περd τÉς 
îερÄς καd µητρeς τ΅ν àρετ΅ν, τÉς µακαρίας προσευχÉς, καd περd τÉς âν αéτFÉ 
νοερÄς καd α¨σθητÉς παραστάσεως, στ. 37, σ. 362. PG 88, 1136B. ΠAYΛOY, 
Eéεργετινός, τ. B΄, σσ. 160-162 καd σσ. 168-171. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, 
\Eπισκόπησις, σ. 88. ΣMEMAN, \Eκκλησία, σ. 212. 
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τυπικc διάταξη τÉς λατρείας. Εrναι àπαραίτητο νa γνωρίζουν οî 
ποιµένες, ½ς •πεύθυνοι τοÜ ποιµαντικοÜ öργου, τa περd τcν 
âκκλησιαστικc µουσικc καd νa συνεργάζονται µετa λόγου 
γνώσεως µb τοfς îεροψάλτες γιa τeν συντονισµe τÉς λατρείας. 

Te ¨διάζον πρόβληµα καd θέµα, τe ïποÖο âρευνÄται ¬σο τe 
δυνατe διεξοδικώτερα στcν παροÜσα âργασία, εrναι κατa πόσον ™ 
âκκλησιαστικc µουσικc εrναι ≤να χρήσιµο âργαλεÖο στa χέρια τ΅ν 
ποιµένων, j êπλa àποτελεÖ εrδος πολυτελείας, τe ïποÖο δbν 
πρέπει νa χρησιµοποιεÖται àπe τοfς ποιµένες στe ποιµαντικό 
τους öργο. \Aπe τc µιa öχουµε τc θέση πολλ΅ν àσκητικ΅ν 
πατέρων, ¬τι ™ ψαλµωδία àποτελεÖ ≤να àνασταλτικe παράγοντα 
γιa τcν πνευµατική τους πρόοδο11. \Aπe τcν ôλλη öχουµε τc θέση 
τÉς γενικώτερης πατερικÉς θεολογίας, ¬τι ™ âκκλησιαστικc 
µουσικc συµβάλλει θετικa στcν ïµαλc ôνοδο τοÜ πιστοÜ. ^Η θέση 
τ΅ν àσκητ΅ν àναφέρεται γιa τοfς àσκητές, ποf öτσι καd àλλοι΅ς 
δbν àκοÜνε καµιa µουσική. Τe ζήτηµα εrναι σχετικa µb τοfς 
πιστοfς στdς âνορίες, ποf öχουν ôλλες παραµέτρους γιa τcν 
πνευµατικc ζωή. ^Η âκκλησιαστικc µουσικc εrναι µιa ôλλη 
πρόταση, àφοÜ εrναι τe àντίβαρο πρeς τcν κοσµικc µουσική. ^Ο 
±γιος Νεκτάριος σb âπιβεβαίωση αéτÉς τÉς πατερικÉς θέσης γιa 
τcν âκκλησιαστικc µουσική, λέγει ¬τι εrναι µειονέκτηµα γιa 
κάποιο κληρικό, πρεσβύτερο j âπίσκοπο, νa µc γνωρίζει τcν 
âκκλησιαστικc µουσική, γιατd αéτe θa àποτελεÖ âµπόδιο στcν 
âπιτέλεση τ΅ν καθηκόντων του καd θa τeν καθιστÄ πολλbς φορbς 
âλεγχόµενο àπe τοfς ψάλτες12. 

Τeν διάλογο περd τÉς χρήσεως τÉς âκκλησιαστικÉς 
µουσικÉς τροφοδότησε διαχρονικa àφ\ ëνeς µbν ™ ôγνοια τ΅ν 
ποιµένων περd τcν µουσική, àφ\ ëτέρου δb ï •περβολικeς ζÉλος, 
ποf τcν àνήγαγε σb αéτοσκοπό. ^Iστορικa ™ ποιµαίνουσα 
\Eκκλησία πολλbς φορbς συνέβαλε θετικa στcν διάσωση καd 
µεταλαµπάδευση τ΅ν τεχν΅ν καd ¨διαίτερα τÉς âκκλησιαστικÉς 
µουσικÉς στdς ëπόµενες γενεές, σb περιόδους µάλιστα δύσκολες, 

                                     
11 ^H ζωc τοÜ µοναχοÜ πρέπει νa εrναι κατ\ àναλογία •πόδειγµα γιa τc ζωc τοÜ 
âν τ΅ κόσµ ω χριστιανοÜ, àφοÜ, ¬πως àναφέρει \Iωάννης ï Σιναΐτης, «φ΅ς µbν 
µοναχοÖς, ôγγελοι· φ΅ς δb πάντων àνθρώπων, µοναδικc πολιτεία». 
IΩANNOY, KλÖµαξ, Λόγος KΣT΄, Περd διακρίσεως λογισµ΅ν καd παθ΅ν καd 
àρετ΅ν, στ. 23, σ. 289. PG 88, 1020D.  
12 Bλ. NEKTAPIOY AΓIOY, Ποιµαντική, ¬π.π., σ. 126. 
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¬που ™ àνάπτυξη τ΅ν τεχν΅ν καθίστατο πρÄγµα δυσχερές13. Τc 
σηµασία τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς θa àναπτύξουµε àκόµη 
µέσα àπe τcν öρευνα τÉς ψυχοπαιδαγωγικÉς της àξίας καd δράσης 
στοfς πιστοfς àλλa καd στοfς λειτουργούς. Π΅ς âπηρεάζει ™ 
âκκλησιαστικc µουσικc τeν συναισθηµατικe κόσµο τοÜ πιστοÜ; 
Π΅ς µπορεÖ àκόµη ï πιστeς νa âκφράσει διa τÉς âκκλησιαστικÉς 
µουσικÉς τa συναισθήµατά του καθgς καd τa προσωπικά του 
βιώµατα; E¨δικώτερα ïριοθετεÖται ™ σχέση λόγου καd µέλους14. 

^Η âρευνά µας δbν θa àναπτυχθεÖ σb µιa µουσικολογικc 
àνάπτυξη τοÜ θέµατος, ¬πως µελέτη χειρογράφων, µορφολογικc 
àνάλυση j τεχνικc τÉς ψαλτικÉς τέχνης, àλλa θa âπικεντρωθεÖ 
στc χρήση τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς στe ποιµαντικe öργο τÉς 
\Εκκλησίας. \Aσφαλ΅ς θa qταν âλλιπcς ™ ε¨κόνα, ποf θa 
σχηµατίζαµε, iν δbν τοποθετούσαµε τe ¬λο θέµα στa îστορικά 
του πλαίσια. \Aρχικa γίνεται µιa γενικc àναφορa στcν îστορικc 
âξέλιξη τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς. \Eπισηµαίνουµε àκόµη 
κάποιες προσωπικότητες, οî ïποÖες µb τe ποιµαντικό τους öργο 
βοήθησαν νa διασωθεÖ καd νa µεταλαµπαδευθεÖ ™ âκκλησιαστικc 
µουσικc àναλλοίωτη στdς ëπόµενες γενεές. \Aναφορικa µb τdς 
κανονικbς διαστάσεις τοÜ θέµατος, χρησιµοποιοÜµε Κανόνες καd 
àποφάσεις Ο¨κουµενικ΅ν καd Τοπικ΅ν Συνόδων, οî ïποÖες 
φωτίζουν καd διασαφηνίζουν τeν ρόλο τοÜ îεροψάλτη στeν 
âκκλησιαστικe χ΅ρο, àποφεύγοντας τc συστηµατικc καd 
λεπτοµερc πραγµάτευση τ΅ν ^Ιερ΅ν Κανόνων, ποf àφοροÜν 
θέµατα âκκλησιαστικÉς µουσικÉς. 

Στe πρ΅το µέρος τοÜ πρώτου κεφαλαίου, τe ïποÖο 
πραγµατεύεται τcν îστορικc πτυχc τοÜ θέµατος, κάνουµε 
àναφορa στcν âξέλιξη τÉς µουσικÉς κατa τcν προχριστιανικc 
âποχή, âπικεντρώνοντας τcν προσοχή µας στc µουσικc τ΅ν 
àρχαίων λα΅ν, τ΅ν àρχαίων ^Eλλήνων καd τοÜ \Iσραήλ. 
                                     
13 Bλ. π.χ. τcν àποστολc τ΅ν τρι΅ν Κυπρίων κληρικ΅ν στcν 
Kωνσταντινούπολη κατa τdς àρχbς τοÜ 19ου α¨ώνα (µετa τe 1814), προκειµένου 
νa âκµάθουν τc νέα µέθοδο βυζαντινÉς παρασηµαντικÉς. Bλ. Xαράλαµπου 
Παπαδοπούλλου, «Te Mουσικeν ‰Eργον τοÜ ΣτυλιανοÜ Xουρµουζίου καd 
βιογραφικαd σηµειώσεις αéτοÜ», Kυπριακαd Σπουδαί, MΔ΄ Λευκωσία 1980, σσ. 
153-181 (¨δίως 154-155) καί, Θεοδώρου Παπαδοπούλλου, «^H Kύπρος καd ™ 
βυζαντινc µουσικc παράδοση», Kυπριακαd Σπουδαί, ME΄ Λευκωσία 1981, σσ. 
335-345 (¨δίως 336-337). 
14 Bλ. ΨAPIANOY, Θεοτόκος, σ. 17: «^H µουσικc γραµµή, ½ς πάντοτε 
συµβαίνει κατa τcν •γιÄ καd çρθcν περd ψαλµ ωδίας àντίληψιν, παρακολουθεÖ 
καd •πογραµµίζει, στηρίζει καd âξαίρει τaς âννοίας τοÜ ποιητικοÜ κειµένου». 
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Θεωρήσαµε àπαραίτητο ¬µως νa κάνουµε µιa îστορικc àναφορa 
γιa τcν âξέλιξη τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, àντικείµενο ποf 
διαπραγµατευόµαστε στe δεύτερο µέρος τοÜ κεφαλαίου τÉς 
âργασίας µας. ^Η àπαρχή, ™ âξέλιξη, οî κανονικbς διαστάσεις τÉς 
µουσικÉς, τa πρόσωπα ποf συνετέλεσαν στcν àνάπτυξη τοÜ 
öργου τίθενται στe δεύτερο µέρος τοÜ κεφαλαίου. Στe τρίτο µέρος 
τοÜ κεφαλαίου γίνεται àναφορa στc µοναχικc παράδοση σb σχέση 
µb τcν ψαλτικc τέχνη, καd στe τέταρτο µέρος τοÜ κεφαλαίου 
âξετάζεται τe θέµα τÉς συµµετοχÉς τ΅ν γυναικ΅ν στc λατρευτικc 
µουσική. 

Στe δεύτερο κεφάλαιο, τe ïποÖο εrναι παιδαγωγικe-
ψυχολογικό, προσεγγίζουµε καd âρευνοÜµε τc σχέση τÉς µουσικÉς 
µb τeν ψυχικe κόσµο τοÜ πιστοÜ καθgς καd µb τcν àνθρώπινη 
çντολογία. \Εξετάζουµε τc θετικc j àρνητικc âπίδραση τÉς 
µουσικÉς στcν ψυχc τοÜ àνθρώπου καθgς καd τe π΅ς âπηρεάζει ™ 
µουσικc τeν ¬λο ôνθρωπο. 

Στe τρίτο καd τελευταÖο κεφάλαιο âρευνοÜµε τcν 
ποιµαντικc àξία τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς. \Εξετάζουµε κατa 
πόσο ™ âκκλησιαστικc µουσική, ¬πως öχει διαµορφωθεÖ σήµερα, 
âξυπηρετεÖ τe σκοπe τÉς ποιµαντικÉς καd ποιbς προτάσεις 
µποροÜµε νa θέσουµε âµεÖς γιa τc χρήση τÉς µουσικÉς στe 
ποιµαντικe öργο τÉς \Εκκλησίας. Θέµατα ¬πως ™ συµµετοχc τ΅ν 
γυναικ΅ν στc ψαλµωδία καd οî µικτοd χοροd καθgς καd οî 
χορωδίες, ποf δηµιουργοÜνται σb τί âξυπηρετοÜν, διερευν΅νται 
στe κεφάλαιο αéτό. 

Τέλος, µετa τa συµπεράσµατα παραθέτουµε στe παράρτηµα 
ïρισµένα πατερικa κείµενα, ποf χρησιµοποιήσαµε στcν παροÜσα 
âργασία, τa ïποÖα öχουν ôµεση σχέση µb τe θέµα. 



 35 

KEΦAΛAIO ΠPΩTO 
 

APXH KAI EΞEΛIΞH THΣ MOYΣIKHΣ KATA THN ΠPO 
KAI META XPIΣTO EΠOXH 

 
α) ̂H âξέλιξη τÉς µουσικÉς κατa τcν προχριστιανικc 

âποχc 
 

Πολλbς àπόψεις διατυπώθηκαν àπe διάφορους âρευνητbς 
σχετικa µb τcν προέλευση τÉς µουσικÉς. Oî διάφορες κραυγές, τdς 
ïποÖες χρησιµοποιοÜσαν οî πρωτόγονοι ôνθρωποι, οî διάφορες 
σωµατικbς κινήσεις, ποf âπαναλαµβάνονται σταθερά, κατa τcν 
œρα τÉς âργασίας1, δηµιουργοÜν τa πρ΅τα ρυθµικa σχήµατα2. Te 
πρωταρχικe στοιχεÖο, τe ïποÖο âµφανίστηκε στc µουσική, qταν ï 
ρυθµός3, àργότερα ™ µελωδία4 καd τελευταία ™ êρµονία5. Oî 

                                     
1 Mb τdς âπαναλαµβανόµενες σωµατικbς κινήσεις δηµιουργήθηκαν τa διάφορα 
δηµοτικa τραγούδια, τa ïποÖα συναντÄµε στοfς διάφορους λαούς, ¬πως 
τραγούδια γιa τe ôλεσµα, τe γνέσιµο, τe πλέξιµο τÉς δαντέλας µb κοπανέλια, 
τραγούδια τοÜ àργαλειοÜ, τοÜ νεροκουβαλητÉ κ. ô. Bλ. NEF, ^Iστορία, σσ. 16-
17. 
2 Erναι σηµαντικe νa σηµειώσουµε στc συνάφεια αéτc «¬τι στc ζωc τοÜ 
πρωτόγονου àνθρώπου ποτb δbν θa βροÜµε àποµονωµένη τc Mουσική, ε€τε 
σaν τραγούδι, ε€τε σaν âνόργανη Mουσική· συνδυάζεται πάντα µb τc µιµική, τc 
ρυθµικc κίνηση καd τcν ποίηση (στcν πιe •ποτυπώδη της βέβαια µορφή). 
ΠAΠANOYTΣOY, A¨σθητική, σ. 358. 
3 Περd αéτοÜ βλ. ¬π.π., σσ. 383-386. ≠Οπως àναφέρει ï Eéάγγελος 
ΠαπανοÜτσος «µέσα σb µιa µουσικcν ëνότητα… µπαίνει τάξη καd îεραρχία 
âσωτερικc µb τcν αéξοµείωση τÉς διάρκειας καd τοÜ τονισµοÜ τ΅ν äχητικ΅ν 
àξι΅ν καd µb τcν •ποταγc τ΅ν ‘àσθεν΅ν’ στcν âξουσία τ΅ν ‘¨σχυρ΅ν’. Aéτc 
τcν çργάνωση, τcν âσωτερικc διάρθρωση, ποf δίνει ïρισµένη µορφc σb µιa 
µουσικcν ëνότητα, çνοµάζοµε ρυθµe στcν Mουσική». ≠Oπ.π., σσ. 383-384. 
4 ≠Oπως àναφέρει ï Eéάγγελος ΠαπανοÜτσος, «™ µελωδία δbν εrναι µιa 
ïποιαδήποτε σειρa àπe νότες, ≤νας τυχαÖος σωρeς ¦χων, àλλa µιa διαδοχc 
διαστηµάτων, διάφορων ½ς πρeς τc διάρκεια, τcν öνταση καd τe ≈ψος τ΅ν 
¦χων, àλλa µb ïρισµένες àναµεταξύ τους σχέσεις. Aéτbς οî ïρισµένες σχέσεις 
δίνουν στc διαδοχc τ΅ν διαστηµάτων âσωτερικc àλληλουχία καd ëνότητα, τcν 
συγκροτοÜν δηλ. çργανικa σb κλειστc µορφή». ≠Oπ.π., σ. 388. 
5 Διαφορετικc ôποψη âκφράζουν οî Γιάννης καd \Aνθούλλα Παπαδοπούλου, οî 
ïποÖοι θεωροÜν ¬τι ™ φωνητικc µουσικc προηγεÖται àκόµη καd àπe τcν πιe 
στοιχειώδη çργανική. Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, Mουσική, σ. 5. Tcν €δια 
ôποψη, ¬τι δηλαδc ™ φωνητικc µουσικc öχει προηγηθεÖ àπe κάθε ôλλη µουσική, 
âκφράζει καd ï Eéάγγελος ΠαπανοÜτσος: «\Aπe τeν ψυχικa λοιπeν 
χρωµατισµένο λόγο, ποf εrναι ™ πρωταρχικc öκφραση τÉς ποικιλίας τ΅ν 
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παλµοd τÉς καρδιÄς, ™ àναπνοή, ï σφυγµός, ™ φωνή, τe βάδισµα, 
τe τρέξιµο, ™ κατασκευc τ΅ν âργαλείων, τe κουβάληµα, ï 
καλπασµeς τοÜ àλόγου, οî σταγόνες τÉς βροχÉς, ¬λα αéτa 
συντονίζονται µb τeν ρυθµe τοÜ çργανισµοÜ τοÜ àνθρώπου, καd 
σιγa σιγa àρχίζει νa δηµιουργεÖται ™ πρώτη öννοια τοÜ ρυθµοÜ. 
Παράλληλα ï ôνθρωπος àρχίζει νa àναζητÄ τοfς ¦χους, οî ïποÖοι 
συνδέονται µb τe α€σθηµα τÉς àσφάλειας καd τÉς τέρψεως, ¬πως ï 
qχος τοÜ νεροÜ j τe θρόισµα τ΅ν φύλλων, καd àποφεύγει τοfς 
¦χους, οî ïποÖοι τοÜ φέρνουν δυσάρεστα συναισθήµατα, ¬πως τe 
µούγκρισµα τ΅ν θηρίων j τe βουητe τÉς θύελλας6. \Aργότερα, 
φυσώντας ≤να κούφιο καλάµι, ï πρωτόγονος ôνθρωπος 
δηµιουργεÖ τeν qχο τ΅ν πνευστ΅ν ¦, àκούγοντας τeν qχο, ποf 
δηµιουργεÖ ™ χορδc τοÜ τόξου, àνακαλύπτει τeν qχο τ΅ν 
âγχόρδων çργάνων7. 

Oî βάσεις τÉς σηµερινÉς µουσικÉς, καd κατa προέκταση καd 
τÉς βυζαντινÉς, βρίσκονται στc µουσικc τ΅ν àρχαίων λα΅ν. Γι\ 
αéτe στc συνέχεια κάνουµε λόγο γιa τc µουσικc τ΅ν κυριωτέρων 
àρχαίων λα΅ν, γιa νa âπικεντρωθοÜµε öπειτα στοfς àρχαίους 
≠Ελληνες καd στeν \Ισραήλ. 

                                                                                     
συναισθηµάτων, βγÉκε στcν àρχc τe τραγούδι καd öπειτα ™ ôλλη Mουσική». 
ΠAΠANOYTΣOY, A¨σθητική, ¬π.π., σ. 350. Πιστεύουµε ¬τι, προτοÜ ï 
ôνθρωπος àρχίσει νa χρησιµοποιεÖ τc φωνή του, γιa νa âκφράσει διa τÉς 
µουσικÉς τdς διάφορες ψυχοσωµατικbς καταστάσεις, χρησιµοποίησε τa 
πρωτόγονα κρουστa ùργανα j àκόµη καd τa χέρια του, κτυπώντας παλαµάκια 
µb διάφορους ρυθµούς. Περd αéτοÜ βλ. NEF, ¬π.π., σ. 29. ΠAΠANOYTΣOY, 
A¨σθητική, ¬π.π., σ. 351. ^O Eéάγγελος ΠαπανοÜτσος θεωρεÖ ¬τι ï ρυθµeς δbν 
εrναι τe ôλφα καd τe èµέγα στc µουσική. «^O ρυθµeς εrναι ï σκελετός, ποf 
δίνει στερεότητα στe ρευστe äχητικe •λικό. Aéτeς δίνει τdς äχητικbς àξίες, γιa 
ν\ àποτελέσουν µιa θεµατικc ëνότητα. Mόνος του ¬µως δbν µπορεÖ νa 
δηµιουργήσει αéτbς τdς àξίες, τdς ποιοτικbς δηλ. διαφορbς τ΅ν ¦χων, ποf 
συµπλέκονται, γιa ν\ àπαρτισθεÖ µιa µελωδικc µορφή… Te γεγονeς ¬τι στcν 
πρωτόγονη µουσικc ï ρυθµeς εrναι τe πρωταρχικe καd σχεδeν τe µοναδικe 
στοιχεÖο, δbν àποδείχνει τίποτα· j µÄλλον àποδείχνει ¬τι αéτc ™ πρωτόγονη 
‘Pυθµικc’ δεν εrναι àκόµα Mουσική». ΠAΠANOYTΣOY, A¨σθητική, ¬π.π., σσ. 
354-355. ΔιαφωνοÜµε µb τeν Eéάγγελο ΠαπανοÜτσο, àφοÜ ïποιαδήποτε 
ρυθµικc µορφc àποτελεÖ µέρος τÉς µουσικÉς. Bλ. στc σύγχρονη µουσικc τc 
«µουσικc Pάπ». Περd τοÜ ρυθµοÜ, µελωδίας καd êρµονίας βλ. ¬π.π., σ. 388. 
6 Bλ. NEF, ¬π.π., σ. 18. 
7 Βλ. âνδεικτικa ΠAΠAΔOΠOYΛOY, Mουσική, ¬π.π., σσ. 5-6. NEF, ¬π.π., σ. 
28. 
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Στcν Kίνα àπe τcν πέµπτη χιλιετηρίδα (γύρω στe 4500 
π.X.) καλλιεργεÖται ™ τέχνη τÉς µουσικÉς8, ™ ïποία àποτελοÜσε 
µέρος τοÜ φιλοσοφικοÜ συστήµατος τ΅ν Kινέζων καd χρησίµευε 
στc χρηστc διοίκηση τοÜ κράτους. Στe φιλοσοφικe σύστηµα τοÜ 
Kοµφούκιου πιστεύεται ¬τι, ™ ≈παρξη σωστοÜ κράτους, 
προϋποθέτει σaν àπαραίτητο στοιχεÖο, τc µουσική9. Aéτeς εrναι 
καd ï λόγος, γιa τeν ïποÖο στa πρ΅τα στάδια µουσικc συνέθεταν 
µόνο οî αéτοκράτορες. Oî Kινέζοι χρησιµοποιοÜσαν τc µουσικc 
στa αéτοκρατορικa àνάκτορα, àλλa καd στcν καθηµερινή τους 
ζωή, σb θρησκευτικbς τελετές, νεκρικbς ποµπές, πανηγύρια, 
παρελάσεις καd âπίσηµα γεύµατα10. ^H κινεζικc παράδοση 
διαβλέπει στcν πεντάφθογγη κλίµακα, ποf χρησιµοποιοÜσαν οî 
Kινέζοι, τcν öκφραση τ΅ν πέντε àρετ΅ν, δηλαδc τÉς καλωσύνης, 
τÉς δικαιοσύνης, τÉς εéπρέπειας, τÉς σύνεσης καd τÉς 
χρηστότητας11. 

Στcν \Iνδία ™ µουσική12, σύµφωνα µb τcν ¨νδικc παράδοση, 
προέρχεται àπe τeν Θεό, γι\ αéτe καd οî περισσότερες 
πληροφορίες γιa τcν ¨νδικc µουσικc προέρχονται àπe τdς Bέδες, 
τa îερa κείµενα τ΅ν \Iνδ΅ν13. ‰Eτσι ™ ¨νδικc µουσικc παράδοση 
εrναι στενa συνδεδεµένη µb τdς κοσµολογικbς καd θρησκευτικbς 
àντιλήψεις τ΅ν \Iνδ΅ν. Aéτeς εrναι καd ï λόγος ποf ™ µουσικc 
στcν \Iνδία àποτελοÜσε προνόµιο τ΅ν îερέων, καθgς καd τ΅ν 
•ψηλ΅ν κοινωνικ΅ν τάξεων14. ^H âκµάθηση τ΅ν διαφόρων 

                                     
8 Oî Kινέζοι χρησιµοποίησαν τcν πεντάτονη κλίµακα, χωρdς νa χρησιµοποιοÜν 
™µιτόνια καd προσαγωγέα, ¬πως χρησιµοποιεÖ ™ ëπτάφθογγη κλίµακα. Te 
γρηγοριανe µέλος βασίζεται µέχρις ëνeς σηµείου πάνω στcν κινεζικc 
πεντάτονη κλίµακα. Περd αéτοÜ βλ. BAΣIΛEIAΔH, Θεωρία, σ. 22. 
BAΣIΛEIAΔH, Λεξικό, σσ. 49-50. 
9 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, Mουσική, ¬π.π., σ. 10. 
10 Bλ. NEF, ¬π.π., σ. 20. 
11 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, Mουσική, ¬π.π., σ. 10. 
12 ^H ¨νδικc µουσικc qταν κατa βάση µονόφωνη, ™ δb çκτάβα τους διαιρεÖτο σb 
22 •ποδιαιρέσεις, οî ïποÖες èνοµάζονταν σρούτι. Παρa ταÜτα ¬µως ™ ¨νδικc 
µουσικc στηριζόταν πάνω σb κλίµακες, ποf öµοιαζαν µb τdς εéρωπαϊκές· 
χρησιµοποιοÜσαν ¬µως στa ποικίλµατα τa µικρότερα àπe τe ™µιτόνιο 
διαστήµατα, ¬πως κατa παρόµοιο τρόπο γίνεται καd στc βυζαντινc µουσική. 
Bλέπουµε λοιπeν τc συγγένεια, ποf öχει ™ βυζαντινc µουσικc µb τcν ¨νδική, 
¬σον àφορÄ τcν •ποδιαίρεση τÉς κλίµακας σb µικρότερα τοÜ ™µιτονίου 
διαστήµατα. 
13 Bλ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Μουσική, ¬π.π., σ. 9. 
14 Bλ. NEF, ¬π.π., σ. 24. 
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¨νδικ΅ν τραγουδι΅ν γινόταν κατa βάση προφορικά, iν καd οî 
\Iνδοd àνέπτυξαν ≤να εrδος µουσικÉς σηµειογραφίας15. 

^H µουσικc τÉς A¨γύπτου16 κατέχει ξεχωριστc θέση καd öχει 
καθαρa θεοκρατικe χαρακτÉρα. Aéτc ρυθµίζεται àπe τeν 
àνώτατο ôρχοντα, δηλαδc τeν Φαραώ, καθgς καd àπe τοfς îερεÖς, 
οî ïποÖοι öχουν µεγάλη ¨σχf στcν A€γυπτο17. ^O Φαραώ, 
àνώτατος θρησκευτικeς καd πολιτικeς ôρχοντας, ψάλλει 
θρησκευτικοfς ≈µνους µέσα στeν ναe σb διάφορες θρησκευτικbς 
τελετές18. \Aκόµη οî A¨γύπτιοι τραγουδοÜν διάφορα τραγούδια σb 
ποικίλες τελετbς τÉς αéλÉς, πανηγύρια, διάφορες γεωργικbς 
âργασίες, χοροfς j àκόµη καd σb νεκρικbς ποµπές19. Παρόµοια καd 
οî \Aσσύριοι καd οî Bαβυλώνιοι χρησιµοποιοÜν τc µουσικc στοfς 
ναούς, στa βασιλικa παλάτια, στa λαϊκa πανηγύρια, καθgς καd 
στdς παρελάσεις20. 

^H ρωµαϊκc µουσικc εrχε àναπτυχθεÖ πολλοfς α¨΅νες πρdν 
οî PωµαÖοι δεχθοÜν τcν ëλληνικc âπίδραση σb ¬λους τοfς 
πολιτιστικοfς τοµεÖς τÉς ζωÉς τους. ‰Hδη àπe τeν 8ο π.X. α¨΅να 
•πάρχουν παραστάσεις πάνω σb διάφορα àγγεÖα µb µουσικbς 
σκηνές, ¬πως γεύµατα, χοροί, γαµήλιες τελετές, νεκρικbς ποµπές, 
λιτανεÖες καd διάφορες àκροβασίες. ^Yπάρχουν àκόµη καd 
àποκεφαλίσεις καταδίκων, οî ïποÖες γίνονται µb µουσικc 
•πόκρουση21. Στdς διάφορες µάχες οî çξεÖς καd ξεκάθαροι qχοι 
τ΅ν τροµπετ΅ν àναµειγνύονταν µb τοfς σκοτεινοfς καd τραχεÖς 
¦χους τ΅ν κορν΅ν. ^O συνδυασµeς τ΅ν δύο αéτ΅ν çργάνων 
àποσκοποÜσε στe νa âνθαρύνει τa ρωµαϊκa στρατεύµατα καd 
παράλληλα νa συγχύσει τeν âχθρό22. ^H ρωµαϊκc µουσικc 
àποδέχεται κατa τeν 3ο π.X. α¨΅να τc θεωρία γιa τc µουσικc τ΅ν 
^Eλλήνων, καθgς καd τcν ëλληνικc τραγωδία καd κωµωδία. Kατa 

                                     
15 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, Mουσική, ¬π.π., σ. 9. 
16 ^H µουσικc τ΅ν A¨γυπτίων εrχε πολλbς ïµοιότητες, ¬σον àφορÄ τa 
διαστήµατα καd τdς κλίµακες, µb τcν εéρωπαϊκc µουσική, àφοÜ 
χρησιµοποιοÜσε τc διατονικc καd χρωµατικc κλίµακα àπe àρχαιοτάτους 
χρόνους. \Aκόµη àπe τe 1600 π.X. οî A¨γύπτιοι χρησιµοποιοÜν γιa 
στρατιωτικοfς σκοποfς καd τcν τροµπέττα. Bλ. NEF, ¬π.π., σσ. 28-29. 
17 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, Mουσική, ¬π.π., σ. 7. 
18 Bλ. NEF, ¬π.π., σ. 28. 
19 Bλ. ¬π.π. 
20 Bλ. ¬π.π., σ. 32. 
21 Bλ. ¬π.π., σ. 56. 
22 Bλ. GÜNTER FLEISCHHAUTER, Rome, NGDMM, τ. 16, σ. 149. 
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τeν 1ο α¨΅να ™ τραγωδία βρίσκεται σb παρακµc καd àπe αéτc 
γεννιέται ™ παντοµίµα, ™ ïποία εrναι θεατρικc παράσταση χωρdς 
λόγια, àλλa µb κινήσεις καd µιµική, µb µουσικc •πόκρουση23. 
 

1) ^H µουσικc στοfς àρχαίους ≠Eλληνες 
 

Γιa πρώτη φορa συναντÄµε öντεχνη µουσικc καd ποίηση 
στcν àρχαία ^Eλλάδα στcν âποχc τοÜ ^Oµήρου. ‰Ισως νa •πÉρχε 
καd àρχαιότερα, ¬µως δbν τe γνωρίζουµε. Te εrδος, τe ïποÖο 
συναντÄµε κατa τcν âποχc αéτή, εrναι τe öπος. Ta λεγόµενα âπικa 
τραγούδια âξιστοροÜσαν ™ρωικa κατορθώµατα καd öνδοξες 
στιγµbς στοfς πολέµους, καd συνοδεύονταν πάντοτε àπe µουσικa 
ùργανα, ¬πως τc λύρα καd τcν κιθάρα. Te ≈φος τ΅ν âπικ΅ν 
τραγουδι΅ν öµοιαζε µb τe εrδος τÉς µουσικÉς àπαγγελίας24, j ≤να 
εrδος µεταξf µουσικÉς àπαγγελίας-ρετσιτατίβο25 καd µελωδίας. 
Te öπος τραγουδοÜσαν οî ραψωδοί, οî ïποÖοι qταν ταυτόχρονα 
καd ποιητbς καd συνθέτες, σb διάφορες τελετές, συµπόσια, γιορτbς 
j σb àγ΅νες26. \Aρχικa τa ποικίλα ™ρωικa τραγούδια qταν 
τραγούδια µόνο τ΅ν εéγεν΅ν. Mb τcν πάροδο τοÜ χρόνου τa 
ïµηρικa öπη öγιναν κτÉµα εéρύτερου κοινοÜ27. Tόσο στeν ≠Oµηρο 
¬σο καd στeν ^Hσίοδο28, ™ ποίηση διαδραµατίζει παιδευτικe ρόλο, 
àφοÜ διαιωνίζει τdς àξίες, ποf καθιέρωσε ™ συγκεκριµένη 
κοινωνικc τάξη29. 

Kατa τcν ïµηρικc âποχc χρησιµοποιοÜσαν âπίσης 
διάφορα τραγούδια, ¬πως τeν •µέναιο γιa τeν γάµο, τeν θρÉνο 
γιa τe µοιρολόγι σb κηδεÖες j σb ôλλα πένθιµα γεγονότα, τeν 
κ΅µο γιa τa γλέντια καd τdς διασκεδάσεις, τa παροίνια, γιa νa 

                                     
23 Bλ. NEF, ¬π.π., σ. 56. GÜNTER FLEISCHHAUTER, NGDMM, τ. 16, σσ. 146-
153. 
24 Kάτι παρόµοιο öχουµε σήµερα στc βυζαντινc µουσική, ¬ταν àπαγγέλλει ï 
îεροψάλτης âµµελ΅ς τeν àπόστολο j ï διάκονος j ï îερέας τe εéαγγέλιο. 
25 Περd αéτοÜ βλ. BAΣIΛEIAΔH, Λεξικό, ¬π.π., σ. 48. 
26 Bλ. NEF, ¬π.π., σ. 47. 
27 Aéτeς εrναι καd ï λόγος, γιa τeν ïποÖο τa ïµηρικa öπη συνέχισαν νa ζοÜν 
γιa πολλοfς α¨΅νες καd νa àποτελοÜν τcν κοινc âθνικc κληρονοµιά. Bλ. 
ΣKIAΔA, Λυρισµός, σ. 11. 
28 ^O ^Hσίοδος θεωρεÖται ï σπουδαιότερος µετa τeν ≠Οµηρο âπικeς ποιητής. 
29 Bλ. ΣΚΙΑΔΑ, Λυρισµός, ¬π.π., σ. 11. 
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γιορτάσουν τe κρασί, τeν λίνο γιa τeν τρυγητό, τa νανουρίσµατα 
καd πολλa ôλλα30. 

Kατa τeν 7ο καd 6ο π.X. α¨΅να συναντοÜµε τc λυρικc 
ποίηση31. Σ\ αéτc συναντÄµε διάφορες èδές, παιÄνες, âρωτικa 
ποιήµατα, âλεγεÖα, θρήνους, âπινίκια, παρθένια, •πορχήµατα καd 
ôλλα32. Σ\ αéτc τc µουσική, ™ ïποία συνωδευόταν àπe τc λύρα j 
τcν κιθάρα, ï ποιητcς âκφράζει, σb àντίθεση µb τa âπικa 
τραγούδια, τa δικά του •ποκειµενικa συναισθήµατα, καd 
προσπαθεÖ νa περιγράψει τeν δικό του âσωτερικe κόσµο33. Mb τc 
λυρικc ποίηση µεταφερόµαστε àπe τcν πολεµικc àριστοκρατία 
τοÜ ^Oµήρου καd τcν àγροτικc τάξη τοÜ ^Hσιόδου σb àστικa 
περιβάλλοντα34. Kατa τcν àρχαϊκc λυρικc ποίηση τ΅ν ^Eλλήνων 
τe ôτοµο χειραφετεÖται καd àποδεσµεύεται àπe συγκεκριµένη 
τάξη, καd ψάχνει νa βρεÖ τcν προσωπική του φυσιογνωµία. 
\Aκόµη κατa τeν 7ο καd 6ο α¨΅να âπιτελεÖται, µb τc λυρικc 
ποίηση, ™ àνακάλυψη τοÜ «\Eγώ»35. Mb τc λυρικc ποίηση ï 
ôνθρωπος âπιστρέφει àπe τdς περιπλανήσεις στeν κόσµο τοÜ 
παρελθόντος στeν προσωπικό του κόσµο. ‰Eτσι àπe τdς 
àτέρµονες àφηγήσεις τ΅ν ραψωδι΅ν âπιστρέφει ï ôνθρωπος στc 
σύντοµη ποίηση, ™ ïποία εrναι χρονικa καd θεµατολογικa 
περιωρισµένη36. 

Kατa τeν 6ο π.X. α¨΅να àναπτύχθηκε καd ™ âκτέλεση 
µελωδι΅ν µb αéλe καd κιθάρα. Στοfς µουσικοfς àγ΅νες 
βραβεύονταν µb χρηµατικa j ôλλα öπαθλα οî καλύτεροι αéλητbς 

                                     
30 Bλ. NEF, ¬π.π., σ. 47. 
31 ≠Oπως àναφέρει ï Eéάγγελος ΠαπανοÜτσος, «àπe τdς τέχνες τοÜ λόγου 
µεγαλύτερη ‘àφαιρετικc’ δύναµη öχει ½ρισµένως ™ Ποίηση, καd µάλιστα στc 
λυρικc µορφή της. - Te καθαρa λυρικe ποίηµα âπιδιώκει µb τcν κοµψότητα τοÜ 
τεχνικοÜ του ïπλισµοÜ περισσότερο νa •ποβάλει παρa νa âξηγήσει, νa 
•παινιχτεÖ παρa νa âκθέσει, νa γοητέψει παρa νa πείσει». ΠAΠANOYTΣOY, 
A¨σθητική, ¬π.π., σ. 366. ^Η λυρικc ποίηση àκόµη «àπέπνεε τe ôρωµα τÉς 
àγάπης πρeς τcν ε¨ρήνη». ΦΙΛΗ, Ε¨ρήνη, σ. 4. 
32 ≠Oπως •ποστηρίζει ï \A. ΣκιαδÄς, ï θρÉνος, ï παιÄνας, ™ γνώµη καd ™ 
παραίνεση, τe τραγούδι τÉς δουλειÄς, τοÜ πόνου j τÉς χαρÄς, ï ≈µνος κ.ô. 
µαρτυροÜνται µb διάφορους τρόπους πολf πρdν τeν 7ο α¨΅να. Bλ. ΣKIAΔA, 
¬π.π., σ. 11. 
33 Bλ. NEF, ¬π.π., σ. 47. 
34 Bλ. ΣKIAΔA, ¬π.π., σ. 12. 
35 Bλ. ¬π.π. 
36 Bλ. ¬π.π. 
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καd κιθαριστές37. MποροÜµε àκόµη νa àναγνωρίσουµε κατa τcν 
âποχc αéτc ≤να εrδος προγραµµατικÉς µουσικÉς38. Kατa τe 586 
π.X. ï αéλητcς Σακάδας νίκησε στοfς çλυµπιακοfς àγ΅νες τ΅ν 
Δελφ΅ν, παίζοντας ≤να νόµο39, ï ïποÖος µb τc µουσική του 
περιέγραφε τcν πάλη τοÜ θεοÜ \Aπόλλωνα µb τeν δράκοντα 
Πύθωνα. Παράλληλα καd ï Tιµόθεος ï Mιλήσιος (417-357 π.X.) 
στe öργο του, ποf φέρει τeν τίτλο Nαυτίλος, περιγράφει µιa 
τρικυµία40. ≠Oµως στcν àρχαία ëλληνικc µουσικc τdς 
περισσότερες φορbς αéτc συνοδεύεται àπe τe ποιητικe κείµενο. 
Τa ùργανα àντικαθιστοÜν τdς φωνbς µόνο γιa περιγραφικοfς 
σκοπούς, καd ùχι γιa νa àκουστεÖ ™ µουσικc αéτc καθ\ ëαυτή, 
¬πως συµβαίνει στc µουσική, ™ ïποία àναπτύχθηκε στc Δύση àπe 
τcν \Αναγέννηση καd µετά. 

Πρ΅τος, ï ïποÖος συστηµατοποίησε τc θεωρία τÉς 
µουσικÉς, qταν ï Πυθαγόρας (582-505 π.X), διάσηµος φιλόσοφος 
καd µουσικός, ï ïποÖος κατa τeν 6ο π.X. α¨΅να κατασκεύασε τe 
µονόχορδο. Aéτe àποτελεÖτο àπe µιa τεντωµένη χορδc καd ≤να 
καβαλλάρη (µαγάδα), ï ïποÖος µετακινεÖτο. ≠Oταν ï καβαλλάρης 
τοποθετεÖτο στe µέσον τÉς χορδÉς, τότε àκουγόταν ™ çκτάβα. 
≠Oταν ™ χορδc χωριζόταν σb τρία µέρη, τότε τa δύο öδιναν τcν 
καθαρc πέµπτη. ≠Oταν ™ χορδc χωριζόταν σb τέσσερα, τότε τa 
τρία öδιναν τcν καθαρc τετάρτη41. \Aκόµη ï Πυθαγόρας qταν ï 
πρ΅τος, ï ïποÖος µεταχειρίστηκε τa γράµµατα τοÜ ëλληνικοÜ 
àλφαβήτου σaν µουσικa σηµεÖα42. 

                                     
37 Bλ. NEF, ¬π.π., σ. 49. 
38 Προγραµµατικc µουσικc çνοµάζεται ™ περιγραφικc µουσική. Bλ. ROGER 
SCRUTON, Programme music, NGDMM, τ. 15, σσ. 283-287. KENNEDY, 
Dictionary, σ. 506. 
39 Nόµος εrναι µιa µελωδικc γραµµή, ™ ïποία κινεÖται âλεύθερα, ¬µως µέσα σb 
κάποια περιωρισµένα πλαίσια. ^H àρχικc µορφc τοÜ νόµου, δηλαδc ™ 
µελωδικc γραµµή, τe γένος, ™ κλίµακα καd ï ρυθµός, παραµένουν àµετάβλητα. 
Bλ. NEF, ¬π.π., σ. 50, •ποσηµ. 1. 
40 Bλ. ¬π.π., σ. 50. 
41 ^O Πυθαγόρας qταν ï πρ΅τος, ï ïποÖος καθώρισε τdς σχέσεις τ΅ν 
διαστηµάτων. Aéτa τa πορίσµατα τοÜ Πυθαγόρα àκολούθησε àργότερα καd ™ 
µουσικc τοÜ Mεσαίωνα στc Δύση καd στcν \Aνατολc καd àκολούθως ™ µουσικc 
τÉς \Aναγεννήσεως. Bλ. NEF, ¬π.π., σσ. 50-51. XPYΣANΘOY, Θεωρητικόν 
(Bατ.), σσ. 78-81. XAPAΛAMΠOYΣ, Xορδή, σσ. 56-62. EYΘYMIAΔH, 
Mαθήµατα, σ. 70 καd σ. 84. MAYPAΓANH, Παιδεία, σ. 160. 
42 Bλ. MAPΓAZIΩTH, Θεωρητικό, σ. 106, •ποσηµ. (*). 
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^H λέξη «µουσικc» àρχίζει νa χρησιµοποιεÖται στοfς 
àρχαίους ≠Eλληνες ¦δη àπe τeν 5ο π.X. α¨΅να43. ^O Πίνδαρος 
στeν πρ΅το çλυµπιακe ≈µνο, ï ïποÖος συνετέθη κατa τe 476 
π.X., χρησιµοποιεÖ τc λέξη «µουσική». ^O Πίνδαρος γράφει 
συγκεκριµένα γιa τeν ^Iέρωνα ¬τι βρίσκει τέρψη καd εéχαρίστηση 
στa λαµπρότατα ôνθη τÉς µουσικÉς44. 

^H πιe λαµπρc ποιητικc καd µουσικc δηµιουργία στcν 
àρχαία ^Eλλάδα •πÉρξε ™ àττικc τραγωδία καd κωµωδία κατa τeν 
5ο π.X. α¨΅να. Σ\ αéτe τe εrδος öγινε µιa âξαίσια σύζευξη 
ποίησης, µουσικÉς καd χοροÜ. ^Ο αéλeς συνώδευε τa χορικa καd 
οî µονόλογοι καd διάλογοι qταν µιa àπαγγελία µb τc συνοδεία 
λύρας j κιθάρας45. Πολλbς φορbς ™ àπαγγελία αéτc µετατρεπόταν 
σb µελωδία. Oî χοροd qταν τραγουδιστοd καd τοfς συνώδευε 
πάντοτε ï αéλός46. 

^H µουσικc σύµφωνα µb τcν àντίληψη τ΅ν àρχαίων 
^Eλλήνων δbν νοεÖται ½ς αéτόνοµη τέχνη, ¬πως τcν âννοοÜµε 
âµεÖς σήµερα, àλλa εrναι ôρρηκτα συνδεδεµένη µb τeν λόγο, τeν 
ρυθµό, τe τραγούδι, τeν qχο τ΅ν διαφόρων µουσικ΅ν çργάνων 
καθgς καd µb τeν χορό47. ^O Πλάτωνας καθορίζει τcν öννοια τÉς 
µουσικÉς, ρωτώντας τeν \Aλκιβιάδη ποιa εrναι ™ τέχνη, ποf 
παίζει κανεdς κιθάρα, ποf τραγουδÄ καd χορεύει ¬πως πρέπει, καd 
ï \Aλκιβιάδης àπαντÄ ¬τι εrναι ™ µουσική48. Στe κείµενο αéτe τοÜ 
Πλάτωνα ™ µουσικc δbν âθεωρεÖτο κάτι αéτονοµηµένο καd 
àνεξάρτητο, àλλa συνυφασµένη µb τe pσµα καθgς καd µb τeν 
χορό. 

Στcν àρχαία ^Eλλάδα ™ µουσικc εrχε πρωτεύοντα καd 
κυριαρχικe ρόλο, παιδαγωγικbς προεκτάσεις καd θεραπευτικbς 
¨διότητες49. ^O Πλάτωνας στcν «Πολιτεία» àναφέρει ¬τι πρέπει µb 
µεγάλη εéλάβεια καd περίσκεψη νa àποφεύγουµε κάθε νέα àλλαγc 
στe εrδος τÉς µουσικÉς, âπειδc διατρέχουµε öτσι τeν κίνδυνο νa 

                                     
43 Bλ. K. Δ. ΓEΩPΓOYΛH, Mουσική, ΘHE, τ. 9, στ. 103. 
44 Bλ. Pindare, Olympiques, τ. 1, στ. 15: «àγλαΐζεται δb καd µουσικÄς âν àώτω». 
45 ^H àπαγγελία αéτc λεγόταν παρακαταλογή. 
46 Bλ. NEF, ¬π.π., σ. 49. 
47 Bλ. K. Δ. ΓEΩPΓOYΛH, Mουσική, ΘHE, τ. 9, στ. 104. 
48 Bλ. ΠΛATΩNOΣ, \Aλκιβιάδης, σ. 44: «‰Iθι δc καd σf – πρέποι γaρ ôν που καd 
σοd τe καλ΅ς διαλέγεσθαι – ε¨πb πρ΅τον, τίς ™ τέχνη wς τe κιθαρίζειν καd τe 
÷ôδειν καd τe âµβαίνειν çρθ΅ς; Συνάπασα τίς καλεÖται;… Mουσικήν µοι δοκεÖς 
λέγειν». 
49 Βλ. AΛYΓIZAKH, Ψαλτική, ¬π.π., σ. 393. 
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χάσουµε τe ¬λον· γιατd πουθενa δbν γίνεται νa µετακινηθοÜν οî 
τρόποι τÉς µουσικÉς, χωρdς µαζd νa µετακινηθοÜν καd οî 
µεγαλύτεροι νόµοι τÉς πολιτείας50. Bλέπουµε âδ΅ ¬τι ï 
Πλάτωνας πίστευε, ¬πως àκριβ΅ς καd ï \ΑθηναÖος µουσικeς 
Δάµωνας, ¬τι âaν κάνουµε ïποιαδήποτε µεταβολc στοfς τρόπους 
τÉς µουσικÉς, τότε αéτc θa öχει ôµεση âπίδραση στc µεταβολc τοÜ 
¦θους τ΅ν πολιτ΅ν51. Πρέπει µb πολλc προσοχc καd περίσκεψη νa 
γίνεται ïποιαδήποτε àλλαγc στc µορφολογικc δοµc τÉς µουσικÉς, 
διότι αéτc θa âπηρεάσει ôµεσα, ¬πως πίστευε ï Πλάτωνας, τdς 
καθιερωµένες κοινωνικbς συνήθειες καθgς καd τeν àτοµικe 
χαρακτήρα τ΅ν προσώπων. 

^O \Aριστοτέλης στa «Πολιτικa» àναφέρει ¬τι οî διάφορες 
êρµονίες52, οî ïποÖες διακρίνονται ™ µία àπe τcν ôλλη, διεγείρουν 
διάφορα πάθη κατa τcν àκρόασή τους53. ‰Eτσι, οî àκροατbς δbν 
διατίθενται πρeς κάθε µιa àπe αéτbς µb τeν €διο τρόπο. ^O 

                                     
50 Bλ. ΠΛATΩNOΣ, Πολιτεία, σ. 268C: «εrδος γaρ καινeν µουσικÉς 
µεταβάλλειν εéλαβητέον ½ς âν ¬λω κινδυνεύοντα· οéδαµοÜ γaρ κινοÜνται 
µουσικÉς τρόποι ôνευ πολιτικ΅ν νόµων τ΅ν µεγίστων, œς φησί τε Δάµων καd 
âγg πείθοµαι». 
51 Bλ. K. Δ. ΓEΩPΓOYΛH, Mουσική, ΘHE, τ. 9, στ. 104. Περd τ΅ν τρόπων 
στcν àρχαία ^Ελληνικc µουσικc βλ. ΣΤΑΘΗ, \Αναγραµµατισµοί, ¬π.π., σ. 35, 
•ποσηµ. 3. 
52 Mb τeν ¬ρο êρµονία οî àρχαÖοι ≠Eλληνες âννοοÜσαν τc µελωδία, τc διαδοχc 
δηλαδc τ΅ν φθόγγων µb ρυθµικc διάταξη. ^H êρµονία µb τc σηµερινή της 
öννοια qταν ôγνωστη στcν àρχαία ëλληνικc µουσική. ^YπÉρχε êπλa ™ 
ταυτόχρονη συνήχηση δύο φθόγγων, τcν ïποία çνόµαζαν συµφωνία. Σύµφωνα 
διαστήµατα οî àρχαÖοι ≠Eλληνες δεχόντουσαν µόνο τa διαστήµατα 8ης, 5ης καd 
4ης. Ta διαστήµατα 3ης καd 6ης, τa ïποÖα σήµερα θεωροÜνται σύµφωνα, οî 
àρχαÖοι ≠Eλληνες τa θεωροÜσαν διάφωνα. Aéτc ™ àντίληψη γιa τa σύµφωνα 
καd διάφωνα διαστήµατα âπεκράτησε µέχρι καd τeν Mεσαίωνα. Bλ. NEF, ¬π.π., 
σσ. 40-43. Περd τ΅ν διαστηµάτων βλ. BAΣIΛEIAΔH, Θεωρία, ¬π.π., σ. 19. ^H 
àρχαία ëλληνικc µουσικc qταν πάντοτε µονόφωνη σb ταυτοφωνία j çκτάβα. 
Mερικbς φορbς ™ âνόργανη µουσικc συνώδευε τοfς τραγουδιστbς µιa çκτάβα 
ψηλότερα, χρησιµοποι΅ντας ποικίλα µουσικa στολίδια. Aéτc ™ τεχνικc 
èνοµαζόταν ëτεροφωνία. Bλ. NEF, ¬π.π., σ. 50. XPYΣANΘOY, Θεωρητικeν 
(Bατ.), σσ. 542-546. 
53 Bλ. APIΣTOTEΛH, Πολιτικά, σ. 744, 1340a39-1340b5: «καd τοÜτ\ öστι 
φανερόν, εéθfς γaρ ™ τ΅ν êρµονι΅ν διέστηκε φύσις œστε àκούοντας ôλλως 
διατίθεσθαι καd µc τeν αéτeν öχειν τρόπον πρeς ëκάστην αéτ΅ν, àλλa πρeς 
µbν âνίας çδυρτικωτέρως καd συνεστηκότως µÄλλον, οxον πρeς τcν 
µιξολυδιστd καλουµένην, πρeς δb τaς µαλακωτέρως τcν διάνοιαν, οxον πρeς 
τaς àνειµένας, µέσως δb καd καθεστηκότως µάλιστα πρeς ëτέραν, οxον δοκεÖ 
ποιεÖν ™ δωριστd µόνη τ΅ν êρµονι΅ν, âνθουσιαστικοfς δ\ ™ φρυγιστί». 
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µιξολύδιος τρόπος προκαλεÖ στcν ψυχc τοÜ àνθρώπου λύπη καd 
κατάθλιψη. ‰Aλλοι τρόποι, πιe ™δυπαθεÖς, προκαλοÜν κάποια 
öκλυση τÉς διανοητικÉς âνέργειας. ^O δώριος τρόπος προκαλεÖ 
στcν ψυχc τοÜ àκροατÉ κάποια µέση ψυχικc διάθεση καd µεγάλη 
γαλήνη. ^O δώριος τρόπος àκόµη âπιστεύετο ¬τι âνδυναµώνει τeν 
χαρακτÉρα τοÜ àνθρώπου, καd τοÜ δίνει θάρρος καd δύναµη 
µπροστa στeν κίνδυνο. ^O φρύγιος τρόπος γεµίζει τeν ôνθρωπο 
µb âνθουσιασµe καd öκσταση. ^O φρύγιος τρόπος àκόµη µb τe 
ρυθµό του, τcν κλίµακα  καd τcν κίνηση τÉς µελωδίας öχει τc 
δύναµη νa ξυπνÄ τa κατώτερα öνστικτα καd πάθη τοÜ àνθρώπου 
καd νa φλογίζει τa πνεύµατα. Kάθε κλίµακα καd τρόπος στcν 
àρχαία ^Eλλάδα, àνάλογα µb τa µοριακa διαστήµατα, τa ïποÖα 
εrχε, προκαλοÜσε στeν àκροατc àνάλογα συναισθήµατα καd 
ψυχικbς διαθέσεις καd καταστάσεις54. Oî àρχαÖοι ≠Eλληνες 
παραδέχονταν ¬τι τa äχητικa φαινόµενα συνδέονται πολf στενa 
µb τdς διάφορες ψυχικbς καταστάσεις55. Oî διάφοροι qχοι µιÄς 
µελωδίας προκαλοÜν στcν ψυχc τοÜ àκροατÉ διάφορα 
συναισθήµατα, θετικa j àρνητικά. Πρέπει λοιπeν οî ôνθρωποι νa 
χρησιµοποιοÜν τc δύναµη τÉς µουσικÉς, γιa νa διαπαιδαγωγοÜν 
τοfς νέους56. ^H ëλληνικc µουσικc qταν πολf πιe πλούσια, ¬σον 
àφορÄ τοfς τρόπους, àφοÜ διέθετε µιa ποικιλία κλιµάκων 
(τρόπων), οî ïποÖοι µετέδιδαν στeν àκροατc ποικίλα 
συναισθήµατα. \Aντίθετα ™ σηµερινc εéρωπαϊκc µουσικc öχει 

                                     
54 Oî κυριώτεροι τρόποι τÉς àρχαίας ëλληνικÉς µουσικÉς qταν ï Δώριος (µι-
µι), ï Φρύγιος (ρε-ρε), ï Λύδιος (ντο-ντο) καd ï Mιξολύδιος (σι-σι). ^YπÉρχαν 
καd τρεÖς ôλλοι τρόποι, οî ïποÖοι θεωροÜνταν ¬τι παράγονται àπe τοfς 
πρώτους. Aéτοd qταν ï ^Yποδώριος (λα-λα), ï ^Yποφρύγιος (σολ-σολ) καd ï 
^Yπολύδιος (φα-φα). \Aργότερα δηµιουργήθηκαν ôλλοι τρεÖς τρόποι, ï 
^Yπερδώριος (σι-σι), ï ^Yπερφρύγιος (λα-λα) καd ï ^Yπερλύδιος (σολ-σολ), οî 
ïποÖοι ¬µως àντιστοιχοÜσαν µb τeν Mιξολύδιο, τeν ^Yποδώριο καd τeν 
^Yποφρύγιο. Bλ. NEF, ¬π.π., σ. 40. ^H µουσικc σηµειογραφία στcν àρχαία 
ëλληνικc µουσικc χρησιµοποιοÜσε τa γράµµατα τοÜ àλφαβήτου σb ùρθια, 
πλάγια j àνάποδη  θέση, •πÉρχαν δb περd τa χίλια πεντακόσια σηµάδια. Bλ. 
¬π.π., σ. 44. Πρ΅τος ï KωνσταντÖνος Ψάχος διετύπωσε τc θεωρία ¬τι ï 
δώριος τρόπος τÉς àρχαίας ^EλληνικÉς µουσικÉς àντιστοιχεÖ πρeς τeν Δ΄ 
εîρµολογικe qχο τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς. Bλ. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, 
Ψάχος KωνσταντÖνος \A., ΛEM, τ. 6, σ. 649. 
55 Βλ. ANTΩNIOY, Mορφολογία, σ. 71. 
56 Bλ. NEF, ¬π.π., σσ. 52-53. Aéτc τc µυστικc παιδαγωγικc δύναµη τÉς 
µουσικÉς κατανόησαν α¨΅νες àργότερα οî πατέρες τÉς \Eκκλησίας, καd τcν 
χρησιµοποίησαν, τόσο στeν îερe ναe ¬σο καd âκτός, γιa διαπαιδαγώγηση τ΅ν 
πιστ΅ν. 
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περιοριστεÖ βασικa σb δύο µόνο κλίµακες, τc µείζονα καd τcν 
âλάσσονα, οî ïποÖες µεταδίδουν êπλa τe χαρούµενο καd τe 
λυπηρe α€σθηµα57. 

Παρόµοιοι µb τοfς àρχαίους ëλληνικοfς τρόπους, καd οî 
ëλληνικοd ρυθµοd öχουν τeν €διο χαρακτÉρα. ‰Aλλοι ρυθµοd 
δηλαδc εrναι βραδεÖς καd γαλήνιοι, καd ôλλοι χαρακτηρίζονται 
àπe εéκινησία· àπe αéτοfς ôλλοι µbν öχουν πιe φορτικbς 
κινήσεις, âν΅ ôλλοι πιe âλεύθερες. \Aπe αéτe λοιπόν, ¬πως 
àναφέρει ï \Aριστοτέλης, γίνεται φανερe ¬τι ™ µουσικc µπορεÖ νa 
διαµορφώνει κάποιο qθος τÉς ψυχÉς, καί, iν τe κατορθώνει αéτό, 
τότε εrναι φανερe ¬τι οî νέοι πρέπει νa âκπαιδεύονται σ\ αéτή58. 

^H àρχαία ëλληνικc µουσικc σκοπe öχει, ¬πως àκριβ΅ς καd 
™ βυζαντινή, νa •πηρετήσει τe ποιητικe κείµενο, καd νa 
•πογραµµίσει τοfς µελωδικοfς καd ρυθµικοfς τονισµούς, οî 
ïποÖοι •πάρχουν στa λόγια τοÜ κειµένου. Στe σηµεÖο αéτe 
παρατηροÜµε τc στενc σχέση, ποf öχουν ™ àρχαία ëλληνικc 
µουσικc µb τc βυζαντινή, àφοÜ καd οî δύο •πηρετοÜν βασικa τeν 
λόγο. ^H µουσικc öχει àπόλυτη âξάρτηση àπe τeν λόγο, àφοÜ ï 
ρυθµeς τοÜ ποιητικοÜ κειµένου καθορίζει τeν ρυθµe τÉς 
µελωδίας. ‰Eτσι παρατηροÜµε ¬τι τa ποιητικa µέτρα 
διαµορφώνουν καd καθορίζουν τa µουσικa µέτρα59. ≠Oπως στcν 
àρχαία ëλληνικc µουσική, öτσι καd κατa τc βυζαντινc âποχή, δbν 
•πÉρχε ποίηση χωρdς τc µουσικc âπένδυση j µουσικc χωρdς τe 
ποιητικe κείµενο. Kαd τa δύο qταν àλληλένδετα καd àχώριστα, γι\ 
αéτe καd τe €διο πρόσωπο στcν àρχαία ^Eλλάδα qταν καd 
µελωδeς καd ποιητής60. 

Oî àρχαÖοι ≠Ελληνες εrχαν κατανοήσει τe γεγονeς ¬τι ï 
ôνθρωπος, καd ¨διαίτερα ï νέος, δbν µπορεÖ νa •ποµένει 
ïτιδήποτε, âκτeς iν αéτe öχει κάποια τέρψη καd εéχαρίστηση. ^H 
µουσικc àπe τc φύση της περιέχει καd τa δύο αéτa στοιχεÖα καd 
öτσι εrναι εéχάριστη στcν àκοc κάθε ™λικίας, καd ¨διαίτερα τοÜ 

                                     
57 Bλ. ¬π.π., σ. 40. BAΣIΛEIAΔH, Θεωρία, ¬π.π., σσ. 8-11 καd 15-19. 
58 Bλ. APIΣTOTEΛH, Πολιτικά, ¬π.π., σ. 744, 1340b8-14: «Teν αéτeν δb 
τρόπον öχει καd τa περd τοfς ®υθµούς· οî µbν γaρ qθος öχουσι στασιµώτερον οî 
δb κινητικόν, καd τούτων οî µbν φορτικωτέρας öχουσι τaς κινήσεις οî δb 
âλευθεριωτέρας. \Eκ µbν οsν τούτων φανερeν ¬τι δύναται ποιόν τι τe τÉς 
ψυχÉς qθος ™ µουσικc παρασκευάζειν, ε¨ δε τοÜτο δύναται ποιεÖν, δÉλον ¬τι 
προσακτέον καd παιδευτέον âν αéτFÉ τοfς νέους». 
59 Bλ. NEF, ¬π.π., σ. 44. 
60 Bλ. ¬π.π., σ. 47. 
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νέου61. hΑν •πÉρχε µόνο ï πεζeς j ποιητικeς λόγος, τότε θa qταν 
πολf δύσκολη ™ λειτουργία τÉς κατανόησης καd àποµνηµόνευσης 
j τÉς διείσδυσης τοÜ λόγου στcν ψυχc τοÜ àκροατÉ, διότι ≤να 
κείµενο j ≤να ποίηµα κατανοεÖται καλύτερα καd àποµνηµονεύεται 
εéκολώτερα ¬ταν εrναι âπενδυµένο µb µουσική. Aéτc τcν àρχc 
εrχαν κατανοήσει καd οî àρχαÖοι ≠Eλληνες, καd γι\ αéτe 
χρησιµοποιοÜν τc µουσική, γιa νa âπενδύουν τa κείµενά τους. 

Bασικc àρχc τÉς àριστοτέλειας φιλοσοφίας εrναι τe 
γεγονeς ¬τι γιa διάπλαση τÉς ποιότητας τοÜ ¦θους συντελεÖ 
¨διαίτερα iν ï κάθε ôνθρωπος συµµετέχει προσωπικa στc 
µουσικc ½ς âκτελεστής. Διότι εrναι àδύνατο, j τουλάχιστο 
δύσκολο, ôνθρωποι, οî ïποÖοι δbν öχουν àτοµικc πρακτικc πεÖρα, 
νa γίνουν σπουδαÖοι κριτbς τ΅ν µουσικ΅ν öργων62. Bλέπουµε âδ΅ 
¬τι ï \Aριστοτέλης, ï ïποÖος àπηχεÖ τc γενικότερη σκέψη τÉς 
âποχÉς του, θεωρεÖ ¬τι ï ôνθρωπος δbν µπορεÖ νa γίνει κριτcς τÉς 
µουσικÉς, iν πρ΅τα δbν öχει ï €διος γίνει âκτελεστής της. 

Oî àρχαÖοι ≠Ελληνες εrχαν κατανοήσει ¬τι πρέπει νa 
διαπαιδαγωγοÜν τa παιδιa àπe τc βρεφικc ™λικία µb τc µουσική, 
œστε σταδιακa νa γνωρίζουν τc χρήση τ΅ν διαφόρων çργάνων. 
Γι\ αéτe τeν λόγο, ¬πως àναφέρει ï \Aριστοτέλης63, öδιναν στa 
παιδιa τe «κρόταλο τοÜ \Aρχύτα»64, γιa νa παίζουν µb αéτό, καd 
öτσι νa µc σπάζουν τa ο¨κιακa σκεύη, διότι ™ παιδικc ™λικία εrναι 
φύσει àνήσυχος. Mb αéτe τeν τρόπο διαπαιδαγωγοÜσαν καd τa 
παιδιa µb τc µουσική. 

                                     
61 Bλ. APIΣTOTEΛH, Πολιτικά, ¬π.π., σσ. 744-747, 1340b14-17: «‰Εστι δb 
êρµόττουσα πρeς τcν φύσιν τcν τηλικαύτην ™ διδασκαλία τÉς µουσικÉς· οî µbν 
γaρ νέοι διa τcν ™λικίαν àνήδυντον οéδbν •ποµένουσιν ëκόντες, ™ δb µουσικc 
φύσει τ΅ν ™δυσµένων âστίν». 
62 Bλ. ¬π.π., σ. 746, 1340b22-26: «Oéκ ôδηλον δb ¬τι πολλcν öχει διαφορaν 
πρeς τe γίγνεσθαι ποιούς τινας, âάν τις αéτeς κοινωνFÉ τ΅ν öργων· £ν γάρ τι 
τ΅ν àδυνάτων j χαλεπ΅ν âστι µc κοινωνήσαντας τ΅ν öργων κριτaς γενέσθαι 
σπουδαίους». 
63 Bλ. ¬π.π., σ. 746, 1340b26-30: «≠Aµα δb καd δεÖ τοfς παÖδας öχειν τινa 
διατριβήν, καd τcν \Aρχύτου πλαταγcν ο€εσθαι γενέσθαι καλ΅ς, mν διδόασι τοÖς 
παιδίοις ¬πως χρώµενοι ταύτFη µηδbν καταγνύωσι τ΅ν κατa τcν ο¨κίαν· οé γaρ 
δύναται τe νέον ™συχάζειν». 
64 ^O \Aρχύτας qταν πυθαγόρειος φιλόσοφος, µαθηµατικeς καd πολιτικός, 
σύγχρονος τοÜ Πλάτωνα. Te κρόταλο αéτe àπετελεÖτο àπe δύο µεταλλικοfς 
δίσκους, οî ïποÖοι qταν ëνωµένοι µb τέτοιο τρόπο, œστε µb τcν κίνησή τους νa 
δηµιουργοÜν ≤να θόρυβο. Σύµφωνα µb µιa ôλλη παράδοση, τe παιδικe αéτe 
παιχνίδι àποδίδεται σb συνώνυµο ξυλουργό. 
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Kατa τeν 2ο π.X. α¨΅να στcν \Aλεξάνδρεια ï Kτησίβιος 
âφεÜρε τcν ≈δραυλη. Aéτc qταν ≤να µεγάλο πνευστe ùργανο, τe 
ïποÖο εrχε χάλκινους äχηροfς αéλούς. \Aκόµη παιζόταν µb 
πλÉκτρα. Te ùργανο αéτe λειτουργοÜσε µb •δραυλικc πίεση. 
\Aπόγονος αéτοÜ τοÜ çργάνου εrναι τe λεγόµενο âκκλησιαστικe 
ùργανο, τe ïποÖο χρησιµοποίησε âντeς καd âκτeς τοÜ ναοÜ ™ 
Δυτικc âκκλησία, κατa τοfς µεταβυζαντινοfς καd µετέπειτα 
χρόνους65. ^H λύρα χρησιµοποιεÖτο γιa τc λατρεία τοÜ θεοÜ 
\Aπόλλωνα καd ï αéλeς γιa τc λατρεία τοÜ θεοÜ Διονύσου, àφοÜ 
διa µέσου αéτοÜ οî çργανοπαÖκτες âξέφραζαν τa διάφορα πάθη 
καd τa κατώτερα öνστικτα66. 

Kατa τcν ëλληνιστικc âποχc ™ µουσική, καθgς καd γενικa 
τa πολιτιστικa δρώµενα στcν àρχαία ^Eλλάδα βρίσκονται σb µιa 
παρακµή. Mέχρι τcν ëλληνιστικc âποχc ï λόγος, ™ µουσικc καd ï 
χορeς àποτελοÜσαν µιa àδιαίρετη ëνότητα, καd πάντοτε 
βρίσκονταν µαζί. Kατa τοfς τελευταίους δύο προχριστιανικοfς 
α¨΅νες αéτa τa τρία στοιχεÖα àρχίζουν καd ξεχωρίζουν, καd 
âµφανίζονται τe καθένα ξεχωριστά. ‰Eτσι àναπτύσσεται 
περισσότερο ™ δεξιοτεχνικc âκτέλεση τοÜ σολίστα67. Mb τdς 
κατακτήσεις ¬µως τοÜ Mεγάλου \Aλεξάνδρου διαδόθηκε καd ™ 
µουσικc σb ¬λο τeν τότε γνωστe κόσµο, καd âπηρέασε οéσιαστικa 
τeν πολιτισµe τ΅ν λα΅ν, ποf εrχε κατακτήσει. 
 

2) ^H µουσικc στe \Iσραcλ 
 

^H âκκλησιαστικc µουσικc τÉς \Ορθόδοξης \ΑνατολικÉς 
\Eκκλησίας ≤λκει τcν καταγωγή της, âκτeς àπe τcν àρχαία 
ëλληνική, καd àπe τcν ¨ουδαϊκή. Στc συνέχεια âξετάζουµε τc 
χρήση τÉς µουσικÉς στcν ¨ουδαϊκc λατρεία µέσα àπe τa κείµενα 
τÉς ΠαλαιÄς Διαθήκης. 

Oî \IσραηλÖτες öτρεφαν µεγάλη àγάπη γιa τc µουσική, 
àφοÜ ™ θρησκεία τους àπαγόρευε τcν ε¨κονικc λατρεία, 
προφαν΅ς γιa νa µcν περιέλθουν στcν ε¨δωλολατρία68. ^H 

                                     
65 Bλ. NEF, ¬π.π., σ. 52. 
66 Bλ. ¬π.π. 
67 Bλ. ¬π.π., σ. 55. 
68 Bλ. τcν âντολc τοÜ δεκαλόγου «οé ποιήσεις σεαυτ΅ ε€δωλον, οéδb παντeς 
ïµοίωµα, ¬σα âν τ΅ οéραν΅ ôνω καd ¬σα âν τFÉ γFÉ κάτω καd ¬σα âν τοÖς ≈δασιν 
•ποκάτω τÉς γÉς». ‰Eξ. κ΄, 4. ^H àπαγορευτικc αéτc âντολc γιa τc µc 
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µουσικc χρησιµοποιεÖτο àκόµη στdς ¨ουδαϊκbς τελετές69. Στcν 
Παλαιa Διαθήκη, καd πιe συγκεκριµένα στe πρ΅το βιβλίο, τc 
Γένεση, δbν •πάρχουν ïποιεσδήποτε γραπτbς µαρτυρίες ¬τι οî 
πρωτόπλαστοι öψαλλαν µέσα στeν παράδεισο τÉς τρυφÉς, οûτε 
πρίν, οûτε καd µετa τcν πτώση70. Oî πρωτόπλαστοι ¬µως µέσα 
στeν παράδεισο ζοÜσαν καd âµιµοÜντο τcν àγγελικc ζωή. Te 
κύριο öργο τ΅ν àγγέλων εrναι ™ àκατάπαυστη δοξολογία τοÜ âν 
Tριάδι •µνουµένου ΘεοÜ71. ^O M. Bασίλειος, στcν ëρµηνεία του 
στeν α΄ ψαλµe àναφέρει ¬τι ™ ψαλµωδία εrναι τe κύριο öργο τ΅ν 
àγγελικ΅ν δυνάµεων72. ^O \Aντίοχος Παντέκτης στeν λόγο του 
«Περd ψαλµ ωδίας», àναφέρει ¬τι ™ ψαλµωδία εrναι öργο τ΅ν 

                                                                                     
δηµιουργία ε¨δώλων öδωσε τcν εéκαιρία στοfς \IσραηλÖτες νa àναπτύξουν 
περισσότερο τdς îκανότητές τους στc µουσικc τέχνη. Βλ. NEF, ¬π.π., σ. 35. 
69 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 70. 
70 Περd τÉς δηµιουργίας τ΅ν πρωτοπλάστων βλ. PEPAKH, ‰Aλλος, σ. 80. 
71 ≠Οπως àναφέρει ï îερeς Χρυσόστοµος «ôνω στρατιαd δοξολογοÜσιν 
àγγέλων· κάτω âν âκκλησίαις χοροστατοÜντες ôνθρωποι τcν αéτοÖς âκείνοις 
âκµιµοÜνται δοξολογίαν. ‰Ανω τa Σεραφdµ τeν τρισάγιον ≈µνον àναβο ÷Ä· κάτω 
τeν αéτeν ™ τ΅ν àνθρώπων àναπέµπει πληθύς· κοινc τ΅ν âπουρανίων καd τ΅ν 
âπιγείων συγκροτεÖται πανήγυρις· µία εéχαριστία, £ν àγαλλίαµα, µία 
εéφρόσυνος χοροστασία. Ταύτην γaρ ™ ôφραστος τοÜ Δεσπότου συγκατάβασις 
âκρότησε, ταύτην τe ΠνεÜµα συνέπλεξε τe Lγιον, ταύτης ™ êρµονία τ΅ν 
φθόγγων τFÉ πατρικFÉ εéδοκί÷α συνηρµόσθη· ôνωθεν öχει τcν τ΅ν µελ΅ν 
εéρυθµίαν, καd •πe τÉς Τριάδος, καθάπερ •πe πλήκτρου τινός, κινουµένη, τe 
τερπνeν καd µακάριον âνηχεÖ µέλος, τe àγγελικeν ÷pσµα, τcν ôληκτον 
συµφωνίαν». IΩANNH XPYΣOΣTOMOY, E¨ς τe Εrδον τeν Κύριον 
καθήµενον âπd θρόνου •ψηλοÜ καd âπηρµένου, PG 56, 97-98. Πρβλ. ΚΑΨΑΝΗ, 
\Εκκλησία, σ. 70. ^O àββÄς Σιλουανeς àναφέρει τa àκόλουθα γιa τοfς àγγέλους 
σb ≤να µοναχe-µαθητή του: «\Eννόησον, τέκνον, πόσα τάγµατά ε¨σιν âν τ΅ 
οéραν΅, καd οé γέγραπται περί τινος αéτ΅ν ¬τι µετa τÉς \Oκτωήχου 
ψάλλουσιν· àλλ\ £ν µbν τάγµα àκαταπαύστως τe àλληλούϊα, ≠Eτερον δb τe 
≠Aγιος, ≠Aγιος, ≠Aγιος Σαβαώθ, ôλλο δb εéλογηµένη ™ δόξα Kυρίου âκ τοÜ 
τόπου καd τοÜ ο€κου αéτοÜ». ΠAYΛOY, Eéεργετινός, ¬π.π., τ. 2, σ. 169. \Eδ΅ 
βλέπουµε ¬τι ï àββÄς Σιλουανeς καd γενικa οî πρ΅τοι Πατέρες τÉς âρήµου 
θεωροÜσαν µbν ¬τι οî ôγγελοι ψάλλουν àκατάπαυστα στeν Kύριο, àλλa ùχι σb 
συγκεκριµένο qχο τÉς çκτωήχου. Erναι καd κάπως àνθρωποµορφικe νa 
σκεφθοÜµε ¬τι ™ àγγελικc µελωδία àκολουθεÖ συγκεκριµένο qχο, ï ïποÖος εrναι 
àνθρώπινο κατασκεύασµα. ^H ψαλµωδία τ΅ν àγγέλων δbν εrναι µιa äχητική, 
àλλa µιa πνευµατικc κατάσταση, àφοÜ οî ôγγελοι εrναι «λειτουργικa 
πνεύµατα ε¨ς διακονίαν àποστελλόµενα» (^Εβρ. α΄, 14). Πρβλ. ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ, 
\Οκταηχία, σσ. 90-91. Βλ. ΣΚΑΛΤΣΗ, ΘηκαρÄς, σ. 47, •ποσηµ. 30. 
72 Bλ. MEΓAΛOY BAΣIΛEIOY, ^Eρµηνεία ε¨ς τeν α΄ Ψαλµόν, PG, 29b, 213A. 
BEΠEΣ 52, σ. 12: «ψαλµeς τe τ΅ν àγγέλων öργον, τe οéράνιον πολίτευµα, τe 
πνευµατικeν θυµίαµα». 
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àγγελικ΅ν δυνάµεων, οî ïποÖες παρίστανται συνεχ΅ς καd 
àδιάκοπα µπροστa στeν θρόνο τοÜ ΘεοÜ73. Oî πρωτόπλαστοι 
λοιπeν µέσα στeν παράδεισο, àφοÜ ζοÜσαν καd âµιµοÜντο κατ\ 
àναλογία τc ζωc τ΅ν àγγέλων, οî ïποÖοι ψάλλουν àκατάπαυστα 
τeν τρισάγιο ≈µνο, πρέπει καd αéτοd νa •µνοÜσαν καd νa 
δοξολογοÜσαν τeν Θεό74. 

^O îερeς Xρυσόστοµος, àναφερόµενος στa âπιτεύγµατα 
τ΅ν τεχν΅ν àπe τa πρ΅τα χρόνια τÉς ζωÉς τοÜ àνθρώπου, 
συγκαταλέγει µεταξf ôλλων καd τc µουσική75. ≠Oπως •ποστηρίζει 
ï \A. BουρλÉς, σύµφωνα µb τa ¬σα àναφέρονται στc Γένεση, οî 
àπόγονοι τοÜ \Aδaµ àνακαλύπτουν πρ΅τα τa διάφορα µουσικa 
ùργανα καd κατόπιν τc φωνητικc µουσική76. Πρ΅τος, σύµφωνα µb 
τcν Παλαιa Διαθήκη, ï \Iουβaλ κατασκεύασε ψαλτήριο καd 
κιθάρα77. ^O \Iουβaλ κατασκεύασε τa ùργανα µÄλλον γιa 

                                     
73 Bλ. ANTIOXOY ΠANTEKTH, Λόγος PE΄, Περd ψαλµ ωδίας, PG 89, 1749D-
1752A: «^H ψαλµ ωδία öργον âστd τ΅ν àσωµάτων δυνάµεων, τ΅ν 
λειτουργούντων, καd παρισταµένων àδιαλείπτως τ΅ Θε΅, κατa τe ε¨ρηµένον, 
‘A¨νεÖτε τeν Kύριον âκ τ΅ν οéραν΅ν, πάντες οî ôγγελοι αéτοÜ, καd πÄσαι αî 
δυνάµεις αéτοÜ’. Kαd πάλιν, ‘EéλογεÖτε τeν Kύριον, πάντες ôγγελοι αéτοÜ, 
δυνατοd ¨σχύϊ, ποιοÜντες τeν λόγον αéτοÜ· εéλογεÖτε τeν Kύριον πÄσαι αî 
δυνάµεις αéτοÜ, λειτουργοd αéτοÜ, ποιοÜντες τe θέληµα αéτοÜ.’ ^Aρµόζει δb 
καd πÄσιν àνθρώποις». Πρβλ. ΣΚΑΛΤΣΗ, ΘηκαρÄς, σ. 47, •ποσηµ. 30. 
74 Bλ. BOYPΛH, Δογµατικοηθικαί, ¬π.π., σ. 27: «^H ψαλµ ωδία εrναι δ΅ρον τοÜ 
ΘεοÜ, δοθbν ε¨ς τοfς \Aγγέλους καd τοfς Πρωτοπλάστους, ½ς τρόπος àµέσου 
κοινωνίας µετ\ AéτοÜ âπd τ΅ σκοπ΅ τÉς äθικÉς αéτ΅ν τελειώσεως καd τÉς 
µεθέξεως τÉς θείας µακαριότητος». Βλ. âπίσης ¬π.π., σσ. 104-105. 
75 Bλ. IΩANNH XPYΣOΣTOMOY, E¨ς τcν Γένεσιν, ^Oµιλ. KΘ΄, .6. EΠE 3, 230 
PG 53, 264: «≠Oρα δέ µοι κατa µικρόν, àγαπητέ, π΅ς ™ τοÜ κόσµου σύστασις 
ο¨κονοµεÖται, καd ≤καστος •πe τÉς παρa ΘεοÜ σοφίας âγκειµένης τFÉ φύσει 
ε•ρετcς âκ προοιµίων τέχνης τινeς γέγονε, καd ο≈τως ε¨ς τeν βίον ε¨σήνεγκε τa 
τ΅ν τεχν΅ν âπιτηδεύµατα. ^O γaρ πρ΅τος τcν âργασίαν εyρε τÉς γÉς, ï µετ\ 
αéτeν τcν ποιµαντικήν, ≤τερος τcν κτηνοτροφίαν, καd ôλλος τcν µουσικήν, 
≤τερος τcν χαλκευτικήν». 
76 Bλ. BOYPΛH, Δογµατικοηθικαί, ¬π.π., σ. 106. Διαφορετικc ôποψη âκφράζει 
ï Kώστας-Nότης ΣαντοριναÖος, ï ïποÖος •ποστηρίζει ¬τι ™ àρχικc πηγc κάθε 
µουσικÉς τέχνης εrναι ™ φωνητικc µουσική. Bλ. ΣANTOPINAIOY, Ψυχολογία, 
σ. 98. 
77 Βλ. Γέν. δ΄, 21. «καd ùνοµα τ΅ àδελφ΅ αéτοÜ \Iουβάλ· οyτος qν ï καταδείξας 
ψαλτήριον καd κιθάραν». Σύµφωνα µb τeν N. Bασιλειάδη, µb τeν ¬ρο ψαλτήριο 
âννοοÜνται τa öγχορδα µουσικa ùργανα (λύρα) âν΅ µb τeν ¬ρο κιθάρα τa 
πνευστά. Βλ. BAΣIΛEIAΔH, Π. Διαθήκη, τ. 1, σ. 46. Πρβλ. NEF, ¬π.π., σ. 35. 
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προσωπικc καd κοινωνικc τέρψη, καd ùχι γιa τc δοξολογία τοÜ 
ΘεοÜ78. 

^H ψαλµωδία στοfς \IσραηλÖτες διαµορφώνεται, τόσο àπe 
τοfς €διους, ¬σο καd àπe θεϊκc öµπνευση79. Oî âθνικοί, ¬πως 
àναφέρει \Iωάννης ï Δαµασκηνός, χρησιµοποιοÜν τc µουσική, γιa 
νa •πηρετοÜν τa ε€δωλα καd τοfς δαίµονες, ποf κρύβονται κάτω 
àπe τa ε€δωλα, âν΅ οî \IσραηλÖτες χρησιµοποιοÜν τc µουσική, γιa 
νa δοξάσουν τeν àληθινe Θεό80. Kατa τcν öξοδο τ΅ν \Iσραηλιτ΅ν 
àπe τcν A€γυπτο καd àφοÜ πέρασαν τcν \Eρυθρa θάλασσα, τόσο ï 
MωυσÉς καd ¬λοι οî \IσραηλÖτες ¬σο καd ™ Mαριάµ, ™ àδελφc τοÜ 
\Aαρών, µαζd µb ¬λες τdς γυναÖκες öψαλλαν âπινίκιο καd 
δοξολογικe ≈µνο πρeς τeν Θεό, ï ïποÖος τοfς λύτρωσε àπe τc 
δουλεία τ΅ν A¨γυπτίων81. ^O ≈µνος αéτeς ψάλθηκε στeν Θεe àπe 
δύο χορούς: ^O ≤νας àνδρικeς χορeς µb àρχηγe τeν MωυσÉ καd ï 
ôλλος γυναικεÖος χορeς µb προεξάρχουσα τcν Mαριaµ82, τcν 

                                     
78 Bλ. BOYPΛH, Δογµατικοηθικαί, ¬π.π., σ. 107. 
79 Bλ. ¬π.π., σ. 102: «Παρa ταÜτα παρουσιάζονται οéσιώδεις διαφοραd µεταξf 
τÉς ψαλµ ωδίας τ΅ν \Eθνικ΅ν καd τÉς τοιαύτης τ΅ν \Iσραηλιτ΅ν, διότι οî µbν 
\Eθνικοd διαµορφοÜν ταύτην µόνον διa τ΅ν πνευµατικ΅ν των δυνάµεων, οî δb 
\IουδαÖοι καd διa τÉς θείας âπεµβάσεως…». 
80 Bλ. IΩANNOY ΔAMAΣKHNOY, Λόγοι àπολογητικοd πρeς τοfς 
διαβάλλοντας τaς êγίας ε¨κόνας, PG 94, 1388B: «Erχον âν Bαβυλ΅νι οî 
XαλδαÖοι ùργανα παντοÖα µουσικa πρeς θεραπείαν ε¨δώλων δαιµόνων. Erχον 
δb καd οî υîοd \Iσραcλ àπe ^Iερουσαλcµ ùργανα, L âπd ταÖς ¨τέαις âκρέµασαν· 
καd àµφότερα ùργανα καd νάβλαι καd κιθάραι καd αéλοd •πÉρχον, L âπd ταÖς 
¨τέαις âκρέµασαν. \Aλλa τa µbν ε¨ς δόξαν ΘεοÜ âγένοντο, τa δb ε¨ς θεραπείαν 
τ΅ν δαιµόνων, àντίµιµα». 
81 Bλ. ‰Eξ. ιε΄, 20-21. «ΛαβοÜσα δb Mαριάµ, ™ προφÉτις, ™ àδελφc \Aαρών, τe 
τύµπανον âν τFÉ χειρd αéτÉς, καd âξήλθοσαν πÄσαι αî γυναÖκες çπίσω αéτÉς 
µετa τυµπάνων καd χορ΅ν, âξÉρχε δb αéτ΅ν Mαριaµ λέγουσα· ÷ôσωµεν τ΅ 
Kυρίω, âνδόξως γaρ δεδόξασται· ¥ππον καd àναβάτην öW®ιψεν ε¨ς θάλασσαν». 
Βλ. ΨAPIANOY, Λειτουργία, σσ. 124-125. ^H èδc τοÜ Mωυσέως θεωρεÖται 
àπe τa ½ραιότερα µνηµεÖα τÉς ^EβραϊκÉς ποιήσεως, καθgς âπίσης ≤να àπe τa 
àρχαιότερα γνωστa ôσµατα. Bλ. BAΣIΛEIAΔH, Π. Διαθήκη, ¬π.π., τ. 2, σ. 82. 
ΣΙΜΩΤΑ, Π. Διαθήκη, σσ. 19-20. 
82 Σύµφωνα µb τeν M. Bασίλειο, ™ Mαριaµ συµβολίζει τcν \Eκκλησία. Bλ. 
MEΓAΛOY BAΣIΛEIOY, ^Oµιλία παραµυθητικc àσθενοÜντι, BEΠEΣ 57, 186: 
«Διa τοÜτο ™ \Eκκλησία, καθάπερ Mαριάµ, âλευθερωθεÖσα τοÜ νοητοÜ Φαραώ, 
τοÜ διαβόλου, καd τÉς τ΅ν δαιµόνων καταδυναστείας, καθάπερ A¨γύπτιον 
ïρ΅σα •πe τe πέλαγος τÉς κολυµβήθρας τeν παλαιeν ôνθρωπον πνιγέντα, 
λαβοÜσα τe τύµπανον τÉς εéχαριστίας καd âναρµόσασα τ΅ ξύλω τοÜ σταυροÜ 
τaς χορδaς τ΅ν àρετ΅ν, àνακρουοµένη βο ÷Ä· ‘÷ôσωµεν τ΅ Kυρίω· âνδόξως γaρ 
δεδόξασται’». Bλ. καd BAΣIΛEIAΔH, Π. Διαθήκη, τ. 2, ¬π.π., σ. 83. 
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προφήτιδα, àδελφc τοÜ \Aαρών83. ^O διαχωρισµeς αéτeς σb 
àνδρικe καd γυναικεÖο χορe θεωροÜµε ¬τι qταν µιa φυσιολογικc 
âξέλιξη τοÜ τρόπου ζωÉς τ΅ν \Ιουδαίων, καθgς καd µιa 
αéθόρµητη συµπεριφορά, ™ ïποία πηγάζει àπe τa öθιµα καd τdς 
àντιλήψεις τÉς âποχÉς γιa τa δύο φύλα. 

Στe βιβλίο τÉς ΠαλαιÄς Διαθήκης \ΙησοÜς ΝαυÉ οî îερεÖς, 
κατόπιν ïδηγι΅ν τοÜ ΘεοÜ, σαλπίζουν µb τdς σάλπιγγες, âν΅ ¬λος 
ï λαeς àλαλάζει δυνατά, καd µb αéτe τeν τρόπο πέφτουν τa τείχη 
τÉς ^ΙεριχοÜς84. Προφαν΅ς ™ χρήση τ΅ν σαλπίγγων àπe τοfς 
îερεÖς γίνεται γιa νa δώσει τe öναυσµα στοfς \ΙσραηλÖτες νa 
àρχίσουν νa àλαλάζουν, àλλa καd γιa νa τοfς âµψυχώσει στc 
µάχη ποf âπρόκειτο νa δώσουν âναντίον τ΅ν κατοίκων τÉς 
^ΙεριχοÜς. 

Στe Bασιλει΅ν A΄ βλέπουµε χορe προφητ΅ν85, οî ïποÖοι 
προφητεύουν µb τc συνοδεία λύρας, τυµπάνου, αéλοÜ καd 
κιθάρας86. Στeν Σαούλ, προκειµένου νa βεβαιωθεÖ ¬τι τe χρίσµα 
του σaν βασιλιa öγινε κατόπιν θείας âντολÉς, δόθηκαν τρία 
σηµεÖα. Te τρίτο σηµεÖο qταν ¬τι θa συναντοÜσε στe βουνe τοÜ 
ΘεοÜ τcν ïµάδα τ΅ν προφητ΅ν, οî ïποÖοι κατέβαιναν àπe τc 
BαµÄ87. Oî προφÉτες αéτοd öψαλλαν τa ôσµατά τους, 
συνοδεύοντας αéτa µb ùργανα. ‰Eτσι, µb τcν êρµονία τ΅ν 
çργάνων θa δηµιουργοÜσαν περισσότερο âνθουσιασµe στοfς 
^Eβραίους. Bλέπουµε âδ΅ ¬τι µb τc µουσικc καd τa ùργανα οî 
^EβραÖοι προσπαθοÜν νa διεγείρουν τc συγκίνηση στοfς πιστούς, 
καθgς καd τeν âνθουσιασµό τους, γιa νa προσεύχονται µb 
περισσότερη θέρµη καρδίας. 

                                     
83 Bλ. IΩANNH XPYΣOΣTOMOY, ^Oµιλία ε¨ς τeν PE΄ Ψαλµόν. PG 55, 662: 
«Kαd âπίστευσαν τ΅ λόγω αéτοÜ, καd Fqσαν τcν α€νεσιν αéτοÜ. T΅ν γaρ àνδρ΅ν 
•µνούντων MωυσÉς ï µέγας ™γεÖτο, τοÜ δb χοροÜ τ΅ν γυναικ΅ν Mαριaµ ™ 
προφÉτις». Πρβλ. BAΣIΛEIAΔH, Π. Διαθήκη, ¬π.π., τ. 2, σ. 82. Βλ. ΣΙΜΩΤΑ, 
Π. Διαθήκη, ¬π.π., σ. 29. 
84 Βλ. \ΙησοÜς ΝαυÉ, στ΄, 4-5 καd 20. Πρβλ. BAΣIΛEIAΔH, Π. Διαθήκη, ¬π.π., τ. 
4, σσ. 41-44. 
85 Oî προφÉτες αéτοd εrχαν τe ùνοµα τοÜ προφήτη, àλλa δbν εrχαν καd τcν 
ε¨δικc àποστολc τοÜ προφήτη. oHταν νέοι, àφιερωµένοι στeν Θεό, µb κύριο 
σκοπό τους τc µελέτη τοÜ θείου νόµου. Erχαν âπίσης κύρια âνασχόληση τe νa 
ψάλλουν ôσµατα πρeς τeν Θεό, συνοδεύοντας αéτa µb διάφορα ùργανα. Bλ. 
BAΣIΛEIAΔH, Π. Διαθήκη, ¬π.π., τ. 5, σ. 66. 
86 Bλ. Bασιλει΅ν A΄, ι΄, 5. 
87 Bλ. BAΣIΛEIAΔH, Π. Διαθήκη, ¬π.π., τ. 5, σσ. 65-66. 
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Στcν Παλαιa Διαθήκη àκόµη βλέπουµε ¬τι ™ µουσικc 
âχρησιµοποιεÖτο γιa θεραπεία τÉς κατάθλιψης καd àθυµίας, 
καθgς καd γιa τcν àποµάκρυνση τ΅ν πονηρ΅ν πνευµάτων. \Aπe 
τeν βασιλιÄ Σαοfλ εrχε àποµακρυνθεÖ τe ΠνεÜµα τοÜ Kυρίου καd 
≤να ôλλο, πονηρe πνεÜµα, κατa παραχώρηση ΘεοÜ, τeν âτάρασσε. 
Oî δοÜλοι τοÜ Σαοfλ πρότειναν στeν βασιλιÄ νa βροÜν ≤να 
ôνδρα, ποf νa παίζει κιθάρα, öτσι œστε, ¬ταν τe πονηρe πνεÜµα 
τeν καταλαµβάνει, νa παίζει αéτeς τcν κιθάρα του, καd τe 
παίξιµό του νa τοÜ κάµνει καλό, διότι θa τοÜ φέρει àνάπαυση καd 
äρεµία. ^O Σαοfλ δέχθηκε τcν πρόταση τ΅ν δούλων του, καd 
τελικa πρότειναν τeν νεαρe τότε Δαβίδ88, ï ïποÖος τότε πρέπει νa 
qταν ™λικίας 15-20 âτ΅ν. Πράγµατι öφεραν τeν Δαβdδ âνώπιον 
τοÜ Σαοfλ καd ¬ταν τe πονηρe πνεÜµα κατελάµβανε καd 
συνετάρασσε τeν Σαούλ, ï Δαβdδ öπαιρνε τcν κιθάρα, τcν öπαιζε 
µb τa δάκτυλά του καd öφερε àναψυχc καd àνακούφιση στeν 
Σαούλ, ï ïποÖος καd âγαλήνευε, διότι τe πονηρe πνεÜµα 
àποµακρυνόταν àπe αéτόν89. \Eδ΅ βλέπουµε ¬τι οî ^EβραÖοι 
χρησιµοποιοÜσαν τc µουσικc γιa θεραπεία διαφόρων àσθενει΅ν. 
oHταν κοινc πεποίθηση στcν àρχαιότητα ¬τι ™ µουσικc âπηρέαζε 
καd γαλήνευε τdς ψυχές90. Erναι χαρακτηριστικc ™ φράση, ™ ïποία 
χρησιµοποιεÖται στcν Παλαιa Διαθήκη: «καd àνέψυχε Σαούλ», 
ποf σηµαίνει ¬τι ï Δαβίδ, διa µέσου τÉς µουσικÉς του καd τÉς 
κιθάρας àνακούφιζε τeν Σαούλ91. ≠Oπως àναφέρει Γρηγόριος ï 
Θεολόγος, ï Δαβdδ µb τc µουσικc τÉς κιθάρας, καθgς καd τe pσµα 
âθεράπευσε τeν Σαοfλ àπe τa πονηρa πνεύµατα, ποf τeν εrχαν 
κυριεύσει92. Γι\ αéτe καd χαρακτηρίζεται σaν «µέγας θεραπευτής». 
Παρόµοια καd ï Mέγας \Aθανάσιος àναφέρει ¬τι ï Δαβdδ µb τcν 
ψαλµωδία καd τc µουσική, àφ\ ëνeς µbν εéαρεστοÜσε στeν Θεe 
καί, àφ\ ëτέρου, öδιωχνε τcν ταραχc àπe τcν ψυχc τοÜ Σαοfλ καd 

                                     
88 «Δαβdδ» σηµαίνει «àγαπητός, προσφιλής, πολυαγαπηµένος» j κατ\ ôλλους 
«àρχηγός». Bλ. ¬π. π., σ. 103. 
89 Bλ. Bασιλει΅ν A΄, ιστ΄, 14-23. Πρβλ. AΛYΓIZAKH, Ψαλτική, ¬π.π., σ. 393 
ëξ. ΠAPH, oAσµα, ¬π.π., σ. 24. 
90 Bλ. BAΣIΛEIAΔH, Π. Διαθήκη, ¬π.π., τ. 5, σ. 104. 
91 ^O Δαβdδ προφαν΅ς δbν öπαιζε µόνο τcν κιθάρα γιa νa àνακουφίσει τeν 
Σαούλ, àλλa παράλληλα öψαλλε καd διάφορους ψαλµούς. Bλ. ¬π.π. 
92 Bλ. ΓPHΓOPIOY ΘEOΛOΓOY, Λόγος IZ΄, Πρeς τοfς πολιτευοµένους 
NαζιανζοÜ àγωνι΅ντας καd τeν ôρχοντα çργιζόµενον, BEΠEΣ, 59, 105: «Tίνα 
βοήθειαν ε≈ροιµι κακοπαθ΅ν j τίνα παράκλησιν; πρeς τίνα καταφύγω 
στενοχωρούµενος; \Aποκρίνεταί σοι Δαβdδ ï µέγας θεραπευτής, ï καd 
πνευµάτων πονηρ΅ν κατεπ÷άδων διa τοÜ âν αéτ΅ Πνεύµατος». 
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τc γαλήνευε93. Mάξιµος ï ^Οµολογητής, σχολιάζοντας àλληγορικa 
τc σχετικc µb τeν Σαοfλ διήγηση, παροµοιάζει τc µουσική, ποf 
öψαλλε ï Δαβίδ, µb τeν πνευµατικe λόγο, τeν Σαοfλ µb τeν 
âπιληπτευόµενο νοÜ καd τe πονηρe πνεÜµα, ποf öπνιγε τeν 
Σαούλ, µb τcν πονηρc συνείδηση, ™ ïποία πνίγει τeν νοÜ94. 

≠Oταν κάποτε ï προφήτης \EλισσαÖος âταράχθηκε πρeς 
στιγµc àπe τcν παρουσία τοÜ \Iωράµ, καd öχασε τcν ε¨ρήνη τÉς 
ψυχÉς του, ζήτησε τeν ψαλµωδό, ï ïποÖος µb τc λύρα του θa 
βοηθοÜσε νa ε¨ρηνεύσει καd öτσι νa προσευχηθεÖ. ≠Oταν ï 
\EλισαÖος ™ρέµησε µb τc µελωδία τÉς λύρας, τότε δέχθηκε τcν 
πνευµατικc χάρη τοÜ Kυρίου95. Kαd âδ΅ βλέπουµε τcν πίστη τ΅ν 
^Eβραίων ¬τι ™ µουσική, καθgς καd τa àκούσµατα τ΅ν µουσικ΅ν 
çργάνων, ™ρεµοÜν καd γαληνεύουν τcν ψυχc τ΅ν àκροατ΅ν. ^H 
ψαλµωδία στcν Παλαιa Διαθήκη καθαρίζει τeν νοÜ τοÜ 
àνθρώπου96. 

^O πρ΅τος χορός, τeν ïποÖο συγκρότησε ï προφητάναξ 
Δαβίδ, àποτελεÖτο µόνο àπe ôνδρες τÉς φυλÉς τοÜ Λευΐ. Oî 
γυναÖκες εrχαν àποκλειστεÖ àπe τeν χορό, ποf συγκρότησε ï 
Δαβίδ97. Στcν Παλαιa Διαθήκη, ¬ταν µεταφερόταν ™ Kιβωτeς τÉς 

                                     
93 Bλ. MEΓAΛOY AΘANAΣIOY, \Eπιστολc πρeς MαρκελλÖνον ε¨ς τcν 
ëρµηνείαν τ΅ν Ψαλµ΅ν, BEΠEΣ, 32, 27: «^O γοÜν µακάριος Δαβίδ, ο≈τως 
καταψάλλων τοÜ Σαούλ, αéτeς εéηρέστει τ΅ Θε΅, καd τeν τάραχον καd τe 
µανικeν πάθος τοÜ Σαοfλ àπήλαυνε, καd γαληνιÄν τcν ψυχcν αéτοÜ 
παρεσκεύαζεν». 
94 Bλ. Φιλοκαλία, τ. 2, σ. 78. 
95 Bλ. Bασιλει΅ν Δ΄, γ΄, 15. «Καd νÜν λαβέ µοι ψάλλοντα. Kαd âγένετο ½ς 
öψαλλεν ï ψάλλων, καd âγένετο âπ\ αéτeν χεdρ Kυρίου». Mb τeν ¬ρο 
«ψάλλοντα» âδ΅ προφαν΅ς âννοεÖται ï µουσικός, ï ïποÖος ξέρει νa παίζει 
µουσικe ùργανο. Bλ. BAΣIΛEIAΔH, Π. Διαθήκη, ¬π.π., τ. 6, σ. 348. 
96 ^O Nικόδηµος ^Aγιορείτης ëρµηνεύοντας τe χωρίο Bασιλει΅ν Δ΄ γ΄, 15, 
àναφέρει καd τa àκόλουθα: «‰Hρκει ™ καθαρότης τοÜ προφήτου 
προσκαλέσασθαι τe ΠνεÜµα τe ±γιον. Διατί οsν λέγει, δότε ôνδρα ε¨δότα 
ψάλλειν; Oéχ ¥να τe ΠνεÜµα τερφθ FÉ διa τÉς ψαλµ ωδίας, àλλ\ ¥να âκείνου 
ψάλλοντος, ï νοÜς τοÜ προφήτου àνακαινισθείς, ôξιος γένηται τÉς τοÜ êγίου 
Πνεύµατος âπιφοιτήσεως. Διa τοÜτο τe ΠνεÜµα καλεÖ, ¥να δείξ Fη ¬τι οé τFÉ 
ψαλµ ωδία âθέλχθη, àλλa τFÉ ψυχFÉ τFÉ •πe τÉς ψαλµ ωδίας διεγερθείσ Fη. Oéκ 
qλθεν âπd τeν ψάλλοντα, àλλ\ âπd τeν àκούοντα». NIKOΔHMOY, ΠαÜλος, τ. 2, 
σ. 471. 
97 Bλ. Παραλειποµένων A΄, ιε΄, 16-24. «καd εrπε ΔαυUδ τοÖς ôρχουσι τ΅ν 
Λευϊτ΅ν· στήσατε τοfς àδελφοfς αéτ΅ν τοfς ψαλτωδοfς âν çργάνοις, νάβλαις, 
κινύραις καd κυµβάλοις τοÜ φωνÉσαι ε¨ς ≈ψος âν φωνFÉ εéφροσύνης. Καd 
öστησαν οî Λευΐται τeν A¨µaν υîeν \Iωήλ· âκ τ΅ν àδελφ΅ν αéτοÜ \Aσaφ υîeς 
Bαραχία. Καd âκ τ΅ν υî΅ν Mεραρd àδελφ΅ν αéτοÜ A¨θaν υîeς Kισαίου. Καd 
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Διαθήκης, •πÉρχαν οî ψαλτωδοί, καθgς καd ï «ôρχων τ΅ν èδ΅ν 
τ΅ν ÷àδόντων», οî ïποÖοι öψαλλαν ≈µνους πρeς τeν Θεό98. ^O 
Δαβdδ καθώρισε καd âγκατέστησε µπροστa àπe τcν Kιβωτe τÉς 
Διαθήκης ½ρισµένους àπe τοfς Λευΐτες99, γιa νa ψάλλουν, νa 
δοξολογοÜν, νa εéχαριστοÜν καd νa •µνοÜν τeν Kύριο100 . ≠Oλοι 
οî ψάλτες στcν Παλαιa Διαθήκη εrχαν διδαχθεÖ νa ψάλλουν 
≈µνους πρeς τeν Kύριο, καd ùχι νa τραγουδοÜν κοσµικa 
τραγούδια101 . Γιa τeν Δαβdδ àκόµη àναφέρεται ¬τι εrχε τέσσερεις 
χιλιάδες µουσικούς, οî ïποÖοι •µνοÜσαν τeν Θεe µb διάφορα 
ùργανα102 . 

Ta µουσικa ùργανα τ΅ν χρόνων τοÜ Δαβdδ qταν τe 
σεÖστρο, τa κύµβαλα, ™ ôρπα, ™ σάλπιγγα àπe κέρατο κριοÜ καd 
τe διπλe ùµποε (βαρύαυλος). Ta ùργανα αéτa âχρησιµοποιοÜντο, 
γιa νa âντείνουν τcν κατάνυξη, τc συγκίνηση καd τeν âνθουσιασµe 

                                                                                     
µετ\ αéτ΅ν οî àδελφοd αéτ΅ν οî δεύτεροι Zαχαρίας καd \Oζιcλ καd Σεµιραµgθ 
καd \Iεϊcλ καd \Eλιωcλ καd \Eλιaβ καd Bαναία καd Mαασαΐα καd Mατταθία καd 
\Eλιφαλία καd Mακενία καd \Aβδεδeµ καd \Iεϊcλ καd \Oζίας, οî πυλωροί· καd οî 
ψαλτωδοί, A¨µάν, \Aσaφ καd A¨θaν âν κυµβάλοις χαλκοÖς τοÜ àκουσθÉναι 
ποιÉσαι· Zαχαρίας καd \Oζιήλ, Σεµιραµώθ, \Iεϊήλ, \Ωνί, \Eλιάβ, Mασαίας, 
Bαναίας âν νάβλαις âπd àλαιµώθ. Καd Mατταθίας καd \Eλιφαλίας καd 
Mακενίας καd \Aβδεδeµ καd \Iεϊcλ καd \Oζίας âν κινύραις àµασενdθ τοÜ 
âνισχÜσαι. Καd Xωνενία ôρχων τ΅ν èδ΅ν, ¬τι συνετeς qν. Καd Bαραχία καd 
\Eλκανa πυλωροd τÉς κιβωτοÜ. Καd Σοβνία καd \Iωσαφaτ καd Nαθαναcλ καd 
\AµασαU καd Zαχαρία καd BαναU καd \Eλιέζερ οî îερεÖς σαλπίζοντες ταÖς 
σάλπιγξιν öµπροσθεν τÉς κιβωτοÜ τοÜ ΘεοÜ». Πρβλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, σ. 12. 
98 Bλ. Παραλειποµένων A΄ ιε΄, 27-28. 
99 ^H λέξη «Λευΐται» çρθογραφικa περισπÄται. ≠Oµως âπειδc •πάρχουν τa 
διαλυτικa δbν •πάρχει τέτοιο σύµβολο στeν •πολογιστή, δηλαδc διαλυτικa µb 
περισπωµένη, öτσι, κατ\ ο¨κονοµία βάζουµε çξεÖα. 
100 Bλ. Παραλειποµένων A΄ ιστ΄, 4. «Kαd öταξε κατa πρόσωπον τÉς κιβωτοÜ 
διαθήκης Kυρίου âκ τ΅ν Λευϊτ΅ν λειτουργοÜντας àναφωνοÜντας καd 
âξοµολογεÖσθαι καd α¨νεÖν Kύριον τeν Θεeν \Iσραήλ». Παραλειποµένων A΄ 
ιστ΄, 9-10. «‰÷Ασατε αéτ΅ καd •µνήσατε αéτ΅, διηγήσασθε πÄσι τa θαυµάσια 
αéτοÜ, L âποίησε Kύριος. A¨νεÖτε âν çνόµατι êγίω αéτοÜ, εéφρανθήσεται 
καρδία ζητοÜσα τcν εéδοκίαν αéτοÜ». 
101 Bλ. Παραλειποµένων A΄ κε΄, 6. «πάντες οyτοι µετa τοÜ πατρeς αéτ΅ν 
•µνωδοÜντες âν ο€κω ΘεοÜ, âν κυµβάλοις καd âν νάβλαις καd âν κινύραις ε¨ς 
τcν δουλείαν ο€κου τοÜ ΘεοÜ, âχόµενα τοÜ βασιλέως καd \Aσάφ, καd \Iδιθοfν 
καd A¨µάν». Παραλειποµένων A΄ κε΄, 7. «καd âγένετο ï àριθµeς αéτ΅ν µετa 
τοfς àδελφοfς αéτ΅ν, δεδιδαγµένοι ÷ôδειν Kυρίω, πÄς συνιών, διακόσιοι 
çγδοήκοντα καd çκτώ». 
102 Bλ. NEF, ¬π.π., σ. 35. 
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τ΅ν ^Eβραίων103 . Ta µουσικa ùργανα âχρησιµοποιοÜντο, γιa νa 
προσφέρουν δοξολογία µεγαλειότητας καd ≈µνο καd öπαινο στeν 
Kύριο, καd ùχι γιa νa διασκεδάσουν οî ôνθρωποι κοσµικά104 . Στa 
âγκαίνια τοÜ ναοÜ τοÜ Σολοµ΅ντος οî σαλπιγκτές, καθgς 
σάλπιζαν, καd οî ψάλτες, καθgς öψαλλαν, δηµιουργοÜσαν 
êρµονία στeν ναό. ^O λαeς µάλιστα α¨νοÜσε τeν Kύριο, λέγοντας: 
«âξοµολογεÖσθε τ΅ Kυρίω, ¬τι àγαθόν, ¬τι ε¨ς τeν α¨΅να τe öλεος 
αéτοÜ»105 . Oî σάλπιγγες δbν âχρησιµοποιοÜντο µόνο öξω àπe τeν 
ναό, àλλa καd κατa τcν œρα τÉς λατρείας µέσα στeν ναe àπe τοfς 
îερεÖς106 . 

                                     
103 Bλ. BAΣIΛEIAΔH, Π. Διαθήκη, ¬π.π., τ. 7, σ. 190: «E¨ς τe îερeν öργον τ΅ν 
ψαλτωδ΅ν âχρησιµοποιοÜντο καd µουσικa ùργανα: ™ κινύρα, ™ νάβλα, τe 
κύµβαλον. Ta ùργανα αéτa âθεωροÜντο îερa καd àπέβλεπαν ε¨ς τe νa 
δηµιουργήσουν κατάνυξιν, îερaν συγκίνησιν καd âνθουσιασµeν ε¨ς τοfς 
πιστούς». Παραλειποµένων A΄ κε΄, 1. «Kαd öστησε ΔαυUδ ï βασιλεfς καd οî 
ôρχοντες τÉς δυνάµεως ε¨ς τa öργα τοfς υîοfς \Aσaφ καd A¨µaν καd \Iδιθοfν 
τοfς àποφθεγγοµένους âν κινύραις καd âν νάβλαις καd âν κυµβάλοις». 
104 Πρβλ. Παραλειποµένων A΄ κε΄, 3. «Γοδολίας καd Σουρd καd \Iσέας καd ΣεµεU 
καd \Aσαβίας καd Mατταθίας, £ξ µετa τeν πατέρα αéτ΅ν \Iδιθούν, âν κινύρ ÷α 
àνακρουόµενοι âξοµολόγησιν καd α€νεσιν τ΅ Kυρίω». 
105 Παραλειποµένων B΄ ε΄, 12-13. «καd οî Λευΐται οî ψαλτωδοd πάντες τοÖς 
υîοÖς \Aσάφ, τ΅ A¨µάν, τ΅ \IδιθοÜν καd τοÖς υîοÖς αéτ΅ν καd τοÖς àδελφοÖς 
αéτ΅ν, τ΅ν âνδεδυµένων στολaς βυσσίνας, âν κυµβάλοις καd âν νάβλαις καd âν 
κινύραις, ëστηκότες κατέναντι τοÜ θυσιαστηρίου καd µετ\ αéτ΅ν îερεÖς ëκατeν 
ε€κοσι σαλπίζοντες ταÖς σάλπιγξι· καd âγένετο µία φωνc âν τ΅ σαλπίζειν καd âν 
τ΅ ψαλτωδεÖν καd âν τ΅ àναφωνεÖν φωνFÉ µι÷Ä τοÜ âξοµολογεÖσθαι καd α¨νεÖν 
τ΅ Kυρίω - καd ≈ψωσαν φωνcν âν σάλπιγξι καd âν κυµβάλοις καd âν çργάνοις 
τ΅ν èδ΅ν καd öλεγον· âξοµολογεÖσθε τ΅ Kυρίω ¬τι àγαθόν, ¬τι ε¨ς τeν α¨΅να 
τe öλεος αéτοÜ. καd ï οrκος âνεπλήσθη νεφέλης δόξης Kυρίου». Πρβλ. 
TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σ. 8. NEF, ¬π.π., σ. 35. 
106 Bλ. BAΣIΛEIAΔH, Π. Διαθήκη, ¬π.π., τ. 7, σ. 255: «Oî îερεÖς âσάλπιζαν µb 
τdς îερbς σάλπιγγες. ^H σάλπιγγα âχρησιµοποιεÖτο πάντοτε àπe τοfς îερεÖς καd 
κατa τcν œραν τÉς λατρείας. Oî îερεÖς âσάλπιζαν, διa νa συγκεντρώσουν τeν 
λαeν ε¨ς θυσίαν j ε¨ς ôλλην λατρευτικcν âκδήλωσιν καd διa νa âπιστήσουν τcν 
προσοχcν τοÜ λαοÜ κάθε φοράν, ποf âγίνετο κάποια àλλαγc j µετάβασις àπe 
≤να σηµεÖον τÉς λατρείας ε¨ς ôλλο. Oî σάλπιγγες qσαν δύο, καd οéδέποτε 
•περέβησαν τeν àριθµeν αéτόν, παρa µόνον τώρα ε¨ς τοfς ëορτασµοfς τÉς 
µεταφορÄς καd âγκαταστάσεως τÉς KιβωτοÜ ε¨ς τeν Nαόν. ^H θέσις τ΅ν 
σαλπιγκτ΅ν îερέων qταν ξεχωριστc àπe âκείνην τ΅ν ôλλων µουσικ΅ν. ‰Eτσι 
âν΅ οî Λευΐται - ψάλται âστέκοντο àνατολικ΅ς τοÜ θυσιαστηρίου, οî îερεÖς 
âστέκοντο ε¨ς θέσιν νοτιοδυτικ΅ς τοÜ θυσιαστηρίου. ≠Oλοι ¬µως, Λευΐται καd 
îερεÖς, qσαν âστραµµένοι πρeς τe θυσιαστήριον. Oî σάλπιγγες âσάλπιζαν 
πρ΅τα ≤να µακρeν ïµαλeν σάλπισµα, κατόπιν àκολουθοÜσε σάλπισµα 
διακεκοµµένον καd τρεµάµενον (¬πως τe τερέτισµα τοÜ πουλιοÜ), τέλος δb 
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Kατa τa âγκαίνια τοÜ τείχους τÉς ^Iερουσαλcµ àνεζήτησαν 
τοfς Λευΐτες, γιa νa τοfς φέρουν στcν ^Iερουσαλcµ καd νa 
χαροÜν ¬λοι µb χοροfς ψαλτ΅ν καd µb ôσµατα, τa ïποÖα θa 
συνώδευαν κύµβαλα, ψαλτήρια καd κινύρες107 . Mετa àπe µιa 
âπιτυχία ¬λος ï \Iσραηλιτικeς λαeς öψαλλε δοξολογικοfς ≈µνους 
πρeς τeν Θεό, ï ïποÖος ½δήγησε θετικa τa βήµατά τους πρeς τcν 
âπιτυχÉ öκβαση τ΅ν πραγµάτων108 . 

Σb µερικοfς àπe τοfς ψαλµοfς τοÜ Δαβdδ109 •πάρχουν, σb 
µορφc âπιγραφ΅ν, ïδηγίες σχετικbς µb τcν âκτέλεσή τους. Στeν 
τέταρτο ψαλµe λ.χ. •πάρχει ™ ïδηγία «ε¨ς τe τέλος»110 , ™ ïποία, 
σύµφωνα µb νεώτερους ëρµηνευτές, σηµαίνει ¬τι ï ψαλµeς αéτeς 
öπρεπε νa παραδοθεÖ στeν âπd κεφαλÉς τÉς îερÄς µουσικÉς, 
àρχιµουσικe πρeς âκτέλεση111 . ^Yπάρχει àκόµη ™ ïδηγία «âν 
ψαλµοÖς»112 , ™ ïποία σηµαίνει âκτέλεση µb τc συνοδεία âγχόρδων 
çργάνων113 . ^O προφητάναξ Δαβdδ προτρέπει νa ψάλλουµε µb 
σύνεση114 . Περαιτέρω διαβεβαιώνει ¬τι θa ψάλλει πρeς τeν Κύριο 

                                                                                     
àκολουθοÜσε καd πάλιν ≤να µακρeν καd ïµαλeν σάλπισµα». Γιa τe θέµα αéτe 
βλ. ΨAPIANOY, Bυζαντινή, ¬π.π., σ. 4. 
107 Bλ. Nεεµίας, ιβ΄ 27-29. «Kαd âν âγκαινίοις τείχους ^Iερουσαλcµ âζήτησαν 
τοfς Λευΐτας âν τοÖς τόποις αéτ΅ν τοÜ âνέγκαι αéτοfς ε¨ς ^Iερουσαλcµ 
ποιÉσαι âγκαίνια καd εéφροσύνην âν Θωδαθa καd âν èδαÖς, κυµβαλίζοντες καd 
ψαλτήρια καd κινύραι. καd συνήχθησαν οî υîοd τ΅ν ÷àδόντων καd àπe τÉς 
περιχώρου κυκλόθεν ε¨ς ^Iερουσαλcµ καd àπe âπαύλεων καd àπe àγρ΅ν· ¬τι 
âπαύλεις èκοδόµησαν ëαυτοÖς οî ÷ôδοντες âν ^Iερουσαλήµ». Πρβλ. 
TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σ. 12. 
108 Bλ. Mακκαβαίων A΄ δ΄, 55. «καd öπεσον πÄς ï λαeς âπd πρόσωπον καd 
προσεκύνησαν καd εéλόγησαν ε¨ς οéρανeν τeν εéοδώσαντα αéτοÖς». Πρβλ. 
TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σ. 9. 
109 Πολλοd àπe τοfς ψαλµοfς àποδόθηκαν àπe τcν παράδοση στeν Δαβίδ. Βλ. 
ΣΙΜΩΤΑ, Π. Διαθήκη, ¬π.π., σ. 23. 
110 Aéτc ™ ïδηγία συναντÄται καd σb ôλλους πενήντα πέντε ψαλµούς. 
111 Βλ. AΛYΓIZAKH, \Οκταηχία, ¬π.π., σ. 21. \Aπe παλαιοfς χριστιανοfς 
ëρµηνευτbς ™ ïδηγία αéτc ëρµηνεύτηκε àλληγορικά, ¬τι δηλαδc àναφέρεται στa 
τέλη τ΅ν α¨ώνων, ε€τε δηλαδc στοfς χρόνους τοÜ Mεσσία, ε€τε στοfς α¨΅νες 
µετa τcν κοινc àνάσταση. Bλ. BAΣIΛEIAΔH, Π. Διαθήκη, ¬π.π., τ. 10, σ. 28. 
112 Παρόµοια µb τcν ïδηγία «âν ψαλµοÖς» εrναι καd ™ ïδηγία «âν ≈µνοις», ™ 
ïποία συναντÄται στοfς ψαλµοfς 6, 53, 54 καd 66. 
113 Bλ. BAΣIΛEIAΔH, Π. Διαθήκη, ¬π.π., τ. 10, σ. 28. Πρβλ. NEF, ¬π.π., σ. 35. 
114 Πρβλ. Ψαλµ. λβ΄, 3. «÷ôσατε αéτ΅ ÷pσµα καινόν, καλ΅ς ψάλατε αéτ΅ âν 
àλαλαγµ ΅». Ψαλµ. µστ΄, 8. «¬τι βασιλεfς πάσης τÉς γÉς ï Θεός, ψάλατε 
συνετ΅ς». Bλ. NIKOΔHMOY, Πηδάλιον, σ. 286. Πρβλ. âπίσης ΨAPIANOY, 
Λειτουργία, ¬π.π., σ. 176. 



 57 

≈µνους µέχρι τe τέλος τÉς ζωÉς του115. Στοfς Ψαλµοfς τοÜ Δαβίδ, 
καθgς καd στe A΄ Παραλειποµένων καθορίζεται, ¬λος ï λαeς νa 
àναφωνεÖ τe «\Aµcν» καd τe «\Aλληλούϊα»116 . Στe βιβλίο A΄ 
Παραλειποµένων, κεφ. 16, àφοÜ ψάλθηκε ï ψαλµeς 106 àπe τοfς 
υîοfς \Aσaφ µπροστa àπe τcν κιβωτe τÉς διαθήκης, ¬λος ï λαeς 
«F¦νεσε τeν Kύριον» ψάλλοντας «\Aµήν» καd «\Aλληλούϊα»117 . Oî 
ψαλµοd 117 (118) καd 135 (136) εrναι âπίσης ψαλµοd àντιφωνικοί. 
Ψάλλονταν στeν ναe j στdς συναγωγές. ^O χορeς öψαλλε τοfς 
διαφορετικοfς στίχους, âν΅ ïλόκληρος ï λαeς àποκρινόταν σb 
κάθε στίχο µb τe âφύµνιο «¬τι ε¨ς τeν α¨΅να τe öλεος αéτοÜ»118 . 
^Yπάρχει âπίσης ™ µαρτυρία ¬τι ™ ψαλµωδία àπαγορευόταν σb 
ξένο χ΅ρο119 . Te ψαλτήριο âχρησιµοποιεÖτο àπe τοfς \Iουδαίους, 
στeν ναό, κατa τcν œρα τÉς θείας λατρείας, καd âκτeς τοÜ ναοÜ120 . 
\ΕχρησιµοποιεÖτο âπίσης, ¬ταν γιορταζόταν àπe τοfς ^Eβραίους 
τe Πάσχα121 . Oî ψαλµοd 120-134, ποf çνοµάζονται «èδαd τ΅ν 
àναβαθµ΅ν», ψάλλονταν àπe προσκυνητές, ποf πήγαιναν γιa 
προσκύνηµα στcν ^Iερουσαλήµ122 . Στc Σοφία Σειρaχ •πάρχει ™ 

                                     
115 Βλ. Ψαλµ. ργ΄, 33. «‰÷Ασω τ΅ Κυρίω âν τFÉ ζω FÉ µου, ψαλ΅ τ΅ Θε΅ µου, ≤ως 
•πάρχω». 
116 Bλ. Ψαλµ. ρε΄, 48. «εéλογητeς Kύριος ï Θεeς \Iσραcλ àπe τοÜ α¨΅νος καd 
≤ως τοÜ α¨΅νος. καd âρεÖ πÄς ï λαός· γένοιτο γένοιτο» (Στe ^Eβραϊκe 
πρωτότυπο κείµενο àντd τοÜ «γένοιτο γένοιτο» •πάρχει τe «\Aµήν. 
\Aλληλούϊα»). Παράλληλα βλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σ. 9. Oî ψαλµοd τοÜ 
Δαβdδ ψάλλονταν àπe τeν προφητάνακτα âµµελ΅ς µb τc συνοδεία ψαλτηρίου 
καd κιθάρας. Γιa τe θέµα αéτe βλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., 
σ. 76. 
117 Bλ. A΄ Παραλειποµένων ιστ΄, 36. «εéλογηµένος Kύριος ï Θεeς \Iσραcλ àπe 
τοÜ α¨΅νος καd ≤ως τοÜ α¨΅νος· καd âρεÖ πÄς ï λαός· àµήν. Καd F¦νεσαν τ΅ 
Kυρίω». Πρβλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σ. 9. 
118 Περd αéτοÜ βλ. ¬π.π. 
119 Bλ. Ψαλµ. ρλστ΄, 3-4. «‰÷Ασατε ™µÖν âκ τ΅ν èδ΅ν Σιών. Π΅ς ÷ôσωµεν τcν 
èδcν Kυρίου âπd γÉς àλλοτρίας;» Πρβλ. ΣΙΜΩΤΑ, Π. Διαθήκη, ¬π.π., σσ. 29-
30. 
120 Bλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σ. 7, •ποσηµ. 3.: «‰Oντως δb âaν ¦θελέ τις 
λάβει •π\ ùψει ¬τι πολλοd âκ τ΅ν ψαλµ΅ν âψάλλοντο •πe τ΅ν \Iσραηλιτ΅ν καd 
ε¨ς ôλλους τόπους, öξω τοÜ ναοÜ, καd κατ\ ôλλους καιρούς, âκτeς τ΅ν διa τcν 
δηµοσίαν λατρείαν ½ρισµένων, πείθεται, ¬τι τe ψαλτήριον àπετέλει âγχειρίδιον 
•µνολογίας χρησιµοποιούµενον καd âν ταÖς συναγωγαÖς». 
121 Bλ. ¬π.π.: «O≈τω τe λεγόµενον Hallel, ¦τοι οî ψαλµοd 113-118 âψάλλοντο ε¨ς 
δύο τµήµατα (113-114 καd 115-118) âν παντd ο€κω, ¬που ëωρτάζετο τe Πάσχα». 
122 Bλ. ¬π.π. 
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µαρτυρία, «καd F¦νεσαν οî ψαλτωδοd âν φωναÖς αéτ΅ν, âν πλείστω 
¦χω âγλυκάνθη µέλος»123 . 

Ta γλέντια τ΅ν \Iσραηλιτ΅ν qσαν εûθυµα, καd 
συνωδεύοντο àπe τραγούδια, χαρούµενα âπιφωνήµατα καd 
µουσικa ùργανα. Γι\ αéτe καd ï προφήτης \Aµgς καταδικάζει 
αéτούς, οî ïποÖοι γλεντοÜν καd διασκεδάζουν κατa τρόπο καθαρa 
κοσµικό124 . 

≠Oµως ™ ¨ουδαϊκc ψαλµωδία στdς συναγωγbς qταν 
φωνητική, καd ùχι âνόργανη. \Aκόµη öψαλλαν, ε€τε ≤νας, ε€τε 
πολλοί, µιa µελωδία καd σb ≤να τόνο, δbν qταν δηλαδc 
πολυφωνική125 . Στeν ναό, καθgς καd στdς συναγωγές, âπεκράτησε 
™ συνήθεια ¬λος ï λαeς νa συµµετέχει σb κάποιο βαθµe στcν 
ψαλµωδία τ΅ν διαφόρων ≈µνων. ^YπÉρχαν διάφορες •ποδείξεις 
πρdν àπe τeν ψαλµe καd àνάλογα µb αéτbς συµµορφωνόταν καd ï 
λαός. ^YπÉρχαν τρεÖς περιπτώσεις, κατa τdς ïποÖες öψαλλε ï 
λαός: α) ≠Ολος ï λαeς öψαλλε τeν ≈µνο. β) ^Ο λαeς öψαλλε τa 
âπιφωνήµατα «\Aλληλούϊα» καd «\Aµήν» στcν àρχc καd στe τέλος 
τοÜ ψαλµοÜ. γ) ^Ο ψάλτης öψαλλε ≤να στίχο καd ¬λος ï λαeς τeν 
âπανελάµβανε, σaν âπωδό126 . 

\Aναφορικa µb τc δοµc τÉς ëβραϊκÉς µουσικÉς δbν 
•πάρχουν µαρτυρίες, οûτε εrναι γνωστc ™ σύνθεση καd 
àρχιτεκτονική της. \EκεÖνο ποf ξεχωρίζει στcν ëβραϊκc µουσική, 
εrναι ™ ¨διαίτερη χρήση τοÜ χρωµατικοÜ στοιχείου, τe ïποÖο 
•πάρχει àκόµη καd σήµερα στcν àραβικc µουσική127 . Kατa τeν 9ο-
10ο α¨΅να µ.X. •πάρχουν τa πρ΅τα στοιχεÖα µουσικÉς 
σηµειογραφίας στcν ëβραϊκc µουσική, δηµιουργ΅ντας ≤να εrδος 
νευµατικÉς γραφÉς128 . 
 
 
 
 

                                     
123 Bλ. Σοφία Σειρaχ ν΄, 18. 
124 Bλ. \Aµώς στ΄, 5. «οî âπικροτοÜντες πρeς τcν φωνcν τ΅ν çργάνων, ½ς 
ëστηκότα âλογίσαντο καd οéχ ½ς φεύγοντα». 
125 Bλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σ. 8: «TÉς ψαλµ ωδίας συµµετεÖχεν âξ àρχÉς 
καd ï \Iουδαϊκeς λαeς ïλόκληρος». 
126 Bλ. ¬π.π., σ. 9. 
127 Bλ. NEF, ¬π.π., σ. 35. 
128 ^H νευµατικc γραφc τÉς ëβραϊκÉς µουσικÉς çνοµάστηκε νεγκινeτ 
(néguinoth). Bλ. ¬π.π., σσ. 35-36. 
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β) ̂H âξέλιξη τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς στcν 
\Ορθόδοξη \Eκκλησία129 

 
1) Κατa τοfς χρόνους τÉς KαινÉς Διαθήκης 

 

                                     
129 Στcν âργασία µας γιa νa διαχωρίσουµε τdς îστορικbς περιόδους 
βασιστήκαµε περισσότερο στcν âξέλιξη τÉς πορείας τÉς \Εκκλησίας ½ς χ΅ρο 
ποιµαντικÉς δραστηριότητας καd ùχι σύµφωνα µb τcν κλασσικc µουσικολογικc 
âπιστηµονικc öρευνα. Θεωρήσαµε ½ς σηµεÖο àναφορÄς τÉς χρήσης τÉς 
âκκλησιαστικÉς µουσικÉς στeν λειτουργικe χ΅ρο τdς µεγάλες âκκλησιαστικbς 
περιόδους, πρe ΧριστοÜ, πρώτη \Εκκλησία-διωγµοd-αîρέσεις, àνάπτυξη τοÜ 
ποιµαντικοÜ öργου καd τοÜ µοναχισµοÜ (4ος-8ος α¨ώνας), µεταβυζαντινc âποχή, 
σύγχρονη πραγµατικότητα. ^H âξέλιξη τÉς βυζαντινÉς παρασηµαντικÉς, ™ 
ïποία καd καθορίζει τcν µουσικολογικc öρευνα καd âπιστήµη, διαιρεÖται 
κυρίως σb τέσσερεις περιόδους· α΄) πρώϊµη (παλαιa) σηµειογραφία j 
παλαιότερη βυζαντινc παρασηµαντικc j παλαιοβυζαντινc γραφc (950 περίπου 
- 1175 µ.X.), β΄) µέση πλήρης βυζαντινc σηµειογραφία, στρογγυλc (Round 
Notation) j µεσοβυζαντινc γραφc (1175 - 1670), γ΄) µεταβατικc âξηγητικc 
σηµειογραφία j νεώτερη περίοδος (1670 περίπου - 1814) καd δ΄) σύγχρονη 
περίοδος (1814 - σήµερα). Βλ. ΣΤΑΘΗ, \Αναγραµµατισµοί, ¬π.π., σ. 48. 
AΛYΓIZAKH, Ψαλτική, σσ. 433-439. ANTΩNIOY, Eîρµολόγιον, σσ. 87-90. 
WELLESZ, History, ¬π.π., σ. 246-310. Πρβλ. ΨAPIANOY, Mουσική, σ. 19. 
ΨAPIANOY, \Aκάθιστος, σ. 11. ≠Οπως àναφέρει ï καθηγητcς Γ. Στάθης «™ 
βυζαντινc µελοποιΐα, ™ παραγωγc δηλαδc συνθέσεων κατa τa προαναφερθέντα 
διάφορα γένη καd ε€δη τÉς µελουργικÉς τέχνης, βαίνει παραλλήλως πρeς τcν 
âξέλιξιν τÉς βυζαντινÉς σηµειογραφίας». ΣΤΑΘΗ, \Αναγραµµατισµοί, ¬π.π., σ. 
47. \Aπe τοfς ξένους âρευνητbς διαπιστώνεται ¬τι ™ παλαιοβυζαντινc γραφc 
δbν εrναι δυνατe νa àναγνωσθεÖ παρa µόνο µb τc βοήθεια µεταγενεστέρων 
στοιχείων. Bλ. ΨAPIANOY, \Eξήγησις, ¬π.π., σ. 10. \Aπe τa διάφορα στάδια 
τÉς παρασηµαντικÉς τÉς ψαλτικÉς τέχνης µόνο ™ περίοδος τÉς στρογγυλÉς 
γραφÉς âρευνÄται àπe τοfς ξένους µουσικολόγους. Bλ. ΨAPIANOY, 
\Aκάθιστος, ¬π.π., σ. 15, •ποσηµ. 22. Περd τÉς στρογγύλης j µεσοβυζαντινÉς 
γραφÉς βλ. ¬π. π., σ. 18, •ποσηµ. 27. Erναι κοινc διαπίστωση ¬τι µπορεÖ νa 
βλέπουµε τοfς χαρακτÉρες τ΅ν παλαιοτέρων γραφ΅ν, àλλa τe ôκουσµά τους 
àκριβ΅ς δbν µποροÜµε νa τe γνωρίζουµε, àφοÜ τοfς προηγούµενους α¨΅νες 
δbν •πÉρχε κασετόφωνο, γιa νa äχογραφηθοÜν οî διάφορες µελωδίες τÉς 
βυζαντινÉς µουσικÉς, καd öτσι νa µποροÜµε νa àκούσοµε τc µελωδική τους 
κίνηση. MποροÜµε µόνο κατa προσέγγιση νa âξαγάγουµε συµπεράσµατα γιa τe 
ôκουσµα τÉς µελωδίας τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς παλαιοτέρων α¨ώνων, 
συγκρίνοντας τa àκούσµατα, τa ïποÖα öχει σήµερα, µb τa παλαιότερα. Bλ. 
ΨAPIANOY, \Eξήγησις, ¬π.π., σ. 11. ≠Οσον àφορÄ τc µουσικc γραφc κατa τeν 
Μεσαίωνα, ™ µόνη σηµειογραφία, ποf •πÉρχε àποτελοÜνταν àπe νεύµατα, ποf 
παρέπεµπαν σb αéξοµειώσεις στe ≈ψος. Περd αéτοÜ βλ. NICHOLAS, \Εξέλιξη, 
σ. 487. 
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^O Kύριος εrναι ï πρ΅τος, ποf κάνει χρήση τÉς µουσικÉς 
στc λατρεία τÉς \Eκκλησίας. Mετa τe Mυστικe ΔεÖπνο ï Kύριος 
µb τοfς µαθητές Tου «•µνήσαντες âξÉλθον ε¨ς τe ùρος τ΅ν 
âλαι΅ν»130 . Kατa τeν καθηγητc Π. Tρεµπέλα, ï \IησοÜς µb τοfς 
µαθητές Tου öψαλλαν τοfς ψαλµοfς 115 µέχρι 118131 . Kαd οî 
\Aπόστολοι, àκολουθοÜντες τe παράδειγµα τοÜ Kυρίου, 
χρησιµοποίησαν τcν ψαλµωδία στcν καθηµερινή τους ζωή. ≠Oπως 
àναφέρει ï εéαγγελιστcς ΛουκÄς, «qσαν διa παντeς âν τ΅ îερ΅ 
α¨νοÜντες καd εéλογοÜντες τeν Θεόν»132 . Στdς Πράξεις τ΅ν 
\Aποστόλων βλέπουµε ¬τι οî χριστιανοd «καθ\ ™µέραν... (qσαν) 
προσκαρτεροÜντες ïµοθυµαδeν âν τ΅ îερ΅, κλ΅ντές τε... κατ\ 
οrκον ôρτον, µετελάµβανον τροφÉς âν àγαλλιάσει καd àφελότητι 

                                     
130 Mατθ. κστ΄, 30. Mάρκ. ιδ΄, 26. Bλ. MHTΣAKH, ^Yµνογραφία, σ. 39. 
AΛYΓIZAKH, Θέµατα, σ. 72. ΒOYPΛH, ^Yµνολογία, σ. 7. ΠAPH, o÷Ασµα, 
¬π.π., σ. 7. PITRA, Hymnographie, σ. 34. Kατa τeν \IουστÖνο «καd µετ\ αéτ΅ν 
διάγων, ≈µνησε τeν Θεόν, ½ς καd âν τοÖς àποµνηµονεύµασι τ΅ν àποστόλων 
δηλοÜται γεγενηµένον, τa λείποντα τοÜ ψαλµοÜ âδήλωσεν. ‰Eστι δb ταÜτα· 
‘Διηγήσοµαι τe ùνοµά σου τοÖς àδελφοÖς µου· âν µέσω \Eκκλησίας •µνήσω σε. 
Oî φοβούµενοι τeν Kύριον α¨νέσατε αéτόν· ±παν τe σπέρµα \Iακgβ δοξάσατε 
αéτόν. Φοβηθήτωσαν αéτeν ±παν τe σπέρµα \Iσραήλ’». IOYΣTINOY 
MAPTYPOΣ, Πρeς Tρύφωνα \IουδαÖον διάλογος, 106, PG 6, 724A. Σύµφωνα 
λοιπeν µb τeν \IουστÖνο, ™ ψαλµωδία τοÜ Kυρίου κατa τeν Mυστικe ΔεÖπνο 
προφητεύεται àπe τe προαναφερθbν χωρίο τοÜ Δαβdδ (Ψαλµ. κα΄, 23-24). 
131 Bλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, σ. 7, •ποσηµ. 3. McKINNON, Music, σ. 13. ≠Oπως 
àναφέρεται στcν ëρµηνεία τοÜ χωρίου στe Orthodox Study Bible, «≤νας ≈µνος 
σηµαίνει ≤να ψαλµe àπe µιa ïµάδα ψαλµ΅ν (Ψαλµ. 115-118), οî ïποÖοι 
παραδοσιακa ψάλλονταν µετa τe δεÖπνο κατa τe ëβραϊκe Πάσχα. Mιa 
λεπτοµερcς προφητεία τÉς σταύρωσης βρίσκεται στοfς ψαλµοfς 22, στίχοι 1-
21 (ψαλµ. 21, 2-22). ^O ψαλµeς 22, στίχος 22 (Ψαλµ. 21, 23), ¬πως àναφέρεται 
σb ëλληνικc µετάφραση στcν πρeς ^Eβραίους âπιστολή, κεφ. 2, στίχος 12 
àναφέρει ¬τι ‘àπαγγελ΅ τe ùνοµά σου τοÖς àδελφοÖς µου, âν µέσω âκκλησίας 
•µνήσω σε’. Kατa τe βράδυ τÉς συλλήψεως ï \IησοÜς öψαλλε προσευχbς στeν 
Θεό, ‘âν µέσω âκκλησίας’». OSB, σ. 122. ≠Oπως àναφέρει ï àρχιµ. Nεκτάριος 
Πάρης, «™ πράξη αéτc σηµαίνει τcν àποδοχc τοÜ ôσµατος καd τcν öµµεση 
θέσπισή του ½ς µέσου δοξολογίας καd προσευχÉς καd ½ς λειτουργικοÜ 
στοιχείου, ποf συνδέεται ôµεσα µb τe µυστήριο τÉς Θείας Eéχαριστίας». 
ΠAPH, o÷Ασµα, ¬π.π., σ. 11. 
132 Λουκ. κδ΄, 53. Πρβλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 70: «Oî 
\Aπόστολοι, âπd τοÜ παραδείγµατος τοÜ Kυρίου ™µ΅ν στηριζόµενοι, 
κατέχουσιν âν τFÉ îστορί÷α τÉς χριστιανικÉς ψαλµωδίας τcν πρώτην θέσιν, 
àναδειχθέντες µουσουργοd καd •µνολόγοι». Oî µαθητbς συνέχισαν νa 
συναθροίζονται, «α¨νοÜντες καd εéλογοÜντες τeν Θεόν», γιa ¬λες τdς δωρεbς 
τÉς σωτηρίας τοÜ YîοÜ. Bλ. âπίσης OSB, σ. 204. 
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καρδίας, α¨νοÜντες τeν Θεόν»133 . Στdς Πράξεις τ΅ν \Aπόστόλων 
àκόµη àναφέρεται ¬τι οî πιστοί, µετa τcν àπελευθέρωση τοÜ 
Πέτρου καd τοÜ \Iωάννη, «...ïµοθυµαδeν qραν φωνcν πρeς τeν 
Θεόν…»134 . ^Η φράση «qραν φωνcν» δηλώνει τcν ψαλµωδία j τcν 
àπαγγελλοµένη προσευχή135 . Στdς Πράξεις τ΅ν \Aποστόλων 
âπίσης γίνεται λόγος γιa τοfς \Aποστόλους ΠαÜλο καd Σίλα, οî 
ïποÖοι, âν΅ qταν φυλακισµένοι ε¨ς Φιλίππους, öψαλλαν, καd 
µάλιστα µεγαλόφωνα, ≈µνους πρeς τeν Θεό. «Kατa δb τe 
µεσονύκτιον ΠαÜλος καd Σίλας προσευχόµενοι ≈µνουν τeν Θεόν· 
âπηκρο΅ντο δb αéτ΅ν οî δέσµιοι»136 . ^Ο ≈µνος αéτeς τ΅ν δύο 
àποστόλων µπορεÖ νa qταν αéτοσχέδιος j àπe κάποιο ψαλµό. 
Δbν qταν χαµηλόφωνος, διότι, ¬πως àναφέρουν οî Πράξεις τ΅ν 
\Aποστόλων, οî •πόλοιποι φυλακισµένοι τοfς ôκουγαν137 . 

Xαρακτηριστικe εrναι ¬τι ï \Aπόστολος ΠαÜλος κάνει 
λόγο γιa προσευχc «τ΅ πνεύµατι» καd προσευχc «τ΅ νοΐ». ^H 
âρώτηση, ποf θέτει ï \Aπόστολος ΠαÜλος «τί οsν âστι; 
προσεύξοµαι τ΅ πνεύµατι, προσεύξοµαι δb καd τ΅ νοΐ· ψαλ΅ τ΅ 
πνεύµατι, ψαλ΅ δb καd τ΅ νοΐ»138  γίνεται, γιa νa τονίσει ¬τι δbν 
πρέπει êπλ΅ς νa ψάλλουµε µb τe χάρισµα, ποf öχουµε, àλλa καd 
νa κατανοοÜµε τa ψαλλόµενα, ποf εrναι ï σκοπeς τÉς 
•µνολογίας τοÜ ΘεοÜ. ^O ±γιος Nικόδηµος ï ^Aγιορείτης, 
ëρµηνεύοντας τe χωρίο τοÜ \Aποστόλου Παύλου διερωτÄται, 
λέγων: «Tί λοιπόν, λέγει, εrναι èφελιµώτερον καd τί πρέπει νa 
ζητFÉ τινaς àπe τeν Θεόν; Te νa προσεύχεται µbν µb τe ΠνεÜµα, 
¦γουν µb τe πνευµατικeν χάρισµα, àλλa καd τe νa προσεύχεται µb 
τeν νοÜν, ¦γουν µb τcν διάνοιαν νa νοFÉ καd νa καταλαµβάν Fη 

                                     
133 Πράξ. β΄, 46-47. Πρβλ. ΠAPH, o÷Ασµα, ¬π.π., σ. 16. 
134 Πράξ. δ΄, 24. 
135 Bλ. ΠAPH, oAσµα, ¬π.π., σ. 16. Πρβλ. McKINNON, Music, ¬π.π., σ. 13. 
136 Πράξ. ιστ΄, 25. «Παρόλον ¬τι qσαν âξαντληµένοι καd φυλακισµένοι, οî 
χριστιανοd îεραπόστολοι προσεύχονταν καd •µνοÜσαν τeν Θεόν… 
^Yποφέροντας τcν καταδίωξη µb χαρά, εrναι µιa δυναµικc µαρτυρία τÉς 
χριστιανικÉς πίστης». OSB, σ. 309. Πρβλ. ΠAPH, oAσµα, ¬π.π., σ. 16. 
137 Bλ. ΓIANNAKOΠOYΛOY, Πράξεις, σ. 277: «\Aντd τ΅ν βλασφηµι΅ν καd 
≈βρεων, τaς ïποίας âξετόξευον συνήθως οî φυλακισµένοι, äκούοντο 
ψαλµ ωδίαι! Πόσον παράξενον πρÄγµα!». 
138 A΄ Kορ. ιδ΄, 15. Πρβλ. AΛYΓIZAKH, Θέµατα, ¬π.π., σ. 74. ≠Οπως àναφέρει 
ï Εéσέβιος Καισαρείας, ëρµηνεύοντας τe προαναφερθbν χωρίο, «½ς καd τοÜ 
νοeς ¨δίας öχοντος κινήσεις, δι\ zν àνακρούεται τe σ΅µα, καd τοÜ πνεύµατος 
πάλιν ο¨κείας, δι\ zν τcν ψυχcν âνεργεÖ». ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, 
\Εξηγήσεις ε¨ς τοfς Ψαλµούς, κεφ. 91΄. PG 23, 1173Α. 
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âκεÖνα ïποÜ προσεύχεται, καd νa τa ëρµηνεύFη ε¨ς τοfς ôλλους. 
^Oµοίως δb καd τe νa ψάλλFη µbν µb τe πνευµατικeν χάρισµα ïποÜ 
τοÜ âδόθη, νa ψάλλFη δb καd µb τeν νοÜν καd νa νο FÉ τa ψαλλόµενα 
καd νa τa ëρµηνεύFη ε¨ς τοfς ôλλους»139. 

Kαd ï M. \Aθανάσιος, ëρµηνεύοντας τe χωρίο τοÜ 
\Aποστόλου Παύλου σχετικa µb τcν κατανόηση τ΅ν ψαλλοµένων, 
λέγει χαρακτηριστικά· «Oî µbν οsν µc τοÜτον τeν τρόπον 
àναγινώσκοντες τaς θείας èδaς οé συνετ΅ς ψάλλουσιν, àλλ\ 
ëαυτοfς µbν τέρπουσιν, öχουσι δb µέµψιν, ¬τι οéχ ½ραÖος αrνος âν 
στόµατι êµαρτωλοÜ· οî δb κατa τeν προειρηµένον τρόπον 
ψάλλοντες, œστε τcν µελωδίαν τ΅ν ®ηµάτων âκ τοÜ ®υθµοÜ τÉς 
ψυχÉς καd τÉς πρeς τe πνεÜµα συµφωνίας προσφέρεσθαι, οî 
τοιοÜτοι ψάλλουσι µbν τFÉ γλώσσ Fη, ψάλλοντες δb καd τ΅ νοΐ, οé 
µόνον ëαυτούς, àλλa καd τοfς θέλοντας àκούειν αéτ΅ν µεγάλως 
èφελοÜσιν»140. ^H κατανόηση τ΅ν ≈µνων àποτελεÖ àπαραίτητη 
προϋπόθεση γιa τc συνετc ψαλµωδία καd τcν πνευµατικc 
èφέλεια, τόσο τοÜ ψάλλοντος, ¬σο καd τ΅ν àκροωµένων. 

Αéτe àναφέρει καd ï îερeς Xρυσόστοµος, ¬ταν λέγει: 
«εrδες π΅ς εéλογεÖ τa öγκατα τeν Θεeν χωρdς φωνÉς καd 
στόµατος καd γλώττης;... Kαd γaρ ï ΠαÜλός φησι· ψαλ΅ τ΅ 
πνεύµατι, ψαλ΅ δb καd τ΅ νοΐ µου. Mουσικός τις ôριστός âστιν ™ 
ψυχή, τεχνίτης âστίν· ùργανόν âστι τe σ΅µα, κιθάρας καd αéλοÜ 
καd λύρας χώραν âπέχον»141. 

\Ακόµη ï îερeς Xρυσόστοµος, παραλληλίζοντας τc χρήση 
τ΅ν çργάνων µb τc χρήση τÉς φωνÉς, τονίζει ¬τι «οî µbν οsν 
ôλλοι µουσικοd οé διa παντeς µετa πάντων τ΅ν çργάνων ε¨σίν, 
àλλa ποτb µbν àναλαµβάνουσιν αéτά, ποτb δb àποτίθενται· οé 
γaρ διηνεκcς ï καιρeς αéτοÖς τÉς µελωδίας âστί· διόπερ οéδb 
διηνεκ΅ς τa ùργανα µεταχειρίζουσι· σb δb βουλόµενος ï Θεeς 
διδάξαι, ¬τι διa παντeς çφείλεις αéτeν •µνεÖν τε καd εéλογεÖν, 
≥νωσε τ΅ τεχνίτFη τe ùργανον διηνεκ΅ς. ≠Oτι γaρ διαπαντeς 
α¨νεÖν δεÖ, ôκουσον τί φησιν ï \Aπόστολος· \Aδιαλείπτως 

                                     
139 NIKOΔHMOY, ΠαÜλος, ¬π.π., τ. 1, σσ. 619-620. 
140 MEΓAΛOY AΘANAΣIOY, Πρeς MαρκελλÖνον ε¨ς τcν ëρµηνείαν τ΅ν 
Ψαλµ΅ν, κθ΄. PG 27, 40D-41A. Πρβλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, σ. 30. 
141 IΩANNH XPYΣOΣTOMOY, ^Oµιλία ®ηθεÖσα ε¨ς τcν µεγάλην ëβδοµάδα, âν 
Fq διδασκαλία, τίνος χάριν καλεÖται µεγάλη ëβδοµάς· καd ε¨ς τe, «Α€νει, ™ ψυχή 
µου, τeν Kύριον·» καd ε¨ς τeν âν ταÖς Πράξεσι δεσµοφύλακα. PG 55, 522γ. 



 63 

προσεύχεσθε, âν παντd εéχαριστεÖτε»142. ^H διαφορa τ΅ν 
µουσικ΅ν, οî ïποÖοι âκτελοÜν διάφορα öργα µb τa ùργανά τους, 
àπe τοfς îεροψάλτες εrναι ¬τι στοfς µbν µουσικοfς τe äχεÖο τ΅ν 
çργάνων βρίσκεται öξω àπe τe σ΅µά τους, âν΅ στοfς îεροψάλτες 
µέσα στe σ΅µά τους. ‰Eτσι µποροÜν σb κάθε στιγµc νa 
àναπέµπουν ≈µνους καd δοξολογίες στeν Θεό. \Aπe αéτe τe 
γεγονeς βλέπουµε ¬τι ™ δοξολογία τ΅ν îεροψαλτ΅ν στeν Θεό, 
¬ταν γίνεται µb σωστe τρόπο, εrναι àµεσώτερη καd πιe πηγαία, 
παρa ™ δοξολογία µουσικ΅ν µb τa ùργανά τους. 

^O àπόστολος ΠαÜλος, àναφερόµενος στcν καλc χρήση 
τ΅ν διαφόρων χαρισµάτων τ΅ν χριστιαν΅ν, διερωτÄται: «Tί οsν 
âστιν, àδελφοί; ¬ταν συνέρχησθε, ≤καστος •µ΅ν ψαλµeν öχει, 
διδαχcν öχει, γλ΅σσαν öχει, àποκάλυψιν öχει, ëρµηνείαν öχει· 
πάντα πρeς ο¨κοδοµcν γινέσθω»143. Ta διάφορα χαρίσµατα τ΅ν 
χριστιαν΅ν, πρέπει νa τa χρησιµοποιοÜν πρeς èφέλεια τοÜ 
πλησίον, καd ùχι γιa δική τους αéτοπροβολή144. ^H ψαλµωδία δbν 
εrναι κατa κύριο λόγο àνθρώπινο κατασκεύασµα, àλλa θεϊκe 
χάρισµα145. ^O àπόστολος ΠαÜλος àναφέρει ¬τι ¬λα πρέπει νa 
γίνονται σύµφωνα µb τcν τάξη146 καd ôρα καd τcν œρα τÉς 
ψαλµωδίας πρέπει νa •µνοÜµε τeν Θεe µb εéπρέπεια καd τάξη. 

^O àπόστολος ΠαÜλος, àναφερόµενος στc ψαλµωδία, 
τονίζει ¬τι οî πιστοd πρέπει νa πληροÜνται âν Πνεύµατι, 
«λαλοÜντες ëαυτοÖς ψαλµοÖς καd ≈µνοις καd èδαÖς πνευµατικαÖς, 
÷ôδοντες καd ψάλλοντες âν τFÉ καρδί÷α •µ΅ν τ΅ Kυρίω»147. 
                                     
142 IΩANNH XPYΣOΣTOMOY, ^Oµιλία ®ηθεÖσα ε¨ς τcν µεγάλην ëβδοµάδα, âν 
Fq διδασκαλία, τίνος χάριν καλεÖται µεγάλη ëβδοµάς· καd ε¨ς τό, «A€νει, ™ ψυχή 
µου, τeν Kύριον·» καd ε¨ς τόν· âν ταÖς Πράξεσι δεσµοφύλακα. PG 55, 522γ. Bλ. 
A΄ Θεσ. ε΄, 17. Bλ. OSB, σ. 476. 
143 A΄ Kορ. ιδ΄, 26. Bλ. OSB, σ. 399. 
144 Bλ. NIKOΔHMOY, ΠαÜλος, ¬π.π., τ. 1, σσ. 626-627: «…παλαιόθεν γaρ 
âσύνθετόν τινες χριστιανοd ψαλµοfς àπe χάρισµα τοÜ êγίου Πνεύµατος… 
≠Oλα, λέγω τa χαρίσµατα αéτa ¬ποιος τa öχει, iς τa µεταχειρίζεται ε¨ς 
ο¨κοδοµcν καd èφέλειαν τ΅ν ôλλων, διατd αéτe εrναι €διον τοÜ χριστιανοÜ, τe 
νa ο¨κοδοµFÉ καd νa èφελ FÉ τοfς àδελφούς του». 
145 Bλ. ¬π.π., τ. 2, σ. 709: «hH λέγει ï ΠαÜλος ¬τι καd àπe θεϊκeν χάρισµα 
öψαλλον οî τ΅ τότε καιρ΅ ψάλλοντες. Λέγει γaρ âν τFÉ πρeς Kορινθίους· 
"≤καστος •µ΅ν ψαλµeν öχει" (A΄ Kορ. ιδ΄, 26)». 
146 Πρβλ. A΄ Kορ. ιδ΄, 40. «πάντα δb εéσχηµόνως καd κατa τάξιν γινέσθω». 
147 \Eφ. ε΄, 19. Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 70. 
TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σ. 28. ΣΠYP. Γ. MAKPH, Kοντάκιον, ΘHE, τ. 7, στ. 
783. BAΣIΛEIAΔH, Διαθήκη, ¬π.π., τ. 7, σ. 191. ΠAPH, o÷Ασµα, ¬π.π., σσ. 12. 
OSB, σ. 450. ^Yπάρχουν ποικίλες ëρµηνεÖες τ΅ν ¬ρων «ψαλµοί, ≈µνοι, èδbς 
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Bλέπουµε âδ΅ ¬τι ™ ψαλµωδία καd οî ≈µνοι εrναι ≤νας τρόπος 
âξωτερίκευσης αéτ΅ν τ΅ν καταστάσεων, ποf ζεÖ ï ôνθρωπος, τοÜ 
ïποίου ™ καρδία εrναι γεµάτη àπe âνθουσιασµe καd àγάπη γιa τeν 
Θεe καd τeν πλησίον του. ^Η ψαλµωδία, ¬πως àναφέρει ï ±γιος 
Nικόδηµος ^Aγιορείτης, γεµίζει ïλόκληρη τcν ≈παρξη τοÜ ψάλτη 
àπe ΠνεÜµα ≠Aγιο148. ^H ψαλµωδία λειτουργεÖ µb δύο τρόπους· 
àφ\ ëνeς µbν εrναι ≤νας τρόπος âξωτερίκευσης τ΅ν 
συναισθηµάτων καd âµπειρι΅ν, ποf ζεÖ ï ôνθρωπος, καd τa ïποÖα 
âνυπάρχουν στcν καρδία του, καd àφ\ ëτέρου γεµίζει τcν καρδία 
τοÜ àνθρώπου µb ΠνεÜµα ≠Aγιο. ^Η ψαλµωδία δηλαδc öχει δύο 
ùψεις· εrναι καd τρόπος j µέθοδος âξωτερίκευσης τ΅ν 
συναισθηµάτων καd πηγή, àπ\ ¬που ï ôνθρωπος àντλεÖ τa 
χαρίσµατα τοÜ ^Aγίου Πνεύµατος. ^H ψαλµωδία δbν πρέπει νa 
γίνεται µόνο µb τa χείλη καd τe στόµα µας, àλλa καd µb τeν νοÜ 
καd τcν καρδία149, πρέπει νa γίνεται νοερά150. 

                                                                                     
πνευµατικές». Περd αéτ΅ν βλ. MHTΣAKH, ^Yµνογραφία, σ. 41. XPHΣTOY, 
^Yµνογραφία, σ. 22 ëξ. ΣTAΘH, Ψαλτική, σσ. 385-386. ΦANOYPΓAKH, \Ωδαί, 
σσ. 23-30. AΛYΓIZAKH, \Οκταηχία, ¬π.π., σ. 77. KAPABIΔOΠOYΛOY, 
\Eπιστολές, σ. 199. ΣΚΑΛΤΣΗ, ΘηκαρÄς, ¬π.π., σ. 21. PITRA, Hymnographie, 
σ. 34. TILLYARD, Music, σ. 8. WELLESZ, History, σσ. 33 ëξ. CHR. 
HANNICK, «Christian Church, music of the early», NGDMM, τ. 4, σ. 363. 
148 Bλ. NIKOΔHMOY, ΠαÜλος, ¬π.π., τ. 2, σ. 471: «Θέλεις, λέγει, νa χαίρ Fης καd 
νa εéφραίνεσαι, χριστιανέ; ΦεÜγε àπe τe νa γεµίζFης τcν κοιλίαν σου àπe τe 
κρασί, καd àγάπησον τe νa γεµίζFης τcν ψυχήν σου àπe ΠνεÜµα ±γιον. TοÜτο δb 
θέλει γένει ε¨ς âσέ, àνίσως µάθ Fης νa ψάλλ Fης, διατd âκεÖνοι ïποÜ ψάλλουν 
πνευµατικa ÷ôσµατα γεµίζουν àπe ΠνεÜµα ±γιον». Βλ. ΨAPIANOY, 
Λειτουργία, ¬π.π., σ. 122, σ. 174. 
149 Bλ. NIKOΔHMOY, ΠαÜλος, ¬π.π., τ. 2, σσ. 471-472: «Παραγγέλλει δb ï 
àπόστολος νa ψάλλωµεν ε¨ς τcν καρδίαν µας, ≤να µbν διa νa δείξ Fη πgς ùχι 
µόνον µb τe στόµα πρέπει νa ψάλλωµεν, àλλa καd µb τeν νοÜν καd τcν καρδίαν, 
καd ôλλο δb διa νa µÄς διδάξ Fη νa ψάλλωµεν µb σύνεσιν καd προσοχcν τοÜ 
νοός, διατd âκεÖνος ïποÜ προσέχει ε¨ς τa •πe τοÜ στόµατος ψαλλόµενα 
πνευµατικa λόγια, αéτeς ψάλλει µb τcν καρδίαν του». 
150 Bλ. ¬π.π., τ. 2, σσ. 709-710: «‰Hγουν ùχι êπλ΅ς νa ψάλλετε âσεÖς οî 
χριστιανοd µb τe στόµα µόνον, àλλa καd µb τcν καρδίαν νοερ΅ς καd µετa 
προσοχÉς. \Eπειδc ¬ποιος ψάλλει àπροσέκτως µb τe στόµα µόνον, αéτeς 
ψάλλει ε¨ς τeν àέρα. \Aλλ\ ¬ποιος ψάλλει µb τcν καρδίαν νοερ΅ς καd 
προσεκτικ΅ς, αéτeς àληθ΅ς ψάλλει ε¨ς τeν Kύριον. Kαd κατa ôλλον δb τρόπον 
παραγγέλλει ï ΠαÜλος νa ψάλλουν οî χριστιανοd µb τcν καρδίαν, διa νa µc 
κάµνουν τοÜτο πρeς âπίδειξιν, ¦γουν διa νa àρέσουν ε¨ς τοfς àνθρώπους. 
≠Oθεν κôν, λέγει, âσf χριστιανέ, ε•ρίσκεσαι µέσα ε¨ς τe παζάρι κiν καd κάθησαι 
ε¨ς τe âργαστήριόν σου, δουλεύοντας τcν τέχνην σου, äµπορεÖς νa ψάλλ Fης ε¨ς 
τeν Θεeν µb τeν νοÜν καd τcν καρδίαν σου, χωρdς νa σοÜ àκούσ Fη κανένας». 
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Στcν πρeς KολασσαεÖς âπιστολc ï \Απόστολος ΠαÜλος 
àναφέρει ¬τι «ï λόγος τοÜ XριστοÜ âνοικείτω âν •µÖν πλουσίως, 
âν πάσFη σοφί÷α διδάσκοντες καd νουθετοÜντες ëαυτοfς ψαλµοÖς 
καd ≈µνοις καd èδαÖς πνευµατικαÖς, âν χάριτι ÷ôδοντες âν τFÉ 
καρδί÷α •µ΅ν τ΅ Kυρίω»151. Oî ψαλµωδίες πρέπει νa âξέρχονται 
àπe τcν καρδία τοÜ πιστοÜ, καd ùχι µόνο àπe τa χείλη του, γιa νa 
µcν âπαληθευτεÖ ™ ρήση τοÜ προφήτη ^Hσαΐα, στcν ïποία 
àναφέρεται ï Κύριος, ¬ταν λέγει: «οyτος ï λαeς τοÖς χείλεσί µε 
τιµ÷Ä, ™ δb καρδία αéτ΅ν πόW®ω àπέχει àπ\ âµοÜ»152. Oî àπόστολοι 
qταν οî πρ΅τοι, ποf àκολούθησαν τe παράδειγµα τοÜ Kυρίου, 
καd •πέδειξαν στοfς πρώτους χριστιανοfς τc χρήση τÉς 
ψαλµωδίας153. ^Η προσοχc τ΅ν πρώτων χριστιαν΅ν δbν öπρεπε νa 
στοχεύει στcν êρµονία ëνeς µέλους, àλλa στe νa παρακολουθοÜν 
τa θεÖα νοήµατα τοÜ ψαλµοÜ154. \Eξ ôλλου οî πρ΅τοι χριστιανοd 
δbν εrχαν τcν πολυτέλεια τοÜ χρόνου νa àσχοληθοÜν µb τc 
µουσικc j γενικώτερα µb τdς τέχνες, δεδοµένου ¬τι καθηµερινa 
εrχαν ½ς àπασχόληση τe κήρυγµα καd τc διακονία καd µάλιστα 
βρισκόµενοι •πe διωγµό. ^H σκέψη τους öπρεπε νa βρίσκεται 
συνεχ΅ς στa ôκρως àπαραίτητα γιa τc σωτηρία τ΅ν πιστ΅ν. 
Erναι àποδεδειγµένο ¬τι ™ àνάγνωση àπe µόνη της εrναι 
περισσότερο κοπιαστική, παρa ™ ψαλµωδία. Γι\ αéτe τeν λόγο ï 
àπόστολος ΠαÜλος προτρέπει τοfς χριστιανοfς νa ψάλλουν, γιa 
νa èφελοÜνται καd παράλληλα νa εéφραίνονται àπe τcν 
ψαλµωδία155, ™ ïποία πρέπει νa συνοδεύεται καd àπe πνευµατικc 

                                     
151 Kολ. γ΄, 16. Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 70. ΣΠYP. Γ. 
MAKPH, Kοντάκιον, ΘHE, τ. 7, στ. 783. AΛYΓIZAKH, Θέµατα, ¬π.π., σσ. 72-
74. ΣΚΑΛΤΣΗ, ΘηκαρÄς, ¬π.π., σ. 21. ΠAPH, ‰Aσµα, ¬π.π., σσ. 12. OSB, σ. 
467. ≠Οπως àναφέρει ï συνθέτης καd µουσικολόγος Egon Wellesz, ï àπόστολος 
ΠαÜλος κάνει ξεκάθαρο τe γεγονeς ¬τι δbν âννοεÖ νa ψάλλουµε γιa 
εéχαρίστηση, àλλa σaν µιa öκφραση τÉς àγνÉς κατάστασης τοÜ νοÜ. Βλ. 
WELLESZ, History, ¬π.π., σσ. 33 ëξ. 
152 Mάρκ. ζ΄, 6. Πρβλ. ^Hσαΐα, κθ΄, 13. «âγγίζει µοι ï λαeς οyτος âν τ΅ στόµατι 
αéτοÜ καd âν τοÖς χείλεσιν αéτ΅ν τιµ΅σί µε, ™ δb καρδία αéτ΅ν πόρρω àπέχει 
àπ\ âµοÜ». 
153 Bλ. ΠAPH, ÷oΑσµα, ¬π.π., σ. 7: «^H ψαλµ ωδία χρησιµοποιεÖται àπe τcν 
àρχέγονη \Eκκλησία κατόπιν •ποδείξεως τ΅ν \Aποστόλων». Βλ. âπίσης 
ΣMEMAN, \Eκκλησία, ¬π.π., σ. 207. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σσ. 28-29. 
ΨAPIANOY, Λειτουργία, ¬π.π., σ. 122. 
154 Bλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σσ. 28-29. 
155 Bλ. NIKOΔHMOY, ΠαÜλος, ¬π.π., τ. 2, σσ. 708-709: «\Eπειδc µοναχc ™ 
àνάγνωσις τ΅ν θείων γραφ΅ν öχει κόπον καd πολf βάρος, διa τοÜτο ï 
àπόστολος δbν φέρει τοfς χριστιανοfς ε¨ς îστορίας καd θέατρα, àλλa ε¨ς 
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™δονή, ¬πως àκριβ΅ς καd τa κοσµικa ÷ôσµατα, γιa νa διεγείρουν 
τοfς πιστοfς στeν θεÖο öρωτα156. 

\Iάκωβος ï àδελφόθεος στcν Kαθολικc âπιστολή, 
àναφερόµενος στcν εéεργετικc âπίδραση τοÜ ^Aγίου Eéχελαίου, 
τονίζει: «KακοπαθεÖ τις âν •µÖν; προσευχέσθω· εéθυµεÖ τις; 
ψαλλέτω»157. ^H ψαλµωδία εrναι, σύµφωνα µb τeν àπόστολο 
\Iάκωβο, δεÖγµα àνθρώπου, τοÜ ïποίου ™ ψυχc χαίρεται καd 
εéφραίνεται158. 

Στcν \Aποκάλυψη τa τέσσερα àποκαλυπτικa ùντα 
δοξολογοÜν, α¨νοÜν καd àναπέµπουν εéχαριστία σ\ \EκεÖνον, ποf 
                                                                                     
ψαλµοfς καd πνευµατικa ÷ôσµατα, ¥να ε¨ς τeν αéτeν καιρόν, καd εéφραίνουν 
τcν ψυχήν τους οî ψάλλοντες, καd κλέπτουν τeν κόπον τÉς àναγνώσεως». 
156 Bλ. ¬π.π., τ. 2, σ. 709: «‰Hτοι µb χάριν καd πνευµατικcν ™δονήν, λέγει, νa 
ψάλλετε, t χριστιανοί, διότι, καθgς τa àνθρώπινα ÷ôσµατα, ¦γουν τa σατανικa 
τραγώδια, öχουν ™δονcν σαρκικήν, καd παρακινοÜν τοfς àκούοντας ε¨ς 
àτόπους καd ψυχοβλαβεÖς öρωτας, öτσι âκ τοÜ âναντίου τa θεϊκa ψάλµατα 
öχουν πνευµατικcν ™δονcν καd àνάπτουν τοfς ψάλλοντας καd àκούοντας ε¨ς 
τeν τοÜ ΘεοÜ öνθεον καd ψυχοσωτήριον öρωτα». Πρβλ. Ψαλµ. κβ΄, 23. ^Eβρ. β΄, 
12. «àπαγγελ΅ τe ùνοµά σου τοÖς àδελφοÖς µου, âν µέσω âκκλησίας •µνήσω 
σε». 
157 \Iακ. ε΄, 13. Bλ. OSB, σ. 548. Πρβλ. NIKOΔHMOY, Kαθολικαί, σ. 163: 
«Xριστιανb àδελφέ, iν âσf δbν öχFης καµµίαν κακοπάθειαν καd θλÖψιν, οûτε 
κατa τe σ΅µα, οûτε κατa τcν ψυχήν, àλλa •γιαίνεις καd εrσαι καd κατa τa δύο 
εûρωστος καd φαίνεσαι ¬τι öχεις κάθε εéτυχίαν àνθρωπίνην, µηδb τότε πρέπει 
νa µακρύνFης àπe τcν àγάπην καd ο¨κειότητα τοÜ ΘεοÜ, àλλa νa ψάλλ Fης ε¨ς τeν 
Θεeν ÷ôσµατα πνευµατικά, θείους ψαλµούς, îερaς δοξολογίας, λέγων µb τeν 
Δαβίδ· "εéλογήσω τeν Kύριον âν παντd καιρ΅, διαπαντeς ™ α€νεσις αéτοÜ âν 
τ΅ στόµατί µου" (Ψαλµ. 33, 1). Mb τaς τοιαύτας γaρ ψαλµ ωδίας, πρ΅τον µbν 
εéχαριστεÖς τeν Θεόν, ïποf σb âλύτρωσεν àπe κάθε θλÖψιν καd àσθένειαν 
σώµατος. Δεύτερον δb δυσωπεÖς αéτeν νa φυλάττFη καd âσένα καd ε¨ς τe ëξÉς, 
τcν •γείαν καd ôνεσιν, ïπού σοι âχάρισε. Kαd τρίτον φυλάττεις τcν ψυχήν σου 
îλαράν, ôλυπον καd εéφραινοµένην µb τcν πνευµατικcν χαρaν καd εéφροσύνην 
ïποf γεννοÜν τa îερa ÷ôσµατα καd αî •µνωδίαι». 
158 ^Η ψαλµωδία µέσα στdς àκολουθίες τÉς \Ορθόδοξης \Eκκλησίας 
χρησιµοποιεÖται καd σb περιόδους χαρÄς, ¬πως εrναι ™ περίοδος τοÜ 
Πεντηκοσταρίου, τοÜ δωδεκαηµέρου τ΅ν Xριστουγέννων, οî àκολουθίες τÉς 
KυριακÉς, àλλa καd σb περιόδους πένθους, ¬πως ™ περίοδος τοÜ Tριωδίου. 
≠Οµως ™ ψαλµωδία διαφοροποιεÖται, àνάλογα µb τcν περίοδο. ≠Oταν ™ 
περίοδος εrναι χαρµόσυνη, τότε τe ≈φος τÉς ψαλµωδίας εrναι πανηγυρικe καd 
χαρούµενο. \Aκόµη στdς περιόδους αéτbς âπιλέγονται χαρµόσυνοι qχοι. ≠Oταν 
àντίθετα ™ περίοδος εrναι πένθιµη, τότε τe ≈φος τÉς ψαλµωδίας εrναι πένθιµο 
καd κατανυκτικό. Γι\ αéτe καd στdς περιόδους αéτbς âπιλέγονται πένθιµοι καd 
κατανυκτικοd qχοι. Γι\ αéτe καd τe Tριώδιο çνοµάζεται «κατανυκτικόν». 
Tέτοιοι qχοι, ποf πλεονάζουν στdς περιόδους αéτές, εrναι ï B΄ καd ï πλάγιός 
του, οî ïποÖοι àνήκουν στe χρωµατικe γένος. 
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κάθεται πάνω στeν θρόνο καd ζεÖ στοfς α¨΅νες τ΅ν α¨ώνων, 
χωρdς àρχc καd τέλος159. \Aναφέρεται ¬τι οî νικητbς τοÜ θηρίου, 
¬σοι δηλαδc ξέφυγαν τdς διάφορες πλεκτάνες τοÜ ΣατανÄ καd 
τώρα àποτελοÜν τc θριαµβεύουσα \Eκκλησία, ™ ïποία βρίσκεται 
στοfς οéρανούς, ψάλλουν τcν èδc τοÜ Mωυσέως καd τcν èδc τοÜ 
àρνίου160. 

 
2) \Aπe τcν ¥δρυση τÉς \Eκκλησίας µέχρι τcν âποχc 

\Iωάννου τοÜ ΔαµασκηνοÜ 
 

^O ëλληνικeς πολιτισµeς εrχε âξαπλωθεÖ σb ¬λες τdς χ΅ρες 
τÉς λεκάνης τÉς Mεσογείου, τc Mικρa \Aσία, \Aρµενία, Συρία, 
Παλαιστίνη, A€γυπτο, \Iταλία, Mασσαλία κτλ. ^O ëλληνικeς 
πολιτισµeς öδωσε στeν χριστιανισµe µαζd µb ôλλα στοιχεÖα καd τc 
µουσική161. Γι\ αéτe καd ™ πρώτη χριστιανικc \Eκκλησία 
χρησιµοποίησε διάφορα µέλη, προερχόµενα προφαν΅ς àπe τc 
µουσικc τ΅ν ^Eλλήνων162. ^H \Eκκλησία, ¬πως àναφέρει Kλήµης ï 
\Aλεξανδρεύς, προσέλαβε âκλεκτικa ¬,τι καλύτερο •πÉρχε àπe 
τeν àρχαÖο ëλληνικe πολιτισµό, πρÄγµα τe ïποÖο διαπιστώνουν 

                                     
159 Bλ. \Aποκ. δ΄, 9. Βλ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, ^Ερµηνεία, σσ. 270-273. 
ΣΚΑΛΤΣΗ, ΘηκαρÄς, ¬π.π., σ. 29, •ποσηµ. 30. 
160 Bλ. \Aποκ. ιε΄, 3. «καd ÷ôδουσι τcν èδcν Mωυσέως τοÜ δούλου τοÜ ΘεοÜ καd 
τcν èδcν τοÜ àρνίου λέγοντες· µεγάλα καd θαυµαστa τa öργα σου, Kύριε, ï 
Θεeς ï παντοκράτωρ· δίκαιαι καd àληθιναd αî ïδοί σου, ï βασιλεfς τ΅ν 
âθν΅ν». Πρβλ. ΣMEMAN, \Eκκλησία, ¬π.π., σ. 207. BAΣIΛEIAΔH, Π. 
Διαθήκη, ¬π.π., τ. 2, σ. 82. ΠAPH, oΑσµα, σ. 14, •ποσηµ. 30. «Aéτeς εrναι ï 
νικητήριος ëορασµeς γι\ αéτοfς ποf àρνοÜνται νa •ποταχθοÜν στeν 
\Aντίχριστο, ï ïποÖος συµπεριλαµβάνει ≤να ≈µνο, ï ïποÖος µπορεÖ νa 
χρησιµοποιήθηκε στc λειτουργία τÉς πρώιµης \Eκκλησίας. Σb àντίθεση µb τcν 
ε¨δωλολατρεία τοÜ θηρίου, ï ≈µνος αéτeς δίνει öµφαση στcν àξία τοÜ 
πραγµατικοÜ ΘεοÜ». OSB, σ. 618. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, \Αποκάλυψη, σσ. 91-109. 
161 Περd τÉς ëλληνικÉς προελεύσεως τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς, βλ. ΨAPIANOY, 
\Aκάθιστος, ¬π.π., σ. 19, •ποσηµ. 29. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, \Eξήγησις, ¬π.π., σ14. 
AΛYΓIZAKH, Θέµατα, ¬π.π., σ. 17. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, \Οκταηχία, ¬π.π., σσ. 31-54. 
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Ψαλτική, ¬π.π., σ. 380. WELLESZ, History, ¬π.π., σ. 31 ëξ.  
162 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 64. ΨAPIANOY, 
Συµβολή, σ. 7. ≠Oπως àναφέρει ï µητροπολίτης Δ. Ψαριανός, κανένας 
µουσικeς ¨ουδαϊκeς j συριακeς ¬ρος δbν διασώθηκε στcν âκκλησιαστικc 
µουσική, àντίθετα µάλιστα ™ θεωρία καd ™ ïρολογία της µέχρι σήµερα εrναι 
ëλληνική. Bλ. ΨAPIANOY, Mουσική, ¬π.π., σ. 7. ≠Οπως àναφέρει 
χαρακτηριστικa ï καθηγητcς \Α. \Αλυγιζάκης «™ àρχαία ëλληνικc µουσικc εrναι 
™ βάση τÉς µουσικÉς σb παγκόσµια διάσταση». AΛYΓIZAKH, \Οκταηχία, 
¬π.π., σ. 43. 
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καd µεταγενέστεροι Πατέρες163. ^H ëλληνικc µουσικc χρησίµευσε 
½ς βάση τÉς àρχαίας âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, àφοÜ ™ τελευταία 
διατήρησε τa τρία γένη, διατονικό, χρωµατικe καd âναρµόνιο164, 
τa ïποÖα •πÉρχαν στcν àρχαία ëλληνικc µουσική, καθgς καd τοfς 
çκτg τρόπους j ¦χους, ¬πως çνοµάζονται οî τρόποι στcν 
âκκλησιαστικc µουσική. \Aκόµη καd αéτc ™ παρασηµαντικc τÉς 
âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, ¬πως àναφέρει ï Δ. Ψαριανός, öχει 
ëλληνικc καταγωγή, àφοÜ àνταποκρίνεται, ¬πως καd τe ëλληνικe 
àλφάβητο, στeν ëλληνικe τρόπο ïµιλίας καd ψαλµωδίας165. 

Παράλληλα ™ âκκλησιαστικc µουσικc τ΅ν πρώτων α¨ώνων 
εrχε àναµφίβολα âπηρεασθεÖ καd àπe τcν ëβραϊκc µουσική166. 
≠Oµως ™ ëβραϊκc µουσικc εrχε πρe πολλοÜ âπηρεασθεÖ àπe τcν 
ëλληνική, àφοÜ, ¬πως ε€παµε, ï ëλληνικeς πολιτισµός, λόγω τ΅ν 
κατακτήσεων τοÜ M. \Aλεξάνδρου, εrχε âπηρεάσει βαθύτατα 
¬λους τοfς àσιατικοfς πολιτισµούς, συµπεριλαµβανοµένου καd 
τοÜ ëβραϊκοÜ167. ‰Eτσι ™ âπίδραση, ποf εrχε ™ âκκλησιαστικc 
µουσικc àπe τcν ëβραϊκή, οéσιαστικa qταν ταυτόσηµη j σχεδeν 
παρόµοια µb τcν âπίδραση, ποf εrχε àπe τcν àρχαία ëλληνικc 
µουσική. ‰Eχουν γίνει πολλbς συζητήσεις γιa τcν προέλευση, 
καθgς καd τdς âπιδράσεις, ποf δέχθηκε ™ πρωτοχριστιανικc 
µουσική. ^O Π. Tρεµπέλας •ποστηρίζει ¬τι ™ ¨ουδαϊκc ψαλµωδία 
âπέδρασε σηµαντικa στc διαµόρφωση τÉς πρώτης âκκλησιαστικÉς 
µουσικÉς168. ^H âπίδραση µάλιστα αéτή, ¬πως •ποστηρίζει ï 

                                     
163 Bλ. KΛHMENTOΣ AΛEΞANΔPEIAΣ, Στρωµατέων Λόγος A΄, κεφ. Θ΄. PG 
8, 740C: «ο≈τω κàνταÜθα, χρηστοµαθÉ φηµι τeν πάντα âπd τcν àλήθειαν 
àναφέροντα· œστε καd àπe γεωµετρίας, καd µουσικÉς, καd àπe γραµµατικÉς, 
καd φιλοσοφίας αéτÉς, δρεπόµενον τe χρήσιµον, àνεπιβούλευτον φυλάσσειν 
τcν πίστιν». 
164 Bλ. ANTΩNIOY, Mορφολογία, ¬π.π., σ. 70. 
165 Περd τÉς ëλληνικότητας τÉς βυζαντινÉς παρασηµαντικÉς βλ. ΨAPIANOY, 
Mουσική, σ. 18. 
166 Tcν àντίθετη ôποψη âκφράζει ï îστορικeς Γεώργιος Παπαδόπουλος, ¬τι 
δηλαδc ™ µουσικc τÉς àρχέγονης \Eκκλησίας δbν εrχε τcν καταγωγή της, οûτε 
àπe τcν ëβραϊκή, οûτε àπe τc ρωµαϊκή, àλλa µόνο àπe τcν àρχαία ëλληνικc 
µουσική. Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 69. Περd τÉς 
ëβραϊκÉς προελεύσεως τÉς çκταηχίας βλ. AΛΥΓΙΖΑΚΗ, \Οκταηχία, ¬π.π., σσ. 
20-31. AΛYΓIZAKH, Θέµατα, ¬π.π., σ. 17 ëξ. (¨δίως 114-115). 
167 Kατa τc B΄ π.X. ëκατονταετηρίδα ¬λη ™ δηµόσια καd ¨διωτικc ζωc τ΅ν 
Mακκαβαίων àναπλάσθηκε âπd τe ëλληνικώτερο, âν΅ µεγάλη µερίδα ^Eβραίων 
πρόσκειτο θετικa πρeς τa ëλληνικa ¦θη καd ψυχρa πρeς τe δικό τους 
θρήσκευµα καd πολίτευµα. Bλ. ¬π.π., σ. 67. 
168 Bλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σ. 5. 
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καθηγητής, διήρκεσε µέχρι τeν Δ΄ α¨΅να169. ≠Oπως àναφέρει ï \A. 
Σµέµαν, ™ χριστιανικc λατρεία κληρονόµησε àπe τcν ëβραϊκc 
συναγωγc τc χρήση ψαλµ΅ν, διαφόρων ≈µνων καd èδ΅ν170. ^O \A. 
BουρλÉς •ποστηρίζει ¬τι τe µέλος τ΅ν ≈µνων τÉς 
πρωτοχριστιανικÉς περιόδου προÉλθε àπe τeν ¨ουδαϊκό, 
ëλληνικe καd συριακe χ΅ρο, âφ\ ¬σον οî πρ΅τοι χριστιανοd 
àνÉκαν στdς πιe πάνω ëθνότητες171. Δbν συµφωνοÜµε µb τοfς 
âρευνητές, οî ïποÖοι ¨σχυρίζονται ¬τι ™ χριστιανικc µουσικc εrναι 
συνέχεια µόνο τÉς ëλληνικÉς j µόνο τÉς ¨ουδαϊκÉς. Θa 
µπορούσαµε νa ¨σχυριστοÜµε ¬τι ™ âπίδραση, τcν ïποία δέχθηκε ™ 
âκκλησιαστικc µουσικc τ΅ν πρώτων α¨ώνων, qταν ≤νας 
συνδυασµeς ¨ουδαϊκ΅ν καd κυρίως ëλληνικ΅ν στοιχείων, τa 
ïποÖα ¬µως ™ πρωτοχριστιανικc µουσικc àφωµοίωσε çργανικa 
στe σ΅µα της. 

\Aναφορικa µb τc ρωµαϊκc µουσική, αéτc âξαρτÄτο âπίσης 
àπe τcν ëλληνική, àφοÜ, ναd µbν οî PωµαÖοι εrχαν •ποτάξει τcν 
^Eλλάδα, ¬µως ï ëλληνικeς πολιτισµeς εrχε âπικρατήσει τοÜ 
ρωµαϊκοÜ172. ΔεÖγµα τοÜ γεγονότος αéτοÜ εrναι καd τe ¬τι ï 
Mάνλιος KαπιτωλÖνος (250 π.X.) γιa νa γιορτάσει âπίσηµα τdς 
νÖκές του κατa τ΅ν Γαλατ΅ν, προσκάλεσε àπe τcν ^Eλλάδα τοfς 
πιe âπιφανεÖς µουσικούς173. \Aπe τa πιe πάνω συνάγεται τe 
συµπέρασµα ¬τι δbν συνέβαλε οéσιαστικa ™ ρωµαϊκc µουσικc 
καθ\ οîονδήποτε τρόπο στcν âξέλιξη τÉς χριστιανικÉς µουσικÉς, 
àφοÜ δbν εrχε κάτι καινούργιο j κάτι διαφορετικe νa προσφέρει. 

^H ψαλµωδία στcν àρχαία \Eκκλησία qταν µονοφωνικc καd 
χωρdς τc συνοδεία çργάνων174. ^YπÉρχαν τρεÖς τρόποι 
ψαλµωδίας, α) ï κατa συµφωνία, β) ï καθ\ •ποφωνία καd γ) ï 
àντιφωνικός. Στeν κατa συµφωνία συνέψαλλε ¬λος ï λαός, àφοÜ 
διαιροÜνταν σb δύο χορούς, ≤να àνδρικe καd ≤να γυναικεÖο175. ^O 
καθ\ •ποφωνία çνοµάζεται âπίσης •π÷άδειν, •ποψάλλειν, 

                                     
169 Bλ. ¬π.π., σσ. 7-8. 
170 Bλ. ΣMEMAN, \Eκκλησία, ¬π.π., σ. 207. 
171 Bλ. BOYPΛH, Δογµατικοηθικαί, ¬π.π., σ. 70. 
172 ΔεÖγµα τοÜ γεγονότος αéτοÜ εrναι καd τe ¬τι ï àπόστολος ΠαÜλος δbν 
συνέταξε τcν πρeς Pωµαίους âπιστολή του στa Λατινικa àλλa στa ^Ελληνικά. 
Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 69. 
173 Bλ. ¬π.π. 
174 \EκτενÉ àναφορa περd τοÜ µονωδικοÜ ε€δους ψαλµωδίας, καθgς καd περd 
τÉς µc χρήσεως çργάνων στcν âκκλησία, κάνουµε στe Γ΄ κεφάλαιο. 
175 Bλ. BOYPΛH, Δογµατικοηθικαί, ¬π.π., σ. 98. 
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•ποψαλµός, àκροτελευτεÖν176 καd •πακούειν. Στeν καθ\ •ποφωνία 
•πÉρχαν τέσσερεις διαφορετικοd τρόποι ψαλµωδίας. Στeν πρ΅το 
≤νας ψάλτης öψαλλε καd οî •πόλοιποι öψαλλαν τοfς τελευταίους 
στίχους. Στeν δεύτερο ï ψάλτης öψαλλε τe ≤να µέρος τοÜ στίχου, 
καd ï λαeς öψαλλε τe •πόλοιπο. Στeν τρίτο ï ψάλτης öψαλλε 
ïλόκληρο τeν στίχο, καd ï λαeς τeν âπανελάµβανε j öψαλλε τe 
\Aµήν. Στeν τέταρτο τέλος ï ψάλτης öψαλλε τeν ψαλµό, καd ï 
λαeς σb κάθε στίχο âπανελάµβανε ½ρισµένες λέξεις177. Στeν 
àντιφωνικe τρόπο ψαλµωδίας οî δύο χοροd öψαλλαν 
àντιφωνικά178. Bρίσκουµε στdς πηγbς ¬τι πρ΅τος \Iγνάτιος ï 
Θεοφόρος ε¨σήγαγε στcν \Eκκλησία τcν àντιφωνικc ψαλµωδία, 
διFήρεσε τοfς ψάλτες σb δύο ™µιχόρια καd συνέταξε τa àντίφωνα 
«TαÖς πρεσβείαις τÉς Θεοτόκου…» καd «Σ΅σον ™µÄς, Yîb 
ΘεοÜ,…»179. ^O Σωκράτης Σχολαστικeς µÄς δίνει µιa àξιόλογη 

                                     
176 Περd τ΅ν àκροτελευτίων j •ποψαλµάτων βλ. ANTΩNIOY, Eîρµολόγιον, σ. 
56, •ποσηµ. 21. 
177 Xρήση τοÜ καθ\ •ποφωνίαν τρόπου γίνεται σήµερα στcν \Aρµενικc 
âκκλησία. Περd αéτοÜ βλ. âπίσης AΛYΓIZAKH, Θέµατα, ¬π.π., σ. 76-77. 
BOYPΛH, Δηµοτική, σ. 8. WELLESZ, History, ¬π.π., σ. 34-35. ≠Οπως 
àναφέρει ï καθηγητcς \Α. \Αλυγιζάκης ™ καθ\ •πακοcν ψαλµωδία φαίνεται νa 
προηγεÖται τÉς àντιφωνικÉς καd αéτeς ï τρόπος ψαλµωδίας υîοθετήθηκε àπe 
τe Κοντάκιο. Βλ. AΛYΓIZAKH, Ψαλτική, ¬π.π., σ. 382. 
178 Κατa τeν Δ΄ α¨΅να ï àντιφωνικeς τρόπος ψαλµωδήσεως qταν διαδεδοµένος 
σb πάρα πολλbς χ΅ρες, ¬πως A€γυπτο, Λιβύη, Παλαιστίνη, \Aραβία, Φοινίκη, 
Συρία, Mεδιόλανα κ. ô. ≠YπÉρξε µάλιστα καd µιa διαµάχη µεταξf τ΅ν 
κατοίκων τÉς Kαισάρειας καd Nεοκαισαρείας, διότι οî NεοκαισαρεÖς 
àκολουθοÜσαν τe τυπικό, ποf τοfς παρέδωσε ï ποιµενάρχης τους Γρηγόριος ï 
θαυµατουργός. KατηγοροÜσαν µάλιστα τeν M. Bασίλειο, ï ïποÖος 
χρησιµοποιοÜσε τcν àντιφωνικc ψαλµωδία. ^O M. Bασίλειος σb âπιστολή του 
âξηγεÖ στοfς NεοκαισαρεÖς ¬τι ™ àντιφωνικc ψαλµωδία δbν ε¨σήχθηκε àπe 
αéτόν, àλλa qταν σb χρήση πρe πολλοÜ. Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, 
\Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 74-76. Περd τ΅ν διαφόρων τρόπων ψαλµωδίας τοÜ 
λαοÜ κατa τa πρ΅τα χριστιανικa χρόνια βλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σ. 17. 
Σύµφωνα µb τeν καθηγητc \Α. \Αλυγιζάκη οî διάφοροι τρόποι µουσικÉς 
âκτελέσεως εrναι βέβαιο ¬τι âκπορεύονται àπe τe àρχαÖο δρÄµα, τοÜ ïποίου 
àπετέλεσαν τe κύριο συστατικό του. Βλ. AΛYΓIZAKH, Θέµατα, ¬π.π., σ. 75. 
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Ψαλτική, ¬π.π., σ. 382 ëξ. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σ. 21: «Kατa 
τcν àντιφωνικcν δηλαδc ψαλµ ωδίαν ï λαeς διFηρεÖτο ε¨ς δύο χοροfς καd 
öψαλλον àλληλοδιαδόχως οî χοροί, ε€τε τeν αéτeν στίχον τοÜ ψάλµατος 
âπαναλαµβάνοντες ï εxς µετa τeν ôλλον, ε€τε ï εxς χορeς τeν ≤να καd ï ôλλος 
τeν âπακολουθοÜντα στίχον τοÜ ψαλµοÜ ψάλλοντες». 
179 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 79. ΣΠYP. Γ. MAKPH, 
Kοντάκιον, ΘHE, τ. 7, στ. 784. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, \Iγνάτιος ï 
Θεοφόρος, ΛEM, τ. 2, σ. 444. 
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µαρτυρία, κατa τcν ïποία ™ àντιφωνικc ψαλµωδία καθιερώθηκε 
στcν \Eκκλησία àπe τeν ±γιο \Iγνάτιο, âπίσκοπο \Aντιοχείας. 
\Aναφέρεται ¬τι ï ±γιος \Iγνάτιος εrδε σb ¬ραµα τοfς àγγέλους 
τοÜ ΘεοÜ νa •µνοÜν τeν Kύριο àντιφωνικά. ‰Eτσι παρέδωσε 
αéτeν τeν τρόπο ψαλµωδήσεως στοfς χριστιανοfς τÉς 
\Eκκλησίας τÉς \Aντιόχειας180. \EµεÖς, àποδεχόµενοι τcν ôποψη 
τοÜ Π. Τρεµπέλα, δbν µποροÜµε νa ¨σχυριστοÜµε ¬τι ï ±γιος 
\Iγνάτιος ε¨σήγαγε τcν àντιφωνικc ψαλµωδία, διότι τe γεγονeς 
αéτe àναφέρεται σb µεταγενέστερες πηγές, ^Ο Π. Tρεµπέλας 
¨σχυρίζεται ¬τι δbν •πάρχει καµιa πληροφορία γιa κάτι τέτοιο 
στdς àρχαιότερες πηγές181. ^O ±γιος \Iγνάτιος α¨σθανόταν µεγάλη 
àγάπη γιa τc µουσική, γι\ αéτe καd παροτρύνει τοfς îερεÖς στcν 
‰Eφεσο νa ψάλλουν καd νa •µνοÜν µb µιa φωνc τeν \IησοÜ 
Xριστό182. ^Yπάρχει καd ™ ôποψη ¬τι, ¬πως àναφέρει ï 
Θεοδώρητος Kύρρου, οî Φλαβιανeς καd Διόδωρος πρ΅τοι αéτοd 
ε¨σήγαγαν στcν \Aντιόχεια τcν àντιφωνικc ψαλµωδία καd àπe 
âκεÖ πέρασε καd στeν •πόλοιπο κόσµο183. ^H θέση ¬µως αéτc τοÜ 
Θεοδωρήτου Kύρρου δbν µπορεÖ νa γίνει àποδεκτή, àφοÜ, ¬πως 

                                     
180 Bλ. ΣΩKPATOYΣ ΣXOΛAΣTIKOY, \Eκκλησιαστικc îστορία, βιβλ. VI, κεφ. 
H΄, PG 67, 689C-692A: «Λεκτέον δb καd ¬θεν τcν àρχcν öλαβεν ™ κατa τοfς 
àντιφώνους ≈µνους âν τFÉ âκκλησί÷α συνήθεια. \Iγνάτιος \Aντιοχείας τÉς Συρίας, 
τρίτος àπe τοÜ àποστόλου Πέτρου âπίσκοπος, nς καd τοÖς àποστόλοις αéτοÖς 
συνδιέτριψεν, çπτασίαν εrδεν àγγέλων, διa τ΅ν àντιφώνων ≈µνων τcν êγίαν 
Tριάδα •µνούντων, καd τeν τρόπον τοÜ ïράµατος τFÉ âν \Aντιοχεί÷α \Eκκλησί÷α 
παρέδωκεν. ≠Oθεν καd âν πάσαις ταÖς \Eκκλησίαις α≈τη ™ παράδοσις διεδόθη. 
Oyτος µbν οsν ï περd τ΅ν àντιφώνων ≈µνων λόγος âστίν». Πρβλ. 
ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ, Ψαλτική, ¬π.π., σ. 395. 
181 Bλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σ. 21. 
182 Bλ. IΓNATIOY ANTIOXEIAΣ, \Eπιστολc πρeς \Eφεσίους IV, 5, PG 5, 
648B: «Διa τοÜτο âν τFÉ ïµονοί÷α •µ΅ν καd συµφώνω àγάπFη \IησοÜς Xριστeς 
÷ôδεται. Kαd οî κατ\ ôνδρα δb χορeς γίνεσθε, ¥να σύµφωνοι ùντες âν ïµονοί÷α, 
χρ΅µα ΘεοÜ λαβόντες, âν ëνότητι ÷ôδητε âν φωνFÉ µι÷Ä διa \IησοÜ XριστοÜ τ΅ 
Πατρί». Βλ. AΛYΓIZAKH, Θέµατα, ¬π.π., σ. 36. Πρβλ. ΠANAΓIΩTH K. 
XPHΣTOY, \Iγνάτιος ï Θεοφόρος, ΘHE, τ. 6, στ. 705-715. 
183 ^H àξιάγαστη ξυνωρίδα Φλαβιανeς καd Διόδωρος àρχικa µbν qταν µοναχοί. 
‰Eπειτα ï µbν Φλαβιανeς öγινε âπίσκοπος \Aντιόχειας, âν΅ ï Διόδωρος 
TαρσοÜ, τcν âποχc τοÜ αéτοκράτορα Kωνσταντίου (337-361µ.X.). Bλ. 
ΘEOΔΩPHTOY KYPPOY, \Eκκλησιαστικc îστορία, βιβλ. II, κεφ. IΘ΄, PG 82, 
1060C: «Oyτοι (Φλαβιανeς καd Διόδωρος) πρ΅τοι, διχÉ διελόντες τοfς τ΅ν 
ψαλλόντων χορούς, âκ διαδοχÉς ÷ôδειν τcν Δαυϊτικcν âδίδαξαν µελωδίαν. Kαd 
τοÜτο âν \Aντιοχεί÷α πρ΅τον àρξάµενον, πάντοσε διέδραµε, καd κατέλαβε τÉς 
ο¨κουµενης τa τέρµατα». 
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àναφέρει ï Π. Tρεµπέλας, ™ àντιφωνικc ψαλµωδία •πÉρχε ¦δη 
στcν \Εκκλησία184. ≠Oπως µαρτυρεÖ ï Eéσέβιος Kαισαρείας, ≤νας 
öψαλλε κόσµια µb ρυθµό, âν΅ οî •πόλοιποι ôκουγαν µb ™συχία 
καd öψαλλαν µόνο τa àκροτελεύτια τ΅ν ≈µνων185. Στdς 
\Aποστολικbς Διαταγές, κείµενο τοÜ Δ΄ α¨ώνα, γίνεται àναφορa 
στcν ψαλµωδία τ΅ν ψαλµ΅ν τοÜ Δαβdδ àπe ≤να ψάλτη, âν΅ ï 
λαeς θa •ποψάλλει τa àκροστίχια j àκροτελεύτια186. 

Kατa τa πρ΅τα χριστιανικa χρόνια ™ \Eκκλησία 
χρησιµοποίησε ½ς ≈µνους τοfς ψαλµοfς τοÜ Δαβίδ187, τdς âννέα 

                                     
184 Bλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σ. 21. 
185 Bλ. EYΣEBIOY KAIΣAPEIAΣ, \Eκκλησιαστικc ^Iστορία. 2, 17. PG 20, 
181C-184A: «καd µάλιστα τaς τÉς µεγάλης ëορτÉς παννυχίδας, καd τaς âν 
ταύταις àσκήσεις, τούς τε λέγεσθαι ε¨ωθότας πρeς ™µ΅ν ≈µνους îστορι΅ν, καd 
½ς ëνeς µετa ®υθµοÜ κοσµίως âπιψάλλοντος, οî λοιποd καθ\ ™συχίαν 
àκροώµενοι, τ΅ν ≈µνων τa àκροτελεύτια συνεξηχοÜσιν». Πρβλ. TPEMΠEΛA, 
Γυνή, ¬π.π., σ. 15. 
186 Bλ. AΠOΣTOΛIKAI ΔIATAΓAI, Bιβλ. B΄, Περd âπισκόπων, πρεσβυτέρων 
καd διακόνων, κεφ. 57, PG 1, 728A: «\Aνa δύο δb γενοµένων àναγνωσµάτων, 
≤τερός τις τοfς τοÜ Δαβdδ ψαλλέτω ≈µνους, καd ï λαeς τa àκροστίχια 
•ποψαλλέτω». (SC 320, σ. 312). Πρβλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σ. 15. 
187 Oî ψαλµοd αéτοd âψάλλοντο àπe τeν προφητάνακτα Δαβdδ âµµελ΅ς µb τc 
συνοδεία ψαλτηρίου καd κιθάρας. \Iδαίτερα âψάλλοντο àπe τcν πρώτη 
χριστιανικc \Eκκλησία ï ργ΄ ψαλµός, ï ïποÖος çνοµάζεται καd Προοιµιακός, 
λόγω τοÜ ¬τι τοποθετεÖται ½ς προοίµιο στeν ëσπερινe - στοfς \Aποστολικοfς 
κανόνες çνοµάζεται καd Φωταγωγικe oAσµα -, ï ρλδ΄ καd ρλε΄ ψαλµοί, οî 
ïποÖοι çνοµάζονται καd Πολυέλεοι, διότι ψάλλεται πολλbς φορbς τe 
àκροτελεύτιον «¬τι ε¨ς τeν α¨΅να τe öλεος αéτοÜ» (•πάρχει καd µιa δεύτερη 
ëρµηνεία γιa τcν çνοµασία τ΅ν ψαλµ΅ν ½ς Πολυελαίων, λόγω τοÜ ¬τι, ¬ταν 
ψάλλονται οî ψαλµοd αéτοί, àνάβει ï πολυέλαιος), ï ρµ΄ ψαλµός, δηλαδc τe 
«Kύριε âκέκραξα…», καd ï ρµα΄, δηλαδc τe «ΦωνFÉ µου πρeς Kύριον…». Bλ. 
ΣΠYP. Γ. MAKPH, Kοντάκιον, ΘHE, τ. 7, στ. 783-784. ANTΩNIOY, 
Eîρµολόγιον, ¬π.π., σ. 56. ΠAPH, o÷Ασµα, ¬π.π., σσ. 12. ^O Π. Tρεµπέλας 
•ποστηρίζει ¬τι ψαλµοd τοÜ Δαβίδ, καλλωπισµένοι µb κάποια êπλÉ µελωδία, 
àπαγγέλλονταν καd δbν âψάλλονταν στcν àρχέγονη \Eκκλησία. Bλ. 
TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σ. 28. ^H ôποψη τοÜ καθηγητÉ öχει κάποιες βάσεις, 
àφοÜ ™ πρώτη \Eκκλησία δbν εrχε τcν πολυτέλεια νa àσχοληθεÖ σb βάθος µb τcν 
âκκλησιαστικc µουσικc καd νa àναπτύξει τdς διάφορες µελωδικbς γραµµές, 
àφοÜ βρισκόταν συνεχ΅ς •πe διωγµόν. ΔεÖγµα τοÜ ¬τι οî πρ΅τοι χριστιανοd 
•πέψαλλαν διάφορους στίχους àπe τe ψαλτήρι öχουµε στcν àνακοµιδc τ΅ν 
λειψάνων Bαβύλα τοÜ µάρτυρος, ¬που οî πιστοd •πέψαλλαν τeν στίχο τοÜ 
ψαλτηρίου «A¨σχυνθήτωσαν πάντες οî προσκυνοÜντες τοÖς γλυπτοÖς». Bλ. 
ΘEOΔΩPHTOY KYPPOY, \Eκκλησιαστικc îστορία, βιβλ. III, κεφ. ΣT΄, PG 82, 
1097B: «Oî δb àσµένως τe ôλσος καταλαβόντες, καd âπd ζεύγους τεθεικότες τcν 
λάρνακα, πανδηµεd ταύτης ™γοÜντο χορεύοντες, καd τcν Δαυϊτικcν ÷ôδοντες 
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èδbς τÉς ^Aγίας ΓραφÉς188, καθgς καd κάποιους ¨διαίτερους 
≈µνους, οî ïποÖοι συντάσσονταν àπe τοfς πρώτους χριστιανούς, 
καd οî ïποÖοι âκαλοÜντο èδαd πνευµατικαί189. Xρησιµοποίησαν 
àκόµη τdς ^Yπακοές, οî ïποÖες qταν κάποιοι ψαλµικοd στίχοι, ποf 
âπαναλαµβάνονταν àπe τeν λαό190. \Eπίσης γινόταν µεγάλη χρήση 
στcν πρώτη χριστιανικc \Eκκλησία τÉς ëωθινÉς Δοξολογίας, 
δηλαδc τοÜ «Δόξα âν ^Yψίστοις Θε΅ καd âπd γÉς ε¨ρήνη âν 
àνθρώποις εéδοκία», τcν ïποία öψαλλαν οî ôγγελοι κατa τc 
γέννηση τοÜ Kυρίου καd τcν ôκουσαν οî βοσκοd στc Bηθλεέµ191. 
\Aπe τοfς àρχαιότερους ≈µνους εrναι âπίσης καd ï Tριαδικeς j 
\Eπιλύχνιος ≈µνος192 «Φ΅ς îλαρόν», ï ïποÖος ψάλλεται j 

                                                                                     
µελωδίαν, καd καθ\ ≤καστον κ΅λον âπιφθεγγόµενοι· ‘A¨σχυνθήτωσαν πάντες οî 
προσκυνοÜντες τοÖς γλυπτοÖς’». Πρβλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σ. 18. 
188 Oî πρ΅τες çκτg èδbς βρίσκονται στa βιβλία τÉς ΠαλαιÄς Διαθήκης, âν΅ ™ 
öνατη στcν Kαινc Διαθήκη. Oî âννέα èδbς αéτbς βρίσκονται στa àρχαιότερα 
ψαλτήρια, µετa τοfς ψαλµούς. Bλ. ANTΩNIOY, Eîρµολόγιον, σ. 52 ëξ. 
ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 76. Πρβλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, 
¬π.π., σ. 14: «≠Oτι οî ψαλµοί, κυρίως τοÜ Δαβίδ, καd αî ôλλαι âν τοÖς îεροÖς τÉς 
^Aγίας ΓραφÉς βιβλίοις èδαd âχρησίµευσαν ½ς βάσις καd τÉς χριστιανικÉς 
ψαλµ ωδίας, εrναι àναµφισβήτητον». 
189 \Oνοµάζοντο öτσι προφαν΅ς, γιa νa διακρίνονται àπe τdς âθνικbς ëλληνικbς 
èδές. Aéτbς οî èδbς δbν σώζονται σήµερα, προφαν΅ς λόγω τ΅ν διωγµ΅ν τ΅ν 
τρι΅ν πρώτων α¨ώνων. Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 76. 
Kατa τοfς πρώτους α¨΅νες τÉς χριστιανοσύνης τa κύρια λειτουργικa κείµενα 
προέρχονταν àπe τcν Παλαιa Διαθήκη. Bλ. ANTΩNIOY, Eîρµολόγιον, σ. 56. 
190 Teν ψαλµικe στίχο: «α≈τη ™ ™µέρα, mν âποίησεν ï Kύριος· àγαλλιασώµεθα 
καd εéφρανθ΅µεν âν αéτFÉ» (Ψαλµ. ριζ΄, 24) âπανελάµβανεν ï λαeς κατa τcν 
™µέρα τοÜ Πάσχα. ‰Aλλη •πακοc qταν: «lOν τρόπον âπιποθεÖ ™ öλαφος âπd τaς 
πηγaς τ΅ν •δάτων, ο≈τως âπιποθεÖ ™ ψυχή µου πρeς σέ, ï Θεeς» (Ψαλµ. µα΄, 
2). Bλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σσ. 18-19. 
191 Te πλÉρες κείµενο τοÜ ≈µνου αéτοÜ σώζεται στdς \Aποστολικbς Διαταγbς 
καd öχει ½ς ëξÉς: «Δόξα âν •ψίστοις Θε΅, καd âπd γÉς ε¨ρήνFη, âν àνθρώποις 
εéδοκία. A¨νοÜµέν σε, •µνοÜµέν σε, εéλογοÜµέν σε, δοξολογοÜµέν σε, 
προσκυνοÜµέν σε, διa τοÜ µεγάλου àρχιερέως· σb τeν ùντα Θεόν, àγέννητον 
≤να, àπρόσιτον µόνον· διa τcν µεγάλην σου δόξαν· Kύριε βασιλεÜ âπουράνιε, 
Θεb Πάτερ παντοκράτορ· Kύριε ï Θεeς ï Πατcρ τοÜ XριστοÜ, τοÜ àµώµου 
àµνοÜ, nς α€ρει τcν êµαρτίαν τοÜ κόσµου· πρόσδεξαι τcν δέησιν ™µ΅ν· ï 
καθήµενος âπd τ΅ν χερουβίµ. ≠Oτι σf µόνος ±γιος· σf µόνος Kύριος \IησοÜς, 
Xριστeς τοÜ ΘεοÜ πάσης γενητÉς φύσεως, τοÜ βασιλέως ™µ΅ν· δι\ οy σοι δόξα, 
τιµή, καd σέβας». Bλ. Διαταγαd τ΅ν \Aποστόλων Z΄, MZ΄. PG 1, 1056B-1057A. 
Πρβλ. ΦΙΛΗ, Ε¨ρήνη, σσ. 6-10. 
192 Στdς \Aποστολικbς Διαταγbς çνοµάζεται καd \Eπιλύχνιος ψαλµός. Bλ. 
AΠOΣTOΛIKAI ΔIATAΓAI, H΄, ΛE΄. PG 1, 1037B. Πρβλ. ΔHM. N. 



 74 

àναγινώσκεται σb κάθε àκολουθία τοÜ ëσπερινοÜ, µετa τcν 
ε€σοδο193. Erναι ôγνωστος ï ποιητcς τοÜ ≈µνου αéτοÜ, ¬µως 
àνάγεται µÄλλον στοfς àποστολικοfς χρόνους194. ≠Oπως 
àναφέρει ï Π. Tρεµπέλας, ï âπιλύχνιος αéτeς ≈µνος àντιστοιχεÖ 
πρeς τcν εéλογία τοÜ ëσπερινοÜ φωτός195. Στdς \Aποστολικbς 
Διαταγbς àναφέρεται ï ≈µνος τοÜ πρεσβύτη Συµεών, ï ïποÖος 

                                                                                     
MΩPAΪTH, Δοξολογία, ΘHE, τ. 5, στ. 176-180. Περd τοÜ «Φ΅ς îλαρeν…» ½ς 
àρχαίου µέλους βλ. ΨAPIANOY, Θεοτόκος, ¬π.π., σ. 7. 
193 Te «Φ΅ς îλαρeν» ψάλλεται àκόµη στcν τελετc τοÜ ^Aγίου Φωτός, ™ ïποία 
τελεÖται κάθε Mέγα Σάββατο στa ^Iεροσόλυµα. Bλ. ΓEΩP. Γ. MΠEKATΩPOY, 
«Φ΅ς îλαρόν», ΘHE, τ. 12, στ. 14. 
194 Bλ. MEΓAΛOY BAΣIΛEIOY, Περd τοÜ ^Aγίου Πνεύµατος πρeς τeν âν 
êγίοις \Aµφιλόχιον âπίσκοπον \Iκονίου, κεφ. κθ΄, PG 32, 205A: «‰Eδοξε τοÖς 
πατράσιν ™µ΅ν µc σιωπFÉ τcν χάριν τοÜ ëσπερινοÜ φωτeς δέχεσθαι, àλλ\ εéθfς 
φανέντος εéχαριστεÖν. Kαd ¬στις µbν ï πατcρ τ΅ν ®ηµάτων âκείνων τÉς 
âπιλυχνίου εéχαριστίας, ε¨πεÖν οéκ öχοµεν· ï µέντοι λαeς àρχαίαν àφίησι τcν 
φωνήν, καd οéδενd πώποτε àσεβεÖν âνοµίσθησαν οî λέγοντες· A¨νοÜµεν Πατέρα, 
καd Yîόν, καd ±γιον ΠνεÜµα ΘεοÜ. E¨ δέ τις καd τeν ≈µνον \Aθηνογένους öγνω, 
nν œσπερ τι àλεξιτήριον τοÖς συνοÜσιν αéτ΅ καταλέλοιπεν, ïρµ΅ν ¦δη πρeς 
τcν διa πυρeς τελείωσιν, οrδε καd τcν τ΅ν µαρτύρων γνώµην ¬πως εrχεν περd 
τοÜ Πνεύµατος». ^O M. Bασίλειος στe πιe πάνω àπόσπασµα µαρτυρεÖ ¬τι δbν 
γνωρίζει ποιeς εrναι ï ποιητcς τοÜ ≈µνου «Φ΅ς îλαρόν», ¬µως τeν àποκαλεÖ 
«àρχαίαν φωνήν», πρÄγµα τe ïποÖο δεικνύει τcν àρχαιότητα τοÜ ≈µνου, ï δb 
µάρτυρας \Aθηνογένης öψαλλε τeν ≈µνο αéτe πηγαίνοντας πρeς τe µαρτύριο. 
Erναι φανερe ¬τι ï \Aθηνογένης δbν εrναι ï ποιητcς τοÜ ≈µνου, àλλa êπλa τeν 
öψαλλε, πηγαίνοντας πρeς τe µαρτύριο. Στe ^Ωρολόγιο ï ≈µνος αéτeς φέρει 
τeν τίτλο «âπιλύχνιος εéχαριστία» καd àποδίδεται âσφαλµένως στeν 
îεροµάρτυρα \Aθηνογένη. Bλ. ^Ωρολόγιον, öκδ. \Aποστολικc Διακονία τÉς 
\Eκκλησίας τÉς ^Eλλάδος, \AθÉναι  81983, σ. 150. Βλ. WELLESZ, History, 
¬π.π., σ. 149. Πρβλ. ΓEPAΣIMOY, \Aθηνογένης, ΘHE, τ. 1, στ. 843. Mερικοd 
àποδίδουν τeν ≈µνο «Φ΅ς îλαρeν» στeν πατριάρχη ^Iεροσολύµων Σωφρόνιο 
A΄ (580-638). ≠Oµως ™ ôποψη αéτc εrναι âσφαλµένη, àφοÜ ï ≈µνος αéτeς 
περιέχεται στeν \Aλεξανδρινe κώδικα τÉς ^Αγίας ΓραφÉς τοÜ E΄ α¨΅να. Bλ. 
ΓEΩP. Γ. MΠEKATΩPOY, «Φ΅ς îλαρόν…», ΘHE, τ. 12, στ. 15. 
AΛYΓIZAKH, Θέµατα, ¬π.π., σ. 36: «^O ≈µνος τοÜ λυχνικοÜ 'Φ΅ς îλαρeν...' 
προέρχεται àπe τcν παλαιοτάτην χριστιανικcν âποχήν, καd âσφαλµένως 
àποδίδεται ε¨ς τeν µάρτυρα \Aθηνογένην (M. Bασιλείου, Περd ^Aγ. Πνεύµ. 29). 
^H ε¨ς qχον δεύτερον σηµερινc µελωδία του δbν εrναι τυχαία καd 
συµπτωµατική, âaν ληφθ FÉ •π\ ùψιν καd ™ παράλληλος παλαιa συνήθεια νa 
τονίζονται ε¨ς τeν αéτeν qχον καd αî µελωδίαι τÉς Θείας Λειτουργίας». 
195 Bλ. TPEMΠEΛA, Λατρεία, σ. 193. ≠Oπως àναφέρει ï Π. Tρεµπέλας, ™ 
¨ουδάϊκc πράξη, ποf àναφέρεται στcν εéλογία τοÜ φωτeς κατa τeν ëσπερινό, 
διασώθηκε στcν τελετc τοÜ ΛυχνικοÜ (Lucernarium) σb ¬λη τc χριστιανοσύνη 
κατa τeν τέταρτο α¨΅να. Te «Φ΅ς îλαρeν» γράφτηκε γιa νa ψάλλεται κατa τc 
µικρc αéτc χριστιανικc τελετή. Bλ. ¬π.π., σ. 194. 
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δέχθηκε στdς àγκάλες του τe µικρe βρέφος \IησοÜ καd εrπε τa 
λόγια «νÜν àπολύεις τeν δοÜλόν σου, δέσποτα… »196. ^O ≈µνος 
αéτeς ψαλλόταν àπe τeν καιρe τ΅ν àποστόλων µέχρι καd τeν E΄ 
α¨΅να, ïπόταν καd àντικαταστάθηκε àπe τa \Aπολυτίκια 
Tροπάρια. Aéτa èνοµάστηκαν öτσι, γιατd ψάλλονται µετa τeν 
≈µνο τοÜ πρεσβύτη Συµεών197 καd πρe τÉς \Απολύσεως τÉς 
\Ακολουθίας. ≠Oπως àκόµη àναφέρεται στdς \Aποστολικbς 
Διαταγές, πρdν àπe τc θεία µετάληψη ï λαeς öψαλλε τe «Exς 
±γιος, εxς Kύριος, εxς \IησοÜς Xριστός, ε¨ς δόξαν ΘεοÜ Πατρός, 
εéλογητeς ε¨ς τοfς α¨΅νας. \Aµήν. Δόξα âν •ψίστοις Θε΅ καd âπd 
γÉς ε¨ρήνη, âν àνθρώποις εéδοκία. ^Ωσαννa τ΅ Yî΅ Δαβίδ· 
εéλογηµένος ï âρχόµενος âν çνόµατι Kυρίου, Θεeς Kύριος, καd 
âπεφάνη ™µÖν· ^Ωσαννa âν τοÖς •ψίστοις»198. Kατa τοfς 
àποστολικοfς χρόνους âψάλλοντο àκόµη τe εéκτήριο pσµα 
«Kύριε âλέησον», ï àγγελικeς j âπινίκιος ≈µνος «±γιος, ±γιος, 
±γιος Kύριος Σαβαώθ», ï α¨νετικeς ≈µνος «\Aλληλούϊα»199, ™ 
λεγοµένη µικρc δοξολογία «Δόξα Πατρd καd Yî΅ καd ^Aγίω 
Πνεύµατι»200, ï ε¨σοδικeς ≈µνος «ΔεÜτε προσκυνήσωµεν καd 
προσπέσωµεν αéτ΅»201, ™ εéχαριστήριος èδc «Δόξα σοι, Kύριε, 
δόξα σοι»202, τe α¨νετικe pσµα «Σb •µνοÜµεν, σb εéλογοÜµεν…»203 
καθgς καd τe pσµα «Σιγησάτω πÄσα σaρξ βροτεία»204. Σταδιακa 

                                     
196 Λουκ. β΄, 29-32. Περd αéτοÜ βλ. ΔHM. B. OIKONOMIΔH, Συµεών, ΘHE, τ. 
11, στ. 531-533. 
197 Bλ. AΠOΣTOΛIKAI ΔIATAΓAI, H΄, MH΄. PG 1, 1057AB. Πρβλ. 
ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 77-78. 
198 Bλ. AΠOΣTOΛIKAI ΔIATAΓAI H΄, IΓ΄. PG 1, 1108D-1109A. 
199 ^O ≈µνος αéτeς προέρχεται àπe τe ¨ουδαϊκe τελετουργικe καd σηµαίνει 
«A¨νεÖτε τeν Kύριον». 
200 Aéτc ™ µικρc δοξολογία παραδόθηκε στοfς χριστιανοfς àπe τοfς 
àποστόλους. Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 77. 
201 Ψαλµ. 94, 6. 
202 Στcν àρχαία \Eκκλησία ψαλλόταν πρdν καd µετa τcν εéαγγελικc περικοπή. 
Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 78. 
203 ^O ≈µνος αéτeς θεωρεÖται ποίηµα τοÜ \Aµβροσίου Mεδιολάνων. Ψάληκε γιa 
πρώτη φορa στc βάπτιση τοÜ îεροÜ Aéγουστίνου, µετa τeν θρίαµβο τÉς 
çρθοδοξίας κατa τ΅ν αîρετικ΅ν. Bλ. ¬π.π. 
204 ^O ≈µνος αéτeς ψάλλεται µία φορa τeν χρόνο, τe Μέγα Σάββατο. Kατa τcν 
àρχαία âποχc µέχρι καd τeν \Iουστινιανe ψαλλόταν στc θεία λειτουργία τοÜ 
\Iακώβου τοÜ àδελφοθέου, ïπόταν àντικαταστάθηκε µb τeν χερουβικe ≈µνο 
«Oî τa χερουβείµ…». Bλ. ¬π.π. 
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¬µως οî µικροd αéτοd ≈µνοι àντικαταστάθηκαν àπe 
µεγαλύτερους205. 

Οî \Aποστολικbς Διαταγbς ïρίζουν ¬τι, iν δbν εrναι 
δυνατeν οûτε σb ο¨κία, οûτε στcν âκκλησία, νa συναθροισθοÜν οî 
πιστοί, τότε ï καθένας iς ψάλλει, iς àναγινώσκει καd iς 
προσεύχεται ε€τε µόνος του, ε€τε δύο δύο, ε€τε τρεÖς τρεÖς, 
σύµφωνα µb τe λόγιο τοÜ Kυρίου «οy γάρ ε¨σι δύο j τρεÖς 
συνηγµένοι ε¨ς τe âµeν ùνοµα, âκεÖ ε¨µι âν µέσω αéτ΅ν»206. Στdς 
\Aποστολικbς Διαταγbς àναφέρεται ¬τι οî πιστοd πρέπει νa 
συναθροίζονται καd νa ψάλλουν πρωd καd βράδυ· τe πρωd νa 
λέγουν τeν ψαλµe 62 καd τe àπόγευµα τeν ψαλµe 140. Aéτc ™ 
παράδοση συνεχίζεται àπe τότε µέχρι καd σήµερα, àφοÜ κάθε 
πρωd στeν ùρθρο καd πιe συγκεκριµένα στeν ëξάψαλµο 
àπαγγέλλουµε τeν ψαλµe 62 «^O Θεός, ï Θεός µου πρeς σb 
çρθρίζω…», âν΅ τe àπόγευµα στeν ëσπερινe ψάλλουµε τeν 
ψαλµe 140 «Kύριε, âκέκραξα πρeς σb…»207. 

^O ±γιος \Aθανάσιος \Aλεξανδρείας, ¬πως àναφέρει ï 
±γιος AéγουστÖνος στdς \Εξοµολογήσεις του, öβαζε τeν 
àναγνώστη νa ψάλλει τοfς ψαλµούς, êπλa καd χωρdς τσακίσµατα, 
σaν νa qταν µουσικc àπαγγελία καd ùχι ψαλµωδία. Oî µεγάλοι 
Πατέρες τÉς \Eκκλησίας προτιµοÜσαν οî ψαλµοd νa 
àπαγγέλλονται êπλa καd àνεπιτήδευτα, χωρdς âξεζητηµένη 

                                     
205 Aéτeς εrναι καd ï λόγος, γιa τeν ïποÖο πολλοd ≈µνοι τ΅ν πρώτων α¨ώνων 
δbν σώζονται σήµερα. Bλ. ΣΠYP. Γ. MAKPH, Kοντάκιον, ΘHE, τ. 7, στ. 784. 
ΨAPIANOY, Λειτουργία, ¬π.π., σσ. 122-123: «Te ‘Eéλογητeς ï Θεeς…’, τe 
‘Mέγα âστd τe τÉς εéσεβείας µυστήριον…’ καd ôλλα, ποf âµεÖς τa ψάλλοµε στc 
θεία Λειτουργία, εrναι àπe τοfς ≈µνους τÉς àποστολικÉς \Eκκλησίας, ποf 
σώθηκαν µέσα στa βιβλία τÉς KαινÉς Διαθήκης». 
206 Bλ. Διαταγαd τ΅ν \Aποστόλων H΄, ΛΔ΄. PG 1, 1037A. Πρβλ. Mατθ. ιη΄, 20. 
207 Bλ. AΠOΣTOΛIKAI ΔIATAΓAI, Bιβλ. B΄, Περd âπισκόπων, πρεσβυτέρων 
καd διακόνων, κεφ. 59, PG 1, 744AB. (SC 320, σ. 324): «àλλ\ ëκάστης ™µέρας 
συναθροίζεσθε ùρθρου καd ëσπέρας, ψάλλοντες καd προσευχόµενοι âν τοÖς 
KυριακοÖς, ùρθρου µbν λέγοντες ψαλµeν τeν ξβ΄, ëσπέρας δb τeν ρµ΄. Mάλιστα 
δb âν τFÉ ™µέρ ÷α τοÜ Σαββάτου, καd âν τFÉ τοÜ Kυρίου àναστασίµ ω, τFÉ KυριακFÉ, 
σπουδαιοτέρως àπαντÄτε, αrνον àναπέµποντες τ΅ Θε΅ τ΅ ποιήσαντι τa ¬λα 
διa \IησοÜ, καd αéτeν ε¨ς ™µÄς âξαποστείλαντι, καd συγχωρήσαντι παθεÖν, καd 
âκ νεκρ΅ν àναστήσαντι». Πρβλ. AΛYΓIZAKH, Θέµατα, ¬π.π., σ. 36. Bλ. 
AΠOΣTOΛIKAI ΔIATAΓAI, Bιβλ. B΄, Περd âπισκόπων, πρεσβυτέρων καd 
διακόνων, κεφ. 54, PG 1, 717CD. (BEΠEΣ 2, σ. 50): «Διa τοÜτο, t âπίσκοποι, 
µελλόντων •µ΅ν ε¨ς προσευχcν àπαντÄν, µετa τcν àνάγνωσιν καd τcν 
Ψαλµ ωδίαν καd τcν âπd ταÖς ΓραφαÖς διδασκαλίαν, ï διάκονος ëστgς πλησίον 
•µ΅ν µετa •ψηλÉς φωνÉς λεγέτω· ‘Mήτις κατά τινος· µήτις âν •ποκρίσει’». 
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µουσικc âπένδυση208. ^O M. Bασίλειος, περιγράφοντας µιa 
àγρυπνία τÉς âποχÉς του, àναφέρει ¬τι ï λαeς χωρίζεται σb δύο 
χορούς, οî ïποÖοι ψάλλουν àλληλοδιαδόχως, ε€τε 
âπαναλαµβάνοντας τeν €διο στίχο, ε€τε ï ≤νας χορeς τeν ≤να 
στίχο καd ï ôλλος χορeς τeν ëπόµενο. ≠Yστερα πάλιν àρχίζει 
κάποιος νa ψάλλει, καd οî •πόλοιποι ψάλλουν τa àκροτελεύτια. 
Kαd öτσι διανύεται ¬λο τe βράδυ. Mb αéτe τeν τρόπο λοιπeν καd 
µb τcν ποικιλία τÉς ψαλµωδίας ™ καρδία µένει àµετεώριστη καd ï 
νοÜς προσηλωµένος στa θεÖα λόγια209. 

Kατa τοfς τρεÖς πρώτους µετa Xριστeν α¨΅νες, λόγω τοÜ 
¬τι ™ µουσικc qταν êπλούστερη210, ïλόκληρος ï λαeς öψαλλε στdς 

                                     
208 Bλ. AYΓOYΣTINOY, \Eξοµολογήσεις, σ. 129. Πρβλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, 
¬π.π., σ. 29. Aéτc τcν παράδοση, âξ ôλλου, εrχαν παραλάβει οî Πατέρες τÉς 
\Eκκλησίας àπe τcν πρώτη χριστιανικc \Eκκλησία, δηλαδc ™ ψαλµωδία νa 
εrναι êπλÉ καd àνεπιτήδευτη. Bλ. ΠAPH, o÷Ασµα, σ. 17. 
209 Bλ. MEΓAΛOY BAΣIΛEIOY, \Eπιστολc 207, 3, PG 32, 764AB: «\Eκ νυκτeς 
γaρ çρθρίζει παρ\ ™µÖν ï λαeς âπd τeν οrκον τÉς προσευχÉς, καd âν πόνω καd 
θλίψει καd συνοχFÉ δακρύων âξοµολογούµενοι τ΅ Θε΅, τελευταÖον 
âξαναστάντες τ΅ν προσευχ΅ν, ε¨ς τcν ψαλµ ωδίαν καθίστανται. Kαd νÜν µέν, 
διχFÉ διανεµηθέντες, àντιψάλλουσιν àλλήλοις, ïµοÜ µbν τcν µελέτην τ΅ν 
λογίων âντεÜθεν κρατύνοντες, ïµοÜ δb καd τcν προσοχcν καd τe àµετεώριστον 
τ΅ν καρδι΅ν ëαυτοÖς διοικούµενοι· öπειτα πάλιν âπιτρέψαντες ëνd κατάρχειν 
τοÜ µέλους, οî λοιποd •πηχοÜσι· καd ο≈τως âν τFÉ ποικιλί÷α τÉς ψαλµ ωδίας τcν 
νύκτα διενεγκόντες, µεταξf προσευχόµενοι, ™µέρας ¦δη •πολαµπούσης, πάντες 
κοινFÉ, ½ς âξ ëνeς στόµατος καd µιÄς καρδίας, τeν τÉς âξοµολογήσεως ψαλµeν 
àναφέρουσι τ΅ Kυρίω, €δια ëαυτ΅ν ≤καστος τa ®ήµατα τÉς µετανοίας 
ποιούµενοι». Πρβλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σ. 16. ΠAPH, oAσµα, ¬π.π., σ. 
17, •ποσηµ. 45. ΣΚΑΛΤΣΗ, ΘηκαρÄς, σσ. 61-62. 
210 ≠Oπως àναφέρει ï µητρ. Δ. Ψαριανός, ¬σο πιe παλιa προχωροÜµε στcν 
âκκλησιαστικc µουσική, τόσο πιe êπλÉ βρίσκουµε τc µελωδικc µορφc τοÜ 
âκκλησιαστικοÜ ôσµατος. Oî καλλωπισµοί, τa στολίδια καd τa τσακίσµατα, 
¬πως çνοµάζονται στc βυζαντινc µουσικc τa ποικίλµατα, εrναι µεταγενέστερες 
âπεξεργασίες πάνω σb παλαιότερες µελωδίες. Bλ. ΨAPIANOY, \Aκάθιστος, 
¬π.π., σσ. 11-12, •ποσηµ. 16. ≠Oπως àναφέρει àκόµη ï µητρ. Δ. Ψαριανός, τa 
àντιπροσωπευτικa στοιχεÖα τοÜ àρχαίου µέλους εrναι ™ êπλότητα τÉς 
µελωδικÉς γραµµÉς, ™ περιωρισµένη öκταση στdς βαθµίδες τÉς κλίµακας, 
δηλαδc ™ φωνητικc µεσότητα, ™ χρήση àπe τeν µελουργe λιτ΅ν µελωδικ΅ν καd 
ρυθµικ΅ν σχηµάτων, ™ àνέλιξη τοÜ ôσµατος µb φυσικότητα καd ™ σύναψη τ΅ν 
µουσικ΅ν φράσεων µb τa €δια σχήµατα, ™ δωρικc êδρότητα, καθgς καd ™ 
àποφυγc συχν΅ν µεταβάσεων σb ôλλα γένη, τρόπους καd τόνους. Aéτa τa 
στοιχεÖα εrναι âκεÖνα τa ïποÖα ξεχωρίζουν ≤να àρχαÖο àπe ≤να σύγχρονο 
µέλος. Bλ. ΨAPIANOY, Θεοτόκος, ¬π.π., σ. 7. Kατa τοfς πρώτους 
χριστιανικοfς α¨΅νες χρησιµοποιήθηκε στcν âκκλησιαστικc µουσικc κυρίως τe 
διατονικe γένος. ≠Oπως àναφέρει ï π. Σπυρίδων \Aντωνίου, «τe διατονικe 



 78 

συνάξεις τ΅ν χριστιαν΅ν καd öτσι δινόταν ™ εéκαιρία σb κάθε 
χριστιανe νa συµµετέχει âνεργa στdς διάφορες àκολουθίες καd 
στa Μυστήρια τÉς χριστιανικÉς \Eκκλησίας211. ^H δηµιουργία 
îεροψαλτικ΅ν χορ΅ν qταν àδύνατη στcν πρωτοχριστιανικc 
\Eκκλησία, λόγω τ΅ν πολλ΅ν καd ποικίλων àναγκ΅ν, ποf 
•πÉρχαν σ\ αéτή212. \Eξ ôλλου οî χριστιανοd τ΅ν πρώτων τρι΅ν 
α¨ώνων δbν εrχαν τcν πολυτέλεια νa àσχοληθοÜν µb τdς τέχνες, 
καd πιe ε¨δικa µb τc µουσική, àφοÜ βρίσκονταν συνεχ΅ς •πe 
διωγµόν213. Mετa τeν τέταρτο α¨΅να γίνεται µιa µεγάλη àλλαγή 
στeν χ΅ρο τÉς \Εκκλησίας214. Mετa τeν M. KωνσταντÖνο οî 
âξωτερικbς συνθÉκες ôλλαξαν, µb àποτέλεσµα νa àλλάξει καd νa 
âξελιχθεÖ ï χαρακτÉρας τÉς λατρείας. Σ\ αéτe συνέτεινε καd ™ 
âπίδραση τοÜ τελετουργικοÜ τÉς αéτοκρατορικÉς αéλÉς215. ^Η 
àνάπτυξη τÉς ψαλµωδίας, ™ ïποία σταδιακa γινόταν πιe 
πολύπλοκη καd περίτεχνη, ôρχισε νa προκαλεÖ χασµωδίες, καd 
öτσι οî χοροd τ΅ν ψαλτ΅ν àντικατέστησαν τe âκκλησίασµα216. 
Δηµιουργήθηκε λοιπeν ™ àνάγκη νa θεσµοθετηθοÜν κάποιοι 

                                                                                     
γένος θεωρεÖται τe àρχαιότερο àπe τa τρία γένη καί, ¬πως διαπιστώνεται, 
εrναι τe πιe êπλe καd τe φυσικό». ANTΩNIOY, Mορφολογία, ¬π.π., σ. 79 
211 Bλ. BOYPΛH, Δογµατικοηθικαί, ¬π.π., σ. 70: «Kύριον χαρακτηριστικeν 
γνώρισµα τοÜ µέλους αéτÉς τÉς περιόδου (τÉς πρωτοχριστιανικÉς) qτο ™ 
êπλότης. \Eπειδc δb τοÜτο διεµορφώθη âντeς τοÜ λειτουργικοÜ χώρου τÉς 
\Eκκλησίας, εrχεν qθος σεµνόν, îεροπρεπές, µυσταγωγικeν καd κατανυκτικόν». 
Πρβλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σ. 28. 
212 Bλ. ¬π.π., σ. 15. 
213 Σb πολλbς περιοχbς οî àκολουθίες τελοÜνταν µυστικa στdς κατακόµβες. Bλ. 
ΠAPH, o÷Ασµα, ¬π.π., σ. 17. 
214 Bλ. ΠAPH, oAσµα, ¬π.π., σ. 7: «Teν Δ΄ α¨΅να, λόγω τÉς καταπαύσεως τ΅ν 
διωγµ΅ν, τÉς διαµορφώσεως τ΅ν àκολουθι΅ν καd τÉς àναπτύξεως τÉς 
•µνογραφίας, ™ ψαλµ ωδία θa πάρ Fη µιa νέα µορφή». \Ακόµη οî •µνογράφοι-
µελωδοd τοÜ Δ΄ καd E΄ α¨΅να ταυτόχρονα µb τc δηµιουργία καd σύνθεση τ΅ν 
≈µνων κάνουν καd τcν µελοποίησή τους. Bλ. ANTΩNIOY, Eîρµολόγιον, σσ. 
61-62. 
215 Bλ. ΣMEMAN, \Eκκλησία, ¬π.π., σ. 209: «^H àλλαγc στdς âξωτερικbς 
συνθÉκες, ποf χαρακτηρίζει τcν περίοδο µετa τeν KωνσταντÖνο, 
àντανακλÄται, πρ΅τ\ àπ\ ¬λα, στοfς πελώριους ναούς, ποf δηµιούργησαν τcν 
àνάγκη καd γιa àνάλογη ‘αûξηση’ τοÜ λειτουργικοÜ •λικοÜ. ^H âπίδραση τοÜ 
τελετουργικοÜ τÉς αéτοκρατορικÉς αéλÉς öπαιξε àναµφισβήτητα ≤να µεγάλο 
ρόλο στcν ‘αûξηση’ αéτc καd στcν âξέλιξη τÉς âξωτερικÉς µεγαλοπρέπειας τÉς 
λατρείας». 
216 Bλ. BOYPΛH, Δογµατικοηθικαί, ¬π.π., σσ. 98-99: «Πρeς αéστηρaν τήρησιν 
τÉς εéρύθµου ψαλµ ωδίας ™ àρχαία \Eκκλησία œρισε τcν ε¨δικcν τάξιν τ΅ν 
ψαλτ΅ν, ο¥τινες ™γοÜντο τÉς ψαλµ ωδίας». 
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κανόνες, àναφορικa µb τc διακονία τοÜ îεροψάλτη217. Στcν âν 
Λαοδικεί÷α τοπικc Σύνοδο τe 360 µ.X. µb τeν IE΄ κανόνα της 
àπαγορεύεται νa ψάλλουν àπe τeν ôµβωνα218 τÉς \Eκκλησίας 
ïποιοιδήποτε ôλλοι, âκτeς àπe τοfς καθωρισµένους 
îεροψάλτες219. \Eπίσης ï OE΄ κανόνας τÉς ΣT΄ âν Tρούλλω 
O¨κουµενικÉς Συνόδου, ποf πραγµατοποιήθηκε τe 553 µ.X., 
ïρίζει ¬τι οî îεροψάλτες πρέπει νa ψάλλουν µb εéλάβεια καd 
κατάνυξη καd νa µc χρησιµοποιοÜν φωνbς καd βοbς ôτακτες220. 

                                     
217 Περd αéτοÜ βλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σ. 16. 
218 Bλέπουµε âδ΅ ¬τι οî ψάλτες τcν âποχc âκείνη öψαλλαν àπe τeν ôµβωνα. 
\Aργότερα, àπe τeν ôµβωνα ½ρίστηκε νa γίνεται µόνο τe κήρυγµα, καd öτσι οî 
ψάλτες στεκόντουσαν δεξιa καd àριστερά, ¬πως καd σήµερα. Bλ. 
ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 84. 
219 Bλ. NIKOΔHMOY, Πηδάλιον, ¬π.π., σ. 426: «Περd τοÜ, µc δεÖν πλέον τ΅ν 
κανονικ΅ν Ψαλτ΅ν, τ΅ν âπd τeν ôµβωνα àναβαινόντων καd àπe διφθέρας 
ψαλλόντων, ëτέρους τινaς ψάλλειν âν \Eκκλησί÷α». Στcν ëρµηνεία τοÜ 
παρόντος κανόνος àναφέρονται τa àκόλουθα: «\Eµποδίζει ï παρgν Kανgν τe 
νa ψάλλ Fη ε¨ς τcν \Eκκλησίαν ¬ποιος θέλει, àλλa µόνοι οî Ψάλται οî κανονικοί, 
οî âν Kλήρω δηλ. συνηριθµηµένοι καd χειροτονηµένοι ε¨ς κάθε \Eκκλησίαν, 
ο¥τινες àναβαίνουσιν âπ\ ôµβωνος, καd ψάλλουσι µb ψαλτικaς µεµβράνας 
(διφθέραι γaρ τa δέρµατα çνοµάζονται, âξ zν γίνονται αî µεµβράναι) j καd 
χαρτίνας. \Aταξία γaρ àκολουθεÖ καd χασµ ωδία, âaν ψάλλ Fη ¬ποιος τύχει 
àµαθής, καd âκ τοÜ âναντίου εéταξία, ¬ταν ψάλλουν οî διωρισµένοι Ψάλται, 
καd ψαλτικ΅ν öµπειροι». 
220 Bλ. NIKOΔHMOY, Πηδάλιον, ¬π.π., σσ. 285-286: «Tοfς âπd τ΅ ψάλλειν âν 
ταÖς \Eκκλησίαις παραγινοµένους βουλόµεθα, µήτε βοαÖς àτάκτοις κεχρÉσθαι, 
καd τcν φύσιν πρeς κραυγcν âκβιάζεσθαι, µήτε τι âπιλέγειν τ΅ν µc âκκλησί÷α 
êρµοδίων τε καd ο¨κείων· àλλa µετa πολλÉς προσοχÉς καd κατανύξεως τaς 
τοιαύτας ψαλµ ωδίας προσάγειν τ΅ τ΅ν κρυπτ΅ν âφόρω Θε΅. EéλαβεÖς γaρ 
öσεσθαι τοfς υîοfς \Iσραcλ τe îερeν âδίδαξε λόγιον». Στcν ëρµηνεία τοÜ 
παρόντος κανόνος àναφέρονται τa àκόλουθα: «^H âν ταÖς âκκλησίαις γινοµένη 
ψαλµ ωδία, παρακάλεσίς âστι πρeς τeν Θεόν, διa νa âξιλεωθ FÉ ε¨ς τaς êµαρτίας 
µας. ≠Oποιος δb παρακαλεÖ καd δέεται, πρέπει νa öχFη qθος ταπεινeν καd 
κατανενυγµένον· τe δb νa κραυγάζFη τινaς δηλοÖ qθος θρασf καd àνευλαβές. Διa 
τοÜτο προστάζει ï παρgν Kανών, ¬τι οî ψάλλοντες ε¨ς τaς âκκλησίας νa µc 
βιάζουν τcν φύσιν των ε¨ς τe νa φωνάζουν δυνατά, àλλa µήτε ôλλο τι νa 
λέγουν àνάρµοστον ε¨ς τcν \Eκκλησίαν. ΠοÖα δb εrναι τa àνάρµοστα ε¨ς τcν 
\Eκκλησίαν; àποκρίνεται ï ëρµηνεfς ZωναρÄς, ¬τι εrναι τa γυναικοπρεπÉ 
µέλη, καd τa µινυρίσµατα, (ταéτeν ε¨πεÖν τa πολλa τερερίσµατα, καd ™ 
•περβολικc τ΅ν µελωδι΅ν ποικιλία, ™ ïποία κλίνει ε¨ς πορνικa ÷ôσµατα)· ταÜτα 
οsν πάντα προστάζει ï παρgν Kανgν νa λείψουν àπe τcν \Eκκλησίαν, καd οî 
ψάλλοντες νa προσφέρουν τaς ψαλµ ωδίας µb πολλcν προσοχcν ε¨ς τeν Θεόν, 
ïποÜ βλέπει ε¨ς τa àπόκρυφα τÉς καρδίας, δηλ. ε¨ς τcν νοερ΅ς âν καρδί÷α 
γινοµένην ψαλµ ωδίαν καd προσευχcν µÄλλον, j ε¨ς τaς âξωτερικaς κραυγάς. 
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\Eπd \IουστινιανοÜ στeν ναe τÉς τοÜ ΘεοÜ Σοφίας στcν 
Kωνσταντινούπολη εrχε ε€κοσι πέντε ψάλτες καd ëκατeν δέκα 
àναγν΅στες, οî ïποÖοι âκπλήρωναν τa καθήκοντα τ΅ν ψαλτ΅ν221. 

Kατa τeν Δ΄ α¨΅να, µετa τe διάταγµα τ΅ν Μεδιολάνων, 
âµφανίστηκαν διάφοροι αîρετικοί, οî ïποÖοι προσπαθοÜσαν µb 
ποικίλους àθέµιτους τρόπους νa παρασύρουν τοfς πιστούς222. ^O 
αîρεσιάρχης ‰Aρειος223, καθgς καd οî çπαδοd τοÜ αîρεσιάρχη 
\Aπολιναρίου224, προσπαθοÜσαν νa προσελκύσουν τοfς πιστοfς 
στcν α¥ρεσή τους, χρησιµοποι΅ντας τc θυµελικc µουσική, τcν 
ïποία χρησιµοποιοÜσαν στa θέατρα225. Oî çπαδοd τοÜ \Aρείου, 
¬πως àναφέρει ï îστορικeς Σωκράτης, µαζεύονταν τa 
Σαββατοκυρίακα öξω àπe τcν πόλη καd öψαλλαν àντιφωνικa 
κατa τe πλεÖστον µέρος τÉς νύκτας226. ≠Oπως àναφέρει ï €διος 
îστορικός, οî αîρετικοd àρειανοd περνοÜσαν διa µέσου τÉς πόλεως 
καί, àφοÜ öβγαιναν àπe τdς πύλες, öψαλλαν πολλbς φορbς τcν 
€δια èδή: «ΠοÜ ε¨σιν οî λέγοντες τa τρία µίαν δύναµιν»; Tότε καd 
ï \Iωάννης (προφαν΅ς ï Xρυσόστοµος), γιa νa µc παρασυρθοÜν 
οî êπλοÖ χριστιανοί, παρακινοÜσε τοfς χριστιανοfς νa κάνουν 
καd âκεÖνοι àγρυπνίες, χρησιµοποι΅ντας çρθόδοξους ≈µνους. 
≠Oµως µιa φορa συγκρούστηκαν οî χριστιανοd µb τοfς àρειανούς, 

                                                                                     
Διότι τe îερeν τοÜ ΛευϊτικοÜ διδάσκει, νa Fqναι εéλαβεÖς πρeς τeν Θεeν οî υîοd 
\Iσραήλ». Πρβλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 85. 
221 Bλ. ΔHMHTPIOY KΩNΣTANTINIΔH, Σοφίας τοÜ ΘεοÜ, Nάος, ΘHE, τ. 11, 
στ. 324-342. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 85. ANTΩNIOY, 
Mορφολογία, ¬π.π., σ. 41. 
222 Bλ. ΠAPH, oAσµα, ¬π.π., σ. 18. ΚΑΨΑΝΗ, \Εκκλησία, σ. 67. 
223 ^O ‰Aρειος διετέλεσε îερέας καd θεολόγος στcν \Εκκλησία τÉς \Aλεξανδρείας 
(260 περίπου-336). Bλ. ΠAN. K. XPHΣTOY, ‰Aρειος, ΘHE, τ. 3, στ. 92-96. 
224 ^O Λαοδικείας \Aπολινάριος •πÉρξε αîρετικeς θεολόγος τοÜ Δ΄ α¨ώνα (310-
390 περίπου). Bλ. ΠAN. K. XPHΣTOY, \Aπολινάριος, ΘHE, τ. 2, στ. 1114-
1118. 
225 ^O ‰Aρειος µάλιστα συνέγραψε διάφορα αîρετικa ôσµατα καθgς καd τcν 
«Θάλεια», ™ ïποία èνοµάστηκε öτσι àπe τe ùνοµα µιÄς àπe τdς âννέα µοÜσες, 
οî ïποÖες προστάτευαν τcν κωµωδία καd τa γέλια. Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, 
\Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 86. 
226 Bλ. ΣΩKPATOYΣ ΣXOΛAΣTIKOY, \Eκκλησιαστικc îστορία, βιβλ. VI, κεφ. 
H΄, PG 67, 688CD-689A: «Oî \Aρειανίζοντες, œσπερ öφηµεν, öξω τÉς πόλεως 
τaς συναγωγaς âποιοÜντο. ^Hνίκα οsν ëκάστης ëβδοµάδος ëορταd 
κατελάµβανον, φηµd δc τό τε Σάββατον καd ™ Kυριακή, âν αxς αî συνάξεις κατa 
τaς âκκλησίας ε¨ώθασι γίνεσθαι, αéτοd âντeς τ΅ν τÉς πόλεως πυλ΅ν περd τaς 
στοaς àθροιζόµενοι, καd èδaς àντιφώνους πρeς τcν \Aρειανcν δόξαν 
συντιθέντες Fqδον· καd τοÜτο âποίουν κατa τe πλεÖστον µέρος τÉς νυκτός». 
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καd àπέθαναν µερικοd καd àπe τdς δύο παρατάξεις. ‰Eτσι ï 
αéτοκράτορας àπαγόρευσε στοfς àρειανοfς νa ψάλλουν 
δηµόσια227. 

^H δυσκολία, ποf παρουσιάστηκε στcν àντιµετώπιση τ΅ν 
αîρετικ΅ν ≈µνων, qταν ¬τι οî αîρετικοd ≈µνοι περιεÖχαν πιe 
γοητευτικc µουσική. Oî Πατέρες τÉς \Eκκλησίας προσπάθησαν µb 
διάφορα θεµιτa µέσα νa àναχαιτίσουν τοfς αîρετικοfς ≈µνους, 
àλλa ™ προσπάθειά τους àπέβη µάταιη. ‰Eτσι, γιa νa µπορέσουν 
νa πολεµήσουν τοfς αîρετικοfς ≈µνους, χρησιµοποίησαν καd 
αéτοd γοητευτικa ôσµατα, τa ïποÖα ¬µως περιεÖχαν çρθόδοξα 
λόγια, καd öτσι µb αéτe τeν τρόπο àναχαίτισαν τοfς αîρετικούς228. 
^YπÉρχε βέβαια καd ™ ôλλη µερίδα τ΅ν πιστ΅ν, ™ ïποία qταν 
συντηρητικώτερη, καd προτιµοÜσε τcν àνεπιτήδευτη καd êπλÉ 
ψαλµωδία. Mερικοd àπe τοfς çρθόδοξους ≈µνους, οî ïποÖοι 
συνετέθησαν κατa τcν περίοδο αéτή, εrναι καd οî àκόλουθοι: ^O 
≈µνος «^O µονογενcς Yîeς καd Λόγος τοÜ ΘεοÜ…», ï χερουβικeς 
≈µνος229, ï τρισάγιος ≈µνος «≠Aγιος ï Θεός, ±γιος ¨σχυρός, ±γιος 
àθάνατος, âλέησον ™µÄς»230, καθgς καd τe Σύµβολο τÉς Πίστεως, 
τe ïποÖο πρe τοÜ Xρυσοστόµου ψαλλόταν στcν \Eκκλησία231. 

                                     
227 Bλ. ΣΩKPATOYΣ ΣXOΛAΣTIKOY, \Eκκλησιαστικc îστορία, βιβλ. VI, κεφ. 
H΄, PG 67, 689AC. 
228 Γρηγόριος ï Θεολόγος καd \Iωάννης ï Xρυσόστοµος συνέθεσαν çρθόδοξα 
\Aντίφωνα, στa ïποÖα χρησιµοποίησαν γοητευτικc µουσική, γιa νa 
προσελκύσουν τοfς πιστοfς στe νa τa ψάλλουν, καd öτσι νa µcν παρασυρθοÜν 
àπe τdς κακοδοξίες τ΅ν αîρετικ΅ν. ^O M. \Aθανάσιος ε¨σήγαγε στcν 
\Aλεξάνδρεια γοητευτικc µουσική, γιa νa µπορέσει νa προσελκύσει στcν 
çρθόδοξη πίστη τοfς Mελετιανούς, οî ïποÖοι öψαλλαν τοfς ≈µνους, 
χορεύοντας. Te €διο öκανε καd \Eφραdµ ï Σύρος, ï ïποÖος συνέταξε εéχάριστες 
èδbς καd ¬ρισε κοπέλλες νa τdς ψάλλουν •πe τc διεύθυνσή του τdς Kυριακbς 
στdς âκκλησίες τÉς ‰Eδεσσας καd Mεσοποταµίας. Te €διο öκανε καd ï 
\Aµβρόσιος στa Mεδιόλανα. Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 
88. Πρβλ. ΣΠYP. Γ. MAKPH, Kοντάκιον, ΘHE, τ. 7, στ. 783. ^H ψαλµωδία, 
κατa τeν Γ. \Aγγελινάρα, εrναι ≤να ¨σχυρe ¬πλο, τe ïποÖο àποστοµώνει τοfς 
αîρετικούς. Bλ. AΓΓEΛINAPA, Mελουργία, ¬π.π., σ. 4. 
229 Bλ. NIK. E. TZIPAKH, Xερουβικόν, ΘHE, τ. 12, στ. 119-121. 
230 Bλ. ΘEOΔΩPOY HPAKΛEIAΣ, \Eκ τÉς ε¨ς \Hσαΐαν âξηγήσεως, PG 18, 
1328BC: «Προκοπcν διανοίας καd δίδαγµα ψυχÉς àγαθeν δηλοÖ ™ προκειµένη 
προσευχή. Oéχ ½ς γaρ τοÜ ΘεοÜ ε¨ς êγιασµeν προκόπτοντος τe ±γιος âλέγετο, 
àλλ\ αéτοÜ τοÜ προσευχοµένου ε¨ς êγιασµeν προκεκωπότος καd τe µεγαλεÖον 
τοÜ ΘεοÜ καd •ψηλeν κατειληφότος· τότε γaρ µάλιστα àληθ΅ς ±γιος καd 
•ψηλeς νοηθείη εrναι Θεός, ¬τ\ iν προκόψασα ψυχc âνίδοι τeν ùντως ùντα 
Θεeν δικαίως µετιόντα τaς κρίσεις». Bλ. KAIΣAPIOY, Διάλογοι τέσσαρες, PG 
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38, 869: «\Aλλa µετa Mωσέως καd Παύλου, καd τÉς φωνÉς τ΅ν Xερουβdµ καd 
Σεραφdµ àκούσωµεν, ≠Aγιος, ±γιος, ±γιος, àσιγήτως βοώντων. Oé γaρ δdς j 
τετράκις τοÜτό φασι τa πνευµατικa âκεÖνα καd θεοφόρα ζ΅α, οéδ\ αs πάλιν 
µονοφωνοÜσιν, ¦, ≠Aγιοι, ±γιοι, φασίν, ¥να µc τe ëνικeν πολυώνυµον 
àποφαίνωσιν àλλa τρισd µbν τeν êγιασµeν àσιγήτως àναφωνοÜσιν, ëνικ΅ς δb 
àποφαίνονται· ¥να µc πολυθεΐαν τοÖς νηπιόφροσιν •ποσπείρωσιν». Kάποιοι 
•παινίσσονται ¬τι στa δύο προαναφερθέντα χωρία οî Θεόδωρος \Hρακλείας 
καd Kαισάριος, àδελφeς Γρηγορίου τοÜ Θεολόγου, •παινίσσονται τeν τρισάγιο 
≈µνο. ≠Oµως οî δύο προαναφερθέντες âκκλησιαστικοd συγγραφεÖς δbν κάνουν 
ïποιαδήποτε àναφορa στeν τρισάγιο ≈µνο, àλλa êπλa ëρµηνεύουν τe χωρίο 
τοÜ ^Ησαΐα «καd âκέκραγεν ≤τερος πρeς τeν ≤τερον καd öλεγον· ±γιος, ±γιος, 
±γιος Kύριος σαβαώθ, πλήρης πÄσα ™ γÉ τÉς δόξης αéτοÜ» (^Ησαΐα στ΄ 3). ^O 
τρισάγιος ≈µνος öγινε µb τeν àκόλουθο τρόπο: Bλ. ΘEOΦANOYΣ, 
Xρονογραφία àπe ΔιοκλητιανοÜ ≤ως Mιχαcλ καd Θεοφυλάκτου τοÜ υîοÜ 
αéτοÜ βασιλέως, PG 108, 244C-248A: «\Eπd τούτου τοÜ âν êγίοις Πρόκλου 
σεισµοd γεγόνασι µεγάλοι âν Kωνσταντινουπόλει âπd τέσσαρας µÉνας. ≠Ωστε 
φοβηθέντες οî Bυζάντιοι öφυγον öξω τÉς πόλεως âν τ΅ λεγοµένω Kάµπω, καd 
qσαν διηµερεύοντες σfν τ΅ âπισκόπω âν ταÖς πρeς Θεeν δεήσεσι λιτανεύοντες. 
\Eν µι÷Ä οsν κυµαινοµένης τÉς γÉς, καd παντeς τοÜ λαοÜ κράζοντος τό, Kύριε, 
âλέησον, âκτεν΅ς, περd œραν τρίτην, ôφνω πάντων ïρώντων συνέβη •πe θείας 
δυνάµεως àρθÉναί τινα νεανίσκον ε¨ς τeν àέρα, καd àκοÜσαι θείας φωνÉς 
παρεγγυούσης αéτ΅ àναγγεÖλαι τ΅ âπισκόπω καd τ΅ λα΅, λιτανεύειν ο≈τω καd 
λέγειν· ≠Aγιος ï Θεός, ±γιος ¨σχυρός, ±γιος àθάνατος, âλέησον ™µÄς· µηδbν 
≤τερον προστιθέντας. ^O δb âν àγίοις Πρόκλος ταύτην δεξάµενος τcν àπόφασιν 
âπέτρεψε τ΅ λα΅ ψάλλειν ο≈τω, καd εéθέως öστη ï σεισµός. ^H δb µακαρία 
Πουλχερία καd ï ταύτης àδελφeς •περαγασθέντες τ΅ θαύµατι, âθέσπισαν κατa 
πÄσαν τcν ο¨κουµένην τeν θεÖον τοÜτον ψάλλεσθαι ≈µνον· καd àπe τότε 
παρέλαβον πÄσαι αî âκκλησίαι καθ\ ëκάστην ™µέραν ÷ôδειν αéτeν τ΅ Θε΅». 
Erναι φανερe ¬τι ï ≈µνος αéτeς δbν συνετέθη àπe ôνθρωπο, àλλa 
àποκαλύφθηκε στοfς àνθρώπους àπe τeν Θεό. ΘεωροÜµε ¬τι εrναι âσφαλµένη 
™ ôποψη τοÜ îστορικοÜ Γεωργίου Παπαδοπούλου ¬τι ï τρισάγιος ≈µνος 
àποδίδεται στeν Πρόκλο, àρχιεπίσκοπο Kωνσταντινουπόλεως, µαθητc καd 
διάδοχο τοÜ \Iωάννου Xρυσοστόµου. Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, 
¬π.π., σ. 95. Λίγο χρόνο µετa τcν ε¨σαγωγc τοÜ τρισαγίου ≈µνου Πέτρος ï 
Kναφεfς, ï ïποÖος qταν τέως πρεσβύτερος τοÜ ναοÜ τÉς êγίας Bάσσης, ποf 
βρίσκεται στc Xαλκηδόνα, âπρόσθεσε µετa τe «âλέησον ™µÄς»  καd τc φράση «ï 
σταυρωθεdς δι\ ™µÄς». Aéτc τcν προσθήκη καταδίκασε ™ ΣT΄ âν Τρούλλω 
ο¨κουµενικc σύνοδος µb τeν ΠA΄ κανόνα της, διότι µb αéτc τc φράση, ποf 
âπρόσθεσε Πέτρος ï Kναφεύς, •πονοοÜσε ¬τι ï Θεeς πάσχει. Aéτeς βέβαια 
öβρισκε πρόφαση ¬τι ï τρισάγιος ≈µνος δbν àναφέρεται στcν ^Aγία Tριάδα 
àλλa στeν \IησοÜ Xριστό. Bλ. NIKOΔHMOY, Πηδάλιον, ¬π.π., σ. 291. ΓEΩPΓ. 
Δ. MΠEKATΩPOY, Tρισάγιον, ΘHE, τ. 11, στ. 859-861. 
231 Στcν àνατολικc \Eκκλησία κατa τeν ΣT΄ α¨΅να ¬λες οî \Eκκλησίες öψαλλαν 
τe «Πιστεύω» âν΅ στdς \Eκκλησίες τÉς Δύσεως àνεγινώσκετο. Στcν \Aρµενικc 
âκκλησία τe «Πιστεύω» àναγινώσκεται âµµελ΅ς, âν΅ στc Pωσσικc \Eκκλησία 
àπe τeν IΣT΄ α¨΅να καθιερώθηκε νa ψάλλεται. Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, 
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Kατa τdς àρχbς τοÜ Δ΄ α¨΅να οî πάπες Pώµης 
Σίλβεστρος232 καd ^Iλάριος öδειξαν τe âνδιαφέρον τους γιa τcν 
âκµάθηση τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, îδρύοντας σχολbς 
µουσικÉς, öτσι œστε νa µάθουν τcν îερc τέχνη ¬σοι âπρόκειτο νa 
στελεχώσουν τοfς îεροψαλτικοfς χοροfς στc Pώµη. Aéτeς ¬µως 
κυρίως, ποf ε¨σήγαγε τcν âκκλησιαστικc µουσικc στc Δύση, qταν 
ï \Aµβρόσιος, âπίσκοπος Mεδιολάνων (374-397)233. \Aρχικa ™ 
µουσική, τcν ïποία συνέθεσε ï \Aµβρόσιος, qταν êπλÉ καd σεµνή, 
σταδιακa ¬µως ôρχισε νa γίνεται πιe πλούσια καd πιe 
πολυποίκιλη. Mέχρι τeν ΣT΄ α¨΅να ™ µουσικc τοÜ \Aµβροσίου 
εrχε àποκτήσει τέτοιο κοσµικe χαρακτÉρα, œστε ï πάπας Pώµης 
Γρηγόριος ï Διάλογος (590-604)234 àνέλαβε τc µεταρρύθµιση καd 
τcν âπαναφορa τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς στcν προηγούµενή 
της àρχικc êπλÉ καd àπέριττη κατάσταση235. Γρηγόριος ï 
Διάλογος, δείχνοντας öµπρακτα τe âνδιαφέρον του γιa τcν 
âκκλησιαστικc µουσική, δηµιούργησε στc Pώµη, καθgς καd σb 
ôλλες περιοχbς καd χ΅ρες, ¬πως Γαλλία καd Γερµανία, σχολbς 
âκκλησιαστικÉς µουσικÉς. ^H µουσικc σχολc µάλιστα, τcν ïποία 
¥δρυσε στc Pώµη, συνέχισε τc λειτουργία της γιa τριακόσια àκόµη 
χρόνια µετa τcν κοίµηση τοÜ Γρηγορίου. \Aπe τc σχολc αéτc 
àποφοίτησαν πολλοd ψάλτες. ^O Γρηγόριος µάλιστα τιµωροÜσε 
τοfς κληρικούς, καθgς καd τa παιδιά, ποf àνÉκαν σb 
âκκλησιαστικοfς χορούς, ¬ταν öψαλλαν àδέξια, χρησιµοποι΅ντας 
µαστίγιο. ^O €διος Πατέρας ε¨σήγαγε τc λειτουργία τ΅ν 
Προηγιασµένων Δώρων στcν \Ανατολικc καd Δυτικc \Eκκλησία, 
καθgς καd τοfς τέσσερεις πλαγίους ¦χους, γιa νa âµπλουτιστεÖ 
öτσι ™ âκκλησιαστικc µουσική. Σ\ αéτeν àποδίδεται καd ™ 
ε¨σαγωγc τοÜ ΣτιχηραρικοÜ µέλους στcν âκκλησιαστικc 
µουσική236. ^H Γρηγοριανc µουσικc qταν µονόφωνη237. Te 

                                                                                     
\Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 90-91. Πρβλ. ΣOΦOKΛH Δ. ΛΩΛH, Σύµβολον 
Πίστεως, ΘHE, τ. 11, στ. 528-530. 
232 Bλ. J. PATINOT, Σίλβεστρος, ΘHE, τ. 11, στ. 146-147. 
233 Bλ. B. BOTTE, \Aµβρόσιος, ΘHE, τ. 2, στ. 272-274. ΠAN. Γ. 
NIKOΛOΠOYΛOY, \Aµβρόσιος, ^H ^Eλληνικc παιδεία του, ΘHE, τ. 2, στ. 274-
276. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, \Aµβρόσιος Mεδιολάνων, ΛEM, τ. 1, σ. 119. 
234 Βλ. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Γρηγόριος ï Διάλογος, ΛEM, τ. 1, σσ. 537-
538. 
235 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 103. 
236 Συνέταξε καd τe \Aντιφωνάριο, βάσει τοÜ ïποίου διεµορφώθη τe 
\Aντιφωνάριο τ΅ν Pωµαίων, τe ïποÖο χρησιµεύει σaν βάση γιa τcν 
âκκλησιαστικc µουσικc τÉς ΠαπικÉς \Eκκλησίας. Bλ. BAΣ. MOYΣTAKH, 
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àµβροσιανe καd γρηγοριανe µέλος παρουσιάζει µεγάλες 
âπιδράσεις καd âξαρτήσεις àπe τcν âκκλησιαστικc µουσικc τÉς 
\ΑνατολικÉς \Eκκλησίας, πιe πολf µάλιστα àπe τcν ëλληνικc 
µουσική.  Aéτe àποδεικνύει ¬τι ™ πρώτη \Eκκλησία δbν âπέτρεπε 
νεωτεριστικbς τάσεις j ξένες âπιδράσεις στcν âκκλησιαστικc 
µουσική, καd τηροÜσε ëνιαία γραµµή, ¬σον àφορÄ τcν 
âκκλησιαστικc µουσική238. Τeν 9ο α¨ώνα στc Δυτικc µουσικc εrχαν 
πιa προστεθεÖ καd οî τρόποι (tropes) στa τροπάρια τÉς 
λειτουργικÉς µουσικÉς, κυρίως στe ε¨σοδικό239. 

Teν E΄ α¨΅να κάνει τcν âµφάνισή του ≤να εrδος 
•µνογραφίας, ποf çνοµάζεται Tροπάριο240. ^H ε¨σαγωγc τοÜ 
τροπαρίου qταν µιa âπανάσταση στcν κοινc προσευχc τÉς 
\Eκκλησίας241. Oî àρχαιότεροι ποιητbς τροπαρίων εrναι οî 
‰Aνθιµος καd TιµοκλÉς στcν Kωνσταντινούπολη242, καθgς καd ï 
Kύριλλος \Aλεξανδρείας καd ï \Aνατόλιος243. 

^O ΣT΄ α¨΅νας θεωρεÖται ï χρυσeς α¨΅νας τÉς 
•µνογραφίας, λόγω τοÜ ¬τι σ\ αéτeν öζησε ï κορυφαÖος àπe τοfς 
•µνογράφους τÉς \Ορθόδοξης \Eκκλησίας Pωµανeς ï Μελωδeς244 

                                                                                     
Γρηγόριος πάπας Pώµης, ΘHE, τ. 4, στ. 820-822. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, 
\Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 100. 
237 Βλ. NICHOLAS, \Εξέλιξη, σ. 487: «Στe êπλe τροπάριο (ποf µερικbς φορbς 
àποκαλεÖται γρηγοριανe µέλος, iν καd δbν συνδέεται ôµεσα µb τeν πάπα 
Γρηγόριο τeν Μέγα) τa λόγια âκφέρονταν τραγουδιστά, àλλa ™ µουσικc 
καθαυτc δbν εrχε àξία». 
238 Bλ. BOYPΛH, Δογµατικοηθικαί, ¬π.π., σσ. 73-75. ^Yπάρχει καd ™ ôποψη ¬τι 
αéτό, τe ïποÖο çνοµάζεται Γρηγοριανe µέλος, εrναι âκεÖνο τe ïποÖο 
àναπτύχθηκε στcν \Iταλία κατa τeν 13ο α¨΅να, âν΅ προηγήθηκε αéτοÜ µιa 
παλαιότερη µορφc µέλους, τe ïποÖο καλεÖται «παλαιορωµαϊκe µέλος». Bλ. 
ΨAPIANOY, \Eξήγησις, ¬π.π., σ. 6, •ποσηµ. 2. 
239 Βλ. NICHOLAS, \Εξέλιξη, ¬π.π., σ. 487. 
240 Bλ. ΣΤΑΘΗ, \Αναγραµµατισµοί, ¬π.π., σσ. 24-25, •ποσηµ. 3. ^Ο καθηγητcς 
\Α. \Αλυγιζάκης àναφέρει ¬τι «οî ¬ροι ôσµατα καd qχοι πρέπει νa 
•ποδηλώνουν ≤ναν ïλοκληρωµένο λειτουργικe ≈µνο µb πολλbς στροφές, τa 
λεγόµενα τροπάρια». AΛYΓIZAKH, \Οκταηχία, ¬π.π., σ. 93. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, 
\Οκταηχία, ¬π.π., σσ. 50-51. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Ψαλτική, ¬π.π., σ. 382 ëξ. 
ANTΩNIOY, Eîρµολόγιον, ¬π.π., σ. 51, •ποσηµ. 10. WELLESZ, History, ¬π.π., 
σσ. 171-179. 
241 Bλ. ΣMEMAN, \Eκκλησία, ¬π.π., σ. 213. 
242 Δυστυχ΅ς δbν öχουν διασωθεÖ τροπάρια τ΅ν δύο αéτ΅ν ποιητ΅ν. 
243 Bλ. NIK. E. TZIPAKH, Tροπάριον, ΘHE, τ. 11, στ. 865. 
244 Βλ. ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ, Ψαλτική, ¬π.π., σ. 396. ANTΩNIOY, Eîρµολόγιον, ¬π.π., 
σσ. 50-51 ëξ. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Pωµανeς ï Mελωδός, ΛEM, τ. 5, σσ. 
291-293. 
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(τέλη E΄ α¨ώνα-560 µ.X.), ï ïποÖος θεωρεÖται ï ποιητcς τ΅ν 
Κοντακίων245. ‰Eγραψε ≈µνους σχεδeν γιa ¬λες τdς γιορτbς τοÜ 
öτους, καθgς καd πέραν τ΅ν χιλίων κοντακίων246. Ta Κοντάκια 
àντικατέστησαν τοfς βίους τ΅ν êγίων, οî ïποÖοι µέχρι τότε 
àποτελοÜσαν οéσι΅δες µέρος τ΅ν àκολουθι΅ν τÉς \Ορθοδόξου 
\Eκκλησίας247. Kατ\ àρχcν τa Κοντάκια èνοµάζονταν ≈µνος, èδc 
j ÷pσµα, àργότερα δέ, κατa τeν Θ΄ α¨΅να, çνοµάστηκαν Kοντάκια. 
Συνέγραψε âπίσης καd τοfς O€κους, δηλαδc τa τροπάρια ποf 
àναγινώσκονται µετa τa Κοντάκια248. ΘεωρεÖται βέβαιο ¬τι τa 
Kοντάκια ψάλλονταν249. Te Προοίµιο, τe ïποÖο εrναι τe καθ\ 
ëαυτe Kοντάκιο, ψαλλόταν àπe τeν χορό, οî δb Orκοι àπe ≤να j 
περισσότερους µονωδούς âξ •παµοιβÉς. Στe τέλος τ΅ν O€κων ï 
χορeς âπανελάµβανε τa âφύµνια j àνακλώµενα250. Oî Orκοι µb τe 
προοίµιό τους ψάλλονταν σb καθωρισµένο qχο àπe τeν ôµβωνα. 
Πιθαν΅ς ™ ψαλµωδία τ΅ν Kοντακίων νa qταν µιa âµµελcς 
àπαγγελία, àφοÜ σηµασία δbν εrχε τόσο ™ µελωδία, àλλa τe 

                                     
245 Λέγεται ¬τι κατ\ àρχcν περιγελοÜσαν τeν Pωµανό, γιa τe καινούργιο εrδος 
τÉς •µνωδίας του. Bλ. ΣΠYP. Γ. MAKPH, Kοντάκιον, ΘHE, τ. 7, στ. 784. 
ΣMEMAN, \Eκκλησία, ¬π.π., σ. 210-211: «Oî πιe àρχαÖες µορφbς τÉς 
•µνογραφίας αéτÉς - τe τροπάριο καd τe κοντάκιο - δείχνουν µιa âξάρτηση 
àπe τc συριακc ποίηση (τcν çνοµαζόµενη memra j κηρυγµατικc ïµιλία) καd τc 
‘µουσικc τÉς àρχαίας \Eκκλησίας’». ANTΩNIOY, Eîρµολόγιον, ¬π.π., σ. 50. 
246 ^H çνοµασία «Kοντάκιον» çφείλεται µÄλλον στe κοντe ξύλο, πάνω στe 
ïποÖο τυλισσόταν ï τόµος τÉς µεµβράνης, ™ ïποία περιεÖχε τeν ≈µνο. Bλ. 
ΘEOΔΩPOΠOYΛOY, \Aκάθιστος, σ. 20. ΣΤΑΘΗ, \Αναγραµµατισµοί, ¬π.π., σ. 
24. ΣΠYP. Γ. MAKPH, Kοντάκιον, ΘHE, τ. 7, στ. 784. ≠Οπως àναφέρει ï 
καθηγητcς \Α. \Αλυγιζάκης ï ¬ρος κοντάκιο χρησιµοποιεÖται àπe τeν Ι΄ α¨΅να 
καd µετά. Βλ. AΛYΓIZAKH, Θέµατα, ¬π.π., σσ. 78-82. ≠Οπως àναφέρει ï 
συνθέτης καd µουσικολόγος Egon Wellesz δbν •πάρχουν ïποιεσδήποτε 
µαρτυρίες, ποf νa καθορίζουν τc χρονολογία, κατa τcν ïποία τeν Κοντάκιο 
öκανε τcν âµφάνισή του στc Βυζαντινc λειτουργία. Βλ.  WELLESZ, History, 
¬π.π., σ. 179-197. ΚΟΥΚΟΥΡΑ, Γλ΅σσα, σσ. 107-108. 
247 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 98. 
248 Te Kοντάκιο καd ï Orκος περιέχουν ¬λη τcν •πόθεση τÉς γιορτÉς, βασίστηκε 
δb γιa νa τa συνθέσει πάνω στοfς βίους τ΅ν êγίων. Orκος çνοµάστηκε κατa 
µία πιθανολογούµενη âκδοχή, διότι ï ≈µνος µοιάζει µb ο¨κοδόµηµα, τe ïποÖο 
κτίστηκε πρeς τιµc ëνeς êγίου. Bλ. ΣΠYP. Γ. MAKPH, Orκος, ΘHE, τ. 9, στ. 
686-687. 
249 Bλ. ΨAPIANOY, \Aκάθιστος, ¬π.π., σ. 9. 
250 Bλ. ¬π.π., σ. 10. Σήµερα στeν \Aκάθιστο ≠Yµνο ï χορeς ψάλλει τe Προοίµιο 
καd τa âφύµνια (\Aλληλούια, XαÖρε Nύµφη \Aνύµφευτε κλπ.), âν΅ ï îερέας 
àπαγγέλλει âµµελ΅ς τοfς O€κους. 
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ποιητικe κείµενο τ΅ν ≈µνων251. \Eλάχιστο àπe τe öργο τοÜ 
PωµανοÜ öχει σωθεÖ σήµερα, •πάρχει δb καd ™ •πόνοια àπe τοfς 
âρευνητbς ¬τι πολλοd Orκοι τοÜ PωµανοÜ öχουν σωθεÖ àνώνυµα 
στa διάφορα âκκλησιαστικa βιβλία, àλλa εrναι àδύνατο τa 
τεµάχια αéτa νa τοποθετηθοÜν âκεÖ ¬που àρχικa àνÉκαν252. 

^O ±γιος \Aνδρέας, âπίσκοπος Kρήτης253, ï ïποÖος ¦κµασε 
γύρω στa τέλη τοÜ Z΄ α¨ώνα, θεωρεÖται ï πρ΅τος, ποf συνέθεσε 
Kανόνες254. ‰Eγραψε τe κείµενο, καθgς καd τc µουσική, σb 
πολυάριθµους εîρµοfς (κανόνες), ¨διόµελα καd στιχηρά255. Erναι ï 
ποιητcς τοÜ «Mεγάλου Kανόνος»256. Oî Kανόνες àντικατέστησαν 

                                     
251 Bλ. ΣΠYP. Γ. MAKPH, Orκος, ΘHE, τ. 9, στ. 687. ΣΠYP. Γ. MAKPH, 
Kοντάκιον, ΘHE, τ. 7, στ. 785. 
252 Bλ. NIK. B. TΩMAΔAKH, Pωµανeς ï µελωδός, ΘHE, τ. 10, στ. 914-921. 
GUDRUN ENGBERG, Romanos the Melode, NGDMM, τ. 16, σσ. 139-140. 
253 Bλ. ANTΩNIOY, Eîρµολόγιον, σσ. 63-66. 
254 Te εrδος τοÜ Kανόνα µÄλλον πρέπει νa •πÉρχε παλαιότερα, ¦δη àπe τeν 
ΣT΄ α¨΅να καd ™ τάση αéτc εrχε îεροσολυµιτικc προέλευση. Bλ. N. B. 
TΩMAΔAKH, \Aνδρέας ï Kρήτης, ΘHE, τ. 2, στ. 687. ANTΩNIOY, 
Eîρµολόγιον, ¬π.π., σ. 54 ëξ. ≠Οπως àναφέρει ï συνθέτης καd µουσικολόγος 
EgonWellesz àρχικa οî Κανόνες συνετέθησαν µόνο γιa τcν περίοδο τÉς 
ΣαρακοστÉς, καd σb κατοπινe στάδιο γιa τcν περίοδο µεταξf Πάσχα καd 
ΠεντηκοστÉς (περίοδος Πεντηκοσταρίου). Βλ. WELLESZ, History, ¬π.π., σσ. 
198-245. TPEMΠEΛA, ^Yµνογραφία, σ. 279. ≠Οπως àναφέρει ï καθηγητcς \Α. 
\Αλυγιζάκης «τa δύο χαρακτηριστικa ε€δη τÉς âκκλησιαστικÉς ποιήσεως, τe 
κοντάκιον καd ï κανών, εrναι àντιστοίχως δηµιουργήµατα δύο παλαιοτέρων 
µουσικ΅ν ρευµάτων τÉς καθ\ •πακοcν καd τÉς àντιφώνου ψαλµ ωδίας». 
AΛYΓIZAKH, Θέµατα, ¬π.π., σ. 77 καd 82-84. Tοfς κανόνες διακρίνοµε σb 
πανηγυρικοfς καd σb κατανυκτικοfς àνάλογα µb τe περιεχόµενό τους. Bλ. 
ANTΩNIOY, Eîρµολόγιον, ¬π.π., σσ. 55-56, •ποσηµ. 19. ΣMEMAN, 
\Eκκλησία, ¬π.π., σσ. 212-213. Περd τÉς ψαλµωδήσεως τ΅ν Kανόνων βλ. 
NIKOΔHMOY, Πηδάλιον, ¬π.π., σ. 286. Oî κανόνες θεωροÜνται ½ς τa πιe 
•πέροχα ε€δη τÉς χριστιανικÉς ποιήσεως· «^H èδc τοÜ Mωϋσέως εrναι ™ πρώτη 
àπe τaς âννέα Bιβλικaς èδaς καd àποτελεÖ πηγcν âµπνεύσεως δι\ ¬λους τοfς 
Xριστιανοfς •µνογράφους καd ¨διαιτέρως διa τοfς îεροfς µελωδοfς τ΅ν 
Kανόνων, ποf εrναι ≤να •πέροχον εrδος τÉς χριστιανικÉς ποιήσεως». 
BAΣIΛEIAΔH, Διαθήκη, ¬π.π., τ. 2, σ. 82. ≠Οπως àναφέρει ï καθηγητcς \Α. 
\Αλυγιζάκης ï Κανόνας εrναι λογιότερος καd µουσικότερος àπe τe Κοντάκιο. 
Βλ. AΛYΓIZAKH, Ψαλτική, ¬π.π., σ. 382 ëξ. 
255 \Aπe τe •µνογραφικe öργο τοÜ \Aνδρέα Kρήτης ôλλα µÄς öχουν παραδοθεÖ 
διa µέσου τοÜ Eîρµολογίου, ôλλα διa τοÜ Θεοτοκαρίου καd πλÉθος ôλλων διa 
τ΅ν âντύπων καd χειρογράφων λειτουργικ΅ν βιβλίων. Bλ. N. B. TΩMAΔAKH, 
\Aνδρέας ï Kρήτης, ΘHE, τ. 2, στ. 687. 
256 ^O Mέγας Kανgν àποτελεÖται àπe âννέα èδbς καd 280 τροπάρια, περιγράφει 
δb σb κάθε τροπάριο διάφορες îστορίες àπe τcν Παλαιa καd Kαινc Διαθήκη. 
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τe προϋπάρχον ¦δη àπe τeν ΣT΄ α¨΅να Kοντάκιο257. ^H 
ψαλµωδία, διa µέσου τ΅ν α¨ώνων, παρa τdς διάφορες 
•µνογραφικbς àλλαγές, ποf öγιναν, παρέµεινε àναλλοίωτη258. ^H 
ποίηση τοÜ \Aνδρέα Kρήτης δbν γράφτηκε γιa προσωπικc τέρψη, 
àλλa εrναι ½ς âπd τe πλεÖστον διδακτική, δηλαδc µb τa 
παραδείγµατα, τa ïποÖα παρουσιάζει προσπαθεÖ νa φέρει τeν 
ôνθρωπο σb µετάνοια και âπίγνωση τÉς êµαρτωλότητάς του259. 
XρησιµοποιεÖ ½ς âπd τe πλεÖστον καλa παραδείγµατα πρeς 
µίµηση àπe τcν Παλαιa Διαθήκη, àλλa καd κακa πρeς àποφυγή. 

Kατa τcν πρώτη âξεταζοµένη περίοδο γράφτηκαν µέλη 
Eîρµολογικa260 καd Στιχηραρικά261, γι\ αéτe καd οî µελωδικbς 
γραµµbς j θέσεις, ¬πως çνοµάζονται στc βυζαντινc µουσικc οî 
µελωδικbς γραµµές, qταν µÄλλον êπλbς καd συµµετρικές262. 
 

                                     
257 Γιa τe θέµα αéτe βλ. ΣMEMAN, \Eκκλησία, ¬π.π., σ. 214. ^H παρακµc τοÜ 
κοντακίου àρχίζει κυρίως àπe τe 692, µετa τcν âν Tρούλλω σύνοδο, ™ ïποία µb 
τeν IΘ΄ κανόνα της •ποδεικνύει κηρύγµατα πρeς âπεξήγηση τ΅ν Eéαγγελίων 
κατa τdς Kυριακές. Bλ. ANTΩNIOY, Eîρµολόγιον, ¬π.π., σ. 59. 
258 Bλ. ΣMEMAN, \Eκκλησία, ¬π.π., σ. 213: «Παρa τcν àλλαγc τÉς µορφÉς τ΅ν 
≈µνων, ποf àκολούθησε (τa τροπάρια âξελίχτηκαν σb κοντάκια καd τa 
κοντάκια σb κανόνες), ï λειτουργικeς ρόλος τÉς ψαλµ ωδίας καd ™ γενική της 
θέση στc λατρεία παρέµειναν àναλλοίωτα». 
259 Bλ. N. B. TΩMAΔAKH, \Aνδρέας ï Kρήτης, ΘHE, τ. 2, στ. 688-689. 
ENRICA FOLLIERI, Andrew of Crete (Andrew Hierosolymites), NGDMM, τ. 1, 
σ. 412. \Aνδρέας ï Kρήτης, ΛEM, τ. 1, σ. 144-145. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, 
\Aνδρέας ï Kρήτης, ΛEM, τ. 1, σσ. 144-145. TPEMΠEΛA, ^Yµνογραφία, σσ. 
279-281. TΩMAΔAKH, ^Yµνογραφία, σσ.182-210. ANTΩNIOY, Eîρµολόγιον, 
¬π.π., σ. 57, •ποσηµ. 26, καd 58 ëξ. 
260 Σ\ αéτe τe µέλος •πάγονται τa σύντοµα µέλη, ¬που µιa συλλαβc τοÜ 
ποιητικοÜ κειµένου àντιστοιχεÖ συνήθως σb ≤να j δύο φθόγγους τÉς µελωδίας. 
Ta µέλη αéτa διακρίνονται σb δύο κατηγορίες, τa σύντοµα καd τa àργά 
εîρµολογικa µέλη. Bλ. Π. ΓEΩPΓIOY, Eîρµολογικeν µέλος, ΘHE, τ. 5, στ. 448-
449. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Eîρµολογικe µέλος, ΛEM, τ. 2, σ. 157. ^Ο 
καθηγητcς \Α. \Αλυγιζάκης θεωρεÖ τe εîρµολογικe εrδος ½ς τe àρχαιότερο. Βλ. 
AΛYΓIZAKH, Θέµατα, ¬π.π., σ. 84. 
261 Σ\ αéτe τe µέλος •πάγονται ¬λα τa µέλη, ποf εrναι âκτενέστερα, δηλαδc 
âκεÖνα, στa ïποÖα µιa συλλαβc τοÜ ποιητικοÜ κειµένου àντιστοιχεÖ σb 
περισσότερους τ΅ν δύο φθόγγων τÉς µελωδίας. Ta µέλη αéτa διακρίνονται σb 
δύο κατηγορίες, τa àργa καd τa σύντοµα. Bλ. Π. ΓEΩPΓIOY, Στιχηραρικeν 
µέλος, ΘHE, τ. 11, στ. 484. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Στιχηραρικe µέλος, 
ΛEM, τ. 5, σ. 529. 
262 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 108-109. 



 88 

3) \Aπe τcν âποχc \Iωάννου τοÜ ΔαµασκηνοÜ µέχρι τcν 
πτώση τοÜ Bυζαντίου 

 
^H δεύτερη âξεταζόµενη περίοδος περιλαµβάνει ποικίλα 

ψαλτικa ε€δη, τa ïποία àνήκουν στe παπαδικe µέλος263, ¬πως 
χερουβικά, κοινωνικά, àλληλουάρια, κρατήµατα, πολυελαίους 
καd ôλλα264. 

^Η µεγαλύτερη προσωπικότητα, ποf συνέβαλε στcν âξέλιξη 
τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς κατa τcν περίοδο αéτή, εrναι 
\Iωάννη τοÜ ΔαµασκηνοÜ265 (676-756). ^O Πατέρας αéτeς 
àπεκάθαρε τcν âκκλησιαστικc µουσικc àπe τc θυµελικc 
µουσική266, ™ ïποία εrχε ε¨σαχθεÖ κατa τeν τέταρτο α¨΅να, καd 
τροποποίησε τcν ψαλµωδία πρeς τe êπλούστερο εrδος267. 
Συνέταξε τa àναστάσιµα Τροπάρια τ΅ν çκτg ¦χων, ποf 
περιλαµβάνονται στcν \Οκτώηχο (j Παρακλητική)268. Δbν 
συµπεριέλαβε στcν \Oκτώηχο µέλη, τa ïποÖα qταν ôσεµνα, 
àπρεπÉ, âνθουσιαστικά, θούρια j πολεµιστήρια269. Συνέταξε 

                                     
263 Στe εrδος αéτe βρίσκονται ¬λα τa µέλη, ποf öχουν âκτενc µορφή, τa ïποÖα 
συναντοÜµε στcν âκκλησιαστικc µουσικc àπe τcν âποχc τοÜ \Iωάννου 
ΔαµασκηνοÜ. Bλ. Π. ΓEΩPΓIOY, Παπαδικeν µέλος, ΘHE, τ. 9, στ. 1187. T. 
KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Παπαδικe µέλος, ΛEM, τ. 4, σ. 585. 
264 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ.109. 
265 Bλ. AΛYΓIZAKH, \Οκταηχία, ¬π.π., σ. 15 ëξ. ANTΩNIOY, Eîρµολόγιον, 
σσ. 74-77. 
266 Bλ. ANTΩNIOY, Eîρµολόγιον, ¬π.π., σ.108. 
267 Bλ. ¬π.π., σσ.110-111. 
268 Bλ. BAΣIΛEIAΔH, Tυπική, σ. 10. Mέσα στcν \Oκτώηχο προσετέθησαν 
àργότερα καd διάφοροι ôλλοι ≈µνοι, ¬πως τa \Aνατολικa στιχηρά, τa ïποÖα 
συνέγραψε ï \Aνατόλιος µοναχeς ï Στουδίτης, (τa \Aπόστιχα τ΅ν 
καθηµεριν΅ν, τa ïποÖα συνέγραψε ΠαÜλος ï \Aµορίου j τÉς Eéεργέτιδος), οî 
Tριαδικοd Kανόνες, οî ïποÖοι συνεγράφησαν àπe τeν Mητροφάνη Σµύρνης, τa 
≤νδεκα ^Eωθινa Δοξαστικά, τa ïποÖα συνέγραψε ï αéτοκράτορας Λέων ΣT΄ ï 
Σοφός, τa ≤νδεκα \Eξαποστειλάρια, τa ïποÖα συνέγραψε ï υîeς τοÜ Λέοντα, 
KωνσταντÖνος Ζ΄ ï Πορφυρογέννητος, καd οî \Aναβαθµοί, οî ïποÖοι 
συνεγράφησαν àπe τeν Θεόδωρο Στουδίτη. Bλ. ¬π.π., σσ. 13-35. 
ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 112-113. ΣMEMAN, \Eκκλησία, 
¬π.π., σ. 214. Περd τÉς çκτωηχίας βλ. ΣΤΑΘΗ, \Αναγραµµατισµοί, ¬π.π., σσ. 
26-27, •ποσηµ. 4. Περd τÉς σχέσεως τÉς çκταηχίας µb τcν àρχαία ëλληνικc 
µουσικc βλ. AΛYΓIZAKH, \Οκταηχία, ¬π.π., σσ. 14-15 καd 94 ëξ. WELLESZ, 
History, ¬π.π., σ. 44. 
269 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ.111. 
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âπίσης πολλοfς àσµατικοfς κανόνες270, οî ïποÖοι 
χρησιµοποιήθηκαν τόσο εéρέως στcν \Eκκλησία, öτσι œστε τa 
περισσότερα àπe τa Kοντάκια PωµανοÜ τοÜ MελωδοÜ περιÉλθαν 
σfν τ΅ χρόνω σb àχρηστία καd δbν χρησιµοποιήθηκαν àπe τcν 
\Eκκλησία271. 

‰Aλλη µιa µεγάλη φυσιογνωµία, σύγχρονη \Iωάννη τοÜ 
ΔαµασκηνοÜ, εrναι KοσµÄς ï Mελωδός272, âπίσκοπος MαϊουµÄ 
(685-750). Erναι γνωστeς µb ποικίλα âπωνύµια: Mελωδός, 
Ποιητής, Mοναχός, Nεώτερος273, ^Iεροσολυµίτης καd 
^Aγιοπολίτης. ΘεωρεÖται àπe τοfς πρώτους ε¨σηγητbς τοÜ 
àσµατικοÜ κανόνα, µαζd µb τeν \Aνδρέα Kρήτης καd \Iωάννη τeν 

                                     
270 Συνέταξε τeν Kανόνα τοÜ Πάσχα «\Aναστάσεως ™µέρα…», καθgς καd 
περισσότερους àπe ëξÉντα Kανόνες σb διάφορες γιορτbς τÉς \Eκκλησίας. 
Mερικοd àπe τοfς πιe λαµπροfς Kανόνες \Iωάννου τοÜ ΔαµασκηνοÜ εrναι ï 
Kανόνας στe Γενέθλιο τÉς ^Yπεραγίας Δεσποίνης ™µ΅ν Θεοτόκου «ΔεÜτε λαοί, 
÷ôσωµεν ÷pσµα Xριστ΅ τ΅ Θε΅…», στc Γέννηση τοÜ XριστοÜ «‰Eσωσε λαeν…», 
στa Θεοφάνια «Στίβει θαλάσσης…», στeν Εéαγγελισµe τÉς ^Yπεραγίας 
Θεοτόκου «\Aνοίξω τe στόµα µου…», ï ïποÖος öχει àλφαβητικc àκροστιχίδα, 
στcν \Aνάληψη «T΅ ΣωτÉρι Θε΅…», στcν Πεντηκοστή, «Θείω καλυφθεdς…» ï 
δεύτερος Kανόνας στcν Kοίµηση τÉς Θεοτόκου «Παρθένοι νεάνιδες…». 
^Yλικό, γιa νa συντάξει τοfς Kανόνες, πÉρε κυρίως àπe τοfς πανηγυρικοfς 
Λόγους Γρηγορίου τοÜ Θεολόγου. Π.χ. γιa τeν Κανόνα τοÜ Πάσχα βλ. 
ΓPHΓOPIOY TOY ΘEOΛOΓOY, Λόγος A΄ E¨ς τe ±γιον Πάσχα καd ε¨ς τcν 
βραδυτÉτα, PG 35, 396A. 
271 Aéτeς εrναι καd ≤νας àπe τοfς κύριους λόγους, γιa τeν ïποÖο τa 
περισσότερα àπe τa Kοντάκια PωµανοÜ τοÜ MελωδοÜ δbν σώζονται σήµερα. 
Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 115. ^Η παράδοση àποδίδει 
στeν \Iωάννη Δαµασκηνe τa çκτg µέγιστα Kεκραγάρια. Συνέθεσε àκόµη τe 
àργe «Θεeς Kύριος…» τοÜ \Aκαθίστου, «Te προσταχθbν µυστικ΅ς…», τe 
δίχορο àργe «TFÉ •περµάχω στρατηγ΅…», τe «\Iδοf ï Nυµφίος öρχεται…», τe 
«≠Oτε οî öνδοξοι µαθηταd…», τe κοινωνικe «Γεύσασθε καd €δετε…» σb qχο A΄, 
τe χερουβικe τ΅ν προηγιασµένων «NÜν αî δυνάµεις…» σb qχο πλ. β΄ καd πολλa 
ôλλα. Bλ. ¬π.π. Ta µέλη αéτa µετέφερε στc δική του γραφc Πέτρος ï 
Πελοποννήσιος καd àργότερα στc νέα àναλυτικc γραφc οî δύο àπe τοfς τρεÖς 
ε¨σηγητbς καd θεµελιωτbς τÉς νέας γραφÉς Γρηγόριος ï Πρωτοψάλτης καd 
Xουρµούζιος ï Xαρτοφύλακας. Bλ. Π. ΓEΩPΓIOY, \Iωάννης ï Δαµασκηνός, 
ΘHE, τ. 6, στ. 1231-1232. ENRICA FOLLIERI, John Damascene, NGDMM, τ. 9, 
σσ. 672-673. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, \Iωάννης ï Δαµασκηνός, ΛEM, τ. 2, 
σσ. 461-463. ANTΩNIOY, Eîρµολόγιον, ¬π.π., σ. 57, •ποσηµ. 26 καd σ. 58. 
272 \Oνοµάζεται καd ^Iεροσολυµίτης j ^Aγιοπολίτης, διότι διετέλεσε µοναχeς στc 
µονc τοÜ êγίου Σάββα, àργότερα δb âπίσκοπος MαϊουµÄ τÉς Γάζης. Bλ. 
ANTΩNIOY, Eîρµολόγιον, ¬π.π., σσ. 77-80. 
273 \Oνοµάζεται Nεώτερος σb σχέση µb τeν δάσκαλό του KοσµÄ τeν Ξένο j 
^Ικέτη. 
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Δαµασκηνό274. Oî κανόνες του ψάλλονται σb διάφορες ëορτές. 
≠Oπως καd \Iωάννης ï Δαµασκηνός, öτσι καd KοσµÄς ï Mελωδeς 
•λικό, γιa νa συντάξει τοfς Kανόνες του, âρανίσθηκε καd àπe 
τοfς πανηγυρικοfς λόγους Γρηγορίου τοÜ Θεολόγου275. 
Συνθέτοντας µάλιστα τοfς Kανόνες σb Δεσποτικbς γιορτές, 
χρησιµοποιεÖ µb τc σειρa ¬λους τοfς ¦χους, âκτeς àπe τeν πλ. 
A΄276. \Aπe τοfς ¦δη •πάρχοντες Kανόνες KοσµÄ τοÜ MελωδοÜ, 
φαίνεται ¬τι οéδέποτε χρησιµοποίησε τeν πλ. A΄ qχο. Aéτe 
φαίνεται νa εrναι προσωπικc âπιλογc τοÜ KοσµÄ, àφοÜ ôλλοι 
σύγχρονοί του •µνογράφοι χρησιµοποιοÜν αéτe τeν qχο. 
ΘεωρεÖται àπe τοfς κύριους συντάκτες τοÜ Tριωδίου277. 

Ta µοναστήρια •πÉρξαν οî θεµατοφύλακες àλλa καd οî 
δηµιουργοd τÉς âκκλησιαστικÉς •µνογραφίας. \Iδιαίτερη θέση 
στcν âξέλιξη τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς κατέχει ™ µονc τοÜ 
Στουδίου στcν Kωνσταντινούπολη. Μία âνασχόληση τ΅ν 
                                     
274 Bλ. ΠAN. K. XPHΣTOY, KοσµÄς ï Mελωδός, ΘHE, τ. 7, στ. 885. 
275 Bλ. ΓPHΓOPIOY TOY ΘEOΛOΓOY, Λόγος ΛH΄ ε¨ς τa Θεοφάνια, ε€τουν 
Γενέθλια τοÜ Σωτήρος, PG 36, 312A: «Xριστeς γεννÄται, δοξάσατε· Xριστeς âξ 
οéραν΅ν, àπαντήσατε· Xριστeς âπd γÉς, •ψώθητε. ‰÷Aσατε τ΅ Kυρίω, πÄσα ™ 
γÉ». \Aκριβ΅ς τa €δια λόγια χρησιµοποιεÖ καd KοσµÄς ï Mελωδός, 
συνθέτοντας τeν εîρµe τÉς A΄ èδÉς τοÜ Kανόνα τ΅ν Χριστουγέννων. Πρβλ. 
ANTΩNIOY, Eîρµολόγιον, σ. 85, •ποσηµ. 157. ΠAN. K. XPHΣTOY, KοσµÄς ï 
Mελωδός, ΘHE, τ. 7, στ. 886. 
276 Γιa τeν Kανόνα τ΅ν Χριστουγέννων «Xριστeς γεννÄται…» χρησιµοποιεÖ 
τeν A΄ qχο, γιa τeν A΄ Kανόνα των Θεοφανίων «BυθοÜ àνεκάλυψε πυθµένα…» 
τeν B΄ qχο, γιa τeν Kανόνα τÉς ^YπαπαντÉς «Xέρσον àβυσσοτόκον, πέδον 
≥λιος…» τeν Γ΄ qχο,  γιa τeν Kανόνα τÉς KυριακÉς τ΅ν Bαΐων «‰Ωφθησαν, αî 
πηγαd τÉς àβύσσου…» τeν Δ΄ qχο. Τeν πλ. A΄ qχο τeν παραλείπει, λόγω τοÜ ¬τι 
εrναι πανηγυρικός, Γιa τοfς Kανόνες τÉς êγίας καd Mεγάλης ^Eβδοµάδας 
χρησιµοποιεÖ τοfς ¦χους B΄ καd πλ. B΄, διότι καd οî δύο αéτοd qχοι εrναι 
πένθιµοι καd παρακλητικοί. Γιa τeν Kανόνα τÉς ëορτÉς τÉς ΠεντηκοστÉς 
«Πόντω âκάλυψε…» χρησιµοποιεÖ τeν βαρf qχο καd γιa τcν γιορτc τÉς 
^Yψώσεως τοÜ Tιµίου ΣταυροÜ «Σταυρeν χαράξας MωσÉς…» τeν πλ. Δ΄ qχο. 
Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 117-118. ΠAN. K. 
XPHΣTOY, KοσµÄς ï Mελωδός, ΘHE, τ. 7, στ. 886. KοσµÄς ï µελωδeς 
συνέθεσε âπίσης Kανόνες στc Μεταµόρφωση τοÜ Kυρίου «Xοροd \Iσραcλ 
àνίκµοις ποσί…» σb qχο Δ΄, στcν ëορτc τÉς Kοιµήσεως τÉς Θεοτόκου (ï A΄ 
Kανόνας) «Πεποικιλµένη τFÉ θεί÷α δόξ Fη…» σb qχο A΄ καd πολλοfς ôλλους. 
Συνέθεσε âπίσης τeν εîρµe τÉς Θ΄ èδÉς τÉς M. ΠαρασκευÉς «Tcν τιµιωτέραν 
τ΅ν χερουβίµ», ï ïποÖος ε¨σήχθηκε àργότερα σaν µόνιµο στοιχεÖο τ΅ν 
àκολουθι΅ν τοÜ ‰Oρθρου καd τÉς Θείας Λειτουργίας. Bλ. ΠAN. K. 
XPHΣTOY, KοσµÄς ï Mελωδός, ΘHE, τ. 7, στ. 886. 
277 Βλ. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, KοσµÄς ï MαϊουµÄ j Mελωδός, ΛEM, τ. 3, 
σσ. 261-262. 
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πατέρων στc µονc τοÜ Στουδίου qταν καd ™ σύνταξη 
âκκλησιαστικ΅ν ≈µνων278. Bέβαια τa öργα τ΅ν πατέρων τÉς µονÉς 
Στουδίου δbν φθάνουν στe ≈ψος τ΅ν öργων \Iωάννη τοÜ 
ΔαµασκηνοÜ, àλλa àποτελοÜν ¬µως àξιόλογα öργα. 
Xαρακτηριστικό τους γνώρισµα εrναι καd τe γεγονeς ¬τι 
χρησιµοποιοÜν πλατειασµοfς καd âφευρίσκουν νέα âπίθετα279. 
Θεόδωρος ï Στουδίτης280 (759-826) δίνει ¨διαίτερη µέριµνα καd 
¨διαίτερο âνδιαφέρον γιa τcν ψαλµωδία. Δίδασκε στc µονc στοfς 
ΣτουδÖτες Πατέρες τcν âκκλησιαστικc µουσική, καd àνέδειξε 
πολλοfς µαθητές. Συνέγραψε πολλοfς ≈µνους281. Θεόδωρος ï 
Στουδίτης µαζd µb τeν àδελφό του \Iωσcφ Θεσσαλονίκης (762-
832) συνέλεξαν ¬λα τa Tριώδια, τa ïποÖα ψάλλονταν µέχρι τότε 
καί, àφοÜ προσέθεσαν καd ôλλα στιχηρa τροπάρια, συνέταξαν τe 
Tριώδιο, τe ïποÖο χρησιµοποιεÖται κατa τcν ïµώνυµη περίοδο 
τοÜ Tριωδίου282. Mετa τeν Θεόδωρο Στουδίτη διέπρεψαν πολλοd 
ôλλοι ΣτουδÖτες µοναχοί283. 

                                     
278 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 118-119. 
279 Bλ. TPEMΠEΛA, ^Yµνογραφία, σ. 219. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, 
¬π.π., σ. 119. 
280 Bλ. ANTΩNIOY, Eîρµολόγιον, σ. 73. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Θεόδωρος 
ï Στουδίτης, ΛEM, τ. 2, σσ. 382-383. 
281 Κυριώτεροι àπe τοfς ≈µνους αéτοfς εrναι οî \Aναβαθµοί, ποf βρίσκονται 
στcν \Oκτώηχο. Bλ. BAΣIΛEIAΔH, Tυπική, ¬π.π., σσ. 30-31. ΠAN. K. 
XPHΣTOY, Θεόδωρος ï Στουδίτης, ΘHE, τ. 6, στ. 214. TPEMΠEΛA, 
^Yµνογραφία, ¬π.π., σ. 219. Συνέγραψε àκόµη τeν \Eπιτάφιο ΘρÉνο «^H ζωc âν 
τάφω…» καθgς καd πολλοfς Kανόνες στcν ^Yπεραγία Θεοτόκο, στc 
σταυροπροσκύνηση καd ôλλους. Bλ. ΘEOΔΩPOY ΣTOYΔITOY, Kανgν ε¨ς 
τcν σταυροπροσκύνησιν, PG 99, 1757A-1780B. Συνέγραψε ¨άµβους σb 
διάφορες •ποθέσεις, σb êγίους, σb ζ΅ντα πρόσωπα, σb µοναχικa διακονήµατα 
καd σb îερa àντικείµενα. Bλ. ΘEOΔΩPOY ΣTOYΔITOY, ‰Iαµβοι ε¨ς 
διαφόρους •ποθέσεις, PG 99, 1779B-1812A. ^O τελευταÖος €αµβος, ï ïποÖος 
àναφέρεται στeν ±γιο Θεόδωρο, προφαν΅ς θa γράφτηκε µεταγενέστερα àπe 
κάποιον ôλλο, àφοÜ âπιγράφεται: «\Eπίγραµµα ε¨ς τeν ¬σιον Πατέρα ™µ΅ν 
Θεόδωρον». ^O €διος πατέρας δbν θa èνόµαζε τeν ëαυτό του ¬σιο. ^Eποµένως 
θεωρεÖται âσφαλµένη ™ θέση τοÜ Παν. K. Xρήστου ¬τι ï Θεόδωρος Στουδίτης 
öγραψε ¨αµβικe âπίγραµµα στeν ëαυτό του. Bλ. ΠAN. K. XPHΣTOY, 
Θεόδωρος ï Στουδίτης, ΘHE, τ. 6, στ. 214. Erναι ï ε¨σηγητcς τ΅ν θεοτοκίων 
καd σταυροθεοτοκίων στοfς Kανόνες. Bλ. ΠAN. K. XPHΣTOY, Θεόδωρος ï 
Στουδίτης, ΘHE, τ. 6, στ. 214. 
282 Tριώδιο çνοµάζεται ™ περίοδος, ™ ïποία àρχίζει àπe τcν Kυριακc τοÜ 
Tελώνου καd Φαρισαίου καd τελειώνει τe ±γιο καd Mεγάλο Σάββατο. Tριώδιο 
καλεÖται καd τe âκκλησιαστικe βιβλίο, ποf καλύπτει τcν περίοδο αéτή. Bλ. 
BAΣIΛEIAΔH, Tυπική, ¬π.π., σ. 11. Περισσότερα γιa τeν Θεόδωρο Στουδίτη 
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Kατa τeν Θ΄ α¨΅να διέπρεψαν στcν âκκλησιαστικc 
•µνογραφία δύο αéτάδελφοι, ï Θεόδωρος (775-836) καd 
Θεοφάνης (778-845) οî Γραπτοί284. Αéτοd συνέθεσαν πολλοfς 
âκκλησιαστικοfς ≈µνους καd παρακλητικοfς κανόνες, καd 
µάλιστα πρeς τc Θεοτόκο, γι\ αéτe καd èνοµάστηκαν 
Θεοτοκαριογράφοι. Παρa τe γεγονeς ¬τι âξωρίστηκαν στc 
Θεσσαλονίκη, τa δύο àδέλφια συνέθεταν στcν âξορία τους 
διάφορους ≈µνους, àφοÜ âπέλεξαν γιa τa δεινa τÉς âξορίας τeν 
πλ. A΄ qχο, ï ïποÖος εrναι πιe συµπαθητικeς καd 
φιλοικτίρµονας285. ^O Θεοφάνης διετέλεσε âπίσκοπος Nικαίας286. 
Kατa τeν Θ΄ α¨΅να διέπρεψαν âπίσης ï Mιχαcλ \Aνανεώτης287, ï 
Mητροφάνης âπίσκοπος Σµύρνης288 καd ï Θεοστήρικτος 
µοναχός289. \Aκόµη κατa τeν Θ΄ α¨΅να διέπρεψαν ï Γεώργιος 

                                                                                     
βλ. TPEMΠEΛA, ^Yµνογραφία, ¬π.π., σσ. 219-231. R. JANIN, \Iωσcφ 
\Aρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ΘHE, τ. 7, στ. 111-113. 
283 ΣτουδÖτες µοναχοί, ποf διέπρεψαν στc συγγραφc âκκλησιαστικ΅ν ≈µνων, 
εrναι οî \Aνατόλιος, Θεόκτιστος, Kλήµης, Kυπριανός, Nικόλαος, Πέτρος καd 
Συµεών. 
284 \Ωνοµάστηκαν Γραπτοί, διότι ï ε¨κονοµάχος αéτοκράτορας Θεόφιλος 
öγραψε, γιa βασανισµe καd χλεύη τους, µb πυρακτωµένο σίδερο πάνω στa 
µέτωπά τους δώδεκα ¨αµβικοfς στίχους, οî ïποÖοι διασώθηκαν. Bλ. R. JANIN, 
Θεόδωρος ï µετa Θεοφάνους οî Γραπτοί, ΘHE, τ. 6, στ. 205-206. ANTΩNIOY, 
Eîρµολόγιον, σσ. 73-74. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Θεόδωρος καd Θεοφάνης 
οî Γραπτοί, ΛEM, τ. 1, σσ. 533-534. 
285 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 121. 
286 ^Ως âπίσκοπος, συνέγραψε πολλa στιχηρά, καθgς καd ëκατeν πενÉντα 
Kανόνες, οî ïποÖοι βρίσκονται στa MηναÖα. ^H öρευνα σήµερα àποδεικνύει ¬τι 
πολλοd Kανόνες, οî ïποÖοι àποδίδονταν στeν Θεοφάνη Γραπτό, àνήκουν σb 
ôλλους •µνογράφους, µb τe ùνοµα Θεοφάνης. Bλ. R. JANIN, Θεόδωρος ï µετa 
Θεοφάνους οî Γραπτοί, ΘHE, τ. 6, στ. 206. 
287 ^O Mιχαcλ \Aνανεώτης συνέθεσε τοfς O€κους καd διάφορους ≈µνους καd 
âγκώµια τοÜ µαθηµαταρίου σb àναγραµµατισµό, τοÜ κρατηµαταρίου, καθgς 
καd πολλa ôλλα µέλη. Bλ. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Mιχαcλ \Aνανεώτης, 
ΛEM, τ. 4, σ. 139. 
288 ^Ο Mητροφάνης âπίσκοπος Σµύρνης συνέθεσε τοfς Tριαδικοfς Kανόνες 
¬λων τ΅ν ¦χων, ποf βρίσκονται στcν \Oκτώηχο, àσµατικοfς κανόνες, ποf 
βρίσκονται στa MηναÖα, καθgς καd ≈µνους πρeς τc Θεοτόκο, ποf βρίσκονται 
στe Θεοτοκάριο. Bλ. IΩ. X. KΩNΣTANTINIΔH, Mητροφάνης ï Σµύρνης, 
ΘHE, τ. 8, στ. 1134. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Mητροφάνης Σµύρνης (ï 
•µνωδός), ΛEM, τ. 4, σσ. 115-116. 
289 ^Ο Θεοστήρικτος µοναχός συνέγραψε τeν Mικρe Παρακλητικe Kανόνα στcν 
^Yπεραγία Θεοτόκο, ï ïποÖος θεωρεÖται àρχαιότερος τοÜ Mεγάλου 
ΠαρακλητικοÜ Kανόνα. Bλ. ΠAN. Γ. NIKOΛOΠOYΛOY, Θεοστήρικτος 
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Nικοµηδείας290, καd \Iωσcφ ï ^Yµνογράφος291 (816-886). ^O 
Φώτιος, Πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως (820-891), ε¨σήγαγε 
τeν \Aκάθιστο ≠Yµνο τοÜ •µνογράφου \Iωσήφ, καd καθιέρωσε τeν 
êγιασµό, ποf τελεÖται κατa τcν ™µέρα τ΅ν Θεοφανίων292. 
Συνέταξε τeν τύπο τοÜ MικροÜ ^AγιασµοÜ καd καθώρισε τcν 
πρώτη κάθε µÉνα νa τελεÖται êγιασµός. ^O Λέων ΣT΄ ï Σοφeς 
(865-912)293, αéτοκράτορας τοÜ Bυζαντίου, συνέθεσε τa ≤νδεκα 
ëωθινa Δοξαστικa τ΅ν çκτg ¦χων294. ‰Aρεσε στeν αéτοκράτορα 
Λέοντα τeν Σοφe νa ψάλλει τdς συνθέσεις του στcν \Eκκλησία, 

                                                                                     
µοναχός, ΘHE, τ. 6, στ. 314. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Θεοστήρικτος 
µοναχός, ΛEM, τ. 2, σ. 388. 
290 ^Ο Γεώργιος Nικοµηδείας συνέθεσε τe Δοξαστικό, τe ïποÖο εrναι 
àφιερωµένο στdς ëπτa ο¨κουµενικbς συνόδους, «T΅ν êγίων Πατέρων ï χορός». 
Βλ. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Γεώργιος ï Nικοµηδείας, ΛEM, τ. 1, σ. 470. 
291 Περd αéτοÜ βλ. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, \Iωσcφ ï •µνογράφος, ΛEM, τ. 2, 
σσ. 480-481. \Iωσcφ ï ^Yµνογράφος συνέθεσε πλείστους ¬σους àσµατικοfς 
Kανόνες, µέρος τ΅ν ïποίων βρίσκονται στa öντυπα δώδεκα µηναÖα, στcν 
Παρακλητικc καd στe Πεντηκοστάριο, στιχηρά, κοντάκια καθgς καd τeν 
Kανόνα τοÜ \Aκαθίστου ≠Yµνου. \Aπe τοfς ëνενÉντα ≤ξι κανόνες τÉς 
ΠαρακλητικÉς οî σαράντα çκτg φέρονται •πe τe ùνοµα τοÜ \Iωσήφ. Πολλa 
ôλλα ποιήµατά του παραµένουν àνέκδοτα. ^Yπάρχει καd ™ ôποψη ¬τι οî 
κανόνες τοÜ \Iωσcφ àνήκουν στeν \Iωσcφ τeν Στουδίτη, καd ùχι στeν 
^Υµνογράφο. Bλ. ΠAN. K. XPHΣTOY, \Iωσcφ ï ^Yµνογράφος, ΘHE, τ. 7, στ. 
113-115. ΘEOΔΩPOΠOYΛOY, \Aκάθιστος, ¬π.π., σ. 34. ΠAN. K. XPHΣTOY, 
\Iωσcφ ï ^Yµνογράφος, ΘHE, τ. 7, στ. 114. Oî εîρµοd τοÜ Kανόνα τοÜ 
\Aκαθίστου ≠Yµνου εrναι παρµένοι àπe τeν Kανόνα τÉς Kοιµήσεως τÉς 
Θεοτόκου, ποίηµα \Iωάννου τοÜ ΔαµασκηνοÜ. 
292 ^O Φώτιος συνέθεσε διάφορους κανόνες, καθgς καd τe Δοξαστικό, ποf 
ψάλλεται τe Mεγάλο Σάββατο, «Τcν σήµερον µυστικ΅ς...». Περd τοÜ 
•µνογραφικοÜ öργου τοÜ Φωτίου βλ. TPEMΠEΛA, ^Yµνογραφία, ¬π.π., σσ. 
241-244. ANTΩNIOY, Eîρµολόγιον, σ. 83. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Φώτιος 
Kωνσταντινουπόλεως, ΛEM, τ. 6, σσ. 440-441. \Eκτeς àπe âκκλησιαστικοfς 
≈µνους, συνέγραψε καd θύραθεν ποίηση. Συνέγραψε τρεÖς ≈µνους 
âγκωµιαστικοfς πρeς τeν αéτοκράτορα Bασίλειο. ΦΩTIOY 
KΩNΣTANTINOYΠOΛEΩΣ, E¨ς Bασίλειον τeν φιλόχριστον βασιλέα, PG 102, 
577A-584C. Bλ. N. B. TΩMAΔAKH, Φώτιος A΄, ΘHE, τ. 12, στ. 27-28. 
293 Περd αéτοÜ βλ. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Λέων ï Σοφός, ΛEM, τ. 3, σσ. 
487-488. 
294 Βλ. BAΣIΛEIAΔH, Tυπική, ¬π.π., σ. 14. Ta ≤νδεκα ëωθινa δοξαστικa 
µελοποιήθηκαν στe µbν παλαιe j àργe στιχηράριο àπe τeν \Iωάννη τeν Γλυκύ, 
στe δb νέο j σύντοµο àπe τeν Πέτρο Λαµπαδάριο τeν Πελοποννήσιο. Συνέθεσε 
àκόµη τe Δοξαστικe τοÜ ëσπερινοÜ τÉς ΠεντηκοστÉς «ΔεÜτε λαοd…», τa 
¨διόµελα τÉς Σταυροπροσκυνήσεως καd ôλλα. Bλ. IΩ. X. KΩNΣTANTINIΔH, 
Λέων ï ΣT΄ ï Σοφός, ΘHE, τ. 8, στ. 268. ^O Λέων συνέγραψε âπίσης καd τcν 
καρκινικc âπιγραφή: «oΩ γένος âµόν, âν z µέσον âγώ». 
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συµψάλλοντας µαζd µb τοfς χοροfς τ΅ν ψαλτ΅ν295. ^O υîeς του, 
KωνσταντÖνος ï Πορφυρογέννητος (913-959), αéτοκράτορας καd 
αéτeς τοÜ Bυζαντίου, συνέθεσε τa ≤νδεκα àναστάσιµα 
âξαποστειλάρια296. 

^YπÉρχε συνήθεια τόσο •ψηλόβαθµα στελέχη στcν 
\Eκκλησία, ¬σο καd στcν Πολιτεία, νa àσχολοÜνται παράλληλα 
καd µb τc σύνθεση ≈µνων. Γι\ αéτe βλέπουµε ¬τι πολλοd 
âπίσκοποι, àρχιεπίσκοποι, πατριάρχες, àλλa καd αéτοκράτορες, 
νa àναδεικνύονται ταυτόχρονα καd µεγάλοι µελοποιοd τÉς 
\Ορθοδόξου \Eκκλησίας, οî ïποÖοι ùχι µόνο àσχολοÜνται µb τc 
σύνθεση ≈µνων, àλλa καd πολλbς φορbς âγκατέλειπαν τa 
âγκόσµια, γιa νa àσπασθοÜν τe µοναχικe σχÉµα. 

Mιa àπe τdς πιe âξέχουσες προσωπικότητες στcν 
âκκλησιαστικc µουσικc τοÜ Θ΄ α¨΅νος •πÉρξε καd ™ λόγια 
ποιήτρια τοÜ Βυζαντίου Kασσιανή297. Προερχόµενη àπe εéγενικc 
καταγωγή, ™ Kασσιανc διακρινόταν γιa τcν εéσέβεια, τcν 
âξωτερικc καd âσωτερικc çµορφιά, καθgς καd τdς πολλές της 
γνώσεις. Συνέγραψε τe περίφηµο στιχηρe Δοξαστικe «Kύριε ™ âν 
πολλαÖς êµαρτίαις περιπεσοÜσα γυνή»298 καθgς καd ôλλους 

                                     
295 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 123. 
296 Ta ≤νδεκα àναστάσιµα âξαποστειλάρια öχουν τe €διο περιεχόµενο τe καθb 
≤να µb τa ≤νδεκα ëωθινa εéαγγέλια, καθgς καd µb τa ≤νδεκα ëωθινa Δοξαστικά. 
Bλ. BAΣIΛEIAΔH, Tυπική, ¬π.π., σσ. 33-34. R. JANIN, KωνσταντÖνος ï Z΄ ï 
Πορφυρογέννητος, ΘHE, τ. 8, στ. 24-26. Constantine VII Porhyrogennetus, 
NGDMM, τ. 4, σ. 678. Ta ≤νδεκα àναστάσιµα âξαποστειλάρια, τa ïποÖα εrναι 
γραµµένα σb δεκαπεντασύλλαβους στίχους, öχουν µελοποιηθεÖ àπe τeν 
Bαλάσιο Nοµοφύλακα καd àπe τeν Πέτρο Πελοποννήσιο σb B΄ qχο. Συνέγραψε 
âπίσης τe σύγγραµµα «^Aρµονικa» σb τέσσερεις τόµους, τe ïποÖο 
πραγµατεύεται τc θεολογικc παραγωγc τ΅ν àπηχηµάτων, καθgς καd τ΅ν 
πολυσυλλάβων φθόγγων. Βλ. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, KωνσταντÖνος Z΄ ï 
Πορφυρογέννητος, ΛEM, τ. 3, σ. 391. 
297 ^H Kασσιανc φέρει διάφορα çνόµατα, ¬πως Kασσία, Kασία, καd \Iκασία. 
Bλ. ANTΩNIOY, Eîρµολόγιον, σ. 77. 
298 ^H Kασσιανc δbν •πÉρξε πόρνη, êπλa τe àναφερθbν τροπάριο àναφέρεται 
στcν πόρνη τοÜ Eéαγγελίου, ™ ïποία ôλειψε µb µύρο τa πόδια τοÜ Kυρίου, 
λίγο πρdν àπe τe πάθος. Bλ. Λουκ. ζ΄, 36-50. ≠Oπως àναφέρει ™ παράδοση, τcν 
Kασσιανc àγαποÜσαν πολλbς âπιφανεÖς ο¨κογένειες τÉς âποχÉς âκείνης καd 
¦θελαν νa τcν προτείνουν γιa νύµφη τοÜ αéτοκράτορα Θεοφίλου. ≠Οταν ¬µως 
ï αéτοκράτορας τÉς εrπε «\Eκ γυναικeς âW®ύη τa φαÜλα» (âννο΅ντας ¬τι àπe 
µιa γυναÖκα, δηλαδc τcν Eûα, προÉλθαν ¬λα τa κακά), ™ Kασσιανή, ½ς öξυπνη 
καd ëτοιµόλογος, ποf qταν, àπάντησε στeν αéτοκράτορα «Kαd âκ τÉς γυναικeς 
πηγάζει τa κρείττω» (âννο΅ντας ¬τι àπe µιa γυναÖκα, δηλαδc τcν ^Yπεραγία 
Θεοτόκο, προÉλθαν ¬λα τa καλά). ‰Eτσι ï Θεόφιλος νυµφεύθηκε τcν Θεοδώρα. 
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≈µνους299. ^H Kασσιανc ¬µως, âκτeς àπe ποιήτρια, •πÉρξε καd 
öξοχος µελωδός, àφοÜ µελοποιοÜσε τa ποιήµατά της µb ≤να öξοχο 
καd γλυκύτατο τρόπο300. 

Mιa µεγάλη φυσιογνωµία τοÜ Θ΄ α¨ώνα •πÉρξε \Iωάννης ï 
Γλυκύς301. ≠Eνα σηµαντικe öργο, τe ïποÖο öκανε, qταν ™ µικρc 
Προπαιδεία κατa τe àργe στιχηραρικe εrδος σb qχο A΄ πρeς 
âκγύµναση τ΅ν àρχαρίων, ¬σον àφορÄ τcν âκκλησιαστικc 
µουσική, στe διατονικe γένος302. \Iωάννης ï Πλουσιαδηνός, ï 
ïποÖος âπονοµάζεται KουκουµÄς, συνέγραψε τe Θεωρητικeν τÉς 
âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, τe Mέγα ‰Iσο, τe ïποÖο âπιγράφεται 
«Mέθοδος \Iωάννου τοÜ ΠηλουσιαδηνοÜ», καθgς καd Προπαίδεια 
στcν çκτώηχο, διa τÉς ïποίας θa âξασκοÜντο οî àρχάριοι 
µαθητές303. \Aπe τdς àρχbς τοÜ I΄ α¨΅να καd µετa àρχίζει πλέον ™ 
παρακµc τÉς âκκλησιαστικÉς •µνογραφικÉς παραγωγÉς. Α¨τία 

                                                                                     
\Aπe τότε ™ Kασσιανc κλείστηκε στe µοναστήρι \Iκάσιο καd âκεÖ συνέθετε 
≈µνους. Kάποια φορa ï Θεόφιλος, âπισκεπτόµενος τa µοναστήρια τÉς 
Kωνσταντινουπόλεως öφθασε καd στe µοναστήρι, ¬που âµόναζε ™ Kασσιανή.  
Aéτc λοιπόν, ¬ταν ôκουσε τeν κρότο àπe τa βήµατα τοÜ βασιλιÄ, κρύφτηκε. ^O 
αéτοκράτορας, ¬ταν ε¨σÉλθε στe κελλd τÉς KασσιανÉς, βρÉκε τe τροπάριο 
«Kύριε ™ âν πολλαÖς êµαρτίαις…» µέχρι τeν στίχο «κρότον τοÖς èσdν 
äχηθεÖσα». Tότε ï αéτοκράτορας âπρόσθεσε «τ΅ φόβω âκρύβη», âννο΅ντας ¬τι 
™ Kασσιανc àπe τeν φόβο της νa µcν àντικρύσει τeν αéτοκράτορα κρύφτηκε. 
≠Oταν ï αéτοκράτορας àνεχώρησε, ™ Kασσιανc τελείωσε τe ποίηµα, καd 
διετήρησε καd τcν πρόταση τοÜ αéτοκράτορα «τ΅ φόβω âκρύβη», àφοÜ öδενε 
καd µb τe ποιητικe νόηµα τοÜ κειµένου (âννο΅ντας στe ποιητικe κείµενο ¬τι ™ 
Eûα àπe τeν φόβο της κρύφτηκε). Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, 
¬π.π., σσ. 124-125. ΘEOΔΩPOY TZEΔAKH, Kασσιανc ™ µελωδός, ΘHE, τ. 7, 
στ. 385-389. 
299 ^Η Κασσιανc συνέθεσε τeν Kανόνα τοÜ Mεγάλου Σαββάτου «Kύµατι 
θαλάσσης…». Στeν Kανόνα αéτe ™ µελωδeς συνέθεσε µόνο τοfς Eîρµοfς àπe 
τcν A΄ µέχρι τcν E΄ èδή. Ta τροπάρια τ΅ν πρώτων πέντε èδ΅ν συνετέθησαν 
àπe τeν MÄρκο µοναχό, âπίσκοπο \IδροÜντας τÉς \Iταλίας. \Aπe τcν ΣT΄ µέχρι 
τcν Θ΄ èδή, τόσο οî εîρµοί, ¬σο καd τa τροπάρια, συνετέθησαν àπe τeν KοσµÄ 
Mελωδό. Συνέθεσε âπίσης τe Δοξαστικe τ΅ν ëσπερίων τÉς γεννήσεως τοÜ 
XριστοÜ «Aéγούστου µοναρχήσαντος…» σb qχο B΄. 
300 Bλ. ΘEOΔΩPOY TZEΔAKH, Kασσιανc ™ µελωδός, ΘHE, τ. 7, στ. 389. T. 
KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Kασσιανή, ΛEM, τ. 3, σσ. 99-100. 
301 \Iωάννης ï Γλυκfς âµέλισε τa δογµατικa \Iωάννη τοÜ ΔαµασκηνοÜ στe 
Mαθηµατάριο εrδος, τa ≤νδεκα ^Eωθινa Λέοντα ΣT΄ τοÜ ΣοφοÜ, κατa τe 
παλαιe j àργe Στιχηράριο, τe àρχαÖο «Δύναµις», τe àλληλουάριο σb qχο πλ. 
A΄, χερουβικό, τe ïποÖο çνοµάζεται Δυσικό, διότι προέρχεται àπe τc Δύση, τe 
Kοινωνικe «A¨νεÖτε…» καd πολλa ôλλα. 
302 Bλ. ΣΠYP. XΩPAΪTH, \Iωάννης ï Γλυκύς, ΘHE, τ. 6, στ. 1237-1238. 
303 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 127-128. 
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αéτÉς τÉς παρακµÉς, εrναι καd τe γεγονeς ¬τι 
àποκρυσταλλώθηκαν τόσο ™ Θεία Λειτουργία, ¬σο καd οî 
διάφορες àκολουθίες τÉς \Eκκλησίας. ‰Eτσι µb δυσκολία βρίσκουν 
χ΅ρο στc Θεία Λειτουργία j στdς àκολουθίες νέοι ≈µνοι, àφοÜ 
πλέον εrχε àποκρυσταλλωθεÖ ™ τυπική τους διάταξη304. ^Ωστόσο ï 
NεÖλος µοναχeς (910-1004), καταγόµενος àπe τcν Kαλαβρία 
(Rossano), συνέθεσε ≈µνους στeν ≠Aγιο Bενέδικτο στa ^Ελληνικά, 
τοfς ïποίους öψαλλε σb ïλονύκτια àκολουθία στe MοντεκασσÖνο, 
µb χορe àποτελούµενο àπe ëξÉντα µέλη305. ^O Nικηφόρος \Hθικeς 
συνέθεσε O€κους, καd öτσι διεύρυνε τe O¨κηµατάριο. 

Kατa τeν Ι΄ α¨΅να ™ âκκλησιαστικc µουσικc 
µεταλαµπαδεύεται στc Pωσσία. ^O βασιλιÄς Bλαδίµηρος306 
àπέστειλε στcν Kωνσταντινούπολη δέκα Bογιάρους, οî ïποÖοι 
µαγεύτηκαν àπe τcν âκκλησιαστικc µουσική, τcν ïποία ôκουσαν 
àπe χοροfς στcν ^Aγία Σοφία. ^O γιeς τοÜ Bλαδιµήρου, 
^IεροσλαÜος προσκάλεσε τρεÖς ≠Eλληνες ψάλτες, οî ïποÖοι 
δίδαξαν στοfς Pώσσους τcν âκκλησιαστικc µουσική307. 

≠Oσον àφορÄ τc Δυτικc âκκλησιαστικc µουσική, Kάρολος 
ï Mεγάλος κάλεσε καd ¦λεγξε τοfς Γάλλους καd Γερµανούς, οî 
ïποÖοι εrχαν àποµακρυνθεÖ àπe τc µουσικc Γρηγορίου τοÜ 
Mεγάλου. \AπαιτοÜσε οî îερεÖς νa εrναι ταυτόχρονα καd µουσικοί, 
καd εrχε àπαγορεύσει τcν ε€σοδο στa àνάκτορα σb κάθε îερέα, ποf 
δbν γνώριζε τcν âκκλησιαστικc µουσική308. ≠Oµως àργότερα ™ 
γρηγοριανc µουσικc ôρχισε νa παραφθείρεται, καd àναπτύχθηκε ™ 
τετράφωνη φωνητικc µουσική, ™ ïποία âκτελεÖτο àπe µεγάλους 
χορούς309. 

                                     
304 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 126. Mιa âξαίρεση τοÜ 
κανόνα αéτοÜ, ¬τι δηλαδc ôρχισε µιa γενικc παρακµc στcν âκκλησιαστικc 
•µνογραφία, àποτελεÖ τe µοναστήρι τοÜ τάγµατος τοÜ êγίου Bασιλείου Grotta 
Ferratta, τe ïποÖο îδρύθηκε τe 1004, καd τe ïποÖο àνέδειξε πολλοfς 
âκκλησιαστικοfς •µνογράφους. 
305 Bλ. TAΣOY AΘ. ΓPITΣOΠOYΛOY, NεÖλος ï Nέος, ΘHE, τ. 9, στ. 337. 
ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 126. 
306 Bλ. BΛAΔIMHPOY BONTΩΦ, Bλαδίµηρος, ΘHE, τ. 3, στ. 919-923. 
307 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 128-129. Σήµερα δbν 
διασώζονται παρa µόνο €χνη τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς στc ρωσικc 
âκκλησιαστικc µουσική. Bλ. ΨAPIANOY, Mουσική, ¬π.π., σ. 20. 
308 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 131-132. AΛYΓIZAKH, 
Θέµατα, ¬π.π., σ. 110. 
309 ^H Δυτικc âκκλησιασικc µουσικc ôρχισε νa προσλαµβάνει κοσµικe 
χαρακτÉρα καd öτσι µb àπόφαση τÉς âν Tριδέντω συνόδου ï âπιφανcς µουσικeς 
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Kατa τeν IΓ΄ α¨΅να διαπρέπει στcν âκκλησιαστικc 
µουσικc ï \Iωάννης Kουκουζέλης, ï ïποÖος θεωρεÖται ™ δεύτερη 
πηγc τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, µετa τeν \Iωάννη Δαµασκηνό. 
\Ωνοµάστηκε καd «Mαΐστωρ τÉς µουσικÉς»310, διετέλεσε δb 
àρχιµουσικeς τ΅ν αéτοκρατορικ΅ν ψαλτ΅ν311. ^O Kουκουζέλης 
συνέγραψε τe «Mέγα ‰Iσον τÉς ΠαπαδικÉς»312, τe ïποÖο βρίσκεται 
στdς παλαιbς Παπαδικές. ^Ο Πέτρος Πελοποννήσιος τe µετέγραψε 
στc δική του γραφή, καd àργότερα οî τρεÖς διδάσκαλοι, 
Γρηγόριος, Χουρµούζιος καd Χρύσανθος, µετέγραψαν τe öργο 
στc νέα παρασηµαντική. ‰Eκανε âπίσης τeν κυκλικe Mέγιστο 
Tροχό, ï ïποÖος öχει τέσσερεις µικρότερους πάνω καd κάτω, δεξιa 
καd àριστερά. Mb αéτeν τeν τροχe ï Kουκουζέλης âξηγεÖ τc σχέση 

                                                                                     
Πέτρος Λουδοβίκος Παλεστρίνας συνέθεσε τρεÖς τετράφωνες λειτουργίες, οî 
ïποÖες διακρίνονται γιa τcν êπλότητα, àλλa καd τcν µεγαλοπρέπειά τους. 
‰Eτσι ï Παλεστρίνας διέσωσε τcν τετράφωνη µουσικc στc Δυτικc \Eκκλησία. 
\Aργότερα ï µεταρρυθµιστcς MαρτÖνος Λούθηρος (1483) κατέστησε τcν 
âκκλησιαστικc µουσικc κτÉµα, ùχι µόνο τ΅ν ψαλτ΅ν καd τ΅ν îερέων, àλλa 
ïλοκλήρου τοÜ λαοÜ. Στοfς Διαµαρτυρόµενους öψαλλαν στdς âκκλησίες 
ïλόκληρος ï λαeς µb τc συνοδεία âκκλησιαστικοÜ çργάνου, öχοντας σaν 
πρότυπο τcν \Aµβροσιανc ψαλµωδία, àλλa τετράφωνη. Bλ. 
ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 132. 
310 ≠Οπως àναφέρει ï καθηγητcς Γ. Στάθης «οî ¬ροι µαΐστωρ καd διδάσκαλος 
τÉς µουσικÉς εrναι ταυτόσηµοι καd δηλοÜν τeν κατ\ âξοχcν µουσικeν 
διδάσκαλον, τeν τέλειον τεχνίτην τÉς Τέχνης τ΅ν ¦χων, τeν κάτοχον àρτίας 
γνώσεως περd τÉς θεωρίας τÉς µουσικÉς καd τeν ποιητcν ¬ρων καd κανόνων 
καd ‘µεθόδων’ ε¨ς τcν Μουσικήν». ΣΤΑΘΗ, \Αναγραµµατισµοί, ¬π.π., σ. 28. 
311 Mετέβη στcν πατρίδα του, γιa νa λάβει δÉθεν τc συγκατάθεση τÉς µητέρας 
του γιa τeν γάµο, τeν ïποÖο ¦θελε ï αéτοκράτορας νa συνάψει µb κάποια 
κοπέλλα, κόρη ëνeς µεγιστÄνα. \EκεÖ βρÉκε τc µητέρα του νa θρηνεÖ, διότι 
κάποιοι φίλοι του εrπαν ψέµατα στc µητέρα του ¬τι ï \Iωάννης àπέθανε. \EκεÖ, 
àκούοντας κρυφa τc µητέρα του νa θρηνεÖ, µελοποίησε τe µοιρολόγι τÉς 
µητέρας του, τe ïποÖο çνοµάστηκε «Bουλγάρα». Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, 
\Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 139. \Aκολούθως µετέβη στc µονc Mεγίστης Λαύρας 
τοÜ ^Aγίου ‰Oρους καd âκάρη µοναχός, àποκρύπτοντας τcν ταυτότητά του, 
προσποιούµενος ¬τι εrναι βοσκός. ≠Oµως κάποια µέρα λέγεται ¬τι, καθgς 
öβοσκε τοfς τράγους, öψαλλε καd κάποιος âρηµίτης τeν ôκουσε καd öβλεπε 
µάλιστα ¬τι àκόµη καd οî τράγοι τeν παρακολουθοÜσαν· àνήγγειλε στeν 
™γούµενο τe γεγονeς αéτό, καd ï τελευταÖος τeν âπέπληξε, γιατd àπέκρυψε τcν 
ταυτότητά του. ^O ™γούµενος àνακοίνωσε στeν αéτοκράτορα ¬τι ï àγαπηµένος 
του µουσικeς Kουκουζέλης βρισκόταν ½ς µοναχeς πλέον, στc Mεγίστη Λαύρα. 
Tελικa ï αéτοκράτορας συγκατένευσε νa µcν âνοχλήσει τeν \Iωάννη, àφοÜ ï 
€διος διάλεξε τeν δρόµο, ποf ¦θελε. Bλ. ¬π.π., σσ. 139-140. 
312 Te Mέγα ‰Iσον «πρόκειται γιa τcν κωδικοποίηση τÉς àσµατικÉς παράδοσης 
τÉς âποχÉς του…» (IΓ΄ α¨.) ANTΩNIOY, Mορφολογία, ¬π.π., σσ. 36-37. 
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τ΅ν πλαγίων ¦χων πρeς τοfς κυρίους, καd γίνεται παραβολc τ΅ν 
çκτg ¦χων πρeς τοfς çκτg àρχαίους ëλληνικοfς τρόπους313. Ta 
διάφορα κρατήµατα (τερερίσµατα καd νενανίσµατα) ξεκινοÜν àπe 
τeν καιρe τοÜ \Iωάννη Kουκουζέλη. Προηγουµένως δbν γίνεται 
ïποιοσδήποτε λόγος γιa κρατήµατα314. 

Mετa τeν \Iωάννη Kουκουζέλη ï Ξένος Kορώνης διετέλεσε 
πρωτοψάλτης τÉς ^Aγίας Σοφίας315. ^O Θεόδωρος Λάσκαρις B΄ 
(1222-1258), αéτοκράτορας τÉς Nικαίας, ποf âξωρίστηκε àπe τeν 
θρόνο του àπe τοfς Σταυροφόρους, συνέθεσε τeν Mεγάλο 
Παρακλητικe Kανόνα πρeς τcν ^Yπεραγία Θεοτόκο σb qχο πλ. 
Δ΄316. ^O Γιωβάσκος ï Bλάχος öζησε κατa τeν IΓ΄ α¨΅να καd 
âµελοποίησε τcν Δοξολογία σb qχο Δ΄317, ™ ïποία ψάλλεται κατa 

                                     
313 Συνέθεσε àκόµη χερουβικa àργa καd σύντοµα. \Aπe αéτa τa χερουβικa 
σώζεται ≤να σb qχο πλ. B΄ (παλατινόν). Συνέθεσε âπίσης ≤να Kοινωνικe 
«A¨νεÖτε…» σb qχο πλ. A΄, ≤να «Γεύσασθε…» âπίσης σb πλ. A΄, τa µεγάλα 
\Aνοιξαντάρια καd τa àργa «Mακάριος àνcρ…», τe «‰Aνωθεν οî προφÉται…», 
τc φήµη «Teν δεσπότην καd àρχιερέα…» καd πολλa ôλλα. Bλ. 
ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 140-141 Βλ. BAΣ. 
ΨEYTOΓKA, Kουκουζέλης \Iωάννης, ΘHE, τ. 7, στ. 930-931. 
314 Bλ. NIKOΔHMOY, Πηδάλιον, ¬π.π., σ. 286: «Ta δb τερερίσµατα καd 
νενανίσµατα τa ψαλλόµενα, δbν φαίνονται νa Fqναι παλαιά, àλλa νεωτερικά· 
καθ\ ¬τι ε¨ς τa âπιγραφόµενα τ΅ Δαµασκην΅ \IωάννFη, καd τοÖς ôλλοις παλαιοÖς 
µουσικοÖς πονήµατα, δbν ε•ρίσκονται τοιαÜτα ôσηµα λόγια καd κρατήµατα, 
φαίνονται δb νa ôρχισαν àπe τeν καιρeν \Iωάννου τοÜ Kουκουζέλους». Bλ. 
âπίσης EDWARD V. WILLIAMS, Joannes Koukouzeles (Papadopoulos), 
NGDMM, τ. 10, σσ. 218-219. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Kουκουζέλης 
\Iωάννης, ΛEM, τ. 3, σσ. 282-283. 
315 Συνέγραψε âγχειρίδιο γιa τc µουσική, συνέθεσε τe «Δύναµις» µb τe κράτηµα 
σb qχο B΄, τe «≠Aγιος Kύριος Σαβαgθ» τÉς Θείας Λειτουργίας τοÜ M. 
Bασιλείου, τe «\Eπd σοd χαίρει…» σb qχο πλ. Δ΄ καd πολλa ôλλα. Bλ. Π. 
ΓEΩPΓIOY, Ξένος ï Kορώνης, ΘHE, τ. 9, στ. 654. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, 
Kορώνης, ο¨κογένεια, ΛEM, τ. 3, σσ. 257-258. 
316 ^Ο Μεγάλος Παρακλητικeς Κανόνας ψάλλεται âναλλaξ µb τeν Mικρe 
Παρακλητικe Kανόνα àπe τcν 1η µέχρι τc 15η Aéγούστου. Bλ. ΘEOΔΩPOY 
ΔOYKA TOY ΛAΣKAPEΩΣ, Kανgν παρακλητικeς ε¨ς τcν ^Yπεραγίαν 
Θεοτόκον, PG, 140, 772A-780B. ‰Eγραψε àκόµη Kανόνα στeν \Aκάθιστο 
≠Yµνο, καd στc Θεοτόκο, Kανόνα Παρακλητικe στc Θεοτόκο καd ôλλα. Bλ. N. 
B. TΩMAΔAKH, Θεόδωρος B΄ ï Λάσκαρης, ΘHE, τ. 6, στ. 230. T. 
KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Θεόδωρος Λάσκαρις, ΛEM, τ. 2, σ. 382. 
317 ^H Δοξολογία αéτc öχει δύο àσµατικά, τe ≤να σύντοµο καd τe ôλλο àργό. ^O 
Πέτρος Πελοποννήσιος µετέγραψε αéτc στc δική του γραφc καd àκολούθως οî 
δύο àπe τοfς τρεÖς διδασκάλους, Γρηγόριος καd Xουρµούζιος τc µετέφεραν 
στc νέα àναλυτικc γραφή. Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 
143. 
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τcν ^Yψωση τοÜ Tιµίου ΣταυροÜ, καθgς καd τcν Γ΄ Kυριακc τ΅ν 
Νηστει΅ν318. ^O Mανουcλ Bρυέννιος θεωρεÖται àπe τοfς 
µεγαλύτερους καd πιe öξοχους θεωρητικοfς τÉς βυζαντινÉς 
µουσικÉς, àφοÜ συνέγραψε àξιόλογο θεωρητικe σύγγραµµα319. ^O 
\Iωάννης KλαδÄς θεωρεÖται ™ τρίτη πηγc τÉς âκκλησιαστικÉς 
µουσικÉς. ‰Hκµασε κατa τe τέλος τοÜ IΔ΄ α¨ώνα - àρχbς τοÜ IE΄. 
Διετέλεσε λαµπαδάριος320 τÉς âκκλησίας τÉς ^Aγίας Σοφίας στcν 
Kωνσταντινούπολη321. 
 

4) \Aπe τcν πτώση τοÜ Bυζαντίου µέχρι σήµερα 
 

^H âκκλησιαστικc µουσικc µετa τcν ±λωση τÉς 
Kωνσταντινουπόλεως, παρa τe γεγονeς ¬τι •πέστη κάποιες 
µεταβολbς καd àλλοιώσεις, δbν µετέβαλε τeν οéσιώδη χαρακτÉρά 
της àλλa àπετέλεσε συνέχεια τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, ποf 
διασώθηκε καd àναπτύχθηκε στe Βυζάντιο322. Παίρνει µάλιστα 
≤να πιe καθοριστικe ρόλο, àφοÜ âσίγησε ï ôµβωνας323. ^H 
ποιµαίνουσα \Eκκλησία κράτησε κοντά της τe çρθόδοξο πλήρωµα 

                                     
318 Βλ. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Γιωβάσκος ï Βλάχος, ΛEM, τ. 1, σ. 497. 
319 Στe öργο του àποδεικνύει τc συνάφεια καd σχέση τÉς àρχαίας ëλληνικÉς 
µουσικÉς µb τc βυζαντινή. Bλ. Σ. ΣABBA, Bρυέννιος Mανουήλ, ΘHE, τ. 3, στ. 
1050. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Mανουcλ Bρυέννιος, ΛEM, τ. 3, σσ. 581-582. 
320 Λαµπαδάριος çνοµάζεται ï πρ΅τος ψάλτης τοÜ àριστεροÜ χοροÜ, διότι 
παλαιa κρατοÜσε τe Διβάµβουλο, τe ïποÖο öφερε âπίχρυση λαµπάδα. ^O 
Λαµπαδάριος στεκόταν δίπλα àπe τeν θρόνο τοÜ âπισκόπου στa àριστερa 
(διότι δεξιa qταν ï θρόνος τοÜ βασιλιÄ) καd κρατοÜσε τc λαµπάδα τοÜ 
Πατριάρχου στeν ναe τÉς ^Aγίας Σοφίας. Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, 
\Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 160. 
321 Mελοποίησε τeν \Aκάθιστο ≠Yµνο, συνέθεσε µεγάλα \Aνοιξαντάρια, çκτg 
µεγάλα χερουβικa καd κοινωνικa «A¨νεÖτε…», µελοποίησε τe µικρe καd τe 
µεγάλο «Γεύσασθε…» τÉς λειτουργίας τ΅ν Προηγιασµένων, τe νεκρώσιµο µέγα 
pσµα «≠Aγιος ï Θεeς…» καθgς καd τe «Tcν γaρ σcν µήτραν…». Bλ. Π. 
ΓEΩPΓIOY, \Iωάννης KλαδÄς, ΘHE, τ. 7, στ. 609. Ta öργα του µεταφέρθηκαν 
στcν νέα µέθοδο àπe τeν Xουρµούζιο Xαρτοφύλακα. Βλ. T. 
KAΛOΓEPOΠOYΛOY, \Iωάννης ï Kλαδάς, ΛEM, τ. 2, σ. 464. 
322 Bλ. ΨAPIANOY, Mουσική, ¬π.π., σ. 10. 
323 Bλ. ΓOYΣIΔH, ¬π.π., σ. 142: «Στcν ^Eλλάδα κατa τcν âποχc τÉς 
τουρκοκρατίας, ποf ™ κοινωνία qταν κατεξοχcν  παραδοσιακή, ™ ποιµαντικc 
προσαρµόστηκε στa δεδοµένα της µb τeν τρόπο αéτό. Περιωρίστηκε µόνο στc 
θεία λατρεία, âν΅ âσίγησε àπόλυτα ï ôµβωνας. Περιττe βέβαια εrναι νa ποÜµε 
¬τι αéτe δbν àποτελεÖ µιa ¨δανικc κατάσταση». 
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διa µέσου τÉς λατρείας καd τÉς ψαλµωδίας324. ≠Oπως ™ ^Ελληνικc 
γλ΅σσα δbν •πέστη ïποιεσδήποτε οéσιαστικbς àλλαγές, öτσι καd ™ 
µουσική, µπορεÖ µbν νa χρησιµοποίησε κάποιες καινούργιες 
ïρολογίες325, στcν οéσία της ¬µως παρέµεινε àναλλοίωτη 
συνέχεια τÉς πρe τÉς êλώσεως âκκλησιαστικÉς µουσικÉς326. 
\Aκόµη καd αéτeς ï Mωάµεθ ï B΄ âπροστάτευσε τcν çρθόδοξη 
âκκλησιαστικc µουσική327. Oî πιστοί, ποf ¦θελαν νa µάθουν τcν 
âκκλησιαστικc µουσικc κατa τeν καιρe τÉς τουρκοκρατίας, 
πήγαιναν στcν Kωνσταντινούπολη, καd âκεÖ τc µάθαιναν, ε€τε 
στcν πατριαρχικc σχολc328, ε€τε σb διαπρεπεÖς ψάλτες τ΅ν 
âνορι΅ν τÉς Kωνσταντινουπόλεως. Δbν µνηµονεύεται πουθενa 
¬τι κατa τeν καιρe τÉς τουρκοκρατίας λειτουργοÜσε ôλλη σχολc 
âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, âκτeς àπe âκείνη τÉς 
Kωνσταντινουπόλεως329. 

                                     
324 Bλ. ΨAPIANOY, Συµβολή, ¬π.π., σ. 9: «\Aλλ\ ¬ταν λέγωµεν - καd εrναι 
γεγονeς - ¬τι ™ \Oρθόδοξος \Eκκλησία âν τοÖς µετέπειτα χρόνοις, ¦τοι µετa τcν 
âποχcν, ε¨ς τcν ïποίαν àνήκουν οî ëρµηνευόµενοι κώδικες, καd ≤ως àκριβ΅ς 
τÉς •πe τ΅ν τρι΅ν διδασκάλων (1814) γενοµένης τελευταίας âξηγήσεως τÉς 
παλαιÄς γραφÉς, διέσωσε τcν θρησκευτικcν καd âθνικcν συνείδησιν τ΅ν 
•ποδούλων λα΅ν, τί τάχα âννοοÜµεν καd διa τίνων µέσων νοµίζοµεν ¬τι 
âκράτησεν ε¨ς ëαυτcν τe çρθόδοξον πλήρωµα; Kυρίως λέγοµεν διa τÉς 
λατρείας καd τÉς ψαλµ ωδίας. Ta λειτουργικa βιβλία τÉς \Eκκλησίας qσαν τa 
διδακτικa âγχειρίδια τ΅ν χριστιαν΅ν, ε¨ς τa ïποÖα δbν âµάνθανον êπλ΅ς νa 
àναγινώσκουν, àλλa καd νa ψάλλουν καd διa τÉς ψαλµ ωδίας νa α¨σθάνωνται 
καd νa διαισθάνωνται τe περιεχόµενον τÉς πίστεώς των». 
325 Διάφορες àραβοπερσικbς ïρολογίες χρησιµοποίησαν οî µουσικοδιδάσκαλοι 
µετa τcν ±λωση πρeς καλύτερη âπεξήγηση στοfς µαθητές τους τ΅ν διαφόρων 
µουσικ΅ν ¬ρων, ¬πως \Aτζέµια, Nισαµπούρια, Xισσάρια, Mουστάρια, 
Mπεστενγκιάρια καd ôλλες, αéτe ¬µως δbν σηµαίνει µb κανένα τρόπο ¬τι 
µετέβαλαν τcν οéσία τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς τÉς \Ορθόδοξης 
\ΑνατολικÉς \Eκκλησίας. 
326 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 147-151. 
327 Bλ. ¬π.π., σ. 231. 
328 Περd τ΅ν πατριαρχικ΅ν σχολ΅ν βλ. ΨAPIANOY, Mουσική, ¬π.π., σ. 20. 
329 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 231. Bέβαια στcν Kύπρο 
µετa τe 1821, ïπόταν ™ Kύπρος ε•ρίσκετο àκόµη •πe τουρκικc κατοχc µέχρι 
τe 1878,  λειτούργησε σχολc âκκλησιαστικÉς µουσικÉς στc BÄσα Kοιλανίου, 
•πe τcν καθοδήγηση τοÜ Nικολάκη, µαθητÉ τ΅ν τρι΅ν îερωµένων, οî ïποÖοι 
µαθήτευσαν κοντa στοfς τρεÖς διδάσκάλους στcν πατριαρχικc σχολc τÉς 
Kωνσταντινουπόλεως. Bλ. XPIΣTOΔOYΛOY BAΣIΛEIAΔH, «Mουσικeς 
κώδικας Σταυροβουνίου 30· ^H ψαλτικc παράδοση στcν Kύπρο κατa τeν ιθ΄ α¨. 
καd ™ σχέση της µb τcν Γ΄ Πατριαρχικc Σχολc τÉς Πόλης», Ta Γένη καd E€δη τÉς 
BυζαντινÉς Mελοποιίας. Πρακτικa B΄ ΔιεθνοÜς Συνεδρίου MουσικολογικοÜ 
καd ΨαλτικοÜ (\AθÉνα 15-19 \Oκτωβρίου 2003), \AθÉνα 2006, σσ. 461-463. 
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^Η A΄ âπίσηµη πατριαρχικc µουσικc σχολc δηµιουργήθηκε 
µέσα στcν πατριαρχικc αéλc µb φροντίδα τοÜ τότε πατριάρχη 
Παϊσίου B΄ τοÜ àπe Nικοµηδείας τe 1727330. ^H σχολc εrχε τρεÖς 
τάξεις, στcν προκαταρκτικc διδασκόταν τe \Aναστασιµατάριο, 
στcν B΄ τe µέγα Στιχηράριο καd στcν Γ΄ ™ Παπαδική. Oî µαθητbς 
µαζεύονταν δύο φορbς τc µέρα, µιa τe πρωd καd µιa τe 
àπόγευµα331. ^H B΄ πατριαρχικc µουσικc σχολc îδρύθηκε τe 1776 
àπe τeν τότε πατριάρχη Σωφρόνιο B΄ τeν àπe ^Iεροσολύµων332. 
^H Γ΄ πατριαρχικc µουσικc σχολc îδρύθηκε τe 1791 µb µέριµνα 
τοÜ τότε πατριάρχη Nεοφύτου Z΄ τοÜ àπe Mαρωνείας333. 

Mετa τcν ±λωση öχουµε πολλοfς διακεκριµένους 
µουσικοδιδασκάλους, οî ïποÖοι µελοποίησαν διάφορους ≈µνους. 
Πολλοd àπe αéτοfς διετέλεσαν πατριάρχες334, àρχιεπίσκοποι j 
µητροπολÖτες335, âπίσκοποι336, îερεÖς337 j îεροµόναχοι καd 
µοναχοί338. ^O \Aθανάσιος Pαψακίτας j Pαψικιώτης µελοποίησε 

                                     
330 Περd αéτοÜ βλ. ΓEΩPΓ. Δ. METAΛΛHNOY, Παΐσιος B΄, ΘHE, τ. 9, στ. 
1062-1063. 
331 Στcν A΄ πατριαρχικc µουσικc σχολc δίδαξαν µεταξf ôλλων καd \Iωάννης ï 
Tραπεζούντιος. 
332 Στcν B΄ πατριαρχικc µουσικc σχολc δίδαξαν ï πρωτοψάλτης Δανιήλ, ï 
Πέτρος ï Πελοποννήσιος καd ï \Iάκωβος ï Πελοποννήσιος. 
333 Στcν Γ΄ πατριαρχικc µουσικc σχολc δίδαξαν µεταξf ôλλων καd \Iάκωβος ï 
πρωτοψάλτης καd Πέτρος Λαµπαδάριος ï Bυζάντιος. 
334 Bλ. Γεννάδιος Σχολάριος, πρ΅τος πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως, µετa 
τcν ±λωση, ^Iερεµίας ï Tρανeς (1535) πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως, 
\Aθανάσιος Tυρνόβου O¨κουµενικeς Πατριάρχης, Θεοφάνης Kαρύκης (1595) 
πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως, Nεκτάριος πατριάρχης ^Iεροσολύµων 
(1602-1676), Δοσίθεος ^Iεροσολύµων (1669), Xρύσανθος NοταρÄς πατριάρχης 
^Iεροσολύµων, Γεράσιµος πατριάρχης \Aλεξανδρείας (1623-1643), \Aθανάσιος 
Πατελάριος πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως, ‰Aνθιµος πατριάρχης 
^Iεροσολύµων, \Eφραdµ \AθηναÖος πατριάρχης ^Iεροσολύµων καd ôλλοι. Βλ. 
ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 151-158. 
335 Bλ. ^Iερεµίας ï Xαλκηδόνος, Γερµανeς Nέων Πατρ΅ν, \Iωακεdµ 
àρχιεπίσκοπος Bιζύης, Mελέτιος µητροπολίτης \Aθην΅ν (1661-1714), 
Διονύσιος Tραπεζούντιος àρχιεπίσκοπος Xαλδίας, Kύριλλος àρχιεπίσκοπος 
Tήνου καd ôλλοι. Βλ. ¬π.π. 
336 Bλ. Mάξιµος Mαργούνιος (1530) âπίσκοπος Kυθήρων, Mελχισεδbκ 
âπίσκοπος PαιδεστοÜ, Nικηφόρος Θεοτόκης (1736-1800) âπίσκοπος Xερσ΅νος 
καd Σλαβηνίου καd ôλλοι. Βλ. ¬π.π. 
337 Bλ. Γαβριcλ ΣευÉρος (1541-1616) âφηµέριος στc Bενετία, \Aντώνιος ï M. 
O¨κονόµος τÉς Mεγάλης \Eκκλησίας, Bαλάσιος îερεύς, \Aγάπιος ^Iεροµόναχος, 
Γεώργιος Παπαδόπουλος îερεfς καd ôλλοι. Βλ. ¬π.π. 
338 Bλ. \Aρσένιος ç Mικρός, Nεόφυτος Kαυσοκαλυβίτης (1760), Kαισάριος 
Δαπόντες, Γερµανeς Kρητικός, Xριστοφόρος \Aρτινeς µοναχός, Δαµιανeς 
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τοfς ≈µνους τÉς Θείας Λειτουργίας τοÜ M. Bασιλείου, «≠Aγιος, 
±γιος, ±γιος, Kύριος Σαθαώθ…» καd τοfς •πόλοιπους ≈µνους 
καθgς καd τe «Tcν γaρ σcν µήτραν…» σb qχο A΄ τετράφωνο. ^O 
Γρηγόριος Σαββαΐτης (IΣT΄ α¨΅νας) µελοποίησε καd àργe 
Πασαπνοάριο τοÜ ùρθρου σb qχο Δ΄339. ^O Γερµανeς 
àρχιεπίσκοπος Nέων Πατρ΅ν340 ¦κµασε κατa τe δεύτερο µισe τοÜ 
IZ΄ α¨ώνα· διετέλεσε µαθητcς Γεωργίου τοÜ PαιδεστηνοÜ341. ^O 
Bαλάσιος îερέας, νοµοφύλακας τÉς Mεγάλης \Eκκλησίας, 
διετέλεσε µαθητcς τοÜ ΓερµανοÜ Nέων Πατρ΅ν.342. ^O \Aθανάσιος 
Πατελάριος343, πατριάρχης Kωνσταντινουπόλεως, διετέλεσε 
µαθητcς τοÜ Bαλασίου îερέως. ^O Δηµήτριος Kαντεµίρης öζησε 
τέλη IZ΄ καd àρχbς IH΄ α¨ώνα, διετέλεσε δb ™γεµόνας τÉς Bλαχίας. 
oHταν ôνδρας πολυµαθέστατος, καd γνώριζε πολλbς γλ΅σσες. 
‰Eπαιζε τeν àραβικe πλαγίαυλο, νέι καd τcν πανδουρίδα344. ≠Eνας 
àξιόλογος µύστης τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς qταν ï \Iωάννης 
Tζουλάτης, ï ïποÖος qταν γιατρός. Γεννήθηκε στcν Kεφαλληνία 
τe 1762 καd συνέγραψε µελέτη, ποf φέρει τeν τίτλο «Περd 
δυνάµεως τÉς µουσικÉς ε¨ς τaς παθήσεις, τa ¦θη καd τaς 

                                                                                     
Bατοπεδινeς µοναχός, \Iωακεdµ Pόδιος îεροµόναχος, Nικόδηµος ^Aγιορείτης 
µοναχeς καd ôλλοι. Βλ. ¬π.π. 
339 Aéτe τe àργe πασαπνοάριο καλλωπίστηκε àργότερα àπe τeν Γερµανe Nέων 
Πατρ΅ν. 
340 ^Ο Γερµανeς Νέων Πατρ΅ν συνέθεσε àργe στιχηράριο, χερουβικά, τe 
âπικήδειο pσµα τοÜ âπιταφίου «Teν ≥λιον κρύψαντα…» σb qχο πλ. A΄ καd 
πολλa ôλλα. Ta öργα του µετέγραψε στc νέα àναλυτικc γραφc ï Xουρµούζιος 
Xαρτοφύλακας. Bλ. ΠANOY I. BAΣIΛEIOY, Γερµανeς Nέων Πατρ΅ν, ΘHE, 
τ. 4, στ. 387.  
341 Bλ. ΓEΩPΓ. Σ. AMAPΓIANAKH, Γεώργιος Pαιδεστηνός, ΘHE, τ. 10, στ. 
754. 
342 Συνέθεσε τe àργe Eîρµολόγιο καd σύντοµο καd µελοποίησε πολλοfς ôλλους 
≈µνους, ¬πως πολυελέους, πολυχρονισµούς, καταβασίες, δοξολογίες, 
καλοφωνικοfς εîρµούς, χερουβικά, κοινωνικa στοfς çκτg ¦χους καd ôλλα. Te 
àργe Eîρµολόγιο τοÜ Bαλασίου îερέως συντµήθηκε àργότερα àπe τeν Πέτρο 
Λαµπαδάριο τeν Πελοποννήσιο. Bλ. Σ. ΣABBA, Bαλάσιος ^Iερεύς, ΘHE, τ. 3, 
στ. 569-570. 
343 ^O \Aθανάσιος Πατελάριος συνέθεσε καλοφωνικοfς εîρµούς. 
344 ^O Δηµήτριος Kαντεµίρης συνέγραψε πραγµατεία, στcν ïποία 
πραγµατεύεται τa διάφορα συστήµατα τÉς àραβοπερσικÉς µουσικÉς. Aéτeς 
λέγεται ¬τι βρÉκε τeν ρυθµe «ζaρ µπεUν» (κύβος ™γεµόνα) Bλ. 
ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 154. 
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àσθενείας»345. ^O Δαµιανeς Bατοπαιδινeς διετέλεσε µοναχeς στcν 
^Iερa Mονc Bατοπεδίου ^Aγίου ‰Oρους, ¬που καd öψαλλε346. 

^O Πέτρος Mπερεκέτης θεωρεÖται µία àπe τdς µεγαλύτερες 
φυσιογνωµίες στeν χ΅ρο τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς κατa τeν 
IH΄ α¨΅να. Διδάχθηκε µουσικc στcν πατρίδα του, 
Kωνσταντινούπολη καd àργότερα àπe τeν Δαµιανe Bατοπαιδινό. 
\Ωνοµάστηκε Mπερεκέτης, διότι, ¬ταν τeν ρωτοÜσαν οî µαθητές 
του iν öχει καd ôλλα µαθήµατα νa διδάξει, αéτeς àπαντοÜσε 
«µπερεκέτ», τe ïποÖο στa τούρκικα σηµαίνει àφθονία347. 

Te πατριαρχεÖο Kωνσταντινουπόλεως καd οî âν αéτ΅ 
πρωτοψάλτες καd λαµπαδάριοι κράτησαν ôσβεστη τc φλόγα τÉς 
âκκλησιαστικÉς µουσικÉς καd τcν µεταλαµπάδευσαν στdς 
ëπόµενες γενεές, àφοÜ ™ διαδοχc τ΅ν πρωτοψαλτ΅ν qταν 
àδιάκοπη καd öτσι µάθαιναν οî νεώτεροι àπe τοfς παλαιοτέρους 
τcν ψαλτικc τέχνη àπe στόµα σb στόµα, ζωντανά. 
Πρωτοψάλτης348 κατa τcν ±λωση τÉς Kωνσταντινουπόλεως qταν 
ï Γρηγόριος Mπούνης ï \Aλυάτης îεροµόναχος349. ^O Mανουcλ 
Xρυσάφης ï παλαιός, ï ïποÖος çνοµάζεται καd Mαΐστωρ, 
διετέλεσε Λαµπαδάριος κατa τcν περίοδο τÉς êλώσεως350. ^O 

                                     
345 Bλ. ¬π.π., σσ. 155-156. 
346 ^O Δαµιανeς Bατοπαιδινeς µελοποίησε διάφορους ≈µνους, γνωστότερος 
àπe τοfς ïποίους εrναι τe δίχορο «‰Aξιόν âστιν…» µb κρατήµατα. Kατa 
µίµηση αéτοÜ τοÜ µαθήµατος ï µαθητcς τοÜ ΔαµιανοÜ, Πέτρος Mπερεκέτης, 
συνέθεσε τe δίχορο çκτάηχο τÉς àρτοκλασίας «Θεοτόκε Παρθένε…». 
347 ^Ο Πέτρος Μπερεκέτης συνέθεσε πολλοfς ≈µνους, µεταξf τ΅ν ïποίων τe 
δίχορο «Θεοτόκε Παρθένε…» µb κράτηµα. Διακρίθηκε µάλιστα στc σύνθεση 
εîρµ΅ν, γι\ αéτe καd οî εîρµοί, τοfς ïποίους âµέλισε èνοµάστηκαν 
«Kαλοφωνικοd Eîρµοί», ï €διος δb èνοµάστηκε πατέρας τ΅ν Kαλοφωνικ΅ν 
Eîρµ΅ν. Ta περισσότερα öργα του µετεγράφησαν στc νέα παρασηµαντική. Περd 
αéτοÜ βλ. Π. ΓEΩPΓIOY, Πέτρος Mπερεκέτης ï Γλυκύς, ΘHE, τ. 9, στ. 170. 
ΨAPIANOY, Θεοτόκος, ¬π.π., σ. 24. ΣΤΑΘΗ, \Αναγραµµατισµοί, ¬π.π., σ. 28, 
•ποσηµ. 2 καd σ. 43, •ποσηµ. 3. Τ. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Πέτρος Γλυκfς ï 
Mπερεκέτης, ΛEM, τ. 5, σσ. 71-72. 
348 Tcν âποχc âκείνη ï πρ΅τος τFÉ τάξει ψάλτης δbν èνοµαζόταν πρωτοψάλτης 
àλλa Δοµέστικος. 
349 ^O Γρηγόριος Mπούνης öγραψε Προπαίδεια σb qχο πλ. B΄ πρeς âκγύµναση 
τ΅ν àρχαρίων στe χρωµατικe γένος. Εrχε τe χάρισµα νa µπορεÖ νa γράφει 
ïποιαδήποτε µελωδία ôκουγε γιa πρώτη φορά. Λέγεται ¬τι λίγο µετa τcν 
±λωση ï Mωάµεθ ï πορθητcς κάλεσε τeν Γρηγόριο, γιa νa διδάξει τc 
βυζαντινc µουσικc σηµειογραφία στοfς µουσικοfς τÉς τουρκικÉς αéλÉς Bλ. T. 
KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Γρηγόριος ï Mπούνης j \Aλιάτης, ΛEM, τ. 1, σ. 540. 
350 Ta öργα, ποf âµέλισε ï Mανουcλ Xρυσάφης ï παλαιός, àνήκουν κυρίως στe 
Παπαδικe µέλος, öγραψε δb θεωρητικc πραγµατεία καd τe Στιχηράριο. Bλ. 
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Mανουcλ Xρυσάφης ï νέος διετέλεσε πρωτοψάλτης τÉς Mεγάλης 
\Eκκλησίας351. Τeν διαδέχθηκαν οî Γεώργιος Pαιδεστηνeς 
(1680)352, Παναγιώτης Xαλάτζογλου (1728)353 καd \Iωάννης 
Tραπεζούντιος354. ^Ο Δανιcλ ï àπe Tυρνάβου τÉς Θεσσαλίας 
διετέλεσε µαθητcς τοÜ Παναγιώτη Xαλάτζογλου. Δίδαξε στc B΄ 
µετa τcν ±λωση âκκλησιαστικc µουσικc σχολή355. ^O \Iάκωβος 
Πελοποννήσιος (Γιακουµάκης) διετέλεσε µαθητcς τοÜ \Iωάννου 
Tραπεζουντίου. Διακρίθηκε γιa τe σεµνe âκκλησιαστικό του 
≈φος. ^Ως πρωτοψάλτης, δίδασκε âπίσης καd στc µουσικc σχολή. 

                                                                                     
ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 160-161. Π. ΓEΩPΓIOY, 
Mανουcλ Xρυσάφης, ΘHE, τ. 12, στ. 402. AΛYΓIZAKH, \Οκταηχία, ¬π.π., σ. 
149-153. ANTΩNIOY, Mορφολογία, ¬π.π., σ. 69. 
351 ^O Mανουcλ Xρυσάφης ï νέος συνέθεσε τe Παλαιe j \Aργe 
\Aναστασιµατάριο, στe ïποÖο âµελοποίησε καd τa ≤νδεκα ^Eωθινa Δοξαστικά, 
τe Παλαιe j \Aργe Στιχηράριο, καθgς καd πληθώρα ôλλων ≈µνων. Bλ. Π. 
ΓEΩPΓIOY, Mανουcλ Xρυσάφης, ΘHE, τ. 12, στ. 402. 
352 ^O Γεώργιος Pαιδεστηνeς συνέθεσε µαθήµατα τÉς ΠαπαδικÉς καd àργa 
öντεχνα Πασαπνοάρια τοÜ ùρθρου σb διαφόρους ¦χους. Bλ. 
ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 163. Γ. Σ. AMAPIANNAKH, 
Γεώργιος Pαιδεστηνός, ΘHE, τ. 10, στ. 754. ^O Γεώργιος Pαιδεστηνeς 
âφάρµοσε τeν καινοφανÉ καλλωπισµόν, ï ïποÖος àποτελοÜσε ≤να àπe τa 
âξελιγµένα χαρακτηριστικa τÉς βυζαντινÉς παρασηµαντικÉς τοÜ 17ου α¨ώνα. 
Bλ. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Γεώργιος ï Pαιδεστηνeς ï A΄, ΛEM, τ. 1, σ. 
470. 
353 \Aπe τa ½ραιότερα ôσµατα, ποf συνέθεσε ï Παναγιώτης Xαλάτζογλου, 
εrναι καd ï καλοφωνικeς εîρµeς «‰Eφριξε γÉ» σb qχο πλ. A΄ µb κράτηµα σb qχο 
βαρf κατa τe διατονικe γένος. Συνέγραψε καd µικρe âγχειρίδιο περd MουσικÉς 
Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 163-164. Πρβλ. T. 
KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Xαλάτζογλου Παναγιώτης, ΛEM, τ. 6, σ. 454. 
354 Mb προτροπc τοÜ τότε πατριαρχεύοντος Kυρίλλου E΄ τοÜ àπe 
\Aδριανουπόλεως τe 1756 ï \Iωάννης Tραπεζούντιος συνέθεσε àργa 
πασαπνοάρια, πολυελέους, δοξολογίες καd ôλλα. Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, 
\Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 165. ^O \Iωάννης Tραπεζούντιος, βλέποντας τdς 
πρακτικbς δυσκολίες, ποf δηµιουργοÜσε στοfς îεροψάλτες τe τότε γραφικe 
σύστηµα (™ παλαιa παρασηµαντική), προσπαθοÜσε νa βρεÖ ≤να σύστηµα πιe 
êπλό. Γι\ αéτe καd χρησιµοποίησε νέα σηµάδια καd ≤να τρόπο γραφÉς πιe 
àναλυτικό, στeν ïποÖο µετέγραψε πολλa àρχαÖα κείµενα. Σ\ αéτe τeν νέο 
τρόπο γραφÉς öγραψε καd δικά του öργα. Bλ. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, 
\Iωάννης ï Tραπεζούντιος, ΛEM, τ. 2, σ. 465. AΛYΓIZAKH, Θέµατα, ¬π.π., σ. 
99. 
355 ^O Δανιcλ ï àπe Tυρνάβου γνώριζε καd τcν âξωτερικc µουσική, γι\ αéτe καd 
âξέδωκε µιa συλλογc µb διάφορα àσιατικa καd ëλληνικa ôσµατα, ποf φέρει τeν 
τίτλο «Eéτέρπη». \Eκτeς àπe τc βυζαντινή, ï Δανιcλ γνώριζε τcν 
àραβοπερσικc καd τcν τουρκικc µουσική. Bλ. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, 
Δανιcλ ï Πρωτοψάλτης, ΛEM, τ. 2, σσ. 14-15. 
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Mb προτροπc τοÜ πατριάρχου Γρηγορίου τοÜ E΄ διώρθωσε 
διάφορα λάθη, τa ïποÖα εrχαν παρεισφρήσει στa âκκλησιαστικa 
βιβλία. ^O \Iάκωβος θεωρεÖται ½ς ï πρ΅τος, ï ïποÖος 
µελοποιοÜσε κατa τe νόηµα τ΅ν λέξεων, παραβλέποντας τeν 
ρυθµe τÉς µουσικÉς. Γι\ αéτe τeν λόγο ï Πέτρος Βυζάντιος, 
ùντας τότε Λαµπαδάριος, àγανακτοÜσε πολύ356. ^Ο Πέτρος 
Bυζάντιος ï φυγaς357 διαδέχθηκε τeν \Iάκωβο Πελοποννήσιο. 
oHταν δεξιοτέχνης τÉς πανδουρίδας καd τοÜ àραβικοÜ 
πλαγίαυλου (νέι). ^O τότε πατριάρχης Kαλλίνικος ï àπe Nικαίας 
öπαυσε τeν Πέτρο àπe τcν πρωτοψαλτία, λόγω τοÜ ¬τι 
παντρεύτηκε δύο φορές358. Πέτρος ï Bυζάντιος συνέχισε τe 
âξηγητικe öργο τοÜ δασκάλου του Πέτρου του Πελοποννησίου. ^O 
Mανουcλ Bυζάντιος διαδέχθηκε τeν Πέτρο Bυζάντιο στcν 
πρωτοψαλτία, διετέλεσε δb µαθητcς τοÜ \Iακώβου Πρωτοψάλτη359. 

^O Γρηγόριος Λευΐτης διαδέχθηκε στcν πρωτοψαλτία τeν 
Mανουcλ Bυζάντιο. Erναι ≤νας àπe τοfς τρεÖς âφευρέτες τÉς νέας 
àναλυτικÉς µεθόδου. Διετέλεσε µαθητcς τοÜ \Iακώβου 
Πρωτοψάλτη, Πέτρου τοÜ Bυζαντίου καd Γεωργίου τοÜ Kρητός. 
Γνώριζε âπίσης καd τcν âξωτερικc µουσική360. Δίδαξε στcν 

                                     
356 ^O \Iάκωβος Πελοποννήσιος µελοποίησε δύο àσµατικοfς κανόνες σb Δ΄ qχο. 
Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 165-167. \Aπe τa 
κλασσικώτερα öργα τοÜ \Iακώβου Πρωτοψάλτη θεωροÜνται τe «‰Hδη βάπτεται 
κάλαµος…» καd τe «Σιγησάτω…». Bλ. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, \Iάκωβος ï 
Πρωτοψάλτης, ΛEM, τ. 2, σσ. 438-439. 
357 \Ωνοµάστηκε «φυγάς», γιατί, ¬ταν παύτηκε àπe τc θέση τοÜ πρωτοψάλτη âπd 
πατριαρχείας Kαλλινίκου τοÜ E΄, λόγω τοÜ ¬τι ξαναπαντρεύτηκε, öφυγε στc 
Xερσ΅να τe 1801 καd àργότερα στe \Iάσιο τÉς Mολδαβίας, ¬που καd πέθανε τe 
1808. Mελοποίησε µία σειρa χερουβικa καd τρεÖς σειρbς κονωνικa «A¨νεÖτε…». 
Βλ. AΛYΓIZAKH, Θέµατα, ¬π.π., σ. 99. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Πέτρος ï 
Bυζάντιος («ï φυγάς»), ΛEM, τ. 5, σ. 72. 
358 Δbν âπιτρεπόταν στοfς îεροψάλτες τÉς Mεγάλης τοÜ XριστοÜ \Eκκλησίας νa 
παντρεύονται δύο φορές, âπειδc qσαν καd αéτοί, ½ς àναγν΅στες, κατώτεροι 
κληρικοί. Bλ. ΓEΩPΓ. Σ. AMAPΓIANNAKH, Πέτρος ï Bυζάντιος, ΘHE, τ. 10, 
στ. 376-377. 
359 ^O Mανουcλ Bυζάντιος συνέθεσε πολλa ε€δη ≈µνων καd συντόµευσε τe 
µέγιστο «Mακάριος àνcρ» τοÜ Πέτρου Πελοποννησίου. Πρβλ. T. 
KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Bυζάντιος Mανουήλ, ΛEM, τ. 1, σσ. 421-422. 
360 ^O Γρηγόριος öγραψε τe 1805 µιa çγκωδέστατη Παπαδική, ™ ïποία 
àποτελεÖται àπe 1282 σελίδες. Μετέφερε àπe τcν àρχαία παρασηµαντικc 
πολλa µέλη, συνέγραψε τe πεντάτοµο àργe Στιχηράριο καd âτόνισε τe 
àρχαιότατο µέλος τοÜ \Aποστόλου καd τοÜ Eéαγγελίου. 
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Πατριαρχικc Mουσικc Σχολή, ™ ïποία îδρύθηκε τe 1815361. Teν 
Γρηγόριο διαδέχθηκε τe 1822 ï KωνσταντÖνος Bυζάντιος. 

^O Πέτρος Πελοποννήσιος γεννήθηκε γύρω στe 1730 στcν 
Πελοπόννησο, γι\ αéτe καd φέρει τe âπίθετο Πελοποννήσιος, καd 
àποτελεÖ τcν τέταρτη πηγc τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς. 
Διετέλεσε µαθητcς τοÜ \Iωάννη Tραπεζουντίου καd ε¨σήγαγε δικό 
του σύστηµα γραφÉς, êπλούστερο àπe τa ¦δη προϋπάρχοντα. 
Mετa τeν θάνατο τοÜ \Iωάννη Tραπεζουντίου, διωρίστηκε 
Λαµπαδάριος τÉς Mεγάλης τοÜ XριστοÜ \Eκκλησίας. 
Πρωτοψάλτης τότε qταν ï Δανιήλ. Δίδαξε τcν ψαλτικc τέχνη στcν 
B΄ πατριαρχικc σχολή, ποf îδρύθηκε τe 1776. Πέθανε στcν 
Kωνσταντινούπολη στe λοιµe τοÜ 1777. Ta öργα του 
διακρίνονται γιa τe êπλe καd àπέριττο âκκλησιαστικe µέλος. Erχε 
τc δυνατότητα καd τe χάρισµα νa µπορεÖ νa γράψει ïποιοδήποτε 
µέλος ôκουγε, öστω γιa πρώτη φορά. Γι\ αéτe καd οî TοÜρκοι, 
στοfς ïποίους ï Πέτρος qταν γνωστeς ½ς Πετράκης ï Mέγας 
(Petraki-i Kebir), τeν èνόµαζαν Xιρσdζ Πέτρος, δηλαδc κλέπτης-
Πέτρος καd Xότζας, δηλαδc δάσκαλος362. Δίδαξε àκόµη στeν 
πρωτοψάλτη τοÜ àρµενικοÜ πατριαρχικοÜ ναοÜ Tερετζοfν 
Xαµπαρατζοfν τeν τρόπο γραφÉς τ΅ν µουσικ΅ν µελ΅ν. Kατa 
τcν κηδεία του µάλιστα οî δερβίσηδες, µετa àπe ôδεια τοÜ 
πατριάρχη, öψαλαν, συνοδεύοντας τcν ψαλµωδία τους µb 
πλαγίαυλο. Kάποιος µάλιστα κατέβηκε στeν τάφο καd àπέθεσε 
τeν πλαγίαυλο στc σορe τοÜ Πέτρου, λέγοντας: «oΩ µακαρÖτα 
διδάσκαλε, λάβε καd àφ\ ™µ΅ν τ΅ν çρφαν΅ν µαθητ΅ν σου τe 
τελευταÖον τοÜτο δ΅ρον, ¥να συµψάλλFης ÷ôσµατα δι\ αéτοÜ ε¨ς τeν 
Παράδεισον µετa τ΅ν àγγέλων»363. 

                                     
361 hAς σηµειώσουµε ¬τι ï Γρηγόριος γεννήθηκε στcν Kωνσταντινούπολη τe 
1777, τc µέρα ποf πέθανε ï Πέτρος Πελοποννήσιος. ^O Γρηγόριος qταν 
καλλίφωνος καd δεινeς âκτελεστcς τÉς πανδουρίδας. Γνώριζε τcν àρµενικc 
καθgς καd τcν àραβοπερσικc µουσική, τcν ïποία διδάχθηκε àπe τeν çνοµαστe 
χανεντb Nτέτε \Iσµαηλάκη. Bλ. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Γρηγόριος ï Λευίτης 
(ï Πρωτοψάλτης), ΛEM, τ. 1, σσ. 539-540. 
362 Βλ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, \Επισκόπησις, ¬π.π., σσ.185-188. 
363 ^O Πέτρος Πελοποννήσιος µετέγραψε στc δική του γραφc τa µεγάλα 
κεκραγάρια τοÜ \Iωάννου ΔαµασκηνοÜ, τa µεγάλα ëωθινa τοÜ \Iωάννη ΓλυκÉ, 
τa µεγάλα \Aνοιξαντάρια, τe «‰Aνωθεν οî ΠροφÉται…». Συνέθεσε τe σύντοµο 
καd àργe Στιχηράριο, τe Eîρµολόγιο, τe Kρατηµατάριο, τe O¨κηµατάριο, τcν 
Παπαδική. Mελοποίησε àκόµη τe σύντοµο καd àργe \Aναστασιµατάριο, τe 
Eîρµολόγιο Kαταβασι΅ν, τe Δοξαστάριο, τρεÖς σειρbς Xερουβικa àργa καd µιa 
σύντοµα, τρεÖς σειρbς Kοινωνικ΅ν, καλοφωνικοfς Eîρµοfς καd πολλa ôλλα. 
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Mετa τeν Πέτρο öγινε κάποια προσπάθεια νa êπλοποιηθεÖ 
τe πολύπλοκο σύστηµα γραφÉς àπe τeν \Aγάπιο τeν Παλλιέρµο, 
ï ïποÖος προσπάθησε νa διδάξει στe ΠατριαρχεÖο τcν ψαλτικc 
τέχνη µb εéρωπαϊκc σηµειογραφία364. \AφοÜ ¬µως àπέτυχε ™ 
προσπάθειά του, κατέβαλε δεύτερη προσπάθεια νa διδάξει τc 
µουσική, χρησιµοποι΅ντας κάποιο àλφαβητικe σύστηµα, τe 
ïποÖο δίδαξε στe ≠Aγιον ‰Oρος, στcν ‰Eφεσο καd στcν 
Kωνσταντινούπολη. Πάλι ¬µως àπέτυχε, καd öτσι µετέβη στe 
Bουκουρέστι, ¬που καd àπέθανε τe 1815. Γεώργιος ï Kρcς εrναι ï 
ëπόµενος µεγάλος σταθµeς µετa τeν Πέτρο Πελοποννήσιο. Στcν 
Kωνσταντινούπολη διετέλεσε µαθητcς τ΅ν Mελετίου Σιναΐτου 
καd \Iακώβου τοÜ Πελοποννησίου. ^H γραφή, τcν ïποία 
χρησιµοποίησε qταν ™ àναλυτική. ΘεωρεÖται πρόδροµος τ΅ν 
τρι΅ν διδασκάλων, δύο àπe τοfς ïποίους, ï Γρηγόριος ï Λευΐτης 
καd ï Xουρµούζιος Xαρτοφύλακας, •πÉρξαν µαθητές του. Oî 
Γρηγόριος καd Xουρµούζιος βασίστηκαν πάνω στc γραφc τοÜ 
Γεωργίου τοÜ Kρητός, γιa νa δηµιουργήσουν τc δική τους 
àναλυτικc γραφή. Mεταξf τ΅ν µαθητ΅ν του •πÉρξε καd ï 
Θεόδωρος Φωκαεύς. Δbν πρόλαβε νa συνεργαστεÖ µb τοfς τρεÖς 
διδασκάλους τÉς νέας µεθόδου, àφοÜ àπέθανε στdς Kυδωνίες τe 
1814. ΠροτοÜ µάλιστα κοιµηθεÖ, εrχε προσκληθεÖ πολλbς φορbς 
στcν Kωνσταντινούπολη àπe τοfς τρεÖς διδασκάλους365. 

Te 1814 οî τρεÖς διδάσκαλοι, àρχιµ. Xρύσανθος, 
Γρηγόριος ï Λαµπαδάριος καd Xουρµούζιος Xαρτοφύλακας 
δηµιούργησαν τc νέα παρασηµαντική, ™ ïποία εrναι âν χρήσει 
µέχρι σήµερα366. Oî τρεÖς διδάσκαλοι, àντd τÉς χρήσεως τÉς 

                                                                                     
Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 181-189. AΛYΓIZAKH, 
Θέµατα, ¬π.π., σ. 99. Π. ΓEΩPΓIOY, Πέτρος ï Πελοποννήσιος, ΘHE, τ. 10, στ. 
375-376. DIMITRI CONOMOS, Petros Peloponnesios, NGDMM, τ. 14, σ. 592. 
T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Πέτρος ï Πελοποννήσιος, ΛEM, τ. 5, σσ. 73-76. 
364 ^O \Aγάπιος qταν κάτοχος τÉς δυτικÉς καd µερικ΅ς καd τÉς βυζαντινÉς 
µουσικÉς. Bλ. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, \Aγάπιος Παλλιέρµος, ΛEM, τ. 1, σσ. 
37-38. AΛYΓIZAKH, Θέµατα, ¬π.π., σσ. 105-106. 
365 Γεώργιος ï Kρcς µελοποίησε πολλοfς ≈µνους, µεταξf τ΅ν ïποίων τeν 
πολυέλεο «Λόγον àγαθeν…» σb qχο βαρύ, τe âπικήδειο pσµα «Mετa τ΅ν 
êγίων…» σb qχο πλ. Δ΄, τe «Mακάριος àνήρ…» σb σύντοµο εîρµολογικe µέλος 
τe àργe «Δύναµις», τeν καλοφωνικe εîρµe «Tcν δέησίν µου δέξαι τcν 
πενιχρaν» καd πολλa ôλλα. Βλ. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Γεώργιος ï Kρής, 
ΛEM, τ. 1, σ. 468. 
366 Βλ. ΣΤΑΘΗ, \Αναγραµµατισµοί, σ. 57, •ποσηµ. 3. AΛYΓIZAKH, 
\Οκταηχία, ¬π.π., σ. 192 ëξ. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Θέµατα, ¬π.π., σσ. 99-105. 
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πολυσύλλαβης παραλλαγÉς, ε¨σήγαγαν τc µοσοσύλλαβη, πα, βου, 
γα, δι, κε, ζω, νη, πα. Kάποιους χαρακτÉρες τÉς παλαιÄς 
παρασηµαντικÉς δbν τοfς κράτησαν, κάποιους ôλλους τοfς 
κράτησαν, âν΅ ε¨σήγαγαν κάποιους νέους. Στc νέα 
παρασηµαντικc µεταφέρθηκαν ¬λα τa παλαιa µέλη, τa ïποÖα 
qταν γραµµένα κυρίως àπe τc γραφc Πέτρου τοÜ 
Πελοποννησίου367. ^Iδρύθηκε µάλιστα τότε καd ™ Δ΄ πατριαρχικc 
µουσικc σχολc στcν Kωνσταντινούπολη, µb φροντίδα τοÜ τότε 
πατριάρχη Kυρίλλου τοÜ ΣT΄, στcν ïποία ï µbν Γρηγόριος καd 
Xουρµούζιος δίδαξαν τe πρακτικe µέρος, ï δb Xρύσανθος τe 
θεωρητικό368. ^H Δ΄ σχολc παρέµεινε σb λειτουργία µέχρι τe 1821, 
ïπόταν λόγω τÉς âθνικÉς âξεγέρσεως öκλεισε. Στc σχολc 
φοιτοÜσαν οî µαθητbς γιa δύο χρόνια καί, ¬ταν τελείωναν, 
λάµβαναν δίπλωµα διδασκάλου τÉς µουσικÉς. ^H σχολc αéτc 
àνέδειξε πάµπολλους îεροψάλτες καd µουσικούς, οî ïποÖοι µb τc 
σειρά τους δίδαξαν τcν âκκλησιαστικc µουσικc στοfς νεώτερους. 

^O Xουρµούζιος Xαρτοφύλακας διετέλεσε µαθητcς τοÜ 
\Iακώβου πρωτοψάλτου καd Γεωργίου Kρητός, εrχε δb καd τe 
ψευδώνυµο «Γιαµαλής», λόγω τοÜ µαύρου κρεατώδους 
âξοιδήµατος, τe ïποÖο εrχε στeν κρόταφο. Γιa δεκαοκτg χρόνια 
µετέφερε στc νέα παρασηµαντικc ¬λα τa µέλη àπe τeν \Iωάννη 
Δαµασκηνe µέχρι τeν Mανουcλ Πρωτοψάλτη. ≠Oλα τa öργα του 
àνέρχονται σb ëβδοµÉντα τόµους369. Πέθανε στc Xάλκη 
πενέστατος τe 1840370. 

                                     
367 Bλ. ΨAPIANOY, \Aκάθιστος, ¬π.π., σ. 11. Δbν •πάρχει j δbν öχει βρεθεÖ 
µέχρι σήµερα ïποιαδήποτε θεωρητικc πραγµατεία καd ëρµηνεία τοÜ τρόπου 
âργασίας τ΅ν τρι΅ν διδασκάλων, οûτε öχουν συγγράψει κάποια κλεÖδα τÉς 
àναγνώσεως τ΅ν πολλ΅ν µουσικ΅ν κωδίκων, οî ïποÖοι βρίσκονται στdς 
βιβλιοθÉκες τ΅ν µον΅ν στcν ^Eλλάδα, Kύπρο, καθgς καd στa îδρύµατα τοÜ 
âξωτερικοÜ. Bλ. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Θεοτόκος, ¬π.π., σ. 6. 
368 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 232-233. 
369 Aéτοd οî τόµοι àγοράστηκαν τe 1838 àπe τeν πατριάρχη ^Iεροσολύµων 
\Aθανάσιο, συµπτύχθηκε σb λιγώτερους τόµους καd βιβλιοδετήθηκε πολυτελ΅ς 
àπe τeν Πατριάρχη τÉς Σιgν Kύριλλο τον B΄. Mb âντολή του οî τόµοι 
φυλάχθηκαν στc βιβλιοθήκη τοÜ Παναγίου Tάφου, στe Φανάρι τÉς 
Kωνσταντινούπολης. Μελοποίησε µεταξf ôλλων τe «Mακάριος àνήρ…», 
«E€δοµεν τe φ΅ς…» çκτάηχο, «Pόδον τe àµάραντον…» çκτάηχο, κρατήµατα, 
πολυελέους, àνοιξαντάρια, δοξολογίες, µιa σειρa χερουβικa καd κοινωνικa 
«A¨νεÖτε…», τe µέγιστο στιχηρe «Kύριε ™ âν πολλαÖς êµαρτίαις…» καd πολλa 
ôλλα. ^Eρµήνευσε καd âξέδωκε σb B΄ öκδοση τe \Aναστασιµατάριο καd τe 
àργοσύντοµο Eîρµολόγιο Kαταβασι΅ν Πέτρου τοÜ Πελοποννησίου. 
Μελοποίησε ï €διος τοfς àναστάσιµους κανόνες, καθgς καd τa κατανυκτικa 
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^O Xρύσανθος, µητροπολίτης Προύσης, διετέλεσε µαθητcς 
τοÜ Πέτρου Bυζαντίου. ‰Hξερε τcν ^Ελληνική, Λατινικc καd 
Γαλλικc γλ΅σσα, καd γνώριζε εéρωπαϊκc καd àραβοπερσικc 
µουσική. ‰Eπαιζε εéρωπαϊκe φλάουτο καd àραβοπερσικe νέι. 
≠Oταν qταν àρχιµανδρίτης, κατηγορήθηκε ¬τι âφαρµόζει 
µονοσύλλαβους φθόγγους στdς κλίµακες καd ¬τι γράφει µb 
λεπτοµέρειες τa παλαιa µέλη. ‰Eτσι âξωρίστηκε στcν πατρίδα του 
Mάδυτο. \EκεÖ δίδασκε τcν ψαλτικc τέχνη. Kαd ¬σοι µάθαιναν τc 
µουσικc µb µονοσύλλαβους φθόγγους, τc µάθαιναν µέσα σb δέκα 
µÉνες, âν΅ ¬σοι µάθαιναν τe àρχαÖο σύστηµα, µέσα σb δέκα 
χρόνια. ≠Oταν ï τότε µητροπολίτης ^Hρακλείας Mελέτιος πÉγε νa 
âπιθεωρήσει τe àνεγειρόµενο σπίτι του, ôκουσε τοfς κτίστες νa 
ψάλλουν öντεχνα µαθήµατα, τa λεγόµενα «δεινά». ≠Oταν τοfς 
ρώτησε ποιeς τοfς τa öµαθε, τότε αéτοd àπάντησαν ï àρχιµ. 
Xρύσανθος στa Mάδυτα. Tότε κατάλαβε τe λάθος, ποf öκαναν, 
καd µεσολάβησε, öτσι œστε νa àρθεÖ ™ âξορία τοÜ Xρυσάνθου. 
‰Eτσι ™ σύνοδος διέταξε τeν Xρύσανθο µαζd µb τeν Γρηγόριο καd 
τeν Xουρµούζιο νa ëτοιµάσουν τe νέο σύστηµα γραφÉς καd νa 
îδρύσουν καd Σχολή, στcν ïποία νa διδάξουν τc νέα µέθοδο. 
\Aµείβοντας τοfς κόπους του ™ σύνοδος, τeν χειροτόνησε 
µητροπολίτη Δυρραχίου. Πέθανε στcν ΠροÜσα τe 1843371. 

^O φιλόµουσος âθνοµάρτυρας àρχιεπίσκοπος Kύπρου 
Kυπριανeς (1810-1821) àποστέλλει τρεÖς κληρικούς, τeν 
σύγκελλο Mελέτιο καd τοfς κληρικοfς \Iεζεκιcλ καd Λεόντιο372 

                                                                                     
τροπάρια. Μελοποίησε àκόµη τe δίτοµο Δοξαστάριο j àργe Στιχηράριο κατa 
µίµηση \Iακώβου Πρωτοψάλτου καd τc συλλογc τ΅ν ¨διοµέλων Mανουcλ 
πρωτοψάλτη. Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 199-200. 
370 Περd αéτοÜ βλ. Π. ΓEΩPΓIOY, Xουρµούζιος Xαρτοφύλαξ, ΘHE, τ. 12, στ. 
160. Πρβλ. ΨAPIANOY, Θεοτόκος, ¬π.π., σ. 24, •ποσηµ. 22. T. 
KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Xουρµούζιος Γεώργιος (ï «Xαρτοφύλαξ»), ΛEM, τ. 
6, σσ. 594-595. 
371 Συνέγραψε θεωρητικό, τe ïποÖο τυπώθηκε τe 1821 στe Παρίσι, καθgς καd τe 
Mέγα Θεωρητικόν, τe ïποÖο âκδόθηκε στcν Tεργέστη τe 1832 àπe τeν 
Παναγιώτη Πελοπίδα. Bλ. Π. ΓEΩPΓIOY, Xρύσανθος ï âκ Mαδύτου, ΘHE, τ. 
12, στ. 396. ^O Xρύσανθος συνέθεσε πολλa µέλη, τa ïποÖα ¬µως κάηκαν σb µιa 
πυρκαγιά. Γι\ αéτeν âπίσης àναφέρεται ¬τι öκανε διάφορες µεταγραφbς àπe 
βυζαντινc σb εéρωπαϊκc µουσικc καd àντίθετα καd µελοποιοÜσε διάφορα öργα 
τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς σb εéρωπαϊκc σηµειογραφία καd διάφορα θέµατα τÉς 
εéρωπαϊκÉς µουσικÉς µb χαρακτÉρες τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς. Bλ. T. 
KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Xρύσανθος Προύσσης, ΛEM, τ. 6, σσ. 620-621. 
372 Περd τ΅ν τρι΅ν τούτων Kυπρίων καd τοÜ µουσικοÜ öργου τους (âν µέρει) βλ. 
àναλυτικώτερα Xαραλάµπου Παπαδοπούλλου, «Te Mουσικeν ‰Eργον τοÜ 
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κατa τcν δεκαετία τοÜ 1810, καd µÄλλον πρe τοÜ 1816, στcν 
Kωνσταντινούπολη, ¬που καd µαθαίνουν τc νέα àναλυτικc 
µέθοδο àπe τοfς τρεÖς διδασκάλους, Xρύσανθο, Γρηγόριο καd 
Xουρµούζιο. E¨δικώτερα ï Mελέτιος τουλάχιστον πρέπει νa 
µαθήτευσε πιθανώτατα καd στeν Γεώργιο KρÉτα, iν πράγµατι οî 
àναφορbς σ\ αéτeν373 στeν κώδικα τÉς ^IερÄς MονÉς 
Σταυροβουνίου ½ς «καd ™µετέρου διδασκάλου» àφοροÜν τeν €διο 
προσωπικά374. Mb τcν öκρηξη ¬µως τÉς ëλληνικÉς âπανάστασης 
καd âξ α¨τίας τÉς öκρυθµης κατάστασης, ποf àκολούθησε, στa 
πλαίσια τÉς ïποίας öκλεισε καd ™ Mουσικc Πατριαρχικc Σχολή, 
οî τρεÖς πατέρες âπιστρέφουν στcν Kύπρο, ¬που 
µεταλαµπαδεύουν τe γνήσιο Kωνσταντινουπολίτικο ψαλτικe 
≈φος. 

Τa πρ΅τα öντυπα τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς στc νέα 
παρασηµαντικc âκδίδονται τe 1819-1820. ^O µαθητcς τοÜ 
Xρυσάνθου, Παναγιώτης Πελοπίδας âκδίδει τe 1832 τe 
θεωρητικe τοÜ Xρυσάνθου τοÜ âκ Mαδύτων375. \Aπe τότε ôρχισαν 
νa âκδίδονται σb τυπογραφεÖο διάφορα µουσικa κείµενα376. 
\Aρχικa ï πατριάρχης Kύριλλος àντιτάχθηκε στc νέα µέθοδο, 
âπηρεασµένος àπe τeν Mανουcλ Πρωτοψάλτη, àργότερα ¬µως, 
µb προτροπc τοÜ µητροπολίτου \Eφέσου Διονυσίου, δέχθηκε καd 

                                                                                     
ΣτυλιανοÜ Xουρµουζίου καd βιογραφικαd σηµειώσεις αéτοÜ», Kυπριακαd 
Σπουδαί, MΔ΄ Λευκωσία 1980, σσ. 153-181 (¨δίως 154-155) καί, Θεοδώρου 
Παπαδοπούλλου, «^H Kύπρος καd ™ βυζαντινc µουσικc παράδοση», 
Kυπριακαd Σπουδαί, ME΄ Λευκωσία 1981, σσ. 335-345 (¨δίως 336-337). 
373 Βλ. Mουσικeς Kώδικας Σταυροβουνίου 30, Kαλοφωνικeν Eîρµολόγιον τοÜ 
öτους 1823, φφ. 27r καd 135v. 
374 Bλ. XPIΣTOΔOYΛOY BAΣIΛEIAΔH, «Mουσικeς κώδικας Σταυροβουνίου 
30· ^H ψαλτικc παράδοση στcν Kύπρο κατa τeν ιθ΄ α¨. καd ™ σχέση της µb τcν 
Γ΄ Πατριαρχικc Σχολc τÉς Πόλης», Ta Γένη καd E€δη τÉς BυζαντινÉς 
Mελοποιίας. Πρακτικa B΄ ΔιεθνοÜς Συνεδρίου MουσικολογικοÜ καd ΨαλτικοÜ 
(\AθÉνα 15-19 \Oκτωβρίου 2003), \AθÉνα 2006, σσ. 461-463. 
375 ^O Παναγιώτης Πελοπίδας, ¬ταν πÉγε στcν Tεργέστη, γιa νa âκδώσει τe 
Mεγάλο Θεωρητικe τοÜ Xρυσάνθου (àφοÜ εrχε àγοράσει τe πρωτότυπο 
χειρόγραφο), συνάντησε, λόγω τÉς àπειρίας τ΅ν τυπογράφων, µεγάλες 
δυσκολίες. Γι\ αéτe καd ™ öκδοση κράτησε πολλa χρόνια, καd δηµιούργησε στeν 
Πελοπίδα •πέρµετρα öξοδα. ‰Eτσι, ¬ταν τe 1832 âκδίδεται τe θεωρητικό, ï 
Πελοπίδας πεθαίνει. Bλ. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Πελοπίδας Παναγιώτης, 
ΛEM, τ. 5, σ. 37. 
376 Στcν Kωνσταντινούπολη àπe τe 1825 µέχρι τdς àρχbς τοÜ 20οÜ α¨ώνα 
àναπτύχθηκε µεγάλη âκδοτικc δραστηριότητα. Bλ. ΨAPIANOY, Mουσική, 
¬π.π., σ. 21. 
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διέταξε καd âπίσηµα πλέον τcν ε¨σαγωγc τÉς µεθόδου στa 
πατριαρχεÖα καd σb ¬λες τdς \Εκκλησίες τÉς δικαιοδοσίας τοÜ 
Πατριαρχείου377. ^YπÉρξαν βέβαια καd πολλοί, οî ïποÖοι 
àντέδρασαν στcν ε¨σαγωγc τÉς νέας παρασηµαντικÉς, ¬πως ï 
πρωτοψάλτης KωνσταντÖνος ï Bυζάντιος378. ^O Πέτρος \Eφέσιος 
γνώριζε, τόσο τcν àρχαία καd νέα παρασηµαντική, ¬σο καd τcν 
âξωτερικc µουσική. Mαθήτευσε κοντa στeν Γεώργιο KρÉτα καd 
στοfς τρεÖς διδασκάλους στcν Πατριαρχικc Σχολή. \EφεÜρε τeν 
µουσικe τύπο, àφοÜ κατασκεύασε τa στοιχεÖα τ΅ν µουσικ΅ν 
χαρακτήρων, τa ïποÖα χρησιµοποιεÖ τe τυπογραφεÖο, καd öτσι 
àπάλλαξε τοfς µουσικοfς àπe τeν κόπο τÉς àντιγραφÉς τ΅ν 
µουσικ΅ν κειµένων379. Δίδαξε στcν ™γεµονικc µουσικc σχολc τοÜ 
Bουκουρεστίου. \Aπέθανε τe 1840. ^O \Aθανάσιος îεράρχης 
Σελευκείας γεννήθηκε γύρω στa τέλη τοÜ IH΄ α¨ώνα στc 
Λευκωσία τÉς Kύπρου. ^YπÉρξε λόγιος µουσικός, γνώστης τÉς 
παλαιÄς καd νέας παρασηµαντικÉς, καθgς καd τÉς àραβοπερσικÉς 
µουσικÉς. Διετέλεσε µαθητcς Γεωργίου τοÜ Kρητός, καθgς καd 
τ΅ν τρι΅ν διδασκάλων στcν Πατριαρχικc Σχολή. Kοιµήθηκε τe 
1850 στcν Kωνσταντινούπολη380. Ta öργα τοÜ \Aθανασίου 

                                     
377 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 196. 
378 ^YπÉρξαν πολλbς περιπτώσεις, στdς ïποÖες στe ≤να àναλόγιο öψαλλαν àπe 
τc γραφc τοÜ Πέτρου Πελοποννησίου, âν΅ στe ôλλο àναλόγιο öψαλλαν àπe τc 
νέα γραφή· κανένας ¬µως δbν παραπονέθηκε ¬τι δbν •πÉρξε σωστc ™ 
µεταγραφή. Bλ. ¬π.π., σσ. 196-197. AΛYΓIZAKH, \Οκταηχία, ¬π.π., σ. 198. 
Erναι àξιοσηµείωτο ¬τι, ¬ταν ï KωνσταντÖνος Bυζάντιος öψαλλε, δbν âκινεÖτο 
κανένα àπe τa µέλη τοÜ σώµατός του, οûτε àκόµη καd ™ κεφαλή του, àλλa µόνο 
τa χείλη του. Bλ. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Bυζάντιος KωνσταντÖνος, ΛEM, 
τ. 1, σ. 421. 
379 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 202. Aéτe βέβαια τe 
γεγονeς εrχε καd θετικa καd àρνητικa àποτελέσµατα. Θετικά, διότι θa 
εéκολύνοντο ¬σοι θέλουν νa τυπώσουν ≤να µουσικe κείµενο· àρνητικά, διότι 
δbν θa àντέγραφαν πλέον τa µουσικa χειρόγραφα καd öτσι δbν θa âµάθαιναν 
διa τÉς àντιγραφÉς τc σηµειογραφία. Πολλοd µουσικοί, τόσο τÉς βυζαντινÉς, 
¬σο καd τÉς εéρωπαϊκÉς µουσικÉς (π.χ. Γ. Σ. Mπάχ), διένυαν âκατοντάδες 
χιλιόµετρα, προκειµένου νa βροÜν σb κάποια βιβλιοθήκη χειρόγραφα, τa ïποÖα 
νa àντιγράψουν καd öτσι διa τÉς àντιγραφÉς νa µάθουν τc σηµειογραφία. ^Ο 
Πέτρος \Εφέσιος ëρµήνευσε καd âξέδωκε γιa πρώτη φορa στe Bουκουρέστι τe 
1820 τe πρωτότυπο \Aναστασιµατάριο καd τe σύντοµο Στιχηράριο j 
Δοξαστάριο Πέτρου τοÜ Πελοποννησίου. Mελοποίησε χερουβικά, κοινωνικά, 
«‰Aξιόν âστιν…» στοfς çκτg ¦χους καd ôλλα. Bλ. ΨAPIANOY, Mουσική, 
¬π.π., σ. 24. 
380 ^O \Aθανάσιος Σελευκείας ëρµήνευσε τe àργe καd σύντοµο Eîρµολόγιο 
Kαταβασι΅ν καd διάφορα ôλλα τοÜ Πέτρου Πελοποννησίου. 
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περιÉλθαν στa χέρια τοÜ µαθητÉ του KυριακοÜ Φιλοξένους τοÜ 
\Eφεσιοµάγνητος. 

Mετa τcν àπελευθέρωση τÉς ^Eλλάδας àπe τοfς Tούρκους 
τόσο ™ πολιτεία, ¬σο καd ™ \Eκκλησία, öδειξαν µεγάλο âνδιαφέρον 
γιa τcν ψαλτικc τέχνη. Te 1837 ï βασιλιÄς ‰Oθωνας µb διάταγµά 
του συστήνει στcν \AθÉνα ΣχολεÖο ΨαλτικÉς, γιa νa µποροÜν 
¬σοι âνδιαφέρονται νa µαθαίνουν τcν πατροπαράδοτη 
âκκλησιαστικc µουσικc τÉς \Ορθόδοξης \Eκκλησίας381. 

^O Θεόδωρος Φωκαεfς qταν υîeς τοÜ îερέα Παράσχου àπe 
τc Φώκαια τÉς \Eφέσου. Διετέλεσε µαθητcς Γεωργίου τοÜ Kρητeς 
καd τ΅ν τρι΅ν διδασκάλων. \Eξέδωσε διάφορα µουσικa βιβλία, 
¬πως τe \Aναστασιµατάριο Πέτρου τοÜ Πελοποννησίου. Πέθανε 
τe 1848 στcν Kωνσταντινούπολη382. 

^YπÉρξαν πολλοd µαθητbς τ΅ν τρι΅ν διδασκάλων, οî 
ïποÖοι àργότερα µεταλαµπάδευσαν τdς γνώσεις καd δεξιότητες, 
ποf öµαθαν σb διάφορες περιοχbς τÉς ^Eλλάδας, àλλa καd στe 
âξωτερικό383. Πολλοd àπe τοfς µαθητbς τ΅ν τρι΅ν διδασκάλων 
qταν καd îερωµένοι, καθgς καd âπίσκοποι384. 

Δεκατέσσερα χρόνια µετa τc δηµιουργία τÉς νέας 
àναλυτικÉς µεθόδου ï Γεώργιος Λέσβιος385 προσπάθησε 
àνεπιτυχ΅ς νa ε¨σάξει δική του êπλούστερη µέθοδο. Kαταγόταν 
àπe τc Mυτιλήνη καd µαθήτευσε στeν Γεώργιο KρÉτα, καθgς καd 

                                     
381 Bλ. ΨΑΡΙΑΝΟΥ, Μουσική, ¬π.π., σ. 21. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, 
\Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 294. 
382 ^Ο Θεόδωρος Φωκαεfς âξέδωκε àκόµη τe καλοφωνικe εîρµολόγιο Πέτρου 
τοÜ Mπερεκέτου, Kρηπίδα τÉς θεωρίας τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, τc 
«Mουσικc Mέλισσα», τcν «Πανδώρα», ποf περιέχει ëλληνικa καd τουρκικa 
ôσµατα καd τcν «Eéτέρπη» ποf περιέχει àραβοπερσικa ôσµατα. Bλ. 
ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 207-208. Πρβλ. T. 
KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Θεόδωρος ï Φωκαεύς, ΛEM, τ. 2, σσ. 383-384. 
383 ^O îερέας Γρηγόριος Kαλαγάννης àπe τc Mυτιλήνη, öµαθε τc νέα 
παρασηµαντικc àπe τοfς τρεÖς διδασκάλους καd àργότερα τcν âδίδαξε στc 
µουσικc σχολc στc Bιέννη, καθgς καd στc Pιζάρειο Σχολή. \Aπέθανε τe 1870. 
Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 214. 
384 Bλ. Γρηγόριος ï XÖος îεροδιάκονος, \Aθανάσιος Σελευκείας îεράρχης, 
àρχιµ. Δωρόθεος ^Aγιοταφίτης, ‰Aνθιµος \Eφεσιοµάγνης îεροδιάκονος, 
Γρηγόριος Bιζύης µητροπολίτης Xίου, Zαχαρίας Bάρνης µητροπολίτης, 
Προκόπιος Σωζουαγαθουπόλεως µητροπολίτης, Zηνόβιος îεροµόναχος, 
Παρθένιος Mιρόστοµος îεροδιάκονος, \Aρσένιος MουλÖνος îεροµόναχος, 
àρχιµ. Παΐσιος Ξηροποταµηνός, MατθαÖος Bατοπαιδινeς µοναχός. Βλ. ¬π.π., 
σσ. 202-226. 
385 Te âπίθετό του qταν Nτουµανέλης. 
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στοfς τρεÖς διδασκάλους. Te 1827 δηµοσίευσε χειρόγραφο 
σύστηµα µουσικÉς µεθόδου, µb τe ïποÖο àνάγγελλε ¬τι θa 
µάθαιναν τc µουσικc µb πολf πιe εûκολο τρόπο. Te σύστηµα 
αéτe εrχε àµετάβλητους τοfς ëπτa τονικοfς χαρακτÉρες, οî 
ïποÖοι âδήλωναν τοfς ëπτa φθόγγους. \Aκόµη πρόσθεσε καd 
ôλλους ¦χους, âκτeς àπe τοfς çκτg γνωστοfς ¦χους386. ^H 
ëλληνικc κυβέρνηση τοÜ Kαποδίστρια µb διατάγµατα ¥δρυσε στcν 
A€γινα âπίσηµη µουσικc σχολή, στcν ïποία διδασκόταν τe 
σύστηµα τοÜ Γεωργίου Λεσβίου. ^H κυβέρνηση œρισε µισθοδοσία 
στeν Γεώργιο Λέσβιο καd διώρισε τριµελÉ âπιτροπή, 
προσκαλ΅ντας τοfς âνδιαφεροµένους νa σπουδάσουν δωρεάν. Te 
1840 âξέδωσε τe Θεωρητικe τÉς νέας µεθόδου, καd τe 
\Aναστασιµατάριό του καd τe 1847 δίτοµη àνθολογία. ≠Oµως 
•πÉρχε öντονη àντίδραση κατa τοÜ ΛεσβιακοÜ συστήµατος, 
κυρίως àπe τοfς Z. Zαφειρόπουλο στcν \AθÉνα καd τeν 
KωνσταντÖνο Bυζάντιο καd Θεόδωρο Φωκαέα στcν 
Kωνσταντινούπολη387. ^O πατριάρχης ‰Aνθιµος ï ΣT΄ âξέδωσε τe 
1848 πατριαρχικc âγκύκλιο κατa τοÜ ΛεσβιακοÜ συστήµατος388. 

^H E΄ πατριαρχικc µουσικc σχολc îδρύθηκε τe 1866 µb 
πρωτοβουλία τοÜ ο¨κουµενικοÜ πατριάρχη Σωφρονίου B΄. 
Διευθυνόταν àπe τριµελÉ âπιτροπή, ™ ïποία διωρίζετο àπe τeν 
πατριάρχη. Mετa àπe µικρe χρονικe διάστηµα ¬µως öκλεισε, 
λόγω τοÜ ¬τι δbν •πÉρχαν οî àπαιτούµενοι πόροι389. Mετa àπe 
δύο χρόνια, τe 1868, âπd πατριάρχη Γρηγορίου ΣT΄ λειτούργησε ™ 
ΣT΄ µουσικc σχολή390. ≠Oµως πάλιν µετa àπe δυσκολίες, ποf 

                                     
386 Προσέθεσε τeν öνατο δηλαδc τeν Λέγετο, τeν δέκατο δηλαδc τeν τετράφωνο 
βαρf (µπεστεγκιάρ), τeν ëνδέκατο δηλαδc τeν πρ΅το τετράφωνο, τeν δωδέκατο 
δηλαδc τe àτζέµ, καd τeν δέκατο τρίτο δηλαδc τeν µουσταάρ. Βλ. ¬π.π., σ. 228. 
387 \Aπe çπαδοfς τοÜ Γεωργίου τοÜ Λεσβίου •ποστηρίχθηκε ¬τι τe βασικώτερο 
κίνητρο τÉς àντίθεσης τ΅ν τρι΅ν αéτ΅ν µουσικοδιδασκάλων qταν τa öσοδα, τa 
ïποÖα âκαρποÜντο àπe τa βιβλία τους, τa ïποÖα âξέδιδαν. Βλ. ¬π.π., σ. 230 
388 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 228-230. AΛYΓIZAKH, 
Θέµατα, ¬π.π., σ. 106. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Γεώργιος ï Λέσβιος, ΛEM, τ. 
1, σσ. 468-469. 
389 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 233. 
390 Σ\ αéτcν δίδαξαν οî πρωτοψάλτης Σταυράκης Γρηγοριάδης, ï Λαµπαδάριος 
Γεώργιος Pαιδεστηνeς καd κάποιοι ôλλοι ψάλτες àπe τοfς âνοριακοfς ναούς, 
µεταξf τ΅ν ïποίων καd ï Παναγιώτης Kηλτζανίδης. \Aπe τeν πρόεδρο τÉς 
âφορίας µητροπολίτη Xίου Γρηγόριο τeν Bυζάντιο καd τcν âπιτροπc τ΅ν 
καθηγητ΅ν τÉς σχολÉς διδάσκονταν τa àκόλουθα βιβλία: Σύντοµο στιχηραρικe 
µέλος \Aναστασιµατάριο καd Δοξαστάριο Πέτρου τοÜ Πελοποννησίου, àργe 
στιχηράριο Mανουcλ τοÜ Xρυσάφου, εîρµολόγιο καταβασι΅ν àργe καd 
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•πÉρχαν, ™ σχολc öκλεισε τe 1872. ^H Z΄ µουσικc σχολc îδρύθηκε 
τe 1882 στeν ΓαλατÄ àπe τeν ^Eλληνικe Mουσικe Σύλλογο391. 
Διδάσκονταν σ\ αéτc ëκατeν ε€κοσι µαθητές. Mετa àπe ≤να χρόνο 
¬µως πάλιν διαλύθηκε. ^H H΄ µουσικc σχολc îδρύθηκε στe 
Φανάρι τe 1882 âπd πατριαρχείας \Iωακεdµ Γ΄. ^YπÉρχαν τότε 
ëξÉντα µαθητές392. Πάλιν ¬µως µετa àπe λίγους µÉνες öκλεισε. 

Te 1881 συστήθηκε µουσικc âπιτροπή393, ™ ïποία 
âργάστηκε γιa τc λύση διαφόρων προβληµάτων, τa ïποÖα 
•πÉρχαν στc διδασκαλία καd âκτέλεση τÉς âκκλησιαστικÉς 
µουσικÉς. ^H âπιτροπc αéτc κατέληξε καd ε¨σήγαγε τc χρήση 
τονοδότη, γιa νa παίρνει ï ψάλτης τc βάση, κατέταξε σb 
½ρισµένες χρονικbς àγωγbς ¬λα τa âκκλησιαστικa µέλη καd 
ε¨σήγαγε τeν µετρονόµο, œρισε ποιa µέλη πρέπει νa ψάλλονται 
στdς \Εκκλησίες, âξακρίβωσε τa διαστήµατα τ΅ν τρι΅ν γεν΅ν, καd 
τa καθώρισε µb τc βοήθεια τοÜ µονοχόρδου, κατασκεύασε δb κατa 
τa τέλη τοÜ 1882 στcν Kωνσταντινούπολη πνευστe ùργανο, τe 
Ψαλτήριο, διa τοÜ ïποίου θa âκτελοÜντο ¬λα τa διαστήµατα τÉς 
âκκλησιαστικÉς µουσικÉς καd συνέταξε «Στοιχειώδη διδασκαλίαν 
τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς» πάνω στc βάση τοÜ νέου µουσικοÜ 
çργάνου394. Te ùργανο αéτe çνοµάστηκε «\Iωακείµειον 
Ψαλτήριον»395. 

                                                                                     
σύντοµο Πέτρου Πελοποννησίου, καλοφωνικe εîρµολόγιο καd ôλλα. Βλ. ¬π.π., 
σσ. 233-235. 
391 Δίδαξαν σ\ αéτc τe πρακτικe µέρος ï Γεώργιος Pαιδεστηνός, ï \Aλέξανδρος 
Bυζάντιος, τe θεωρητικe µέρος ï Mιχαcλ Παυλίδης καd ï Γεώργιος 
Παπαδόπουλος τcν îστορία τÉς µουσικÉς. Bλ. ¬π.π., σ. 235. 
392 Στcν H΄ µουσικc σχολc δίδαξαν ï πρωτοψάλτης Γεώργιος Bιολάκης καd ï 
Eéστράτιος Παπαδόπουλος. 
393 Tcν âπιτροπc àπάρτιζαν οî àρχιµ. Γερµανeς \Aφθονίδης, Γεώργιος 
Bιολάκης, Eéστράτιος Παπαδόπουλος, \Iωάσαφ P΅σσος, Παναγιώτης 
Kηλτζανίδης, \Aνδρέας Σπαθάρης, Nικόλαος \Iωαννίδης καd Γεώργιος 
Πρωγάκης ½ς γραµµατέας. Βλ. AΛYΓIZAKH, \Οκταηχία, ¬π.π., σ. 194 ëξ. 
ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Θέµατα, ¬π.π., σ. 107. 
394 Bλ. ¬π.π., σσ. 236-237. 
395 Bλ. ΨAPIANOY, Mουσική, ¬π.π., σ. 11. Πρβλ. EYΘYMIAΔH, Mαθήµατα, 
¬π.π., σ. 83. Te ùργανο αéτe èφειλόταν κυρίως στeν \Aνδρέα Σπαθάρη, 
καθηγητc τ΅ν Φυσικοµαθηµατικ΅ν στc Mεγάλη τοÜ Γένους Σχολή. ^O 
πρόεδρος τÉς âπιτροπÉς àρχιµ. Γερµανeς \Aφθονίδης, παρουσί÷α τοÜ 
πατριάρχη \Iωακεdµ τοÜ Γ΄, âξετέλεσε στe ùργανο µb µεγάλη àκρίβεια 
διάφορους âκκλησιαστικοfς ≈µνους, àποσπ΅ντας τcν εéαρέσκεια τοÜ 
πατριάρχη. Bλ. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, \Iωακείµειο ψαλτήριο, ΛEM, τ. 2, σ. 
460. 
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Te 1889 îδρύεται ™ Θ΄ µουσικc σχολc àπe τeν µουσικe 
σύλλογο «\Oρφέας» κάτω àπe τcν προστασία τοÜ τότε 
ο¨κουµενικοÜ πατριάρχη Διονυσίου E΄ τοÜ àπe 
\Aδριανουπόλεως. Πρόεδρος τÉς σχολÉς διετέλεσε ï îστορικeς 
Γεώργιος Παπαδόπουλος396. Λειτούργησε γιa δύο χρόνια. 
Δίδαξαν ï Παναγιώτης Kηλτζανίδης καd ï KωνσταντÖνος 
Φωκαεύς. Te 1899 λειτούργησε ™ I΄ µουσικc σχολή, µb 
πρωτοβουλία τοÜ πατριάρχη Kωνσταντίνου E΄ καd •πe τcν 
διεύθυνση τοÜ îστορικοÜ Γεωργίου Παπαδοπούλου. ^H σχολc 
àριθµοÜσε àπe ëκατe µέχρι διακόσιους περίπου µαθητές. Δίδαξαν 
ï KωνσταντÖνος Ψάχος, ï \Aριστείδης Nικολαΐδης, ï Nηλεfς 
Kαµαράδος, ï \Iάκωβος Nαυπλιώτης, τe τυπικe ï Γεώργιος 
Bιολάκης καd ôλλοι. Στc σχολc αéτc δίδαξαν âπίσης ï Πέτρος 
Zαχαριάδης, àριστοÜχος τοÜ \Ωδείου τÉς Bιέννης, σηµειογραφία 
εéρωπαϊκÉς µουσικÉς. ^H φοίτηση qταν δωρεάν. 

Στcν \AθÉνα îδρύθηκε àπe τc Μουσικc ^Εταιρεία τµÉµα 
βυζαντινÉς µουσικÉς •πe τcν διεύθυνση τοÜ \Iωάννη Σακελλαρίδη 
(1853-1938)397. ^O Σακελλαρίδης àντιτάχθηκε πρeς τeν 
àκαλαίσθητο τρόπο φωνητικÉς àπόδοσης τ΅ν µελ΅ν καd τc 
ρινοφωνία, àλλa ¬µως öφθασε σb àκρότητες, àφοÜ καθιέρωσε, 
àντd αéτÉς, τe στοµφ΅δες ≈φος στcν ψαλµωδία398. Γιa ëξÉντα 
περίπου χρόνια διακρίθηκε σaν µουσικeς καd ψάλτης. ‰Εψαλλε 
στοfς µεγάλους ναοfς τ΅ν \Aθην΅ν. \Eξέδωσε πολλa βιβλία 
βυζαντινÉς µουσικÉς, τόσο σb βυζαντινή, ¬σο καd σb εéρωπαϊκc 
σηµειογραφία, καd δίδαξε τcν âκκλησιαστικc µουσικc στdς 
µουσικbς σχολbς τÉς \Aθήνας. ≠Oσον àφορÄ τeν τρόπο σύνθεσης 
καd âκτέλεσης τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, δηµιούργησε δική 
του σχολή399. ^O Σακελλαρίδης •πÉρξε µεγάλος θιασώτης τÉς 
τετράφωνης µουσικÉς καd δίδαξε τcν âκκλησιαστικc µουσικc µb 
εéρωπαϊκc τετράφωνη σηµειογραφία400. 

                                     
396 Bλ. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Παπαδόπουλος \I. Γεώργιος, ΛEM, τ. 4, σ. 
588. 
397 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 245-246. 
398 Bλ. Π. ΓEΩPΓIOY, \Iωάννης Σακελλαρίδης, ΘHE, τ. 10, στ. 1123-1124. 
399 Bλ. ΨAPIANOY, Mουσική, ¬π.π., σ. 22. ^O Σακελλαρίδης âναρµόνιζε τdς 
βυζαντινbς µελωδίες σύµφωνα µb τe δίφωνο καd τρίφωνο εrδος τÉς 
εéρωπαϊκÉς êρµονίας, γι\ αéτe καd âξήγειρε πλÉθος àντιδράσεων. Παρ\ ¬λα 
αéτa ï κόσµος στcν \AθÉνα öτρεχε, γιa νa àκούσει τc γλυκύτατή του φωνή. Bλ. 
T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Σακελλαρίδης \Iωάννης Θ., ΛEM, τ. 5, σσ. 316-317. 
400 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., (βλ. •ποσ. 1), σ. 312. T. 
KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Σακελλαρίδης \Iωάννης Θ., ΛEM, τ. 5, σσ. 316-319. 
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\Eκτeς àπe τdς µουσικbς σχολές, îδρύθηκαν καd µουσικοd 
σύλλογοι, οî ïποÖοι σκοπe εrχαν νa διαφυλάξουν τcν 
âκκλησιαστικc µουσική, ¬πως ï âκκλησιαστικeς µουσικeς 
σύλλογος στcν Kωνσταντινούπολη (1863-1870), ï âκκλησιαστικeς 
σύλλογος στcν \AθÉνα (1873-1889), ï ëλληνικeς µουσικeς 
σύλλογος στe ΓαλατÄ τÉς Kωνσταντινούπολης (1880-1883),  ï 
µουσικeς σύλλογος «\Oρφέας» στe Φανάρι τÉς 
Kωνσταντινούπολης (1886-1890), ï âκκλησιαστικeς µουσικeς 
σύλλογος401 (1898-), ï ëλληνικeς µουσικeς σύλλογος \Iωάννης ï 
Δαµασκηνeς στcν \AθÉνα •πe τcν προεδρία τοÜ \Aνδρέα 
Tσικνοπούλου, ï ïποÖος διέθετε καd µουσικc σχολή402, καd πολλοd 
ôλλοι. 

Kατa τeν IΘ΄ α¨΅να •πÉρξε προσπάθεια àπe µερικοfς 
µουσικοδιδασκάλους, οî ïποÖοι γνώριζαν µερικ΅ς καd τcν 
εéρωπαϊκc µουσική, νa âξευρωπαϊστεÖ ™ âκκλησιαστικc µουσική. 
^Ο πρ΅τος, ποf âπεχείρησε τέτοια προσπάθεια qταν ï \Iωάννης 
Xατζηνικολάου XαβιαρÄς àπe τc Xίο. ^O XαβιαρÄς àπe τe 1842 
διετέλεσε πρωτοψάλτης στcν ëλληνικc çρθόδοξη âκκλησία τÉς 
^Aγίας Tριάδας στc Bιέννη, συµφώνησε δb µb τeν διαπρεπÉ 
µουσικe Randhartinger νa γράψει ï µbν XαβιαρÄς τa 
âκκλησιαστικa µέλη στcν εéρωπαϊκc σηµειογραφία καd ï 
Randhartinger νa τa τονίσει σb τετραφωνία. ‰Eτσι µετέγραψαν σb 
τετράφωνη εéρωπαϊκc σηµειογραφία πολλa µέλη τÉς Θείας 
Λειτουργίας. Ta µέλη, τa ïποÖα àνÉκαν στeν β΄ qχο, λόγω τοÜ ¬τι 
δbν •πάρχει χρωµατικe γένος στcν εéρωπαϊκc µουσική, τa 
µετέτρεψαν στc ντe µείζονα, δηλαδc σb qχο πλ. Δ΄403. ^O 
πατριάρχης Kάρλοβιτς \Iωσcφ Γιάρατσιτς καθιέρωσε καd âπίσηµα 

                                     
401 ^O σύλλογος αéτeς âξέδιδε καd περιοδικό, στe ïποÖο µεταξf ôλλων 
δηµοσίευαν πανηγυρικοfς λόγους, àνέκδοτες µελέτες παλαι΅ν 
µουσικοδιδασκάλων καd ëλληνικa δηµοτικa τραγούδια. \Aπe τeν σύλλογο αéτe 
îδρύθηκε καd µουσικc σχολή. ^O Ο¨κουµενικeς Πατριάρχης \Iωάκεdµ ï Γ΄ µb 
âγκυκλίους του καd µb ôλλους τρόπους µερίµνησε γιa τcν ïµαλc λειτουργία 
τοÜ συλλόγου καθgς καd τÉς σχολÉς. Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, 
¬π.π., σσ. 254-263. 
402 ^Ως α¨τία γιa τc διάλυση κάθε φορa τ΅ν διαφόρων συλλόγων ï Γεώργιος 
Παπαδόπουλος βρίσκει τdς µικροφιλοτιµίες, τcν àρχοµανία καd τeν âγωισµό. 
Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 271-272. 
403 Κρίνουµε τcν âνέργειά τους αéτc ½ς àπαράδεκτη, διότι ï µείζων τρόπος 
στcν εéρωπαϊκc µουσικc δbν µπορεÖ νa àποδώσει àκριβ΅ς τa διαστήµατα τοÜ 
χρωµατικοÜ γένους. 
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τe νέο εéρωπαϊκe τετράφωνο εrδος ψαλµωδίας404. Te παράδειγµα 
τοÜ XαβιαρÄ àκολούθησαν καd πολλοd ôλλοι, ¬πως ï 
îεροδιάκονος ‰Aνθιµος Nικολαΐδης στc Bιέννη, ï ïποÖος 
συνεργάστηκε µb τeν Γερµανe µουσικe Gottfried Prayer καθgς 
καd ï Nικόλαος Kύβος στe ΛονδÖνο. Te Ο¨κουµενικe 
ΠατριαρχεÖο τήρησε àντίθετη θέση πρeς τdς προσπάθειες τοÜ 
XαβιαρÄ καd µb πατριαρχικbς καd συνοδικbς âγκυκλίους 
προσπάθησε νa àπαγορεύσει τc χρήση τÉς «µεθόδου XαβιαρÄ»405. 

Kατa τeν €διο α¨΅να διέπρεψαν πολλοd àξιόλογοι 
µουσικοί. ^O îερέας Kυριάκος Φιλοξένης âξέδωσε τe 1859 
Θεωρητικe στοιχει΅δες τÉς µουσικÉς, καθgς καd Λεξικe τÉς 
ëλληνικÉς âκλησιαστικÉς µουσικÉς (γράµµατα A-M)406. Kοιµήθηκε 
τe 1880407. ^O Γεώργιος \Aφθονίδης ≈στερα àπe περιπετειώδη ζωc 
öγινε µοναχός, καd µετωνοµάστηκε σb Γερµανό. Te 1874, àφοÜ 
τυφλώθηκε, àποσύρθηκε στc Xάλκη, καd âκεÖ δίδασκε δωρεάν, 
κυρίως τdς κοπέλλες τ΅ν γνωστ΅ν του ο¨κογενει΅ν, ^Ελληνικά, 
Γαλλικά, καθgς καd µουσικa ùργανα, ¬πως βιολί, κιθάρα καd 
φλάουτο. Kοιµήθηκε στc Xάλκη τe 1895408. ^O Παναγιώτης 
Kηλτζανίδης âξέδωσε πολλa µουσικa βιβλία, µεταξf τ΅ν ïποίων 
τcν «Kαλλίφωνον ΣειρÉνα», ποf περιέχει ëλληνικa καd τουρκικa 
τραγούδια, τe «\Eκκλησιαστικeν \Aπάνθισµα», τe «Σύντοµον 
Δοξαστάριον», τe µνηµει΅δες öργο «Mεθοδικc Διδασκαλία πρeς 
âκµάθησιν τοÜ âξωτερικοÜ µέλους τÉς καθ\ ™µÄς MουσικÉς κατ\ 
àντιπαράθεσιν πρeς τcν \Aραβοπερσικcν»409 καd ôλλα. Διετέλεσε 
µέλος τÉς âπιτροπÉς, ποf συστήθηκε τe 1881410. ^O KωνσταντÖνος 

                                     
404 Bλ. ¬π.π., σ. 274. Περd τÉς προσπάθειας τοÜ \Iω. XαβιαρÄ βλ. ΨAPIANOY, 
Mουσική, ¬π.π., σσ. 22-23. 
405 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 275-283. Πρβλ. T. 
KAΛOΓEPOΠOYΛOY, XαβιαρÄς \Iωάννης X. N., ΛEM, τ. 6, σσ. 445-446. 
406 Στe Λεξικe αéτe (A΄ µέρος) âξηγοÜνται ¬λοι οî µουσικοd τεχνικοd ¬ροι µb 
àλφαβητικc σειρά. Te δεύτερο µέρος τοÜ ΛεξικοÜ παρέµεινε àνέκδοτο. 
407 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 276-279. Πρβλ. T. 
KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Φιλοξένης Kυριάκος ï \Eφεσιοµάγνης, ΛEM, τ. 6, σσ. 
365-366. 
408 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 279-284. Πρβλ. T. 
KAΛOΓEPOΠOYΛOY, \Aφθονίδης Γεώργιος (Γερµανός), ΛEM, τ. 1, σ. 290. 
409 Te öργο αéτe περιλαµβάνει καd κεφάλαιο, τe ïποÖο περιέχει κανόνες 
çρθογραφίας τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς. Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, 
\Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 284-286. 
410 ^O Παναγιώτης Kηλτζανίδης àντιτάχθηκε στcν àπόρριψη τÉς διαίρεσης τÉς 
κλίµακας σb 68 τµήµατα (¬πως διαιρεÖται στe θεωρητικe τοÜ Xρυσάνθου τοÜ 
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Σακελλαρίδης ï Θετταλοµάγνης συνέγραψε θεωρητικe βιβλίο, µb 
τίτλο «Kλεdς τÉς \EκκλησιαστικÉς MουσικÉς». \Aνέδειξε πολλοfς 
µαθητές. Kοιµήθηκε τe 1890411. ^O Γεώργιος Σαρανταεκκλησιώτης 
(1841-1891) àναφέρεται ¬τι •πÉρξε βαθfς γνώστης τÉς 
çθωµανικÉς µουσικÉς412. 

≠Oµως àπe τe 1870 καd µετa ôρχισαν κάποιες öντονες 
προσπάθειες νa ε¨σαχθεÖ ™ τετράφωνη µουσικc στdς âκκλησίες. ^O 
\Aλέξανδρος Kατακουζηνός, χοράρχης τοÜ πρώτου χοροÜ τοÜ 
àνακτορικοÜ ναοÜ, προσπάθησε νa ε¨σαγάγει τcν τετράφωνη 
µουσική, ¬µως •πÉρξαν àντιδράσεις àπe τeν καθηγητc Δηµήτριο 
Bερναρδάκη, καθgς καd τeν µητροπολίτη Σύρου καd Tήνου 
\Aλέξανδρο τeν ΛυκοÜργο413. Te 1870 ™ ^Iερa Σύνοδος τÉς 
^Eλλάδας δηµοσίευσε âγκύκλιο, µb τcν ïποία κοινοποιοÜσε σb 
¬λους ¬τι qταν àπαράδεκτη ™ ε¨σαγωγc στeν âνοριακe ναe τοÜ 
\EυαγγελισµοÜ στdς Πάτρες τÉς τετράφωνης εéρωπαϊκÉς 
µουσικÉς414. Te 1875 ™ ^Iερa Σύνοδος àποφάσισε νa âπιτρέψει τc 
χρήση τÉς τετράφωνης εéρωπαϊκÉς µουσικÉς κατa τdς âθνικbς 
âπετείους. ≠Οµως πάλιν •πÉρξαν öντονες àντιδράσεις415. Te 1885 
¬µως ™ τετράφωνη µουσικc ε¨σάγεται στeν ναe τÉς êγίας E¨ρήνης 
(ïδeς A¨όλου), καθgς καd σb ôλλους ναούς, παρ\ ¬λες τdς 
àπαγορεύσεις τÉς ^IερÄς Συνόδου. \Aντέδρασε µb âπιστολή του ï 
µητροπολίτης \Aθην΅ν Προκόπιος416. ^O âπίσκοπος ≠Yδρας 

                                                                                     
âκ Mαδύτων) καd στcν πρόταση γιa χωρισµe τÉς κλίµακας σb 72. Bλ. T. 
KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Kηλτζανίδης XατζÉ-Παναγιώτης, ΛEM, τ. 3, σ. 163. 
411 ^O KωνσταντÖνος Σακελλαρίδης τe 1890 âξέδωσε τe \Aναστασιµατάριο τοÜ 
Πέτρου Πελοποννησίου. Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 
288-289. ^O KωνσταντÖνος Σακελλαρίδης àντιτάχθηκε σφοδρa στcν ε¨σαγωγc 
τÉς τρίφωνης ψαλµωδίας, τcν ïποία ε¨σήγαγε ï \Iωάννης Σακελλαρίδης. T. 
KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Σακελλαρίδης KωνσταντÖνος «ï Θετταλοµάγνης», 
ΛEM, τ. 5, σ. 319. 
412 ^O Γεώργιος Σαρανταεκκλησιώτης µελοποίησε πολλa µαθήµατα, ¬πως τe 
«Mακάριος àνcρ…» σb A΄ qχο, τa Δύναµις «≠Oσοι ε¨ς Xριστeν…» καd «Teν 
Σταυρόν σου προσκυνοÜµεν…» καd ôλλα. Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, 
\Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 293. Bλ. àκόµη καd T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, 
Σαρανταεκκλησιώτης Γεώργιος, ΛEM, τ. 5, σ. 355. 
413 Bλ. ¬π.π., σσ. 296-297.‰Eµεινε παροιµιώδης ï ïρισµeς τοÜ \Aλεξάνδρου 
KατακουζηνοÜ γιa τc µουσική· «Δι\ ¬σους τcν âννοοÜν, δbν öχει àνάγκη 
ïρισµοÜ, δι\ ¬σους δbν τcν âννοοÜν, âπίσης». Bλ. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, 
Kατακουζηνeς \Aλέξανδρος, ΛEM, τ. 3, σσ. 108-109. 
414 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 297-299. 
415 Bλ. ¬π.π., σσ. 300-301. 
416 Bλ. ¬π.π., σσ. 302-303. 
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\Aρσένιος âξέδωσε âγκύκλιο, συνιστ΅ντας νa µc δέχονται στdς 
âκκλησίες τcν τετράφωνη εéρωπαϊκc µουσική. ^O µητροπολίτης 
Δηµητριάδος Γρηγόριος δbν âπιτρέπει στdς âκκλησίες, στdς ïποÖες 
îερουργεÖ, νa ψάλλουν τετράφωνα417. ≠Oµως, παρ\ ¬λες τdς 
àντιδράσεις, ™ τετράφωνη εéρωπαϊκc µουσικc âπεκράτησε κατa 
τa τέλη τοÜ IΘ΄ καd τdς àρχbς τοÜ K΄ α¨ώνα σb πολλbς âκκλησίες 
τÉς \Aθήνας àλλa καd σb ôλλες πόλεις. Erναι ôξιο µνείας τe 
περιοδικe «Φόρµιγξ», τe ïποÖο âξεδίδετο στcν \Aθήνα καd 
πραγµατευόταν ποικίλα θέµατα γύρω àπe τcν âκκλησιαστικc 
µουσική. Te περιοδικe âξεδίδετο àπe τe 1901 µέχρι τe 1912418. 

Te 1904 µετακαλεÖται àπe τcν Kωνσταντινούπολη ï 
µουσικeς KωνσταντÖνος Ψάχος, γιa νa διδάξει τcν ψαλτικc τέχνη 
στe \ΩδεÖο \Aθην΅ν419. Te τµÉµα βυζαντινÉς µουσικÉς στe \ΩδεÖο 
\Aθην΅ν qταν •πe τcν âποπτεία τÉς ^IερÄς Συνόδου τÉς 
\Eκκλησίας τÉς ^Eλλάδας. Στe \ΩδεÖο \Aθην΅ν öµεινε µέχρι τe 
1919, ïπόταν îδρύει τe δικό του \ΩδεÖο, µb τe ùνοµα «\ΩδεÖο 
\EθνικÉς MουσικÉς», τe ïποÖο καd διηύθυνε µέχρι τe 1922. Te 
1924, àφοÜ µελέτησε àρκετa τa διαστήµατα τÉς βυζαντινÉς 
µουσικÉς, κατασκεύασε στc Γερµανία µεγάλο ùργανο, τe ïποÖο 
èνόµασε «εûειον παναρµόνιον»420, γιa νa µποροÜν öτσι νa 
àποδοθοÜν καλύτερα τa διαστήµατα τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς421. 
^O KωνσταντÖνος Ψάχος àπe τe 1904, ποf κατÉλθε στcν \AθÉνα, 
µέχρι καd τcν κοίµησή του τe 1949, àνέπτυξε µεγάλη δράση, ¬σον 
àφορÄ τοfς διάφορους τοµεÖς τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς422. 

                                     
417 Bλ. ¬π.π., (βλ. •ποσ. 1), σ. 293. 
418 Bλ. ΨAPIANOY, Mουσική, ¬π.π., σ. 22. Πρβλ. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, 
«Φόρµιγξ», ΛEM, τ. 6, σ. 396. 
419 Bλ. ΨAPIANOY, \Eξήγησις, ¬π.π., σ. 12. ^Ο καθηγητcς \Α. \Αλυγιζάκης 
θεωρεÖ τeν ΚωνσταντÖνο Ψάχο ½ς τeν πατέρα τÉς ëλληνικÉς µουσικολογικÉς 
âπιστήµης. Βλ. AΛYΓIZAKH, Θέµατα, ¬π.π., σσ. 111-112. 
420 Βλ. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, \Iωακείµειο ψαλτήριο, ΛEM, τ. 2, σ. 460. 
421 Bλ. ΨAPIANOY, Mουσική, ¬π.π., σ. 11. 
422 Bλ. ¬π.π., σ. 21. ≠Eνα àπe τa γνωστότερα συγγράµµατα τοÜ K. Ψάχου εrναι 
καd τe γνωστe σύγγραµµά του· «^H παρασηµαντικc τÉς BυζαντινÉς 
MουσικÉς». Bασικc θέση τοÜ Ψάχου qταν ¬τι ™ âκτέλεση τ΅ν ≈µνων στcν 
^Eλληνικc \Eκκλησία παρέµεινε κατa βάση àµετάβλητη διa µέσου τ΅ν α¨ώνων. 
Γι\ αéτe καd àνέπτυξε τc θεωρία ¬τι ™ παρασηµαντικc τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς 
qταν, σb ¬λες τdς µορφές της µέχρι καd τÉς σηµερινÉς, στενογραφική, ™ µουσικc 
γραφc δηλαδc êπλa •πενθυµίζει στeν ψάλτη τcν πορεία τÉς µελωδίας, τcν 
ïποία öµαθε àπe µνήµης. ^O Ψάχος µάλιστα σb κάποιο στάδιο διέκοψε τcν 
âπαφc µb τοfς âρευνητbς τÉς Δύσεως, προφαν΅ς διότι àντιλήφθηκε ¬τι αéτοd 
½δηγοÜνταν σb λάθος συµπεράσµατα, παραθεωροÜντες τc µουσικc παράδοση, 
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Παράλληλα µb τeν Ψάχο àρχίζει καd ™ δράση τοÜ Σίµωνα ΚαρÄ. 
Στe öργο του «^Η Βυζαντινc Μουσικc Σηµειογραφία» àναλύει τa 
ποικίλα προβλήµατα τÉς παρασηµαντικÉς423. Παράλληλα µb τcν 
παρουσία τοÜ Σίµωνα ΚαρÄ στcν ëλληνικc µουσικολογικc öρευνα 
öχοµε καd τcν παρουσία τοÜ µητροπολίτη Κοζάνης κ. Διονύσιου 
ΨαριανοÜ424. Μετa àπe âνέργειές του Κοζάνης Διονυσίου ™ ^Ιερa 
Σύνοδος τÉς \Εκκλησίας τÉς ^Ελλάδας τe 1970 συνέστησε τe 
^Ιδρυµα ΒυζαντινÉς Μουσικολογίας στe Διορθόδοξο Κέντρο 
στcν ^Ιερa Μονc Πεντέλης425. 

Te 1931 πραγµατοποιήθηκε στcν Kοπεγχάγη συνδιάσκεψη 
γιa τcν ψαλτικc τέχνη. Σ\ αéτcν συµµετεÖχαν οî ξένοι διαπρεπεÖς 
βυζαντινοd µουσικολόγοι Carsten Hoeg, H. J. W. Tillyard καd Egon 
Wellesz426. \EκεÖ îδρύεται ™ Διεθνcς \Aκαδηµαϊκc ≠Eνωση427 
(Union Académique Internationale), ™ ïποία àπe τότε µέχρι 
σήµερα öχει âκδώσει περίπου τριάντα τόµους τ΅ν Mνηµείων τÉς 
BυζαντινÉς MουσικÉς (Monumenta Musicae Byzantinae) στdς 
σειρbς Principale, Subsidia Transcripta καd Lectionaria428. 
Δυστυχ΅ς ¬µως οî ξένοι âρευνητbς δbν λαµβάνουν •π\ ùψη ≤να 

                                                                                     
™ ïποία •πÉρχε στcν ^Eλληνικc \Ορθόδοξη \Eκκλησία. Bλ. ΨAPIANOY, 
\Eξήγησις, ¬π.π., σσ. 12-13. ^O KωνσταντÖνος Ψάχος συνέλεξε πολλa δηµοτικa 
τραγούδια àπe ¬λη σχεδeν τcν ^Eλλάδα, τa ïποÖα καd κατέγραψε σb βυζαντινc 
παρασηµατικc καd εéρωπαϊκc σηµειογραφία. Πολλa àπe αéτa âξέδωσε σb 
διάφορα µουσικa περιοδικά. Mετa θάνατον κατέλιπε µιa τεράστια βιβλιοθήκη, 
™ ïποία àριθµεÖ περίπου 4.500 τόµους àπe µουσικbς âκδόσεις, χειρόγραφα, 
βυζαντινοfς µουσικοfς κώδικες καd ôλλα. ^O Ψάχος χαρακτηρίστηκε ½ς τe 
µουσικe àντίβαρο στcν προσπάθεια τ΅ν εéρωπαϊστ΅ν γιa τcν ε¨σαγωγc τÉς 
τετραφωνίας στοfς çρθόδοξους îεροfς ναούς. Bλ. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, 
Ψάχος KωνσταντÖνος, ΛEM, τ. 6, σσ. 647-650. 
423 Περd αéτοÜ βλ. AΛYΓIZAKH, Θέµατα, ¬π.π., σσ. 112-114. 
424 Βλ. ¬π.π., σ. 115. 
425 Βλ. ¬π.π. 
426 ≠Οπως àναφέρει ï καθηγητcς \Α. \Αλυγιζάκης «µεταξf τ΅ν ξένων 
âπιστηµόνων διακρίνεται ï Βέλλες, ταλαντοÜχος âρευνητής, ε¨ς τeν ïποÖον οî 
ξένοι çφείλουν τcν κατανόησιν τÉς µεσαιωνικÉς σηµειογραφίας. Ο Βέλλες θa 
εrναι âπd πολλa öτη ï πρωτοπόρος ε¨ς πολλa µουσικολογικa θέµατα». 
AΛYΓIZAKH, Θέµατα, ¬π.π., σ. 108. 
427 Σκοπeς τÉς ΔιεθνοÜς \AκαδηµαϊκÉς ≠Ενωσης qταν ™ öκδοση κειµένων 
BυζαντινÉς MουσικÉς διa µέσου τ΅ν τελειοτάτων σύγχρονων φωτοτυπικ΅ν 
µέσων καθgς καd ™ δηµοσίευση µελετ΅ν καd µεταγραφ΅ν στc σύγχρονη διεθνÉ 
µουσικc γραφή. Bλ. ΨAPIANOY, \Eξήγησις, ¬π.π., σ. 7. AΛYΓIZAKH, 
Θέµατα, ¬π.π., σσ. 109-110. 
428 Bλ. ΨAPIANOY, Mουσική, ¬π.π., σ. 19. 
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παράγοντα, ï ïποÖος εrναι πρωταρχικeς γιa τc µελέτη τÉς 
ψαλτικÉς τέχνης. Aéτeς ï παράγοντας εrναι ™ παράδοση, διa τÉς 
ïποίας ï âρευνητcς µπορεÖ àσφαλέστερα νa âξαγάγει πιe öγκυρα 
συµπεράσµατα429. Παράλληλα µb τc ΔιεθνÉ \Aκαδηµαϊκc ≠Eνωση 
µιa ôλλη âργασία âπιτελεÖται στc Μονc τÉς Kρυπτοφέρρης, κοντa 
στc Pώµη. ^H Μονc αéτc àπe τeν καιρe τÉς îδρύσεώς της τeν IA΄ 
α¨΅να àπετέλεσε σπουδαÖο κέντρο •µνογραφικÉς καd µουσικÉς 
παραγωγÉς. Παράλληλα ™ µονc αéτc κατέχει µεγάλο àριθµe 
µουσικ΅ν κωδίκων τÉς βυζαντινÉς âποχÉς430. 

^H ψαλτικc τέχνη τοÜ Βυζαντίου δbν διασώζεται σήµερα 
µόνο στdς ëλληνόφωνες \Eκκλησίες, àλλa καd στdς àραβόφωνες 
çρθόδοξες \Eκκλησίες, τόσο τÉς Συρίας, ¬σο καd τÉς Παλαιστίνης. 
Στe àραβόφωνο \Ορθόδοξο ΠατριαρχεÖο τÉς \Aντιόχειας 
χρησιµοποιεÖται τόσο ™ ^Ελληνικc ¬σο καd ™ \Αραβικc γλ΅σσα, 
καd ï ≤νας χορeς ψάλλει στa ^Ελληνικa âν΅ ï ôλλος στa 
\Αραβικά431. \Aκόµη ™ ψαλτικc τέχνη τοÜ Bυζαντίου διασώζεται σb 
¬λους τοfς çρθόδοξους λαοfς τ΅ν βαλκανικ΅ν χωρ΅ν, àκόµη καd 
στcν âκκλησιαστικc µουσικc τ΅ν Σέρβων. Στc Bουλγαρία οî 
âκκλησιαστικοd ≈µνοι ψάλλονταν µέχρι τÉς ¥δρυσης τÉς 
BουλγαρικÉς \Eξαρχίας τe 1870, τόσο σb βυζαντινc µουσική ¬σο 
καd στa ^Ελληνικά. \Aπe τότε ôρχισαν νa µεταφράζονται οî 
διάφοροι ≈µνοι àπe τa ^Ελληνικa στa Βουλγαρικά432. Στc Σερβία 
ï µουσικeς Στέφανος Mοκράνιατς àπe τe 1890 µέχρι τe 1910 
κατέγραψε σb εéρωπαϊκc µουσικc σηµειογραφία τοfς καλύτερους 
âκκλησιαστικοfς ≈µνους, οî ïποÖοι ψάλλονταν στc Σερβικc 
\Ορθόδοξη \Eκκλησία. Te öργο του âκδόθηκε µετa τeν θάνατό του 
τe 1914 µb τίτλο «Γενικc ψαλµωδία»433. Στc Pουµανία τe 
\Oρθόδοξο Bιβλικe καd ^Iεραποστολικe ≠Iδρυµα öχει âκδώσει 
διάφορα βιβλία βυζαντινÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς. Oî ποιµένες 

                                     
429 Περd τÉς àξίας τÉς παράδοσης στcν âπιστηµονικc öρευνα τÉς ψαλτικÉς 
τέχνης βλ. ΨAPIANOY, \Aκάθιστος, ¬π.π., σ. 15. Σχολιάζοντας τcν àξία τÉς 
παράδοσης ï µητρ. Δ. Ψαριανός, àναφέρει τa ëξÉς· «^H παράδοσις εrναι 
öννοια •παρξιακή. ‰Oχι êπλ΅ς îστορικc γν΅σις, àλλa ζωή, γίγνεσθαι, βίωσις, 
πίστις, συγκεκριµένον, •παρκτeν καd •ποστατικόν τι, καd οéχd λογικeν 
κατασκεύασµα δι\ àφαιρέσεως». ≠Oπ.π., σ. 15, •ποσηµ. 23. Περd τÉς διαφορÄς, 
¬σον àφορÄ τcν ëρµηνεία τ΅ν µουσικ΅ν κωδίκων, τ΅ν ξένων âρευνητ΅ν µb 
τοfς ≠Ελληνες âρευνητbς βλ. ΨAPIANOY, \Eξήγησις, ¬π.π., σσ. 7-8. 
430 Bλ. ¬π.π., σ. 7. 
431 Bλ. ΨAPIANOY, Mουσική, ¬π.π., σ. 21. 
432 Bλ. ¬π.π., σ. 23. 
433 Bλ. ¬π.π., σσ. 23-24. 
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µάλιστα •ποχρεοÜνται µb àπόφαση τÉς ^IερÄς Συνόδου νa 
διδάξουν τeν λαe τοfς ≈µνους, οî ïποÖοι ψάλλονται στdς 
διάφορες àκολουθίες, καd ¨διαίτερα τοfς ≈µνους, οî ïποÖοι 
ψάλλονται στc Θεία Λειτουργία434. Aéτe τe γεγονeς εrναι καίριας 
σηµασίας àπe ποιµαντικÉς àπόψεως, àφοÜ διa τÉς διδασκαλίας 
αéτÉς θa µπορεÖ καd ï λαeς νa συµµετέχει âνεργa διa τÉς 
ψαλµωδίας στcν τέλεση τ΅ν àκολουθι΅ν j τÉς Θείας 
Λειτουργίας. Ta µουσικa βιβλία στc Pουµανία εrναι τυπωµένα, 
τόσο σb βυζαντινc παρασηµαντική, ¬σο καd εéρωπαϊκc 
σηµειογραφία, öτσι œστε αéτοd ποf δbν γνωρίζουν βυζαντινc 
µουσικc νa µποροÜν νa συµµετέχουν στcν ψαλµωδία, 
διαβάζοντας τcν εéρωπαϊκc σηµειογραφία.  ≠Oπως àναφέρει ï 
µητρ. Δ. Ψαριανός, €χνη τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς βρίσκουµε καd 
στcν âκκλησιαστικc µουσικc τÉς PωσσικÉς καd ΦιλλανδικÉς 
\Eκκλησίας435. ^H Pωσσικc âκκλησιαστικc µουσικc δέχθηκε 
διάφορες âπιδράσεις àπe τc βυζαντινή, τcν πολωνική, τcν ¨ταλικc 
καd γερµανικc µουσική436. ^H Φιλλανδικc âκκλησιαστικc µουσικc 
τελεÖ •πe τcν âπίδραση τÉς ρωσσικÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, 
εrναι δb âναρµονισµένη γιa τέσσερεις, τρεÖς j σπανιώτερα γιa δύο 
φωνές. \Eλάχιστες µελωδίες εrναι µονόφωνες437. 

≠Οσον àφορÄ τe Ο¨κουµενικe ΠατριαρχεÖο, τρεÖς κυρίως 
µορφές, παρουσιάζονται ½ς ôρχοντες πρωτοψάλτες, οî ïποÖοι 
âλάµπρυναν µb τcν παρουσία τους τeν îεροψαλτικe χορό, ï 
\Ιάκωβος Ναυπλιώτης (1911-1939)438, ΚωνσταντÖνος ΠρÖγγος 
(1939-1959)439 καd Θρασύβουλος Στανίτσας (1961-1964)440. 

                                     
434 Bλ. ¬π.π., σσ. 24-25. 
435 Bλ. ¬π.π., σ. 20. 
436 Συνοπτικa ™ îστορία τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς στc Pωσσία θa µποροÜσε 
νa διαιρεθεÖ σb ≤ξι περιόδους. α΄) I΄-IΣT΄ α¨. Στcν âποχc αéτc παρατηρεÖται 
àνάπτυξη τÉς µουσικÉς, ™ ïποία εrχε ε¨σαχθεÖ àπe τe Bυζάντιο. β΄) IΣT΄-µέσα 
IH΄ α¨. Στcν âποχc αéτc παρατηροÜνται âπιρροbς àπe τcν πολωνικc µουσική. 
γ΄) µέσα IH΄-µέσα IΘ΄ α¨. Στcν περιόδο αéτc στc Pωσσία κυρίαρχη µουσικc 
εrναι ™ ¨ταλική. δ΄) µέσα IΘ΄-τέλη IΘ΄ α¨. Στcν περίοδο αéτc κυρίαρχη µουσικc 
εrναι ™ γερµανική. ε΄) τέλη IΘ΄-1917. Στcν περίοδο αéτc ™ âκκλησιαστικc 
µουσικc στc Pωσία âλευθερώνεται àπe τdς ξένες âπιδράσεις καd âπιστρέφει 
στcν àρχικc µουσική, ™ ïποία εrχε ε¨σαχθεÖ àπe τe Bυζάντιο. στ΄) 1917-σήµερα. 
Σύγχρονη âκκλησιαστικc µουσική. Bλ. ¬π.π., σ. 25. Πρβλ. ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ, 
Ψαλτική, ¬π.π., σσ. 422-423. 
437 Bλ. ¬π.π., σσ. 26-27. 
438 Βλ. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, Ναυπλιώτης \Ιάκωβος, ΛEM, τ. 4, σ. 323. 
439 Βλ. ¬π.π., ΠρÖγγος ΚωνσταντÖνος, ΛEM, τ. 5, σσ. 167-168. 
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440 Βλ. ΤΣΙΟΥΝΗ, Στανίτσας, σσ. 44-58. T. KAΛOΓEPOΠOYΛOY, 
«Στανίτσας Θρασύβουλος», ΛEM, τ. 5, σ. 508. 
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γ) ^H µοναχικc παράδοση καd ™ ψαλτικc τέχνη 
 

Ta µοναστήρια καd οî σκÉτες •πÉρξαν οî θεµατοφύλακες 
καd φρουροd τÉς çρθόδοξης âκκλησιαστικÉς µουσικÉς. Erναι 
àναµφισβήτητο ¬τι οî µεγαλύτεροι δηµιουργοd στeν χ΅ρο τÉς 
ψαλτικÉς τέχνης •πÉρξαν µοναχοd καd µοναχές, οî ïποÖοι 
àφιέρωσαν τeν ëαυτό τους στeν Θεό, καd öχοντας καd öµφυτο 
ταλέντο, àλλa καd àναπτύσσοντάς το µb διάφορες σπουδbς στeν 
χ΅ρο τÉς ψαλτικÉς τέχνης, δηµιούργησαν àριστουργήµατα, τa 
ïποÖα öµειναν àναλλοίωτα διa µέσου τ΅ν α¨ώνων. Oî µοναχοd 
προσπαθοÜσαν καd προσπαθοÜν µb τcν âνάρετη ζωή τους νa 
µιµηθοÜν τcν àγγελικc πολιτεία. Oî ôγγελοι ψάλλουν καd 
δοξολογοÜν àκατάπαυστα τeν Θεό. Παρόµοια καd οî µοναχοd 
προσπαθοÜν νa •µνοÜν καd νa δοξολογοÜν àκατάπαυστα τeν 
Θεό, àφοÜ, ¬πως àναφέρει \Iωάννης ï Σιναΐτης, «Φ΅ς µbν 
µοναχοÖς, ôγγελοι· φ΅ς δb πάντων àνθρώπων, µοναδικc 
πολιτεία»441. Erναι γνωστe πgς ïρισµένοι àπe τοfς ≈µνους τÉς 
\Eκκλησίας öχουν οéράνια προέλευση, δηλαδc öχουν àποκαλυφθεÖ 
àπe τοfς àγγέλους, γι\ αéτe καd λειτουργοÜν σaν πρότυπα καd 
àρχέτυπα, βάσει τ΅ν ïποίων ψάλλονται οî •πόλοιποι ≈µνοι τÉς 
\Eκκλησίας442. 

^H ψαλµωδία εrναι ≤να ¨σχυρe ¬πλο στeν àγ΅να τ΅ν 
µοναχ΅ν γιa τcν πνευµατική τους τελείωση443. Oî µοναχοί, ¬πως 
καd οî χριστιανοd γενικa στeν κόσµο, χρησιµοποιοÜν διάφορα 
¬πλα, ¬πως àναφέρει \Iωάννης ï Σιναΐτης, στeν àγ΅νά τους, γιa 
νa φτάσουν στc θέωση. Mερικa àπe αéτa τa ¬πλα εrναι τe 

                                     
441 Bλ. IΩANNOY, KλÖµαξ, Λόγος KΣT΄, Περd διακρίσεως λογισµ΅ν καd 
παθ΅ν καd àρετ΅ν, στ. 23, σ. 289. PG 88, 1020D. \Ιωάννης ï Μόσχος γράφει γιa 
τeν àββÄ ΚοσµÄ ¬τι «âν τFÉ νυκτd τÉς êγίας ΚυριακÉς, ¥στατο àπe ëσπέρας ≤ως 
πρωd ψάλλων καd àναγινώσκων». PG 873, 2896Α. Βλ. ΣΚΑΛΤΣΗ, ΘηκαρÄς, 
¬π.π., σ. 59, •ποσηµ. 80. Γρηγόριος ï Νύσης àναφέρει γιa τe κοινόβιο, ¬που 
ζοÜσε ™ ïσία Μακρίνα τa ëξÉς: «Μόνη δb ™ τ΅ν θείων µελέτη, καd τe τÉς 
προσευχÉς àδιάλειπτον, καd ™ ôπαυστος •µνωδία· κατa τe €σον 
συµπαρατεινοµένη τ΅ χρόνω, διa νυκτeς καd ™µέρας πάσης». ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΝΥΣΣΗΣ, Ε¨ς τeν βίον τÉς ïσίας Μακρίνης, àδελφÉς τοÜ Μ. Βασιλείου, PG 
46, 969D. Βλ. ΣΚΑΛΤΣΗ, ΘηκαρÄς, ¬π.π., σσ. 59-60, •ποσηµ. 82. 
442 Bλ. ΣMEMAN, ¬π.π., σσ. 211-212. 
443 Bλ. AΓΓEΛINAPA, ¬π.π., σ. 4: «\Aκόµη καd αéτοd οî αéστηροd Nηπτικοd 
Πατέρες θεωροÜν τcν ψαλµ ωδία àπαραίτητο συµπλήρωµα τÉς προσευχÉς, 
âπειδc ï ®υθµeς καd ™ µελωδία âπιδροÜν εéεργετικa στcν äθικc διαµόρφωση 
τοÜ ψυχικοÜ κόσµου τ΅ν πιστ΅ν». 
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âργόχειρο, ™ àνάγνωση, ™ νοερa προσευχc καd ™ ψαλµωδία444. Oî 
µοναχοd àγωνίζονται âναντίον τ΅ν παθ΅ν τους καd τοÜ παλαιοÜ 
ëαυτοÜ τους καd συγχρόνως âναντίον τοÜ διαβόλου. 

≠Oπως àναφέρει àκόµη \Iωάννης ï Σιναΐτης, «¬πλον µbν 
οî πατέρες τcν ψαλµ ωδίαν, τcν δb προσευχcν τεÖχος· λουτÉρα δέ, 
τe ôµωµον δάκρυον εrναι ïρίζονται»445. ^H ψαλµωδία προσφέρει 
στeν µοναχe καd κατ\ âπέκταση καd στeν χριστιανό, ποf ζεÖ στeν 
κόσµο, πνευµατικc èφέλεια καd κέρδος. ^O \Iωάννης Σιναΐτης 
παροµοιάζει τeν µοναχe µb öµπορο, ï ïποÖος µετρÄ τe κέρδος 
του, ¬ταν τελειώσει ™ µέρα. Te €διο κάνει καd ï àγωνιστcς 
µοναχός· µετρÄ τe πνευµατικό του κέρδος καd τcν πνευµατικc 
èφέλεια, ¬ταν τελειώσει ™ ψαλµωδία καd ™ àνάγνωση τ΅ν 
ψαλµ΅ν446. 

^O Διάδοχος ΦωτικÉς θεωρεÖ ¬τι, ¬ταν ™ ψυχc βρίσκεται σb 
àφθονία τ΅ν φυσικ΅ν της καρπ΅ν, τότε ψάλλει µb µεγαλύτερη 
κάπως φωνή, καd θέλει νa προσεύχεται φωνακτά· ¬ταν πάλιν ™ 
ψυχc δέχεται τcν âνέργεια τοÜ ^Aγίου Πνεύµατος, τότε ψάλλει µb 
¬λη τcν εéχαρίστηση καd γλυκύτητα, καd προσεύχεται. Στcν 
πρώτη περίπτωση àκολουθεÖ ζωηρc χαρά, στc δεύτερη 
πνευµατικe δάκρυ, καd µετa àπe αéτa κάποια âσωτερικc 
àγαλλίαση, ποf γενν÷Ä στcν ψυχc τcν àγάπη τÉς ™συχίας447. ≠Oταν 
πάλιν, àναφέρει ï Διάδοχος ΦωτικÉς, καταλαµβανόµαστε àπe 
µεγάλη στενοχωρία, πρέπει νa ψάλλουµε µb λίγο âντονώτερη 
φωνή, µb τe νa κτυποÜµε τdς χορδbς τÉς ψυχÉς µb τcν âλπίδα τÉς 
χαρÄς, µέχρις ¬του διαλυθεÖ âκεÖνο τe βαρύτατο νέφος àπe τdς 
αsρες τÉς µελωδίας448. ^H ψαλµωδία, καd µάλιστα ™ âντονώτερη 
ψαλµωδία, διαλύει τa νέφη τοÜ πένθους καd τÉς λύπης, καd φέρνει 
τc χαρa καd àγαλλίαση στeν ψάλλοντα. 

                                     
444 Πρβλ. ΣΚΑΛΤΣΗ, ΘηκαρÄς, ¬π.π., σ. 26. 
445 IΩANNOY, KλÖµαξ, ¬π.π., Λόγος Δ΄, Περd •πακοÉς, στ. 10, σ. 68. PG 88, 
681A. 
446 Bλ. ¬π.π., Λόγος IΘ΄, Περd àγρυπνίας σωµατικÉς καd π΅ς δεÖ ταύτην 
µετιέναι, στ. 11, σ. 232. PG 88, 941BC (κεφ. K΄): «Mετa µbν τcν ™µέραν ï 
πράτης, µετa δb τcν ψαλµ ωδίαν ï âργάτης καθεσθείς, τe κέρδος ψηφίζει». 
447 Bλ. ΠAYΛOY, Eéεργετινός, ¬π.π., τ. B΄, σσ. 164-166. 
448 Bλ. ¬π.π., τ. B΄, σσ. 164-166: «Πλcν ¬τε •πe πολλÉς δυσθυµίας βαρούµεθα, 
δεÖ çλίγον µείζονι τFÉ φωνFÉ ποιεÖσθαι ™µÄς τcν ψαλµ ωδίαν, τFÉ τÉς âλπίδος 
χαρ ÷Ä τοfς φθόγγους τÉς ψυχÉς àνακρούοντας, ôχρις οy τe νέφος âκεÖνο τe 
βαρύτατον •πe τ΅ν àνέµων τοÜ µέλους διαλυθ FÉ». 



 127 

Πάντοτε •πÉρχε κάποια διαφορa ¬σον àφορÄ τeν 
κοινοβιακe καd τeν âρηµητικe j àναχωρητικe τρόπο ζωÉς. Στa 
µοναστήρια àναπτύχθηκε περισσότερο ™ ψαλµωδία, âν΅ στcν 
öρηµο ™ νοερa προσευχή449. Θa πρέπει âδ΅ νa σηµειώσουµε ¬µως 
¬τι οî πλεÖστοι µοναχοd µέχρι καd τeν 6ο α¨΅να καταδίκαζαν τc 
χρήση ψαλµωδίας στc λατρεία, διότι τc θεωροÜσαν ¬τι εrναι µιa 
àπe τdς παγίδες τοÜ διαβόλου450. Aéτe συνέβαινε, γιατd διέβλεπαν 
τeν κίνδυνο, àφ\ ëνeς ™ α¨σθητικc çµορφιa τÉς µελωδίας νa 
φυγαδεύσει τcν κατάνυξη àπe τcν ψυχc τ΅ν προσευχοµένων, καd 
àφ\ ëτέρου ™ âκτέλεση τÉς ψαλµωδίας νa προκαλέσει στcν ψυχc 
âκείνου ποf ψάλλει λογισµοfς •περοψίας καd •περηφανείας451. Oî 

                                     
449 \Αναφερόµενος ï \Ιωάννης Δαµασκηνeς στc ζωc τ΅ν µοναχ΅ν στe κοινόβιο, 
τονίζει ¬τι «οsτοι τοίνυν ½ς ôγγελοι âπd τÉς γÉς πολιτεύονται, ψαλµοfς καd 
≈µνους ïµοθυµαδeν τ΅ Κυρίω ÷ôδοντες, καd ïµολογηταd τοÖς ôθλοις τÉς 
•πακοÉς χρηµατίζοντες». IΩANNOY ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ, ^Ιστορία ψυχωφελcς... 
ï βίος Βαλαaµ καd \Ιωάσαφ, PG 96, 969AB. Βλ. ΣΚΑΛΤΣΗ, ΘηκαρÄς, ¬π.π., σ. 
28 καd 32. 
450 Bλ. IΩANNOY, KλÖµαξ, ¬π.π., Λόγος Δ΄, Περd •πακοÉς, στ. 87, σ. 101. PG 
88, 713D: «^O âν τ΅ µέσω, οé τοσοÜτον âκ τÉς ψαλµ ωδίας, ¬σον âκ τÉς εéχÉς 
κερδαίνειν δύναται· ™ γaρ σύγχυσις, ψαλµοÜ διάλυσις». ≠Οπ.π., Λόγος Z΄, Περd 
τοÜ χαροποιοÜ πένθους, στ. 51, σσ. 151-152. PG 88, 813A: «≠Ωσπερ χήρα τeν 
ëαυτÉς ôνδρα àποβαλοÜσα, καd µονογενÉ υîeν κεκτηµένη, µετa Kύριον âκεÖνον 
µόνον παραµυθίαν κέκτηται, ο≈τω καd ψυχÉς πεσούσης, οéκ öστι παραµυθία 
τις ëτέρα âν καιρ΅ âξόδου, ½ς οî κόποι τοÜ λαιµοÜ καd τe δάκρυον· οé 
µελ ÷÷ωδήσουσιν οî τοιοÜτοί ποτε, οéδb àλαλάξουσι âν ≈µνοις πρeς ëαυτούς· 
λυµαντικa γaρ τa τοιαÜτα τοÜ πένθους καθέστηκεν. E¨ διa τούτων 
προσκαλέσασθαι τe πένθος âπιτηδεύεις, öτι πόW®ω àπe σοÜ τe öργον àφέστηκε· 
πένθος γάρ âστι, πεποιωµένον ôλγηµα ψυχÉς âµπύρου». ≠Οπ.π., Λόγος KZ΄ β΄, 
Περd τÉς îερÄς σώµατος καd ψυχÉς ™συχίας, στ. 47, σ. 352. PG 88, 1116C: 
«Nύκτωρ µbν τa πολλa τFÉ προσευχFÉ δίδου, τa δb βραχέα τFÉ ψαλµ ωδί÷α». ≠Οπ.π., 
Λόγος KH΄, Περd τÉς îερÄς καd µητρeς τ΅ν àρετ΅ν, τÉς µακαρίας προσευχÉς, 
καd περd τÉς âν αéτFÉ νοερÄς καd α¨σθητÉς παραστάσεως, στ. 37, σ. 362. PG 88, 
1136B: «TFÉ µbν µετa πλήθους ψαλµ ωδί÷α α¨χµαλωσίαι καd ®εµβασµοd 
παρέπονται, τFÉ δb ¨διαζούσ Fη οéχ ο≈τως· àλλa τcν µbν àκηδία πολεµεÖ, τFÉ δb 
προθυµία συνεργεÖ». ΠAYΛOY, Eéεργετινός, ¬π.π., τ. B΄, σσ. 160-162. MEΓA 
ΓEPONTIKON, ¬π.π., τ. A΄, σσ. 110-117. ΠAPH, o÷Ασµα, ¬π.π., σ. 9. ≠Οπως 
àναφέρει ï καθηγητcς \Α. Αλυγιζάκης «οî πρ΅τοι ποf àντιδροÜν γιa τc χρήση 
τÉς µουσικÉς εrναι οî àσκητbς τοÜ δ΄ α¨΅να». AΛYΓIZAKH, Ψαλτική, ¬π.π., 
σσ. 379, •ποσηµ. 11. 
451 Bλ. MEΓA ΓEPONTIKON, ¬π.π., τ. A΄, σσ. 112-113. ΠAYΛOY, 
Eéεργετινός, ¬π.π., τ. B΄, σσ. 168-171: «τέκνον, τe λέγειν σε τοfς ψαλµοfς µετa 
¦χου πρ΅τον µbν •περηφανία âστίν· •ποβάλλει σοι γaρ ¬τι âγg ψάλλω, ï 
àδελφeς οé ψάλλει, δεύτερον δb καd σκληρύνει σου τcν καρδίαν καd οéκ â÷Ä 
κατανυγÉναι». 
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àναχωρητbς µάλιστα àπεδοκίµαζαν τc θυµελικc µουσική452. Oî 
µοναχοί, καd κυρίως οî âρηµÖτες, τελοÜσαν τdς àκολουθίες τους, 
κατa βάση, χωρdς τc χρήση τÉς  ψαλµωδίας, τcν ïποία θεωροÜσαν 
µÄλλον εrδος πολυτελείας γιa τeν êπλe τρόπο ζωÉς τους453. 

≠Oπως àναφέρει ï \Iωάννης Σιναΐτης, πρέπει νa 
χρησιµοποιοÜµε τcν ψαλµωδία διακριτικά, δηλαδc νa ξέρουµε 
πότε, ποÜ καd π΅ς νa τc χρησιµοποιοÜµε. Ta λόγια τοÜ êγίου µÄς 
φέρνουν στc µνήµη τe ρητe τοÜ âκκλησιαστÉ: «TοÖς πÄσι χρόνος 
καd καιρeς τ΅ παντd πράγµατι •πe τeν οéρανόν»454. ^H 
ψαλµωδία, iν τcν χρησιµοποιήσει σωστa καd διακριτικa ï 
µοναχός, εrναι ≤να àκαταµάχητο ¬πλο. Mερικbς φορές, àναφέρει 
ï \Iωάννης Σιναΐτης, ™ ψαλµωδία, ¬ταν εrναι µέτρια, καταπραΰνει 
ôριστα τeν θυµό, âν΅ ôλλες φορές, ¬ταν εrναι ôµετρη καd ôκαιρη, 
δηµιουργεÖ φιληδονία455. 

Καρπeς τÉς ψαλµωδίας âπίσης, εrναι ™ γλυκύτητα, ποf 
πηγάζει àπe τc ζωοποιe χάρη τοÜ ^Aγίου Πνεύµατος. ≠Oµως, 
¬πως àναφέρει ï \Iωάννης Σιναΐτης, πρέπει νa προσέξουµε, διότι 
•πάρχουν δύο ε¨δ΅ν àγαλλιάσεις καd τέρψεις, ™ µία εrναι 
âφάµαρτη καd πορνική, âν΅ ™ ôλλη êγία καd πνευµατική. hAς 
âρευνήσουµε καd iς µετρήσουµε καd iς προσέξουµε ποιa εrναι ™ 
γλυκύτητα, ποf δηµιουργεÖται µέσα µας, ¬ταν ψάλλουµε ™δονικά, 
âπηρεασµένοι àπe τeν δαίµονα τÉς πορνείας, καd ποιa 

                                     
452 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 88. ^Ο àββÄς Σιλουανeς 
àναφέρει ¬τι τe pσµα, δηλαδc τe τραγούδι, κατέρριψε πολλοfς στa κατώτατα 
τÉς γÉς, ùχι µόνο χριστιανούς, ποf ζοÜν στeν κόσµο, àλλa καd îερεÖς, âπειδc 
χαλάρωσε τeν àνδρικό τους χαρακτÉρα, καd τοfς κατακρήµνισε στcν πορνεία 
καd σb πάθη α¨σχρά. Bλ. ΠAYΛOY, Eéεργετινός, ¬π.π., τ. B΄, σ. 169: «Te δb 
÷pσµα πολλοfς ε¨ς τa κατώτατα τÉς γÉς κατήγαγεν, οé µόνον κοσµικούς, àλλa 
καd îερεÖς, âκθηλÜναν αéτοfς καd ε¨ς πορνείαν καd ε¨ς ≤τερα πάθη α¨σχρa 
κατακρηµνίσαν αéτούς. Τe οsν ÷pσµα τ΅ν κοσµικ΅ν âστι, διa τοÜτο καd ï λαeς 
συναθροίζεται âν ταÖς âκκλησίαις». 
453 Bλ. ΣMEMAN, ¬π.π., σ. 212. ≠Οπως àναφέρει ï καθηγητcς \Α. \Αλυγιζάκης 
«στeν ôλλο λειτουργικe τύπο, τe µοναχικό, àρχικa κυριαρχοÜσε ™ àνάγνωση, 
âν΅ οî µελωδίες qταν συντηρητικbς καd περιορισµένες». AΛYΓIZAKH, 
\Οκταηχία, ¬π.π., σ. 35. 
454 \Eκκλ. γ΄, 1. 
455 Bλ. IΩANNOY, KλÖµαξ, ¬π.π., Λόγος H΄, Περd àοργησίας καd πραότητος, 
στ. 19, σ. 160. PG 88, 832A: «Ποτb µbν ™ µελωδία τeν θυµeν àρίστως διαλύει ™ 
σύµµετρος· ποτb δb τFÉ φιληδονί÷α συνέρχεται ≥ γε ôµετρος καd ôκαιρος· τοfς 
οsν καιροfς κανονίζοντες, ο≈τω ταύτFη χρησώµεθα». 
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προέρχεται àπe τa λόγια τοÜ ^Aγίου Πνεύµατος καd àπe τc 
µυστική τους χάρη καd δύναµη456. 

≠Oπως àναφέρει \Iωάννης ï Σιναΐτης, οûτε τa σωµατικa 
¨διώµατα, àλλa οûτε καd τa πνευµατικά, εrναι σb ¬λους ¬µοια. 
\Aπe ôνθρωπο σb ôνθρωπο διαφέρουν καd ποικίλλουν τa 
διάφορα χαρακτηριστικά. Kαd γι\ αéτe σb ôλλους φαίνεται πιe 
κατάλληλος ™ σύντοµη ψαλµωδία, âν΅ σb ôλλους ™ µακρύτερη. 
Kαd οî πρ΅τοι ¨σχυρίζονται ¬τι πολεµοÜν öτσι τcν α¨χµαλωσία 
τοÜ νοÜ τους, âν΅ οî δεύτεροι τcν àµάθειά τους. Oî πρ΅τοι 
δηλαδc διατείνονται ¬τι µb τe νa ψάλλουν λίγη œρα δbν 
περιέρχεται τe µυαλό τους σb α¨χµαλωσία· âν΅ οî δεύτεροι ¬τι µb 
τe νa ψάλλουν àρκετc œρα πολεµοÜν τcν àµάθεια καd àγνωσία 
τους457. 

Πάντοτε, περισσότερο ¬µως κατa τcν œρα τÉς ψαλµωδίας, 
πρέπει οî µοναχοd νa διατηροÜν ™συχία καd àταραξία. Διότι οî 
δαίµονες προσπαθοÜν µb τdς ταραχbς νa σκορπίζουν τcν 
προσευχή458. ‰Hδη, ¬πως ε€παµε, ™ ψαλµωδία εrναι δυνατeν νa 
δηµιουργεÖ κάποιου ε€δους διάσπαση καd διάχυση. ‰Eτσι ï 
µοναχeς πρέπει νa προσπαθεÖ νa διατηρεÖ âσωτερικc ™συχία τcν 
œρα τÉς ψαλµωδίας, γιa νa πετυχαίνεται ï σκοπeς τÉς 
ψαλµωδίας, ποf εrναι ™ µετάδοση τ΅ν µηνυµάτων, ποf κρύβουν 
τa λόγια τ΅ν ≈µνων καd τροπαρίων. Στe €διο µÉκος κύµατος 
κινεÖται καd ï àββÄς Mακάριος, ï ïποÖος τονίζει ¬τι ™ ψυχc 
çφείλει τdς zρες τÉς ψαλµωδίας νa συµµαζεύει τοfς λογισµούς 
της µb κατάνυξη, καd τίποτε ôλλο νa µcν öχει στeν νοÜ, παρa τcν 
àναµονc τοÜ Kυρίου· καd τcν àγάπη της τcν öµφυτη νa τc 
διαφυλάττει γι\ αéτeν καd µόνο459. 

                                     
456 Bλ. ¬π.π., Λόγος IE΄, Περd àφθάρτου âν φθαρτοÖς âκ καµάτων καd îδρώτων 
êγνείας καd σωφροσύνης, στ. 45, σ. 204. PG 88, 889BC: «\Eρευνήσωµεν καd 
µετρήσωµεν καd τηρήσωµεν, ποία µbν âν τFÉ ψαλµ ωδί÷α ™δύτης ™µÖν προσγίνεται 
âκ τοÜ τÉς πορνείας δαίµονος, ποία δb âκ τ΅ν λογίων τοÜ Πνεύµατος καd τÉς âν 
αéτοÖς •παρχούσης χάριτος καd δυνάµεως». 
457 Bλ. ¬π.π., Λόγος KH΄, Περd τÉς îερÄς καd µητρeς τ΅ν àρετ΅ν, τÉς µακαρίας 
προσευχÉς, καd περd τÉς âν αéτFÉ νοερÄς καd α¨σθητÉς παραστάσεως, στ. 60, σ. 
366. PG 88, 1140B: «Oéδb τa κατa σ΅µα, οéδb τa κατa πνεÜµα πάντων πάντα 
¬µοια· τισd γaρ τe σύντοµον, τισd δb τe σχολαιότερον âν τFÉ ψαλµ ωδί÷α 
συνέρχεται· οî µbν γaρ τFÉ α¨χµαλωσί÷α, οî δb τFÉ àµαθί÷α λέγουσι πολεµεÖν». 
458 Bλ. ¬π.π., Λόγος Δ΄, Περd •πακοÉς, στ. 101, σ. 103. PG, 88, 717A: «Πάντοτε 
µέν, âπd πλεÖον δb âν ταÖς •µνωδίαις τe ™σύχιον καd àτάραχον τηρήσωµεν· 
σκοπeς γaρ τοÖς δαίµοσι διa ταραχ΅ν τcν προσευχcν àφανίζειν». 
459 Bλ. MEΓA ΓEPONTIKON, ¬π.π., τ. Γ΄, σσ. 300-301. 
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\Aναφερόµενος ï \Iωάννης Σιναΐτης πρeς τeν µοναχe καd 
τcν πνευµατικc ζωc καd àνάβαση, τcν ïποία πρέπει νa κάνει, τeν 
προτρέπει νa κοιµηθεÖ ™ µνήµη τοÜ α¨ωνίου πυρeς κάθε βράδυ 
µαζί του καd νa ξυπνήσει πάλι µαζί του. Mb τeν τρόπο αéτe δbν 
θa τeν κυριεύσει ποτb ™ ραθυµία στeν καιρe τÉς ψαλµωδίας460. 
≠Eνας πολέµιος τÉς ραθυµίας καd çκνηρίας κατa τcν œρα τÉς 
ψαλµωδίας, σύµφωνα µb τeν \Iωάννη Σιναΐτη, εrναι ™ µνήµη καd 
âνθύµηση τοÜ α¨ωνίου πυρeς καd τÉς α¨ώνιας κόλασης. ^H àκηδία, 
¬πως àναφέρει ï \Iωάννης Σιναΐτης, εrναι αéτή, ποf φέρνει 
àτονία τcν œρα τÉς ψαλµωδίας461. Tcν œρα, ποf àρχίζει ™ 
ψαλµωδία, ï ράθυµος µοναχeς πέφτει σb λήθαργο καd •πνηλία, 
âν΅ τcν œρα, ποf τελειώνει ™ ψαλµωδία, ξυπνÄ καd εrναι ≤τοιµος 
γιa συζήτηση καd δραστηριότητα. ^O µοναχeς πρέπει νa 
àντιστρέψει τa δύο δεδοµένα· τcν œρα, ποf àρχίζει ™ ψαλµωδία, 
νa εrναι âνεργοποιηµένος καd δραστηριοποιηµένος στe νa àκούει 
καd µελετÄ τa λόγια τ΅ν ≈µνων, καd öτσι νa προσεύχεται στeν 
Θεό· âν΅, ¬ταν τελειώσει ™ ψαλµωδία, µπορεÖ νa ™συχάζει καd νa 
äρεµεÖ. \AλλοÜ àναφέρει ¬τι, ¬ταν δbν γίνεται ψαλµωδία καd 
àκολουθία, ™ àκηδία δbν παρουσιάζεται462. Tέλος, γιa τcν àκηδία 
àναφέρει ï \Iωάννης Σιναΐτης, ¬τι àντίπαλοί της εrναι ™ 
ψαλµωδία καd τe âργόχειρο463. 

^O \Iωάννης Σιναΐτης προτρέπει âπίσης τοfς µοναχοfς νa 
µcν àφήνουν τcν κοινc ψαλµωδία, διότι αéτc εrναι âχθρeς τοÜ 
≈πνου464. Aéτeς εrναι ï πρ΅τος πόλεµος, ï ïποÖος âµφανίζεται σb 
κάποιον àρχάριο µοναχό. Στeν àρχάριο µοναχe âµφανίζονται 
δύο âχθροί: α) ™ ραθυµία, β) ™ πορνεία. ‰Eτσι ï \Iωάννης Σιναΐτης 

                                     
460 Bλ. IΩANNOY, KλÖµαξ, ¬π.π., Λόγος Z΄, Περd τοÜ χαροποιοÜ πένθους, στ. 
23, σ. 144. PG 88, 805B: «Πυρeς α¨ωνίου µνήµη καθ\ ëσπέραν συγκοιµηθήτω 
σοι καd συναναστήτω σοι, καd οé µή σου ®αθυµία âν καιρ΅ ψαλµ ωδίας 
κυριεύσ Fη ποτέ». 
461 Bλ. ¬π.π., Λόγος IΓ΄, Περd àκηδίας, στ. 1, σ. 181. PG 88, 860A»: «\Aκηδία 
âστί… àτονία ψαλµ ωδίας». 
462 Bλ. ¬π.π., Λόγος IΓ΄, Περd àκηδίας, στ. 8, σ. 183. PG 88, 860C: «ψαλµ ωδία 
µc παρούσης, àκηδία οé φαίνεται». 
463 Bλ. ¬π.π., Λόγος IΓ΄, Περd àκηδίας, στ. 10, σσ. 183-184. PG 88, 861A: «Aî 
âµοÜ àντίδικοι, •φ\ zν δέδεµαι νÜν, ψαλµ ωδία σfν âργοχείρω». 
464 \Εκτeς àπe τcν κοινc ψαλµωδία στe κοινόβιο γίνεται λόγος καd γιa τcν κατ\ 
¨δίαν ψαλµωδία στeν àτοµικe κανόνα προσευχÉς τοÜ µοναχοÜ. Βλ. 
ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ, Λόγος ΡΕ΄, Περd Ψαλµωδίας, PG 89, 1753A: «^Η 
ψαλµ ωδία ™µ΅ν κανgν λέγεται... ï µοναχός, ¬ταν àµελήσ Fη τοÜ κανόνος αéτοÜ, 
εéθέως âγκαταλείπεται •πe τÉς χάριτος». 
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προτρέπει τοfς àρχάριους µοναχοfς νa συµµετέχουν στcν κοινc 
ψαλµ ωδία, διότι πολλbς φορbς ντρέπονται καd δbν νυστάζουν465. 

≠Eνα ôλλο πάθος, ποf παρουσιάζεται τcν œρα τÉς 
ψαλµωδίας, εrναι ™ κενοδοξία. «Tίς µc γελάσ Fη» àναφέρει ï 
\Iωάννης Σιναΐτης, «τeν τÉς κενοδοξίας âργάτην, âν ταÖς 
ψαλµ ωδίαις îστάµενον, καd •πe ταύτης κινούµενον ποτb µbν 
γελÄν, ποτb δb âπd πάντων κλαίειν»;466 ^H κενοδοξία ôλλοτε κάνει 
αéτόν, ποf ψάλλει, νa γελÄ καd ôλλοτε νa κλαίει, διότι δÉθεν 
συγκινεÖται àπe τa λόγια τÉς ψαλµωδίας467. Δbν εrναι πάντοτε 
χαρακτηριστικe τοÜ πνευµατικοÜ χαρίσµατος, ¬ταν κάποιος 
κλαίει τcν œρα τÉς ψαλµωδίας. Aéτe µπορεÖ νa εrναι ùχι καρπeς 
τοÜ ^Aγίου Πνεύµατος, ποf εrναι τa πραγµατικa δάκρυα, àλλa 
µπορεÖ νa εrναι καd καρπeς τοÜ πάθους τÉς κενοδοξίας, τe ïποÖο 
âµφωλεύει στdς καρδιbς τ΅ν àνθρώπων. ^H κενοδοξία âξ ôλλου 
προτρέπει τοfς µοναχούς, κατa τcν œρα τÉς ψαλµωδίας καd ¬ταν 
âπισκέπτονται κοσµικοd τe µοναστήρι, νa εrναι πρόθυµοι καd 
ôγρυπνοι. ≠Oταν ¬µως àναχωρήσουν οî κοσµικοd àπe τe 
µοναστήρι, τότε οî µοναχοd αéτοd γίνονται πάλιν ράθυµοι καd 
çκνηροd στcν ψαλµωδία468. 

≠Oπως àναφέρει ï àββÄς Kασσιανός, ¬ταν ≤νας µοναχeς 
καθυστεροÜσε τcν œρα τÉς àκολουθίας, δbν τολµοÜσε νa ε¨σέλθει 

                                     
465 Bλ. IΩANNOY, KλÖµαξ, ¬π.π., Λόγος IΘ΄, Περd àγρυπνίας σωµατικÉς καd 
π΅ς δεÖ ταύτην µετιέναι, στ. 9, σ. 232. PG 88, 941B: «TοÖς ε¨σαγωγικοÖς, 
πρ΅τος οyτος πολεµ΅ν •πεισέρχεται· ¥να ®αθύµους τούτους âκ προοιµίων 
ποιήσ Fη j τ΅ τÉς πορνείας προοδοποιήσ Fη δαίµονι. ≠Eως οy τούτου 
âλευθερωθ΅µεν, µετa πλήθους ψάλλειν µc παραιτησώµεθα· πολλάκις γaρ 
α¨δούµενοι οé νυστάζοµεν».≠Οπως àναφέρεται στe βίο τοÜ êγίου \Επιφανίου 
âπισκόπου Κύπρου, «δεÖ τeν àληθινeν µοναχeν àδιαλείπως öχειν τcν εéχcν καd 
τcν ψαλµ ωδίαν âν τFÉ καρδί÷α αéτοÜ». \Αποφθέγµατα Πατέρων, Περd τοÜ êγίου 
\Επιφανίου \Επισκόπου Κύπρου γ΄, PG 65, 164ΒC. Βλ. ΣΚΑΛΤΣΗ, ΘηκαρÄς, 
¬π.π., σ. 48. 
466 IΩANNOY, KλÖµαξ, ¬π.π., Λόγος KA΄, Περd τÉς πολυµόρφου κενοδοξίας, 
στ. 7, σ. 239. PG 88, 949CD (κεφ. KB΄). 
467 \Ασφαλ΅ς •πάρχει καd ™ κατa Θεeν κατάσταση τÉς χαρµολύπης, ¬που «τe 
ψάλσιµό τους (τ΅ν µοναχ΅ν) εrναι θρηνητικe καd συγχρόνως χαρούµενο. 
Προέρχεται àπe τcν âµπειρία τ΅ν Πατέρων, ποf συγχρόνως öκλαιαν γιa τdς 
êµαρτίες τους καd χαιρόντουσαν, διότι ï \Αναστaς Κύριος τοfς âλεεÖ µb τcν 
ôκτιστο θεία Χάρη του». ΝΕΟΦΥΤΟΥ, ^ΑγιορεÖτες, σ. 174. 
468 Bλ. IΩANNOY, KλÖµαξ, ¬π.π., Λόγος KA΄, Περd τÉς πολυµόρφου 
κενοδοξίας, στ. 18, σσ. 240-241. PG 88, 952C (κεφ. KB΄): «âν ψαλµ ωδί÷α 
σταθέντας, τοfς ®αθύµους àνδρείους âποίησε, τοfς àφώνους καλλιφώνους, καd 
τοfς νυστακτaς àγρύπνους». 
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στeν χ΅ρο τ΅ν προσευχ΅ν, οûτε νa λάβει µέρος στeν χορe τ΅ν 
ψαλτ΅ν, àλλa στεκόταν ùρθιος µπροστa στcν πόρτα, καd 
περίµενε τcν àπόλυση469. Aéτe προφαν΅ς πρέπει νa γίνεται, 
σύµφωνα µb τeν àββÄ Kασσιανό, γιa νa µc δηµιουργεÖται 
σύγχυση κατa τcν œρα τÉς ψαλµωδίας, àλλa νa •πάρχει τάξη καd 
εéταξία. 

\Eφραdµ ï Σύρος παροµοιάζει τeν µοναχό, ποf ψάλλει, µb 
κάποιον, ποf βρίσκεται µπροστa στeν βασιλιÄ. \Αναφέρει ï ±γιος 
\Εφραίµ: «≠Ως πέρ γάρ τις παρεστgς καd ïµιλ΅ν βασιλεÖ, ε¨ 
καλέσαντος αéτeν συνδούλου καταλείπ Fη τcν θαυµαστcν καd 
öνδοξον ïµιλίαν τοÜ βασιλέως, καd στραφεdς τ΅ συνδούλω 
συνοµιλεÖ, τe καθ\ α•τeν •βρίζει τeν βασιλέα καd φοβερaν τcν 
παρ\ âκείνου àγανάκτησιν ëαυτ΅ προξενεÖ, ο≈τω καd ï λαλ΅ν âν 
καιρ΅ τÉς ψαλµ ωδίας j προσευχÉς. \Oφείλοµεν οsν nν τρόπον οî 
‰Aγγελοι µετa πολλοÜ τρόµου παρεστ΅τες âκτελοÜσι τcν 
•µνολογίαν τ΅ κτίσαντι, ο≈τω καd ™µεÖς âν τFÉ ψαλµ ωδί÷α 
παρίστασθαι»470. 

\Aλλa καd σύγχρονοι Γέροντες τÉς âρήµου àναφέρονται 
στe γεγονeς ¬τι ï ψάλτης, ε€τε εrναι µοναχός, ε€τε χριστιανeς 
στeν κόσµο, πρέπει νa ψάλλει περισσότερο µb εéλάβεια καd 
λιγώτερο νa φροντίζει τc σωστc τεχνική. ^O Γέρων Παΐσιος ï 
êγιορείτης öλεγε ¬τι ï ψάλτης πρέπει νa προσέχει τe νόηµα τ΅ν 
τροπαρίων, καd ùχι µόνο νa ψάλλει µb σωστc τεχνική. hAν 
ψάλλεις µόνο µb σωστc τεχνικc καd δbν öχεις εéλάβεια, µοιάζεις 
σaν κάποιο σιδηρουργό, ποf κτυπÄ τe àµόνι· γι\ αéτe καd δbν 
àναπαυόταν, ¬ταν ôκουγε ψάλτες νa ψάλλουν µbν σωστά, àλλa 
χωρdς εéλάβεια471. 

                                     
469 Bλ. ΠAYΛOY, Eéεργετινός, ¬π.π., τ. B΄, σσ. 167-168: «Kαd âν τ΅ καιρ΅ δb 
τÉς συνάξεως, τρίτης, ≤κτης καd âνάτης œρας, ε€ τις πρdν j ï πρ΅τος τελεσθ FÉ 
ψαλµeς àπαντήσει, τοÜ λοιποÜ ε¨ς τe εéκτήριον ε¨σελθεÖν οé τολµ÷Ä, οûτε 
ëαυτeν καταµεÖξαι τοÖς ψάλλουσιν. \Aλλa πρe τ΅ν θυρ΅ν îστάµενος âκδέχεται 
τ΅ν àδελφ΅ν τcν àπόλυσιν, καd âξερχοµένων πάντων, βαλgν âπd τcν γÉν 
µετάνοιαν, âξαιτεÖ τÉς ο¨κείας ®αθυµίας συγχώρησιν». 
470 ΠAYΛOY, Eéεργετινός, ¬π.π., τ. B΄, σσ. 172-173. 
471 Bλ. IΣAAK, Παΐσιος, σ. 445: «Kαd στcν ψαλµ ωδία καd στcν êγιογραφία 
περισσότερο µετροÜσε γιa τeν Γέροντα (τeν π. Παΐσιο δηλαδc) ™ εéλάβεια καd 
λιγώτερο ™ τέχνη, καd τc διέκρινε στeν ψάλτη j σb µιa ε¨κόνα. ‰Eλεγε: ‘hAν 
προσέχFης τe νόηµα τ΅ν τροπαρίων, θa àλλοιωθ FÉς àπe αéτe καd θa ψάλλ Fης µb 
εéλάβεια. hAν öχFης εéλάβεια, καd ≤να λάθος νa κάνFης, ¬ταν ψέλνFης, γλυκαίνει. 
\Aλλa iν προσέχFης µόνο τcν τεχνική, δηλαδc πηγαίνεις νότα-νότα, καd τe λbς 
χωρdς εéλάβεια, θa γίνFης σaν κάποιον κοσµικe ψάλτη, ποf öψαλλε τe ‘Eéλόγει 
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™ ψυχή µου τeν Kύριον’ καd qταν σaν νa χτυποÜσε ï σιδηρουργeς τe àµόνι. Te 
ôκουγα µέσα σb ≤να αéτοκίνητο. Δbν àναπαυόµουν. Erπα στeν ïδηγό: ‘KλεÖσε 
τe κασσετόφωνο’. ≠Oταν δbν ψάλλ Fη κανεdς µέσα àπe τcν καρδιά του, εrναι σaν 
νa σb διώχνFη àπe τcν \Eκκλησία». 
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δ) ^H συµµετοχc τ΅ν γυναικ΅ν στc λατρευτικc 
µουσικc 

 
^Ως γνωστό, ™ χριστιανικc λατρεία àποτελεÖ συνέχεια καd 

àνάπτυξη τÉς ¨ουδαϊκÉς λατρείας. ΘεωροÜµε àπαραίτητο νa 
διερευνήσουµε âν προκειµένω τe θέµα τÉς συµµετοχÉς τ΅ν 
γυναικ΅ν στc λατρεία καd στdς δύο περιπτώσεις. 

Στe βιβλίο τÉς \Eξόδου συναντοÜµε τeν ≈µνο τÉς 
προφήτιδος Mαριάµ, τeν ïποÖο àνέπεµψε πρeς τeν Θεe µετa τc 
θαυµαστc διάβαση τÉς \EρυθρÄς θάλασσας àπe τοfς \ΙσραηλÖτες. 
\AφοÜ öγιναν τa •περφυσικa γεγονότα στcν \Eρυθρa θάλασσα, ™ 
Mαριaµ πÉρε ≤να τύµπανο στa χέρια της καd ôρχισε, µαζd µb τdς 
ôλλες γυναÖκες, ποf τcν àκολουθοÜσαν, νa ψάλλει ≈µνους 
δοξολογικοfς πρeς τeν Kύριο, ï ïποÖος τοfς öσωσε µb θαυµαστe 
τρόπο àπe τa στρατεύµατα τοÜ Φαραώ. Te γεγονeς αéτe 
πραγµατοποιήθηκε στcν öρηµο, προτοÜ àκόµη στηθεÖ ™ σκηνc τοÜ 
µαρτυρίου. «ΛαβοÜσα δb Mαριάµ, ™ προφÉτις, ™ àδελφc \Aαρών, 
τe τύµπανον âν τFÉ χειρd αéτÉς, καd âξήλθοσαν πÄσαι αî γυναÖκες 
çπίσω αéτÉς µετa τυµπάνων καd χορ΅ν, âξÉρχε δb αéτ΅ν Mαριaµ 
λέγουσα· ÷ôσωµεν τ΅ Kυρίω, âνδόξως γaρ δεδόξασται· ¥ππον καd 
àναβάτην öρριψεν ε¨ς θάλασσαν»472. Σ\ αéτe τe γεγονeς βλέπουµε 
¬τι οî γυναÖκες öψαλλαν καd δοξολογοÜσαν τeν Θεe öξω àπe τeν 
ναe µb διάφορους ≈µνους, καd µάλιστα µb τc συνοδεία çργάνων. 
\Aσφαλ΅ς στcν öρηµο, ¬που βρίσκονταν οî \IσραηλÖτες, δbν 
µποροÜσαν νa öχουν κατασκευασµένους ναοfς j συναγωγές, 
στοfς ïποίους νa λατρεύουν καd νa •µνοÜν τeν Kύριο. Στc 
συνέχεια οî γυναÖκες χρησιµοποιοÜν τc µουσική, γιa νa 
•ποδέχονται τοfς ôνδρες, ποf âπιστρέφουν àπe τeν πόλεµο. ^H 
κόρη τοÜ \Iεφθάε, àναφέρεται στe βιβλίο τ΅ν Kριτ΅ν, ¬τι, âν΅ 
âπέστρεφε ï πατέρας της νικητcς καd θριαµβευτcς στc Mασσηφά, 
στe σπίτι του, αéτc βγÉκε νa τeν •ποδεχθεÖ µb τύµπανα καd µb 
χορούς. ^H •ποδοχc αéτ΅ν, ποf âπέστρεφαν àπe τeν πόλεµο, 
γινόταν κυρίως àπe τdς γυναÖκες, οî ïποÖες µb νοσταλγία καd 
πόθο àνέµεναν νa δοÜν τοfς ôνδρες τους, τa παιδιά τους καd τa 
àδέλφια τους. «Kαd qλθεν \Iεφθάε ε¨ς Mασσηφa ε¨ς τeν οrκον 
αéτοÜ, καd ¨δοf ™ θυγάτηρ αéτοÜ âξεπορεύετο ε¨ς •πάντησιν âν 
τυµπάνοις καd χοροÖς»473. ≠Οταν âπίσης γύριζε ï Δαβdδ µb τe 

                                     
472 ‰Εξοδος, ιε΄, 20-21. Πρβλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σσ. 9-11. 
473 Kριταί, ια΄, 34. Πρβλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σσ. 10, 11. 
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κεφάλι τοÜ Γολιaθ στa χέρια του, βγÉκαν νa τeν προϋπαντήσουν 
γυναÖκες àπe ¬λες τdς πόλεις τ΅ν \Iσραηλιτ΅ν, οî ïποÖες µb 
πανηγυρικbς φωνές χόρευαν µb τc συνοδεία τυµπάνων καd 
κυµβάλων. «Kαd âξÉλθον αî χορεύουσαι ε¨ς συνάντησιν ΔαυUδ âκ 
πασ΅ν πόλεων \Iσραcλ âν τυµπάνοις καd âν χαρµοσύνFη καd âν 
κυµβάλοις»474. 

≠Οµως ï Π. Tρεµπέλας •ποστηρίζει ¬τι δbν •πάρχει 
καµµιa µαρτυρία στcν Παλαιa Διαθήκη ¬τι ™ γυναÖκα συµµετεÖχε 
στcν ψαλµωδία τοÜ ναοÜ475. ^H γενικc µάλιστα τάση τÉς âποχÉς 
µετa τcν α¨χµαλωσία qταν νa àποκλειστεÖ ™ γυναÖκα àπe τcν 
•πηρεσία στeν ναό476. Παρa ταÜτα •πάρχουν περιπτώσεις, στdς 
ïποÖες àναφέρεται ¬τι οî γυναÖκες öψαλλαν µέσα στeν ναό. Στcν 
Παλαιa Διαθήκη àναφέρεται ¬τι οî τρεÖς κόρες, τdς ïποÖες öδωσε 
ï Θεeς στeν ψαλτωδe A¨µάν, µb τοfς δεκατέσσερεις υîοfς του, 
àποτελοÜσαν µέρος τοÜ îεροÜ χοροÜ τ΅ν ψαλτ΅ν477. ^O Π. 
Tρεµπέλας διατυπώνει τcν ôποψη ¬τι στe περιστατικe µb τeν 
A¨µaν δbν àναφέρεται ¬τι οî κόρες του öψαλλαν, àλλa µόνον οî 
υîοί του478. ^H γνώµη ¬µως τοÜ καθηγητÉ δbν εéσταθεÖ, διότι ™ 
φράση τÉς ΠαλαιÄς Διαθήκης «πάντες οyτοι» àναφέρεται, τόσο 
στοfς δεκατέσσερεις υîούς, ¬σο καd στdς τρεÖς κόρες τοÜ 
ψαλτωδοÜ A¨µάν, καd ùχι µόνο στοfς υîούς του. \Aπe αéτe τe 
γεγονeς συµπεραίνουµε ¬τι στcν Παλαιa Διαθήκη •πÉρξαν 
περιπτώσεις, ¬που οî γυναÖκες öψαλλαν µαζd µb τοfς ôνδρες µέσα 
στeν ναό. 

Mεταξf αéτ΅ν, ποf âπέστρεφαν àπe τc Βαβυλώνια 
α¨χµαλωσία, •πÉρχαν διακόσιοι τραγουδιστbς καd 
τραγουδίστριες, χωρdς νa διαχωρίζονται τa φύλα. Bέβαια τe 
àναφερόµενο περιστατικe δbν καθορίζει ποÜ καd πότε οî 
τραγουδίστριες öψαλλαν479. ≠Eνα εrναι ¬µως τe γεγονός, ¬τι οî 

                                     
474 Bασιλει΅ν A΄ ιη΄, 6. Πρβλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σ. 10. 
475 Bλ. ¬π.π., σ. 11. 
476 Bλ. ¬π.π., σ. 12. 
477 Παραλειποµένων A΄ κε΄, 5-6. «πάντες οyτοι υîοd τ΅ A¨µaν τ΅ 
àνακρουοµένω τ΅ βασιλεÖ âν λόγοις ΘεοÜ •ψ΅σαι κέρας. Καd öδωκεν ï Θεeς 
τ΅ A¨µaν υîοfς τεσσαρεσκαίδεκα, καd θυγατέρας τρεÖς. Πάντες οyτοι µετa τοÜ 
πατρeς αéτ΅ν •µνωδοÜντες âν ο€κω ΘεοÜ, âν κυµβάλοις καd âν νάβλαις καd âν 
κινύραις ε¨ς τcν δουλείαν ο€κου τοÜ ΘεοÜ, âχόµενα τοÜ βασιλέως καd \Aσάφ, 
καd \Iδιθοfν καd A¨µάν». Πρβλ. BAΣIΛEIAΔH, Π. Διαθήκη, ¬π.π., τ. Z΄, σ. 191. 
478 Bλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σ. 11. 
479 B΄ ‰Eσδρας β΄, 65. «καd οyτοι ÷ôδοντες καd ÷ôδουσαι διακόσιοι». Πρβλ. 
TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σσ. 11-12. 
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ôνδρες συνέψαλλαν µαζd µb τdς γυναÖκες. Ta νεαρa κορίτσια 
âπίσης στcν Παλαιa Διαθήκη öπαιζαν, ¬πως µÄς àναφέρει ï 
Δαβίδ, χαρµόσυνα τa τύµπανά τους µαζd µb âκείνους ποf 
öψαλλαν µb τa öγχορδα ùργανά τους480. ^O προφήτης Δαβdδ 
àναφέρει ¬τι προπορεύονταν τÉς σεµνÉς συνοδείας τοÜ βασιλέως 
ôρχοντες, àκολουθούµενοι àπe τοfς ψάλλοντας µb τa öγχορδα 
ùργανά των, στe µέσον κάποιων νεαρ΅ν κοπέλλων, οî ïποÖες 
τοfς κύκλωναν καd οî ïποÖες öπαιζαν χαρµόσυνα τa τύµπανά 
τους481. ^H θρησκευτικc αéτc ποµπc àσφαλ΅ς öγινε öξω àπe τeν 
ναe καd οî γυναÖκες δbν àναφέρεται κατa πόσον öψαλλαν j qταν 
µόνο τυµπανίστριες. Erναι ¬µως µÄλλον àπίθανο οî γυναÖκες νa 
συµµετεÖχαν σb µιa χαρµόσυνη ποµπc καd νa µcν öψαλλαν j νa 
τραγουδοÜσαν χαρµόσυνα, χωρdς δηλαδc νa •µνοÜν καd νa 
δοξολογοÜν τeν Kύριο482. 

^O Π. Tρεµπέλας •ποστηρίζει πώς, τe ¬τι ™ γυναÖκα δbν 
öψαλλε µέσα στeν ναe àποδεικνύεται καd àπe τe γεγονeς ¬τι ™ 
γυναÖκα σb παλαιότερους χρόνους χρησιµοποιήθηκε σaν θυρωρeς 
στc σκηνc τοÜ µαρτυρίου. ≠Oµως àργότερα τc σταµάτησαν àπe 
τcν âργασία της αéτή. \Eπίσης οî γυναÖκες δbν âθεωροÜντο µέλη 
τÉς συναγωγÉς483. ≠Oσον àφορÄ τc συναγωγc τ΅ν ^Eβραίων 
θεωρεÖται µÄλλον βέβαιο ¬τι ™ γυναÖκα δbν öψαλλε σ\ αéτή, àφοÜ 
δbν qταν µέλος τÉς συναγωγÉς. Aéτe τe γεγονeς âπέδρασε 
οéσιαστικa καd στeν χριστιανικe ναό, àφοÜ qταν µεγάλη ™ 
âπίδραση τÉς ¨ουδαϊκÉς συναγωγÉς στc διαµόρφωση τοÜ 
τελετουργικοÜ τÉς χριστιανικÉς λατρείας484. 

Στeν χριστιανισµe ï \Απόστολος ΠαÜλος âκήρυξε ¬τι «οéκ 
öνι \IουδαÖος οéδb ≠Eλλην, οéκ öνι δοÜλος οéδb âλεύθερος, οéκ öνι 

                                     
480 Ψαλµ., ξζ΄, 26: «προέφθασαν ôρχοντες âχόµενοι ψαλλόντων âν µέσω 
νεανίδων τυµπανιστρι΅ν». ≠Οπως àναφέρει ï καθηγητcς \Α. Αλυγιζάκης «iν 
ληφθεÖ •πόψη ¬τι στc λατρεία τ΅ν ^Εβραίων öπαιζαν βασικe ρόλο τa µουσικa 
ùργανα, τότε εrναι βέβαιο πgς ™ µουσικc τοÜ ναοÜ ρυθµιζόταν µb βάση τdς 
γενικa παραδεκτbς θεωρητικbς àρχbς τοÜ ëλληνισµοÜ». AΛYΓIZAKH, 
\Οκταηχία, ¬π.π., σ. 30. 
481 Bλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σ. 10. 
482 Περd αéτοÜ βλ. AΛYΓIZAKH, \Οκταηχία, ¬π.π., σ. 27. 
483 Bλ. ¬π.π., σ. 13. 
484 Bλ. ¬π.π., σ. 14: «^Ως πρeς δb τcν συναγωγcν δύναταί τις νa κηρύξ Fη ½ς 
βέβαιον τeν πλήρη àπe τÉς ψαλµ ωδίας àποκλεισµeν τÉς γυναικός. Te 
τελευταÖον τοÜτο âνέχει σπουδαιότητα σοβαρωτάτην διa τe ζήτηµα ™µ΅ν, καθ\ 
¬σον, ½ς ε€ποµεν, µÄλλον ™ âν τFÉ συναγωγFÉ λατρεία καd πρÄξις âπέδρασεν âν 
τFÉ διαµορφώσει καd τÉς âν τ΅ χριστιανικ΅ να΅ λειτουργίας». 
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ôρσεν καd θήλυ· πάντες γaρ •µεÖς εxς âστε âν Xριστ΅ \IησοÜ»485. 
‰Eτσι ™ γυναÖκα δbν θa µποροÜσε νa µείνει στcν ταπεινc καd 
περιωρισµένη θέση, τcν ïποία κατεÖχε στc λατρεία στc 
συναγωγή486. \Aρχικa βλέπουµε ¬τι ™ γυναÖκα συµµετεÖχε τÉς 
κοινÉς ψαλµωδίας σb πολλbς περιπτώσεις. ≠Oπως µαρτυρεÖ ï 
\Iωάννης Xρυσόστοµος, ïλόκληρος ï λαός, ôνδρες, γυναÖκες, νέοι 
καd γέροι, συνυπέψαλλε καd συνυπήχει487. \Aπe ïλόκληρο τe 
âκκλησίασµα, ποf öψαλλε, öβγαινε µία φωνή. ≠Oπως àναφέρει ï 
€διος πατέρας, µπορεÖ ï κάθε πιστeς νa öχει διαφορετικc ™λικία, 
καd öτσι νa διαιροÜνται οî ôνθρωποι σb διάφορες ™λικίες, δbν 
διαιροÜνται ¬µως κατa τcν œρα τÉς ψαλµωδίας, διότι τe ≠Aγιο 
ΠνεÜµα àναµειγνύει τc µία φωνc µb τcν ôλλη, καd öτσι σaν 
àποτέλεσµα àκούγεται µιa φωνc καd µιa µελωδία. Δbν µπορεÖ νa 
πεÖ κάποιος ¬τι ï δεσπότης ψάλλει µb παρρησία, âν΅ ï δοÜλος 
κλείνει τe στόµα του· οûτε ¬τι ï πλούσιος κινεÖ τc γλ΅σσά του, 
âν΅ ï φτωχeς καταδικάζεται σb àφωνία· οûτε ¬τι ï ôνδρας στέκει 
µb παρρησία, âν΅ ™ γυναÖκα µένει σιωπηλή488. ≠Oπως àναφέρει 
àκόµη ï îερeς Xρυσόστοµος, ¬ταν ψάλλει ïλόκληρος ï λαός, 
¬λοι µαζd àκούγονται, σaν νa εrναι µία φωνc καd ≤να στόµα. 
\AφοÜ, λέγει ï €διος Πατήρ, ™ \Eκκλησία εrναι ≤να σ΅µα, öτσι 
πρέπει νa öχει καd µία φωνή. ‰Eτσι ï àναγνώστης àπαγγέλλει 

                                     
485 Γαλ.  γ΄, 28. 
486 Βλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, σ. 22. 
487 Bλ. IΩANNOY XPYΣOΣTOMOY, ^Oµιλία ε¨ς τcν Mεγάλην ^Eβδοµάδα, PG 
55, 521: «Kαd γaρ καd γυναÖκες καd ôνδρες, καd πρεσβÜται καd νέοι διFήρηνται 
µbν κατa τcν ™λικίαν, οé διFήρηνται δb κατa τeν τÉς •µνωδίας λόγον· τcν γaρ 
ëκάστου φωνcν τe ΠνεÜµα κεράσαν, µίαν âν ±πασιν âργάζεται τcν µελωδίαν». 
Πρβλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σ. 22 καd σ. 27. 
488 Bλ. IΩANNOY XPYΣOΣTOMOY, ^Oµιλία λεχθεÖσα âν τ΅ να΅ τÉς êγίας 
E¨ρήνης, PG 63, 486β-487: «\Iδοf γaρ ï ψαλµeς âπεισελθgν τaς διαφόρους 
âκέρασε φωνάς, καd µίαν παναρµόνιον èδcν àνενεχθÉναι παρεσκεύασε, καd 
νέοι καd γέροντες, καd πλούσιοι καd πένητες, καd γυναÖκες καd ôνδρες, καd 
δοÜλοι καd âλεύθεροι µίαν τινa µελωδίαν àνηνέγκαµεν ±παντες… Oéδb γάρ 
âστιν ε¨πεÖν, ¬τι ï µbν δεσπότης µετa πολλÉς ψάλλει τÉς παW®ησίας, 
âπιστοµίζεται δb ï ο¨κέτης· οéδ\ αs ï πλούσιος µbν κινεÖ τcν γλ΅τταν, àφωνί÷α 
δb ï πένης καταδικάζεται· οéδ\ αs àνcρ µbν παW®ησιάζεται, γυνc δb σιγ÷Ä καd 
ôφωνος ≤στηκεν· àλλa πάντες τÉς αéτÉς ¨σοτιµίας àπολαύοντες, κοινcν 
àναφέροµεν τcν θυσίαν, κοινcν τcν προσφοράν· οéδ\ öχει τι πλέον οyτος 
âκείνου, οéδb âκεÖνος τούτου, àλλa πάντες âν τFÉ αéτFÉ τιµFÉ, καd φωνc µία âκ 
διαφόρων γλωττ΅ν πρeς τeν τÉς ο¨κουµένης àναπέµπεται Δηµιουργόν». Πρβλ. 
TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σσ. 22-23. 
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µόνος του· ï âπίσκοπος âπίσης κάθεται σιωπηλός· καd ï ψάλτης 
ψάλλει µόνος του, iν καd ¬λοι µαζd ψάλλουν τa àκροτελεύτια489. 

≠Οπως ¬µως •ποστηρίζει ï Π. Tρεµπέλας, οéδέποτε στcν 
àρχαία \Eκκλησία παρουσιάζεται περίπτωση κάποιας γυναίκας 
ψαλτωδοÜ, µόνης j µb ôλλες γυναÖκες, νa ψάλλουν στcν âπίσηµη 
λατρεία490. MπορεÖ ™ γυναÖκα νa öψαλλε µαζd µb ¬λο τe 
âκκλησίασµα, δbν öψαλλε ¬µως µόνη της. ^H γυναÖκα στcν àρχαία 
\Eκκλησία µποροÜσε νa κατέχει τe βαθµe τÉς διακόνισσας, ¬µως 
δbν •πάρχει καµιa περίπτωση, στcν ïποία νa βλέπουµε ¬τι ™ 
γυναÖκα κατεÖχε τe βαθµe τÉς ψάλτριας. 

≠Oπως àναφέρει âξ ôλλου Φίλων ï \IουδαÖος, οî \EσσαÖοι j 
Θεραπευτές, ¬πως çνοµάζονταν διαφορετικά, qταν µιa ¨ουδαϊκc 
α¥ρεση. Aéτοί, λοιπόν, κατa τcν ïλονύκτιά τους àκολουθία εrχαν 
σb χρήση τοfς δύο χορούς, ≤να àνδρικe καd ≤να γυναικεÖο. Kαd οî 
δύο χοροd öψαλλαν àντιφωνικά, ï ≤νας µετa τeν ôλλο. Mετa τe 
δεÖπνο, ¬πως àναφέρει ï €διος, οî \EσσαÖοι κάνουν τcν ïλονύκτιά 
τους àκολουθία, µb τeν àκόλουθο τρόπο: σηκώνονται ¬λοι, καd 
γίνονται δύο χοροί, ≤νας àνδρικeς καd ≤νας γυναικεÖος. Kαd àπe 
τοfς δύο χοροfς διαλέγεται ï πρ΅τος ψάλτης j ™ πρώτη ψάλτρια. 
Στc συνέχεια ψάλλουν ≈µνους στeν Θεό, ε€τε ¬λοι µαζί, ε€τε 
àντιφωνικά, µb âναλλαγή491. ^O Eéσέβιος Kαισαρείας âπίσης 
àναφέρεται στοfς χριστιανοfς τÉς A¨γύπτου, οî ïποÖοι öψαλλαν 
ïµαδικa τa àκροτελεύτια492. ≠Oµως ï Eéσέβιος λανθασµένα 
àναφέρεται ¬τι οî χριστιανοd τÉς A¨γύπτου συνυπέψαλλαν 
ïµαδικa τa àκροτελεύτια, àφοÜ Φίλων ï \IουδαÖος, στeν ïποÖο 
àναφέρεται ï Eéσέβιος, κάνει àναφορa στοfς \Eσσαίους j 

                                     
489 Bλ. IΩANNOY XPYΣOΣTOMOY, ^Oµιλία ΛΣT΄ ε¨ς τcν A΄ πρeς 
Kορινθίους âπιστολήν, PG 61, 315. Πρβλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σ. 27. 
490 Bλ. ¬π.π., σ. 23. 
491 Bλ. ΦIΛΩNOΣ, Περd βίου θεωρητικοÜ j îκετ΅ν, § 83-85: «Mετa δb τe 
δεÖπνον τcν îερaν ôγουσι παννυχίδα. ôγεται δb ™ παννυχdς τeν τρόπον τοÜτον· 
àνίστανται πάντες àθρόοι, καd κατa µέσον τe συµπόσιον δύο γίνονται χοροί, ï 
µbν àνδρ΅ν, ï δb γυναικ΅ν· ™γεµgν δb καd öξαρχος αîρεÖται καθ\ ëκάτερον 
âντιµότατός τε καd âµµελέστατος. εrτα ÷ôδουσι πεποιηµένους ≈µνους ε¨ς τeν 
Θεeν πολλοÖς µέτροις καd µέλεσι, τFÉ µbν συνηχοÜντες, τFÉ δb καd àντιφώνοις 
êρµονίαις âπιχειρονοµοÜντες καd âπορχούµενοι, καd âπιθειάζοντες τοτb µbν τa 
προσόδια, τοτb δb τa στάσιµα, στροφάς τε τaς âν χορεί÷α καd àντιστροφaς 
ποιούµενοι». Bλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σ. 24. 
492 Bλ. EYΣEBIOY KAIΣAPEIAΣ, \Eκκλησιαστικc ^Iστορία. 2, 17. PG 20, 
181C-184A. Πρβλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σ. 24. 
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Θεραπευτές, οî ïποÖοι qσαν ¨ουδαϊκc α¥ρεση, καd ùχι στοfς 
χριστιανοfς τÉς A¨γύπτου. 

‰Eχουµε âπίσης περίπτωση, κατa τcν ïποία Σύνοδος 
àντιδρÄ σb δηµιουργία γυναικείου χοροÜ. ΠαÜλος ï Σαµοσατεύς, 
¬πως àναφέρει ï Eéσέβιος Kαισαρείας, συνέστησε γυναικεÖο 
χορό, γιa νa ψάλλει κατa τc µεγάλη γιορτc τοÜ Πάσχα. ^H 
σύνοδος, ™ ïποία συνÉλθε τe 268 µ.X. στcν \Αντιόχεια, γιa νa 
καταδικάσει τdς κακοδοξίες του, στιγµάτισε καd τe γεγονeς 
αéτό493. ^H σύνοδος µάλιστα àναφέρεται µb τa χειρότερα λόγια 
γιa τe τόλµηµα τοÜ Παύλου Σαµοσατέα. \Aναφέρει δηλαδc ™ 
σύνοδος στcν âπιστολή της ¬τι καd µόνο νa àκούσει κάποιος τe 
τόλµηµα τοÜ Παύλου Σαµοσατέα, ¬τι δηλαδc συνέστησε 
γυναικεÖο χορό, γιa νa ψάλλουν κατa τc γιορτc τοÜ Πάσχα, θa 
φρίξει494. 

^Yπάρχει µαρτυρία ¬τι ™ ψαλµωδία πολλbς φορbς σταµατÄ 
τc φλυαρία στeν ναό. Oî \Απόστολοι τοÜ Kυρίου, ¬πως àναφέρει 
\Iσίδωρος ï Πηλουσιώτης σb âπιστολή του πρeς \Iσίδωρο τeν 
âπίσκοπο, âπέτρεψαν εéθfς àπe τcν àρχc νa ψάλλει ™ γυναÖκα 
µαζd µb ¬λο τe âκκλησίασµα, προκειµένου νa σταµατήσουν τdς 
φλυαρίες καd àργολογίες495. Oî àπόστολοι δbν âπέτρεψαν νa 
ψάλλει ™ γυναÖκα µόνη της j èργανωµένη σb χορe γυναικ΅ν, 
àλλa µόνο µαζd µb ¬λο τe âκκλησίασµα. Δbν διευκρινίζεται ¬µως 
στe συγκεκριµένο àπόσπασµα κατa πόσον οî γυναÖκες αéτές, οî 

                                     
493 ^H σύνοδος öστειλε σχετικc âπιστολc πρeς τeν Διονύσιο Pώµης καd τeν 
Mάξιµο \Aλεξανδρείας. 
494 Bλ. EYΣEBIOY KAIΣAPEIAΣ, \Eκκλησιαστικc ^Iστορία. 7, 30. PG 20, 
713AB: «ψαλµοfς δb τοfς µbν ε¨ς τeν Kύριον ™µ΅ν \IησοÜν Xριστeν παύσας, 
½ς δc νεωτέρους καd νεωτέρων àνδρ΅ν συγγράµµατα, ε¨ς ëαυτeν δb âν µέσ Fη τFÉ 
âκκλησί÷α, τFÉ µεγάλ Fη τοÜ Πάσχα ™µέρ ÷α ψαλµ ωδεÖν γυναÖκας παρασκευάζων, zν 
καd àκούσας ôν τις φρίξειεν». Πρβλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σ. 25. 
495 Bλ. IΣIΔΩPOY ΠHΛOYΣIΩTH, ≠Oτι àποστολικeν τe âν âκκλησίαις 
ψάλλειν γυναÖκας, καd περd àσκητρι΅ν. Bιβλίον A΄, âπιστολc 90. PG 78, 244D-
245A: «Taς âν âκκλησίαις φλυαρίας καταπαÜσαι βουλόµενοι οî τοÜ Kυρίου 
àπόστολοι, καd τÉς ™µ΅ν παιδευταd καταστάσεως, ψάλλειν âν αéταÖς τaς 
γυναÖκας συνετ΅ς συνεχώρησαν. \Aλλ\ ½ς πάντα ε¨ς τοéναντίον âτράπη τa 
θεοφόρα διδάγµατα, καd τοÜτο ε¨ς öκλυσιν καd êµαρτίας •πόθεσιν τοÖς πλείοσι 
γέγονε. Kαd κατάνυξιν µbν âκ τ΅ν θείων ≈µνων οéχ •ποµένουσι· τFÉ δb τοÜ 
µέλους ™δύτητι ε¨ς âρεθισµeν παθηµάτων χρώµενοι, οéδbν αéτcν öχειν πλέον 
τ΅ν âπd σκηνÉς ÷àσµάτων λογίζονται. Xρc τοίνυν, ε¨ µέλλοµεν τe τ΅ Θε΅ 
àρέσκον ζητεÖν, καd τe κοινFÉ συµφέρον ποιεÖν, παύειν ταύτας καd τÉς âν 
âκκλησί÷α èδÉς, καd τÉς âν πόλει µονÉς, ½ς Xριστοκαπήλους, καd τe θεÖον 
χάρισµα µισθeν àπωλείας âργαζοµένας». 



 141 

ïποÖες συνέψαλλαν µαζd µb τe âκκλησίασµα, qταν êπλbς γυναÖκες 
j àσκήτριες, àφιερωµένες στeν Xριστό. \Eξ ôλλου ï τίτλος τÉς 
âπιστολÉς αéτÉς περιέχει δύο συστατικά: Te πρ΅το εrναι ¬τι 
àποτελεÖ àποστολικc παράδοση νa ψάλλουν οî γυναÖκες 
προφαν΅ς στcν âκκλησία καd τe δεύτερο µιλÄ γιa τdς àσκήτριες. 
≠Oταν, λοιπόν, ï \Iσίδωρος Πηλουσιώτης àναφέρεται στdς 
γυναÖκες, ποf ψάλλουν στcν âκκλησία, προφαν΅ς àναφέρεται σb 
λαϊκbς γυναÖκες, καd ùχι σb àσκήτριες. ^Eποµένως ™ θέση τοÜ Π. 
Tρεµπέλα ¬τι \Iσίδωρος ï Πηλουσιώτης àναφέρεται σb àσκήτριες 
µÄλλον θεωρεÖται ½ς µc çρθή496. 

\Eφραdµ ï Σύρος, γιa νa àναχαιτίσει τcν αîρετικc 
διδασκαλία τοÜ αîρεσιάρχη ^Aρµονίου497, ε¨σήγαγε âπιτηδευµένη 
καd γοητευτικc µουσική. Tότε οî πόλεις τÉς ‰Eδεσσας καd 
Mεσοποταµίας εrχαν âπηρεασθεÖ àπe τeν γνωστικισµό. Γιa νa 
προστατεύσει λοιπeν \Eφραdµ ï Σύρος τdς πόλεις αéτbς àπe τdς 
αîρέσεις, ¬ρισε κοπέλλες νa ψάλλουν •πe τcν διεύθυνσή του τdς 
Kυριακbς εéχάριστους ≈µνους καd èδbς στcν àκοή, ποf ï €διος 
εrχε συντάξει498. Δίδαξε âπίσης σb µοναχbς νa ψάλλουν 
çρθόδοξους ≈µνους στcν âκκλησία499. ^O ^Iερώνυµος, ï ïποÖος 
•πÉρξε àπe τοfς πολυµαθέστερους âκκλησιαστικοfς Πατέρες τÉς 
Δύσεως, δίδαξε στc Pώµη νa ψάλλουν εéσεβεÖς γυναÖκες, στdς 
ïποÖες συγκατελέγοντο καd γυναÖκες öγγαµες, χÉρες καd 
παρθένες500. 

≠Oπως àναφέρει ï καθηγητcς \A. BουρλÉς, ™ γυναÖκα 
âπεκράτησε νa µcν ψάλλει στcν \Oρθόδοξη \Eκκλησία γιa λόγους 
äθικοfς καd πρακτικούς501. Oî äθικοd λόγοι εrναι ¬τι, ¬ταν 

                                     
496 Bλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σσ. 25-27. 
497 Προηγµένως ï ^Aρµόνιος èνοµαζόταν \Aµµώνιος, qταν δb υîeς τοÜ 
Bαρδεσάνου j Bαδησάνου. 
498 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 88. 
499 Bλ. ¬π.π., σ. 92. AΛYΓIZAKH, \Οκταηχία, ¬π.π., σ. 99. 
500 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 94. 
501 Bλ. BOYPΛH, Δογµατικοηθικαί, ¬π.π., σ. 77: «^H \Oρθόδοξος \Eκκλησία 
δbν âφαρµόζει Συνοδικόν τινα κανόνα, àλλ\ âθιµικeν âκκλησιαστικeν δίκαιον. 
Λόγοι äθικοd καd πρακτικοd âπέβαλον τcν ¨σχύουσαν λειτουργικcν πρÄξιν âν 
τοÖς \Oρθοδόξοις ναοÖς, δεδοµένου ¬τι 1) ï συµφυρµeς àνδρ΅ν καd γυναικ΅ν 
ε¨ς τοfς ψαλτικοfς χοροfς âγκυµονεÖ äθικοfς κινδύνους καd σκάνδαλα, καd 2) 
™ µc àπόλυτος συµφωνία àνδρικ΅ν καd γυναικείων φων΅ν προκαλεÖ 
α¨σθητικa καd µουσικa προβλήµατα. Bεβαίως τe πλουσιώτερον àκουστικ΅ς 
àποτέλεσµα συµψαλµ ωδίας γυναικ΅ν καd àνδρ΅ν δύναται νa àναπληρωθ FÉ διa 
τÉς συµµετοχÉς παιδικ΅ν φων΅ν, συµφώνως πρeς τcν πατριαρχικcν 
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ψάλλουν γυναÖκες καd ôνδρες µαζί, •πάρχουν πολλοd κίνδυνοι 
γιa äθικbς παρεκκλίσεις καd γιa διάφορα σκάνδαλα. Oî πρακτικοd 
λόγοι, γιa τοfς ïποίους δbν âπεκράτησε νa ψάλλουν µαζd ôνδρες 
καd γυναÖκες, εrναι ¬τι δbν συµφωνοÜν, ¬σον àφορÄ τcν öκταση 
τ΅ν φων΅ν, ™ γυναικεία καd ™ àνδρικc φωνή502. ≠Oταν ψάλλει 
στcν \Εκκλησία µόνο µία γυναÖκα, àκούγεται πολf διαφορετικa 
àπe τe iν ψάλλουν πολλbς γυναÖκες µαζd µb τοfς ôνδρες, ½ς 
µέρος τοÜ âκκλησιάσµατος. ≠Oταν ψάλλει ïλόκληρος ï λαeς µαζί, 
ôνδρες καd γυναÖκες, τότε àκούγονται ¬λοι σaν µία φωνή, καd δbν 
διακρίνονται àνδρικbς καd γυναικεÖες φωνές. ^Eποµένως ™ κοινc 
ψαλµωδία καd συνυπήχηση εrναι ≤να πλεονέκτηµα τÉς πρώτης 
\Eκκλησίας. ^O âπίκουρος καθηγητcς àρχιµ. N. Πάρης θεωρεÖ ¬τι 
™ γυναÖκα µπορεÖ, καd µάλιστα âπιβάλλεται, νa ψάλλει κατa τcν 
τέλεση τ΅ν îερ΅ν àκολουθι΅ν καd τ΅ν µυστηρίων503. 

^Η γυναÖκα λοιπόν, σύµφωνα µb τcν παράδοση, ποf ¨σχύει 
στcν \Ορθόδοξη \Εκκλησία, δbν âπεκράτησε νa ψάλλει µόνη της 
στc λατρεία, οûτε •πάρχει ï θεσµeς τÉς ψάλτριας. ≠Οµως µπορεÖ 
νa ψάλλει µαζd µb ¬λο τe âκκλησίασµα j âντεταγµένη σb κάποιο 
φωνητικe σύνολο j χορωδία504. \Ακόµη θa µποροÜσε νa ψάλλει 
τdς καθηµερινbς j àκόµη καd Κυριακbς σb âνοριακοfς ναοfς j σb 

                                                                                     
παράδοσιν τοÜ O¨κουµενικοÜ θρόνου τÉς K/πόλεως». Bλ. âπίσης ΠAPH, 
o÷Ασµα, ¬π.π., σσ. 8-9. 
502 ≠Oπως προκύπτει àπe τcν öρευνα τ΅ν âκτάσεων τ΅ν τεσσάρων 
βασικωτέρων φων΅ν (δύο àνδρικ΅ν, τενόρου καd µπάσου, καd δύο γυναικείων, 
σοπράνο καd ôλτο), οî âκτάσεις τ΅ν δύο γυναικείων φων΅ν δbν συµπίπτουν µb 
τdς âκτάσεις τ΅ν δύο àνδρικ΅ν φων΅ν. ^Eποµένως θa qταν δύσκολο νa 
ψάλλουν σb ταυτοφωνία (τcν €δια φωνc) µία àνδρικc καd µία γυναικεία φωνή. 
^Eποµένως βλέπουµε καd âδ΅ τcν πρακτικc δυσκολία τοÜ νa συµψάλλουν 
ôνδρες καd γυναÖκες. Erναι βέβαια διαφορετικa τa δεδοµένα στcν εéρωπαϊκc 
µουσική, ¬που ™ κάθε φωνc τραγουδ ÷Ä, τdς περισσότερες φορές, µιa 
διαφορετικc µελωδικc γραµµή, καd öτσι δηµιουργεÖται êρµονία, πρÄγµα τe 
ïποÖο δbν •πάρχει στc βυζαντινc µουσική, àφοÜ ™ τελευταία εrναι 
µονοφωνική, µb τc συνοδεία êπλοÜ ¨σοκρατήµατος. 
503 Bλ. ΠAPH, o÷Ασµα, ¬π.π., σ. 64: «Kατ\ àρχήν, δbν φαίνεται νa •πάρχFη 
ïποιαδήποτε àντίW®ηση τÉς \Eκκλησίας γιa τcν συµµετοχc τÉς γυναίκας στcν 
ψαλµ ωδία. Θa λέγαµε µάλιστα ¬τι âπιβάλλεται. Kαd αéτό, διότι µία àπe τdς 
προϋποθέσεις γιa τcν τέλεση τ΅ν îερ΅ν àκολουθι΅ν, καd ε¨δικa τÉς Θείας 
Λειτουργίας, εrναι ™ παρουσία τοÜ λαοÜ». Bλ. âπίσης ¬π.π., σσ. 8-9. 
504 Σύµφωνα µb τeν κανονισµe îερατικÉς διακονίας τοÜ Πατριαρχείου 
\Αλεξανδρείας οî ψάλτες µποροÜν νa συστήνουν âκκλησιαστικοfς χορούς, οî 
ïποÖοι νa àποτελοÜνται, τόσο àπe µαθητές, ¬σο καd àπe µαθήτριες. Βλ. 
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ, Θεσµοί, σ. 91. 
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\Εκκλησίες χωρι΅ν, ¬που •πάρχει àνάγκη καd δbν •πάρχουν 
ψάλτες. ≠Οταν πάλι δηµιουργηθοÜν ψαλτικοd χοροί, οî ïποÖοι θa 
ψάλλουν σb κάποια πανήγυρη, σb κάποια παράκληση j àκόµη καd 
âν œρ ÷α λατρείας, τότε µπορεÖ νa συµµετέχουν καd γυναÖκες. Κατa 
τcν περίοδο τοÜ δεκαπενταυγούστου, ¬που ψάλλονται ï Μικρeς 
καd ï Μέγας  Παρακλητικeς Κανgν j σε καθηµερινές, ¬που 
µπορεÖ νa ψαλεÖ στa âνοριακa κέντρα ï Μικρeς Παρακλητικeς 
Κανών, ï îερέας µπορεÖ νa δηµιουργήσει µικρc χορωδία, 
àποτελουµένη àπe ôνδρες καd γυναÖκες j àκόµη καd µόνο àπe 
γυναÖκες, ™ ïποία νa διανθίζει µb τcν ψαλµωδία της τcν ¬λη 
àκολουθία, àφοÜ προηγουµένως γίνουν οî àνάλογες πρόβες, γιa 
τcν ïµοιόµορφη ψαλµωδία τ΅ν Κανόνων. ≠Οταν πάλιν 
πραγµατοποιοÜνται κάποιες âκδηλώσεις στa âνοριακa κέντρα, οî 
ïποÖες πλαισιώνονται àπe ψαλµωδία, ï îερέας µπορεÖ νa 
χρησιµοποιήσει καd τc γυναικεία φωνή, προκειµένου νa 
âµπλουτίσει τdς ποικίλες âκδηλώσεις. Εrναι αéτονόητο ¬τι στdς 
γυναικεÖες µονbς ψάλλουν µοναχές, ¬πως âξ ôλλου στe îερe τ΅ν 
να΅ν τ΅ν γυναικείων µοναστηρι΅ν •πηρετοÜν, κατόπιν ε¨δικÉς 
εéχÉς, µοναχές. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 145 

KEΦAΛAIO ΔEYTEPO 
 

O ΨYXOΠAIΔAΓΩΓIKOΣ XAPAKTHPAΣ 
THΣ EKKΛHΣIAΣTIKHΣ MOYΣIKHΣ 

 
α) ̂H âπίδραση τÉς µουσικÉς στcν ψυχολογία τοÜ 

àνθρώπου 
 

≠Οπως àναφέρθηκε, •πάρχει τεράστια ποικιλία µουσικ΅ν 
µορφ΅ν. ^Η µουσική, ½ς στοιχεÖο ποf ε¨σέρχεται στeν ôνθρωπο 
διa τÉς α¨σθήσεως τÉς àκοÉς, δηµιουργεÖ ≤να âρέθισµα στcν àκοc 
τοÜ àνθρώπου, τe ïποÖο àπωθεÖται στeν χ΅ρο τοÜ àσυνειδήτου. 
Αéτa τa µουσικa âρεθίσµατα àσκοÜν ôλλοτε θετικc καd ôλλοτε 
àρνητικc âπίδραση στeν ψυχικe κόσµο τοÜ àνθρώπου1. Θa 
µπορούσαµε €σως νa ¨σχυριστοÜµε πgς θετικc âπίδραση öχει ™ 
ποιοτικc µουσική, ¬πως ™ κλασσικc, ™ βυζαντινή, τe δηµοτικe καd 
öντεχνο τραγούδι. \Aρνητικc âπίδραση στcν ψυχc τοÜ àνθρώπου 
θa µποροÜσε πάλιν νa λεχθεÖ πgς öχει ™ θορυβώδης µουσική, ™ 
ïποία χρησιµοποιεÖ öντονα τa ρυθµικa σχήµατα µb τa κρουστά, 
¬πως εrναι ™ µουσικc ρόκ2. 

^Ο K. Γιούγκ, µιλ΅ντας γιa τcν âπίδραση τοÜ ¦χου στeν 
ψυχικe κόσµο τοÜ àνθρώπου, θεωρεÖ ¬τι öχει δύο πλευρές· α) τc 
συνειδητή, ™ ïποία δηµιουργεÖται µb τcν ε€σοδο τÉς παραστάσεως 
διa τ΅ν α¨σθήσεων στeν συνειδητe χ΅ρο τοÜ àνθρώπου, καd β) 
τcν àσυνείδητη, ™ ïποία φτάνει öµµεσα στe àσυνείδητο3. Bέβαια 
àρχικa ï qχος ε¨σέρχεται διa τ΅ν α¨σθήσεων στeν νοητικe χ΅ρο 
τοÜ àνθρώπου. \Aκολούθως, àφοÜ περιέλθει σb λήθη, διa τÉς 
àπωθήσεως καταλήγει στe àσυνείδητο4. ≠Oπως àναφέρει ï K. 

                                     
1 ≠Oπως χαρακτηριστικa àναφέρει ï Eéάγγελος ΠαπανοÜτσος, «™ Mουσικc 
µιλεÖ βαθιa στdς ψυχές, âν΅ συγκεκριµένα δbν τοfς λέγει τίποτα. Kαλύτερα: 
âπειδc δbν öχει κανένα συγκεκριµένο νόηµα ï ‘λόγος’ της». ΠAΠANOYTΣOY, 
A¨σθητική, ¬π.π., σ. 365. 
2 ^Yπάρχει βέβαια καd κλασσικc µουσική, ™ ïποία χρησιµοποιεÖ κατa κύριο 
λόγο τa κρουστά, ¬πως π.χ. τe κοντσέρτο γιa κρουστά, ™ ïποία δbν âπιδρÄ 
àρνητικa στcν ψυχc τοÜ àνθρώπου, àφοÜ •πάρχει ïλόκληρη πλοκc καd δοµc 
στe öργο. Τa κρουστa εrναι ≤να µέρος τοÜ ¬λου, καd χρησιµοποιεÖται καd 
ïλόκληρη çρχήστρα. 
3 Bλ. ΓIOYΓK, ‰Oνειρα, σ. 15. 
4 ^O Eéάγγελος ΠαπανοÜτσος θεωρεÖ ¬τι ï qχος δbν öχει àντικειµενικc 
•πόσταση, διότι «οî qχοι σβήνουν καd τίποτα δbν µένει πίσω τους· τe µουσικe 
καλλιτέχνηµα δbν öχει µόνιµην •πόσταση àντικειµενική… \Aπέναντι λοιπeν 
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Γιούγκ, «ε¨ς τe •ποσυνείδητον ëδρεύει καd ™ öµπνευσις τοÜ 
ποιητοÜ καd ™ δηµιουργικότης τοÜ καλλιτέχνου καd ™ διαίσθησις 
τοÜ φιλοσόφου. ≠Oλαι αéταd αî âκδηλώσεις, αî ïποÖαι συνδέονται 
µb τaς βαθυτέρας âπιθυµίας τοÜ àνθρώπου, ¬ταν àναλυθοÜν, 
δεικνύουν £ν κοινeν στοιχεÖον, τe ïποÖον τaς συνδέει. Erναι ï 
βαθfς πόθος, ï νόστος µιÄς εéτυχίας, ï ïποÖος âχάθη. ^H 
νοσταλγία α≈τη îκανοποιεÖται âκ νέου µόνον •πe τÉς 
θρησκείας»5. ^O K. Γιοfγκ περιγράφει µάλιστα καd τc διαδικασία, 
ποf γίνεται, µέχρι νa öρθει ™ öµπνευση τοÜ συνθέτη· «ΣτοιχεÖα, 
ποf περιέχονται στc συνείδηση, χάνουν τcν öνταση j τcν 
âπικαιρότητά τους, καd βυθίζονται στe àσυνείδητο. Tc διαδικασία 
αéτc çνοµάζουµε λήθη. \Aπe τe àσυνείδητο πάλι προβάλλουν 
νέες ε¨κόνες καd παραστάσεις, καd περνοÜν στc συνείδηση. Στcν 
περίπτωση αéτc µιλÄµε γιa âµπνεύσεις καd αéθόρµητες ¨δέες. Te 
àσυνείδητο εrναι κατa κάποιο τρόπο τe öδαφος, στe ïποÖο 
ριζώνει καd àπe τe ïποÖο τρέφεται ™ συνείδηση. Γιατd ™ συνείδηση 
âξελίσσεται, καd δbν öρχεται ≤τοιµη στeν κόσµο»6. 

^Η γλ΅σσα εrναι ≤να àπe τa δ΅ρα τοÜ ΘεοÜ, διa τοÜ 
ïποίου ï ôνθρωπος âπικοινωνεÖ µb τeν συνάνθρωπό του7. ^Η 
µουσικc εrναι ≤να µέσο, διa τοÜ ïποίου ï λόγος τοÜ àνθρώπου 
λαµβάνει äχητικc àξία καd ποιότητα, öχει δb πανανθρώπινη àξία, 
àφοÜ καταργεÖ τdς διακρίσεις µεταξf τ΅ν λα΅ν καd τ΅ν 
àνθρώπων. ^Η µουσικc, πέραν àπe τe γεγονeς τÉς ε¨δικÉς 
âνασχόλησης, εrναι ≤να στοιχεÖο, ποf àπευθύνεται σb ¬λους τοfς 
àνθρώπους. Τόσο ï âγγράµµατος ¬σο καd ï êπλeς ôνθρωπος 
µπορεÖ νa àντιλαµβάνεται τa µηνύµατα, τa ïποÖα θέλει νa 
µεταδώσει ≤νας συνθέτης διa µέσου τÉς µουσικÉς, ¬πως τe ½ραÖο, 
τe χαρούµενο j τe λυπηρό, τe ™ρωικό, τe πένθιµο, τe öµβατήριο, 
τe βάλς κ.τ.λ. Kύριος σκοπeς τÉς µουσικÉς, ¬πως öχουµε ¦δη 
àναφέρει, εrναι ™ âξωτερίκευση τοÜ âσωτερικοÜ κόσµου τοÜ 

                                                                                     
στe •λικe τ΅ν ε¨καστικ΅ν τεχν΅ν ï qχος εrναι κάτι âντελ΅ς àφηρηµένο». 
ΠAΠANOYTΣOY, A¨σθητική, ¬π.π., σ. 361. 
5 EYAΓΓEΛOY ΘEOΔΩPOY, Γιοfγκ Kάρολος, ΘHE, τ. 4, στ. 522. 
6 ΓIOYΓK, \Aγωγή, σ. 10. \Aναφερόµενος καd ï ‰A. Kόπλαντ στeν âπιτυχηµένο 
συνθέτη, λέγει τa àκόλουθα· «Δbν µπορεÖς νa δηµιουργήσεις ≤ναν ùµορφο 
äχητικe συνδυασµό, παρa µόνο ¬ταν µπορέσεις νa τeν àκούσεις µb τc 
φαντασία σου προηγουµένως. ≠Oταν αéτeς ï äχητικeς συνδυασµός, ποf 
φαντάζεσαι, àκουστεÖ στcν πραγµατικότητα, âντυπώνεται πλέον στe µυαλό, 
καd δbν τeν ξεχν÷Äς». KOΠΛANT, Mουσική, ¬π.π., σ. 46. 
7 Βλ. ΚΟΥΚΟΥΡΑ, Γλ΅σσα, ¬π.π., σ. 17 ëξ. 
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àνθρώπου8, ¬πως διαφόρων ψυχικ΅ν καταστάσεων, σκέψεων, 
συναισθηµάτων9, βιωµάτων, καθgς καd ποικίλων âπιθυµι΅ν10. ^Η 
µουσικc àνάλογα µb τe ≈φος της καd τc µορφή της 

                                     
8 Bλ. KOΠΛANT, Mουσική, σ. 31: «^H µουσικc àποτελεÖ τeν µÜθο, ποf 
στήνουµε, γιa νa ëρµηνεύσουµε τcν âσωτερική µας ζωή· εrναι ≤νας µÜθος 
νεανικός, ζωντανeς καd γεµÄτος σηµασία, ποf γεννήθηκε πρόσφατα καd ποf 
βρίσκεται àκόµα στcν âφηβεία του». Σb àκραÖες àκόµη περιπτώσεις ï συνθέτης 
καταγράφει öργα, τa ïποÖα γεννήθηκαν κατa τc διάρκεια τοÜ ≈πνου, ¬πως τe 
öργο «™ τρίλλια τοÜ διαβόλου» τοÜ Tαρτίνι. Περd αéτοÜ βλ. ΣANTOPINAIOY, 
Ψυχολογία, ¬π.π., σσ. 11-12. ΠAΠANOYΣOY, A¨σθητική, ¬π.π., σσ. 362-363. 
PAUL BRAINARD, Tartini Giuseppe, NGDMM, τ. 18, σσ. 583-588. KENNEDY, 
Dictionary, ¬π.π., σ. 178 καd 646.  
9 Περιγράφοντας ï Kώστας Nότης ΣαντοριναÖος τc διεργασία τÉς ταυτόχρονης 
âγγραφÉς στeν συνειδησιακe χ΅ρο τ΅ν çπτικ΅ν j àκουστικ΅ν παραστάσεων 
καd τ΅ν συναισθηµάτων, ποf τa συνοδεύουν, τονίζει ¬τι «τe µεγαλύτερο µέρος 
τ΅ν διανοητικ΅ν σκέψεών µας àποτελεÖται àπe τcν νοερc χρÉσι τοÜ λόγου 
στeν σχηµατισµe συλλογισµ΅ν καd àπe τcν πεÖρα, ποf παράγουν οî λέξεις, 
àνακαλ΅ντας κατa σειρaν τdς çπτικbς καd àκουστικbς àναµνήσεις, ποf öχουν 
προσυνδεθ FÉ µνηµονικa µαζί τους λόγω τÉς πρώτης, σύγχρονης âγγραφÉς τους 
στοfς χώρους τÉς µνήµης. Kαd σ\ αéτcν τcν àδιάκοπη νοητικc âνέργεια τÉς 
βουλητικÉς àνακλήσεως τ΅ν àναµνήσεων, ποf çνοµαστικa j µνηµονικa öχουν 
προσυνδεθÉ µb τdς λέξεις, κάθε çπτικc j àκουστικc àνάµνησις, βουλητικa 
àνακαλούµενη àπe τcν βουλητικc χρÉσι τοÜ λόγου, βουλητικa àνακαλεÖ καd 
àναπαράγει τe ¨διαίτερο καd ε¨δικό, διανοητικe συναίσθηµα ποf τcν 
συνοδεύει». ΣANTOPINAIOY, Ψυχολογία, ¬π.π., σσ. 103-104. 
10 ^Yπάρχουν βέβαια ôνθρωποι, ποf εrναι âνδοστρεφεÖς, οî ïποÖοι δbν 
âκφράζουν τeν συναισθηµατικό τους κόσµο, καd ôλλοι, ποf εrναι âξωστρεφεÖς, 
καd âκφράζονται πιe âλεύθερα. Bλ. EYAΓΓEΛOY ΘEOΔΩPOY, Γιοfγκ 
Kάρολος, ΘHE, \AθÉναι, 1964, τ. 4, στ. 523: «^O âνδοστρεφcς ôνθρωπος 
âφαρµόζει τcν àρχcν ‘öνδον βλέπε’, ζFÉ ζωcν âσωτερικήν, διέπεται •πe τοÜ 
•ποκειµενικοÜ παράγοντος, εrναι ½ς âπd τe πλεÖστον àκοινώνητος, 
âπιφυλακτικός, σιωπηρός, σοβαρός, εéαίσθητος, âπιδιώκει τcν àπαλλαγcν àπe 
τcν κυριαρχίαν τ΅ν âξωτερικ΅ν γεγονότων, εrναι âγωκεντρικός, àσχολεÖται 
διαρκ΅ς περd τcν âσωτερικcν αéτοÜ κατάστασιν καd öχει θεωρητικaς τάσεις. 
\Aντιθέτως, ï âξωστρεφcς εrναι κοινωνικός, öχει προσαρµοστικaς îκανότητας, 
παρασύρεται •πe τοÜ περιβάλλοντος καd àποW®οφÄται •πe τ΅ν âξωτερικ΅ν 
συνθηκ΅ν καd τÉς âξωτερικÉς πραγµατικότητος· äθικοd νόµοι τούτου εrναι αî 
àπαιτήσεις τÉς κοινωνίας». Περd αéτοÜ βλ. âπίσης ΣANTOPINAIOY, 
Ψυχολογία, ¬π.π., σσ. 5-9. ≠Οπως àναφέρει ™ καθηγήτρια Δ. Κούκουρα «™ 
τέχνη µb τdς ποικίλες µορφές της, âκφράζει τa τρίσβαθα τÉς àνθρώπινης 
≈παρξης παράλληλα µb τeν χωροχρόνο µέσα στeν ïποÖο πραγµατώνεται καd 
προκαλεÖ βαθύτατες συγκινήσεις καd •ψηλa α¨σθητικa àποτελέσµατα». 
ΚΟΥΚΟΥΡΑ, Γλ΅σσα, ¬π.π., σ. 98. 
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χαρακτηρίζεται ½ς προγραµµατική11, âξπρεσσιονιστικc12 j 
¨µπρεσσιονιστική13 κλπ. 

Οî συντελεστές, οî ïποÖοι πραγµατοποιοÜν τcν âπενέργεια 
τÉς µουσικÉς εrναι ï δότης καd ï δέκτης. ^Ο δότης εrναι αéτός, 
ποf âνεργεÖ θετικa τc δραστικc âπενέργεια τÉς µουσικÉς καd ï 
δέκτης εrναι αéτeς ποf τcν προσλαµβάνει.  ^Υπάρχει µιa συνεχcς 
ροc àπe τeν δότη στeν δέκτη καd àντίθετα. ^Η σχέση µεταξf δότη 
καd δέκτη εrναι ≤να àποτέλεσµα τÉς παραγωγÉς καd πρόσληψης 
τ΅ν ¦χων καθgς καd τÉς δηµιουργίας τ΅ν àντιστοίχων ψυχικ΅ν 
καταστάσεων. Kύριος στόχος τÉς τέχνης τÉς µουσικÉς εrναι, 
¬πως àναφέρει ï Γ. Δασκούλης, ™ πνευµατικc âπικοινωνία δότη 
καd δέκτη14. 

^H âπίδραση τÉς µουσικÉς στeν ôνθρωπο âξαρτÄται àπe 
πολλοfς παράγοντες. Kύριος παράγοντας εrναι, ¬πως àναφέρει ï 
ψυχολόγος K. Γιούγκ, τa «àρχέτυπα», δηλαδc τa πιe âνδόµυχα 
βιώµατα τÉς àνθρωπότητας15. Σύµφωνα µb τcν θεωρία τ΅ν 

                                     
11 Προγραµµατικc µουσικc εrναι αéτή, διa τÉς ïποίας ï συνθέτης περιγράφει 
κάποια âξωτερικa àντικείµενα j γεγονότα. Bλ. τοÜ M. Mουσόρσκυ, «Πίνακες 
µιÄς âκθέσεως» (1874). Bλ. KENNEDY, Dictionary, σ. 440. ΣANTOPINAIOY, 
Ψυχολογία, ¬π.π., σσ. 5-9. ≠Oπως àναφέρει ï Eéάγγελος ΠαπανοÜτσος, 
«Πολλοd συνθέτες öγραψαν öργα µb τcν πρόθεση ν\ àναπαραστήσουν 
äχοζωγραφικa ïρισµένα φυσικa φαινόµενα j ψυχικbς καταστάσεις· π.χ. τc 
θύελλα, τe κυνήγι, τc φυγή, τe δάσος, τe ρυάκι j τcν àνία, τc διάθεση τÉς 
‘âρήµου’ τeν α¨σθησιακe çργασµe κτλ. \Oνοµαστc εrναι στe εrδος τοÜτο τÉς 
MουσικÉς ™ Φανταστικc Συµφωνία τοÜ Berlioz. ^O àκροατcς ¬µως àπέναντι σb 
τέτοια öργα βρίσκεται πολλbς φορbς σb µεγάλη àµηχανία: πλαισιωµένη àπe τcν 
àτοµική, τc δική του ψυχικcν âµπειρία, ™ Mουσικc ποf àκούει δbν τeν βοηθεÖ 
νa ζήσει τa γεγονότα, ποf âκθέτει àναλυτικa τe πρόγραµµα τοÜ öργου. 
Kαθένας àφοµοιώνει άτοµικa τdς γενικbς συγκινήσεις, ποf προσφέρει ™ 
Mουσική». ΠAΠANOYTΣOY, A¨σθητική, σσ. 370. 
12 ^H âξπρεσσιονιστικc µουσικc âκφράζει τeν ψυχικe κόσµο τοÜ àνθρώπου 
•ποκειµενικά, κυριάρχησε δb κατa τdς àρχbς τοÜ 20οÜ α¨ώνα. ^O ¬ρος 
âξπρεσσιονισµeς εrναι δανεισµένος àπe τc ζωγραφική. Kύριοι âκπρόσωποι 
τοÜ âξπρεσσιονισµοÜ εrναι οî Σένµπερκ, Bέπερν καd Mπέρκ. Bλ. KENNEDY, 
Dictionary, σ. 214. Πρβλ. ΠAΠANOYTΣOY, A¨σθητική, σσ. 348-349. 
13 ^O ¬ρος ¨µπρεσσιονισµeς εrναι δανεισµένος καd αéτeς àπe τc ζωγραφική, 
περιγράφει δb τcν πρώτη âντύπωση, ™ ïποία δηµιουργεÖται στeν συνθέτη. 
Kύριος âκπρόσωπος τοÜ ¨µπρεσσιονισµοÜ στc µουσικc εrναι ï K. Nτεµπισί. 
Πολλοd ôλλοι συνθέτες àκολούθησαν τe παράδειγµά του. Bλ. KENNEDY, 
Dictionary, σ. 315. 
14 Bλ. ΔAΣKOYΛH, Ψυχολογία, σ. 187. 
15 ≠Oπως àναφέρει ï Kώστας-Nότης ΣαντοριναÖος, «ψυχοβιολογικa δbν 
µποροÜµε νa •ποδείξωµε τa çργανικa καd ™λιογενÉ σηµεÖα, âπάνω στa ïποÖα 
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àρχετύπων τοÜ Κ. Γιούγκ, στe πανανθρώπινο àσυνείδητο 
περιέχονται οî πόθοι, οî âπιθυµίες καd τa ¨δανικa τÉς àνθρώπινης 
φυλÉς, τa ïποÖα συναντ΅νται στcν ¨δέα τοÜ àνθρώπου γιa τeν 
Θεό16. ≠Oσον àφορÄ τc µουσική, •πάρχουν κάποια àκούσµατα, τa 
ïποÖα öχουν διαµορφωθεÖ διa µέσου τ΅ν α¨ώνων µέσα στe 
«àσυνείδητο» τÉς àνθρωπότητας ½ς γενικοd κανόνες, ποf διέπουν 
τcν µουσική. Τa àρχέτυπα, ½ς µουσικbς ε¨κόνες, àνασύρονται 
àπe τe àσυνείδητο στe συνειδητe καd öτσι δηµιουργοÜνται τa 
àντίστοιχα συναισθήµατα, àποτελοÜν δb τcν βάση πάνω στcν 
ïποία κινεÖται ≤νας δηµιουργeς καd ≤νας àκροατής. 

Οî συνθέτες χρησιµοποιοÜν κάποια σύµβολα öκφρασης τÉς 
µουσικÉς, προκειµένου νa âξωτερικεύσουν τeν âσωτερικό τους 
κόσµο. \Aναφερόµενος ï Eéάγγελος ΠαπανοÜτσος στa σύµβολα 
αéτά, τονίζει ¬τι «µόνον öτσι µποροÜν τa µουσικa ‘σύµβολα’ νa 
µιλοÜν στcν ψυχή µας· µόνον öτσι âπίσης µποροÜµε διa µέσου 
τ΅ν µουσικ΅ν ‘συµβόλων’ καd âπικοινωνοÜµε µb τcν ψυχc τοÜ 
καλλιτέχνη, ποf ζητεÖ µb αéτa νa âκφραστεÖ»17. Ta διάφορα 
σύµβολα ï συνθέτης τa συνδυάζει µb τc σοφία τÉς τέχνης του, καd 
öτσι συνθέτει τe öργο18. 

^O R. McClellan σb κάποια öρευνά του µÄς παρουσιάζει τc 
µουσικc ½ς àποτέλεσµα βιολογικ΅ν, συναισθηµατικ΅ν, 
διανοητικ΅ν καd πνευµατικ΅ν λειτουργι΅ν. ^H βιολογικc 
àντίδραση σχετίζεται µb διάφορες σωµατικbς λειτουργίες, ¬πως 
εrναι ï ρυθµeς καd τe βάθος τÉς àναπνοÉς, ï ρυθµeς τÉς καρδιÄς 
κ.ô. ^H συναισθηµατικc àπόκριση σχετίζεται µb τc συγκίνηση, ™ 
διανοητικc µb τcν α¨σθητικc àπόλαυση καd διέγερση καd ™ 
πνευµατικc εrναι •περπροσωπικc µb τcν öννοια πgς àποτελεÖ µιa 
•περβατικc âµπειρία19. ^O àκροατcς πρέπει νa ε¨σέλθει στeν €διο 

                                                                                     
öχουν âγγραφεÖ αéτbς οî προϊστορικbς àναµνήσεις, ¬µως τe πλέον βέβαιο στcν 
φυσικc âξήγησι τοÜ γεγονότος τους, εrναι ¬τι τe çργανικe ôτοµο, âκτeς τοÜ 
çργανικοÜ ε€δους, ποf κληρονοµεÖ àπe τdς àρχbς τÉς προϊστορίας, κληρονοµεÖ 
κ\ ≤ναν àριθµe àρχετύπων καd πρωτογόνων àναµνήσεων, ποf àπετέλεσαν τeν 
οéσιαστικe παράγοντα στcν διαµόρφωσι τοÜ ε€δους του καd ποf µένουν 
χαραγµένες στcν •ποσυνείδητη j ôδηλη µνήµη του, σaν àναπόσπαστα µέλη τοÜ 
ε€δους του, διαιωνιζόµενες àπe γενεa σb γενεa µαζd µb τc διαιώνησί του». 
ΣANTOPINAIOY, Ψυχολογία, σσ. 102-103. 
16 Bλ. EYAΓΓEΛOY ΘEOΔΩPOY, Kάρολος Γιούγκ, ΘHE, τ. 4, στ. 522. 
17 ΠAΠANOYTΣOY, A¨σθητική, ¬π.π., σ. 379. 
18 Bλ. ¬π.π., σ. 381. 
19 Bλ. McCLELLAN, Θεραπευτικές, ¬π.π., σ. 38. 
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συναισθηµατικe κόσµο καd στa €δια βιώµατα, ποf διακατεÖχαν 
τeν συνθέτη, ¬ταν εrχε âµπνευσθεÖ τe συγκεκριµένο öργο, γιa νa 
µπορέσει νa κατανοήσει àπόλυτα καd βιώσει, ¬σο γίνεται 
τελειότερα, τe öργο, ποf àκούει. hAν δbν τe πράξει αéτό, τότε δbν 
θa κατανοήσει καd δbν θa µπορέσει νa ε¨σέλθει µέσα στc ζωc καd 
στe öργο τοÜ καλλιτέχνη. ^O âκτελεστcς àρχικa µαθαίνει ≤να öργο 
στe àνάλογο ùργανο καd προσπαθεÖ νa µάθει τa ρυθµικa καd 
µελωδικa µοτίβα τοÜ öργου. \Aργότερα, ¬ταν τe µάθει, τότε 
προσπαθεÖ νa ε¨σέλθει καd αéτeς στeν πνευµατικe κόσµο τοÜ 
συνθέτη, γιa νa µπορέσει öτσι νa ëρµηνεύσει ¬σο τe δυνατe 
πιστότερα τe öργο. 

^H µουσικc àκόµη âπιδρÄ στeν âγκέφαλο τοÜ àνθρώπου. 
^Yπάρχει σήµερα τρόπος, µb τeν ïποÖο µπορεÖ κάποιος νa âλέγξει 
τdς âσωτερικbς συχνότητες τοÜ âγκεφάλου µb τdς συχνότητες ëνeς 
¦χου. ^H χρήση ¦χων, οî ïποÖοι öχουν πολf χαµηλe τονικe ≈ψος, 
κάνουν τeν âγκέφαλο νa συγχρονίσει τa κύµατά του στc 
συχνότητα αéτοÜ τοÜ ¦χου. ‰Eτσι εrναι δυνατe κάποιος νa 
àλλάξει τa âγκεφαλικa κύµατα ëνeς àνθρώπου, χρησιµοποι΅ντας 
äχητικa κύµατα20. 

^H µουσικc âπιδρÄ àκόµη στeν ôνθρωπο öµµεσα. Mερικbς 
φορbς οî συνθέτες χρησιµοποιοÜν διάφορα τεχνάσµατα, γιa νa 
παρακινήσουν τeν ôνθρωπο νa συµµετάσχει ï €διος âνεργa στa 
àκροώµενα. ≠Eνας àπ\ αéτοfς τοfς τρόπους εrναι ™ «συνειρµικc 
àνάπλαση τοÜ ¦χου». Oî συνθέτες στa öργα τους âπαναλαµβάνουν 
συνεχόµενα πολλbς φορbς τe €διο ρυθµικe j µελωδικe µοτίβο. Σb 
κάποιες φάσεις µεταξf τ΅ν âπαναλήψεων παραλείπουν νa τe 
âπαναλάβουν γιa µιa φορά, τοποθετ΅ντας παύσεις. Aéτe öχει σaν 
àποτέλεσµα τcν àπe µέρους τοÜ àκροατÉ νοερc àνάπλαση τοÜ 
ρυθµικοÜ j µελωδικοÜ µοτίβου µέσα στc συνείδησή του, χωρdς 
στcν πραγµατικότητα νa àκούγεται αéτό. ^O ψυχολόγος K. 
Γιοfγκ àναφέρει καd τcν àντίθετη âκδοχή· hAν δηλαδc κάποιος 
παράγει ≤να συνεχÉ φθόγγο στa ¬ρια τοÜ àκουστικοÜ φάσµατος, 
θa παρατηρήσει ¬τι ôλλοτε εrναι àκουστeς καd ôλλοτε ùχι. Aéτbς 
οî ταλαντεύσεις çφείλονται σb περιοδικc αûξηση j µείωση τÉς 
προσοχÉς µας. ^O φθόγγος δbν παύει ποτb νa •πάρχει. ^H µείωση 
τÉς προσοχÉς µας εrναι âκείνη ποf προκαλεÖ τc φαινοµενικc 
âξαφάνισή του21. ^H συνείδηση ôλλοτε συµπληρώνει τa âλλείποντα 

                                     
20 Bλ. ΣAKAΛAK, Προβλήµατα, σ. 156. 
21 Bλ. ΓIOYΓK, ‰Oνειρα, ¬π.π., σ. 30. 
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καd ôλλοτε àγνοεÖ τa àκουόµενα. Aéτοd οî δύο κανόνες 
âφαρµόζονται συχνά, ùχι µόνο στcν α€σθηση τÉς àκοÉς, àλλa καd 
στdς παραστάσεις, ποf προσλαµβάνουµε µb τcν ¬ραση22. Γνωστe 
τe γνωµικό· «νοÜς ïρ ÷Ä καd νοÜς àκούει», ποf δηλώνει τc συµβολc 
τοÜ νοÜ στdς α¨σθήσεις αéτές. 

Πολλοd àπe τοfς κανόνες τÉς µουσικÉς ταυτίζονται 
σχεδeν àπόλυτα j παρόµοια µb τοfς κανόνες τÉς êγιογραφίας23. 
Στcν êγιογραφία, γιa νa δείξουν οî καλλιτέχνες τe àπόµακρο, 
χρησιµοποιοÜν µπλb σκοÜρο. Παράδειγµα αéτÉς τÉς χρήσεως 
εrναι τe φόρεµα τοÜ Παντοκράτορα, ï ïποÖος ε¨κονίζεται στeν 
θόλο τ΅ν \Eκκλησι΅ν. Te µπλb σκοÜρο στcν êγιογραφία 
συµβολίζει τcν àπρόσιτη οéσία j φύση τÉς θεότητας. Παρόµοια 
καd στc µουσικc οî συνθέτες, γιa νa δείξουν τe àπόµακρο, 
χρησιµοποιοÜν συγκεκριµένα ùργανα, ¬πως τe ùµποε24 j τe 
àγγλικe κόρνο25. ^O qχος τ΅ν çργάνων αéτ΅ν, ï ïποÖος εrναι 
λεπτeς καd êπαλός, εrναι αéτός, ποf δείχνει πολλbς φορbς τe 
àπόµακρο26. Παρόµοια καd στc φωνητικc µουσική, ¬πως εrναι ™ 
βυζαντινή, µποροÜµε νa δείξουµε τe àπόµακρο, µb êπαλbς καd 
µαλακbς φωνές. Aéτbς προσδίδουν στcν ψυχc τοÜ àνθρώπου τcν 

                                     
22 Aéτe τe γεγονeς συµβαίνει πολλbς φορbς καd στcν καθηµερινή µας ζωή. 
≠Oταν περιστρέφουµε ≤να àντικείµενο, τότε çπτικa δηµιουργεÖται ≤νας κύκλος, 
ï ïποÖος στcν πραγµατικότητα δbν •πάρχει. 
23 ≠Οπως àναφέρει ï καθηγητcς \Α. \Αλυγιζάκης «στcν çρθόδοξη ζωγραφική, ï 
ζωγράφος àντιγράφει τa χαρακτηριστικa ποf δόθηκαν στe ε¨κονιζόµενο 
πρόσωπο àπe τοfς προκατόχους του. ^Ο µελοποιeς καd ï •µνογράφος, âπίσης, 
πρέπει νa àκολουθήσει ≤να πρότυπο, ≤ναν ≈µνο ¦δη •παρκτe γιa τcν ëορτc τοÜ 
êγίου, µιa σειρa µελικ΅ν σχηµάτων ½ς äχg τ΅ν ψαλλοµένων στeν οéρανό». 
Βλ. ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ, \Οκταηχία, ¬π.π., σ. 81. ^O Eéάγγελος ΠαπανοÜτσος θεωρεÖ 
¬τι ™ µουσικc σb σχέση µb τc ζωγραφικc εrναι πνευµατικώτερη καd ëποµένως 
τελειότερη τέχνη. Bλ. ΠAΠANOYTΣOY, A¨σθητική, ¬π.π., σ. 349. 
24 Γιa τe θέµα αéτe βλ. NGDMM, τ. 13, σσ. 462-475. Σχετικa µb τe «oboe d’ 
amore» àναφέρονται τa ëξÉς: «‰Eχει äχεÖο σaν τe σχÉµα àχλαδιοÜ, τe ïποÖο 
δίνει τe γλυκe καd ξεχωριστe χρ΅µα τοÜ ¦χου». KENNEDY, Dictionary, ¬π.π., 
σ. 458. 
25 Γιa τe «àγγλικe κόρνο» j «cor anglais», ¬πως διεθν΅ς çνοµάζεται (™ 
ïρολογία προέρχεται àπe τa γαλλικά), βλ. NGDMM, τ. 6, σ. 201. \Eπίσης βλ. 
KENNEDY, Dictionary, ¬π.π., σ. 148. 
26 ≠Eνα âξαίρετο παράδειγµα, στe ïποÖο χρησιµοποιεÖται τe ùµποε, τe ïποÖο 
δείχνει τe àπόµακρο, εrναι τe Mπολέρο τοÜ M. Pαβέλ, τe ïποÖο εrναι µουσικc 
âπένδυση παραστάσεως µπαλέτου σb µία πράξη. Te Mπολέρο συνέθεσε ï M. 
Pαβbλ τe 1928. Bλ. âνδεικτικa ¬π.π., σ. 82. 
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âντύπωση ¬τι ï qχος öρχεται àπe µακριά27. Mb αéτe τeν τρόπο ™ 
µουσικc âπιδρÄ πιe εéεργετικa καd àνεπαίσθητα στeν ψυχισµe 
τοÜ àνθρώπου. 

Δύο παράµετροι, διa τ΅ν ïποίων âνεργεÖ ™ µουσική, εrναι 
™ öνταση καd ï χρόνος28. Mb τeν ¬ρο «öνταση» âννοοÜµε πόσο 
δυνατa j µαλακa àκούγεται ≤νας φθόγγος29, âν΅ µb τeν ¬ρο 
«χρόνος» âννοοÜµε πόσο àργa j γρήγορα âκτελεÖται ≤να öργο30. Oî 
δύο αéτbς παράµετροι öχουν δηµιουργήσει στcν ψυχc τοÜ 
àνθρώπου σφικτοfς δεσµούς, γι\ αéτe καd àλληλοεπηρεάζονται. 
Αéτc τcν âνέργεια τÉς µουσικÉς καd τeν συνδυασµe αéτ΅ν τ΅ν 
παραµέτρων διαπιστώνουµε στeν τρόπο, µb τeν ïποÖο âκτελοÜν 
τc µουσικc οî àρχάριοι. ≠Οταν ≤νας àρχάριος µαθητcς âκτελεÖ ≤να 
öργο σb ≤να ùργανο µαλακά, ταυτόχρονα τe âκτελεÖ καd àργά· âν΅ 
àντίθετα, ¬ταν âκτελεÖ µιa µελωδία δυνατά, τότε öχει τcν τάση νa 
αéξάνει καd τcν ταχύτητα τοÜ öργου, χωρdς πολλbς φορbς νa τe 
àντιλαµβάνεται31. 

                                     
27 Πολλbς φορbς οî ψάλτες, ¬ταν ψάλλουν τe «Σb •µνοÜµεν…» στc Θεία 
Λειτουργία, µαλακώνουν τdς φωνbς τους σb öνδειξη σεβασµοÜ πρeς τe 
µυστήριο, τe ïποÖο τελεÖται âκείνη τc στιγµή. ^O qχος, ï ïποÖος δηµιουργεÖται, 
δίνει τcν α€σθηση τοÜ àπόµακρου καd •περκόσµιου. 
28 Περd αéτοÜ βλ. ΠAΠANOYTΣOY, A¨σθητική, ¬π.π., σ. 380. 
29 Bλ. τdς ¨ταλικbς ïρολογίες mp (mezzo piano), p (piano), pp (pianissimo), ppp 
(pinisissimo), mf (mezzo forte), f (forte), ff (fortissimo), fff (fortisissimo). ≠Oπως 
àναφέρει ï Eéάγγελος ΠαπανοÜτσος, «τe fortissimo µÄς •ποβάλλει τcν öννοια 
τÉς δύναµης, τÉς βίας, τοÜ κολοσσιαίου· τe pianissimo, τcν öννοια τοÜ 
α¨θέριου, τοÜ ôυλου». ΠAΠANOYTΣOY, A¨σθητική, ¬π.π., σ. 381. 
30 Bλ. τdς ¨ταλικbς ïρολογίες Largo (πολf àργό), Adagio (àργό), Andante (σb 
≤να κανονικe µέτριο βάδισµα), Moderato (µέτριος χρόνος), Allegro (γρήγορα), 
Presto (πολf γρήγορα). «οî àργοd τόνοι •ποβάλλουν πάντα τcν ¨δέα τÉς 
θλίψης, οî γοργοd τÉς χαρÄς». ≠Oπ.π. 
31 ^Yπάρχουν βέβαια καd περιπτώσεις στcν κλασσικc µουσική, στdς ïποÖες ≤νας 
âκτελεστcς πρέπει νa παίξει àργa καd δυνατa j τe àντίθετο, δηλαδc γρήγορα 
καd µαλακά. Πρέπει ¬µως αéτbς οî παράµετροι στcν ψυχc τοÜ âκτελεστÉ νa 
àνεξαρτητοποιηθοÜν καd νa αéτονοµηθοÜν. ΔεÖγµα τοÜ γεγονότος ¬τι •πάρχει 
µεγάλη àλληλεπίδραση τ΅ν δύο αéτ΅ν παραµέτρων εrναι καd τe γεγονeς ¬τι 
στcν ^Ελληνικc γλ΅σσα, ¬ταν χρησιµοποιεÖται ï ¬ρος «σιγανa», âννοοÜνται 
δύο âνέργειες· καd µαλακa (öνταση) καd àργa (ταχύτητα). ≠Oπως •ποστηρίζει ï 
Kώστας-Nότης ΣαντοριναÖος, ï γρήγορος µουσικeς ρυθµeς προξενεÖ στcν 
ψυχc τοÜ àνθρώπου χαρά, âν΅ ï àργeς µουσικeς ρυθµeς προξενεÖ στcν ψυχc 
τοÜ àνθρώπου λύπη. Bλ. ΣANTOPINAIOY, Ψυχολογία, ¬π.π., σσ. 146-147. 
ΠAΠANOYTΣOY, A¨σθητική, ¬π.π., σ. 363. 
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Μιa ôλλη παράµετρος, ™ ïποία σχετίζεται µb τc 
ψυχολογικc διάσταση τÉς µουσικÉς, εrναι ™ κλίµακα, στcν ïποία 
εrναι γραµµένο ≤να öργο. Στcν εéρωπαϊκc µουσικc •πάρχουν δύο 
βασικa ε€δη κλιµάκων, οî µείζονες καd οî âλάσσονες32. Oî µείζονες 
öχουν χαρούµενο ôκουσµα, âν΅ οî âλάσσονες λυπηρe καd 
πένθιµο33. Kάνοντας ≤να παραλληλισµe καd µιa σύγκριση τÉς 
εéρωπαϊκÉς µb τc βυζαντινc µουσική, βλέπουµε ¬τι στc βυζαντινc 
•πάρχουν çκτg βασικοd qχοι, γι\ αéτe καd öχει πλουσιώτερο 
ôκουσµα àπe τcν εéρωπαϊκή34. Kάθε qχος öχει διαφορετικe 

                                     
32 Bλ. BAΣIΛEIAΔH, Θεωρία, ¬π.π., σσ. 9-11 καd 15-19. ^Yπάρχουν àκόµη καd 
οî χρωµατικές, οî δωδεκαφθογγικές, οî πεντάτονες, οî κλίµακες, οî ïποÖες 
àποτελοÜνται àπe ïλόκληρους τόνους, οî àνάµεικτες, οî τσιγγάνικες καd 
ôλλες. Bλ. ¬π.π., σσ. 21-23. ΣANTOPINAIOY, Ψυχολογία, ¬π.π., σ. 251, 253. 
ΨAPIANOY, Mουσική, ¬π.π., σ. 11. ≠Oπως àναφέρει ï Eéάγγελος 
ΠαπανοÜτσος, «τe σύνολο τοÜτο, ™ µουσική µας κλίµακα µb τοfς δώδεκα 
àναβαθµούς της, ποf µποροÜν νa âπαναληφθοÜν σb πολλbς çκτάβες, εrναι ≤να 
σύστηµα ¦χων, àλλa ùχι τe µοναδικό. Tέτοια συστήµατα µποροÜν νa 
•πάρξουν πολλά. ≠Eνα àπe τa πολλa εrναι καd τe δικό µας. Te καθιέρωσε µιa 
σιωπηλc σύµβαση καd ™ µακρa συνήθεια, µb ¬λο πού, καθgς εrναι γνωστό, τa 
διαστήµατα τÉς µουσικÉς κλίµακας îκανοποιοÜν τdς α¨σθητικές µας 
προτιµήσεις, àλλa ùχι καd τdς àπαιτήσεις τÉς µαθηµατικÉς àκρίβειας». 
ΠAΠANOYTΣOY, A¨σθητική, ¬π.π., σ. 387. 
33 ^O βασικeς φθόγγος, ï ïποÖος καθορίζει τe εrδος τÉς κλίµακας, iν δηλαδc θa 
εrναι χαρούµενη (µείζονα) j πένθιµη (âλάσσονα), εrναι ™ τρίτη βαθµίδα τÉς 
κλίµακας, καθgς καd τÉς τονικÉς συγχορδίας. Aéτc öχει τeν ρυθµιστικe ρόλο, 
¬σον àφορÄ τe ôκουσµα τÉς κλίµακας καd τÉς συγχορδίας, γι\ αéτe καd µερικοd 
συνθέτες τcν âποχc τÉς \Αναγέννησης, âπειδc δbν ¦θελαν τe τέλος ëνeς öργου 
νa εrναι χαρούµενο j πένθιµο, àλλa àκαθόριστο, παρέλειπαν τcν τρίτη 
βαθµίδα τÉς τονικÉς συγχορδίας, χρησιµοποι΅ντας öτσι µόνο τcν πρώτη καd 
πέµπτη, καd öτσι τe τέλος qταν àκαθόριστο, οûτε δηλαδc χαρούµενο, οûτε 
πένθιµο. Mία δεύτερη âκδοχή, τcν ïποία χρησιµοποιοÜσαν περισσότερο οî 
συνθέτες, καd τcν χρησιµοποιοÜν àκόµη καd σήµερα, εrναι ¬ταν ≤να öργο εrναι 
γραµµένο σb âλάσσονα κλίµακα (πένθιµη κλίµακα), ™ τελευταία συγχορδία νa 
εrναι µείζονα (δηλαδc χαρούµενη), καd öτσι νa δίνει τe α€σθηµα τοÜ 
χαρούµενου τέλους. Aéτe συνηθιζόταν, καd àκόµη συνηθίζεται µέχρι καd 
σήµερα, çνοµάζεται δb «Tρίτη τÉς Πικαρδίας», προφαν΅ς âπειδc συνηθιζόταν 
νa γίνεται αéτc ™ âναλλαγc τÉς κλίµακας στcν περιοχc αéτc τÉς Γαλλίας. Βλ. 
KITSON, Harmony, σ. 24(α). 
34 Bλ. ΓEΩPΓIAΔH, Mουσική, ¬π.π., σ. 4: «O≈τως ùχι µόνον µονότονος δbν 
εrναι (™ βυζαντινc µουσική), àλλa καd ποικιλωτάτη, •περβαίνουσα παρa πολf 
τcν εéρωπαϊκcν Mουσικήν, πτωχοτάτην ½ς πρeς τοfς ¦χους, zν δύο µόνον 
öχει· τeν µείζονα (maggiore) καd τeν âλάσσονα (minore), ο¥τινες οéδαµ΅ς 
δύνανται νa àνταποκριθ΅σιν ε¨ς τcν àπόδοσιν τ΅ν διαφόρων ψυχολογικ΅ν 
συναισθηµάτων». 
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äχόχρωµα, àφοÜ öχει διαφορετικa διαστήµατα, καd öτσι µποροÜν 
νa àποδοθοÜν εéκολώτερα τa διάφορα συναισθήµατα j οî 
πνευµατικbς καταστάσεις, τdς ïποÖες θέλει νa µεταδώσει ï 
συνθέτης-µελωδός. ^H εéρωπαϊκc µουσική, λόγω τοÜ ¬τι öχει δύο 
µόνο ε€δη κλιµάκων, τdς µείζονες καd τdς âλάσσονες, öχει 
περιωρισµένη öκταση, στcν ïποία µπορεÖ νa àποδώσει τdς 
διάφορες ψυχικbς καταστάσεις. ≠Oσον àφορÄ τcν âπίδραση τÉς 
εéρωπαϊκÉς µουσικÉς στcν ψυχc τοÜ àνθρώπου, κάθε κλίµακα 
εrναι φορτισµένη διa µέσου τ΅ν α¨ώνων µb τa àνάλογα 
àκούσµατα, καd δηµιουργεÖ στeν àκροατc τa àνάλογα 
συναισθήµατα. ‰Eτσι µπορεÖ µιa συγκεκριµένη κλίµακα νa 
δηµιουργεÖ στeν àκροατc τcν âντύπωση τοÜ ™ρωικοÜ, τοÜ 
πένθιµου j τοÜ χαρµόσυνου35. 

≠Ενα ôλλο στοιχεÖο, τe ïποÖο âπιβεβαιώνει τc 
ψυχοσωµατικc δράση τÉς µουσικÉς, εrναι οî µελέτες τÉς γενετικÉς 
σχετικa µb τcν àνάπτυξη τοÜ âµβρύου36. Erναι θέση τÉς 
\Ορθόδοξης \Eκκλησίας ¬τι, ±µα τFÉ συλλήψει τοÜ âµβρύου, 
δηµιουργεÖται µαζd µb τe σ΅µα καd ™ ψυχή37. Te öµβρυο àρχίζει νa 
àντιδρÄ στοfς διάφορους ¦χους àρκετa νωρίς. ≠Oπως àναφέρει ï 
µουσικeς ^Η. Σακαλάκ, τe öµβρυο τ΅ν ≤ξι µην΅ν µπορεÖ νa 
àντιδρÄ στοfς ¦χους, ποf àκούει διa µέσου τÉς µητέρας του38. 
\Aκούγοντας ™ µητέρα àνάλαφρη µουσική, ξεκουράζεται 
πνευµατικά, τόσο ™ €δια, ¬σο καd τe κυοφορούµενο öµβρυο. ≠Oταν 
πάλιν àκούει ™ µητέρα θορυβώδη καd κακÉς ποιότητας µουσική, 
τότε ταράζεται ψυχικά, τόσο ™ €δια, ¬σο πάλι καd τe öµβρυο. 
≠Οπως àναφέρει ï K. Γιούγκ, τe öµβρυο διατρέχει σb ≤να βαθµe 
τdς àνατοµικbς µορφbς τÉς προϊστορίας του, καd εrναι ≤να 
κοµµάτι τοÜ µητρικοÜ σώµατος, àφοÜ âξαρτÄται àπόλυτα àπe 
αéτό39. 

^H µουσικc öχει µεγάλη âπίδραση àκόµη καd στe βρέφος. 
Kατa τcν περίοδο τÉς βρεφικÉς ™λικίας οî γονεÖς j τa µεγαλύτερα 
àδέλφια âπικοινωνοÜν µb τe βρέφος διa µέσου τοÜ ρυθµοÜ καd 
τÉς µελωδίας εéκόλων παιδικ΅ν κοµµατι΅ν. \Aπe τa πιe êπλÄ 
παραδείγµατα αéτÉς τÉς σχέσης εrναι τe ρυθµικe κούνηµα τοÜ 

                                     
35 Συνήθως οî συνθέτες âπιλέγουν µία συγκεκριµένη κλίµακα, γιa νa συνθέσουν 
≤να öργο, τe ïποÖο öχει χαρακτÉρα ™ρωικe j πένθιµο j χαρµόσυνο. 
36 Bλ. ΣANTOPINAIOY, Ψυχολογία, ¬π.π., σ. 123. 
37 Bλ. BANTΣOY, ‰Eκτρωση, σσ. 27-40. 
38 Bλ. ΣAKAΛAK, Προβλήµατα, ¬π.π., σ. 153. 
39 Bλ. ΓIOYΓK, \Aγωγή, ¬π.π., σ. 12. 
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βρέφους, τe νανούρισµα, γιa νa µπορέσει αéτe νa κοιµηθεÖ40. 
Xαρακτηριστικe εrναι ¬τι τe βρέφος öχει τcν îκανότητα νa 
àναγνωρίζει τc φωνc τÉς µητέρας καd τ΅ν συγγεν΅ν προσώπων. 
Mερικοd συνθέτες öχουν συνθέσει öργα, τa ïποÖα öχουν θεµατική 
τους «τραγούδια γιa τa βρέφη», τa λεγόµενα «berceuse»41. Aéτa 
εrναι êπαλa öργα, τa ïποÖα σκοπe öχουν νa µιλήσουν στcν ψυχc 
τοÜ βρέφους, καd νa τe àποκοιµήσουν. Γι\ αéτe καd τελειώνουν, 
σχεδeν πάντα, µb ≤να calando, smorzando j morendo42. 

≠Eνα σηµαντικe âπίτευγµα τÉς âποχÉς µας στeν χ΅ρο τÉς 
µουσικÉς εrναι ™ χρησιµοποίηση τÉς µουσικÉς γιa θεραπεία 
διαφόρων àσθενει΅ν, ψυχικ΅ν καd σωµατικ΅ν43. ≠Oπως àναφέρει 
ï µουσικeς \H. Σακαλάκ, σήµερα διάφορες συχνότητες καd ρυθµοd 
χρησιµοποιοÜνται µb σκοπe τc χαλάρωση τοÜ àνθρώπου, τcν 
καταπολέµηση τÉς öντασης καd τοÜ ôγχους, καθgς καd τc 
θεραπεία διαφόρων ψυχολογικÉς φύσεως àσθενει΅ν44. ≠Οταν ï 
ôνθρωπος δbν âκφράζει τdς διάφορες ψυχολογικbς καταστάσεις, 
ποf περνÄ, δηµιουργοÜνται âντός του ποικίλες ψυχασθένειες καd 
âντάσεις. ^Η µουσικc βοηθÄ στc θεραπεία τοÜ àνθρώπου àπe τdς 
ποικίλες âντάσεις καd κρίσεις45. Στcν àρχαιότητα, àλλa καd 

                                     
40 Bλ. ΣAKAΛAK, Προβλήµατα, ¬π.π., σ. 153. 
41 ^O ¬ρος προέρχεται àπe τc Γαλλικc γλ΅σσα, καd σηµαίνει νανούρισµα. Oî 
àντίστοιχοι ¬ροι στcν \Aγγλικc γλ΅σσα εrναι «cradle» «lullaby». Bλ. NGDMM, 
τ. 2, σ. 519: «≠Eνα ≥συχο τραγούδι σb τριµερÉ χρόνο j σύνθετο, τe ïποÖο 
χρησιµοποιεÖται, ¬ταν βάζουν τa νήπια γιa νa κοιµηθοÜν». Bλ. âπίσης 
KENNEDY, Dictionary, ¬π.π., σ. 66: «Te δηµοφιλbς κοµµάτι γιa πιÄνο αéτοÜ 
τοÜ çνόµατος καd σb αéτe τe εrδος εrναι τe ‰Eρ. 57 στc Pb ≈φεση µείζονα, 
γραµµένο àπe τeν Σοπέν (1844)». \Eκτeς àπe τeν F. Chopin, ôλλοι συνθέτες, 
ποf συνέθεσαν «berceuse», εrναι οî F. Liszt, Balakirev, B. Godard, C. Debussy, 
M. Ravel, G. Fauré, Busoni καd Stravinsky. 
42 Kαd οî τρεÖς αéτοd ¨ταλικοd µουσικοd ¬ροι, οî ïποÖοι χρησιµοποιοÜνται 
διεθν΅ς στc µουσική, σηµαίνουν ταυτόχρονα δύο öννοιες: σταδιακc âλάττωση 
τÉς öντασης τοÜ τόνου (decrescendo j diminuendo), καθgς καd τÉς ταχύτητας 
(ritardando, ritenuto j ralletando). 
43 Mb αéτοÜ τοÜ ε€δους τc µουσική, ποf βασίζεται κυρίως στοfς 
αéτοσχεδιασµούς, àσχολεÖται κυρίως ï κλάδος τÉς µουσικοθεραπείας. Στa 
πλεÖστα πανεπιστήµια ™ σπουδc αéτc εrναι µεταπτυχιακή, καd ùχι 
προπτυχιακή. ≠Oπως àναφέρει ï Kώστας-Nότης ΣαντοριναÖος, ™ µουσικc 
µπορεÖ νa θεραπεύσει àκόµη καd τcν νόσο τÉς •στερίας. Bλ. ΣANTOPINAIOY, 
Ψυχολογία, ¬π.π., σ. 212. 
44 Bλ. ΣAKAΛAK, Προβλήµατα, ¬π.π., σ. 156. 
45 Bλ. McCLELLAN, Θεραπευτικές, σ. 140: «≠Oσα àπe τa συναισθήµατα, ποf 
νιώθουµε, δbν âκφράζονται, âσωτερικεύονται, δηµιουργ΅ντας öνταση στa 
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µετέπειτα, οî ôνθρωποι χρησιµοποιοÜσαν τc µουσική, σaν 
θεραπευτικe µέσο46. ^H πιe παλιa µορφc θεραπείας µb τc µουσικc 
qταν πιθαν΅ς µιa χωρdς λόγια ψαλµωδία, µονότονη καd ρυθµική, 
τÉς ïποίας ï ρυθµeς βασιζόταν στc διάρκεια τÉς àναπνοÉς καd 
στeν παλµe τÉς καρδιÄς. ^H ïµάδα, ™ ïποία àσκοÜσε τc 
µουσικοθεραπεία, συγκεντρωνόταν γύρω àπe τeν àσθενÉ, καd 
öψελνε γιa πολλbς zρες47. ≠Oπως àναφέρει ï ψυχολόγος K. 
Γιούγκ, •πάρχουν διάφορες παθήσεις, κατa τdς ïποÖες ï àσθενcς 
νοµίζει ¬τι öχασε τcν àκοή του, âν΅ àντίθετα αéτe συµβαίνει 
µόνο στc συνείδηση τοÜ àσθενοÜς, καd ùχι στcν πραγµατικότητα48. 
Mερικbς φορbς µιa δυσλειτουργία, ποf νοµίζει ï ôνθρωπος ¬τι 
öχει, •πάρχει µόνο στc φαντασία του, καd ùχι στcν 
πραγµατικότητα· •πάρχει µόνο στeν âγκέφαλο j στc συνείδηση, 

                                                                                     
àσθενέστερα σηµεÖα τοÜ σώµατος. ≠Oταν ™ öνταση παρατείνεται, âξασθενίζει ™ 
φυσικc îκανότητα àντίστασης, καd τότε κάνει τcν âµφάνισή της ™ àσθένεια. Γι\ 
αéτe τeν λόγο στeν δικό µας πολιτισµe κυριαρχεÖ ≤να εrδος µουσικÉς, ποf 
προσφέρεται γιa τcν öκφραση τ΅ν àτοµικ΅ν συναισθηµάτων καd διαθέσεων. ^H 
τακτικc âνασχόληση µb τc µουσικc εrναι ≤να àποτελεσµατικe µέσο 
àντιµετώπισης τοÜ συνηθισµένου συναισθηµατικοÜ στρbς τÉς καθηµερινÉς 
ζωÉς, âν΅ σb στιγµbς öντονης συναισθηµατικÉς κρίσης ™ µουσικc µπορεÖ νa 
ëστιάσει καd νa κατευθύνει τcν àπελευθέρωση τ΅ν συναισθηµάτων, ïδηγ΅ντάς 
τα στcν κάθαρση καd προσφέροντάς τους ≤να µέσο öκφρασης». 
46 Bλ. ΣANTOPINAIOY, Ψυχολογία, ¬π.π., σ. 35. 
47 Bλ. McCLELLAN, Θεραπευτικές, ¬π.π., σ. 38. 
48 ^O K. Γιοfγκ àναφέρει καd τe àκόλουθο περιστατικό: «Mιa κυρία, ποf εrχε 
χάσει τελείως τcν àκοή της, λόγω •στερικÉς παθήσεως, συνήθιζε συχνa νa 
τραγουδÄ. Kάποτε, καθgς τραγουδοÜσε, ï ¨ατρός της κάθισε στe πιÄνο, χωρdς 
νa τeν προσέξει, καd τc συνώδευε σιγa σιγά. Περν΅ντας àπe µιa στροφc στcν 
ôλλη, öκανε µιa ξαφνικc àλλαγc τοÜ τόνου, καd ≈στερα àπ\ αéτe ™ àσθενής, 
χωρdς νa τe καταλάβει, âξακολούθησε νa τραγουδÄ στeν àλλαγµένο τόνο. 
‰Eτσι àκούει, καd δbν àκούει... \Aπe ≤να µεγάλο àριθµe παροµοίων 
περιπτώσεων εrχε βγεÖ τe συµπέρασµα ¬τι µόνον ™ συνείδηση τοÜ àσθενοÜς δbν 
βλέπει καd δbν àκούει, àλλa ¬τι ™ λειτουργία τ΅ν α¨σθήσεων âργάζεται κατa τa 
ôλλα κανονικά». ΓIOYΓK, \Aναλυτική, σ. 11. Σχολιάζοντας τcν περίπτωση 
αéτή, βλέπουµε ¬τι ï γιατρeς τÉς àσθενοÜς γνώριζε σb àρκετa µεγάλο βαθµe 
νa âκτελεÖ διάφορα öργα στe πιÄνο, àφοÜ àµέσως πÉρε àκριβ΅ς τeν τόνο, στeν 
ïποÖο τραγουδοÜσε ™ κυρία, καd àργότερα öκανε µετατροπία σb ôλλη κλίµακα. 
Erναι δύσκολο γιa ≤ναν àρχάριο στe πιÄνο νa âκτελεÖ ≤να τραγούδι σb 
διαφορετικbς κάθε φορa τονικότητες. ^H µετατροπία, τcν ïποία öκανε ï 
γιατρός, εrναι πιθανeν νa qταν ≤να ™µιτόνιο ψηλότερα àπe τcν àρχικc 
κλίµακα. Στe παράδειγµα αéτe βλέπουµε âπίσης ¬τι ï γιατρeς δbν àρχίζει νa 
παίζει πιÄνο σb ïποιαδήποτε τονικότητα, στcν ïποία γνωρίζει καλύτερα τe 
τραγούδι, àλλa προσπαθεÖ νa κατεβεÖ στe âπίπεδο τοÜ àσθενÉ, καd νa βρεÖ τc 
δική του τονικότητα, στcν ïποία âκτελεÖ τe τραγούδι. 
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καd ùχι στc λειτουργία τ΅ν α¨σθήσεων. ^O öµπειρος 
ψυχοθεραπευτcς χρησιµοποιεÖ τc µουσικc γιa τc θεραπεία αéτοÜ 
τοÜ ε€δους τ΅ν àσθενει΅ν. 

Ε€δαµε λοιπeν τc µεγάλη ψυχολογικc àξία τÉς µουσικÉς, 
âφ\ ¬σον αéτc γίνεται µέσο öκφρασης, θεραπείας j ¨σορροπίας 
τοÜ ψυχικοÜ κόσµου τοÜ àνθρώπου. Μb τc λειτουργία τ΅ν 
àρχετύπων ï ψυχικeς κόσµος τοÜ àνθρώπου âνεργεÖ καd 
διανθίζεται µb τdς παραµέτρους τÉς µουσικÉς, ï συνδυασµeς τ΅ν 
ïποίων συντελεÖ στcν êρµονικc àνάπτυξη ψυχÉς καd σώµατος. 
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β) ^H âπίδραση τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς στcν 
àγωγc τοÜ àνθρώπου 

 
^Η µουσικc δbν εrναι µόνο qχοι j φθόγγοι, àλλa πολλbς 

φορbς τρόπος ëρµηνείας τοÜ κειµένου49. ^Η öµφυτη σχέση τοÜ 
àνθρώπου µb τc µουσικc προεκτείνεται µb µιa περαιτέρω νοητικc 
διεργασία στeν συνδυασµe αéτό. Μέσω τοÜ συνδυασµοÜ τοÜ 
λόγου καd τÉς µουσικÉς θa δοÜµε τdς παιδαγωγικbς παραµέτρους 
τÉς σχέσης µουσικÉς καd ποιητικοÜ κειµένου. 

Βλέπουµε ¬τι στcν λατρεία γίνεται συνδυασµeς κειµένου 
καd µουσικÉς. Αéτe προέκυψε γιατd στc λατρεία εrναι καλύτερη ™ 
συµµετοχc τ΅ν πιστ΅ν µέσα àπe αéτe τeν συνδυασµό. Οî 
Πατέρες τÉς \Εκκλησίας διαπίστωσαν ¬τι, iν χρησιµοποιοÜσαν 
µόνο τe ποιητικe κείµενο, χωρdς τc µουσική, τότε οî πιστοd θa 
ôκουγαν µb δυσκολία τa λόγια, καd θa τοfς δηµιουργοÜσε àνία 
καd πλήξη, àφοÜ τe πεζe κείµενο κουράζει. \Eξ ôλλου, ≤να 
ποιητικe κείµενο, χωρdς νa εrναι âπενδυµένο µb τc µουσική, 
àποµνηµονεύεται δυσκολώτερα àπe ≤να κείµενο, τe ïποÖο εrναι 
âπενδυµένο µb τc µουσική. Kαd αéτό, γιατd εrναι διαφορετικοd οî 
µηχανισµοd àποµνηµονεύσεως ≤νος ≈µνου, παρa ëνeς πεζοÜ 
κειµένου50. Aéτc τc λογικc öχοντας κατανοήσει οî ποιµένες τÉς 
\Eκκλησίας, χρησιµοποίησαν τc µουσικc καd στc λατρεία. 

                                     
49 Bλ. ΣANTOPINAIOY, Ψυχολογία, ¬π.π., σ. 5. ≠Oπως àναφέρει ï Eéάγγελος 
ΠαπανοÜτσος, «àπe µιaν àνάγκη λοιπeν âσωτερικc ™ €δια ™ Mουσικc τείνει 
πρeς τc συναδέλφωσή της µb τcν Ποίηση». ΠAΠANOYTΣOY, A¨σθητική, 
¬π.π., σ. 349. ≠Oπως àναφέρει πιe κάτω ï Eéάγγελος ΠαπανοÜτσος, «iν 
πρόκειται àπe τdς δύο αéτbς τέχνες, τcν Ποίηση καd τc Mουσική, νa 
θεωρήσουµε τc µιa πρωταρχικc καd βασικc καd τcν ôλλη παράγωγη καd 
âξαρτηµένη…, îστορικογενετικa προηγεÖται ™ Mουσικc καd àκολουθεÖ ™ 
Ποίηση. \Eξάλλου καd ™ ποιητικc πράξη συµφωνεÖ µb αéτc τcν àντίληψη καd 
πιστοποιεÖ ¬τι, ùχι µόνο îστορικογενετικά, àλλa καd ψυχογενετικά, ™ Mουσικc 
γεννÄ τcν Ποίηση, καd ùχι ™ Ποίηση τc Mουσική». ≠Oπ.π., σ. 352. Kαd πιe 
κάτω: «Te πλÉθος τ΅ν ‘µύθων’, ποf •ποβάλλει µb τcν πλούσια 
âκφραστικότητά της ™ Mουσική, οî àναρίθµητες ‘προοπτικbς ζωÉς’, ποf 
àνοίγονται πίσω àπe τοfς àόριστους •παινιγµούς της, µοιραÖα περιορίζονται 
µb τe ποιητικe κείµενο». ≠Oπ.π., σ. 368. 
50 ^Yπάρχουν βέβαια καd âξαιρέσεις τοÜ κανόνα. Mιa âξαίρεση π.χ. qταν ï 
±γιος Νικόδηµος ï ^Αγιορείτης j ï γέροντας π. \Eπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ï 
ïποÖος εrχε φωτογραφικc µνήµη καd ¬,τι διάβαζε àποτυπωνόταν στcν µνήµη 
του, καd τe θυµόταν αéτούσιο. Aéτe βέβαια εrναι ≤να âξαιρετικe χάρισµα àπe 
τeν Θεό, καd δbν àντιπροσωπεύει τeν κοινe ôνθρωπο. 
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^O M. Bασίλειος, κατανο΅ντας τcν àρχc αéτή, àναφέρει 
¬τι «διa τοÜτο τa âναρµόνια ταÜτα µέλη τ΅ν ψαλµ΅ν ™µÖν 
âπινενόηται, ¥να οî παÖδες τcν ™λικίαν, j καd ¬λως οî νεαροd τe 
qθος, τ΅ µbν δοκεÖν µελωδ΅σι, τFÉ δb àληθεί÷α τaς ψυχaς 
âκπαιδεύωνται»51. ^H µουσικc θa λέγαµε ¬τι εrναι τe öνδυµα τοÜ 
ποιητικοÜ κειµένου, διa τοÜ ïποίου παρουσιάζεται στοfς 
àνθρώπους. ≠Oπως στa σχολεÖα •πάρχουν οî δάσκαλοι καd οî 
παιδαγωγοί, οî ïποÖοι διαπαιδαγωγοÜν τa παιδιά, öτσι καd ™ 
µουσική, àσκεÖ τe παιδαγωγικό της λειτούργηµα στdς ψυχbς τ΅ν 
παιδι΅ν καd τ΅ν νεαρ΅ν52. \Aναφερόµενος ï Mητρ. Kοζάνης Δ. 
Ψαριανeς στcν παιδαγωγικc âπίδραση τÉς âκκλησιαστικÉς 
µουσικÉς, λέγει ¬τι «τa γνωρίσµατα καd τa στοιχεÖα αéτa ùχι 
µόνον συγκροτοÜν τeν χαρακτÉρα τÉς ψαλµ ωδίας, ½ς ¨δίας 
πνευµατικÉς àξίας ε¨ς τeν κόσµον τÉς τέχνης, àλλ\ àποτελοÜν καd 
τcν παιδαγωγικcν καd äθοπλαστικcν αéτÉς δύναµιν, διa τÉς 
ïποίας α≈τη âπενεργεÖ αéτοµάτως καd àσκεÖ εéεργετικcν 
âπίδρασιν ε¨ς τaς ψυχaς τ΅ν çρθοδόξων»53. \Aσφαλ΅ς ™ µουσικc 
âπιδρÄ καd στdς ψυχbς τ΅ν âνηλίκων j τ΅ν γερόντων, àλλa στdς 
ψυχbς τ΅ν παιδι΅ν καd τ΅ν νεαρ΅ν àσκεÖ περισσότερη âπίδραση, 
àφοÜ εrναι πιe εûπλαστες. Erναι γενικa àποδεκτe ¬τι µουσικc 
àκούουν περισσότερο τa παιδιa καd οî νεαροί, âν΅ οî âνήλικες j 
οî γεροντότεροι, στοfς ïποίους εrναι àνεπτυγµένη περισσότερο ™ 
κρίση παρa ™ µνήµη, àρέσκονται στe νa àκούουν µÄλλον πεζa 
κείµενα j ïµιλίες. Aéτc τcν àρχc γνωρίζοντας ï M. Bασίλειος, 
θεωρεÖ ¬τι ™ µουσικc εrναι µιa âκπαίδευση τÉς ψυχÉς τοÜ νέου54. 
^H ψαλµωδία ε¨σέρχεται στcν ψυχc τοÜ νέου µb öµµεσο τρόπο, 
•ποσυνείδητα καd πολλbς φορbς λανθανόντως καd àσκεÖ τcν 

                                     
51 BAΣIΛEIOY TOY MEΓAΛOY, ^Eρµηνεία ε¨ς τeν α΄ Ψαλµόν, PG, 29b, 
212B. (BEΠEΣ 52, σ. 11). Προφαν΅ς ï M. Bασίλειος µb τeν ¬ρο «âναρµόνια 
µέλη» δbν •πονοεÖ τe âναρµόνιο γένος, τe ïποÖο •πÉρχε καd στcν 
àρχαιοελληνικc καd κατόπιν στc χριστιανικc µουσική, àλλa âννοεÖ τc θεσπέσια 
καd âξαίρετη µουσική, διa τÉς ïποίας âπενδύει ï µελωδeς τe ποιητικe κείµενο. 
Bλ. ANTΩNIOY, Mορφολογία, ¬π.π., σ. 72. 
52 Τe µάθηµα τÉς µουσικÉς στa σχολεÖα •πÉρχε àπe τcν àρχαιότητα καd 
âξακολουθεÖ νa •πάρχει καd σήµερα. Μb αéτe οî µαθητbς παιδαγωγοÜνται στe 
νa µαθαίνουν τdς διάφορες µορφbς µουσικÉς καθgς καd νa âξασκοÜν τdς 
ποικίλες δεξιότητες καd îκανότητες τους στc φωνητικc j âνόργανη µουσική. 
53 ΨAPIANOY, Bυζαντινή, ¬π.π., σ. 3. 
54 Bλ. BAΣIΛEIOY TOY MEΓAΛOY, ^Eρµηνεία ε¨ς τeν α΄ Ψαλµόν, PG, 29b, 
212B. (BEΠEΣ 52, σ. 11). 
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εéεργετική της âπίδραση καθgς καd τcν παιδαγωγική της 
àποστολή55. 

^O M. Bασίλειος θεωρεÖ ¬τι αéτc ™ µείξη καd ï 
συγκερασµeς λόγου καd µουσικÉς εrναι ≤να âξαίρετο âφεύρηµα. 
Λέγει χαρακτηριστικa µb ≈φος θαυµασµοÜ: «hΩ τÉς σοφÉς 
âπινοίας τοÜ διδασκάλου, ïµοÜ τε ÷ôδειν ™µÄς καd τa λυσιτελÉ 
µανθάνειν µηχανωµένου! ≠Oθεν καd µÄλλόν πως âντυποÜται ταÖς 
ψυχαÖς τa διδάγµατα. Bίαιον µbν γaρ µάθηµα οé πέφυκε 
παραµένειν, τa δb µετa τέρψεως καd χάριτος ε¨σδυόµενα 
µονιµώτερόν πως ταÖς ψυχαÖς ™µ΅ν âνιζάνει»56. ^O î. Πατέρας 
âκθειάζει τοfς ποιµένες τÉς \Eκκλησίας, οî ïποÖοι qταν οî 
âφευρέτες καd αéτοί, ποf συνέλαβαν αéτc τc µείξη λόγου καd 
µουσικÉς. Te ρÉµα µηχανεύοµαι συνήθως δηλώνει τcν κακc 
âφεύρεση. \Eδ΅ ¬µως ï M. Bασίλειος χρησιµοποιεÖ τe ρÉµα µb 
τcν καλή του öννοια, ¬τι δηλαδc οî ποιµένες καd διδάσκαλοι τÉς 
\Eκκλησίας öχουν âπινοήσει ≤να καλe τέχνασµα, δηλαδc τcν 
àνάµειξη τοÜ λόγου µb τc µουσική. Mb αéτe τeν τρόπο, ùχι µόνο 
ε¨σέρχονται τa θεÖα διδάγµατα στdς ψυχbς τ΅ν àνθρώπων, àλλa 
καd âντυπώνονται στcν ψυχc τοÜ πιστοÜ. Aéτbς οî σκέψεις τοÜ M. 
Bασιλείου φέρνουν στc µνήµη µας τe ρητό· «τe τερπνeν µετa τοÜ 
èφελίµου». Tερπνeν εrναι ™ εéχαρίστηση, ποf δηµιουργεÖται µb 
τcν ψαλµωδία καd τc µουσική· èφέλιµον εrναι τa λόγια τ΅ν 
τροπαρίων καd τ΅ν ≈µνων, τa ïποÖα εrναι âπενδυµένα µb 
µουσική. ^H ψαλµωδία, λόγω τοÜ ¬τι χρησιµοποιεÖ τa τρία 
συστατικά, δηλαδc τeν λόγο, τe µέλος καd τeν ρυθµό, 
ταυτόχρονα, τέρπει τeν ôνθρωπο, καd τeν âξαγνίζει, καd τeν 
ïδηγεÖ στdς σφαÖρες τÉς âπουράνιας βασιλείας τοÜ ΘεοÜ57. 
^Eποµένως èφέλεια δbν προέρχεται µόνο àπe τa λόγια τ΅ν 
≈µνων καd τ΅ν τροπαρίων, àλλa καd àπe τcν €δια τc µουσική. 

≠Oπως àναφέρει ï M. Bασίλειος, ï Θεός, âπειδc εrδε ¬τι τe 
àνθρώπινο γένος εrναι δυσκίνητο πρeς τcν àρετc καd ¬τι οî 
ôνθρωποι εrναι âπιρρεπεÖς πρeς τcν ™δονc καd àκόµη ¬τι οî 
ôνθρωποι àµελοÜν νa πορεύονται τeν çρθόδοξο τρόπο ζωÉς, 
συνδύασε τdς âντολbς τοÜ ΘεοÜ καd τa δόγµατα µb τcν ½ραιότητα 
τÉς µελωδίας, öτσι œστε διa µέσου τÉς εéχάριστης ψαλµωδίας νa 

                                     
55 Γιa τe θέµα αéτe βλ. ΨAPIANOY, Mουσική, ¬π.π., σ. 22. 
56 BAΣIΛEIOY TOY MEΓAΛOY, ^Eρµηνεία ε¨ς τeν α΄ Ψαλµόν, PG, 29b, 
213A. (BEΠEΣ 52, σ. 12). Bλ. ANTΩNIOY, Mορφολογία, ¬π.π., σ. 72. 
57 Bλ. BOYPΛH, Δογµατικοηθικαί, ¬π.π., σ. 99. 
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δεχθοÜν τcν èφέλεια τοÜ θείου λόγου. ≠Oπως κάνουν καd οî 
σοφοd àπe τοfς γιατρούς, οî ïποÖοι πολλbς φορbς σµίγουν τa 
φάρµακα, τa ïποÖα µπορεÖ νa µcν εrναι εéχάριστα στc γεύση, µb 
µέλι, καd öτσι µπορεÖ εûκολα ï àσθενcς νa πιεÖ τe φάρµακο58. 

^Yπάρχει ™ ôποψη ¬τι στcν çρθόδοξη λατρεία ™ µουσικc 
•πηρετεÖ πάντοτε τeν λόγο59. ^H âκκλησιαστικc µουσικc δbν εrναι 
αéτοσκοπός, àλλa ≤να µέσο, διa τοÜ ïποίου ï λόγος 
λαµπρύνεται60. ^Ο ποιµένας πρέπει νa φροντίζει, öτσι œστε νa µc 
διασαλεύεται αéτc ™ îεραρχικc κατάταξη. Προτεραιότητα γιa τeν 
πιστe öχουν τa ζωοποιa λόγια καd οî âντολbς τοÜ Kυρίου, καd ùχι 
™ προσωρινc τέρψη τÉς àκοÉς καd πολλbς φορbς ™δονιστικc 
àπόλαυση τοÜ µουσικοÜ κειµένου61. ^H ψαλµωδία εrναι τόσο 

                                     
58 Bλ. MEΓAΛOY BAΣIΛEIOY, ^Eρµηνεία ε¨ς τeν α΄ Ψαλµόν, PG 29b, 212B. 
(BEΠEΣ 52, σ. 11). Πρβλ. ΨAPIANOY, Λειτουργία, ¬π.π., σ. 124. 
AΛYΓIZAKH, Ψαλτική, ¬π.π., σ. 390. 
59 ^O Eéάγγελος ΠαπανοÜτσος θεωρεÖ ¬τι «εrναι πολf âπικίνδυνες γιa τcν çρθc 
κατανόηση τÉς ¨διοτυπίας τ΅ν µεγάλων µορφ΅ν j ‘ε¨δ΅ν’ τÉς Tέχνης καd γιa 
τcν εûστοχη σύλληψη τοÜ ¨διαίτερου α¨σθητικοÜ νοήµατος κάθε καλλιτεχνικοÜ 
ε€δους οî διάφορες ‘îεραρχίες’ τ΅ν καλ΅ν τεχν΅ν, ποf καταστρώνονται 
σύµφωνα µb âξωαισθητικά, ‘λογικa’ συνήθως, κριτήρια… Kατώτερο εrδος àπ\ 
¬λα, σύµφωνα µb αéτe τe κριτήριο, εrναι ™ \Aρχιτεκτονική, âπειδc âξωτερικεύει 
τdς πιe φτωχbς ¨δέες µb τe βαρύτερο καd çγκωδέστερο •λικό. ^Yπέρτερο εrδος 
εrναι ™ Ποίηση - τέχνη πιe πλούσια àπ\ ¬λες σb ¨δέες καd ποf âργάζεται µb τe 
âλαφρότερο •λικό: τcν öναρθρη φωνή. Tc θέση τÉς MουσικÉς εûκολα µαντεύει 
κανεdς σ\ αéτcν τcν îεραρχία: καd φτωχότερη πολf εrναι σb ‘¨δέες’ (àπe τcν 
ôποψη αéτc θa µποροÜσε νa µπεÖ στcν €δια µοÖρα µb τcν \Aρχιτεκτονικc) καd 
τa âκφραστικά της µέσα εrναι ‘βαρύτερα’, ‘•λικότερα’ àπe τcν öναρθρη φωνή». 
ΠAΠANOYTΣOY, A¨σθητική, ¬π.π., σσ. 359-360. Aéτc ™ îεράρχηση 
âφαρµόζεται καd στcν âκκλησιαστικc µουσική, àφοÜ κατa τc θεία λατρεία 
πρωτεύοντα ρόλο öχει τe νόηµα τοÜ ποιητικοÜ κειµένου καd δευτερεύοντα καd 
συνοδευτικe ρόλο ™ âκκλησιαστικc µουσική. 
60 Bλ. BOYPΛH, Δηµοτική, σ. 7. ΨAPIANOY, Λειτουργία, ¬π.π., σ. 124. 
\Aναφερόµενος ï µητρ. Δ. Ψαριανeς στc σχέση λόγου καd µέλους, τονίζει καd 
τa àκόλουθα: «^H µουσικc γραµµή, ½ς πάντοτε συµβαίνει κατa τcν •γιÄ καd 
çρθcν περd ψαλµ ωδίας àντίληψιν, παρακολουθεÖ καd •πογραµµίζει, στηρίζει 
καd âξαίρει τaς âννοίας τοÜ ποιητικοÜ κειµένου». ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Θεοτόκος, 
¬π.π., σ. 17. ≠Οπως àναφέρει ï συνθέτης καd µουσικολόγος Egon Wellesz στcν 
âκκλησιαστικc µουσικc àπαιτεÖτο µεγάλη âπιδεξιότητα, γιa νa âπιτευχθεÖ µιa 
τέλεια ≤νωση µεταξf τÉς µουσικÉς καd τοÜ ποιητικοÜ κειµένου. Βλ.  
WELLESZ, History, ¬π.π., σσ. 349-362. AΛYΓIZAKH, Ψαλτική, ¬π.π., σσ. 
375-377. 
61 ^Yπάρχουν àκραÖες περιπτώσεις, στdς ïποÖες àκόµη καd ™ µc λελογισµένη 
χρήση τÉς σύγχρονης âκκλησιαστικÉς µουσικÉς προκαλεÖ âφάµαρτη äδονή, 
τόσο στcν àνθρώπινη àκοή, ¬σο καd στcν ψυχc τοÜ àνθρώπου. Σ\ αéτc τcν 
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εéχάριστη, ¬σο χρειάζεται, œστε ï àκροατcς νa προσέχει 
περισσότερο τa λόγια, καd ùχι τe µέλος62, àφοÜ öχει δηµιουργηθεÖ 
µιa êρµονία µεταξf µέλους καd λόγου, öτσι œστε νa µc 
διαταράσσονται οî σχέσεις τ΅ν δύο παραµέτρων63. ^Η êπλc 
µουσικc θa κάνει τeν πιστe νa συµµετέχει πιe οéσιαστικa καd πιe 
àποδοτικa στc λατρεία. 

Στc Δυτικc âκκλησία προτεραιότητα öχει ™ µουσικc 
âπένδυση, ποf öχει σaν στόχο νa διεγείρει πιe πολf τeν 
συναισθηµατικe κόσµο τοÜ àνθρώπου, παρa τdς ôλλες δυνάµεις 
τÉς ψυχÉς64. ^Η ¬λη çργάνωση τÉς λατρείας τÉς ΔυτικÉς âκκλησίας 
àποδεικνύει ¬τι öχει σaν στόχο αéτc τc συναισθηµατικc φόρτιση. 
^H Δυτικc âκκλησιαστικc µουσικc χρησιµοποιεÖ συνήθως, γιa νa 
âντυπωσιάσει καd νa διεγείρει τeν θαυµασµe τ΅ν àκροατ΅ν, 
µεγάλες τετράφωνες χορωδίες, διάφορα çρχηστρικa σύνολα, 
καθgς καd δυναµικa καd àργa µέλη, ¬σον àφορÄ τcν πλοκc τÉς 
µουσικÉς. Aéτe τe γεγονeς öχει τεράστιες âπιπτώσεις στcν 
ψυχοσύνθεση τ΅ν πιστ΅ν. Mb τa µέλη αéτa δbν δίνεται ™ 
àπαιτούµενη προσοχc στa λόγια τοÜ ποιητικοÜ κειµένου, àλλa 

                                                                                     
κατάσταση µπορεÖ νa περιέλθει ï ôνθρωπος âaν δbν προσέξει καd αéτονοµήσει 
τeν σκοπe τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς. ^H τελευταία, ¬πως καd κάθε 
âκκλησιαστικc τέχνη, πρέπει πάντοτε νa κινεÖται µέσα στa πλαίσια, τa ïποÖα 
καθώρισαν οî Πατέρες καθgς καd οî ποιµένες τÉς \Eκκλησίας καd νa µcν 
αéτονοµεÖται àνεξάρτητα àπe τe ποιητικe κείµενο καd àνεξέλεγκτα àπe τa 
¬ρια, τa ïποÖα öθεσαν οî Πατέρες. 
62 Bλ. BOYPΛH, Δογµατικοηθικαί, ¬π.π., σ. 76. 
63 Πολλbς φορbς οî σχέσεις τ΅ν δύο παραµέτρων, λόγου καd µέλους, 
διαταράσσονται α¨σθητά. Bλέπουµε π.χ. µερικοfς îεροψάλτες νa àρχίζουν τeν 
àπόστολο σb ≤να χαµηλe €σο καd σταδιακa νa àνέρχονται ≤να ≤να ™µιτόνιο 
πρeς τa πάνω. ‰Eτσι, µπορεÖ ï àπόστολος νa ôρχισε µb βάση τeν φθόγγο ΔΙ 
(Σόλ), καd τελικa νa κατέληξε στeν ôνω NH (Nτό). Aéτc ™ τακτικc δbν •πÉρχε 
στcν çρθόδοξη λατρεία, προέρχεται κατa πÄσαν πιθανότητα àπe τcν 
εéρωπαϊκc µουσική, καd σκοπe öχει êπλÄ τeν πρόσκαιρο âντυπωσιασµe τοÜ 
âκκλησιάσµατος µb τdς φωνητικbς îκανότητες τοÜ îεροψάλτη. καθgς καd µb τdς 
πολλαπλbς µετατροπίες. 
64 Bλ. τa διάφορα ε€δη καd φόρµες µουσικÉς, ποf •πάρχουν στcν εéρωπαϊκc 
µουσική, ¬πως çρατόρια, καντÄτες, πάθη κλπ. Bλ. BAΣIΛEIAΔH, Λεξικό, 
¬π.π., σ. 35, καd σσ. 38-39. ≠Oπως àναφέρει ï Eéάγγελος ΠαπανοÜτσος «τe 
χαρακτηριστικa ¨διαίτερο µέσα στcν àντίληψη τοÜ Wagner εrναι µόνο τοÜτο: 
¬τι οûτε ™ Mουσικc •ποτάσσεται στcν Ποίηση (Goethe, Hegel), οûτε ™ Ποίηση 
στc Mουσική (Schopenhauer, Nietzsche), àλλa καd οî δύο àδελφώνονται µb €σα 
δικαιώµατα µέσα στe Mουσικόδραµα, âπειδc τάχα καd ™ Ποίηση καd ™ Mουσικc 
α¨σθάνονται âξ €σου τcν àνάγκη αéτÉς τÉς συµβίωσης». ΠAΠANOYTΣOY, 
A¨σθητική, ¬π.π., σ. 373. 
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στcν πρόσκαιρη àπόλαυση τÉς µουσικÉς. \Αντίθετα ™ \Ορθόδοξη 
âκκλησιαστικc µουσικc öχει πετύχει µιa êρµονικc συνύπαρξη 
µεταξf λόγου καd µέλους, καd öτσι µιλÄ περισσότερο στeν ¬λο 
ôνθρωπο, σaν ψυχοσωµατικc ïλότητα καd çντότητα, καd ùχι µόνο 
στe συναίσθηµά του65. Aéτeς εrναι καd ï λόγος, ποf διάσηµοι 
συνθέτες καd µουσουργοd τÉς εéρωπαϊκÉς µουσικÉς öχουν 
âκφράσει τeν θαυµασµό τους γιa τcν \Ορθόδοξη âκκλησιαστικc 
µουσική66. Προφαν΅ς µερικοd àπe τοfς Δυτικοfς µουσουργοfς 
βρίσκουν στcν \Ορθόδοξη âκκλησιαστικc µουσικc τdς σωστbς 
àναλογίες, οî ïποÖες θa öπρεπε νa •πάρχουν καd στc δική τους 
µουσική. ^H µουσική, ¬πως àναφέρει ï îερeς AéγουστÖνος στdς 
\Eξοµολογήσεις του, πρέπει νa βοηθÄ νa κατανοήσουµε τa λόγια, 
καd êπλÄ νa τa συνοδεύει, καd ùχι νa öχει τeν πρ΅το λόγο67. 

^H προαναφερθεÖσα σχέση λόγου καd µέλους, ποf •πάρχει 
στcν \Ορθόδοξη âκκλησιαστικc µουσική, àπηχεÖ τeν γενικe 
κανόνα, ï ïποÖος âνυπάρχει κυρίως στa σύντοµα µέλη68. Στa 

                                     
65 Βλ. ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ, Ψαλτική, ¬π.π., σ. 424 ëξ. Πρβλ. WELLESZ, History, 
¬π.π., σσ. VIII. 
66 ^O διάσηµος συνθέτης Σαdν Σaνς βρέθηκε κάποτε στe Kάιρο. ≠Eνα àπόγευµα 
µπÉκε τυχαία στeν ëλληνικe ναe τοÜ êγίου Γεωργίου, τcν œρα τοÜ ëσπερινοÜ. 
oHταν ™ œρα, ποf öψαλλαν τe «Kύριε âκέκραξα…». Πρώτη φορa ôκουγε 
βυζαντινοfς ≈µνους καd àµέσως àντιλήφθηκε τe µεγαλεÖο τÉς βυζαντινÉς 
µουσικÉς. Τότε εrπε αéθόρµητα· «Θa θυσίαζα εéχαρίστως ¬λα µου τa öργα, iν 
µποροÜσα νa συνθέσω ¬,τι àκούω τώρα». Bλ. MIXAHΛIΔH, Mουσική, σ. 37. 
67 Bλ. AYΓOYΣTINOY, \Eξοµολογήσεις, ¬π.π., σσ. 128-129: «≠Oµως συχνa ™ 
φυσικc àπόλαυση µb ξεγελ ÷Ä, καd àπονευρώνει τe πνεÜµα· καί, àντd αéτe νa 
προηγÉται, προσηλωµένο στa λόγια, καd νa àκολουθ FÉ ταπεινa ™ α€σθηση τÉς 
àκοÉς, àνοίγει αéτc τe βÉµα, καd παίρνει τcν πρώτη θέση, παρ\ ¬λο ποf τÉς 
âπιτρέπω µόνο νa τa συνοδεύ Fη. ‰Eτσι êµαρτάνω, χωρdς νa τe παίρνω ε€δηση, 
καd τe àντιλαµβάνοµαι µόνο âκ τ΅ν •στέρων». 
68 Στa σύντοµα µέλη µιa συλλαβc τοÜ ποιητικοÜ κειµένου συνήθως àντιστοιχεÖ 
µb ≤να µουσικe χαρακτÉρα. Ta σύντοµα µέλη πιστεύεται ¬τι àπηχοÜν 
πιστότερα τc µουσικc παράδοση τÉς \Ορθόδοξης \Eκκλησίας, ™ ïποία εrναι 
àπαλλαγµένη àπe âξωτερικbς âπιδράσεις καd àλλοιώσεις. Bλ. ΨAPIANOY, 
Θεοτόκος, ¬π.π., σ. 19. ^O ¬ρος «εîρµολογικa» παράγεται àπe τc λέξη 
«εîρµός», ï ïποÖος, ¬πως àναφέρει ï π. Σπυρίδων \Aντωνίου, «çνοµάζεται ™ 
πρώτη στροφή, τe πρ΅το αéτόµελο τροπάριο, τe ïποÖο χρησιµοποιεÖται σaν 
πρότυπο γιa τa τροπάρια τÉς κάθε èδÉς τοÜ κανόνα, ¬σον àφορÄ τe µέλος, τc 
στιχογραφικc δοµc καd τcν κατανοµc τ΅ν τόνων τ΅ν τροπαρίων τοÜ κανόνα». 
ANTΩNIOY, Eîρµολόγιον, ¬π.π., σ. 49. Περd αéτοÜ βλ. âπίσης: Ν. Β. 
ΤΩΜΑΔΑΚΗ, Εîρµός, ΘHE, τ. 5, στ. 449. MHTΣAKH, ^Yµνογραφία, σ. 76 ëξ. 
TPEMΠEΛA, ^Yµνογραφία, σ. 45-47. ΠAΣXOY, Mέλος, σ. 23. TΩMAΔAKH, 
^Yµνογραφία, σ. 55 ëξ. 
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τελευταÖα ™ µουσικc εrναι âντελ΅ς •ποταγµένη στe ποιητικe 
κείµενο καd êπλÄ âξυπηρετεÖ τdς àνάγκες τοÜ λόγου. ≠Oµως στcν 
çρθόδοξη âκκλησιαστικc µουσικc •πάρχουν καd τa 
àργοσύντοµα69, καθgς καd τa àργa µέλη70. Στa àργοσύντοµα µέλη 
ï λόγος καd ™ µουσικc öχουν €ση àξία καd ¨σοδύναµη àποστολή. 
Στa àργa µαθήµατα προτεραιότητα δίνεται πλέον στc µουσική, ™ 
ïποία µb τdς âξαίρετες µελωδικές της θέσεις71 σκοπe öχει νa 
âξυψώσει τeν ôνθρωπο σb πνευµατικbς σφαÖρες καd νa àναγάγει 
τe πνεÜµά του στe νόηµα τ΅ν ψαλλοµένων. Tόσο τa 
àργοσύντοµα, ¬σο καd τa àργa µαθήµατα, σκοπe öχουν πάλι τe 
νa φωτίσουν καd νa προβάλουν τe νόηµα, ποf κρύβει τe ποιητικe 
κείµενο72. 

≠Οταν àκόµη ψάλλονται τa àργοσύντοµα καd àργa 
µαθήµατα, ï îερουργeς πρέπει νa àναγινώσκει διάφορες εéχbς j 
νa θυµιατίσει τdς ε¨κόνες καd τe âκκλησίασµα. Στe 
«Kατευθυνθήτω…» ï διάκονος θυµιάζει τeν λαό. Στeν χερουβικe 
≈µνο ï âπίσκοπος j ï îερέας àναγινώσκει εéχbς καd θυµιάζει τdς 
ε¨κόνες καd τe âκκλησίασµα. Στe «Kοινωνικeν» ï âπίσκοπος j ï 
îερέας µb τc βοήθεια τοÜ διακόνου κοινωνοÜν καd προετοιµάζουν 
τa ^Αγιασµένα Δ΅ρα γιa νa µεταλάβουν οî πιστοί. ^Eποµένως 
•πάρχει κάποια λειτουργικότητα γιa τeν λόγο •πάρξεως τ΅ν 
àργοσυντόµων καd àργ΅ν µελ΅ν. ≠Oµως θa µποροÜσε νa 
¨σχυριστεÖ κανεdς ¬τι, àντd τ΅ν àργοσυντόµων καd àργ΅ν µελ΅ν, 
θa µπορούσε στc θέση τους νa •πάρχουν σύντοµα µέλη, διa τ΅ν 
ïποίων ï λαeς θa εrχε πιe πολλc èφέλεια, àφοÜ στa σύντοµα 
µέλη κυριαρχεÖ ï λόγος καd τe ποιητικe κείµενο, παρa ™ µουσική. 
≠Oµως κύριος λόγος, γιa τeν ïποÖο οî ποιµένες τÉς \Eκκλησίας 

                                     
69 Στa àργοσύντοµα µέλη µιa συλλαβc τοÜ ποιητικοÜ κειµένου àντιστοιχεÖ µb 
περισσότερους àπe δύο µουσικοfς χαρακτÉρες. 
70 Στa àργa µέλη µιa συλλαβc τοÜ ποιητικοÜ κειµένου àντιστοιχεÖ µb πολλοfς 
µουσικοfς χαρακτÉρες. 
71 ≠Οπως àναφέρει ï καθηγητcς Γ. Στάθης «αî θέσεις εrναι βασικώτατον 
στοιχεÖον ε¨ς τcν τέχνην τÉς µελοποιίας. Τe στιχηραρικeν δb καd τe παπαδικeν 
γένος (ε¨ς τeν ïποÖον àνήκει τeν Μαθηµατάριον)..., διακρίνονται âκ τοÜ 
διαφόρου µέλους τ΅ν θέσεων». ΣΤΑΘΗ, \Αναγραµµατισµοί, ¬π.π., σ. 34. 
72 Γενικeς κανόνας καd àρχc καd στdς τρεÖς περιπτώσεις τ΅ν âκκλησιαστικ΅ν 
µελ΅ν, συντόµων, àργοσυντόµων καd àργ΅ν, εrναι ¬τι ™ µουσικc πρέπει νa 
âξαίρει, νa τονίζει καd νa âνισχύει τe ποιητικe κείµενο. ^Yπάρχει ™ ôποψη ¬τι 
τa àργa (παπαδικa) µέλη  âξαιροÜνται τοÜ κανόνα αéτοÜ. ΘεωροÜµε ¬µως ¬τι 
καd αéτά, διa τÉς µουσικÉς τους, âξαίρουν τe ποιητικe κείµενο. Bλ. 
ΨAPIANOY, \Aκάθιστος, ¬π.π., σ. 12. BOYPΛH, Δηµοτική, ¬π.π., σ. 6. 
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χρησιµοποίησαν καd τa τρία ε€δη τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, 
σύντοµο, àργοσύντοµο καd àργό,  εrναι, γιa νa •πάρχει ποικιλία 
στa âκκλησιαστικa µέλη καd νa µc δηµιουργεÖται àνία καd πλήξη 
στοfς πιστούς, οî ïποÖοι εrναι πλέον êπλοÖ àκροατbς τ΅ν 
ψαλλοµένων, àφοÜ δbν συµµετέχουν στcν ψαλµωδία, ¬πως αéτe 
γινόταν στcν àρχέγονη \Eκκλησία. Kύριο συστατικe τÉς 
ψυχοσύνθεσης τοÜ àνθρώπου εrναι ™ àναζήτηση τ΅ν âναλλαγ΅ν 
καd τÉς ποικιλίας στc ζωή του. Oî ποιµένες τÉς \Eκκλησίας, 
γνωρίζοντας τeν ψυχισµe τοÜ àνθρώπου, καθgς καd τc βασικc 
αéτc àρχή, χρησιµοποίησαν κάθε εrδος µελοποιίας, προκειµένου 
νa πετύχουν τeν στόχο τους, ποf εrναι ™ δραστηριοποίηση τÉς 
προσοχÉς τ΅ν πιστ΅ν στcν \Eκκλησία. Mb τcν ποικιλία, ποf 
•πάρχει σήµερα στc λατρεία, οî ποιµένες προσπαθοÜν νa 
πετύχουν τc σωστc συµµετοχc τ΅ν πιστ΅ν στc λατρεία. 

^O àργeς ≈µνος µοιάζει, σaν νa εrναι µιa ùαση καd πηγc 
στcν öρηµο j ≤να λιµάνι, τe ïποÖο προσφέρει τc δυνατότητα στeν 
ôνθρωπο νa ξεκουραστεÖ καd νa àνεφοδιαστεÖ πνευµατικά, καθgς 
καd νa àσκήσει αéτοκριτικc γιa τa ¬σα öχει πράξει µέχρι σήµερα 
καd νa προσευχηθεÖ στeν Θεό73. Ta σύντοµα µέλη àπαιτοÜν καd 
τcν àναγκαία συγκέντρωση τοÜ νοÜ τοÜ àνθρώπου, öτσι œστε νa 
µπορεÖ νa παρακολουθεÖ àδιάκοπα τe νόηµα καd περιεχόµενο τ΅ν 
ψαλλοµένων. Mb τa àργa µαθήµατα ï πιστeς àναπαύεται γιa 
λίγο àπe τc συγκέντρωση, τcν ïποία àπαιτοÜν τa σύντοµα µέλη, 
καd äρεµεÖ74. Δbν µπορεÖ ï πιστeς νa εrναι συνεχ΅ς 
συγκεντρωµένος στa ψαλλόµενα, οûτε πρέπει νa εrναι συνεχ΅ς 
àφηρηµένος καd νa διασκορπίζεται ™ σκέψη του. 

^H λειτουργικότητα τ΅ν àργ΅ν µαθηµάτων στcν λατρεία 
τÉς \Ορθοδόξου \Εκκλησίας σb καµµιa περίπτωση δbν µπορεÖ νa 
âξοµοιωθεÖ j νa ταυτιστεÖ µb τc λειτουργικότητα τ΅ν öργων 
θρησκευτικÉς µουσικÉς τÉς ΔυτικÉς âκκλησίας. Στa àργa 

                                     
73 Bλ. BOYPΛH, Δογµατικοηθικαί, ¬π.π., σ. 98. 
74 Δbν γνωρίζοµε îστορικa ποιa εrχαν προηγηθεÖ, τa àργa j τa σύντοµα µέλη. 
Λόγω τοÜ ¬τι ¬λα ¬σα διεσώθησαν στcν \Eκκλησία ½ς µέλη àρχαÖα εrναι µέλη 
àργά, •πάρχουν δύο θεωρίες, ™ µία ¬τι στcν àρχαία \Eκκλησία δbν ψάλλονταν 
σύντοµα µαθήµατα καd ™ ôλλη ¬τι ψάλλονταν σύντοµα µαθήµατα, àλλa δbν 
γράφονταν. ^H ôποψη τοÜ µητρ. Δ. ΨαριανοÜ, ¬τι δηλαδc àπe τa àργa µέλη ™ 
\Eκκλησία βαθµηδeν ïδηγήθηκε στa σύντοµα µέλη µÄλλον δbν εéσταθεÖ, àφοÜ 
•πάρχουν µαρτυρίες ¬τι στcν àρχαία \Eκκλησία ψάλλονταν πλÉθος συντόµων 
µελ΅ν, êπλÄ προφαν΅ς, λόγω τοÜ ¬τι qταν σύντοµα καd εûκολα στcν 
àποµνηµόνευση, δbν γράφονταν. (Bλ. σχετικc παράγραφο στe A΄ κεφάλαιο τÉς 
παρούσης âργασίας). Bλ. ΨAPIANOY, Θεοτόκος, ¬π.π., σ. 7, •ποσηµ. 5. 
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µαθήµατα κάθε λέξη κρύβει ≤να ζωοποιe µήνυµα γιa τeν πιστό, 
γι\ αéτe καd δbν πρέπει νa τcν προσπερνÄ χωρdς τc δέουσα 
προσοχή. Ta àργa µαθήµατα, ¬πως καd τa σύντοµα καd 
àργοσύντοµα, öχουν κάποιες συγκεκριµένες παραδοσιακbς 
µελωδικbς γραµµbς j θέσεις, ¬πως çνοµάζονται στcν 
âκκλησιαστικc µουσική. Aéτbς οî µελωδικbς γραµµbς διανθίζουν 
τcν πλοκc τοÜ àργοÜ µαθήµατος. Συνεπ΅ς δbν εrναι àνεξέλεγκτα 
καd âλεύθερα µαθήµατα, àλλά, ¬πως συµβαίνει σb ¬λες τdς 
âκκλησιαστικbς τέχνες, κινοÜνται µέσα σb κάποια συγκεκριµένα 
πλαίσια, τa ïποÖα καθώρισαν οî ποιµένες καd διδάσκαλοι τÉς 
âκκλησιαστικÉς µουσικÉς διa µέσου τ΅ν α¨ώνων. ^H Δυτικc 
εéρωπαϊκc θρησκευτικc µουσική, σb àντίθεση µb τcν \Ορθόδοξη 
\Ανατολική, εrναι πολf πιe âλεύθερη στc φόρµα, µb πιe πολλbς 
δυνατότητες âλεύθερης âκφράσεως τοÜ συνθέτη, χωρdς νa 
•πάρχουν τa στενa πλαίσια, τa ïποÖα θa καθορίζουν τeν χ΅ρο, 
στeν ïποÖο θa κινηθεÖ, πρÄγµα τe ïποÖο συµβαίνει µb τcν 
\Ορθόδοξη \Ανατολικc âκκλησιαστικc µουσική. ^H τελευταία, σb 
àντίθεση µb τcν τετράφωνη Δυτικc µουσική, εrναι êπλούστερη, 
καd öτσι ε¨σέρχεται εéκολώτερα στcν καρδιa τοÜ πιστοÜ, διεγείρει 
àµέσως τa συναισθήµατά του, καd τeν èθεÖ σb προσευχc καd 
µετάνοια· âν΅ ™ τετράφωνη Δυτικc µουσικc θέλει νa öχει, τόσο ï 
âκτελεστής, ¬σο καd ï àκροατής, περισσότερες τεχνικές, µουσικbς 
καd δεξιοτεχνικbς àπαιτήσεις καd îκανότητες· χρειάζεται σταδιακa 
νa âξασκηθεÖ ï ôνθρωπος νa τcν καταλάβει καd κατανοήσει, γιa 
νa µπορέσει νa τοÜ àρέσει καd νa τeν îκανοποιήσει75. Γι\ αéτό, καd 
γιa νa διδαχθεÖ κανεdς τcν εéρωπαϊκc µουσικc j γιa νa µάθει ≤να 
ùργανο, χρειάζονται τοéλάχιστον πέραν τ΅ν δέκα χρόνων 
σπουδές. Σb àντίθεση µb αéτήν, ™ \Ορθόδοξη ψαλµωδία, âξ α¨τίας 
τοÜ ¬τι εrναι µονόφωνη καd êπλÉ, ε¨σέρχεται εéκολώτερα στcν 
ψυχc τοÜ πιστοÜ, καd τeν èθεÖ νa âργαστεÖ µb ¬λες του τdς 
δυνάµεις γιa τcν àπόκτηση τ΅ν εéαγγελικ΅ν àρετ΅ν διa µέσου 

                                     
75 Bλ. ΓEΩPΓIAΔH, Mουσική, σσ. 5-6: «Πλcν τούτου ™ τετραφωνία εrναι µbν 
τεχνήεσσα, àλλa βεβιασµένη, öχουσά τι τe θορυβ΅δες καd τεταραγµένον, 
οéδαµ΅ς τFÉ àµεταβλήτω φύσει êρµόζον. Δbν εrναι ™ µουσικc α≈τη τέρψις καd 
εéαρέσκεια φυσική, εéκόλως ε¨σδύουσα âκ τ΅ν üτων ε¨ς τcν καρδίαν, àλλa 
χρεία àσκήσεως, χρεία âκγυµνάσεως τ΅ν üτων βαθµηδeν καd κατ\ çλίγον, ¥να 
àρέσκFη καd τέρπFη, âν΅ ™ µονόφωνος µουσικc εrναι êπλουστέρα, εéκολώτερον 
διa τ΅ν üτων àµέσως ε¨ς τcν καρδίαν ε¨σδύουσα, âπιδρ΅σα àµεσώτερον âπd 
τÉς ψυχÉς, διεγείρουσα παραχρÉµα τa α¨σθήµατα καd παρορµ΅σα ε¨ς 
προσευχcν καd µετάνοιαν». 
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τ΅ν εéαγγελικ΅ν àσκήσεων. ^H \Ορθόδοξη âκκλησιαστικc 
µουσικc χαρακτηρίζεται àπe êπλότητα, τcν ïποία öχουν ¬λες οî 
âκκλησιαστικbς τέχνες τÉς \Ορθόδοξης \ΑνατολικÉς \Eκκλησίας, 
καd γι\ αéτe εrναι εéκολοκατανόητη καd àποδεκτc àπe τc µεγάλη 
πλειοψηφία τοÜ \Ορθόδοξου λαοÜ. ‰Ετσι ïδηγεÖ εûκολα τeν πιστe 
σb προσευχητικc διάθεση καd öργα µετανοίας. 

Mέσα στe γενικe πλαίσιο τÉς ποικιλίας, ™ ïποία πρέπει νa 
•πάρχει στc λατρεία, καθgς καd τÉς παιδαγωγικÉς àποστολÉς τÉς 
ψαλµωδίας καd τ΅ν ≈µνων, âντάσσεται καd τe γεγονeς ¬τι 
•πάρχουν âκτενεÖς καd σύντοµοι ≈µνοι. Aéτe δbν εrναι àνθρώπινο 
κατασκεύασµα, àλλa öµπνευση τοÜ ^Aγίου Πνεύµατος. Kαd τa δύο 
ε€δη öχουν τc χρησιµότητα καd παιδαγωγική τους àποστολή. 
≠Oταν τe µέλος εrναι âκτενές, τότε σκοπe öχει νa διεγείρει τeν 
ôνθρωπο, ποf öχει πέσει σb ραθυµία, çκνηρία καd àκηδία. ≠Oταν 
àντίθετα τe µέλος εrναι σύντοµο, τότε ξεκουράζει τeν ôνθρωπο 
àπe τcν κούραση, ποf προκαλεÖται στeν ναe àπe τcν πολύωρη 
συµµετοχc στdς \Ακολουθίες, καθgς καd στa Μυστήρια76. Οî 
àπαντήσεις «\Αµcν» κλπ. εrναι σύντοµες, ïπόταν κρατοÜν τeν 
πιστe σb âγρήγορση, γιατd öρχονται ½ς àπάντηση σb διάφορες 
προτροπbς καd κελεύσµατα τοÜ îερέως. Oî ποιµένες τÉς 
\Eκκλησίας, γνωρίζοντας τcν τρεπτότητα τοÜ àνθρώπου àπe τc 
µιa κατάσταση στcν ôλλη, öχουν συνθέσει ποικιλία ψαλµ΅ν καd 
≈µνων, öτσι œστε τe κάθε εrδος ≈µνου νa àνταποκρίνεται κάθε 
φορa στdς γενικbς àπαιτήσεις καd àνάγκες τοÜ âκκλησιάσµατος. 

Παρόλον ¬τι ™ âκκλησιαστικc µουσικc προκαλεÖ στcν ψυχc 
τοÜ àνθρώπου κάποια εéχαρίστηση καd τέρψη àπe τe ôκουσµά 
της77, ¬µως •πάρχουν καd περιπτώσεις, κατa τdς ïποÖες ™ 
âκκλησιαστικc µουσικc δbν προκαλεÖ εéχάριστα âρεθίσµατα στcν 
àκοc τ΅ν àκροατ΅ν. ≠Oταν πρόκειται γιa àνθρώπους, οî ïποÖοι 
διάκεινται àρνητικa πρeς τcν çρθόδοξη πίστη, ôθεους j 
ôπιστους, τότε τa πράγµατα γίνονται àκόµη πιe δυσάρεστα, àφοÜ 
™ âκκλησιαστικc µουσικc πολλbς φορbς δηµιουργεÖ àρνητικa 
àποτελέσµατα στdς ψυχbς τ΅ν àνθρώπων αéτ΅ν. ^Ο λόγος εrναι 
διότι δbν θa δώσουν µεγάλη σηµασία στc µουσική, àλλa στe 
περιεχόµενο καd στe νόηµα τ΅ν τροπαρίων. hΑν ¬µως οî 
ôνθρωποι αéτοd εrναι àµερόληπτοι καd ξέρουν νa àναγνωρίζουν 

                                     
76 Bλ. IΩANNOY XPYΣOΣTOMOY, ^Oµιλ. E¨ς τeν Θ΄ Ψαλµόν, .1. PG 55, 121. 
(EΠE 5, 440). 
77 Bλ. ΠAΠANOYTΣOY, A¨σθητική, ¬π.π., σ. 399. 
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τe ½ραÖο, ïπουδήποτε καd iν •πάρχει, τότε δbν θa διστάσουν νa 
àναγνωρίσουν τcν ½ραιότητα, ποf •πάρχει στcν \Ορθόδοξη 
âκκλησιαστικc µουσική78. 

^H τέρψη καd εéχαρίστηση, ποf προέρχεται àπe τcν 
ψαλµωδία, ¬πως àναφέρει ï îερeς AéγουστÖνος, µπορεÖ νa 
àνεβάσει µιa àδύναµη ψυχc στdς σφαÖρες τÉς εéλάβειας, καd νa 
τcν âξυψώσει àπe τa γήινα µέχρι τa âπουράνια. ^O îερeς 
AéγουστÖνος δbν qταν σίγουρος γιa τcν èφέλεια j ùχι, ™ ïποία 
προέρχεται àπe τcν ψαλµωδία. ^O λόγος, γιa τeν ïποÖο ï îερeς 
πατέρας ταλαντευόταν γιa τc χρησιµότητα j ùχι τÉς 
âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, qταν ¬τι ™ µουσικc προκαλεÖ 
εéχαρίστηση καd ™δονc στcν àκοή. Τελικa àποδέχτηκε τc συνήθεια 
αéτή, δηλαδc νa ψάλλουµε στcν \Εκκλησία, διότι ™ τέρψη καd 
™δονή, ™ ïποία προκαλεÖται àπe τcν ψαλµωδία, ïδηγεÖ τeν πιστe 
στcν âξύψωση τÉς ψυχÉς του στdς νοητbς σφαÖρες τÉς àρετÉς, καd 
πιe ε¨δικa ïδηγεÖ τeν πιστe στcν àπόκτηση τÉς àρετÉς τÉς 
εéλάβειας79. 

Erναι φανερe λοιπeν ¬τι δbν µποροÜµε νa àπορρίψουµε 
καd κάποιου ε€δους àπολαύσεις καd τέρψεις, οî ïποÖες •πάρχουν 
στe λατρευτικe χ΅ρο, âξ α¨τίας τοÜ µεταβλητοÜ καd τρεπτοÜ τÉς 
àνθρωπίνης φύσεως. hΑν ï ôνθρωπος qταν τέλειος, τότε δbν θa 
χρειαζόταν οûτε ™ µουσική, οûτε ™ ζωγραφική, οûτε οî ôλλες 
âκκλησιαστικbς τέχνες, ½ς µέσα σωτηρίας, γιa νa προσελκύσουν 
τe âνδιαφέρον τοÜ πιστοÜ. ≠Oµως, âπειδc ™ φύση τοÜ àνθρώπου 
εrναι τρεπτc καd πολf λίγοι εrναι αéτοί, ποf φτάνουν στcν 
τελειότητα καd àπάθεια, γι\ αéτe χρειάζονται καd οî ποικίλες 

                                     
78 \Aσφαλ΅ς •πάρχουν καd àλλόθρησκοι j αîρετικοί, τοfς ïποίους συγκινεÖ καd 
προσελκύει ™ âκκλησιαστικc µουσικc τÉς \Ορθόδοξης \Eκκλησίας. ≠Oταν 
διοργανώνονται σb εéρωπαϊκbς χ΅ρες συναυλίες βυζαντινÉς µουσικÉς µb 
âκκλησιαστικοfς χοροfς àπe τeν ëλλαδικe χ΅ρο j àπe τcν Kύπρο, ™ 
προσέλευση τ΅ν àκροατ΅ν εrναι µεγάλη. Aéτe ¬µως εrναι âξαίρεση τοÜ 
κανόνα, àφοÜ ™ µεγάλη πλειονότητα τ΅ν κοιν΅ν àνθρώπων, οî ïποÖοι ½ς âπd 
τe πλεÖστον δbν εrναι καλλιεργηµένοι πνευµατικά, δbν àρέσκονται στdς 
ψαλµωδίες. ≠Οπως àναφέρει ï µητρ. Πάφου Γεννάδιος, «οî ξένοι µένουν 
κατάπληκτοι καd α¨σθάνονται àληθινeν θαυµασµeν âµπρeς ε¨ς τcν ½ραιότητα 
τ΅ν \Ακολουθι΅ν µας µb τcν âµπνευσµένην ποίησίν των καd τcν παθητικcν καd 
γλυκυτάτην µουσικήν των». ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, Παραγγέλµατα, ¬π.π., σ. 149. 
79 Bλ. AYΓOYΣTINOY, \Eξοµολογήσεις, ¬π.π., σσ. 129-130. Πρβλ. 
ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 103. 
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âκκλησιαστικbς τέχνες80. Αéτbς µb τcν ½ραιότητά τους δελεάζουν 
τcν προσοχc τοÜ àνθρώπου καd τeν ïδηγοÜν νa âπιτύχει τeν 
σκοπe του, ποf εrναι ™ βίωση τ΅ν σωτηρίων λόγων τοÜ Kυρίου, 
àφοÜ ï ôνθρωπος δbν µπορεÖ συνεχ΅ς νa àγωνίζεται πρeς τcν 
τελείωσή του µόνο µb τa ¬πλα τÉς νοερÄς προσευχÉς, τÉς νήψης 
καd τÉς µελέτης. 

Eéχαρίστηση καd τέρψη ¬µως δbν προκαλεÖ µόνο ™ 
µουσική, àλλa καd τa λόγια τοÜ ποιητικοÜ κειµένου. Κάποιος, ï 
ïποÖος ξέρει νa àναγνωρίζει τe ½ραÖο στe ποιητικe κείµενο, 
µπορεÖ νa διαβλέψει καd τcν ½ραιότητα καd τcν καλαισθησία, ποf 
κρύβουν τa ζωοποιa λόγια τ΅ν ποιητικ΅ν κειµένων, τa ïποÖα 
βρίσκονται µέσα στa λειτουργικa βιβλία τÉς \Eκκλησίας. ≠Oµως 
χρειάζεται κάποια προπαιδεία καd âκπαίδευση, γιa νa µπορεÖ ï 
πιστeς νa àναγνωρίζει τcν ½ραιότητα καd τέρψη τοÜ ποιητικοÜ 
κειµένου. \Αντίθετα ™ µουσική, âπειδc εrναι τέχνη, προσελκύει, 
τόσο τeν âπαΐοντα, ¬σο καd τeν µc âπαΐοντα ôνθρωπο. 

Γιa νa ïδηγήσει ™ ψαλµωδία στcν àρετc τÉς εéλάβειας, 
καθgς καd σb ¬λες τdς ôλλες εéαγγελικbς àρετές, πρέπει καd οî 
µοναχοί, ¬ταν ψάλλουν στa µοναστήρια, j οî îεροψάλτες, στοfς 
âνοριακοfς ναούς, κατa τcν τέλεση τ΅ν îερ΅ν àκολουθι΅ν, καd 
πρe παντeς τÉς Θείας Λειτουργίας, νa µc χρησιµοποιοÜν φωνbς 
καd κινήσεις ôτακτες, àλλa νa ψάλλουν µb πραΰτητα καd äρεµία81. 
Τe qθος τÉς ψαλτικÉς τέχνης, τe ïποÖο προσδιορίζεται στe ≈φος, 
στc στάση, στdς κινήσεις κλπ. τ΅ν ψαλτ΅ν, πρέπει νa εrναι κόσµιο 
καd σεµνό. Te àναλόγιο δbν πρέπει νa γίνεται θέατρο, ¬που 
πραγµατοποιεÖται µιa âπίδειξη îκανοτήτων µb •ποκριτικc 

                                     
80 \Aναφερόµενος ï Eéάγγελος ΠαπανοÜτσος στdς ποικίλες τέχνες, τονίζει ¬τι 
«εrπαν γιa τe Θεe πgς µοιάζει µ\ ≤να µεγάλο àνδριάντα, τοποθετηµένο στe 
κέντρο ëνeς πάρκου, ¬που ïδηγοÜν àµέτρητες δεντροστοιχίες· ¬ποιο δρόµο καd 
νa πάρει κανείς, βλέπει πάντα στcν ôκρη τeν àνδριάντα καί, µb ¬λο ποf εrναι ï 
€διος, φαίνεται διαφορετικeς àπe τeν κάθε δρόµο. Kάτι παρόµοιο εrναι καd τe 
½ραÖο στcν àπόλυτη οéσία του. Te πλησιάζει κανεdς µέσ\ àπe κάθε τέχνη, àλλa 
κάθε φορa τοÜ φαίνεται διαφορετικό, γιατd µÄς εrναι γραµµένο νa τe βλέπουµε 
θαµπa καd κοµµατιαστά, ùχι στcν àπόλυτη καθαρότητα καd àκεραιότητά του. 
Γι\ αéτe καd καµιÄς τέχνης δbν öχει àπόλυτη αéτάρκεια καd πληρότητα τe 
α¨σθητικe àποτέλεσµα: \Aπe τa σύµβολα τÉς µιÄς öτσι σaν αéτόµατα 
διοχετεύεται ™ συγκίνηση στa σύµβολα τÉς ôλλης - àπe τe ≤να καλλιτεχνικe 
âπίπεδο ™ συνείδηση µεταπηδ ÷Ä µόνη της στe ôλλο». ΠAΠANOYTΣOY, 
A¨σθητική, ¬π.π., σσ. 375-376. 
81 Bλ. ΨAPIANOY, Λειτουργία, ¬π.π., σ. 126. 
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συµπεριφορά82. Σb µιa θεατρικc παράσταση κάποιοι 
•ποκρίνονται διάφορους ρόλους, καd δbν δείχνουν τeν 
πραγµατικό τους ëαυτό, προκειµένου νa àποδώσουν τe νόηµα 
τοÜ σεναρίου. Δυστυχ΅ς στeν α¨΅νά µας διάφοροι âπώνυµοι καd 
àνώνυµοι îεροψάλτες öψαλλαν µb στόµφο καd θεατρικe προφίλ, 
καd öτσι δηµιουργοÜσαν τcν âντύπωση ¬τι, ε¨σερχόµενος ï πιστeς 
µέσα στeν ναό, ε¨σέρχεται µέσα στe θέατρο. ‰Aλλοι πάλιν 
χρησιµοποιοÜσαν ïλόκληρη τcν öκταση τÉς φωνÉς τους, δηλαδc 
πολf χαµηλοfς καd ¨δίως πολf ψηλοfς φθόγγους, προκειµένου νa 
âπιδείξουν τdς φωνητικές τους îκανότητες. Σb ôλλες πάλιν 
περιπτώσεις οî îεροψάλτες χρησιµοποιοÜσαν âξεζητηµένα 
µουσικa στολίδια καd τσακίσµατα. Kαd οî τρεÖς περιπτώσεις εrναι 
καταδικαστέες καd àπορριπτέες àπe τc συνείδηση τÉς \Eκκλησίας. 
^O χαρακτÉρας τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, σύµφωνα µb τοfς 
Κανόνες τ΅ν îερ΅ν Συνόδων καd τοfς Πατέρες τÉς \Εκκλησίας, 
πρέπει νa εrναι êπλeς καd àπέριττος, χωρdς âπιτηδευµένες καd 
âξεζητηµένες àκρότητες83. ^O îεροψάλτης µεταδίδει •ποσυνείδητα 
στe âκκλησίασµα τc διάθεση, ™ ïποία τeν διακατέχει. hAν 
διακατέχεται àπe συναισθήµατα êγνa καd θετικά, τότε θa 
µεταδώσει καd στeν πιστe-àκροατc τa €δια θετικa συναισθήµατα. 
hAν πάλιν διακατέχεται àπe •περηφάνεια καd •περοψία, τότε θα 
µεταδώσει καd στe âκκλησίασµα, ποf τeν àκούει, τa €δια àρνητικa 
συναισθήµατα. 

Γι\ αéτe εrναι σηµαντικe οî δάσκαλοι τÉς ψαλτικÉς τέχνης 
νa διδάσκουν παράλληλα µb τcν îερc τέχνη öµπρακτα καd τdς 
àνάλογες àρετές, οî ïποÖες πρέπει νa διακρίνουν τeν îεροψάλτη. 
^O δάσκαλος τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς δbν πρέπει νa εrναι ï 
àπρόσωπος καλλιτέχνης, ï ïποÖος êπλÄ θa διδάσκει µιa τέχνη, 
àλλa ï âµπνευσµένος καd φωτισµένος δάσκαλος, ï ïποÖος µb τe 

                                     
82 ≠Οπως àναφέρει ï π. \Α. \Αλεβιζόπουλος, «™ θεία λατρεία πρέπει νa τελεÖται 
κατa τρόπον, ï ïποÖος νa âνισχύει τcν πεποίθησιν ε¨ς τοfς πιστούς, ¬τι δbν 
εrναι êπλοd θεαταd καd àκροαταί, àλλa συµµετέχουν âνεργ΅ς ε¨ς αéτήν». 
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ, \Εκκλησία, σ. 81. 
83 Bλ. AΓΓEΛINAPA, Mελουργία, ¬π.π., σ. 4: «Oî κανόνες τ΅ν îερ΅ν Συνόδων 
καd τa διδάγµατα τ΅ν Πατέρων τÉς \Eκκλησίας àποσαφηνίζουν τeν àκριβÉ 
χαρακτÉρα τÉς λατρευτικÉς µουσικÉς, ποf πρέπει νa εrναι σύµφωνος µb τe 
πνεÜµα τÉς εéαγγελικÉς êπλότητος καd τÉς âκκλησιαστικÉς τάξεως καd 
εéκοσµίας. Oî κραυγαλέες âπικλήσεις µαρτυροÜν àλαζονεία καd θρασύτητα, 
âν΅ ™ περιττc ρυθµοτονικc ποικιλία καd οî âξεζητηµένοι φωνητικοd γλυκασµοd 
àποτελοÜν àπαράδεκτες âκτροπές, âπειδc εéτελίζουν τa •ψηλa νοήµατα τ΅ν 
≈µνων καd âπηρεάζουν àρνητικa τcν äθικc συγκρότηση τοÜ âκκλησιάσµατος». 



 172 

παράδειγµά του, öµπρακτα, θa διδάσκει στοfς µαθητές του 
παράλληλα µb τcν îερc τέχνη καd τdς εéαγγελικbς àρετές. Γι\ αéτe 
εrναι σηµαντικe νa γίνεται ™ σωστc âπιλογή, ¬σον àφορÄ τe 
πρόσωπο, τe ïποÖο θa àναλάβει τe ψαλτήρι, καd θa âκροσωπεÖ 
τeν λαe κατa τcν τέλεση τ΅ν \Ακολουθι΅ν καd Μυστηρίων τÉς 
\Ορθόδοξης \Eκκλησίας. \Aκόµη θa πρέπει νa γίνεται σωστc 
âπιλογc γιa τa πρόσωπα, τa ïποÖα θa στελεχώσουν τdς σχολbς 
âκκλησιαστικÉς µουσικÉς καd τa ïποÖα θa διδάξουν τcν ψαλτικc 
τέχνη. ^Η ζωc τοÜ ψάλτη πρέπει νa εrναι âκκλησιαστικc καd νa 
διέπεται àπe εéλάβεια καd σοβαρότητα. 

Κάποια àπe τa λειτουργικa βιβλία84 τÉς \Ορθόδοξης 
\Eκκλησίας qσαν τa διδακτικa âγχειρίδια τ΅ν χριστιαν΅ν, διa 
τ΅ν ïποίων µάθαιναν, ùχι µόνο νa διαβάζουν, àλλa καd νa 
ψάλλουν. Ta µοναστήρια •πÉρξαν πάντοτε οî θεµατοφύλακες τÉς 
\Ορθόδοξης Παράδοσης. Στa µοναστήρια διδάσκονταν οî πιστοd 
τa îερa γράµµατα, τcν àνάγνωση καd τc γραφή, µέσα àπe τcν 
\Οκτώηχο καd τe Ψαλτήρι, καθgς àκόµη καd κείµενα κλασσικ΅ν 
φιλοσόφων. ≠Oµως, παράλληλα µb τcν àνάγνωση καd γραφή, οî 
µοναχοd µάθαιναν στοfς πιστοfς καd τcν âκκλησιαστικc µουσική. 
Bλέπουµε λοιπeν ¬τι µέσα στcν çρθόδοξη λατρεία ™ ψαλµωδία 
àσκοÜσε καd àσκεÖ παιδαγωγικc καd διδακτικc àποστολc85, καd 
βοηθÄ στcν πνευµατικc κατάσταση τ΅ν πιστ΅ν86. 

Tcν âκκλησιαστικc µουσική, καd ¨διαίτερα τοfς σύντοµους 
≈µνους, µάθαιναν οî πιστοd πολλbς φορbς πρακτικά, χωρdς 
δηλαδc τc χρησιµοποίηση ¨διαίτερων µουσικ΅ν βιβλίων, àφοÜ δbν 
•πÉρχαν συγκεκριµένα µουσικά βιβλία, τa ïποÖα νa περιέχουν µb 
µουσικοfς φθόγγους τοfς ≈µνους αéτούς. Oûτε βέβαια •πÉρξε 
καd àναγκαιότητα νa γραφτοÜν οî σύντοµοι ≈µνοι µb φθόγγους 

                                     
84 Bλ. BAΣIΛEIAΔH, Tυπική, ¬π.π., σσ. 9-11. 
85 Bλ. ΨAPIANOY, Συµβολή, ¬π.π., σσ. 9-10: «E¨ς τe σηµεÖον τοÜτο àνοίγεται 
£ν µέγα κεφάλαιον περd τÉς çρθοδόξου λατρείας καd τÉς âν αéτFÉ ψαλµ ωδίας, 
½ς παιδαγωγικοÜ καd διδακτικοÜ µέσου τÉς \Eκκλησίας, àσκοÜντος 
âντονωτάτην âπίδρασιν âπd τοÜ çρθοδόξου πληρώµατος, καd ½ς τÉς µόνης 
δυνάµεως καd δc καd σήµερον, διa τÉς ïποίας ï λαeς νοεÖ τe περιεχόµενον τÉς 
πίστεώς του, καd ôγεται àπe τÉς µορφÉς ε¨ς τcν οéσίαν, µυσταγωγούµενος διa 
τÉς τέχνης âν τ΅ περιβάλλοντι τοÜ çρθοδόξου NαοÜ καd âν τFÉ συνθέτω αéτÉς 
µορφFÉ, ½ς àρχιτεκτονικÉς καd êγιογραφίας καd ποιήσεως καd µουσικÉς». 
86 Bλ. AΓΓEΛINAPA, Mελουργία, ¬π.π., σ. 4. ^H παιδαγωγικc àποστολc τÉς 
ψαλµωδίας, ¬πως àναφέρει ï Γ. \Aγγελινάρας, âξορίζει τcν àκολασία, ξηραίνει 
τcν àδικία, δυναµώνει τcν δικαιοσύνη, àποστοµώνει τοfς αîρετικοfς καd 
λαµπρύνει τc λειτουργικc ζωc τÉς \Eκκλησίας. Bλ. ¬π.π. 
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καd µουσικοfς χαρακτÉρες, àφοÜ qταν εûκολοι στcν 
àποµνηµόνευση. Bέβαια κατa τc βυζαντινc âποχc j àκόµη καd 
κατa τcν περίοδο τÉς τουρκοκρατίας δbν •πÉρχε αéτc ™ ποικιλία 
τ΅ν µουσικ΅ν κειµένων, ™ ïποία •πάρχει σήµερα. Στdς µέρες µας 
παρατηρεÖται µιa öξαρση στc µελοποίηση âκκλησιαστικ΅ν ≈µνων. 
‰Eχουµε µελοποίηση διαφόρων «‰Aξιόν âστιν…» j Λειτουργικ΅ν 
σb ¬λους τοfς ¦χους87. Aéτc ™ ποικιλία κάνει πιe δύσκολη τcν 
àποµνηµόνευση τοÜ µέλους τ΅ν ≈µνων αéτ΅ν. 

^Υπάρχει µιa τάση στc µοναστικc παράδοση, ™ ïποία δbν 
εéνοεÖ τc χρησιµοποίηση µουσικ΅ν κειµένων στe ψαλτήρι, στcν 
ïποία οî µοναχοd σπανίως χρησιµοποιοÜν µουσικa κείµενα. ^H 
σκοπιµότητα αéτÉς τÉς τακτικÉς εrναι, γιa νa µc περισπÄται τe 
µυαλe σb ôσκοπα καd àχρείαστα µονοπάτια, àλλa νa 
âπικεντρώνεται στcν οéσία τοÜ θέµατος, ποf εrναι τa λόγια τοÜ 
ποιητικοÜ κειµένου καd τe περιεχόµενό τους. ‰Eτσι οî ψάλτες-
µοναχοd στa αéστηρότερα αéτa µοναστήρια, τa ïποÖα θa λέγαµε 
¬τι χρησιµοποιοÜν τeν σκητιώτικο τρόπο ζωÉς, µαθαίνουν àπe 
µνήµης κάποια µουσικa κείµενα, καd τa âκτελοÜν χωρdς τc 
χρησιµοποίηση µουσικ΅ν βιβλίων, àκριβ΅ς, γιa νa µcν 
προσκολλÄται τe µυαλe µόνο στc µουσική, καd ùχι στe ζωοποιe 
περιεχόµενο, ποf κρύβουν οî îεροd ≈µνοι. ^Yπάρχουν ¬µως ôλλα 
µοναστήρια, τa ïποÖα εéνοοÜν τc χρήση µουσικ΅ν κειµένων, καd 
àκόµη δηµιουργοÜν χορωδίες, γιa νa µπορέσουν νa àποδώσουν 
καλύτερα τοfς âκκλησιαστικοfς ≈µνους. Kαd στdς δύο 
περιπτώσεις ï σκοπeς εrναι ï €διος, δηλαδc ™ κατανόηση καd 
βίωση τοÜ περιεχοµένου τοÜ ποιητικοÜ κειµένου. 

^H τέχνη τÉς ψαλµωδίας àκολουθεÖ παράλληλους καd 
ταυτόσηµους δρόµους µb τcν τέχνη τÉς êγιογραφίας. ^H 
êγιογραφία διa τ΅ν χρωµάτων καd ™ âκκλησιαστικc µουσικc διa 
τ΅ν ¦χων διαπαιδαγωγοÜν τeν πιστe στdς σωτηριώδεις àλήθειες 
τÉς πίστεως. ^H ε¨κόνα π.χ. τÉς \Aναστάσεως µÄς •πενθυµίζει τe 
κοσµοσωτήριο γεγονeς τÉς \Αναστάσεως τοÜ Kυρίου, διa τοÜ 
ïποίου λυτρώθηκε âν δυνάµει ïλόκληρη ™ àνθρωπότητα88. Te €διο 

                                     
87 ^Yπάρχουν στdς µέρες µας καd συνθέτες, οî ïποÖοι µελοποιοÜν âξεζητηµένους 
≈µνους, ¬πως π.χ. τe «Φ΅ς îλαρόν…» σb ¬λους τοfς ¦χους. Aéτc ™ τακτικc 
θεωροÜµε ¬τι εrναι âξεζητηµένη καd âκτeς τοÜ κλίµατος τÉς ζώσης 
Παραδόσεως. 
88 ^O ôνθρωπος, διa τÉς \Αναστάσεως τοÜ Kυρίου, λυτρώθηκε âν δυνάµει. Γιa 
νa καταστεÖ ™ λύτρωση αéτc âν âνεργεί÷α, χρειάζεται καd ™ προσωπικc συµβολc 
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àκριβ΅ς κάνουν καd οî àναστάσιµοι ≈µνοι· περιγράφουν τe 
γεγονeς τÉς \Αναστάσεως καd µÄς διδάσκουν τa διάφορα 
γεγονότα, τa ïποÖα πραγµατοποιήθηκαν πρίν, κατa καd µετa τcν 
\Ανάσταση τοÜ Kυρίου, καθgς καd τa θεολογικa διδάγµατα, τa 
ïποÖα àπορρέουν àπe τe µυστήριο τÉς \Αναστάσεως τοÜ 
Kυρίου89. 

^H âπίδραση τ΅ν ποικίλων âκκλησιαστικ΅ν τεχν΅ν δbν 
περιορίζεται µόνο στe λειτουργικe χωροχρόνο, àλλa âπεκτείνεται 
καd âκτeς αéτοÜ. ^H àνάµνηση, καθgς καd οî προσλαµβανόµενες 
çπτικbς καd àκουστικbς ε¨κόνες, παραµένουν µέσα στcν ψυχc τοÜ 
πιστοÜ, àκόµη καd ¬ταν βρίσκεται öξω àπe τeν âκκλησιαστικe 
χ΅ρο, καd τeν âπηρεάζουν θετικa στc ζωή του πρeς ¬λες τdς 
κατευθύνσεις. ^H âκκλησιαστικc µουσικc âπιδρÄ στcν ψυχc τοÜ 
πιστοÜ, καd τeν âπηρεάζει νa âπιλέγει τa σωστa àκούσµατα καd 
τραγούδια καd âκτeς τοÜ ναοÜ. Σήµερα •πάρχει πληθώρα 
ψηφιακ΅ν δίσκων µb âκκλησιαστικc µουσική, τοfς ïποίους ï 
πιστeς µπορεÖ νa χρησιµοποιεÖ, ¬ταν ταξιδεύει j ¬ταν âργάζεται, 
âφ\ ¬σον οî συνθÉκες τe âπιτρέπουν. ^H âκκλησιαστικc µουσικc 
γιa τcν àντίληψη τ΅ν κοσµικ΅ν àνθρώπων, ποf δbν öχουν 
γνωρίσει τcν àλήθεια τÉς çρθόδοξης πίστης, συχνa φαίνεται 
παράξενη. Αéτe συµβαίνει, διότι ™ âκκλησιαστικc µουσικc διa 
µέσου τ΅ν α¨ώνων öχει àκολουθήσει παράλληλους δρόµους µb 
âκείνους τÉς âκκλησιαστικÉς ποίησης. ^Η âκκλησιαστικc µουσικc 
àντιπροσωπεύει, τόσο στc µορφή της, ¬σο καd στcν οéσία της, τcν 
âκκλησιαστικc ποίηση. 

\Aκόµη καd οî κοινbς συνεστιάσεις, ¬πως àναφέρει Kλήµης 
ï \Aλεξανδρεύς, πρέπει νa γίνονται µb εéχαριστία καd ψαλµωδία: 
«‰Eστω δb ™µ΅ν ™ παρa πότον φιλοφροσύνη διττή, κατa τeν 

                                                                                     
καd συµµετοχc τοÜ πιστοÜ στe γεγονeς αéτό, καθgς καd ™ προσωπικc àποδοχc 
καd öµπρακτη âφαρµογc τ΅ν àληθει΅ν, τdς ïποÖες δίδαξε ï Kύριος. 
89 Te àναστάσιµο \Aπολυτίκιο π.χ. τοÜ A΄ qχου µÄς •πενθυµίζει τe γεγονeς ¬τι 
ï Kύριος àναστήθηκε, âν΅ ™ πέτρα βρισκόταν στe στόµιο τοÜ τάφου καd τeν 
σφράγιζε καd âν΅ οî φύλακες φύλαγαν τeν τάφο· «TοÜ λίθου σφραγισθέντος 
•πe τ΅ν \Iουδαίων, καd στρατιωτ΅ν φυλασσόντων τe ôχραντόν σου Σ΅µα, 
àνέστης τριήµερος Σωτήρ, δωρούµενος τ΅ κόσµ ω τcν ζωήν». ^Eποµένως ™ 
\Ανάσταση τοÜ Kυρίου qταν ≤να γεγονός, τe ïποÖο δbν öγινε àντιληπτό, οûτε 
àπe τοfς φρουρούς, οûτε àπe ïποιονδήποτε ôλλο· οûτε àκόµη εrχε κυλιστεÖ ™ 
πέτρα, ¬πως âσφαλµένως µÄς δείχνει ™ ΔυτικοÜ τύπου ε¨κόνα τÉς \Αναστάσεως 
τοÜ Kυρίου. Erναι σηµαντικe λοιπeν νa àκοÜµε σωστοfς ≈µνους καd νa 
βλέπουµε σωστbς ε¨κόνες, öτσι œστε νa διδασκόµαστε σωστa τdς σωτηριώδεις 
àλήθειες τÉς πίστεως. Bλ. ΘEOΔΩPOΠOYΛOY, Πεντηκοστάριον, σσ. 21-25. 
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νόµον. E¨ γaρ ‘\Aγαπήσεις Kύριον τeν Θεόν σου,’ öπειτα ‘τeν 
πλησίον σου·’ προτέρα µbν ™ ε¨ς Θεeν δι\ εéχαριστίας καd 
ψαλµ ωδίας γινέσθω φιλοφροσύνη· δευτέρα δb ™ ε¨ς τeν πλησίον 
διa τÉς ïµιλίας τÉς σεµνÉς»90. ≠Οπως àναφέρει ï €διος πατέρας, ™ 
ψαλµωδία εrναι âµµελcς εéλογία. «^Ως δb êρµόδιον, πρdν ™µÄς 
µεταλαβεÖν τροφÉς, τ΅ν συµπάντων εéλογεÖν τeν ποιητήν, ο≈τω 
καd παρa πότον καθήκει ψάλλειν αéτ΅ τ΅ν αéτοÜ 
µεταλαµβάνοντας κτισµάτων· καd γaρ ï ψαλµeς âµµελής âστιν 
εéλογία καd σώφρων. ‘\Ωδcν πνευµατικcν’ ï \Aπόστολος ε€ρηκε 
τeν ψαλµόν»91. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
90 Bλ. KΛHMENTOΣ AΛEΞANΔPEΩΣ, Παιδαγωγός, Λόγος 2, κεφ. 4, Π΅ς 
χρc περd τaς ëστιάσεις àνίεσθαι, PG 8, 444AB. \Aκόµη καd µέχρι σήµερα 
διατηρεÖται αéτe τe öθιµο σb πολλbς πόλεις, àλλa κυρίως σb χωριa τοÜ 
ëλλαδικοÜ καd κυπριακοÜ χώρου. Tcν œρα τ΅ν κοιν΅ν συνεστιάσεων, âκεÖ ποf 
βρίσκονται συνήθως οî συγγενεÖς καd φίλοι µαζί, àρχικa µbν ψάλλουν 
διάφορους âπίκαιρους ≈µνους, ≈στερα δb τραγουδοÜν καd διάφορα δηµοτικa 
καd ôλλα τραγούδια, τa τραγούδια τÉς τάβλας, ¬πως çνοµάζονται, τa ïποÖα 
öχουν ôµεση σχέση µb τeν Κύριο καd τcν Παναγία. \Ακόµη τa τραγούδια τοÜ 
γάµου öχουν âκκλησιολογικe καd χριστολογικe χαρακτήρα. Πρβλ. 
ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ, Ψαλτική, ¬π.π., σ. 394. 
91 Bλ. KΛHMENTOΣ AΛEΞANΔPEΩΣ, Παιδαγωγός, Λόγος 2, κεφ. 4, Π΅ς 
χρc περd τaς ëστιάσεις àνίεσθαι, PG, 8, 444C. 
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γ) ̂H âπίδραση τοÜ λειτουργικοÜ µέλους στοfς πιστοfς 
 

Πολλbς φορbς οî φθόγγοι τÉς µουσικÉς öχουν âπίδραση 
στe θρησκευτικe συναίσθηµα. Aéτc καθ\ ëαυτcν ™ µουσική, ¬πως 
τc δηµιούργησε ï Θεeς καd τcν τοποθέτησε στc φύση, àσκεÖ 
εéεργετικc âπίδραση στcν ψυχc τοÜ àνθρώπου92. 

^H çρθόδοξη âκκλησιαστικc µουσικc àσκεÖ εéεργετικbς 
âπιδράσεις στeν συναισθηµατικe κόσµο τοÜ πιστοÜ. Kάθε 
•µνογραφικe εrδος φέρει τcν àνάλογη µουσικc âπένδυση, 
àνάλογα µb τe θέµα καd µb τe συναίσθηµα, τe ïποÖο δηµιουργεÖ 
στcν ψυχc τοÜ πιστοÜ93. ΔιαφορετικοÜ ε€δους µουσικc âπένδυση 
öχουν λ.χ. τa Kεκραγάρια àπe τa \Aντίφωνα j τa Xερουβικa àπe 
τa Kαθίσµατα. ^H çρθόδοξη âκκλησιαστικc µουσικc öχει στc φύση 
της τcν êπλότητα94, τc χάρη καd τc φυσικότητα, δεδοµένα τa 
ïποÖα àπαιτοÜνται, γιa νa εrναι ≤να εrδος µουσικÉς εéχάριστο 
στcν àκοc καd εéεργετικe γιa τcν ψυχοσωµατικc ïλότητα τοÜ 
àνθρώπου. Kάθε •µνογραφικe εrδος, àφοÜ εrναι âπενδυµένο µb 
διαφορετικοÜ ε€δους µελωδικbς γραµµές, µεταδίδει στeν ψυχικe 
κόσµο τοÜ àνθρώπου διαφορετικa συναισθήµατα95. 

^H âκκλησιαστικc µουσικc δbν âπηρεάζει µόνο τeν ψυχικe 
κόσµο καd τe θρησκευτικe συναίσθηµα τοÜ πιστοÜ. Mb τeν 
πλοÜτο τÉς ψαλµωδίας καd τ΅ν µελωδικ΅ν γραµµ΅ν ï πιστeς 
âκφράζει τeν συναισθηµατικό του κόσµο πρeς τeν Θεe καd τeν 
πλησίον96, ¬πως τcν àγάπη, τcν εéγνωµοσύνη καd τcν εéχαριστία 
του πρeς τeν Θεό, καθgς καd τcν àγάπη, χαρά, âκτίµηση, 

                                     
92 Πολλοd συνθέτες προσπάθησαν σb διάφορα öργα τους νa µιµηθοÜν τοfς 
¦χους, τοfς ïποίους παράγει ™ φύση. ^Ως ≤να ½ρισµένο σηµεÖο τe πέτυχαν, 
àλλa δbν µπόρεσαν νa φτάσουν στcν τελειότητα, τcν ïποία περικλείει ™ €δια ™ 
φύση. Bλ. τοÜ Kαµdλ Σαdν Σaνς τe «Kαρναβάλι τ΅ν ζώων» γιa δύο πιάνα καd 
çρχήστρα (1886). 
93 Bλ. AΓΓEΛINAPA, Mελουργία, ¬π.π., σ. 4. 
94 ≠Oπως àναφέρει ï π. Σπυρίδων \Aντωνίου, «βασικc àρχc τÉς ΛειτουργικÉς 
MουσικÉς εrναι ™ êπλότητα àπέναντι στcν πολλαπλότητα καd ™ ïµοιοµορφία 
àπέναντι στcν ποικιλοµορφία». ANTΩNIOY, Mορφολογία, σ. 27. 
95 Διαφορετικa συναισθήµατα µεταδίδει λ.χ. τe «Φ΅ς îλαρόν…», τe ïποÖο εrναι 
καταγραµµένο âκ παραδόσεως σb B΄ qχο, àπe τa λειτουργικa σb πλ. Δ΄ qχο. 
96 Bλ. AΓΓEΛINAPA, Mελουργία, ¬π.π.: «^H βυζαντινc µελουργία διαθέτει 
≤ναν àνεξάντλητο πλοÜτο µελωδικ΅ν σχηµάτων, µb τa ïποÖα ï κάθε πιστeς 
διερµηνεύει ¬λο τe φάσµα τοÜ συναισθηµατικοÜ του κόσµου, àποθέτει τdς 
βιοτικbς µέριµνες καd •ψώνεται στcν καθαρότητα τ΅ν äθ΅ν καd τc γνησιότητα 
τοÜ χριστιανικοÜ βίου». Πρβλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 
70. 
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σεβασµό, στενοχώρια καd πόνο πρeς τeν πλησίον97. ^H 
γενεσιουργeς α¨τία τÉς àρχικÉς •µνολογίας •πÉρξε ™ öκφραση 
τοÜ συναισθηµατικοÜ πλούτου, ï ïποÖος γέµιζε τdς καρδίες τ΅ν 
πιστ΅ν98. ^H φωνητικc µουσικc εrναι ï καλύτερος καd àµεσώτερος 
τρόπος öκφρασης τοÜ συναισθηµατικοÜ κόσµου τοÜ àνθρώπου, 
àφοÜ τe äχεÖο βρίσκεται âντeς τοÜ σώµατός του καd ëποµένως 
εrναι àµεσώτερος ï τρόπος öκφρασης99. ^O îεροψάλτης θa λέγαµε 
¬τι âκφράζεται διa τÉς ψαλµωδίας, âν΅ ï λαeς δέχεται τdς 
εéεργετικbς âπιδράσεις τÉς ψαλµωδίας. 

Σαφ΅ς ï πιστeς δbν µπορεÖ νa âπιλέγει τe εrδος τÉς 
µουσικÉς, τe ïποÖο θa χρησιµοποιηθεÖ στc λατρεία, àφοÜ ¬λοι οî 
≈µνοι εrναι προκαθωρισµένοι àπe τcν τυπικc διάταξη τÉς 
\Ορθόδοξης \Eκκλησίας. \Eξ ôλλου θa δηµιουργεÖτο àταξία, iν ï 
κάθε πιστeς âπέλεγε κάθε φορa τeν qχο τÉς προτίµησής του, γιa 
νa âκφράσει τa διάφορα συναισθήµατα100. Oî ποιµένες τÉς 
\Eκκλησίας, çρθa καd σοφa σκεπτόµενοι, προκαθώρισαν διa 
µέσου τοÜ τυπικοÜ, τοfς διάφορους ¦χους, οî ïποÖοι θa 
χρησιµοποιοÜνται τcν œρα τÉς θείας λατρείας101, γιa νa •πάρχει 
τάξη âντeς τοÜ ναοÜ, σύµφωνα µb τe ρητe τοÜ àποστόλου 
Παύλου «πάντα εéσχηµόνως καd κατa τάξιν γινέσθω»102. Mb τeν 
τρόπο αéτe ï πιστeς προσαρµόζει τa δικά του συναισθήµατα, 
àνάλογα µb τοfς ψαλλόµενους ≈µνους. ‰Eτσι •ποτάσσει, öστω καd 
µb αéτe τeν τρόπο, τc δική του θέληση στa ëκάστοτε δεδοµένα καd 
ψαλλόµενα, καd δείχνει ¬τι •ποτάσσει τe προσωπικό του âγg 
στcν \Eκκλησία καd τc διακονία τ΅ν πιστ΅ν. Erναι δεÖγµα 
ταπεινοφροσύνης τe νa àκολουθεÖ κανεdς τcν τάξη τÉς 
\Εκκλησίας καd νa µcν αéθαιρετεÖ. 

^H âκκλησιαστικc µουσική, ¬πως ¬λες οî âκκλησιαστικbς 
τέχνες,  âπηρεάζει σηµαντικά, καd πολλbς φορbς àνεπαίσθητα καd 

                                     
97 Περd αéτοÜ βλ. ΠAΠANOYTΣOY, A¨σθητική, ¬π.π., σσ. 361-362. 
98 Bλ. ΣΠYP. Γ. MAKPH, Kοντάκιον, ΘHE, τ. 7, στ. 783. 
99 ≠Oσον àφορÄ τa διάφορα µουσικa ùργανα, τe äχεÖο τ΅ν çργάνων βρίσκεται 
âκτeς τοÜ σώµατος τοÜ àνθρώπου καd öτσι δbν εrναι ôµεσος ï τρόπος 
âκφράσεως διa τ΅ν çργάνων, àλλa öµµεσος. 
100 ≠Οπως àναφέρει ï µητρ. Πάφου Γεννάδιος «οî ψάλται çφείλουσι νa 
àκολουθ΅σι πιστ΅ς τa τυπικ΅ς καd âκκλησιαστικ΅ς διατεταγµένα, 
àποφεύγοντες πÄσαν παράβασιν καd καινοτοµίαν». ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, 
Παραγγέλµατα, ¬π.π., σ. 75. 
101 Βλ. BAΣIΛEIAΔH, Tυπική, ¬π.π., σσ. 15-16, κεφ.: «oHχοι κατa τοfς 
ïποίους ψάλλονται διάφοροι ≈µνοι (τe λεγόµενο ôγραφο Tυπικό)». 
102 A΄ Kορ. ιδ΄, 40. 
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àσυνείδητα, τeν ψυχικe κόσµο τοÜ πιστοÜ. \Eντeς τοÜ ναοÜ, 
λειτουργοÜν ïµαλa καd φυσιολογικa ¬λες οî α¨σθήσεις τοÜ 
àνθρώπου. Διa µέσου τÉς ïράσεως ï πιστeς βλέπει τa 
τεκταινόµενα στeν îερe ναό, διa µέσου τÉς γεύσεως λαµβάνει τe 
σ΅µα καd τe αxµα τοÜ Kυρίου καd τe àντίδωρο, διa µέσου τÉς 
êφÉς προσκυνÄ τdς ε¨κόνες καd παίρνει εéλογία, φιλ΅ντας τe χέρι 
τοÜ îερέα καd διa µέσου τÉς ùσφρησης çσφραίνεται τe θυµίαµα. 
Μb τeν €διο τρόπο ™ ψαλµωδία âπηρεάζει, ε¨σερχοµένη διa τÉς 
àκοÉς, τeν ψυχικe κόσµο τοÜ πιστοÜ. Εrναι àνάγκη στeν 
ôνθρωπο νa öχει µιa φυσικc σχέση καd κατ\ α€σθηση συµµετοχc 
στdς πνευµατικές του àναζητήσεις. ≠Oλα αéτa τa δεδοµένα 
δηµιουργοÜν τdς àνάλογες ψυχοσωµατικbς àντιδράσεις103. 
\AποτελεÖ εéαγγελικc àλήθεια καd δογµατικc πίστη ¬τι ™ χάρη τοÜ 
ΘεοÜ µεταδίδεται στeν ôνθρωπο διa µέσου τ΅ν •λικ΅ν àγαθ΅ν, 
διa µέσου τοÜ νεροÜ, προκειµένου γιa τe Μυστήριο τοÜ 
Βαπτίσµατος, διa µέσου τοÜ âλαίου, προκειµένου γιa τe 
Μυστήριο τοÜ ^Aγίου Eéχελαίου, διa µέσου τÉς âπιθέσεως τ΅ν 
χειρ΅ν, γιa τe µυστήριο τÉς ^Ιερωσύνης104. 

Θa µπορούσαµε âδ΅ νa àναφερθοÜµε στcν ¨διαίτερη 
âπίδραση τοÜ ναοÜ στcν ψυχc τοÜ παιδιοÜ. Te περιβάλλον τοÜ 
ναοÜ βοηθÄ τe παιδd στcν ïµαλc καd ôρτια πνευµατικc àνάπτυξή 
του. Te παιδd âντeς τοÜ ναοÜ, κατa τcν τέλεση τ΅ν îερ΅ν 
àκολουθι΅ν καd τ΅ν θείων Μυστηρίων, βρίσκεται âντeς τοÜ 
φυσικοÜ του περιβάλλοντος, γι\ αéτe καd συνήθως âξελίσσεται 
ïµαλa καd φυσιολογικa σb ½λοκληρωµένη προσωπικότητα. Mέσα 
στeν λειτουργικe χωροχρόνο λειτουργοÜν ¬λες οî α¨σθήσεις τ΅ν 
παιδι΅ν, καd öτσι âκπαιδεύονται καd στa àκούσµατα τÉς 
âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, τa ïποÖα, λόγω τÉς ποικιλίας τους, 
εrναι εéχάριστα στcν àκοc τ΅ν παιδι΅ν. 

^Η âπίδραση τ΅ν µελ΅ν στοfς πιστοfς âξαρτÄται àπe τe 
χρ΅µα τ΅ν ¦χων. ‰Ετσι öχουµε στe σύνολό τους çκτg ¦χους, ï 
καθένας τ΅ν ïποίων χαρακτηρίζεται γιa τe ξεχωριστό του ≈φος. 

                                     
103 Bλ. BOYPΛH, Δογµατικοηθικαί, ¬π.π., σ. 79. 
104 Πρβλ. Πράξ. ε΄, 12-15. «Διa δb τ΅ν χειρ΅ν τ΅ν àποστόλων âγίνετο σηµεÖα 
καd τέρατα âν τ΅ λα΅ πολλά· καd qσαν ïµοθυµαδeν ±παντες âν τFÉ στο ÷Ä 
Σολοµ΅ντος· τ΅ν δb λοιπ΅ν οéδεdς âτόλµα κολλÄσθαι αéτοÖς, àλλ\ âµεγάλυνεν 
αéτοfς ï λαός· µÄλλον δb προσετίθεντο πιστεύοντες τ΅ Kυρίω πλήθη àνδρ΅ν 
τε καd γυναικ΅ν, œστε κατa τaς πλατείας âκφέρειν τοfς àσθενεÖς καd τιθέναι 
âπd κλιν΅ν καd κραβάττων, ¥να âρχοµένου Πέτρου κiν ™ σκιa âπισκιάσ Fη τινd 
αéτ΅ν». 
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^O A΄ qχος δίνει τcν âντύπωση τÉς χαρÄς, τοÜ âνθουσιασµοÜ καd 
τÉς µεγαλοπρέπειας105· ï B΄ qχος τÉς µελιχρότητας, τÉς 
συγκίνησης καd τÉς µετάνοιας106. \Aκόµη ï B΄ qχος öχει χαρακτÉρα 
παροτρυντικe καd àλγεινό107· ï Γ΄ τÉς κοσµιότητας, τÉς προσευχÉς 
καd τοÜ κατευνασµοÜ108· ï Δ΄ τÉς φαιδρότητας, τÉς σταθερότητας, 
τÉς àνδροπρέπειας καd τοÜ ™ρωισµοÜ109· ï πλ. A΄ τοÜ θρήνου, τοÜ 
ο¨κτιρµοÜ καd τÉς χορευτικότητας110· ï πλ. B΄ τÉς περιπάθειας καd 

                                     
105 ≠Oπως àναφέρει ï π. Σπυρίδων \Aντωνίου, «τe qθος τοÜ πρώτου ¦χου εrναι 
διασταλτικό, παρουσιάζει δb χαρακτÉρα σεµνό, µεγαλοπρεπÉ καd σοβαρό». 
ANTΩNIOY, Mορφολογία, ¬π.π., σ. 73. 
106 Oî χρωµατικοd qχοι, B΄ καd πλ. B΄, λόγω τ΅ν διαστηµάτων τους, προκαλοÜν 
στcν ψυχc τοÜ πιστοÜ α¨σθήµατα πένθους καd χαρµολύπης· «E¨ς τοÜτο 
συµβάλλουν τa λεγόµενα χρωµατικa µέλη, ±τινα χρησιµοποιοÜν ε¨ς τaς 
κλίµακας αéτ΅ν àντιθετικ΅ς πολf µικρa καd πολf µεγάλα διαστήµατα (4, 20 j 
8, 16 µορίων), ™ âναλλαγc τ΅ν ïποίων προκαλεÖ α¨σθήµατα συστολÉς, πένθους, 
λύπης κλπ.». BOYPΛH, Δογµατικοηθικαί, ¬π.π., σ. 97. ≠Oπως àναφέρει ï π. 
Σπυρίδων \Aντωνίου, «τe qθος τοÜ δευτέρου ¦χου εrναι συσταλτικό, γλυκf καd 
παθητικό, κατάλληλο γιa τcν öκφραση µετανοίας, θερµÉς îκεσίας, àφοσίωσης 
καd àγάπης». ANTΩNIOY, Mορφολογία, ¬π.π., σ. 74. ≠Οπως àναφέρει ï 
κύπριος λόγιος îερέας ο¨κονόµος Χαράλαµπος, «τe qθος τοÜ Δευτέρου ¦χου 
σώζει χαρακτÉρα παθητικeν καd ταπεινότητα ψυχικήν, λύπην καd πάθος· 
λέγουσιν ¬τι ï µυθικeς \Ορφεfς διa τοÜ ¦χου τούτου ™µέρωνε τa θηρία». 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Χορδή, σ. 104. 
107 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 274. 
108 ≠Oπως àναφέρει ï π. Σπυρίδων \Aντωνίου, «τe qθος τοÜ τρίτου ¦χου εrναι 
διασταλτικe καd χαρακτηρίζεται ½ς àνδρικe καd παρορµητικό». ANTΩNIOY, 
Mορφολογία, ¬π.π., σ. 75. ≠Οπως àναφέρει ï ο¨κονόµος Χαράλαµπος «ï 
τρίτος qχος σώζει χαρακτÉρα àνδρικeν καd µεγαλοπρεπÉ, ïρµητικόν, öνθερµον 
καd σκληρόν». ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Χορδή, σ. 106. 
109 ANTΩNIOY, Mορφολογία, ¬π.π., σ. 75: «Te qθος τοÜ τετάρτου ¦χου εrναι 
ποικίλο καd διαφορετικe στa παπαδικά, στιχηραρικa καd εîρµολογικά. 
Παρουσιάζεται πανηγυρικe καd εéφρόσυνο στa εîρµολογικά, ™συχαστικe καd 
σεµνe στa στιχηραρικά, µεγαλοπρεπbς καd σοβαρe στa παπαδικά». ≠Οπως 
àναφέρει ï ο¨κονόµος Χαράλαµπος, «τe qθος τοÜ Τετάρτου ¦χου, τe µbν 
Παπαδικeν σώζει χαρακτÉρα Πανηγυρικόν· τe δb Στιχηραρικόν, îλαρeν καd 
âπιβλητικόν, τe δb Εîρµολογικeν äδονικeν καd συµπαθητικόν». 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Χορδή, ¬π.π., σ. 109. 
110 Βλ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Μορφολογία, ¬π.π., σ. 76: «Te qθος τοÜ πλαγίου πρώτου 
¦χου εrναι ποικίλο στa διάφορα µέλη του. ‰Aλλοτε προυσιάζεται πανηγυρικe 
καd χαρµόσυνο, ôλλοτε θρην΅δες καd παθητικό, ¬ταν âργάζεται σb âναρµόνια 
κλίµακα». ≠Οπως àναφέρει ï ο¨κονόµος Χαράλαµπος, «τe qθος τοÜ πλ. α΄. 
συνδυάζει τe χαρµόσυνον καd τe πένθιµον, τe ‘Χριστeς àνέστη’ καd τe ‘Ε¨κών 
ε¨µι τÉς àρρήτου δόξης σου’, τe θρην΅δες καd τe συµπαθές, τe δb εîρµολογικeν 
συνδυάζει τe διεγερτικeν καd χορευτικόν, ο≈σης δb βραδείας τÉς àγωγÉς, κλίνει 
ε¨ς τe κεχηνeς καd χαÜνον». ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Χορδή, ¬π.π., σ. 113. 
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τοÜ στόνου111· ï βαρfς τÉς σοβαρότητας, τοÜ àνδρισµοÜ καd τÉς 
εéσχηµοσύνης112· καd ï πλ. Δ΄ τÉς θυµηδίας, τÉς τέρψης, τÉς 
διαχυτικότητας καd τÉς µεγαλοφροσύνης113. \Aναφερόµενος ï Γ. 
\Aγγελινάρας στe äχόχρωµα τ΅ν διαφόρων ¦χων, σηµειώνει ¬τι 
«οî χαρµόσυνοι καd δοξαστικοd ≈µνοι χρησιµοποιοÜν µελωδίες 
πανηγυρικbς καd θριαµβικές, âν΅ τe µέλος τ΅ν κατανυκτικ΅ν 
τροπαρίων εrναι ταπεινό, θερµe καd ëλκυστικό»114. ^H 
διαφορότητα τοÜ κάθε ¦χου çφείλεται στe ¬τι κάθε qχος öχει 

                                     
111 Βλ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ, Μορφολογία, ¬π.π., σ. 77: «Te qθος τοÜ πλαγίου δευτέρου 
¦χου εrναι συσταλτικό. Ta στιχηραρικa καd παπαδικa µέλη του 
χαρακτηρίζονται κατανυκτικά, παθητικa καd πένθιµα». Πρβλ. AΓΓEΛINAPA, 
Mελουργία, ¬π.π., σ. 4: «^Oρισµένους ≈µνους τοfς διακρίνει ™ σεµνc 
µελαγχολία, ποf προέρχεται àπe τc συναίσθηση τÉς êµαρτίας, àλλa καd τcν 
âλπίδα τÉς σωτηρίας, ποf στηρίζεται στcν ôπειρη àγαθότητα καd φιλανθρωπία 
τοÜ Kυρίου». ≠Oπως àναφέρει ï π. Σπυρίδων \Aντωνίου, «τe µέλος τοÜ 
χρωµατικοÜ γένους εrναι παθητικώτερο àπe κάθε ôλλο µέλος, καd µÄς δίνει 
âντύπωση ζωηροÜ χρώµατος, ¨δίως ¬ταν παρεµβάλλεται στe διατονικe j στe 
âναρµόνιο µέλος, καd κατa κάποιο τρόπο τe χρωµατίζει». ANTΩNIOY, 
Mορφολογία, ¬π.π., σ. 70. ≠Οπως àναφέρει ï ο¨κονόµος Χαράλαµπος, «τe 
qθος τοÜ πλ. β΄. σώζει χαρακτÉρα παθητικeν êρµόζοντα ε¨ς ôσµατα âπικήδεια 
καd ε¨ς µελέτας •ψηλaς καd θείας ½ς âµφαίνεται ε¨ς τa Στιχηραρικa καd 
Παπαδικa µέλη αéτοÜ. Ε¨ς δb τa Εîρµολογικά, σώζει χαρακτÉρα διπλασίως 
™δονικώτερον τοÜ Δευτέρου ¦χου». ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Χορδή, σ. 121. 
112 Βλ. ANTΩNIOY, Mορφολογία, ¬π.π., σ. 77: «Te qθος τοÜ βαρέος ¦χου 
κλίνει πρeς τe ™συχαστικό. Ta âναρµόνια µέλη του εrναι γαλήνια καd ε¨ρηνικά, 
âν΅ τa διατονικa παρουσιάζονται πανηγυρικά». ≠Οπως àναφέρει ï ο¨κονόµος 
Χαράλαµπος, «τe qθος τοÜ βαρέως ¦χου κλίνει τe µbν âκ τοÜ Γα πρeς τe 
êπλοÜν πρ ÷Äον καd ε¨ρηνικeν καd àντιθέτως πρeς τe âξορµητικeν τοÜ τρίτου 
δυνάµενον µετριάζειν καd κατακοιµίζειν τa πνεύµατα. Τe δb âκ τοÜ Ζω... κλίνει 
ε¨ς τe µελωδικeν καd εûηχον». ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Χορδή, σ. 134. 
113 Bλ. ΓEΩPΓIAΔH, Mουσική, ¬π.π., σ. 4. ≠Oπως àναφέρει ï π. Σπυρίδων 
\Aντωνίου, «τe qθος τοÜ πλαγίου τετάρτου ¦χου εrναι καd αéτe ™συχαστικό, 
καd τa µέλη του διακρίνονται γιa τcν σεµνότητα καd îεροπρέπειά τους». 
ANTΩNIOY, Mορφολογία, ¬π.π., σ. 78. ≠Οπως àναφέρει ï ο¨κονόµος 
Χαράλαµπος, «τa δύο συστήµατα τοÜ πλ. δ΄. διαπασ΅ν καd τετράχορδον 
σώζουσι χαρακτÉρα ™γεµονικeν καd µεγαλοπρεπÉ, ™ βραδεία αéτοÜ àγωγc 
συµβάλλει µεγάλως ε¨ς τe σεµνeν qθος του». ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Χορδή, σ. 
142. Περd τ΅ν χαρακτηριστικ΅ν τ΅ν çκτg ¦χων βλ. AΛYΓIZAKH, \Οκταηχία, 
¬π.π., σ. 53. 
114 AΓΓEΛINAPA, Mελουργία, ¬π.π., σ. 4. ≠Oπως àναφέρει ï π. Σπυρίδων 
\Aντωνίου, «γιa τdς λαµπρbς Δεσποτικbς καd Θεοµητορικbς γιορτbς 
χρησιµοποιοÜν ¦χους διατονικοfς j âναρµονίους, χαρµόσυνους καd µb qθος 
πανηγυρικό, âν΅ γιa τdς ôλλες γιορτές, ¦χους χρωµατικοfς µb qθος 
συσταλτικό». ANTΩNIOY, Eîρµολόγιον, σ. 61, •ποσηµ. 43. 
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διαφορετικa διαστήµατα µεταξf τ΅ν φθόγγων115. \Aκόµη ™ 
διαφορότητα τ΅ν ¦χων çφείλεται καd στc διαφορετικc σειρa καd 
διαδοχc τ΅ν διαστηµάτων κάθε ¦χου116. Aéτc ™ διαφορa τ΅ν 
διαστηµάτων εrναι ποf κάνει τeν χαρακτÉρα ëνeς ¦χου 
χαρµόσυνο j πένθιµο117. Παράλληλα •πάρχουν καd ≈µνοι, οî 
ïποÖοι εrναι γραµµένοι καd στοfς çκτg ¦χους, εrναι δηλαδc 
çκτάηχοι118. 

Στcν âκκλησιαστικc µουσική, âκτeς àπe τοfς çκτg 
βασικοfς ¦χους, •πάρχουν καd ôλλες •ποδιαιρέσεις τ΅ν ¦χων, οî 
ïποÖες παράγουν καd δηµιουργοÜν διαφορετικbς âντυπώσεις καd 

                                     
115 Bλ. ΨAPIANOY, Mουσική, ¬π.π., σ. 11. 
116 ^H σειρa τ΅ν διαστηµάτων τοÜ πλ. Δ΄ ¦χου π.χ. εrναι: 12-10-8-12-12-10-8, 
âν΅ τοÜ πλ. B΄ εrναι: 6-20-4-12-6-20-4. 
117 Te διάστηµα τρίτης NH-BOY στeν πλάγιο τοÜ τετάρτου, τe ïποÖο εrναι 22 
µόρια, κάνει τeν qχο νa εrναι χαρµόσυνος, âν΅ τe διάστηµα ΠA-ΓA στeν 
πρ΅το καd πλάγιο πρ΅το qχο, τe ïποÖο εrναι 18 µόρια, κάνει τοfς ¦χους 
αéτοfς νa εrναι λυπηµένοι καd πένθιµοι. Te €διο συµβαίνει καd στcν 
εéρωπαϊκc µουσική. Te διάστηµα NTO-MI, ποf εrναι δύο τόνοι, δηµιουργεÖ 
χαρµόσυνο ôκουσµα, âν΅ τe διάστηµα PE-ΦA ποf εrναι ëνάµισυ τόνος 
δηµιουργεÖ τe λυπηµένο ôκουσµα. Bλ. BAΣIΛEIAΔH, Θεωρία, ¬π.π., σ. 8 καd 
σσ. 15-16. \Aντίθετα µb αéτc τcν ôποψη, ™ àρχαία ëλληνικc µουσικc àπαγόρευε 
≤να κοµµάτι νa τελειώνει µb διάφωνο διάστηµα, δηλαδc µb διάστηµα 3ης. 
Aéτeς εrναι καd ï λόγος, γιa τeν ïποÖο οî συνθέτες, àκόµη καd τοÜ 16ου α¨ώνα, 
δbν εrχαν τe δικαίωµα, iν καd πολλbς φορbς τe öκαναν, νa τελειώνουν ≤να öργο 
µb διάστηµα 3ης, καd τe τελείωναν µb διάστηµα 5ης, τe ïποÖο θεωρεÖτο, µb 
βάση τa τότε àκούσµατα, σύµφωνο. Aéτe öδινε µιa àκαθόριστη âντύπωση, οûτε 
δηλαδc χαρούµενο οûτε λυπηµένο, àφοÜ τe διάστηµα, ποf καθορίζει τa δύο 
αéτa α¨σθήµατα, εrναι τe διάστηµα 3ης. Aéτc ™ α€σθηση τ΅ν διαστηµάτων, ™ 
ïποία •πÉρχε στcν àρχαία ^Eλλάδα, διατηρήθηκε àκόµη καd σb âγχειρίδια 
σύγχρονης êρµονίας, ¬που τa διάστηµατα 8ης, 5ης καd 4ης çνοµάζονται τέλεια 
σύµφωνα διαστήµατα, âν΅ τa διαστήµατα 3ης καd 6ης çνοµάζονται àτελÉ 
σύµφωνα διαστήµατα. Γιa τe θέµα αéτe βλ. NEF, ^Iστορία, σσ. 43-44. ≠Oπως 
àναφέρει ï Eéάγγελος ΠαπανοÜτσος «τa διατονικa διαστήµατα ταιριάζουν 
στcν öκφραση συναισθηµάτων ε¨ρηνικ΅ν j χαρούµενων, àλλa ‘µετρηµένων’, οî 
χρωµατικοd qχοι αéξηµένοι j âλαττωµένοι ταιριάζουν σb παθητικa καd 
•περβολικa συναισθήµατα». ΠAΠANOYTΣOY, A¨σθητική, ¬π.π., σ. 381. 
118 Tέτοια çκτάηχα µελωδήµατα εrναι τe «Θεοτόκε Παρθένε…» καθgς καd τe 
Δοξαστικe τ΅ν ëσπερίων τÉς ëορτÉς τÉς Kοιµήσεως τÉς Θεοτόκου «Θεαρχίω 
νεύµατι…». ≠Oπως àναφέρει ï µητρ. Δ. Ψαριανός, âκ µέρους τοÜ µελωδοÜ 
àπαιτεÖται εéφυΐα γιa νa µπορέσει νa µεταβεÖ ïµαλa àπe ≤να γένος σb ôλλο, j 
àπe ≤να qχο σb ôλλο, µb τέτοιο τρόπο, œστε νa µcν καταστρέφεται ™ σύνδεση 
τ΅ν µερ΅ν καd ™ ëνότητα τοÜ öργου. Bλ. ΨAPIANOY, Θεοτόκος, ¬π.π., σ. 14, 
•ποσηµ. 10. 
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διαφορετικa συναισθήµατα στcν ψυχc τοÜ àκροατÉ119. ^Yπάρχουν 
οî φθορbς120 καd οî χρόες121, οî ïποÖες àλλάζουν τeν qχο, µέσα στeν 
€διο ≈µνο, καd öτσι δηµιουργοÜν διαφορετικa συναισθήµατα, âν΅ 
àκοÜµε τeν €διο ≈µνο. ‰Eτσι, λ.χ., ¬ταν στe κείµενο τοÜ ≈µνου 
•πάρχει ™ λέξη «êµαρτία» j ™ φράση «δουλεία τοÜ àλλοτρίου», ï 
qχος µετατρέπεται σb πλ. β΄ j σb β΄, γιa νa δείξουν ùχι µόνο τa 
λόγια, àλλa καd ™ µελωδικc γραµµή, ¬τι ™ êµαρτία καd ï διάβολος 
εrναι κάτι κακe καd θανάσιµο γιa τcν πνευµατικc ζωc τοÜ 
àνθρώπου122. Oî φθορbς καd οî χρόες σκοπe öχουν καd αéτές, ¬πως 

                                     
119 Bλ. ΓEΩPΓIAΔH, Mουσική, ¬π.π., σ. 4: «‰Eπειτα διa τ΅ν •ποδιαιρέσεων 
τ΅ν 8 àρχικ΅ν ¦χων παράγονται ôλλαι ποικιλίαι µελ΅ν καd âντυπώσεων καd 
α¨σθηµάτων •πbρ τa τεσσαράκοντα· àλλa καd ™ âν ëνd καd τ΅ αéτ΅ ¦χω 
àνάµειξις ëτέρων ¦χων j τ΅ν αéτ΅ν γεν΅ν, διατονικοÜ µετa διατονικοÜ, 
χρωµατικοÜ µετa χρωµατικοÜ, âναρµονίου µετa âναρµονίου j ëτέρων γεν΅ν, 
διατονικοÜ µετa χρωµατικοÜ j âναρµονίου µετa χρωµατικοÜ καd διατονικοÜ j 
âναρµονίου καd âναρµονίου µετa διατονικοÜ j χρωµατικοÜ γενν÷Ä ποικιλίας 
πλÉθος àµέτρητον, âντυπώσεων καd α¨σθηµάτων, καd δc τοιούτων α¨σθηµάτων, 
±περ •ψοÜσιν ™µÄς •περάνω ™µ΅ν αéτ΅ν, τa ïποÖα µεταρσιοÜσι καd 
µεταφέρουσιν ™µÄς ε¨ς ôλλας σφαίρας, ε¨ς σφαίρας οéρανίους καd 
πνευµατικάς». 
120 Bλ. ΠANAΓIΩTOΠOYΛOY, Θεωρία, σ. 99: «\Eκτeς τ΅ν µαρτυρι΅ν, 
≤καστον γένος öχει καd σηµεÖά τινα ¨διαίτερα, µb τa ïποÖα φανερώνεται ™ 
µεταβολc τοÜ µέλους, δηλ. ™ µετάβασις àπe ëνeς γένους ε¨ς ≤τερον. Ta σηµεÖα 
αéτa çνοµάζονται φθοραί, (âπειδc φθείρουν τe προηγούµενον µέλος, δηλ. 
µεταβάλλουν αéτe àπe διατονικοÜ ε¨ς χρωµατικeν j âναρµόνιον, j àπe 
χρωµατικοÜ ε¨ς διατονικeν κλπ.)». Bλ. XOYPMOYZIOY, Mέθοδος, σσ. 38-39. 
XAPAΛAMΠOYΣ, Xορδή, ¬π.π., σ. 47. XATZHΘEOΔΩPOY, Mέθοδος, σσ. 
54-57. AΛYΓIZAKH, \Οκταηχία, ¬π.π., σ. 133 ëξ. 
121 ^H ε¨δικc διαίρεση τοÜ γένους çνοµάζεται στcν àρχαία ëλληνικc µουσικc 
χρόα. Bλ. ΠANAΓIΩTOΠOYΛOY, Θεωρία, ¬π.π., σσ. 107-110. 
XATZHΘEOΔΩPOY, Mέθοδος, ¬π.π., σ. 57. Oî χρόες âντάσσονται µέσα στe 
κεφάλαιο τ΅ν φθορ΅ν, êπλÄ, γιa νa διακρίνονται àπe τdς φθορές, 
çνοµάζονται καd χρόες. Oî χρόες εrναι τρεÖς, καd çνοµάζονται ζυγeς j διπλÉ 
δίεση, κλιτeν j ™µίφθορο καd σπάθη j •φεσοδίεση. Bλ. XOYPMOYZIOY, 
Mέθοδος, ¬π.π., σσ. 39-40. ^O Γεώργιος Kωνσταντίνου àναφέρει ¬τι τa τρία 
σηµεÖα, ζυγός, κλιτeν καd σπάθη âπεκράτησε νa λέγονται àπe τc µουσικc 
âπιτροπc τοÜ 1881-83 καd µετa χρόες, àντd φθορές. Bλ. KΩNΣTANTINOY, 
Θεωρία, σσ. 219-220. 
122 Παραθέτουµε δειγµατοληπτικa δύο παραδείγµατα φθορ΅ν. Πρ΅το 
παράδειγµα φθορÄς εrναι στeν qχο πλ. δ΄ σύντοµο, στa κεκραγάρια τοÜ 
ëσπερινοÜ, στeν ≈µνο «XαÖρε, Σιgν êγία…»· âκεÖ τa λόγια àναφέρονται στcν 
êµαρτία («ôφεσιν êµαρτι΅ν»), καd öτσι ï qχος µετατρέπεται àπe πλ. δ΄ σb πλ. 
β΄, ο≈τως œστε ™ µελωδία νa àποδώσει τe νόηµα, ποf àναφέρουν τa λόγια. 
\Eπειδή, λοιπόν, στa λόγια àναφέρεται ™ λέξη êµαρτία, ï qχος àλλάζει, καd 
µετατρέπεται σb ≤να qχο πιe πένθιµο, γιa νa µÄς δείξει καd διa τÉς µουσικÉς 
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καd οî διάφοροι qχοι, νa àποδώσουν καλύτερα καd πειστικώτερα 
τe νόηµα τοÜ κειµένου. Δbν µποροÜν ¬µως νa αéτονοµηθοÜν καd 
νa λειτουργοÜν àνεξάρτητα καd àνεξέλεγκτα àπe τe κείµενο. ^H 
ρυθµική, καd κυρίως ™ µελωδικc ποικιλία τ΅ν çκτg ¦χων, καθgς 
καd οî διάφορες âναλλαγbς j µετατροπίες123, ¬πως çνοµάζονται 
στcν εéρωπαϊκc µουσικc οî âνναλλαγές διa τ΅ν φθορ΅ν τ΅ν 
διαφόρων ¦χων, καθgς καd τ΅ν χρο΅ν, δηµιουργοÜν τa àνάλογα 

                                                                                     
¬τι ™ êµαρτία εrναι κάτι κακe γιa τcν ψυχc τοÜ àνθρώπου. Bλ. 
ΛAMΠAΔAPIOY, \Aναστασιµατάριον, σ. 474. Δεύτερο παράδειγµα φθορÄς 
εrναι στeν qχο πλάγιο δ΄ σύντοµο, στa «Πασαπνοάρια», στe τροπάριο «Kύριε, 
ε¨ καd κριτηρίω παρέστης…»· âκεÖ λοιπόν, ποf τe τροπάριο àναφέρεται στc 
δουλεία τοÜ àλλοτρίου («âκ τÉς δουλείας τοÜ àλλοτρίου…»), ï qχος 
µετατρέπεται àπe πλ. δ΄ σb β΄. Bλ. ¬π.π., σ. 479. \Aπe τa παραπάνω 
παραδείγµατα βλέπουµε ¬τι, ùχι µόνο τa λόγια, àλλa καd ™ µουσικc διδάσκει 
καd νουθετεÖ τeν χριστιανό. Aéτa qταν παραδείγµατα χρήσης φθορÄς. ≠Eνα 
παράδειγµα χρόας εrναι στeν Πολυέλεο «\Eπd τeν ποταµeν Bαβυλ΅νος…» σb 
qχο γ΄, στeν στίχο «Kολληθείη ™ γλ΅σσά µου τ΅ λάρυγγί µου…». \EκεÖ, λοιπόν, 
âπειδc στa λόγια àναφέρονται οî λέξεις «Kολληθείη ™ γλ΅σσα µου τ΅ λάρυγγί 
µου», δηλαδc· «µακάρι νa κολληθεÖ ™ γλ΅σσά µου στeν λάρυγγά µου», µπαίνει 
™ σπάθη, ™ ïποία εrναι µιa àπe τdς τρεÖς χρόες, ποf àπέµειναν σήµερα, καd öτσι 
àλλάζει τc µελωδικc γραµµή, γιa νa àποδοθεÖ διa τÉς µελωδίας καλύτερα τe 
νόηµα τ΅ν λόγων καd γιa νa µÄς δείξει ¬τι τa λόγια àναφέρονται σb κάτι 
âπώδυνο καd çδυνηρe γιa τeν ôνθρωπο. Bλ. MOYΣIKOΣ ΠANΔEKTHΣ, τ. 
B΄, ùρθρος, σ. 19. Στeν âν λόγω Πολυέλεο «\Eπd τeν ποταµeν Bαβυλ΅νος…» 
εrναι χαρακτηριστικc ™ êρµονικc êλυσίδα (παλιλλογία), ™ ïποία •πάρχει 
στοfς πρώτους δύο στίχους. Πρβλ. ΨAPIANOY, Θεοτόκος, ¬π.π., σ. 24, 
•ποσηµ. 22. Περd τ΅ν Πολυελέων γενικa καθgς καd τÉς µορφολογικÉς δοµÉς 
τους βλ. ¬π.π., σ. 22, •ποσηµ. 18 καd σ. 23, •ποσηµ. 20. ≠Οπως àναφέρει ï 
ο¨κονόµος Χαράλαµπος, «πολλαd θέσεις τοÜ πλ. β΄. àπαντ΅νται µεταξf 
µελωδικ΅ν γραµµ΅ν τοÜ ΔιατονικοÜ γένους âπd λέξεων, j φράσεων, δηλουσ΅ν 
πάθος, φόβον, λύπην καd τa παρόµοια· àλλa καd πολλαd διατονικαd θέσεις 
àπαντ΅νται µεταξf µελωδικ΅ν γραµµ΅ν τοÜ πλ. β΄. âπd λέξεων j φράσεων, 
δηλουσ΅ν χαράν, νίκην, εéθυµίαν καd τa παρόµοια· διa τ΅ν τοιούτων 
µεταβολ΅ν ™ Β. Μουσικc καλλωπίζει συχνάκις τaς διαφόρους τ΅ν ¦χων 
µελωδίας». ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Χορδή, ¬π.π., σ. 121. 
123 Bλ. KENNEDY, Dictionary, ¬π.π., σ. 424: «Mετατροπία εrναι ™ διαδικασία 
τοÜ περάσµατος àπe µιa κλίµακα σb ôλλη». Bλ. Kitson, Harmony, ¬π.π., σ. 34 
(2).: «Mετατροπία εrναι ™ àλλαγc àπe µιa κλίµακα σb ôλλη στcν πορεία ëνeς 
τµήµατος µιÄς συνθέσεως µb âξελικτικe µουσικe τρόπο (ùχι êπλÄ µb τe νa 
σταµατ΅ καd νa ξεκιν΅ ξανa σb µιa καινούργια κλίµακα) καd σaν µέρος τοÜ 
âπίσηµου çργανισµοÜ τοÜ öργου. Oî πιe êπλbς καd πιe φυσικbς µετατροπίες 
εrναι στdς σχετικbς κλίµακες (j συνοδbς κλίµακες), π.χ. στc σχετικc âλάσσονα j 
µείζονα, στc δεσπόζουσα καd στc σχετική της âλάσσονα j µείζονα και στcν 
•ποδεσπόζουσα καd στc σχετική της âλάσσονα j µείζονα». 



 185 

συναισθήµατα καd βιώµατα στcν ψυχc τοÜ àκροωµένου καd «ψυχ FÉ 
τε καd σώµατι» συµµετέχοντος στc λατρεία πιστοÜ124. 

≠Oσον àφορÄ τc σύνθεση ëνeς µέλους, ï µελουργeς 
βρίσκει, ε€τε µιa λέξη, ε€τε µιa φράση àπe τe ποιητικe κείµενο, µb 
τcν ïποία âξυµνεÖται µιa àρετc τÉς Θεοτόκου j ≤να 
κοσµοσωτήριο γεγονeς καd âκεÖ τοποθετεÖ τe βάρος τÉς σύνθεσής 
του. ^H λέξη j φράση αéτc συνήθως βρίσκεται στe µέσο j πρeς τe 
τέλος τοÜ ≈µνου125. Aéτc ™ µορφολογικc öκβαση τÉς µελωδίας 
παρατηρεÖται σb διάφορους ≈µνους, ¬πως στe χερουβικe j στa 
πρ΅τα θεοτοκία τ΅ν ¦χων126, βοηθÄ δb τeν àκροατc στe νa εrναι 
συνεχ΅ς ™ προσοχή του στραµµένη πρeς τa ψαλλόµενα, àφοÜ 
•πάρχει αéτc ™ µορφολογικc ποικιλία τÉς µελωδίας. ‰Oχι µόνο ™ 
δοµc τÉς µουσικÉς, àλλa πολλbς φορbς καd αéτbς οî µελωδικbς 
γραµµbς προσαρµόζονται àνάλογα µb τe νοηµατικe περιεχόµενο 
τοÜ κειµένου. ≠Oταν •πάρχουν στe ποιητικe κείµενο οî λέξεις 
«οéρανός», «ôνω ^Iερουσαλήµ», «âπουράνια» j «öπαρσις τ΅ν 
χειρ΅ν µου» τότε ™ µελωδικc γραµµc àνεβαίνει πρeς τa ôνω, 
àκριβ΅ς γιa νa τονίσει τe νοηµατικe περιεχόµενο τ΅ν λέξεων τοÜ 
ποιητικοÜ κειµένου127. ≠Oταν πάλιν •πάρχουν στe ποιητικe 
κείµενο οî λέξεις «γÉ», «καταχθόνια», «≠Αδης» j «âπίγεια», τότε ™ 
µελωδικc γραµµc κατεβαίνει πρeς τa κάτω, πάλιν àκριβ΅ς γιa νa 
δείξει τc θεολογικc àλήθεια ¬τι τa καταχθόνια καd ï ≠Aδης εrναι 

                                     
124 Περd τ΅ν µαρτυρι΅ν, τ΅ν φθορ΅ν, καθgς καd τ΅ν µετατροπι΅ν βλ. 
ΨAPIANOY, Mουσική, ¬π.π., σ. 18. Περd τ΅ν συναισθηµάτων, τa ïποÖα 
γενν΅νται στeν àκροατc àπe τdς διάφορες âναλλαγbς τ΅ν ¦χων, βλ. ΤΟΥ 
ΙΔΙΟΥ, Θεοτόκος, ¬π.π., σσ. 13-14. 
125 Bλ. ¬π.π., σσ. 17-18. 
126 Περd τ΅ν âξάρσεων, οî ïποÖες •πάρχουν σb διάφορες λέξεις j φράσεις στa 
πρ΅τα Θεοτοκία τ΅ν ¦χων, βλ. ¬π.π., σσ. 18-19, •ποσηµ. 15. 
127 E¨ς âπίρρωση τÉς θέσεως αéτÉς βλ. 1) Τe ¨διόµελο τ΅ν α€νων τοÜ ùρθρου 
τÉς M. Δευτέρας «\Eρχόµενος ï Kύριος…» στe στίχο «καd συνανυψ΅ •µÄς ε¨ς 
τcν ôνω ^Iερουσαλήµ». Bλ. ΠPIΓΓOY, ^Eβδοµάς, σσ. 16-17. 2) Te A΄ ëωθινe 
τοÜ A΄ ¦χου στc φράση «διa τcν χαµόθεν öπαρσιν». Bλ. ΛAMΠAΔAPIOY, 
\Aναστασιµατάριον, ¬π.π., σσ. 50-51. 3) Te δογµατικe θεοτοκίο τοÜ πλ. Δ΄ 
¦χου, στeν στίχο «ï βασιλεfς τ΅ν οéραν΅ν». Bλ. ¬π.π., σσ. 358-359. 4) Te 
δογµατικe θεοτοκίο τοÜ A΄ ¦χου στc φράση «πολεµήσει τοfς âχθρούς». Bλ. 
¬π.π., σσ. 18-19. Στe πρ΅το θεοτοκίο τοÜ ëσπερινοÜ τοÜ πλ. A΄ ¦χου στc λέξη 
«ôµεµπτος», ™ µελωδικc γραµµc àνεβαίνει πάλι πρeς τa ôνω, καd κάνει καd ≤να 
½ραÖο πλατειασµό, öτσι œστε νa àποδώσει τe νόηµα τοÜ ποιητικοÜ κειµένου 
καθgς καd τe γεγονeς ¬τι ™ ^Yπεραγία Θεοτόκος qταν ôµεµπτος καd καθαρc 
àπe κάθε µολυσµe καd êµαρτία. Bλ. ¬π.π., σσ. 209-210. Σ\ ¬λες αéτbς τdς 
περιπτώσεις ™ µελωδικc γραµµc àνεβαίνει πρeς τa πάνω. 
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κάτι κακό, καd γι\ αéτό, àνθρωποµορφικa σκεπτόµενοι, 
βρίσκονται πρeς τa κάτω128. 

Tcν €δια λειτουργικότητα, ποf öχουν οî qχοι τÉς 
âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, öχει κατa κάποιο τρόπο καd ï λόγος. 
≠Oπως àναφέρει ï καθηγητcς Xρ. Bάντσος, διa µέσου τÉς 
γλώσσας àνταλλάσσονται α¨σθήµατα καd συναισθήµατα, 
καλλιεργεÖται τe πνεÜµα τοÜ àνθρώπου καd ™ µεταξf τ΅ν 
àνθρώπων συνεργασία129. Ta àποτελέσµατα, ποf öχει στc ζωc τοÜ 
àνθρώπου ï λόγος, âνισχύονται καd γίνονται πιe âµφανÉ µb τc 
γλ΅σσα τÉς µουσικÉς. ≠Oπως àναφέρει ï µητρ. Kοζάνης Δ. 
Ψαριανός, ™ ψαλµωδία εrναι ™ καλύτερη γλ΅σσα τÉς θεολογίας 
καd τοÜ κηρύγµατος, γιατd ¬σα δbν µποροÜµε νa ποÜµε πολλbς 
φορbς µb τa λόγια, τοfς λογισµοfς καd τa συναισθήµατα, τa 
âκφράζουµε καλύτερα µb τcν ψαλµωδία130. Διa µέσου τ΅ν ≈µνων 
καd τροπαρίων âκφράζονται οî •ψηλbς àλήθειες, καθgς καd τa 
δόγµατα τÉς \Ορθόδοξης \Eκκλησίας131, γι\ αéτe καd •πάρχουν 
στcν çρθόδοξη •µνολογία κάποια θεοτοκία, ποf çνοµάζονται 

                                     
128 Στe A΄ ëωθινe Δοξαστικe σb qχο A΄, στc φράση «καd προσκυνήσαντες 
αéτeν» ™ µελωδικc φράση κατέρχεται µέχρι τeν κάτω ΔΙ, καd öτσι µb αéτe τeν 
τρόπο δείχνει µb τρόπο παραστατικe τcν κίνηση τÉς προσκυνήσεως. Bλ. ¬π.π., 
σσ. 50-51. Στe €διο ëωθινe στc φράση «âξαπεστέλλοντο» πάλιν κατέρχεται στe 
κάτω ΔΙ, àκριβ΅ς γιa νa τονίσει τe νόηµα τÉς λέξεως «âξαπεστέλλοντο» καd νa 
τe àντιδιαστείλει µb τe νόηµα τÉς προηγούµενης φράσεως «ε¨ς τcν •π\ 
οéρανόν». Bλ. ¬π.π., σσ. 50-51. Στeν πολυέλεο «\Eπd τeν ποταµeν Bαβυλ΅νος» 
στeν στίχο «καd âκλαύσαµεν» ™ µελωδικc γραµµc κατέρχεται στeν κάτω ΓΑ, 
àκριβ΅ς γιa νa δείξει ¬τι ™ λέξη «âκλαύσαµεν» εrναι κάτι çδυνηρe γιa τeν 
ôνθρωπο. Bλ. MOYΣIKOΣ ΠANΔEKTHΣ, ¬π.π., τ. 2 σ. 17. Στe πρ΅το 
θεοτοκίο τοÜ Δ΄ ¦χου, στeν στίχο «φθαρεÖσαν τοÖς πάθεσι» ™ µελωδικc γραµµc 
κατέρχεται στe κάτω ΔΙ, àκριβ΅ς γιa νa τονίσει τe γεγονeς ¬τι ™ ε¨κόνα τοÜ 
ΘεοÜ, δηλαδc ï ôνθρωπος, öχει φθαρεÖ âξ α¨τίας τ΅ν παθ΅ν. Bλ. 
ΛAMΠAΔAPIOY, \Aναστασιµατάριον, ¬π.π., σσ. 162-163. Στe Δ΄ ëωθινe σb 
qχο Δ΄ στeν στίχο «ùρθρος qν βαθfς» ™ µελωδικc γραµµc κατέρχεται πάλι στeν 
κάτω ΔΙ, àκριβ΅ς γιa νa τονίσει ¬τι οî µυροφόρες γυναÖκες πÉγαν στe µνηµεÖο 
πολf πρωί. Στe H΄ ëωθινe σb qχο πλ. Δ΄ «Ta τÉς Mαρίας δάκρυα…» στeν 
στίχο «οxα γυνc àσθενής», πάλι ™ µελωδικc φράση κατέρχεται στe κάτω ΔΙ, γιa 
νa àποδώσει τe νόηµα τÉς φράσεως, ¬τι δηλαδc ™ Mαρία ™ Mαγδαληνc qταν 
καd αéτc γυναÖκα àσθενής. Περd τ΅ν «θέσεων» στcν βυζαντινc µουσικc βλ. 
ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ, \Οκταηχία, ¬π.π., σ. 82. 
129 Bλ. BANTΣOY, Ποιµαντική, τ. A΄, σ. 30. 
130 Bλ. ΨAPIANOY, Λειτουργία, ¬π.π., σσ. 122-123. 
131 Bλ. AΓΓEΛINAPA, Mελουργία, ¬π.π., σ. 4: «^H ψαλµ ωδία àποτελεÖ µάθηµα 
θεολογίας, ρυθµίζει âπακριβ΅ς τc ζωc τ΅ν πιστ΅ν καd τοfς χειραγωγεÖ ‘πρeς 
δογµάτων àκρίβειαν’». 



 187 

«Δογµατικά»132. ^H çρθόδοξη âκκλησιαστικc µουσικc âπενδύει καd 
περιβάλλει τοfς ≈µνους µb âξαίσιες µελωδικbς γραµµές, καd öτσι 
µποροÜν πιe εûκολα διa τÉς µουσικÉς νa àποτυπωθοÜν στc 
µνήµη τοÜ àνθρώπου τa διάφορα µηνύµατα, τa ïποÖα θέλουν νa 
µεταδώσουν οî ≈µνοι. 

Οî ψαλµοd τοÜ Δαβίδ, ¬πως àναφέρει ï M. Bασίλειος, 
παρέχουν στcν ψυχc τοÜ πιστοÜ πολλbς èφέλειες καd πολλa 
εéεργετήµατα: «Ψαλµeς γαλήνη ψυχ΅ν, βραβευτcς ε¨ρήνης, τe 
θορυβοÜν καd κυµαÖνον τ΅ν λογισµ΅ν καταστέλλων. Mαλάσσει 
µbν γaρ τÉς ψυχÉς τe θυµούµενον, τe δb àκόλαστον σωφρονίζει. 
Ψαλµeς φιλίας συναγωγός, ≤νωσις διεστώτων, âχθραινόντων 
διαλλακτήριον... Ψαλµeς δαιµόνων φυγαδευτήριον, τÉς τ΅ν 
àγγέλων βοηθείας âπαγωγή· ¬πλον âν φόβοις νυκτερινοÖς, 
àνάπαυσις κόπων ™µεριν΅ν· νηπίοις àσφάλεια, àκµάζουσιν 
âγκαλλώπισµα, πρεσβυτέροις παρηγορία, γυναιξd κόσµος 
êρµοδιώτατος. Taς âρηµίας ο¨κίζει, τaς àγορaς σωφρονίζει· 
ε¨σαγοµένοις στοιχείωσις, προκοπτόντων αûξησις, τελειουµένων 
στήριγµα, \Eκκλησίας φωνή. Oyτος τaς ëορτaς φαιδρύνει, οyτος 
τcν κατa Θεeν λύπην δηµιουργεÖ. Ψαλµeς γaρ καd âκ λιθίνης 
καρδίας δάκρυον âκκαλεÖται· ψαλµeς τe τ΅ν àγγέλων öργον, τe 
οéράνιον πολίτευµα, τe πνευµατικeν θυµίαµα»133. 

                                     
132 Bλ. BAΣIΛEIAΔH, Tυπική, ¬π.π., σ. 14. Δογµατικa θεοτοκία στcν 
•µνολογία τÉς \Ορθόδοξης \Eκκλησίας çνοµάζονται τa πρ΅τα θεοτοκία, τa 
ïποÖα βρίσκουµε στeν µικρe ^Eσπερινό. ≠Oµως καd τa «πρ΅τα θεοτοκία τ΅ν 
¦χων», τa ïποÖα βρίσκουµε στeν ^Eσπερινe κάθε ¦χου, àναφέρονται καd αéτa 
σb δογµατικbς àλήθειες τÉς \Ορθόδοξης \Eκκλησίας. Bλ. π.χ. τe πρ΅το 
θεοτοκίο: «Tcν Παγκόσµιον Δόξαν…» j τe «ΠαρÉλθεν ™ σκιa τοÜ νόµου…». 
Ta «Δογµατικa Θεοτοκία» ψάλλονται στeν µικρe ëσπερινe τοÜ Σαββάτου, âν΅ 
τa πρ΅τα θεοτοκία τ΅ν ¦χων στeν µεγάλο ^Eσπερινό, µετa τe Δοξαστικe τ΅ν 
κεκραγαρίων. 
133 MEΓAΛOY BAΣIΛEIOY, ^Eρµηνεία ε¨ς τeν α΄ Ψαλµόν, PG, 29b, 212CD-
213A. (BEΠEΣ, τ. 52, σ. 12). Πρβλ. AΓΓEΛINAPA, ¬π.π., Mελουργία, σ. 4. 
Περd τÉς «κατa Θεeν λύπης», στcν ïποία àναφέρεται ï Μ. Βασίλειος, j τÉς 
καταστάσεως τÉς χαρµολύπης, ¬πως çνοµάζεται διαφορετικa βλ. XAMΠAKH, 
Γεροντικόν, σσ. 176-185. Mέσα στοfς ≈µνους, τροπάρια j εéχbς τÉς 
\Oρθόδοξης \Eκκλησίας πολλbς φορbς παρακαλοÜµε νa µÄς δώσει ï Θεeς 
δάκρυα µετανοίας. Στcν Θ. Eéχαριστία π.χ. µετa τc θεία µετάληψη, στcν εéχc 
ëνeς \Aνωνύµου στcν ^Yπεραγία Θεοτόκο, ζητοÜµε àπe τcν Παναγία νa µÄς 
δώσει δάκρυα µετανοίας· «Kαd παράσχου µοι δάκρυα µετανοίας καd 
âξοµολογήσεως, ε¨ς τe •µνεÖν καd δοξάζειν Σε πάσας τaς ™µέρας τÉς ζωÉς 
µου». 
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^H âκκλησιαστικc µουσικc βοηθÄ τeν πιστe στe νa 
àποκτήσει τc µεγαλύτερη àπe ¬λες τdς εéαγγελικbς àρετές, δηλαδc 
τcν àγάπη. «Tίς γaρ öτι âχθρeν ™γεÖσθαι δύναται µεθ\ οy µίαν 
àφÉκε πρeς Θεeν τcν φωνήν; ≠Ωστε καd τe µέγιστον τ΅ν àγαθ΅ν 
τcν àγάπην ™ ψαλµ ωδία παρέχεται, οîονεd σύνδεσµόν τινα πρeς 
τcν ≤νωσιν τcν συνωδίαν âπινοήσασα καd ε¨ς ëνeς χοροÜ 
συµφωνίαν τeν λαeν συναρµόζουσα»134. ^H âκκλησιαστικc 
µουσική, ¬πως τc διαµόρφωσαν οî Πατέρες, ζωογονεÖ καd 
κρατύνει τcν πίστη τ΅ν χριστιαν΅ν, τcν πίστη âκείνη, ™ ïποία 
περικλείει τe πλήρωµα τÉς àποκεκαλυµµένης χριστιανικÉς 
àλήθειας135. ^H ψαλµωδία, ¬πως àναφέρει ï îερeς Xρυσόστοµος, 
βοηθÄ τcν ψυχc τοÜ πιστοÜ νa ξεφύγει àπe τa γήινα καd κοσµικa 
καd νa àναπτερωθεÖ πρeς τa θεÖα καd οéράνια. \Eπd λέξει λέγει· 
«Oéδbν γάρ, οéδbν ο≈τως àνίστησι ψυχήν, καd πτεροÖ καd τÉς γÉς 
àπαλλάττει, καd τ΅ν τοÜ σώµατος àπολύει δεσµ΅ν, καd 
φιλοσοφεÖν ποιεÖ, καd πάντων καταγελÄν τ΅ν βιοτικ΅ν, ½ς µέλος 
συµφωνίας, καd ®υθµ΅ συγκείµενον θεÖον ÷pσµα»136. ^H 
âκκλησιαστικc µουσικc προκαλεÖ στcν ψυχc τοÜ àκροατÉ j τοÜ 
ψάλτη îερc κατάνυξη, ™ ïποία βοηθÄ τeν πιστό, καd τeν 
µυσταγωγεÖ στa µυστήρια τÉς \Ορθόδοξης \Eκκλησίας137. ^H 

                                     
134 MEΓAΛOY BAΣIΛEIOY, ^Eρµηνεία ε¨ς τeν α΄ Ψαλµόν, PG, 212CD. 
(BEΠEΣ τ. 52, σ. 12). Βλ. ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ, \Οκταηχία, ¬π.π., σ. 78. Γιa τe θέµα 
αéτe βλ. τeν ≈µνο τÉς àγάπης τοÜ àποστόλου Παύλου, A΄ Kορ. ιγ΄, 1-13. A΄ 
\Iω. δ΄, 8. Bλ. IΩANNOY, KλÖµαξ, ¬π.π., Λόγος Λ΄, Περd τοÜ συνδέσµου τÉς 
âναρέτου τριάδος âν àρεταÖς, σσ. 373-379, PG 88, 1153D-1160D. Πρβλ. 
PEPAKH, ‰Aλλος, ¬π.π., σ. 50 ëξ. ΨΑΡΙΑΝΟΥ, Ποιµαντικά, ¬π.π., σσ. 61-62. 
^O Γ. \Aγγελινάρας, àναφερόµενος στdς èφέλειες ποf προέρχονται àπe τcν 
ψαλµωδία, σηµειώνει µεταξf ôλλων ¬τι καλλιεργεÖ τcν κορυφαία àρετή, 
δηλαδc τcν àγάπη, âφ\ ¬σον συνδέει τοfς •µνωδοfς καd συναρµόζει τeν λαe σb 
συµφωνία ëνeς χοροÜ. Bλ. AΓΓEΛINAPA, Mελουργία, ¬π.π., σ. 4. 
ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ, Ψαλτική, ¬π.π., σ. 394. 
135 Bλ. AΓΓEΛINAPA, Mελουργία, ¬π.π., σ. 4. Πρβλ. A΄ Kορ. ιγ΄, 13. «νυνd δb 
µένει πίστις, âλπίς, àγάπη, τa τρία ταÜτα· µείζων δb τούτων ™ àγάπη». 
136 IΩANNOY XPYΣOΣTOMOY, ^Oµιλ. ε¨ς τeν MA΄ Ψαλµόν, PG 55, 156. 
Πρβλ. AΛYΓIZAKH, Ψαλτική, ¬π.π., σ. 392. 
137 Bλ. ΨAPIANOY, Συµβολή, ¬π.π., σ. 7 καd σ. 12. Πρβλ. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, 
\Eξήγησις, ¬π.π., σ. 15. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Θεοτόκος, ¬π.π., σσ. 13-14. ^O µητρ. Δ. 
Ψαριανeς διαχωρίζει τcν κατάνυξη àπe τcν καλλιτεχνικc συγκίνηση, λέγοντας 
¬τι «âνίοτε ™ βυζαντινc ψαλµ ωδία •ποτιµÄται ½ς εrδος τέχνης, καd àκούονται 
κατ\ αéτÉς διαµαρτυρίαι, πάντοτε ¬µως âξ âκείνων, οî ïποÖοι àγνοοÜντες τeν 
χαρακτÉρα τÉς çρθοδόξου λατρείας, àδε΅ς τολµοÜν τcν µÖξιν τ΅ν îερ΅ν µετa 
τ΅ν βεβήλων καd συγχέουν τcν θρησκευτικcν κατάνυξιν µb τcν καλλιτεχνικcν 
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ψαλµωδία µεταδίδει στcν ψυχc τοÜ πιστοÜ συγκίνηση καd ρÖγος138. 
Διa µέσου τÉς κοινÉς ψαλµωδίας καλλιεργεÖται àκόµη τe ïµαδικe 
πνεÜµα139. Mb τcν âκκλησιαστικc µουσική, âκτeς τοÜ ¬τι 
καλλιεργεÖται θετικa ï συναισθηµατικeς κόσµος τοÜ πιστοÜ, 
•ποβοηθεÖται καd τe κηρυγµατικe öργο, τe ïποÖο πρέπει νa 

                                                                                     
συγκίνησιν, παρίστανται δb κατa τeν αéτeν τρόπον ε¨ς τcν τέλεσιν τÉς θείας 
Λειτουργίας, καθ\ nν καd ε¨ς τcν θεατρικcν παράστασιν». ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, 
Bυζαντινή, ¬π.π., σ. 3. \Aσφαλ΅ς εrναι διαφορετικe τe συναίσθηµα τÉς 
συγκίνησης, τe ïποÖο α¨σθάνεται κάποιος, àκούγοντας τcν âκκλησιαστικc 
µουσική, àπe τcν καλλιτεχνικc συγκίνηση, τcν ïποία α¨σθάνεται, àκούγοντας 
µιa συναυλία µb öργα κλασσικÉς µουσικÉς. \Αναφερόµενος προφαν΅ς ï π. \Α. 
\Αλεβιζόπουλος στcν καλλιτεχνικc συγκίνηση, τcν ïποία προξενοÜν οî 
âκκλησιαστικbς τέχνες, τονίζει ¬τι «™ θεία λατρεία τÉς \Εκκλησίας µας 
ξεχωρίζει àπe τaς λατρευτικaς συνάξεις τ΅ν διαφόρων θρησκει΅ν, τ΅ν 
αîρέσεων, τ΅ν σχισµάτων j καd àπe τaς ¨διωτικaς προσευχάς, ùχι κατa τcν 
κατάνυξιν, τcν ïποίαν προξενοÜν τa λειτουργικά µας κείµενα καd ™ 
λειτουργική µας τέχνη, àλλά, κυρίως, διότι âκφράζει καd καθιστÄ 
πραγµατικότητα ïλόκληρον τe Σ΅µα τοÜ ΧριστοÜ». ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ, 
\Εκκλησία, σ. 78. Bλ. âπίσης ΨAPIANOY, Λειτουργία, ¬π.π., σ. 125. 
AΓΓEΛINAPA, Mελουργία, ¬π.π., σ. 4. 
138 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 70. Πρβλ. ΨAPIANOY, 
Συµβολή, ¬π.π., σ. 12. ΠAΠANOYTΣOY, A¨σθητική, ¬π.π., σσ. 370, 392. ^O 
îερeς AéγουστÖνος àναγνωρίζει τc µεγάλη χρησιµότητα τÉς ψαλµωδίας, àφοÜ 
τeν πρ΅το καιρό, ποf öγινε ™ µεταστροφή του, συνεκινεÖτο πολf àπe τcν 
ψαλµωδία, καd öκλαιγε. \Aργότερα βέβαια, ¬ταν προχώρησε πιe πολf στcν 
πνευµατικc ζωή, συνεκινεÖτο περισσότερο àπe τa λόγια, καd ùχι àπe τcν 
ψαλµωδία. ΘεωροÜσε µάλιστα êµάρτηµα, ποf àξίζει τcν τιµωρία, τe νa 
συγκινεÖται περισσότερο àπe τc µελωδία καd ψαλµωδία, παρa àπe τa λόγια, τa 
ïποÖα συνοδεύει ™ ψαλµωδία. Bλ. AYΓOYΣTINOY, \Eξοµολογήσεις, ¬π.π., 
σσ. 129-130. Στe €διο µÉκος κύµατος βρίσκεται καd ™ θέση τοÜ γέροντα 
Παϊσίου τοÜ ^Αγιορείτου γιa τcν ψαλµωδία. Kατ\ àρχcν τc θεωροÜσε àτελÉ 
προσευχή, ¬πως καd πολλοd àπe τοfς àσκητικοfς πατέρες, àφοÜ πολλbς φορές, 
κατa τcν œρα τÉς ψαλµωδίας, διασπÄται ™ προσοχc τοÜ îεροψάλτη, καd δbν 
συγκεντρώνεται στe περιεχόµενο τ΅ν ≈µνων. ≠Oµως ™ ψαλµωδία µετέδιδε στcν 
ψυχή του ρÖγος καd συγκίνηση. ≠Oταν öψελνε, σειόταν ïλόκληρη ™ ≈παρξή του, 
γινόταν ¬λος öνθεος, ™ φωνή του öβγαινε µέσα àπe τa βάθη τÉς καρδίας του, 
καd ï τρόπος, ποf öψελνε, σb µετέφερε σb οéράνιες σφαÖρες. Bλ. IΣAAK, ¬π.π., 
σσ. 493-494. ^O γέρων Παΐσιος àγαποÜσε ¨διαίτερα ½ρισµένα µέλη, ποf τa 
¦ξερε àπ\ öξω: Te ‘Δύναµις’ τοÜ Nηλέως, τe ‰Aξιόν âστι’ τοÜ Παπανικολάου, 
σb qχο πλ. δ΄, τe ‘Xερουβικe’ τοÜ Φωκαέως σb qχο δ΄, τe ‘\EξοµολογεÖσθε τ΅ 
Kυρίω’, τe ‘\Eκ νεότητός µου’, τa àργa ‘Θεeς Kύριος’ τa ‘Kοινωνικa’ σb β΄ 
qχο, τa àργa προσόµοια, τa δογµατικa Θεοτοκία κ.ô. ‰Eλεγε: «hAν σb µιa 
àγρυπνία ποÜµε καd µερικa àργά, αéτa δίνουν µεγαλοπρέπεια». 
139 Bλ. AΓΓEΛINAPA, Mελουργία, ¬π.π., σ. 4. Πρβλ. Mατθ. ιη΄, 20. 
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âπιτελεÖ ï ποιµένας στcν âνορία140. Διa τÉς ψαλµωδίας àκόµη 
êγιάζεται ïλόκληρη ™ κτίση καd ïλόκληρο τe •λικe σύµπαν. 
\Aκόµη καd ï àέρας êγιάζεται àπe τcν ψαλµωδία141. 

^H ψαλµωδία γαληνεύει καd äρεµεÖ τcν ψυχή, ™ ïποία 
βρίσκεται σb κατάσταση çργÉς, καd κοιµίζει τe πάθος τοÜ 
θυµοÜ142. ‰Aλλη µιa εéεργετικc âπίδραση τÉς âκκλησιαστικÉς 
µουσικÉς στeν ôνθρωπο εrναι ¬τι αéτc εrναι πολέµιος τÉς κατ\ 
ôνθρωπο λύπης143. ^H âκκλησιαστικc µουσική, ¬πως àναφέρει 

                                     
140 Bλ. AΓΓEΛINAPA, Mελουργία, ¬π.π., σ. 4. \Ασφαλ΅ς τe κήρυγµα δbν θa 
µποροÜσε µb κανένα τρόπο νa •ποκαταστήσει τe κέντρο τÉς θείας λατρείας, 
ποf εrναι ™ Θεία Εéχαριστία. Βλ. ΚΑΨΑΝΗ, \Εκκλησία, σ. 67. Περd αéτοÜ βλ. 
σχετικa ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ, \Εκκλησία, σσ. 78-79 καd 82-84. Πρβλ. 
ΨΑΡΙΑΝΟΥ, Ποιµαντικά, ¬π.π., σσ. 60-61. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, Παραγγέλµατα, 
¬π.π., σ. 65. ≠Oπως àναφέρει ï µητρ. Δ. Ψαριανός, «δbν πρέπει νa λησµον΅µεν 
τe ο¨κοδοµητικeν öργον, τe ïποÖον âπιτελεÖ ε¨ς τcν θείαν λατρείαν ™ µουσική, 
½ς µέλος, ½ς ‘εûσηµος λόγος’, καd ùχι ½ς ‘ôδηλος φωνή’, ½ς •ψηλc δηλαδc 
ποίησις, προτρεποµένη τοfς πιστοfς ε¨ς α€νεσιν τ΅ν θαυµασίων τοÜ ΘεοÜ, ε¨ς 
εéχαριστίαν, ε¨ς µετάνοιαν καd ε¨ς α€τησιν τ΅ν θείων δωρηµάτων, δηλαδc ½ς 
âµµελbς κήρυγµα καd διδασκαλία». ΨAPIANOY, Bυζαντινή, ¬π.π., σ. 4. 
141 Bλ. ΨΑΡΙΑΝΟΥ, Λειτουργία, ¬π.π., σ. 125. Πρβλ. Pωµ. η΄, 22. 
142 Bλ. âνδεικτικa IΩANNOY, KλÖµαξ, Λόγος H΄, Περd àοργησίας καd 
πραότητος, σσ. 157-165. PG 88, 828B-836B. Πρβλ. XAMΠAKH, Γεροντικόν, 
¬π.π., σσ. 423-424. ^O M. Bασίλειος, στcν ëρµηνεία του στeν α΄ ψαλµό, 
àναφέρει ¬τι τa λόγια τ΅ν ψαλµ΅ν, λόγω τοÜ ¬τι συνοδεύονται καd 
âπενδύονται àπe τdς µελωδικbς γραµµbς τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς, εrναι εûκολα 
στcν àποµνηµόνευση, καd öτσι οî πιστοd τa ψάλλουν, καd στe σπίτι τους, καd 
στcν àγορά· καd ¬ταν κάποιος öχει γίνει, σaν θηρίο, àπe τeν θυµό, µόλις 
àρχίσει νa ψάλλει, τότε φεύγει µακριa ™ àγριάδα τÉς ψυχÉς, καd àµέσως ï 
ôνθρωπος äρεµεÖ. Bλ. MEΓAΛOY BAΣIΛEIOY, ^Eρµηνεία ε¨ς τeν α΄ Ψαλµόν, 
PG, 29b, 212BC. (BEΠEΣ 52, σσ. 11-12). Πρβλ. AΛYΓIZAKH, Ψαλτική, ¬π.π., 
σ. 392. 
143 Kατa Θεeν λύπη εrχε ï àπόστολος Πέτρος, ï ïποÖος àρνήθηκε τeν 
διδάσκαλό του τρεÖς φορbς καd àκολούθως öκλαυσε πικρά, µετανο΅ντας γιa 
τcν ôρνησή του. Πρβλ. Mατθ. κστ΄, 75. Mάρκ. ιδ΄, 72. Λουκ. κβ΄, 62. Kατ\ 
ôνθρωπο λύπη εrχε ï \Iούδας, ï ïποÖος öπεσε σb àπόγνωση καd τελικά, àντd νa 
ïδηγηθεÖ στc µετάνοια, ¬πως ï Πέτρος, ½δηγήθηκε στcν αéτοκτονία. Πρβλ. 
Mατθ. κζ΄, 5. Περd τÉς κατάστασης τÉς χαρµολύπης βλ. ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ, 
\Οκταηχία, ¬π.π., σ. 82. ^O ^Αγιορείτης γέροντας Παΐσιος πίστευε ¬τι ™ 
ψαλµωδία διώχνει καd àποµακρύνει àπe τcν ψυχc τc λύπη καd τc στενοχώρια, 
ποf µπορεÖ νa περνÄ κατa καιροfς ï ôνθρωπος. ΣυνιστοÜσε ¬τι δbν πρέπει 
τοfς πειρασµούς, ποf προέρχονται àπe τeν διάβολο, ¬πως ™ λύπη καd ™ 
στενοχώρια, νa τοfς πολεµÄ ï µοναχeς καd ï πιστός, ποf ζεÖ στeν κόσµο, µb τc 
νοερa προσευχή, διότι öτσι àνοίγει µέτωπο µb τeν διάβολο, καd εrναι πιe 
δύσκολα τa πράγµατα, àφοÜ εrναι δύσκολο νa τa βάλει κανεdς κατ\ εéθεÖαν µb 
τeν διάβολο, χωρdς τc θεία àρωγή· εrναι καλύτερα νa περιφρονεÖ ï πιστeς τοfς 
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\Iωάννης ï Xρυσόστοµος, πολεµεÖ τcν çκνηρία καd ραθυµία144. 
≠Oπως àναφέρει ï M. Bασίλειος, ¬ταν •πάρχει ïµαλότητα καd 
συνεχcς ροc τÉς €διας κατάστασης, καταλαµβάνει τcν ψυχc ™ 
àκηδία καd ραθυµία· ¬ταν àντίθετα •πάρχουν âναλλαγbς καd 
ποικιλία στcν ψαλµωδία, τότε àνανεώνονται οî δυνάµεις καd 
âπιθυµίες τÉς ψυχÉς καd γίνεται πιe νηφάλια καd γρηγοροÜσα145. 
Bέβαια οî âναλλαγές, ποf •πάρχουν στc βυζαντινc µουσική, 
ρυθµικbς146 καd µελωδικές, δbν εrναι öντονες, οûτε •πάρχουν 
χορευτικa στοιχεÖα147. Στcν ψαλµωδία πρέπει νa •πάρχει πάντοτε 
ποικιλία καd διαφόρων ε¨δ΅ν âναλλαγές, γιa νa µcν 
προκαλοÜνται στcν ψυχc τοÜ πιστοÜ µονότονα συναισθήµατα καd 
àνία148. ^Ο âκκλησιασµeς τ΅ν πιστ΅ν πρέπει νa εrναι συνειδητeς 

                                                                                     
βλάσφηµους καd àκάθαρτους λογισµούς, καd νa χρησιµοποιεÖ σaν ¬πλο τcν 
ψαλµωδία, γιa νa τοfς διώχνει. Bλ. IΣAAK, ¬π.π., σ. 494. 
144 ≠Οπως àναφέρει χαρακτηριστικά, âπειδc εrδε ï Θεeς ¬τι πολλοd àπe τοfς 
àνθρώπους εrναι çκνηροd καd ράθυµοι γιa τa πνευµατικά, καd δbν µποροÜν νa 
•ποµένουν τeν κόπο, ποf προέρχεται àπe τeν πνευµατικe àγ΅να, öσµιξε δύο 
πράγµατα· τc µελωδία µαζd µb τa λόγια (προφητεία), καd öτσι οî ôνθρωποι µb 
πολλc προθυµία µποροÜν νa ψάλλουν ≈µνους καd δοξολογίες πρeς τeν Θεό. 
Bλ. IΩANNOY XPYΣOΣTOMOY, ^Oµιλ. ε¨ς τeν MA΄ Ψαλµόν, .1. PG 55, 156. 
(EΠE 5, 576). 
145 Bλ. MEΓAΛOY BAΣIΛEIOY, ≠Oροι κατa πλάτος B΄, \Aπόκρισις ΛZ΄ 
\Eρωτήσεως 5. PG 31, 1016C. (EΠE 8, 3522-8). 
146 Bλ. EYΘYMIAΔH, Mαθήµατα, ¬π.π., σ. 59: «...ï ρυθµeς öχει τc δύναµη νa 
ε¨σδύ Fη στcν ψυχή µας καd àνάλογα µb τe εrδος του νa τροποποιFÉ τcν 
κατάστασίν της. ^H δύναµις αéτc çνοµάζεται qθος τοÜ ρυθµοÜ». Bλ. 
BOYPΛH, Δογµατικοηθικαί, ¬π.π., σ. 94: «^O âν τFÉ ψαλµ ωδία ρυθµός, 
àναλόγως τοÜ ε€δους καd τοÜ ¦θους του, δηµιουργεÖ ε¨ς τeν àκροατcν àνάλογα 
συναισθήµατα καd ψυχικaς καταστάσεις, διe καd àσκεÖ µεγάλην âπίδρασιν ε¨ς 
τοfς πιστοfς âν τFÉ κοινFÉ λατρεί÷α, öνθα ™ ψαλµ ωδία κατέχει πρωτεύοντα 
ρόλον». 
147 Bλ. ¬π.π., σσ. 93-94: «Oî âκκλησιαστικοd µελωδοd àπέρριψαν τοfς 
âντυπωσιακοfς καd θορυβώδεις κοσµικοfς χορευτικοfς ®υθµούς, καd 
διετήρησαν τοfς πράους καd äρέµους, ¦τοι τeν λεγόµενον δίσηµον, τρίσηµον 
καd τετράσηµον, καθgς âπίσης καd τοfς âξ αéτ΅ν παραγοµένους 
"συνεπτυγµένους", διa τ΅ν ïποίων âπιδιώκεται, καd σχεδeν âπιτυγχάνεται 
àπολύτως, ™ σύµπτωσις τÉς ®υθµικÉς τονικότητος τοÜ λόγου καd τοÜ µέλους 
τ΅ν ≈µνων». Bλ. ¬π.π., σ. 93: «^O ®υθµeς τÉς çρθοδόξου ψαλµ ωδίας εrναι 
ποικίλος µέν, àλλa σοβαρός. Δbν öχει οûτε âξωτικά, οûτε χορευτικa στοιχεÖα. 
Oî •πάρχουσες πλούσιες ®υθµικbς âναλλαγbς φροντίζουν νa µcν κοιµίσουν 
τeν àκροατή, àλλa νa τοÜ δηµιουργήσουν ψυχικc äρεµία, âγρήγορση καd 
προσευχητικc διάθεση». Bλ. BOYPΛH, ^Yµνολογία, σ. 5. 
148 ^H ψαλµωδία, σύµφωνα µb τeν Γ. \Aγγελινάρα, δbν πρέπει νa εrναι 
•ποτονική, ôχρωµη καd µονότονη, διότι τότε ™ προσοχc τοÜ πιστοÜ àφαιρεÖται 
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καd ùχι âπιπόλαιος. ≠Οπως àναφέρει ï M. \Aθανάσιος, ™ âµµελcς 
àπαγγελία τ΅ν ψαλµ΅ν àποβλέπει, ùχι στe νa δηµιουργηθεÖ στcν 
àκοή µας µιa καλc καd ½ραία êρµονία, àλλa στe νa κατασιγάσει 
καd νa καταστείλει τcν ôτακτη κίνηση τ΅ν λογισµ΅ν µέσα στc 
διάνοια τοÜ àνθρώπου, καd νa τeν βοηθήσει, öτσι œστε µb 
âσωτερικc γαλήνη νa παρακολουθεÖ τa θεÖα λόγια τ΅ν 
ψαλλοµένων149. ^Η âκκλησιαστικc µουσικc εrναι ≤να àντίβαρο 
πρeς τa κοσµικa ôσµατα150. ^O ^Hρώδης, àκούγοντας τa πορνικa 
ôσµατα καd βλέποντας τcν κόρη τÉς ^Hρωδιάδας νa χορεύει, 
àποφάσισε νa àποκεφαλίσει τeν \Iωάννη Πρόδροµο151. ^H 
ψαλµωδία, ¬πως àναφέρει ï îερeς Xρυσόστοµος στcν ïµιλία του 
µετa τeν σεισµό, âκτeς τοÜ ¬τι àποµακρύνει τcν çκνηρία καd 
ραθυµία, παρηγορεÖ καd àποµακρύνει καd τeν σωµατικe πόνο καd 
κόπο152. 

                                                                                     
àπe τa ψαλλόµενα. Mb τcν ποικιλία στcν ψαλµωδία àνανεώνεται ™ âπιθυµία 
τÉς ψυχÉς νa συµµετέχει âνεργa στc θεία λατρεία. Bλ. AΓΓEΛINAPA, 
Mελουργία, ¬π.π., σ. 4. 
149 Bλ. MEΓAΛOY AΘANAΣIOY, Πρeς MαρκελλÖνον ε¨ς τcν ëρµηνείαν τ΅ν 
Ψαλµ΅ν, κθ΄. PG 27, 41AC. Πρβλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σσ. 29-30. ^H 
âµµελcς àνάγνωση τ΅ν ψαλµ΅ν εrναι, ¬πως àναφέρει àκόµη ï M. \Aθανάσιος, 
ε¨κόνα καd τύπος τÉς àταραξίας τ΅ν λογισµ΅ν τÉς ψυχÉς. Bλ. MEΓAΛOY 
AΘANAΣIOY, Πρeς MαρκελλÖνον ε¨ς τcν ëρµηνείαν τ΅ν Ψαλµ΅ν, κη΄. PG 27, 
40C. Πρβλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, σ. 30. 
150 Bλ. IΩANNOY XPYΣOΣTOMOY, ^Oµιλία ε¨ς τeν MA΄ ψαλµόν, PG 55, 
157. 
151 Bλ. Mατθ. ιδ΄, 1-12. Bλ. Mάρκ. στ΄, 14-29.  
152 Bλ. IΩANNOY XPYΣOΣTOMOY, ^Oµιλία µετa τeν σεισµόν. PG 50, 713: 
«E¨ γaρ καd ï κόπος πολλ΅ îδρ΅τι περιW®εοµένους •µÄς âνταÜθα ¦γαγεν, àλλ\ 
™ τοÜ λόγου διδασκαλία καd τcν àW®ωστίαν τcν ™µετέραν ε¨ς •γίειαν µετέβαλε, 
καd τeν •µέτερον πόνον διa τÉς ψαλµ ωδίας παρεµυθήσατο». 
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KEΦAΛAIO TPITO 
 

O ΠOIMANTIKOΣ XAPAKTHPAΣ 
THΣ EKKΛHΣIAΣTIKHΣ MOYΣIKHΣ 

 
α) ^H âκκλησιαστικc µουσικc στc λατρεία 

 
1) Σχέση ποιµένα καd âκκλησιαστικÉς µουσικÉς 

 
^H âκκλησιαστικc µουσικc εrναι προϊeν τÉς 

âκκλησιαστικÉς παραδόσεως καd àποτελεÖ θησαυρe γιa τcν 
\Ορθόδοξη \Εκκλησία. Οî µεγάλοι συνθέτες τÉς âκκλησιαστικÉς 
µουσικÉς âµπνευσµένοι àπe τcν κατάνυξη καd τa µυστικa 
βιώµατα τÉς ψαλµωδίας, âνισχυµένοι àπe τc χάρη τοÜ ^Αγίου 
Πνευµατος, µÄς παρέδωσαν τeν àστείρευτο πλοÜτο τÉς µουσικÉς 
µας παραδόσεως. Αéτa τa συναισθήµατα καd τa βιώµατα 
δηµιουργοÜνται καd σb ¬σους σήµερα àκοÜνε νa âκτελοÜνται στdς 
àκολουθίες µαθήµατα ψαλτικÉς, ποf âκφράζουν τe περιεχόµενο 
τÉς πίστεως µέσα àπe τcν ποικιλία τ΅ν ≈µνων καd τ΅ν ¦χων. 
\Εξετάζουµε π΅ς εrναι δυνατeν νa χρησιµοποιηθοÜν οî ≈µνοι καd 
οî ψαλµωδίες àπe τοfς ποιµένες, œστε νa öχουµε καλύτερα 
àποτελέσµατα στc συµµετοχc τ΅ν πιστ΅ν στc λατρεία µb ¬λες τdς 
παραπέρα συνέπειες. 

^H âκκλησιαστικc µουσικc πρέπει νa καταστεÖ στa χέρια 
τ΅ν ποιµένων ≤να ποιµαντικe âργαλεÖο, µb τe ïποÖο θa ïδηγοÜν 
τeν πιστe στe νa àνακαλύπτει τρόπους προσέγγισης τοÜ ΘεοÜ 
καd βιωµατικÉς σχέσης µb τc λατρεία καd τcν âκκλησιαστικc ζωή1. 
^H âκκλησιαστικc µουσικc δbν πρέπει νa καταστεÖ êπλÄ µιa τέχνη 
µέσα στeν λειτουργικe χωροχρόνο, γιατd öτσι γίνεται µέσο νa 
προβάλλονται µόνο κάποιοι µάταιοι στόχοι, ¬πως οî φωνητικbς 
δεξιότητες καd îκανότητες τοÜ îεροψάλτη-καλλιτέχνη2. ^O 

                                     
1 Γι\ αéτό, ¬πως àναφέρει ï π. \Α. \Αλεβιζόπουλος, «οî πάντες... κατa τe 
διάστηµα τÉς θείας λατρείας, πολf δb περισσότερον οî îερεÖς καd οî ψάλται, 
πρέπει νa öχωµεν τcν συναίσθησιν, ¬τι δανείζοµεν ïλόκληρον τeν ëαυτόν µας 
ε¨ς τeν Κύριον. Διa τ΅ν χειρ΅ν µας âκεÖνος εéλογεÖ, διa τοÜ στόµατός µας 
âκεÖνος •µνεÖ, âκεÖνος εrναι ï ‘προσφέρων καd προσφερόµενος’, ‘ï âνεργ΅ν τa 
πάντα âν πÄσι’». ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ, \Εκκλησία, σ. 90. Bλ. âπίσης 
ΨAPIANOY, Συµβολή, ¬π.π., σ. 7. 
2 ΔιερωτÄται ï καθηγητcς π. \Α. Γκίκας «µήπως πραγµατικa δbν εrναι êρµόζον 
στοfς îεροψάλτες νa διευθύνουν κατa τe δοκοÜν τe ρυθµe τÉς ψαλµωδίας µb 
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ποιµένας πρέπει νa λαµβάνει πρόνοια œστε νa βιώνει ï €διος τcν 
àλήθεια αéτή, καd νa µεταδίδει ζωντανa καd öµπρακτα, τόσο 
στοfς îεροψάλτες ¬σο καd στe ποίµνιό του τa βιώµατα αéτά. 

^Η ψαλµωδία ½ς ≤να µέσο âπικοινωνίας εrναι ï τρόπος, 
διa τοÜ ïποίου âπικοινωνεÖ ï ποιµένας µb τe ποίµνιό του3. ^O 
\Iγνάτιος \Aντιοχείας παροµοιάζει τοfς πρεσβυτέρους µb τdς 
χορδbς καd τeν âπίσκοπο µb τcν κιθάρα. Mb τcν ïµόνοια καd 
àγάπη, ποf πρέπει νa •πάρχει µεταξf τοÜ âπισκόπου καd τ΅ν 
πρεσβυτέρων, ï \IησοÜς Xριστeς ôδεται4. Αéτe τe παράδειγµα, τe 
ïποÖο εrναι παρµένο àπe τc µουσική, µπορεÖ νa µÄς âµπνεύσει 
στe γεγονeς ¬τι ï ποιµένας πρέπει νa àξιοποιεÖ ¬λα τa στοιχεÖα 
τÉς ποιµαντικÉς του δραστηριότητας στe νa συνθέσει µιa 
êρµονία. ≠Ενα àπe αéτa τa στοιχεÖα εrναι καd ™ âκκλησιαστικc 
µουσική, ™ ïποία πρέπει νa çργανωθεÖ καd νa âξελιχθεÖ µb σωστe 
τρόπο στcν âνορία, œστε οî πιστοd νa προάγονται στcν 
πνευµατικc ζωή. 

≠Oµως ™ ψαλµωδία δbν εrναι ≤να µέσο, διa τοÜ ïποίου ï 
πιστeς ïδηγεÖται αéτόµατα στcν àγαπητικc σχέση πρeς τeν Θεe 
καd τeν συνάνθρωπο. Xρειάζεται καd ™ συµµετοχc καd 

                                                                                     
παρατεταµένους λαρυγγισµούς;». ΓΚΙΚΑ, Λειτουργία, σ. 19. Καd πιe κάτω 
τονίζει ¬τι «δbν âπιτρέπεται νa âπιδεικνύει τcν καλλιφωνία του, τc µαεστρία 
τ΅ν φωνητικ΅ν του χαρισµάτων καd µερικbς φορbς µάλιστα àνταγωνιστικa 
πρeς τοfς îεροψάλτες». ≠Οπ.π., σ. 22. Παράλληλα καd ï µοναχeς Νεόφυτος 
Γρηγοριάτης àναφέρει ¬τι «δbν πηγαίνουν (οî µοναχοd) γιa νa âπιδείξουν τdς 
φωνητικές τους îκανότητες. Οûτε τc µουσική τους θεωρητικc κατάρτιση. 
Ταπεινa ψάλλουν µb τeν êγιορειτικe τρόπο τÉς χαρµολύπης, ποf φαίνεται 
στοfς àµύητους παραλογισµός». ΝΕΟΦΥΤΟΥ, ^ΑγιορεÖτες, ¬π.π., σ. 174. 
3 Bλ. BANTΣOY, Ποιµαντική, ¬π.π., σ. 16: «^O ποιµαντικeς διάλογος µb τc 
στενότερη öννοια, τcν öννοια τ΅ν διαπροσωπικ΅ν σχέσεων, εrναι διάλογος 
àνάµεσα στeν ποιµένα καd στeν ποιµαινόµενο µέσα στeν χ΅ρο τÉς 
\Eκκλησίας». Bλ. ¬π.π., σ. 46: «Ta πρόσωπα τοÜ διαλόγου µb τc στενc öννοια, 
τcν öννοια τ΅ν διαπροσωπικ΅ν σχέσεων, εrναι δύο: α) ï ποιµένας καd β) ï 
ποιµαινόµενος. Kαθόσον δb ï ποιµαντικeς διάλογος εrναι κοινωνία τ΅ν δύο 
αéτ΅ν προσώπων µεταξύ τους καd µb τeν Θεό, ™ âπιτυχία τÉς κοινωνίας αéτÉς 
εrναι ζωτικÉς σηµασίας καd σπουδαιότητος γιa τe ποιµαντικe öργο τÉς 
\Eκκλησίας». 
4 Bλ. IΓNATIOY ANTIOXEIAΣ, \Eπιστολc πρeς \Eφεσίους IV, 5, PG 5, 648. 
Παρόµοια καd οî ψάλτες στcν âκτέλεση τ΅ν καθηκόντων τους çφείλουν νa 
βρίσκονται σb συµφωνία καd àγάπη µb τοfς îερεÖς καd τοfς îεροδιακόνους. Γι\ 
αéτe τeν λόγο çφείλουν νa öρχονται σb συνεννόηση µb τοfς îερεÖς ¬σον àφορÄ 
τeν qχο, τeν ïποÖο θa χρησιµοποιήσουν στa λειτουργικά, καθgς καd στa €σα, 
τa ïποÖα θa πάρουν. Περd αéτοÜ βλ. XAPAΛAMΠOYΣ, Xορδή, ¬π.π., σσ. 152-
156. 
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προσπάθεια τ΅ν πιστ΅ν στcν γενικώτερη âκκλησιαστικc ζωή, ποf 
âκφράζεται καd διa τÉς ψαλµωδίας, γιa νa •πάρχει καλύτερη 
πνευµατικc καρποφορία. ^O ποιµένας çφείλει νa διδάξει στe 
ποίµνιό του τc σωστc îεράρχηση τ΅ν διαφόρων àξι΅ν. 

^O ποιµένας âκφράζεται πρeς τe ποίµνιό του µb διάφορους 
τρόπους: µb τe κήρυγµα, τe ζωντανe παράδειγµα, τdς πατρικbς 
νουθεσίες, τcν âκκλησιαστικc µουσικc κ. ô. ^H τελευταία µπορεÖ 
νa εrναι ≤να σηµαντικe âργαλεÖο στa χέρια τοÜ ποιµένα, œστε νa 
συγκινεÖ τοfς πιστούς, ôσχετα iν γνωρίζουν j ùχι µουσική. Αéτe 
θa γίνει µb τc σωστc çργάνωση τÉς λατρείας, δηλαδc νa µcν εrναι 
µονότονη, àνιαρc καd χωρdς νa δίνει τa κίνητρα âκεÖνα, διa τ΅ν 
ïποίων ï πιστeς θa δηµιουργοÜσε µιa σωστc σχέση µb τeν 
ποιµένα καd τeν Θεό. 

Διa µέσου τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς καd τÉς 
•µνολογίας ï ποιµένας âκφράζει τa çρθόδοξα δόγµατα τÉς 
\Eκκλησίας5. Τόσο ï âγγράµµατος ¬σο καd ï àγράµµατος πιστeς 
µπορεÖ διa µέσου τÉς •µνολογίας νa µάθει τc διδασκαλία τÉς 
\Ορθόδοξης \Eκκλησίας. 

Tόσο ï ποιµένας, ¬σο καd ï πιστός, πρέπει νa βιώνουν τcν 
ψαλµωδία, ½ς ≤να τρόπο προσευχÉς καd àναφορÄς τους πρeς τeν 
Θεό. ≠Oπως àναφέρει \Iωάννης ï Σιναΐτης, •πάρχουν διάφοροι 
τρόποι, µb τοfς ïποίους τελεÖται µιa àγρυπνία, ¬πως µb 
προσευχή, µb ψαλµωδία, µb àνάγνωση, µb âργόχειρο j µb τc µνήµη 
τοÜ θανάτου6. ^Η ψαλµωδία, ½ς ≤να µέσο âπικοινωνίας µb τeν 

                                     
5 Bλ. τa Δογµατικa Θεοτοκία στcν àκολουθία τοÜ MικροÜ ^EσπερινοÜ, καθgς 
καd τe «Πρ΅τον Θεοτοκίον τοÜ ¦χου» στcν àκολουθία τοÜ Mεγάλου 
^EσπερινοÜ. Γιa τe θέµα αéτe βλ. ΨAPIANOY, Θεοτόκος, ¬π.π., σ. 6 καd σσ. 
16-17, •ποσηµ. 11. 
6 Bλ. IΩANNOY, KλÖµαξ, Λόγος IΘ΄ (K΄), Περd àγρυπνίας σωµατικÉς, π΅ς διa 
ταύτης γίνεται ™ τοÜ πνεύµατος καd π΅ς δεÖ ταύτην µετιέναι, στ. 1, σσ. 230-231. 
PG 88, 940CD. ^O Kύριος δίδαξε τοfς µαθητές του νa προσεύχονται µb τcν 
Kυριακc προσευχή, δηλ. τe «Πάτερ ™µ΅ν…». Bλ. Mατθ. στ΄, 9-13. Λουκ. ια΄, 2-
4. ^Yπάρχει àκόµη ™ νοερa j µονολόγιστη εéχή, ™ ïποία εrναι ™ àδιάκοπη 
âπανάληψη τÉς λεγόµενης προσευχÉς τοÜ \IησοÜ, δηλαδc τe «Kύριε \IησοÜ 
Xριστέ, Yîb τοÜ ΘεοÜ, âλέησόν µε τeν êµαρτωλόν». Περd αéτοÜ βλ. 
XAMΠAKH, ¬π.π., σσ. 186-212. \Aναφερόµενος ï µητρ. Δ. Ψαριανeς στcν 
àναγκαιότητα νa προσεύχονται οî πιστοί, ψάλλοντες, τονίζει καd τa àκόλουθα: 
«Aéτe εrναι öργον καd καθÉκον τ΅ν îερ΅ν ποιµένων πρ΅τον καd τ΅ν îερ΅ν 
ψαλτ΅ν τÉς \Eκκλησίας ≈στερον· νa µάθωµεν νa προσευχώµεθα, ψάλλοντες, 
καd εrναι αéτeς ï àσφαλέστερος τρόπος νa ψάλλωµεν çρθά, ¬ταν δbν 
λησµον΅µεν ¬τι κατa τcν œραν τÉς ψαλµ ωδίας προσευχόµεθα». ΨAPIANOY, 
\Eξήγησις, ¬π.π., σ. 14. 
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Θεό, εrναι σηµαντική, ùχι µόνο γιa τοfς µοναχοfς àλλa καd γιa 
τοfς κοσµικούς. Αéτe πρέπει νa âκµεταλλευθεÖ ï ποιµένας καd νa 
βρεÖ κατάλληλους τρόπους, œστε µb µιa àγρυπνία τeν µήνα νa 
δώσει µιa διαφορετικc àκουστικc παράσταση στοfς πιστούς. 
Κάθε Κυριακc àκούγονται τa €δια µέλη, âν΅ σb µιa àγρυπνία θa 
àκουστεÖ κάτι διαφορετικe καd öτσι θa •πάρχει ποικιλία. \Επίσης 
≤νας ëσπερινeς µπορεÖ νa γίνει πιe πανηγυρικός, âπειδc ™ âνορία 
γιορτάζει κάτι διαφορετικό. Εrναι σηµαντικe νa δοÜµε µb ποιοfς 
τρόπους θa àξιοποιήσει ï ποιµένας τc µουσική, œστε νa δώσει 
διαφορετικbς παραστάσεις διa τÉς µουσικÉς στοfς πιστούς. 

\ΑφοÜ ™ ποιµαίνουσα \Eκκλησία φέρει τcν εéθύνη γιa ¬,τι 
πραγµατοποιεÖται µέσα στeν âκκλησιαστικe χ΅ρο, συνεπάγεται 
¬τι φέρει εéθύνη καd γιa τcν διαφύλαξη τÉς πατροπαράδοτης 
τέχνης τÉς ψαλµωδίας7. ^Η âκκλησιαστικc µουσική, ™ ïποία 
âντάσσεται µέσα στcν γενικώτερη âκκλησιαστικc παράδοση, εrναι 
καd αéτc ≤να στοιχεÖο, τe ïποÖο χρήζει ¨διαίτερης προσοχÉς àπe 
τcν σύγχρονη \Εκκλησία, àποδίδει δb τοfς καρπούς της στοfς 
πιστούς, ¬ταν οî ôνθρωποι µάθουν νa âκτελοÜν σωστa τοfς 
≈µνους, ôν οî ποιµένες καd οî ψάλτες µποροÜν νa προσαρµόζουν 
στe χωροχρόνο τοfς ≈µνους, γιa νa µποροÜν οî πιστοd νa 
συµµετέχουν στa ψαλλόµενα j χωρdς νa àλλοιώνει τe χρ΅µα τÉς 
βυζαντινÉς µελωδίας, ποf εrναι ≤να στοιχεÖο âπιτυχίας τÉς 
λατρείας. ^Η ποιµαντικc µέριµνα τÉς \Εκκλησίας διαφαίνεται 
µέσα στcν îστορική της πορεία, ¬ταν µb ποικίλους κανονισµοfς 
καd συνοδικbς àποφάσεις ρυθµίζει τa διάφορα θέµατα, ποf 
àφοροÜν τcν ψαλµωδία8. ^H âκκλησιαστικc µουσική, ¬πως 

                                     
7 Περd τÉς àναγκαιότητας νa διαφυλάξουν οî ποιµένες, ½ς κόρην çφθαλµοÜ, 
τcν παραδοθεÖσαν ψαλτικc τέχνη ï µητρ. Δ. Ψαριανeς àναφέρει τa ëξÉς: «^H 
εéθύνη πιέζει βαρεÖα τcν πνευµατικcν καd πολιτικcν ™γεσίαν τοÜ τόπου µας. Oî 
ποιµένες τÉς \Eκκλησίας, âφ\ ¬σον πρόκειται περd âκκλησιαστικοÜ θησαυροÜ, 
οî âργάται τÉς \Eπιστήµης, âφ\ ¬σον πρόκειται περd πνευµατικÉς àξίας, οî 
κυβερνÉται τÉς Πολιτείας, âφ\ ¬σον πρόκειται περd âθνικοÜ κεφαλαίου, ¬λοι 
ïµοÜ καd ≤καστος χωριστά, φέρουν βαρυτάτην εéθύνην öναντι τÉς 
διαφυλάξεως, τÉς µελέτης καd προαγωγÉς τÉς BυζαντινÉς MουσικÉς». 
ΨAPIANOY, \Aκάθιστος, ¬π.π., σσ. 22-23. 
8 ≠Οπως àναφέρεται στeν κανονισµe îερατικÉς διακονίας τοÜ Πατριαρχείου 
\Αλεξανδρείας, «οî ψάλται καθÉκον öχουσιν àπαραιτήτως νa ψάλλωσι... 
συµφώνως πρeς τaς •ποδείξεις τοÜ \Επισκόπου, καd âν ôλλαις \Ακολουθίαις 
ïσάκις καλοÜνται •πe τοÜ Προϊσταµένου τοÜ ναοÜ». ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ, Θεσµοί, 
¬π.π., σ. 91. \Ακόµη στe Καταστατικe τοÜ Πατριαρχείου Σερβίας ïρίζεται ¬τι ï 
âφηµέριος «µεριµν÷Ä διa τcν εéταξίαν, τcν µετ\ εéλαβείας καd çρθcν àνάγνωσιν 
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àναφέρει ï µητρ. Δ. Ψαριανός, δbν εrναι •πόθεση µόνο τ΅ν 
îεροψαλτ΅ν, οî ïποÖοι µπορεÖ νa εrναι καd καλλιτέχνες, πάντοτε 
¬µως πρέπει νa εrναι àληθινοd çρθόδοξοι χριστιανοί· εrναι καd 
•πόθεση τ΅ν îερέων9. 

≠Oπως àναφέρει ï καθηγητcς \A. Kεσελόπουλος, στe îερe 
βÉµα, καd γενικώτερα µέσα στeν îερe ναό, πρέπει νa 
àποφεύγονται ™ βιασύνη, οî ôτακτες κινήσεις, οî περιττbς 
συζητήσεις καd ™ àµετροέπεια, οî âκνευρισµοί, ™ âπιτηδευµένη καd 
προσποιητc ψαλµωδία· ¬λα αéτa δbν δηµιουργοÜν λατρευτικc 
àτµόσφαιρα καd προδίδουν λειτουργό, ποf πλησιάζει τe 
θυσιαστήριο µb ùχι àνεπαίσχυντο πρόσωπο10. 

^Ο îεράρχης σb κάθε µητρόπολη j ï îερέας σb κάθε âνορία 
πρέπει νa φροντίζει νa συγκεντρώνει τοfς ψάλτες καd νa τοfς 
κάνει σεµινάρια γιa τe π΅ς πρέπει νa στέκονται στe ψαλτήρι, γιa 
τe π΅ς πρέπει νa âκτελοÜν τοfς ≈µνους, γιa τe π΅ς πρέπει νa 
σέβονται τeν îερέα καd γιa τe π΅ς πρέπει νa εrναι 
συγκεντρωµένοι στa ψαλλόµενα καd νa µc κοιτάζουν τeν κόσµο. 
Πολλbς φορbς οî ψάλτες συλλαµβάνονται ôλλα νa ψάλλουν καd 
ôλλα νa σκέφτονται. \Αναφερόµενος ≤νας ≈µνος τÉς \Εκκλησίας 
σ\ αéτe τe γεγονός, τονίζει ¬τι «πολλάκις τcν •µνωδίαν âκτελ΅ν, 
ε•ρέθην τcν êµαρτίαν âκπληρ΅ν, τFÉ µbν γλώττFη ÷ôσµατα 
φθεγγόµενος, τFÉ δb ψυχFÉ ôτοπα λογιζόµενος»11. ^Ο ποιµένας 

                                                                                     
καd ψαλµ ωδίαν κατa τaς \Ακολουθίας...». ≠Οπ.π., σ. 242. Τa €δια 
περιγράφονται καd στeν Καταστατικe Χάρτη τοÜ Πατριαρχείου Βουλγαρίας, 
¬που τονίζεται ¬τι ï âφηµέριος «φροντίζει περd τÉς εéταξίας καd τÉς εéλαβοÜς 
àναγνώσεως καd ψαλµ ωδίας κατa τcν θείαν λατρείαν...». ≠Οπ.π., σ. 365. Στe 
Καταστατικe τοÜ Πατριαρχείου Ρουµανίας τονίζεται ¬τι «οî ψάλται... 
âκλέγονται καd διορίζονται •πe τοÜ ο¨κείου \Αρχιερέως». ≠Οπ.π., σ. 305. 
9 Bλ. ΨAPIANOY, Συµβολή, ¬π.π., σ. 7. ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, \Eξήγησις, ¬π.π., σ. 16. 
≠Oπως àναφέρει àκόµη ï µητρ. Δ. Ψαριανός, «™ çρθόδοξος ψαλµ ωδία εrναι 
αéστηρ΅ς âκκλησιαστικeν µέλος (ποίησις καd µουσική), îερατικοÜ καd 
λειτουργικοÜ χαρακτÉρος, χωριστeν àπe τeν âκτeς τοÜ ναοÜ κόσµον, 
àπηλλαγµένον àπe κάθε βέβηλον στοιχεÖον καd àµέσως καd σαφ΅ς 
διακρινόµενον àπe τe κοσµικeν ÷pσµα». ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Bυζαντινή, ¬π.π., σ. 3. 
10 Bλ. KEΣEΛOΠOYΛOY, Προτάσεις, σ. 137. ≠Οπως àναφέρει ï καθηγητcς π. 
\Α. Γκίκας «πολλbς φορbς συναντοÜµε τeν îερέα νa àναζητεÖ κατa τcν œρα τÉς 
àκολουθίας ποιe ëωθινe εéαγγέλιο j ποιa εéαγγελικc περικοπc θa àναγνώσει 
κατa τc θεία Λειτουργία. \Επίσης τeν ψάλτη νa ψάχνει τcν τελευταία στιγµc 
γιa τcν περικοπc τοÜ \Αποστόλου ποf πρόκειται νa διαβάσει». ΓΚΙΚΑ, 
Λειτουργία, σ. 37. 
11 Στιχηρe τροπάριο, àπόστιχα τ΅ν α€νων, ùρθρος Δευτέρας πρωί, qχος γ΄. Βλ. 
\Αποφθέγµατα Πατέρων, Περd τοÜ δεÖν πάντοτε νήφειν, SC 474, 142: «Μέγα 
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πρέπει νa µεριµνήσει öτσι œστε οî ψάλτες µέσα στeν ναe νa µc 
ψάλλουν µb ≈φος τραγουδιστÉ, àλλa νa ψάλλουν µb κατάνυξη καd 
εéλάβεια, öχοντας πάντοτε λειτουργικc συνείδηση12. ^O ναeς δbν 
πρέπει νa µεταβληθεÖ σb θέατρο, ¬που πÄµε, γιa νa δοÜµε µιa 
παράσταση13. Tdς €διες àπόψεις, ¬σον àφορÄ τeν τρόπο 
ψαλµωδίας, âκφράζει καd ï \Aλέξανδρος Παπαδιαµάντης στa 
διηγήµατά του. ^Iεραρχικa τοποθετεÖ πρ΅τα τcν εéλάβεια καd τcν 
àληθινc µετοχc στc λατρεία καd öπειτα τcν ψαλτικc àπόδοση τ΅ν 
≈µνων14. 

Παράλληλα µb τcν ψαλµωδία διa τÉς φωνÉς •πάρχει καd ™ 
âσωτερικc ψαλµωδία διa τÉς σκέψεως. \Aναφερόµενος ï îερeς 
Xρυσόστοµος στe γεγονeς αéτό, τονίζει ¬τι «öξεστι καd χωρdς 
φωνÉς ψάλλειν, τÉς διανοίας öνδον äχούσης. Oé γaρ àνθρώποις 
ψάλλοµεν, àλλa Θε΅ τ΅ δυναµένω καd καρδίας àκοÜσαι, καd ε¨ς 

                                                                                     
µbν τe àπερισπάστως προσεύχεσθαι, µεÖζον δb καd τe ψάλλειν àπερισπάστως». 
Πρβλ. ΣΚΑΛΤΣΗ, ΘηκαρÄς, ¬π.π., σσ. 42-43, •ποσηµ. 11. 
12 Bλ. ΨAPIANOY, Λειτουργία, ¬π.π., σ. 174: «^H \Eκκλησία δbν θέλει 
καλλιτέχνες καd τραγουδιστές, àλλa àνθρώπους µb îερατικc καd λειτουργικc 
συνείδηση, ποf νa θέλουν καd νa ξέρουν νa µεταχειρισθοÜν τcν ¬ποια φωνc 
τοfς öδωκε ï Θεός». ≠Oπως àναφέρει àκόµη ï µητρ. Δ. Ψαριανός, «™ âπίδειξις 
δεξιοτεχνίας καταστρέφει τcν τέχνην. ^H δεξιοτεχνία δbν εrναι τέχνη, καθgς ï 
àκροβάτης δbν δύναται νa θεωρηθ FÉ äθοποιός». ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, Θεοτόκος, ¬π.π., 
σσ. 29-31, •ποσηµ. 30. ≠Οπως àναφέρεται στeν κανονισµe îερατικÉς διακονίας 
τοÜ Πατριαρχείου \Αλεξανδρείας, οî ψάλτες «çφείλουσι νa ψάλλωσιν âµµελ΅ς 
καd ε¨ς ≈φος σεµνeν καd âκκλησιαστικeν καd νa àναγινώσκωσιν εéλαβ΅ς καd 
εéκριν΅ς τa διατεταγµένα àναγνώσµατα». ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ, Θεσµοί, ¬π.π., σ. 
91. 
13 Bλ. ΨAPIANOY, Λειτουργία, ¬π.π., σ. 176. 
14 Bλ. KEΣEΛOΠOYΛOY, ¬π.π., σ. 155: «Oî îερεÖς τ΅ν - σκιαθίτικων 
¨διαίτερα - διηγηµάτων τοÜ Παπαδιαµάντη ξέρουν τί ψάλλουν, καd εrναι 
àρκετa ο¨κεÖοι µb τa νοήµατα τ΅ν ψαλλοµένων. Γίνονται παραφθορbς λέξεων 
στe ψάλσιµο, àλλa µόνο àπe τeν êπλe λαe καd τοfς ψάλτες, τοfς ïποίους οî 
îερεÖς, ùχι µόνον δbν àποθαρρύνουν καd δbν àποτρέπουν, àλλά, àντίθετα, τοfς 
παρακινοÜν νa ψάλλουν. ^O Παπαδιαµάντης δbν θεωρεÖ àσφαλ΅ς σωστότερο 
τρόπο àναγνώσεως âκεÖνον ποf παραφθείρει τe νόηµα τ΅ν λέξεων, οûτε 
καλύτερο ψάλσιµο âκεÖνο ποf àποκοιµίζει τe âκκλησίασµα. ≠Oµως πρdν àπe 
τcν àναγνωστικc j τcν ψαλτικc àπόδοση τοποθετεÖ τcν εéλάβεια καd τcν 
àληθινc µετοχc στc λατρεία. Δbν àποδέχεται ≤ναν âγωιστc καd •περόπτη ψάλτη 
j παπÄ, ¬σο ½ραία φωνc καd iν öχει, j ¬σο τέλεια κι iν àποδίδει àναγνώσµατα 
καd ≈µνους. ^O κÜρ \AλεξανδρÉς ï ψάλτης, µπορεÖ µb τeν τρόπο τÉς 
àναγνώσεώς του νa àποκοίµιζε τοfς νυσταγµένους στa στασίδια του, àλλa ‘ï 
àγαθeς γέρων qτο âκ τοÜ àµιµήτου âκείνου τύπου τ΅ν ψαλτ΅ν, zν τe γένος 
âξέλιπε δυστυχ΅ς σήµερον. ‰Eψαλλε κακ΅ς µέν, àλλ\ εéλαβ΅ς καd µετ\ 
α¨σθήµατος’». 
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τa àπόW®ητα τÉς διανοίας ™µ΅ν ε¨σελθεÖν»15. Γι\ αéτe ï 
àπόστολος ΠαÜλος àναφέρει «τe... τί προσευξόµεθα καθe δεÖ οéκ 
ο€δαµεν, àλλ\ αéτe τe ΠνεÜµα •περεντυγχάνει •πbρ ™µ΅ν 
στεναγµοÖς àλαλήτοις· ï δb âρευν΅ν τaς καρδίας οrδε τί τe 
φρόνηµα τοÜ Πνεύµατος, ¬τι κατa Θεeν âντυγχάνει •πbρ 
êγίων»16. 

^Η ποιµαντικc µέριµνα τÉς \Εκκλησίας πρέπει νa 
προεκταθεÖ καd στa κωφάλαλα ôτοµα, τa ïποÖα στεροÜνται τ΅ν 
φυσικ΅ν àκουστικ΅ν îκανοτήτων. ΜπορεÖ νa λείπει ™ µουσικc 
στοfς κωφάλαλους, οî ïποÖοι δbν öχουν µουσικbς παραστάσεις 
καd δbν µποροÜν νa àντιληφθοÜν τc µουσική, àλλa µπορεÖ νa 
γίνει µιa ôλλη διευθέτηση àπe τcν ποιµαίνουσα \Εκκλησία· 
µποροÜν σb καθορισµένες ™µεροµηνίες καd ναοfς νa γίνονται οî 
àκολουθίες καθgς καd ™ θεία Λειτουργία στc νοηµατικc γλ΅σσα17. 

^O îεροψάλτης πρέπει νa ε¨σέλθει στe πνεÜµα τ΅ν ≈µνων 
καd τοÜ συνθέτη. Mόνο τότε θa µπορέσει νa ëρµηνεύσει σωστa 
τeν ≈µνο. Γι\ αéτe πρέπει νa θεωρήσουµε ¬τι ™ καλλιτεχνικc 
ëρµηνεία τ΅ν ≈µνων εrναι öργο âξ €σου σηµαντικe µb τcν 

                                     
15 IΩANNOY XPYΣOΣTOMOY, ^Oµιλ. ε¨ς τeν MA΄ Ψαλµόν, PG 55, 159. Βλ. 
ΣΚΑΛΤΣΗ, ΘηκαρÄς, ¬π.π., σ. 59. 
16 Pωµ. η΄, 26-27. 
17 Στc συνάφεια αéτc πρέπει νa γίνει διάκριση µεταξf τ΅ν àτόµων, τa ïποÖα 
εrναι âκ γενετÉς κωφάλαλα καd στa ôτοµα, τa ïποÖα öχουν àπολέσει τcν 
α€σθηση τÉς àκοÉς κατa τc διάρκεια τÉς ζωÉς τους. Στcν πρώτη περίπτωση τa 
ôτοµα αéτa δbν öχουν καθόλου µουσικbς παραστάσεις, âν΅ στc δεύτερη 
περίπτωση τa ôτοµα öχουν µέσα στcν ψυχή τους µουσικbς παραστάσεις, àφοÜ 
προτοÜ χάσουν τcν α€σθηση τÉς àκοÉς εrχαν προσλαµβανόµενες µουσικbς 
παραστάσεις. Γι\ αéτe καd στc µουσικc •πάρχει διάκριση τÉς φυσικÉς καd τÉς 
νοερÄς àκοÉς (naturally καd mentally). ≠Eνας µαθητευόµενος µουσικeς j 
συνθέτης àρχικa àκούει τc µουσικc φυσικa µb τcν àκοή του. Σταδιακa ¬µως ™ 
µουσικc ε¨σέρχεται στe εrναι του, καd πλέον öχει τc δυνατότητα νa τcν àκούει 
νοερά. ^O Λούντβιχ φaν Mπετόβεν συνέθεσε öργα, τa ïποÖα öχουν µείνει στcν 
îστορία ½ς àριστουργήµατα, ¬πως τcν âνάτη συµφωνία του, σb περίοδο, κατa 
τcν ïποία àδυνατοÜσε, λόγω κώφωσης, νa àκούσει αéτά, τa ïποÖα öγραφε. 
≠Oµως ¬,τι öγραφε •πÉρχε µέσα του καd τe ôκουγε νοερά. Περd αéτοÜ βλ. 
JOSEPH KERMAN, ALAN TYSON (text), DOUGLAS JOHNSON (work-list), 
WILLIAM DRABKIN (bibliography), Beethoven Ludwing van, NGDMM, τ. 2, 
σσ. 354-414. KENNEDY, Dictionary, σσ. 59-61. ≠Oπως àναφέρει ï Kώστας-
Nότης ΣαντοριναÖος, «τa àντικείµενα τÉς α¨σθητικÉς µουσικÉς, σaν öµπρακτα 
συναισθήµατα, µεταβάλλονται σb νοερa µb τeν €διο τρόπο, ποf κάθε öµπρακτη 
âνέργεια τÉς διανοίας µας µεταβάλλεται σb νοερή, µb µεταβολc τοÜ öµπρακτου 
τραγουδιοÜ σb νοερe τραγοÜδι καd τÉς öµπρακτης χρήσεως τοÜ λόγου σb νοερc 
χρÉσι του». ΣANTOPINAIOY, Ψυχολογία, σ. 103, 132. 



 200 

καλλιτεχνικc δηµιουργία τους. ≠Oπως παραστατικa àναφέρει ï 
µητρ. Δ. Ψαριανός, «ï ψάλτης, προικισµένος •πe τ΅ν 
àπαραιτήτων φυσικ΅ν προσόντων, πρέπει νa öχ Fη τcν âσωτερικcν 
δύναµιν νa θαυµατουργ FÉ καd νa λέγFη ε¨ς τcν διa τ΅ν µουσικ΅ν 
συµβόλων σωζοµένην µουσικcν τοÜ παρελθόντος, ‘™ παÖς 
âγείρου’»18. 

≠Ενα πρόβληµα, ποf δηµιουργεÖται στcν κατανόηση τ΅ν 
≈µνων, θa µποροÜσε νa àποτελέσει, âκτeς àπe τc δυσκολία τÉς 
µουσικÉς, καd ™ γλ΅σσα τ΅ν ≈µνων. ^O ποιµένας καd ï 
îεροψάλτης δbν πρέπει νa κάνουν àκόµη πιe δύσκολη τcν ¬λη 
•πόθεση, καd öτσι οî πιστοd νa βρίσκουν διπλÉ δικαιολογία, ¬τι 
àφ\ ëνeς µbν δbν κατανοοÜν τc γλ΅σσα καd àφ\ ëτέρου, λόγω τÉς 
κακÉς ôρθρωσης, δbν àντιλαµβάνονται τa ψαλλόµενα. \Ακόµη 
•πάρχει ™ δυνατότητα νέων δηµιουργι΅ν τόσο στe χ΅ρο τÉς 
•µνολογίας ¬σο καd στe χ΅ρο τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, οî 
ïποÖες θa àντικαταστήσουν τdς παλιές. \Ασφαλ΅ς κάθε νέα 
δηµιουργία θa πρέπει νa εrναι àπόρροια τÉς γενικώτερης 
âκκλησιαστικÉς παραδόσεως, καd ùχι νa εrναι ξεκοµµένη àπe 
αéτή. 

≠Οπως àναφέρθηκε, ï ±γιος Nεκτάριος, âκφράζοντας µιa 
àκραία θέση, τονίζει ¬τι ¬σοι κληρικοd δbν γνωρίζουν βυζαντινc 
µουσικc εrναι àνάξιοι γιa τe àξίωµα τÉς îερωσύνης καd 
àρχιερωσύνης. ^O λόγος γιατd εrναι àνάξιοι γιa τe àξίωµα τÉς 
îερωσύνης καd àρχιερωσύνης εrναι πρ΅τον, διότι δbν θa µποροÜν 
νa âπιτελοÜν τa îερατικa καd àρχιερατικά τους καθήκοντα, καd 
δεύτερον θa âλέγχονται àπe τοfς îεραρχικa κατώτερούς τους ¬τι 
δbν γνωρίζουν βυζαντινc µουσική19. Γνωρίζουµε ¬τι στcν 

                                     
18 ΨAPIANOY, Θεοτόκος, ¬π.π., σσ. 13-14, •ποσηµ. 9. 
19 Bλ. NEKTAPIOY AΓIOY, ¬π.π., σ. 126: «Διατί εrναι àναγκαία ™ 
âκκλησιαστικc µόρφωσις; 
Διότι ôνευ âκκλησιαστικÉς µορφώσεως àδυνατεÖ νa âκπληρώσ Fη τa 
âπιβαλλόµενα αéτ΅ îερa καθήκοντα, καd θa âδεÖτο διδασκάλων, âν οxς οyτος 
üφειλε νa Fw τ΅ν ôλλων διδάσκαλος. 
Tί âννοοÜµεν λέγοντες \Eκκλησιαστικcν µόρφωσιν; 
Tcν âντελÉ γν΅σιν τÉς îερÄς παραδόσεως τÉς \Eκκλησίας, τcν \Eκκλ. Τάξιν, 
τaς τυπικaς διατάξεις, τaς àκολουθίας, καd âν γένει τcν καθόλου τÉς \Eκκλ. 
Λειτουργίαν καd τcν \Eκκλησιαστικcν Mουσικήν. 
Oî τούτων τ΅ν γνώσεων âστερηµένοι ε¨σd κατάλληλοι διa τcν îερωσύνην καd 
µάλιστα διa τcν àρχιερωσύνην; 
Oéχί· διότι στεροÜνται âκείνων τ΅ν γνώσεων àκριβ΅ς, zν öδει νa öχωσι 
πληρεστάτην γν΅σιν. Διότι διa µόνων τ΅ν γνώσεων αéτ΅ν δύνανται 
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\Εκκλησία τa àτοµικa χαρίσµατα τοÜ καθ\ ëνeς àξιοποιοÜνται, 
γιατd εrναι δωρεbς τοÜ ^Αγίου Πνεύµατος στeν κάθε ôνθρωπο καd 
παίζουν τe ρόλο τ΅ν ταλάντων στcν παραβολή20. ^Ο ôνθρωπος 
δbν ε¨σέρχεται µb µιa âκµηδένιση τÉς προσωπικότητάς του στe 
âκκλησιαστικe öργο, àλλa γίνεται ≤να δοχεÖο τÉς χάριτος γιa νa 
µπορεÖ νa àξιοποιήσει τa χαρίσµατά του. Κάποιος, ποf öχει καλc 
φωνc γιa νa τcν àξιοποιήσει πρέπει νa τcν καλλιεργήσει καd 
πρέπει νa µάθει νa τcν χρησιµοποιεÖ σωστά. Καd οî îερεÖς, ποf 
öχουν τe χάρισµα αéτe τÉς φωνÉς, πρέπει νa τe καλλιεργοÜν ¬σο 
τe δυνατeν καλύτερα. Tcν ôποψη ¬τι ï ποιµένας πρέπει νa 
àναπτύσσει τa διάφορα àτοµικά του χαρίσµατα, µεταξf τ΅ν 
ïποίων καd τe χάρισµα τÉς ψαλµωδίας, âκφράζει καd ï καθηγητcς 
π. \A. Γκίκας21. 

^Η àρχέγονη \Εκκλησία δbν τήρησε συντηρητικc στάση 
àπέναντι στdς âκκλησιαστικbς τέχνες, àφοÜ ε¨σήγαγε καινούργια 
στοιχεÖα στc λατρεία, ¬πως καινούργιους ≈µνους22. ^Η àρχέγονη 
\Εκκλησία öδωσε τc δυνατότητα νa àναπτυχθοÜν ¬λα αéτa τa 
στοιχεÖα, νa àναπτυχθεÖ ™ λατρεία καθgς καd ™ Θεία Λειτουργία23. 
^Η \Εκκλησία âπιδέχεται αéτc τcν âξέλιξη, ™ ïποία •πηρετεÖ τdς 
ποιµαντικbς àνάγκες τ΅ν πιστ΅ν24. Παράλληλα ™ µουσικc δbν 
µιµεÖται τa κοσµικa σχήµατα. Γι\ αéτe καd ™ πρώτη \Εκκλησία 
àρνήθηκε τa κοσµικa σχήµατα καd δηµιούργησε δικές της µορφbς 

                                                                                     
àνελλιπ΅ς νa âκπληρ΅σι τa τοÜ îερατικοÜ αéτ΅ν àξιώµατος καθήκοντα. ‰Aνευ 
τ΅ν γνώσεων τούτων α΄) θa àδυνατ΅σι νa âπιτελ΅σιν αéτοd τa îερa α•τ΅ν 
καθήκοντα β΄) θa àγνο΅σι τcν îερaν παράδοσιν τÉς \Eκκλησίας, τe ôγραφον 
τοÜτο τεÜχος τοÜ Eéαγγελίου, καd γ΄) θa êµαρτάνωσι, σφάλλοντες, καd θa 
ταπεινοÜνται, καd θa âλέγχωνται •πe τ΅ν •ποδεεστέρων.» 
20 Βλ. Ματθ. κε΄, 14-30. 
21 Bλ. ΓKIKA, Ποιµαντική, ¬π.π., σ. 27: «Mεγάλη σηµασία γιa τcν τέχνη τÉς 
ποιµαντικÉς, ½ς âπιστήµης, τcν âποχc αéτc öχει καd ™ àντίληψη ¬τι τe χάρισµα 
τÉς îερωσύνης δbν âµποδίζει καθόλου τcν àνάπτυξη τ΅ν àτοµικ΅ν χαρισµάτων 
καd τc θεωρητικc καd âπιστηµονικc πρόοδο τ΅ν κληρικ΅ν, àντίθετα µb ¬,τι 
συνέβαινε προηγουµένως». Βλ. παράλληλα ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ, \Εκκλησία, 
σσ. 81-82. 
22 Bλ. BOYPΛH, Δογµατικοηθικαί, ¬π.π., σσ. 73-75. 
23 ^Η Θεία Λειτουργία àρχικa qταν µιa êπλc κλάση τοÜ ôρτου, µb τcν σχετικc 
εéλογία τοÜ ôρτου καd τοÜ ο€νου. Σήµερα öχει àναπτυχθεÖ σb ≤να ïλόκληρο 
σύστηµα. 
24 Παράλληλα ™ êγιογραφία πÉρε αéτc τcν µορφή, öτσι œστε νa βοηθÄ τοfς 
πιστοfς νa àντιλαµβάνονται τcν πνευµατικότητα τ΅ν êγίων. Γι\ αéτe στcν 
êγιογραφία δbν öχουµε µορφbς φυσικές, νατουραλιστικές, àλλa ï êγιογράφος 
προσπαθεÖ νa àποδώσει τe µυστικe καd •περβατικe στοιχεÖο. 
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γιa τc λατρεία καθgς καd τc διακονία τ΅ν πιστ΅ν. ^Η \Εκκλησία 
πρέπει νa εrναι παραδοσιακή, ùχι ¬µως συντηρητική25. 
Παράλληλα, παρa τe γεγονeς ¬τι âντeς τÉς \Eκκλησίας •πÉρχαν 
διαφόρων âθνοτήτων λαοί, οî ïποÖοι εrχαν ποικίλες µουσικbς 
παραδόσεις, οî ποιµένες διατήρησαν ëνιαία στάση, ¬σον àφορÄ 
τcν âκκλησιαστικc µουσική, γιa νa µπορεÖ öτσι καd αéτc νa 
âκφράζει τe çρθόδοξο âκκλησιαστικe βίωµα τοÜ πιστοÜ. Erναι 
χρέος τ΅ν ποιµένων νa διαφυλάξουν µb συνοδικοfς κανόνες καd 
ôλλα µέτρα, ποf µποροÜν νa πάρουν, τcν âκκλησιαστικc µουσικc 
àπe στοιχεÖα καινοφανÉ καd πολλbς φορbς ξενόφερτα καd 
âξωγενÉ26. 

Kύρια µέριµνα τοÜ ποιµένα εrναι ™ στελέχωση τ΅ν 
ψαλτηρίων µb îκανοfς καd προσοντούχους îεροψάλτες, οî ïποÖοι 
θa εrναι κάτοχοι πτυχίου καd διπλώµατος âκκλησιαστικÉς 
µουσικÉς καd οî ïποÖοι θa àποδίδουν ¬σο τe δυνατe πιστότερα τe 
≈φος τ΅ν παραδοσιακ΅ν κλασσικ΅ν µελ΅ν27. Γιa τcν âπίτευξη 

                                     
25 Συντηρητικός, ½ς çρολογία, εrναι ≤νας ζηλωτής, µb •πέρµετρη προσήλωση 
στοfς τύπους. Παραδοσιακeς εrναι αéτός, ποf προσλαµβάνει τe παρελθόν, 
σaν στοιχεÖο, τe àφοµοιώνει καd τe ξαναπροσφέρει. ‰Ετσι ï παραδοσιακeς 
àκολουθεÖ τe σχÉµα πρόσληψη-àφοµοίωση-âπαναπροσφορά, καινούργια 
δηµιουργία. ^Ο συντηρητικeς παίρνει τeν τύπο, τeν âφαρµόζει καd öτσι δbν öχει 
οûτε πνεÜµα οûτε πνοc ζωÉς. Αéτe öπαθαν καd οî γραµµατεÖς καd ΦαρισαÖοι. 
Αéτe παθαίνουν καd οî πιστοί, ¬ταν θεωρήσουν ¬τι Παράδοση εrναι κάποια 
τυπικa âξωτερικa σχήµατα. hΑν ï πιστeς σταθεÖ στe τυπικe µέρος, τότε γίνεται 
συντηρητικός, iν àντίθετα àφήσει τa πράγµατα νa àκολουθήσουν τcν πορεία 
καd τe ποιµαντικe συµφέρον του, τότε εrναι παραδοσιακός. ^Η Παράδοση δbν 
εrναι µιa φόρµα, τcν ïποία àναπαράγουµε àλλa µιa καινούργια δηµιουργία µb 
βάσει τdς προγενέστερες µορφές. Συντηρητισµeς εrναι µιa φόρµα, ™ ïποία 
âπαναλαµβάνει τa σχήµατα χωρdς συµµετοχή. 
26 \Aσφαλ΅ς ™ âκκλησιαστικc µουσικc öχει δεχθεÖ καd ξένες âπιδράσεις, ¬µως 
αéτbς δbν àλλοίωσαν τeν οéσιαστικe χαρακτÉρά της, ï ïποÖος παρέµεινε 
àναλλοίωτος διa µέσου τ΅ν α¨ώνων. Bλ. ΨAPIANOY, \Eξήγησις, ¬π.π., σ. 14. 
27 ≠Οπως àναφέρεται στe Καταστατικe τοÜ Πατριαρχείου Ρουµανίας, «οî 
âκκλησιαστικοd ψάλται προέρχονται âκ τ΅ν àποφοίτων τ΅ν Σχολ΅ν  
âκκλησιαστικ΅ν ψαλτ΅ν καd διορίζονται ¦, ε¨ς περίπτωσιν âκλογÉς, 
àναγνωρίζονται •πe τοÜ \Επισκόπου, µετa πρότασιν τοÜ \ΕπαρχιακοÜ 
Συµβουλίου». ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΥ, Θεσµοί, ¬π.π., σ. 304. Βλ. καd ¬π.π., σσ. 307-
308. Στeν Καταστατικe Χάρτη τοÜ Πατριαρχείου Βουλγαρίας ïρίζεται ¬τι οî 
îεροψάλτες διορίζονται àπe τcν \Ενοριακc \Επιτροπή. Βλ. ¬π.π., σ. 369. ≠Οπως 
àναφέρει ï Κύπριος λόγιος îερέας, ο¨κονόµος Χαράλαµπος, «διa νa ψάλλ Fη τις 
Β. Μουσικcν δέον νa διδαχθ FÉ àπe ≠Ελληνα µουσικοδιδάσκαλον προσοντοÜχον 
καd àνεγνωρισµένον παρa τοÜ Ο¨κουµενικοÜ Πατριαρχείου· ùχι àπe àλλοεθνÉ 
οûτε àπe ≠Ελληνα διδαχθέντα •πe Εéρωπαίους, j àπe τa \ΩδεÖα· διότι οî 
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τοÜ στόχου αéτοÜ οî ποιµένες πρέπει νa διορίζουν σb κάθε 
µητρόπολη âπιτροπή, ™ ïποία νa àπαρτίζεται àπe ε¨δήµονες στeν 
τοµέα τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς καd οî ïποÖοι θa κρίνουν τcν 
îκανότητα j ùχι ëνeς îεροψάλτη νa στελεχώσει ≤να àναλόγιο. 
\Aσφαλ΅ς σb περιπτώσεις, ¬που δbν •πάρχουν ôνθρωποι îκανοd 
νa στελεχώσουν τa àναλόγια, ¬πως σb διάφορα χωριά, τότε 
µπορεÖ νa χρησιµοποιεÖται ï νόµος τÉς ο¨κονοµίας. Θa µποροÜν 
¬µως νa στελεχώσουν τa àναλόγια καd îεροψάλτες, οî ïποÖοι 
€σως νa µcν öχουν τa àπαιτούµενα προσόντα, θa γνωρίζουν ¬µως 
τa βασικa στοιχεÖα τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, καθgς καd τe 
τυπικe τÉς \Eκκλησίας28. 

^H ποιµαίνουσα \Eκκλησία πρέπει νa φροντίσει, œστε οî 
νέοι νa àγαπήσουν τe ψαλτήρι. Στdς µέρες µας, δυστυχ΅ς, εrναι 
δύσκολο νa βρεÖ κανεdς νέους, τοfς ïποίους νa προσελκύει τe 
àναλόγιο, àφοÜ θεωρεÖται àπηρχαιωµένο καd παρωχηµένο29. Γι\ 
αéτe εrναι καθÉκον τοÜ ποιµένα νa βρεÖ τοfς τρόπους âκείνους, 
διa τ΅ν ïποίων ™ âκκλησιαστικc µουσικc θa προσελκύσει τe 
âνδιαφέρον τ΅ν νέων àνθρώπων. Oî συναυλίες, ™ öκδοση 
διαφόρων öργων ψαλτικÉς τέχνης, ™ öκδοση ε¨δικοÜ περιοδικοÜ, 
τe ïποÖο νa àφορÄ τcν âκκλησιαστικc µουσική, ™ äχογράφηση 
âπιλεγµένων ≈µνων καd ™ àναπαραγωγή τους σb ψηφιακοfς 
δίσκους, οî συνεντεύξεις στa µέσα µαζικÉς âνηµέρωσης, ™ 
δηµιουργία σχολ΅ν βυζαντινÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, καd 
γενικa ™ µb κάθε τρόπο προβολc τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς, ¬λα 

                                                                                     
τοιοÜτοι âκτελοÜσι διαστήµατα τ΅ν τόνων τÉς ΕéρωπαϊκÉς Κλίµακος, ξηρa 
καd ôνευ ποιότητος». ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, Χορδή, σ. 91. Εrναι φανερe ¬τι ï 
ο¨κονόµος Χαράλαµπος διάκειται àρνητικa πρeς τa \ΩδεÖα τÉς âποχÉς του, 
διότι τότε δbν διδασκόταν στa èδεÖα τe γνήσιο βυζαντινe ≈φος καθgς καd τa 
σωστa διαστήµατα. ≠Οµως σήµερα τa πράγµατα öχουν àλλάξει καd àπe τa 
èδεÖα àποφοιτοÜν îεροψάλτες, οî ïποÖοι âκπροσωποÜν âπάξια τe γνήσιο 
βυζαντινe ≈φος. 
28 Oî ψάλτες, οî ïποÖοι âκτελοÜν τa διάφορα µέλη «πρακτικά», χωρdς δηλαδc 
νa öχουν µουσικe κείµενο µπροστά τους, àφοÜ δbν γνωρίζουν βυζαντινc 
µουσική, χρησιµοποιοÜν ½ς µελωδικά τους πρότυπα γιa τe σύντοµο 
στιχηραρικe µέλος τa «πρ΅τα Θεοτοκία τ΅ν ¦χων». Bλ. ΨAPIANOY, 
Θεοτόκος, ¬π.π., σ. 17, •ποσηµ. 12. Περd τοÜ ΤυπικοÜ τÉς \Εκκλησίας βλ. 
WELLESZ, History, ¬π.π., σ. 133-135. 
29 Bλ. ΨAPIANOY, Λειτουργία, ¬π.π., σ. 127: «Tοfς νέους δbν τοfς τραβάει 
πιa τe ψαλτήρι, γι\ αéτe καd δύσκολα µποροÜµε νa öχωµε àναγν΅στες καd 
ψάλτες, ùχι µόνο στa χωριά, àλλa καd στdς πόλεις». 
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αéτa θa συντελέσουν, öτσι œστε νa δηµιουργηθεÖ ≤να θετικe κλÖµα 
στc συνείδηση τ΅ν νέων γιa τcν ψαλτικc τέχνη. 

Mb τcν πάροδο τ΅ν α¨ώνων öχουν παρεισφρήσει στcν 
âκκλησιαστικc µουσικc διάφορα âξωγενÉ στοιχεÖα. ^Η 
âκκλησιαστικc µουσικc àναπτυσσοµένη µέσα στe περιβάλλον τÉς 
çθωµανικÉς αéτοκρατορίας âπηρεάστηκε àπe τοfς àνατολίτικους 
àµανέδες30. Παράλληλα στe νεοελληνικe κράτος öχουµε µb τeν 
âπηρεασµe τÉς δυτικÉς κουλτούρας τcν âπίδραση τÉς εéρωπαϊκÉς 
µουσικÉς31. ^Η λατρεία πρέπει νa àξιολογήσει τa àποτελέσµατα 
καd τ΅ν δύο αéτ΅ν παραδόσεων καd νa κρατήσει ¬τι καλύτερο 
öχουν, αéτe ποf âξυπηρετεÖ καλύτερα τe σκοπό της. Erναι χρέος 
àκόµη, τόσο τÉς ποιµαίνουσας \Eκκλησίας, ™ ïποία φέρει τcν 
ôµεση εéθύνη γιa τc σωστc ψαλµωδία στοfς îεροfς ναούς, ¬σο 
καd τ΅ν îεροψαλτ΅ν, νa àποκαθάρουν τcν âκκλησιαστικc 
µουσικc àπe ïποιαδήποτε âξωγενÉ στοιχεÖα32. 

                                     
30 ^Ο καθηγητcς π. \Α. Γκίκας διερωτÄται «µήπως ™ νεότερη πρακτικc ποf 
δηµιουργήθηκε µb τe νa δοθεÖ τe βάρος στcν περίτεχνη ψαλµωδία, 
προσαρµοσµένη στcν àνατολίτικη νωχελικότητα... προκαλεÖ κουραστικc 
âπιµήκυνση τοÜ λειτουργικοÜ χρόνου;». ΓΚΙΚΑ, Λειτουργία, ¬π.π., σ. 19. 
31 Bλ. ΨAPIANOY, Λειτουργία, ¬π.π., σ. 126: «Oûτε ï àνατολίτικος àµανές, 
οûτε ™ ëπτανησιακc καντάδα εrναι ™ ψαλµ ωδία τÉς \Eκκλησίας, àλλa ™ 
πατροπαράδοτη βυζαντινc λεγόµενη µουσική· µιa êπλÉ καd κατανυκτικc 
µελωδία, ποf τονίζει καd •πογραµµίζει τa νοήµατα τοÜ λόγου». Bλ. ¬π.π., σσ. 
150-151: «^H ψαλµ ωδία εrναι σήµερα γιa τcν \Eκκλησία µας ≤να πρόβληµα. 
Πρέπει νa ïµολογήσουµε ¬τι δbν àντιµετωπίσθηκε αéτe •πεύθυνα καd µb 
γνώση. ^Yπάρχει àκαταστασία στcν ψαλµ ωδία τÉς \Eκκλησίας, κι αéτe 
çφείλεται στc διαφορετικc καd λαθεµένη àντίληψη, ποf öχοµε γιa τcν 
âκκλησιαστικc µουσική. ‰Aλλοι νοµίζουν πώς, ¬σο πιe βαριa àνατολίτικα 
ψάλλοµε στc θεία λατρεία, τόσο πιe πολf βρισκόµαστε µέσα σb γνήσιο καd 
παραδοσιακe çρθόδοξο χ΅ρο. ‰Aλλοι πάλι, δÉθεν καλλιεργηµένοι, θέλουν στcν 
\Eκκλησία ‘εéρωπαϊκc’ µουσική, καd κάποιοι ôλλοι àκόµα νa βάλωµε êρµόνιο 
καd çρχήστρα µουσικ΅ν çργάνων στc θεία λατρεία. ‰Eτσι παρατηρεÖται µιa 
àκαταστασία, γιa νa µcν ποÜµε àναρχία, στcν âκκλησιαστικc ψαλµ ωδία, κι 
αéτe γίνεται α¨τία, œστε στcν àκοc τ΅ν χριστιαν΅ν νa µcν εrναι 
ξεκαθαρισµένο τe µουσικe ôκουσµα τ΅ν îερ΅ν ≈µνων τÉς θείας λατρείας». 
32 ^O µητρ. Δ. Ψαριανeς àναφέρει χαρακτηριστικa τa ëξÉς· «\Iδοf λοιπeν ≤να 
öργον πρeς τe παρόν, ποf àποτελεÖ προκαταρκτικeν στάδιον ε¨ς τcν 
âπιστηµονικcν µελέτην τÉς µεσαιωνικÉς µουσικÉς τÉς \Eκκλησίας µας· νa 
âξοβελίζωµεν âκ τÉς îερÄς ψαλµ ωδίας πÄν στοιχεÖον περd τοÜ ïποίου ™ 
ëλληνικc καd βυζαντινή µας καταγωγή, ™ φωτισµένη àντίληψίς µας, καd τe 
καλλιεργηµένον µουσικόν µας α€σθηµα µÄς πληροφοροÜν ¬τι δbν εrναι 
βυζαντινeν καd ëλληνικόν». ΨAPIANOY, \Eξήγησις, ¬π.π., σ. 14. 
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^O ποιµένας öχει χρέος νa µεριµνήσει, öτσι œστε νa 
χρησιµοποιοÜνται στοfς îεροfς ναοfς κατάλληλα µεγάφωνα, 
ρυθµισµένα στc σωστc öνταση33. Τώρα, ποf öχουµε µεγάλους 
ναούς, καd ™ àκουστικc τοÜ ναοÜ öχει δυσκολέψει καd οî ναοδόµοι 
δbν φροντίζουν, ¬πως παλιά, οî ναοd νa öχουν τc σωστc 
àκουστική, χρειάζεται ™ âνίσχυση τÉς φωνÉς µb τa ™λεκτρονικa 
µέσα. Αéτe εrναι ≤να ¨διαίτερα εéαίσθητο σηµεÖο καd θέλει 
¨διαίτερη µέριµνα, œστε νa µc δηµιουργεÖται àταξία καd 
παραφωνίες µέσα στcν \Εκκλησία. ^O qχος τ΅ν µεγαφώνων δbν 
πρέπει νa εrναι διαπεραστικeς καd κακÉς ποιότητας, àλλa 
προσαρµοσµένος στe γενικe κλÖµα, τe ïποÖο πρέπει νa •πάρχει 
στeν îερe χ΅ρο. ≠Oπως τa καντήλια καd τa κεριa φωτίζουν µb ≤να 
êπαλe φ΅ς τeν χ΅ρο j ¬πως τe θυµίαµα àναδίδει µιa êπαλc 
εéωδία, öτσι καd ï qχος τ΅ν µεγαφώνων πρέπει νa εrναι êπαλός, 
εéκρινcς καd νa δηµιουργεÖ εéχάριστο ôκουσµα. Στdς περιπτώσεις 
µάλιστα, ποf δbν •πάρχει àνάγκη νa χρησιµοποιοÜνται 
µεγάφωνα, ¬πως σb µικροfς ναοfς j σb παρεκκλήσια, τότε εrναι 
καλύτερα νa µc χρησιµοποιοÜνται, àφοÜ µb αéτe τeν τρόπο 
δηµιουργεÖται πιe κατανυκτικc àτµόσφαιρα. 

Στcν âνοριακc ψαλµωδία πρέπει νa γίνει προσπάθεια νa 
ψάλλει ¬λος ï λαός, γιa λόγους ùχι καλλιτεχνικοfς àλλa 
συµµετοχÉς στc λατρεία34. ^Η µονωδιακc ψαλµωδία δηµιουργεÖ 
πολλbς φορbς προβλήµατα, àφοÜ οî ôνθρωποι δbν µποροÜν νa 
àκολουθήσουν τe σχÉµα âκεÖνο, ποf βοηθÄ τοfς πιστοfς νa 
συµµετέχουν âνεργa στc λατρεία35. Erναι πρωτοχριστιανικc 

                                     
33 Βλ. ΓΚΙΚΑ, Λειτουργία, ¬π.π., σ. 19. 
34 Tcν €δια ôποψη τÉς µουσικÉς àγωγÉς τοÜ λαοÜ âκ µέρους τ΅ν ποιµένων öχει 
καd ï µητρ. Δ. Ψαριανός, λέγοντας ¬τι «ï λαός µας εrναι γεγονeς ¬τι στερεÖται 
µουσικÉς àγωγÉς καd ï λόγος εrναι ¬τι δbν τeν διδάσκοµεν νa ψάλλ Fη, €σως 
διότι καd ™µεÖς πολλάκις δbν ξεύροµεν τί ψάλλοµεν». ≠Oπ.π., σ. 14. ≠Οπως 
àναφέρει ï καθηγητcς π. \Α. Γκίκας «™ εéλάβεια καd ™ σεµνότητα τοÜ îερέα καd 
τοÜ îεροψάλτη πρέπει νa εrναι •ποβλητική, œστε ï λαeς νa •ποβάλλεται γιa νa 
παρακολουθεÖ καd νa •ποψάλλει τουλάχιστον τa êπλa µέλη». ΓΚΙΚΑ, 
Λειτουργία, ¬π.π., σ. 20. Καd πιe κάτω àναφέρει ¬τι «θa εrναι δυνατeν âπίσης 
νa δηµιουργηθεÖ µία διαφοροποιηµένη àτµόσφαιρα ½ς πρeς τeν τρόπο 
συµµετοχÉς τ΅ν πιστ΅ν. Δηλαδc νa çργανωθεÖ χορωδιακc ψαλµωδία, œστε οî 
πιστοd νa τc συνοδεύουν εéκολότερα». ≠Οπ.π., σ. 26. 
35 Περd αéτοÜ βλ. ΚΑΨΑΝΗ, \Εκκλησία, σ. 73. ≠Οπως χαρακτηριστικa 
διερωτÄται ï καθηγητcς π. \Α. Γκίκας «π΅ς εrναι λοιπeν δυνατeν νa βιώσουν 
οî πιστοί µας τe µυστήριο τÉς εéχαριστίας τοÜ ΘεοÜ, ¬ταν κατa τc συµµετοχή 
τους σb αéτe α¨σθάνονται êπλοd θεατές, παθητικοd δέκτες àγνώστων δυνάµεων 
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συνήθεια ™ συµµετοχc τοÜ ποιµνίου στcν κοινc ψαλµωδία36. 
≠Οταν λέµε κοινc ψαλµωδία δbν âννοοÜµε τcν âκτέλεση τ΅ν 
περίτεχνων ≈µνων, ¬πως προέκυψαν στc λατρεία σήµερα. Στcν 
πρώτη \Εκκλησία δbν •πÉρχαν µουσικa κοµµάτια, ¬πως 
χερουβικa j κοινωνικά, τa ïποÖα δηµιουργοÜν πρόβληµα, ¬ταν ï 
πιστeς δbν ξέρει νa ψάλλει, àλλa γινόταν µιa âµµελcς àπαγγελία. 
Διa τÉς κοινÉς ψαλµωδίας φανερώνεται ™ ëνότητα τ΅ν πιστ΅ν 
µέσα στeν σύνδεσµο τÉς âν Xριστ΅ àγάπης37. ΜπορεÖ καd σήµερα 
ï λαeς νa παιδαγωγηθεÖ καd νa κατηχηθεÖ µb ≤να τέτοιο τρόπο, 
œστε νa συµµετέχει στcν κοινc ψαλµωδία, δηλαδc οî ψάλτες νa 
êπλοποιήσουν τa àπαραίτητα µέλη καd νa προσπαθήσουν οî 
πιστοd νa σιγοψάλλουν κάποιους ≈µνους, οî ïποÖοι εrναι εûκολοι 
στcν àποµνηµόνευση, ¬πως π.χ. τe «Φ΅ς îλαρόν…» στeν 
ëσπερινe j «TαÖς πρεσβείαις τÉς Θεοτόκου» στc Θεία 
Λειτουργία38. ^Ο ποιµένας πρέπει νa µεριµνήσει, öτσι œστε νa 

                                                                                     
καd εéλογι΅ν, οî ïποÖες µόνον ½ς •περφυσικbς j µαγικbς δυνάµεις µποροÜν νa 
âκληφθοÜν;». ΓΚΙΚΑ, Λειτουργία, ¬π.π., σ. 32. 
36 Bλ. ΨAPIANOY, Λειτουργία, ¬π.π., σσ. 134-135: «\Aβασάνιστα πολλbς 
φορbς àκοÜµε καd λένε κάποιοι ¬τι στeν àρχαÖο καιρe öψαλλαν ¬λοι στcν 
\Eκκλησία, καd θέλουν νa âπαναφέρουν âκεÖνο τeν àρχαÖο τάχα τρόπο τÉς 
ψαλµ ωδίας. \Aλλ\ αéτe εrναι àνιστόρητο· ποτb στc θεία Λειτουργία δbν öψαλλε 
¬λη ™ σύναξη τ΅ν πιστ΅ν… ^H àλήθεια λοιπeν εrναι ¬τι δbν öψαλλε ποτb ¬λος 
ï λαός, àλλa öλεγαν µόνο τe ‘\Aµήν’, τe ‘Kύριε âλέησον’ καd τa âφύµνια τ΅ν 
ψαλµ΅ν». ≠Οπως àναφέρει ï Εéσέβιος Καισαρείας «παντeς δ\ οsν çργάνου 
µουσικοÜ γένοιτ\ iν τ΅ Θε΅ προσηνεστέρα ™ τ΅ν ΧριστοÜ λα΅ν συµφωνία, 
καθ\ mν âν πάσαις ταÖς τοÜ ΘεοÜ âκκλησίαις, ïµογνώµονι ψυχFÉ καd µι÷Ä 
διαθέσει, ïµοφροσύνFη τε καd ïµοδοξί÷α πίστεως καd εéσεβείας, ïµόφωνον µέλος 
âν ταÖς ψαλµολογίαις àναπέµποµεν». ΕΥΣΕΒΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, \Εξηγήσεις 
ε¨ς τοfς Ψαλµούς, κεφ. 91΄. PG 23, 1172D-1173Α. Βλ. ΣΚΑΛΤΣΗ, ΘηκαρÄς, 
¬π.π., σ. 18. \Αντίθετοι πρeς τcν κοινc λατρεία qταν οî Μεσσαλιανοd j Εéχίτες, 
¬πως çνοµάζονταν, οî ïποÖοι «τοfς τaς œρας ψάλλοντας» âξεµυκτήριζαν. Βλ. 
ΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, Μυριόβιβλον j Βιβλιοθήκη, ΝΒ΄, PG 
103, 92Α. Πρβλ. ΣΚΑΛΤΣΗ, ΘηκαρÄς, ¬π.π., σ. 30. \Αργότερα οî Βογόµιλοι, 
συνεχιστbς τ΅ν Μεσσαλιαν΅ν, àποστρέφονταν τοfς ≈µνους, τονίζοντας τcν 
κατa µόνας προσευχή. Βλ. ¬π.π. 
37 ≠Οπως àναφέρει ï π. \Α. \Αλεβιζόπουλος, «™ συµψαλµ ωδία δbν âξυπηρετεÖ 
σκοποfς πρακτικούς, οûτε εrναι ζήτηµα àρεσκείας καd εéχαριστήσεως, àλλa... 
εrναι öκφρασις τÉς οéσίας τÉς θείας λειτουργίας καd συνέπεια τÉς πίστεώς µας 
ε¨ς τcν Μίαν, ^Αγίαν, Καθολικcν καd \Αποστολικcν \Εκκλησίαν, ™ ïποία 
διέσωσεν πλήρως τcν öννοιαν τÉς κοινωνίας». ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ, 
\Εκκλησία, σ. 89. 
38 Tcν €δια ôποψη διατυπώνει καd ï \A. Γουσίδης. Bλ. ΓOYΣIΔH, ¬π.π., σ. 143: 
«^H öξαρση τÉς àνάγκης νa γίνει ™ \Eκκλησία µιa κοινωνία σb ¬λες τdς 
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•πάρχει µιa êρµονικc συνήχηση âντeς τοÜ âκκλησιαστικοÜ 
χώρου, καd ùχι àκαταστασία καd àταξία39. 

Μιa âνορία θa πρέπει νa àξιοποιήσει ο¨κονοµικa µέσα, 
γιa νa δηµιουργήσει µόνιµους ψαλτικοfς χορούς, καd νa στηρίζει 
ο¨κονοµικa τc χορωδία, γιa νa µπορέσει νa çργανωθεÖ καd νa 
•πάρχει ποιότητα στc ψαλµωδία40. \Aκόµη οî χοροd αéτοd 
µποροÜν νa πραγµατοποιοÜν âκδηλώσεις καd συναυλίες καd στe 
âξωτερικό, µb σκοπe τc διάδοση τοÜ γνήσιου βυζαντινοÜ ≈φους 
τÉς ψαλτικÉς τέχνης. 

^Ο ποιµένας πρέπει νa φροντίζει, σb συνεργασία µb τeν 
ψάλτη, γιa τe ≈φος τÉς µουσικÉς âπένδυσης τ΅ν àκολουθι΅ν καd 
κυρίως τÉς Θείας Λειτουργίας. ^Η µουσική, ποf χρησιµοποιεÖται, 
πρέπει νa àντιστοιχεÖ στe ≈φος τÉς ™µέρας. hΑν ™ ™µέρα εrναι 
πένθιµη, τότε ™ ψαλµωδία νa εrναι πένθιµη, iν εrναι χαρούµενη, 
τότε ™ ψαλµωδία νa εrναι χαρµόσυνη, iν εrναι πανηγυρική, τότε ™ 
ψαλµωδία νa öχει πανηγυρικe χαρακτήρα. ^Υπάρχει λατρεία 
καθηµερινc καd •πάρχει λατρεία κυριακάτικη. ^Υπάρχει λατρεία 
πανηγυρικc καd •πάρχει λατρεία êπλή. ^Υπάρχει λατρεία 

                                                                                     
διαστάσεις της δίνει ≤να ¨διαίτερο χαρακτÉρα στdς ποιµαντικές της πράξεις. 
^Yπάρχει àνάγκη οî χριστιανοί, ποf µετέχουν στc λατρεία, νa γίνουν ïµάδα· γι\ 
αéτe χρειάζεται µιa âνεργότερη συµµετοχc τ΅ν πιστ΅ν στc θεία λατρεία· δbν 
àρκεÖ ™ êπλÉ παρουσία τους στe ναό. Σaν πρ΅το βÉµα µπορεÖ νa θεωρηθεÖ ™ 
àπe κοινοÜ àπαγγελία τοÜ ‘Πιστεύω’ καd τοÜ ‘Πάτερ ™µ΅ν’ καd ™ àπe κοινοÜ 
ψαλµωδία γνωστ΅ν ≈µνων». Bλ. ¬π.π., σ. 144: «Πρέπει νa γίνFη κατανοητe ¬τι, 
iν θέλουµε νa âπιβιώσει ™ λαϊκc \Eκκλησία, πρέπει ïπωσδήποτε νa προαχθεÖ ™ 
\Eκκλησία τÉς ïµάδας». 
39 \Ασφαλ΅ς ï ποιµένας δbν πρέπει νa φτάσει στe ôλλο ôκρο καd νa προσδοκÄ 
¬τι ¬λα θa εrναι τέλεια στcν συµψαλµωδία, διότι τότε χάνεται ï σκοπeς τÉς 
συµψαλµωδίας. ≠Οπως àναφέρει ï π. \Α. \Αλεβιζόπουλος «^Η çρθc... θέσις (τ΅ν 
îεροψαλτ΅ν) âντeς τÉς θείας λατρείας δbν εrναι νa παραµερίσουν τeν λαόν, 
àλλa νa διευθύνουν καd νa κατευθύνουν τcν συµψαλµ ωδίαν. Πολf δb 
çλιγώτερον âπιτρέπεται νa àναλογίζωνται κατa τcν œραν τÉς ψαλµ ωδίας 
ποίαν γνώµην θa σχηµατίσ Fη δι\ αéτοfς ï τάδε j ï δεÖνα παρευρισκόµενος 
‘àκροατής’, ï ïποÖος öχει ηéξηµένα µουσικa âνδιαφέροντα. Μοναδικeν µέληµά 
των πρέπει νa εrναι τe π΅ς θa ο¨κοδοµήσουν διa τοÜ ¨δίου χαρίσµατος τe 
Σ΅µα τοÜ ΧριστοÜ, τcν \Εκκλησίαν». ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ, \Εκκλησία, σ. 90. 
40 Tέτοια χορωδία öχει συστήσει ™ ^Iερa Mονc Kύκκου στc Λευκωσία Kύπρου. 
^H âπαγγελµατικc αéτc χορωδία ψάλλει âπd µονίµου βάσεως στe Μετόχι τοÜ 
êγίου Προκοπίου καd öχει δώσει πολυάριθµες συναυλίες σb ¬λο τeν κόσµο. ^H 
àκολουθία τοÜ ùρθρου καd τÉς Θείας Λειτουργίας κάθε Kυριακc âκπέµπεται 
τηλεοπτικa àπe τe Μετόχι τοÜ êγίου Προκοπίου δορυφορικa σb ¬λο τeν 
κόσµο. 
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âνοριακc καd •πάρχει λατρεία παρεκκλησίων41. ^Υπάρχει λατρεία 
µοναστηριακc καd •πάρχει λατρεία κοσµική. Διαφορετικc εrναι ™ 
ψαλµωδία σb µιa àκολουθία, iν αéτc τελεÖται σb µιa êπλÉ 
καθηµερινc j τcν Kυριακc j σb µιa µεγάλη πανήγυρη. hAν µιa 
àκολουθία j θεία Λειτουργία τελεÖται σb καθηµερινή, τότε ™ 
ψαλµωδία σ\ αéτc εrναι πιe êπλÉ καd πιe σύντοµη, àφοÜ δbν 
•πάρχει ™ ôνεση τÉς ΚυριακÉς καd οî ôνθρωποι θέλουν νa πÄνε 
στdς âργασίες τους. Γι\ αéτe ™ œρα τÉς τέλεσης τÉς Θείας 
Λειτουργίας πρέπει νa εrναι àκριβής. hAν ¬µως τελεÖται τcν 
Kυριακή, τότε ™ ψαλµωδία öχει πιe πανηγυρικe χαρακτÉρα καd 
âκτελοÜνται πιe àργa µαθήµατα. Σb µεγάλες Δεσποτικbς j 
Θεοµητορικbς γιορτbς j µνÉµες ëορταζοµένων êγίων, ™ ψαλµωδία 
εrναι àκόµη πιe πανηγυρική, καd ψάλλονται àκόµη πιe àργa 
µαθήµατα42. Στdς Δεσποτικbς γιορτές, στdς ïποÖες συνήθως 
τελεÖται καd àγρυπνία, ψάλλονται στeν ëσπερινe τa 
«\Aνοιξαντάρια», τa àργa «Kεκραγάρια», ™ στιχολογία «ΘοÜ, 
Kύριε» καd ôλλα àργa µαθήµατα. ≠Oταν µάλιστα χοροστατεÖ καd 
âπίσκοπος, τότε στeν ùρθρο ψάλλεται ï ≈µνος «Teν Δεσπότην καd 
àρχιερέα…» σb qχο βαρf j àκόµη σb êγιορείτικα µοναστήρια 
ψάλλεται τe «‰Aνωθεν οî προφÉται…», ποίηµα τοÜ \Iωάννη 
Kουκουζέλη. Βέβαια, ¬σον àφορÄ τcν οéσία τÉς θείας 
Λειτουργίας, δbν •πάρχει καµιa οéσιαστικc διαφορά, âaν αéτc 
τελεÖται καθηµερινή, τcν Kυριακc j τcν ^Aγία Kυριακc τοÜ 
Πάσχα. Mb αéτe τeν τρόπο ™ ποιµαίνουσα \Eκκλησία θa κάνει 
α¨σθητc τc διαφορά, ™ ïποία •πάρχει µεταξf τοÜ ΘεοÜ, ï ïποÖος 
àποτελεÖ τeν νοητe ≥λιο, ï ïποÖος εrναι αéτόφωτος, àπe ≤ναν 
±γιο, ï ïποÖος àποτελεÖ τe νοητe àστέρι, τe ïποÖο εrναι 
ëτερόφωτο. ^Ο ποιµένας πρέπει νa συνθέσει ¬λα αéτa τa στοιχεÖα, 
öτσι œστε νa γίνεται µιa êρµονικc τέλεση τÉς λατρείας. 

^O ποιµένας πρέπει νa µεριµνήσει, œστε ï îεροψάλτης νa 
àπαγγέλλει τeν àπόστολο âµµελ΅ς. Aéτe δίνει περισσότερη 
λαµπρότητα καd α€γλη στe µυστήριο. Τόσο ï àπόστολος ¬σο καd 
τe εéαγγέλιο δbν πρέπει νa διαβάζονται ¬πως τa συνηθισµένα 

                                     
41 ≠Οπως àναφέρει ï καθηγητcς π. \Α. Γκίκας «µπορεÖ ™ µεγαλοπρέπεια τÉς 
ΚυριακÉς νa τονισθεÖ στe µεγάλο ναό, àλλa καd ™ κατάνυξη µιÄς καθηµερινÉς 
àκολουθίας j λειτουργίας νa âκφρασθεÖ σb ≤να κατανυκτικe παρεκκλήσι». 
ΓΚΙΚΑ, Λειτουργία, ¬π.π., σ. 30. 
42 Βλ. τa παραγγέλµατα τοÜ µητροπολίτου Πάφου Γενναδίου περd τοÜ 
λαµπροÜ ëορτασµοÜ τÉς µνήµης τοÜ \Αποστόλου Βαρνάβα, îδρυτοÜ τÉς 
\Εκκλησίας τÉς Κύπρου. Βλ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, Παραγγέλµατα, ¬π.π., σσ. 115-116. 
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àναγνώσµατα, ¬πως π.χ. τ΅ν προφητει΅ν, àλλa νa 
àναγινώσκονται «âµµελ΅ς»43, καd νa χρησιµοποιεÖται τe κλιτeν 
κατa τcν âκτέλεσή τους44. ^O λόγος γιa τeν ïποÖο αéτa τa δύο 
κείµενα àπαγγέλλονται µb ≤να ξεχωριστe τρόπο, εrναι διότι δbν 
µπορεÖ νa συγκριθεÖ ïποιοδήποτε ôλλο κείµενο µb τa λόγια τοÜ 
Kυρίου j µb τa θεόπνευστα λόγια τ΅ν àποστόλων. 

Στcν παράδοση τÉς λατρείας •πάρχουν καd τa µέλη, ποf 
çνοµάζονται κρατήµατα j τερερίσµατα. ^O ποιµένας πρέπει νa 
àποδεχθεÖ τa κρατήµατα45, ½ς µέρος τÉς µουσικÉς παράδοσης τÉς 
\Ορθόδοξης \Eκκλησίας, καd νa µc διάκειται àρνητικa πρeς αéτά. 
^Υπάρχει ™ χρησιµότητα τ΅ν κρατηµάτων, àφοÜ σb κάποια 
καθωρισµένα σηµεÖα τ΅ν àκολουθι΅ν j τÉς Θείας Λειτουργίας οî 
îεροψάλτες ψάλλουν αéτά. \Αρχικa τa κρατήµατα qταν ≤νας 
τρόπος ùχι διανοητικÉς âπεξεργασίας τ΅ν ≈µνων, àλλa µέσα σb 
≤να äχητικe µέν, λεκτικe χωρdς νόηµα περιεχόµενο, γιa νa βοηθÄ 
στcν προσευχή. Ta τερερίσµατα προέρχονται àπe τc λατινικc 
παρεφθαρµένη λέξη τερερέµ, ™ ïποία σηµαίνει βασιλιÄς, te rem. 
\Aρχικa αéτa ψάλλονταν στdς τελετές, οî ïποÖες τελοÜνταν στcν 
αéτοκρατορικc αéλc τÉς Kωνσταντινουπόλεως. Κατa τdς τελετbς 
ï χορeς öψαλλε τeν ≈µνο, ï ïποÖος εrχε πάντοτε θρησκευτικe 
θέµα, καd στe τέλος âπισύναπτε τe Te rem (regem) exspectamus. 
Παρέλειπαν δb καd τcν τελευταία λέξη καd öτσι öµενε τe Te rem. 
\ΑφοÜ διπλασίαζαν τe r γινόταν rirem j rerem46. Μb τa 
τερερίσµατα οî ψάλτες καd ï λαeς âπευφηµοÜσαν τeν 

                                     
43 Περd τÉς âµµελοÜς àπαγγελίας τοÜ àποστόλου καd τοÜ εéαγγελίου βλ. ^Iερa 
Σύνοδος τÉς \Eκκλησίας τÉς ^Eλλάδος, Θεωρία καd Πράξη τÉς ΨαλτικÉς 
Tέχνης, Πρακτικa A΄ Πανελληνίου Συνεδρίου ΨαλτικÉς Tέχνης (\AθÉνα, 3-5 
Nοεµβρίου 2000), \AθÉνα 2001. 
44 Bλ. ΨAPIANOY, Λειτουργία, ¬π.π., σ. 175. 
45 ≠Οπως àναφέρει ï Γρηγόριος \Αναστασίου, öχουµε δύο περιπτώσεις 
κρατηµάτων, ëνeς σηµαδιοÜ καd ëνeς µελικοÜ ε€δους. «Κράτηµα çνοµάζεται 
σηµάδι ¦δη τÉς πρώιµης καd τÉς µέσης πλήρους σηµειογραφίας. Στc µέση -καd 
τcν âξηγητική- σηµειογραφία τe κράτηµα àνήκει στa ôφωνα σηµάδια καd 
ε¨δικότερα στdς µεγάλες àργίες». ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Κρατήµατα, σ. 67. ^Η δεύτερη 
περίπτωση öχει διαφορετικe âννοιολογικe περιεχόµενο àπe αéτe τοÜ σηµαδιοÜ 
καd àφορÄ ≤να ¨διαίτερο εrδος µέλους. «Οî δύο περιπτώσεις, τοÜ σηµαδιοÜ τοÜ 
κρατήµατος καd τοÜ µελικοÜ ε€δους τ΅ν κρατηµάτων, δbν σχετίζονται εéθέως, 
àλλ\ €σως àναλογικά, ½ς στοιχεÖα παρατάσεως, τe µbν ëνeς φωνητικοÜ 
σηµαδιοÜ, τe δb τÉς ψαλτικÉς λατρείας». ≠Οπ.π., σ. 68. 
46 Βλ. ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗ, Κρατήµατα, 356. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Κρατήµατα, ¬π.π., 
σ. 77. 
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αéτοκράτορα. Oî ψάλτες öψαλλαν, ùχι µόνο στa ^Ελληνικά, àλλa 
καd στa Λατινικa πολυχρονισµοfς στeν αéτοκράτορα. Kατa τe 
παράδειγµα λοιπeν αéτό, οî µουσουργοd µετa τcν ±λωση 
χρησιµοποιοÜσαν τa τερερbµ καd ¬ταν öψαλλαν j συνέθεταν 
≈µνους. ^YπÉρξαν ¬µως καd àντιδράσεις γιa τa κρατήµατα. 
\Eναντίον τ΅ν κρατηµάτων öγραψαν µεταξf ôλλων καd ï 
\Aγάπιος καd ï Nικόδηµος ï ^Αγιορείτης στe Πηδάλιο47. ^O 
ο¨κουµενικeς πατριάρχης KωνσταντÖνος ï E΄ τe 1899 διέταξε τeν 
πρωτοψάλτη Γεώργιο Bιολάκη, καd àντικατέστησε τe κράτηµα 
στe «Θεοτόκε παρθένε…» τοÜ Πέτρου Mπερεκέτου µb τcν 
âπανάληψη τ΅ν λέξεων τοÜ κειµένου. Aéτe µάλιστα τe âξέδωσε 
καd σb βιβλίο48. Τa τερερίσµατα j κρατήµατα49, ¬πως çνοµάζονται, 
àναπληρώνουν διa τÉς àνθρώπινης φωνÉς τcν öλλειψη  τ΅ν 
µουσικ΅ν çργάνων στcν \Eκκλησία, àφοÜ σ\ αéτbς τdς συνθέσεις, 
κατa ≤να ¨διότυπο τρόπο, àντιπροσωπεύονται διa τÉς φωνÉς τa 
µουσικa ùργανα50. Στa àργa µαθήµατα, καθgς καd στοfς 
καλοφωνικοfς εîρµούς, οî ïποÖοι περιέχουν καd κρατήµατα, 
öχουµε τcν τελειότερη àνάπτυξη τÉς βυζαντινÉς µελουργίας51. 

                                     
47 Bλ. NIKOΔHMOY, Πηδάλιον, σσ. 285-287. 
48 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 295-296 •ποσηµ. 1. ≠Οπως 
àναφέρει ï Γρηγόριος \Αναστασίου, «τa κρατήµατα ½ς µέλη µουσικa 
θεµελιωµένα σb àσήµαντες συλλαβές, συνιστοÜν τρόπον τινa àντίφαση στa 
πλαίσια τÉς çρθοδόξου λατρείας, σύµφωνα µb τcν θεολογία τÉς ïποίας ™ 
µουσικc δbν εrναι αéτοσκοπός, àλλa µέσο µυσταγωγίας καd àναγωγÉς». 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Κρατήµατα, ¬π.π., σ. 77. ≠Οπως àναφέρει Γρηγόριος ï 
Νύσσης, «οé γaρ âν τ΅ τ΅ν λέξεων τόνω κεÖται τe µέλος, œσπερ âν âκείνοις 
öστιν ¨δεÖν, παρ\ οxς âν τFÉ ποι÷Ä τ΅ν προσωδι΅ν συνθήκFη, τοÜ âν τοÖς φθόγγοις 
τόνου βαρυνοµένου τε καd çξυτονοÜντος καd βραχυνοµένου τε καd 
παρατείνοντος, ï ®υθµeς àποτίκτεται, àλλa καd àκατάσκευόν τε καd 
àνεπιτήδευτον τοÖς θείοις λόγοις âνείρας τe µέλος, ëρµηνεύειν τFÉ µελωδί÷α τcν 
τ΅ν λεγοµένων διάνοιαν βούλεται, τFÉ ποι÷Ä συνδιαθέσει, τοÜ κατa τcν φωνcν 
τόνου τeν âγκείµενον τοÖς ®ήµασι νοÜν, ½ς δυνατόν, âκκαλύπτων». 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΝΥΣΣΗΣ, Ε¨ς τcν âπιγραφcν τ΅ν ψαλµ΅ν, κεφ. Γ΄, PG 44, 
444CD . Βλ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Κρατήµατα, ¬π.π., σ. 77. 
49 Πρβλ. ΠAΠAΣABBA, Διδασκαλία, σ. 101. 
50 ≠Οπως àναφέρει ï καθηγητcς Γ. Στάθης τa κρατήµατα «εrναι ï συνδετικeς 
κρÖκος µεταξf τÉς âκκλησιαστικÉς καd τÉς âξωτερικÉς µουσικÉς. Πολλa âξ 
αéτ΅ν, τa ‘çργανικά’, j ‘µουσικά’, àποτελοÜν τe µέλος ëνeς ÷ôσµατος 
κοσµικοÜ, j ëνeς ÷ôσµατος âκτελεσθέντος δι\ ëνeς çργάνου, κυρίως τοÜ 
ταµπουρίου». ΣΤΑΘΗ, \Αναγραµµατισµοί, ¬π.π., σ. 116. 
51 Γιa τe θέµα αéτe βλ. ΨAPIANOY, Θεοτόκος, ¬π.π., σ. 11. ≠Οπως àναφέρει ï 
καθηγητcς Γ. Στάθης «αî ôσηµοι συλλαβαd äνάγκασαν τοfς µελοποιοfς νa 
δώσουν ¬λην τcν προσοχcν καd τcν φροντίδα ε¨ς τe µέλος, διa νa κρατήσουν 
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\Eκτeς ¬µως àπe τc Θεία Εéχαριστία, καd τa •πόλοιπα 
µυστήρια βρίσκοµε νa τελοÜνται µb κάποια µεγαλοπρέπεια καd 
α€γλη. Στe µυστήριο τοÜ γάµου, âν΅ ï ψάλτης ψάλλει τe «^Ησαΐα 
χόρευε…», «≠Aγιοι µάρτυρες…» καd «Δόξα σοι, Xριστb ï 
Θεός…», •πάρχει ï γνωστeς χορeς τ΅ν νεονύµφων γύρω àπe τe 
τραπέζι. Aéτeς ï χορeς δίνει περισσότερη λαµπρότητα στe 
µυστήριο, παράλληλα µb τc λαµπρc ψαλµωδία52. Παρόµοια καd 
στe µυστήριο τÉς χειροτονίας •πάρχει ™ κυκλικc περιφορa γύρω 
àπe τcν êγία Tράπεζα, ψάλλοντας τe τροπάριο «≠Aγιοι 
Mάρτυρες, οî καλ΅ς àθλήσαντες…», προκειµένου γιa τc 
χειροτονία διακόνου καd πρεσβυτέρου, καd τe «≠Aγιοι µάρτυρες, 
οî καλ΅ς àθλήσαντες…», «Δόξα σοι, Xριστb ï Θεός…» καd 
«^Ησαΐα χόρευε…», προκειµένου γιa τc χειροτονία âπισκόπου53. 
^Η σωστc çργάνωση τÉς τελέσεως τ΅ν µυστηρίων εrναι εéθύνη 
καd τοÜ ψάλτη. Πρέπει νa àποφεύγονται ïρισµένοι ≈µνοι καd 
ψαλτοτράγουδα, τa ïποÖα àπάδουν πρeς τcν îερότητα τ΅ν 
µυστηρίων, ¨διαίτερα τοÜ γάµου. 

Εrναι çρθc ™ χρήση τÉς στοιχείων τÉς παραδόσεως τÉς 
µουσικÉς, ½ς βάση γιa τc δηµιουργία τÉς νέας µουσικÉς 
πραγµατικότητας, àλλa δbν παύει καd σήµερα νa κάνουµε 
καινούργιες δηµιουργίες, ποf πρέπει νa εrναι προσαρµοσµένες 
στcν λατρευτικc àτµόσφαιρα καd στdς λατρευτικbς àνάγκες. ^H 
σωστc προσέγγιση τÉς θείας λατρείας àποτελεÖ âχέγγυο 
çρθότητας καd γιa τc λειτουργία âντeς τοÜ âκκλησιαστικοÜ χώρου 
τ΅ν âκκλησιαστικ΅ν τεχν΅ν. Γιa νa γίνει µιa σωστc προσέγγιση 
τÉς λατρείας, χρειάζεται νa öχουµε, παράλληλα µb ¬λα τa ôλλα 
µεγέθη, καd σωστc âκκλησιαστικc µουσική. Σήµερα •πάρχουν δύο 
τάσεις: ^H πρώτη εrναι νa γίνεται κάποια àδέξια àντιγραφc 
παλαιοτέρων âκκλησιαστικ΅ν µελ΅ν, χωρdς νa •πάρχει ™ 
âµπνευσµένη καd φωτισµένη πρωτοτυπία. Aéτe δυστυχ΅ς γίνεται 
σb ¬λες τdς τέχνες âδ΅ καd πολλοfς α¨΅νες, γι\ αéτe καd öχουν 
πέσει σb πνευµατικe µαρασµό. Oî µουσουργοd στe σύνολό τους 
àντιγράφουν, τdς πιe πολλbς φορbς àδέξια, τa κλασσικa πρότυπα 
τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς. ^H δεύτερη εrναι νa γίνεται µιa 
κακόγουστη πρωτοτυπία, ™ ïποία εrναι âντελ΅ς âκτeς 

                                                                                     
δι\ αéτοÜ àδιάπτωτον τe âνδιαφέρον τ΅ν àκροατ΅ν καd âµποιήσουν 
εéχαρίστησιν ε¨ς τaς àκοάς». ΣΤΑΘΗ, \Αναγραµµατισµοί, ¬π.π., σ. 116. 
52 Βλ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, Παραγγέλµατα, ¬π.π., σσ. 73-74. 
53 Bλ. ZEPBOY, Eéχολόγιον, σσ. 160-181. Πρβλ. ΚΑΨΑΝΗ, \Εκκλησία, σ. 69. 
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παραδόσεως, πρÄγµα àπαράδεκτο54. Πολλbς φορές, θέλοντας οî 
µελωδοd νa πρωτοτυπήσουν, ε¨σάγουν àκατέργαστα âξωγενÉ 
στοιχεÖα, ε€τε àπe τcν εéρωπαϊκc µουσική, ε€τε àπe ôλλα ε€δη 
µουσικÉς. Xρέος τ΅ν ποιµένων εrναι νa διαφυλάξουν τcν 
âκκλησιαστικc µουσικc καd àπe τdς δύο παρεκκλίσεις καd νa 
δείξουν στοfς îεροψάλτες τeν çρθe δρόµο, ποf εrναι ™ πηγαία 
öµπνευση καινούργιων ε¨δ΅ν âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, 
βασισµένα στa κλασσικa πρότυπα. ^Η µουσικc êπλa •πάρχει γιa 
νa γίνεται àντιγραφc κάποιων µοτίβων τÉς παραδόσεως j 
•πάρχει γιa νa âξυπηρετήσει τc λατρεία σήµερα; Τe σταθερe δbν 
εrναι ™ µουσικc àλλa ï Χριστός. hΑν τeν Χριστe µποροÜµε νa 
τeν βροÜµε καd διa τ΅ν çργάνων, τότε θa τa χρησιµοποιήσουµε, 
ôσχετα iν δbν εrναι παραδοσιακc γραµµc ™ χρήση τ΅ν çργάνων. 
\Ασφαλ΅ς καθÉκον τοÜ ποιµένα εrναι νa âµπνεύσει τeν πιστe στc 
µυσταγωγία τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς. hΑν αéτe δbν τe 
πετύχει, τότε θa πρέπει νa βρεÖ ôλλους âναλλακτικοfς τρόπους 
γιa νa πετύχει τe σκοπό του. Τe ζητούµενο δbν εrναι νa σωθεÖ ™ 
µουσική, àλλa ï ôνθρωπος. ^Η µουσικc θa πρέπει νa γίνει ≤να 
µέσον, διa τοÜ ïποίου θa βοηθηθεÖ ï ôνθρωπος νa µετάσχει 
καλύτερα στc λατρεία καd στcν πνευµατικc ζωή. \Εν κατακλείδι 
θa µπορούσαµε νa ποÜµε ¬τι πρέπει νa •πάρχει σεβασµeς στcν 
παράδοση àλλa καd στcν καινούργια δηµιουργία. 
 

2) Δυνατότητα διαλόγου µεταξf βυζαντινÉς καd 
εéρωπαϊκÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς 

 
Στcν ëνότητα αéτc θa µÄς àπασχολήσει ™ σχέση τÉς 

çρθόδοξης µb τc δυτικc âκκλησιαστικc µουσική. \Ιδιαίτερα θa 
âξετάσουµε τc χρήση τ΅ν çργάνων àπe τcν εéρωπαϊκc 
âκκλησιαστικc µουσικc καd γιατd ™ \Ορθόδοξη \Εκκλησία 
àπαγόρευσε τc χρήση çργάνων στc λατρεία της. \Επίσης θa 

                                     
54 Bλ. KEΣEΛOΠOYΛOY, ¬π.π., σ. 233: «Γιa νa προσεγγίσουµε σωστa τc 
λατρεία τÉς \Eκκλησίας καd νa συµµετάσχουµε àληθινa στc θεία Λειτουργία, 
χρειαζόµαστε σωστοfς ναούς, σωστbς ε¨κόνες, σωστa κείµενα, σωστc µουσικc 
καd γενικότερα σωστa âκφραστικa σύµβολα. ≠Oµως ¬λα αéτa προϋποθέτουν 
ζωντάνια âκκλησιαστικοÜ βιώµατος καd λειτουργικοÜ ¦θους. Kαd αéτe 
àποτελεÖ τe öσχατο âρώτηµα γιa τc σηµερινc âκκλησιαστικc κατάσταση, πού, 
ε€τε àντιγράφει àδέξια παλαιότερους λειτουργικοfς τύπους καd σύµβολα, ε€τε 
πρωτοτυπεÖ κακόγουστα καd κακότεχνα µb âξαµβλώµατα àρχιτεκτονικÉς, 
καρικατοÜρες ζωγραφικÉς καd παρωδίες µουσικÉς». 
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διερευνήσουµε κάποιες àποτυχηµένες προσπάθειες συζεύξεως τÉς 
βυζαντινÉς µb τcν Δυτικc âκκλησιαστικc µουσική. 

≠Eνα κύριο θέµα, τe ïποÖο πρέπει νa àπασχολεÖ τeν 
ποιµένα, εrναι ™ σχέση τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς µb ôλλα ε€δη 
µουσικÉς, καd κυρίως µb τc Δυτικc µουσική. ^O ποιµένας öχει 
χρέος νa τηρεÖ µb •πευθυνότητα τcν παραδοσιακc γραµµc τÉς 
\Eκκλησίας, καd νa µc γίνεται χρήση çργάνων στeν ναό55. ^H 
âκκλησιαστικc µουσικc τÉς \Ορθόδοξης \ΑνατολικÉς \Eκκλησίας 
qταν πάντοτε µονοφωνική56, µb τc συνοδεία êπλοÜ j διπλοÜ 
¨σοκρατήµατος57. ^O χορeς στcν àρχαία \Eκκλησία öψαλλε 
ïµοφώνως καd ïµοτόνως, δηλαδc ¬λοι οî ψάλτες öψαλλαν τcν 
€δια φωνή. Αéτe τe εrδος ψαλµωδίας, τe ïποÖο âχρησιµοποιεÖτο 
¦δη àπe τοfς àποστολικοfς χρόνους, çνοµάζεται µονωδιακό. 
\Aντίθετα, στc Δυτικc µουσικc ψάλλουν ëτεροτόνως, δηλαδc ï 
χορeς ψάλλει πολυφωνικa διαφορετικbς φωνές58. Mb àποφάσεις 

                                     
55 Bλ. ΑΛΥΓΙΖΑΚΗ, Ψαλτική, ¬π.π., σσ. 416-417. ΠAPH, o÷Ασµα, ¬π.π., σ. 8. 
≠Οπως àναφέρει ï συνθέτης καd µουσικολόγος Egon Wellesz ™ χρήση τ΅ν 
çργάνων εrχε àπαγορευτεÖ µέσα στeν ναό. Φορητa âκκλησιαστικa ùργανα 
χρησιµοποιοÜντο στdς λιτανεÖες, àλλa öπρεπε νa παραµείνουν âκτeς τοÜ ναοÜ, 
¬ταν ™ λιτανεία ε¨σερχόταν âντeς τοÜ ναοÜ. ≠Οµως σb συγκεκριµένες âπίσηµες 
τελετbς ™ παρουσία τοÜ αéτοκράτορα στeν ναe ëορταζόταν µb µιa µπάντα 
χαλκίνων πνευστ΅ν, ™ ïποία συνώδευε τeν πολυχρονισµό. Βλ. WELLESZ, 
History, ¬π.π., σ. 32, •ποσηµ. 1. 
56 Bλ. ΨAPIANOY, Mουσική, ¬π.π., σ. 17. Μb τeν ¬ρο µονοφωνικc âννοοÜµε 
¬τι ™ âκκλησιαστικc µουσικc τÉς \Ορθόδοξης \ΑνατολικÉς \Εκκλησίας 
χρησιµοποιοÜσε µία φωνc γιa τcν âκτέλεση τ΅ν ≈µνων καd ùχι δύο j τρεÖς 
φωνές, ¬πως ™ Δυτικc âκκλησιαστικc µουσική. ^Ο ¬ρος µονοφωνικc 
χρησιµοποιεÖται σb àντιδιαστολc πρeς τcν πολυφωνικc µουσικc τÉς ΔυτικÉς 
âκκλησίας j êπλa τÉς πολυφωνίας. Βλ. WELLESZ, History, ¬π.π., σ. 32. 
AΛYΓIZAKH, Ψαλτική, σ. 440. 
57 Bλ. EYΘYMIAΔH, ¬π.π., σ. 463: «Te συνηχητικe σύστηµα τÉς βυζαντινÉς 
âκκλησιαστικÉς µουσικÉς çνοµάζεται €σον. ^H âκτέλεσις τοÜ €σου çνοµάζεται 
¨σοκράτηµα». ΠANAΓIΩTOΠOYΛOY, ¬π.π., σσ. 290-302. EYΘYMIAΔH, 
¬π.π., σσ. 463-484. Σb àρχαÖα βυζαντινa µουσικa χειρόγραφα οî ¨σοκράτες 
çνοµάζονται καd βαστακταί, âπειδc βαστάζουν τe €σο. ≠Oπως àναφέρει ï 
µητροπολίτης Δ. Ψαριανός, àκόµη καd στdς âπd µέρους çρθόδοξες \Eκκλησίες, 
¬που τe βυζαντινe âκκλησιαστικe ÷pσµα σµίχθηκε µb τcν âθνικc µουσική, àκόµη 
καd âκεÖ ™ ψαλµωδία παρέµεινε φωνητική. Πρβλ. ΨAPIANOY, Mουσική, ¬π.π., 
σ. 8. 
58 Bλ. ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σ. 72. Bλ. ΓEΩPΓIAΔH, 
Mουσική, ¬π.π., σσ. 5-6: «Πλcν τούτου ™ τετραφωνία εrναι µbν τεχνήεσσα, 
àλλa βεβιασµένη, öχουσά τι τe θορυβ΅δες καd τεταραγµένον, οéδαµ΅ς τFÉ 
àµεταβλήτω φύσει êρµόζον. Δbν εrναι ™ µουσικc α≈τη τέρψις καd εéαρέσκεια 
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ο¨κουµενικ΅ν καd ôλλων τοπικ΅ν συνόδων, ™ χρήση çργάνων, 
συµπεριλαµβανοµένου καd τοÜ µετέπειτα âκκλησιαστικοÜ 
çργάνου59 µέσα στc λατρεία, εrχε àπαγορευθεÖ60. Kάποιοι θέλησαν 
µb βάση τa χωρία A΄ Kορ. ιδ΄, 6-961 καd \Aποκ. ε΄, 862 νa 

                                                                                     
φυσική, εéκόλως ε¨σδύουσα âκ τ΅ν üτων ε¨ς τcν καρδίαν, àλλa χρεία 
àσκήσεως, χρεία âκγυµνάσεως τ΅ν üτων βαθµηδeν καd κατ\ çλίγον, ¥να àρέσκFη 
καd τέρπFη, âν΅ ™ µονόφωνος µουσικc εrναι êπλουστέρα, εéκολώτερον διa τ΅ν 
üτων àµέσως ε¨ς τcν καρδίαν ε¨σδύουσα, âπιδρ΅σα àµεσώτερον âπd τÉς ψυχÉς, 
διεγείρουσα παραχρÉµα τa α¨σθήµατα καd παρορµ΅σα ε¨ς προσευχcν καd 
µετάνοιαν». 
59 ≠Oλες οî πηγbς προτείνουν ¬τι τe εéρωπαϊκe «ùργανο, ποf àναγεννÄ» 
(‘organ revival’) τοÜ 9ου καd 10ου α¨ώνα συνέβηκε, διότι τe ùργανο ε¨σήχθηκε 
àπe τe Bυζάντιο. Bλ. NGDMM, τ. 13, σ. 727. ΓEΩPΓIOY Δ. METAΛΛHNOY, 
‰Oργανον, ΘHE, τ. 9, στ. 946: «E¨ς τcν Δύσιν (τe ùργανον) διεδόθη âκ 
Bυζαντίου, öνθα âχρησιµοποιεÖτο ε¨ς τeν îππόδροµον καd τcν αéλήν, ùχι δb καd 
τcν \Εκκλησίαν». Te ùργανο φαίνεται ¬τι ε¨σήχθη στcν ^Iσπανία τeν 5ο α¨΅να 
àπe τe Bυζάντιο. ^O αéτοκράτορας KωνσταντÖνος ï Kοπρώνυµος (741-775) 
öστειλε ≤να ùργανο στeν ΠιπÖνο τeν Bραχf καd ï Mιχαcλ ï Pαγκαβb (811-813) 
στeν Kάρολο τeν Mέγα. \Aκολούθως ε¨σήχθη στdς Λατινικbς âκκλησίες àπe τeν 
Λουδοβίκο τeν EéσεβÉ (822). Bέβαια σήµερα σb ¬λη τc δικαιοδοσία τοÜ Πάπα 
τe ùργανο οéδέποτε εrναι σb χρήση σb καιρe νηστείας. \Eπίσης, στc Pώµη 
οéδέποτε •πάρχει σb χρήση στe παρεκκλήσιο τοÜ Σίξτου, οûτε âπίσης σb 
ïποιοδήποτε ναe îερουργεÖ ï Πάπας. hAς σηµειώσουµε ¬τι πολλοd θεολόγοι 
κατa καιροfς àπεδοκίµασαν τcν ε¨σαγωγc µουσικ΅ν çργάνων στdς Δυτικbς 
âκκλησίες. Bλ âπίσης ΠAΠAΔOΠOYΛOY, \Eπισκόπησις, ¬π.π., σσ. 73-74. 
WELLESZ, History, ¬π.π., σσ. 105-109. Πρβλ. NEF, ¬π.π., σ. 52. 
60 Bλ. TPEMΠEΛA, Γυνή, ¬π.π., σ. 6: «\Eξ àρχÉς àπέφυγεν ™ \Eκκλησία νa 
ε¨σαγάγFη τe µουσικeν ùργανον âν τFÉ ψαλµ ωδί÷α αéτÉς, εrναι δb γνωστόν, ¬τι 
τοÜτο δbν εrχεν ε¨σαχθÉ οéδb âν τFÉ συναγωγFÉ». BAΣIΛEIAΔH, Διαθήκη, ¬π.π., 
τ. 7, σ. 191: «E¨ς τa χρόνια τÉς K. Διαθήκης, ¬που ™ λατρεία τοÜ ζ΅ντος ΘεοÜ 
öλαβε νόηµα πνευµατικώτερον, τa ùργανα παρεµερίσθησαν». ΨAPIANOY, 
Λειτουργία, ¬π.π., σσ. 126-127: «Aéτeς εrναι ï λόγος, ποf στcν \Ορθόδοξη 
\Eκκλησία ποτb δbν χρησιµοποιήθηκαν µουσικa ùργανα. Ta µουσικa ùργανα 
στc θεία λατρεία µÄς βγάζουν àπe τeν χ΅ρο τÉς προσευχÉς, καd µÄς πηγαίνουν 
àλλοÜ, ποf âκεÖ πιa δbν προσευχόµαστε µb κατάνυξη, àλλa χαιρόµαστε ≤να 
½ραÖο καd καλλιτεχνικe ôκουσµα. Aéτe µπορεÖ νa λέγεται θρησκευτικc 
µουσική, àλλa δbν εrναι âκκλησιαστικc ψαλµ ωδία». 
61 Bλ. A΄ Kορ. ιδ΄, 6-9. «νυνd δέ, àδελφοί, âaν öλθω πρeς •µÄς γλώσσαις λαλ΅ν, 
τί •µÄς èφελήσω, âaν µc •µÖν λαλήσω j âν àποκαλύψει, j âν γνώσει, j âν 
προφητεί÷α, j âν διδαχFÉ; ¬µως τa ôψυχα φωνcν διδόντα, ε€τε αéλός, ε€τε 
κιθάρα, âaν διαστολcν τοÖς φθόγγοις µc δ΅, π΅ς γνωσθήσεται τe αéλούµενον j 
τe κιθαριζόµενον; καd γaρ âaν ôδηλον φωνcν σάλπιγξ δ΅, τίς παρασκευάσεται 
ε¨ς πόλεµον; ο≈τω καd •µεÖς διa τÉς γλώσσης âaν µc εûσηµον λόγον δ΅τε, π΅ς 
γνωσθήσεται τe λαλούµενον; öσεσθε γaρ ε¨ς àέρα λαλοÜντες». 
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àποδείξουν ¬τι ™ àρχαία \Eκκλησία χρησιµοποιοÜσε ùργανα. 
≠Oµως στe πρ΅το χωρίο (A΄ Kορ. ιδ΄, 6-9) ï àπόστολος ΠαÜλος 
êπλÄ àναφέρει τa µουσικa ùργανα ½ς παράδειγµα, γιa νa δείξει 
¬τι πρέπει καd οî χριστιανοd νa µιλοÜν µb λόγια κατανοητa καd 
ξεκάθαρα, γιa νa µποροÜν öτσι οî àκροατbς νa κατανοοÜν τa 
λεγόµενα· στe δb δεύτερο χωρίο (\Aποκ. ε΄, 8) ï \Iωάννης 
Θεολόγος àναφέρεται σb ≤να προφητικe ¬ραµα, τe ïποÖο öβλεπε, 
καd ùχι στcν àρχαία παράδοση τÉς \Eκκλησίας. \Aντίθετα 
µάλιστα, ¬λες οî πηγbς µαρτυροÜν ¬τι ™ \Ορθόδοξη \Eκκλησία 
οéδέποτε χρησιµοποίησε ùργανα στc λατρεία63. Kλήµης ï 
\Aλεξανδρεfς κατακρίνει τeν αéλό, διότι αéτe τe ùργανο θυµίζει 
λατρεία τοÜ Διονύσου καd τÉς Kυβέλης64. Te €διο συνιστÄ καd ï 
\Ωριγένης γιa τa ùργανα. ^Eρµηνεύοντας τe ψαλµικe χωρίο 
«A¨νεÖτε αéτeν âν ψαλτηρίω καd κιθάρ ÷α, α¨νεÖτε αéτeν âν 
τυµπάνω καd χορ΅, α¨νεÖτε αéτeν âν χορδαÖς καd çργάνω, α¨νεÖτε 
αéτeν âν κυµβάλοις εéήχοις, α¨νεÖτε αéτeν âν κυµβάλοις 
àλαλαγµοÜ…» (Ψαλµ. ρν΄, 3-5), δίνει àλληγορικc ëρµηνεία στa 
διάφορα ùργανα, τa ïποÖα παραθέτει ï ψαλµωδeς Δαβίδ65. 
Παρόµοια καd ï M. \Aθανάσιος στρέφεται âναντίον τÉς 

                                                                                     
62 Bλ. \Aποκ. ε΄, 8. «καd ¬τε öλαβε τe βιβλίον, τa τέσσαρα ζ΅α καd οî ε€κοσι 
τέσσαρες πρεσβύτεροι öπεσαν âνώπιον τοÜ àρνίου, öχοντες ≤καστος κιθάραν 
καd φιάλας χρυσÄς γεµούσας θυµιαµάτων, α¥ ε¨σιν αî προσευχαd τ΅ν êγίων». 
63 ‰Oργανα πληκτa j πνευστa χρησιµοποιοÜσαν οî Βυζαντινοί, ùχι âντeς τοÜ 
îεροÜ ναοÜ àλλa âκτeς αéτοÜ. \Aσφαλ΅ς οî Βυζαντινοd χρησιµοποιοÜσαν 
ùργανα καd µέσα στe παλάτι καd âκτeς αéτοÜ. Bλ. ΨAPIANOY, \Aκάθιστος, σ. 
13, •ποσηµ. 18. 
64 Bλ. KΛHMENTOΣ AΛEΞANΔPEΩΣ, Παιδαγωγός, Λόγος 2, κεφ. 4, Π΅ς 
χρc περd τaς ëστιάσεις àνίεσθαι, PG 8, 440BC: «ï µbν γάρ âστι µεθυστικeς 
αéλeς ôλυς âρωτικÉς σχεδίας, τÉς àδηµονίας, ï κ΅µος… E¨ δb âν αéλοÖς καd 
ψαλτηρίοις, καd χοροÖς, καd çρχήµασι, καd κρότοις A¨γυπτίων, καd τοιαύταις 
®αθυµίαις àλύοι àτάκτοις, καd àπρεπεÖς καd àπαίδευτοι κοµιδÉ γίγνοιτο ôν, 
κυµβάλοις καd τυµπάνοις âξηχούµενοι, καd τοÖς τÉς àπάτης çργάνοις 
περιψοφούµενοι». 
65 Bλ. ΩPIΓENH, \Eκ τ΅ν \Ωριγένους ε¨ς ψαλµούς, Ψαλµeς PN΄ PG 12, 
1684CD: «Kιθάρα âστd ψυχc πρακτικc •πe τ΅ν âντολ΅ν τοÜ XριστοÜ 
κινουµένη. Tύµπανόν âστι νέκρωσις τοÜ âπιθυµητικοÜ δι\ αéτe τe καλόν. 
Xορeς δέ âστι συµφωνία ψυχ΅ν λογικ΅ν τe αéτe λεγουσ΅ν καd µc âχουσ΅ν 
σχίσµατα. Xορδαί ε¨σι συµφώνησις àνταναιρεθείσης φωνÉς àρετ΅ν καd 
çργάνων. ‰Oργανόν âστιν \Eκκλησία ΘεοÜ, àπe θεωρητικ΅ν καd πραγµατικ΅ν 
συνεστ΅σα ψυχ΅ν. Kύµβαλόν âστιν εûηχον ψυχc πρακτικc τ΅ πόθω 
προσηλωµένη τοÜ XριστοÜ. Kύµβαλόν âστιν àλαλαγµοÜ νοÜς καθαρeς παρa 
τÉς τοÜ XριστοÜ âµπνεόµενος σωτηρίας». 
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âνόργανης µουσικÉς, ™ ïποία συνοδεύει τοfς χορούς66. Γρηγόριος 
ï Nαζιανζηνeς προτρέπει τοfς χριστιανοfς νa àναλάβουν τοfς 
≈µνους, àντd τa τύµπανα67. ^O îερeς Xρυσόστοµος θεωρεÖ ¬τι ™ 
χρήση τ΅ν çργάνων κατa τcν πρe XριστοÜ âποχc âπετράπη àπe 
τeν Θεό, âξ α¨τίας τÉς παχύτητας τÉς διάνοιας τ΅ν àνθρώπων τÉς 
âποχÉς âκείνης. Παραλληλίζει µάλιστα τc χρήση τ΅ν çργάνων 
στcν προχριστιανικc âποχc µb τdς θυσίες ζώων, τdς ïποÖες 
προσέφεραν στeν Θεό68. Στc µετa Xριστeν âποχc ™ χρήση τ΅ν 
çργάνων τcν œρα τÉς λατρείας âθεωρεÖτο παλινδρόµηση. ^O €διος 
Πατέρας àναφέρει ¬τι δbν µπορεÖ νa συγκριθεÖ κανένα µουσικe 
ùργανο µb τeν «qχο», τeν ïποÖο àκούει κάποιος στcν ôκρα 
™συχία, στcν öρηµο69. Παρόµοια καd ï Θεοδώρητος Kύρου 
àναφέρει ¬τι ï Θεeς συγχώρησε στοfς ^Eβραίους τc χρήση 
çργάνων, œστε µb τc µικρότερη βλάβη, δηλαδc τc χρήση τ΅ν 
çργάνων, νa âµποδίσει τc µεγαλύτερη, δηλαδc τcν 
ε¨δωλολατρία70. Παρόµοια καd ï ΨευδοϊουστÖνος θεωρεÖ ¬τι ™ 

                                     
66 Bλ. MEΓAΛOY AΘANAΣIOY, ^Eρµηνεία ε¨ς τοfς ψαλµούς, Ψαλµeς PN΄ 
PG 27, 1341CD: «Xορδαί, λογίζοµαι, νεÜρά âστι, καθ\ ëαυτa µbν νεκρa ùντα, 
καd àποδεδεµένα âν ξύλω τινί· κινούµενα δb •πό τινος τ΅ν τεχνιτ΅ν, φωνcν 
àποτελοÜσιν· ùργανον δb αéλοd συγκείµενοί ε¨σι, καd àλλήλοις µεταδίδωσι τe 
µέλος âµπνεόµενα •πe τοÜ πνεύµατος, ™νίκα öχουσι τοfς πρeς τοÜτο αéτοfς 
κινοÜντας. A¨νεÖτε οsν αéτeν âν ταÖς âντολαÖς ταÖς λεπταÖς, καd ¨σχυραÖς, καd 
ταÖς àποδεδεµέναις τFÉ νεκρώσει τοÜ σώµατος, καd âν τFÉ àγάπFη τFÉ âνεργουµένFη 
•πe τοÜ Πνεύµατος τοÜ êγίου». 
67 Bλ. ΓPHΓOPIOY ΘEOΛOΓOY, Λόγος E΄, κατa \IουλιανοÜ βασιλέως 
στηλιτευτικeς δεύτερος, PG 35, 709B (= SC 309, σ. 366): «\Aναλάβωµεν ≈µνους 
àντd τυµπάνων, ψαλµ ωδίαν àντd τ΅ν α¨σχρ΅ν λυγισµάτων τε καd ÷àσµάτων». 
68 Bλ. IΩANNH XPYΣOΣTOMOY, E¨ς τeν PMΘ΄ ψαλµόν, PG 55, 494β: «\Eγg 
δb âκεÖνο iν ε€ποιµι, ¬τι τe παλαιeν ο≈τως ¦γοντο διa τ΅ν çργάνων τούτων, 
διa τcν παχύτητα τÉς διανοίας αéτ΅ν, καd τe ôρτι àπεσπάσθαι àπe τ΅ν 
ε¨δώλων. ≠Ωσπερ οsν τaς θυσίας συνεχώρησεν, ο≈τω καd ταÜτα âπέτρεψε, 
συγκαταβαίνων αéτ΅ν τFÉ àσθενεί÷α». 
69 Bλ. IΩANNH XPYΣOΣTOMOY, ^Oµιλία IΔ΄, E¨ δέ τις τ΅ν ¨δίων, καd 
µάλιστα τ΅ν ο¨κείων οé προνοεÖ, τcν πίστιν ¦ρνηται, καd öστιν àπίστου 
χείρων, PG 62, 576δ. \Ασφαλ΅ς δbν θa µποροÜσε νa συγκριθεÖ ™ µοναχικc µb 
τcν κοσµικc πραγµατικότητα, àφοÜ ôλλη εrναι ™ àσκητικc πρακτικc καd ôλλη ™ 
πρακτική, ™ ïποία âφαρµόζεται στdς âνορίες. Εrναι κάπως οéτοπία νa 
σκεφθοÜµε ¬τι θa µπορούσε κάποιος νa âφαρµόσει στcν âνορία τcν 
àµετεώριστη ψαλµωδία, ™ ïποία µπορεÖ νa âφαρµοστεÖ στc µοναχικc 
πραγµατικότητα. 
70 Bλ. ΘEOΔΩPHTOY KYPOY, ^Eρµηνεία τοÜ PN΄ ψαλµοÜ, PG 80, 1996C: 
«Tούτοις οî Λευΐται πάλαι τοÖς çργάνοις âχρ΅ντο âν τ΅ θείω να΅ τeν Θεeν 
àνυµνοÜντες· οéκ âπειδc Θεeς âτέρπετο τFÉ τούτων äχFÉ, àλλ\ âπειδc τ΅ν 
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χρήση τ΅ν çργάνων στc δοξολογία τοÜ ΘεοÜ εrναι 
χαρακτηριστικe γνώρισµα τ΅ν νηπίων, καd ùχι τ΅ν œριµων 
àνθρώπων71. Kαd Γρηγόριος ï Nύσσης àναφέρει ¬τι διa µέσου τÉς 
ψαλµωδίας ε¨σέρχονται διa τÉς àκοÉς στcν ψυχc τοÜ àνθρώπου, 
τόσο ï ρυθµeς τοÜ µέλους, ¬σο καd ™ δύναµη τ΅ν λόγων, âν΅ διa 
µέσου µόνο τ΅ν çργάνων ε¨σέρχεται στcν ψυχc µόνο ™ µελωδία72. 
Bλέπουµε λοιπeν ¬τι οî Πατέρες τÉς \Eκκλησίας διέκειντο 
àρνητικa πρeς τc χρήση τ΅ν çργάνων âντeς τοÜ ναοÜ. Στc 
λατρεία µbν τa ùργανα δbν χρησιµοποιοÜνται, ¬µως âκτeς 
λατρείας θa µποροÜσαν νa χρησιµοποιηθοÜν. \Ασφαλ΅ς πρέπει 
µb πολλc περίσκεψη νa âξεταστεÖ τe θέµα τÉς χρήσεως τ΅ν 
çργάνων µέσα στcν \Εκκλησία. Στcν \Αφρικc γιa νa 
προσεγγίσουν τοfς àνθρώπους στcν \Εκκλησία χρησιµοποιοÜν 
τοπικa ùργανα µέσα στc λατρεία, àφοÜ ™ πρακτικc αéτc εrναι 
µέσα στc φύση τους. Δbν εrναι λοιπeν ¨διωτικc •πόθεση τοÜ καθ\ 
ëνeς νa àποφανθεÖ iν πρέπει j ùχι νa χρησιµοποιοÜνται τa 
ùργανα µέσα στcν λατρεία. Εrναι •πόθεση, ™ ïποία θa 
àντιµετωπιστεÖ àπe τcν ποιµαίνουσα \Εκκλησία73. 

Στc νεώτερη âποχή, κατa τdς àρχbς τοÜ 20οÜ α¨ώνα, 
•πÉρξαν κάποιοι µουσουργοί, οî ïποÖοι προσπάθησαν νa 
συνδυάσουν τcν εéρωπαϊκc µουσικc µb τc βυζαντινc74 j νa 

                                                                                     
γιγνοµένων τeν σκοπeν àπεδέχετο… TαÜτα τοίνυν γίνεσθαι συνεχώρησε, τÉς 
τ΅ν ε¨δώλων αéτοfς πλάνης àπαλλάξαι θελήσας. \Eπειδc γaρ φιλοπαίγµονές 
τινες qσαν, καd φιλογέλωτες, ταÜτα δb ±παντα âν τοÖς ε¨δώλων âπετελεÖτο 
ναοÖς, συνεχώρησε ταÜτα, διa τούτων  αéτοfς âφελκόµενος, καd τFÉ âλάττονι 
βλάβ Fη κωλύων τcν µείζονα, καd διa τ΅ν àτελ΅ν προπαιδεύων τa τέλεια». 
71 Bλ. IOYΣTINOY MAPTYPOΣ, \Aποκρίσεις πρeς τοfς çρθοδόξους περί 
τινων àναγκαίων ζητηµάτων, PG 6, 1353C: «Oé τe ÷pσαι êπλ΅ς âστι τοÖς 
νηπίοις êρµόδιον, àλλa τe µετa τ΅ν àψύχων çργάνων ÷pσαι, καd µετa 
çρχήσεως καd κροτάλων· διe âν ταÖς \Eκκλησίαις προαίρεται âκ τ΅ν ÷àσµάτων ™ 
χρÉσις τ΅ν τοιούτων çργάνων καd τ΅ν ôλλων τ΅ν νηπίοις ùντων êρµοδίων, 
καd •πολέλειπται τe ÷pσαι êπλ΅ς. ^Hδύνει γaρ τcν ψυχcν πρeς ζέοντα πόθον 
τοÜ âν τοÖς ÷ôσµασιν ™δοµένου». 
72 Bλ. ΓPHΓOPIOY NYΣΣHΣ, E¨ς τcν âπιγραφcν τ΅ν ψαλµ΅ν, B΄, PG 44, 
493D-496A. 
73 ≠Oπως àναφέρει ï µητρ. Δ. Ψαριανός, àκόµη καd σb âκεÖνες τdς çρθόδοξες 
\Eκκλησίες, ¬που τe βυζαντινe âκκλησιαστικe pσµα σµίχθηκε µb τcν âθνικc 
µουσικc τ΅ν διαφόρων λα΅ν, j δέχθηκε δυτικbς ¨σχυρbς âπιδράσεις, àκόµη καd 
âκεÖ οéδέποτε ε¨σÉλθαν τa ùργανα âντeς τοÜ ναοÜ, καd ™ ψαλµωδία παρέµεινε 
φωνητική. Bλ. ΨAPIANOY, Bυζαντινή, ¬π.π., σ. 4. 
74 Bλ. ΓEΩPΓIAΔH, Mουσική, ¬π.π., σ. 15: «\Aλλ\ âκ τÉς τοιαύτης µείξεως 
âγεννήθη àποφώλιόν τι τέρας horribile audire, περd τÉς γενεαλογίας καd τÉς 
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âναρµονίσουν τc βυζαντινc µελωδία75. ^H προσπάθεια ¬µως αéτc 
àπέτυχε, διότι τcν àπέρριψε τe σ΅µα τÉς \Eκκλησίας, ½ς µc 
γνήσια καd àληθινή76. Kαd σήµερα •πάρχουν κάποιοι îεροψάλτες, 
οî ïποÖοι εrναι âπηρεασµένοι àπe τc Δυτικc µουσικc καd οî 
ïποÖοι γίνονται εûκολα àντιληπτοd àπe κάποιο, ποf γνωρίζει 
βυζαντινc µουσική, καθgς καd τa βυζαντινa àκούσµατα77. Δbν 
µπορεÖ νa àντικατασταθεÖ ™ âκκλησιαστικc µουσικc àπe 
τετράφωνες συνθέσεις τ΅ν ^Ελλήνων καd ξένων συνθετ΅ν78. ^O 
µητροπολίτης Δ. Ψαριανeς àναφέρει ¬τι θa µπορούσαµε νa 
δεχθοÜµε âναρµόνιση j συνοδεία τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς κατa 
τρόπους καd κανόνες ¨διαίτερους, τοfς ïποίους çνοµάζει 
ëλληνικούς79. ΦρονοÜµε ¬µως ¬τι ™ µόνη κάθετη êρµονία, ™ ïποία 
µπορεÖ νa âφαρµοστεÖ στe âκκλησιαστικe µέλος, εrναι τe 

                                                                                     
καταγωγÉς τοÜ ïποίου µόνον οî τετραφωνισταd καd οî κανταδορισταd εrναι ε¨ς 
θέσιν νa µÄς διαφωτίσωσιν· ™µεÖς -½ς ε¨δικοd καd γν΅σται τÉς \EκκλησιαστικÉς 
MουσικÉς, âν µέρει δb καd τÉς EéρωπαϊκÉς- τοÜτο µόνον δυνάµεθα νa 
ε€πωµεν, ¬τι διa τοfς àνωτέρω âκτεθέντας καλαισθητικούς τε καd τεχνικοfς 
λόγους ™ \Eκκλησιαστικc ™µ΅ν µουσικc δbν âναρµονίζεται καd ¬τι, 
âναρµονιζοµένη, àπόλλυσι τeν πλοÜτον, τe κάλλος, τcν χάριν, τcν φύσιν, τcν 
οéσίαν καd τcν •πόστασιν αéτÉς». 
75 Bλ. ΨAPIANOY, Συµβολή, ¬π.π., σ. 10. ^YπÉρξαν àκόµη καd •πάρχουν 
προσπάθειες νa καταγραφεÖ ™ βυζαντινc µουσικc στe εéρωπαϊκe 
πεντάγραµµο. Aéτe öχει τεχνικbς δυσκολίες, λόγω τοÜ ¬τι δbν •πάρχουν στcν 
εéρωπαϊκc µουσικc τa µικροδιαστήµατα, τa ïποÖα •πάρχουν στc βυζαντινή, 
οûτε •πάρχουν τa €δια µουσικa στολίδια j τσακίσµατα, ¬πως çνοµάζονται στc 
βυζαντινc µουσική. Γι\ αéτe τeν λόγο, γιa νa γίνει µιa τέτοια âργασία, πρέπει 
νa ε¨σαχθοÜν στcν εéρωπαϊκc σηµειογραφία κάποιοι νέοι χαρακτÉρες, οî 
ïποÖοι θa àποδώσουν, ¬σο τe δυνατe àκριβέστερα, τc µελωδικc κίνηση τÉς 
βυζαντινÉς µουσικÉς. Περd αéτοÜ βλ. WELLESZ, History, ¬π.π., σ. 311-324. 
AΛYΓIZAKH, Ψαλτική, σ. 442. Πρβλ. ΨAPIANOY, Θεοτόκος, ¬π.π., σ. 33, 
•ποσηµ. 32. 
76 ^H ποιµαίνουσα \Eκκλησία àντιτάχθηκε σχεδeν πάντοτε στdς διάφορες 
àπόπειρες γιa ε¨σαγωγc τ΅ν τετραφώνων χορωδι΅ν στοfς ναούς. Bλ. 
ΨAPIANOY, Mουσική, ¬π.π., σ. 22. 
77 Bλ. BOYPΛH, Δηµοτική, ¬π.π., σ. 14: «\EκεÖνοι âκ τ΅ν τραγουδιστ΅ν καd 
ψαλτ΅ν, ποf öχουν Δυτικc âπίδραση – ε€τε λόγω καταγωγÉς, ε€τε λόγω 
µουσικÉς εéρωπαϊκÉς παιδείας - γίνονται àµέσως àντιληπτοd κι àπ\ τοfς µc 
ε¨δικούς, ¬τι δbν âκφράζονται καd δbν àποδίδουν παραδοσιακa καd γνήσια 
αéτά, ποf τραγουδοÜν j ψάλλουν». 
78 Bλ. ΨAPIANOY, Συµβολή, ¬π.π., σ. 11. 
79 Bλ. ¬π.π., σ. 13. \Aκόµη ï µητροπολίτης Δ. Ψαριανeς âκφράζει τcν ôποψη 
¬τι €σως οî qχοι, οî ïποÖοι βρίσκονται στe âναρµόνιο γένος, δηλαδc ï τρίτος 
καd ï βαρύς, θa µποροÜσαν νa âναρµονισθοÜν. Bλ. ΨAPIANOY, Mουσική, 
¬π.π., σ. 17. 
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¨σοκράτηµα, µονe j διπλό, ¬που âπιτρέπεται. Kάθε ôλλη 
προσπάθεια âναρµόνισης τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς εrναι ξένη 
πρeς τcν παράδοση τÉς \Ορθόδοξης âκκλησιαστικÉς µουσικÉς. 

^Yπάρχει ™ ôποψη ¬τι ™ âκκλησιαστικc µουσικc πρέπει νa 
προσαρµόζεται àνάλογα µb τa διάφορα κοσµικa àκούσµατα τÉς 
κάθε περιοχÉς j κάθε χώρας. ≠Oµως ™ θέση αéτc µÄς βρίσκει 
àντίθετους. ^H βυζαντινc µουσικc δbν πρέπει νa προσαρµόζεται 
σύµφωνα µb τa ëκάστοτε κοσµικa àκούσµατα. MπορεÖ µόνο νa 
προσλαµβάνει κάποιες δοµbς τÉς âξωτερικÉς j àκόµη καd 
ΔυτικÉς-εéρωπαϊκÉς µουσικÉς, νa τdς àφοµοιώνει çργανικά, καd 
νa τdς µετουσιώνει καί, κάνοντας ζυµώσεις, νa τdς παρουσιάζει 
âντεταγµένες µέσα στe γενικe πλαίσιο, τe ïποÖο καθορίζουν ™ 
âκκλησιαστικc µουσικc καd οî κανόνες της. Προσπάθησαν σb 
κάποιες στιγµbς νa •περισχύσουν διάφορα σχήµατα µέσα στcν 
\Εκκλησία, ùχι παραδεκτa àπe τcν παραδοσιακc µορφc τÉς 
µουσικÉς µας80. Αéτe βέβαια δbν εrναι πάντοτε καλό, iν δbν 
παράγει πνευµατικοfς καρποfς καd iν δbν âξυπηρετεÖ τe 
πνευµατικe συµφέρον τοÜ πιστοÜ. Στdς µέρες µας παρουσιάστηκε 
≤να φαινόµενο âκφυλισµοÜ, τe νa βάζουν δηλαδc θρησκευτικa 
λόγια σb σύγχρονη µοντέρνα µουσική. Ta τραγούδια µάλιστα 
αéτa âκτελοÜνται καd àπe îερωµένους, τοfς ïποίους èνόµασαν 
«παπαροκάδες». Οî παπαροκάδες προσπάθησαν νa κάνουν µιa 
µουσικc âπανάσταση, γι\ αéτe καd öγινε κύριος σκοπός τους ™ 
µουσική. Aéτe τe φαινόµενο àπάδει πρeς τc µυσταγωγία καd 
îεροπρέπεια, ™ ïποία πρέπει νa χαρακτηρίζει τοfς ποιµένες τÉς 
\Eκκλησίας. ^O îερέας àσφαλ΅ς πρέπει νa εrναι προσαρµοσµένος 
µέσα στc σύγχρονη πραγµατικότητα, ¬µως παράλληλα πρέπει νa 
âµπνέει σεβασµe πρeς τe ποίµνιό του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
80 Βλέπε τcν σχολή, τcν ïποία δηµιούργησε ï \Ι. Σακκελαρίδης κατa τdς àρχbς 
τοÜ 20οÜ α¨΅να. 
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β) ^H âκκλησιαστικc µουσικc στe âνοριακe öργο 
 

^O âπίσκοπος εrναι τe κατ\ âξοχcν àρµόδιο πρόσωπο γιa 
τcν ποιµαντικc δραστηριότητα στcν âπισκοπή81. Τa καθήκοντα 
του àπορρέουν àπe τcν ποιµαντικc âξουσία, τcν ïποία µετέδωσε 
ï Kύριος στοfς àποστόλους, καd αéτοd στοfς διαδόχους τους. ^O 
âπίσκοπος πρέπει µεταξf ôλλων νa µεριµνÄ καd γιa τcν 
καλλιέργεια τ΅ν âκκλησιαστικ΅ν τεχν΅ν, êγιογραφίας, 
àρχιτεκτονικÉς, µουσικÉς κ.ô.82. 

^Ο îερέας εrναι ï •πεύθυνος τÉς âνορίας. Αéτeς µb τc 
βοήθεια τ΅ν κατηχητ΅ν, διοργανώνει ëβδοµαδιαÖα κατηχητικa γιa 
τοfς µαθητbς καθgς καd κύκλους ^Aγίας ΓραφÉς γιa τοfς 
φοιτητbς καd τοfς âνήλικες83. Στa πλαίσια τοÜ κατηχητικοÜ öργου 
τ΅ν îερέων εrναι καd ™ âκµάθηση, τόσο τραγουδι΅ν, ¬σο καd 
διαφόρων ≈µνων, öστω καd πρακτικά, χωρdς δηλαδc τa 
κατηχητόπουλα νa µαθαίνουν τc βυζαντινc παρασηµαντική. 
Tαυτόχρονα οî îερεÖς καί, ¬σο εrναι δυνατόν, καd οî κατηχητbς 
πρέπει νa εrναι γν΅στες τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς, καd νa öχουν 
σωστc φωνc καd «καλe αéτί», œστε νa µποροÜν νa µεταδώσουν 
σωστa στa κατηχητόπουλα τdς γνώσεις, δεξιότητες καd φωνητικbς 
îκανότητές τους. 

^Η àξιοποίηση τÉς µουσικÉς στcν âνορία, µέσα στa 
πλαίσια τοÜ φιλανθρωπικοÜ της öργου, öχει καd αéτc τcν 
öκφανση, ¬τι δηλαδc µπορεÖ µιa âνοριακc χορωδία νa προσφέρει 
ψυχαγωγία στοfς τροφίµους τ΅ν διαφόρων εéαγ΅ν îδρυµάτων, 

                                     
81 Bλ. ΓOYΣIΔH, ¬π.π., σ. 81. 
82 Bλ. ¬π.π., σσ. 65-66: ^H âπισκοπc πρέπει «νa εrναι φορέας ¬λων âκείνων τ΅ν 
çργάνων, ποf εrναι àπαραίτητα γιa τe öργο της, ¬πως σχολείων 
µετεκπαιδεύσεως τοÜ κλήρου της στdς ποιµαντικbς ¨διαιτερότητές της καd τ΅ν 
λαϊκ΅ν-συνεργατ΅ν τοÜ κλήρου στe βοηθητικe ρόλο κοντά του… θεσµ΅ν 
καλλιέργειας τÉς âκκλησιαστικÉς τέχνης, àρχιτεκτονικÉς καd µουσικÉς… 
Γενικa ™ âπισκοπc πρέπει νa µπορεÖ νa âκπληρώνFη ¬λες âκεÖνες τdς 
δραστηριότητες, ποf δbν µπορεÖ νa φέρει σb πέρας ™ âνορία». 
83 \Aναφερόµενος ï καθηγητcς Xρ. Bάντσος στeν ρόλο, ποf àσκεÖ ™ âνορία γιa 
τc διαπαιδαγώγηση τ΅ν παιδι΅ν, τ΅ν νέων, καθgς καd τ΅ν âνηλίκων, 
σηµειώνει καd τa àκόλουθα· «^H µουσική, ™ ποίηση, τa παιγνίδια, οî âκδροµbς 
καd τόσα ôλλα συνδέουν τa παιδιa µb τe χ΅ρο τÉς \Eκκλησίας, τa 
âνθουσιάζουν καd τa κάνουν νa βλέπουν τc ζωc µέσα àπe τe χ΅ρο αéτό. Kαd 
¬ταν τa παιδιa βρίσκονται στe χ΅ρο τÉς \Eκκλησίας εrναι εûκολο νa 
ε¨σχωρήσουν µέσα στcν \Eκκλησία, στcν µυστηριακc ζωc τÉς \Eκκλησίας καd 
νa διδαχθοÜν νa àγαποÜν τe Θεe καd τeν πλησίον». BANTΣOY, Ψυχολογία, σ. 
119. Πρβλ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ, Παραγγέλµατα, ¬π.π., σσ. 86-88. 



 222 

¬πως γηροκοµείων, πτωχοκοµείων, çρφανοτροφείων κ.ô. Erναι 
εéαγγελικc àρετc καd καθÉκον τ΅ν µελ΅ν τÉς \Εκκλησίας νa 
γίνονται αéτbς οî âπισκέψεις, σύµφωνα µb τa λόγια τοÜ Kυρίου 
«äσθένησα, καd âπεσκέψασθέ µε, âν φυλακFÉ ¦µην, καd ¦λθετε πρός 
µε»84. 

Mέρος τÉς ποιµαντικÉς µέριµνας τοÜ ποιµένα πρέπει νa 
εrναι καd ™ διοργάνωση διαλέξεων, ™µερίδων j συνεδρίων µb 
θέµατα, ποf àφοροÜν τcν ψαλτικc τέχνη. Ta συνέδρια συνήθως 
διανθίζονται µb âκτέλεση âκκλησιαστικ΅ν ≈µνων àπe βυζαντινbς 
χορωδίες. Mb τeν τρόπο αéτe θa •πάρχει ™ δυνατότητα γιa τοfς 
συνέδρους νa öχουν τόσο θεωρητικc κατάρτιση µb τa πορίσµατα 
τοÜ συνεδρίου, ¬σο καd πρακτικc µb τcν âκτέλεση διαφόρων 
παλαι΅ν µαθηµάτων àπe τdς χορωδίες. 

^H âκκλησιαστικc µουσικc µπορεÖ νa διδάσκεται àπe 
öµπειρους καd προσοντούχους καθηγητbς µουσικÉς καd στa 
σχολεÖα. ^H διδασκαλία τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς µπορεÖ νa 
àρχίσει àπe τe δηµοτικe σχολεÖο µb τcν âκµάθηση êπλ΅ν καd 
γνωστ΅ν ≈µνων85. Mb αéτe τeν τρόπο τa παιδιά, ποf φοιτοÜν στe 
δηµοτικe σχολεÖο, σταδιακa θa γίνουν ο¨κεÖα µb τa βυζαντινa 
àκούσµατα, τa ïποÖα προσιδιάζουν πρeς τcν παιδικc ψυχή, àφοÜ 
âµπεριέχουν µέσα τους τcν êπλότητα. Ta παιδιa πρέπει νa 
âκπαιδευτοÜν νa ψάλλουν καd νa τραγουδοÜν çρθόφωνα, καd νa 
διορθωθεÖ ™ φωνή τους, iν τυχeν •πάρχει κάποιου ε€δους 
παραφωνία, öτσι œστε, ¬ταν θa µεγαλώσουν, νa µc δηµιουργοÜν 
χασµωδία καd àταξία µέσα στeν ναό. ≠Oταν τe παιδd àρχίσει νa 
διανύει τa πρ΅τα στάδια τÉς âφηβείας, τότε ™ διδασκαλία τÉς 
βυζαντινÉς µουσικÉς µπορεÖ σταδιακά, µb παιδαγωγικe τρόπο, νa 
γίνει πιe âξειδικευµένη, µb τcν âκµάθηση διαφόρων ≈µνων σ\ 
¬λους τοfς ¦χους. Mb τeν τρόπο αéτe ï öφηβος θa âξοικειωθεÖ µb 
τcν ποικιλία τ΅ν διαφόρων ¦χων, καd ¨διαίτερα µb τe χρωµατικe 
γένος, τe ïποÖο €σως στcν àρχc νa περιέχει παράξενα γι\ αéτeν 
àκούσµατα86. ^H διδασκαλία τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς µπορεÖ νa 

                                     
84 Mατθ. κε΄, 36. 
85 ≠Οπως àναφέρει ï π. \Α. \Αλεβιζόπουλος, ™ ψαλµωδία τ΅ν λειτουργικ΅ν 
≈µνων µπορεÖ νa διδάσκεται àπe τοfς µουσικοfς τ΅ν âνορι΅ν στa πλαίσια τοÜ 
µαθήµατος τÉς èδικÉς. «Ε¨ς τe σηµεÖον αéτe θa ε≈ρωµεν προθύµους καd 
εéγνώµονας συνεργάτας ¬λους τοfς Διευθυντaς τ΅ν Σχολείων µας». 
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ, \Εκκλησία, σσ. 90-91. 
86 ^O καθηγητcς τÉς µουσικÉς µπορεÖ νa •πενθυµίζει στοfς µαθητbς ¬τι πολλa 
àπe τa τραγούδια, καd κυρίως τa δηµοτικά, àκολουθοÜν κάποιους 
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πάρει ≤να πιe âξειδικευµένο χαρακτÉρα στa µουσικa λύκεια j στa 
¨διωτικa σχολεÖα, ¬που ï µαθητcς âπιζητεÖ κάτι πιe âξειδικευµένο 
καd πιe àναβαθµισµένο. ^O καθηγητcς τÉς µουσικÉς, ï ïποÖος 
δέον νa εrναι γνώστης τÉς ψαλτικÉς τέχνης, µπορεÖ νa çργανώσει 
βυζαντινc χορωδία, ™ ïποία νa âκτελεÖ ποικίλα âκκλησιαστικa 
µέλη κατa τdς µεγάλες γιορτές, ¬πως Χριστούγεννα, Πάσχα, 
Τρι΅ν ^Ιεραρχ΅ν κ.ô. 

Γιa τcν çρθc χρήση τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς 
χρειάζονται οî σωστοd ψάλτες καd γιa νa •πάρξουν σωστοd 
ψάλτες âπιβάλλεται νa •πάρξουν σχολές, οî ïποÖες θa διδάξουν 
τί πρέπει νa προσέξουν οî îεροψάλτες. Γιa νa àξιοποιηθεÖ σωστa 
™ âκκλησιαστικc µουσικc χρειάζεται µιa παιδεία, ™ ïποία θa 
δοθεÖ µέσα àπe τdς σχολές. Γιa νa µποροÜν ï ποιµένας καd ï 
îεροψάλτης νa ëρµηνεύουν σωστa τοfς ≈µνους, πρέπει 
παράλληλα µb τcν εéλάβεια νa διδαχθοÜν τc σωστc στάση τοÜ 
σώµατος. ≠Oπως àναφέρει ï ο¨κονόµος Xαράλαµπος, ï 
îεροψάλτης πρέπει νa µcν κινεÖ τeν κορµe τοÜ σώµατος j τcν 
κεφαλc j τa χέρια j τa πόδια, µb τcν πρόφαση ¬τι κρατεÖ τeν 
χρόνο. \Aκόµη δbν πρέπει νa àνοίγει •πέρµετρα τe στόµα του j 
νa µασÄ τdς συλλαβbς καd τdς λέξεις. \Aκόµη δbν πρέπει νa βγάζει 
κραυγές, àντd νa ψάλλει, àλλa νa φυλάσσει τa πάντα στc φυσική 
τους θέση καd στάση. Mb αéτe τeν τρόπο θa âκλείψει ™ 
ρινοφωνία, âξ α¨τίας τÉς ïποίας κατηγορεÖται ™ βυζαντινc 
µουσικc ½ς öνρινη. Tέλος τa φωνήεντα καd οî συλλαβbς κάθε 
λέξης πρέπει νa àκούγονται µb εéκρίνεια καd γενικa νa •πάρχει 
µιa εéπρέπεια καd σεµνοπρέπεια στcν ψαλµωδία87. Παράλληλα 
στdς σχολbς βυζαντινÉς µουσικÉς πρέπει νa διδαχθοÜν οî µαθητbς 
νa ψάλλουν µb καθαρότητα, εéκρίνεια καd σωστc ôρθρωση τ΅ν 
λέξεων, χωρdς νa κάνουν πολλοfς λαρυγγισµοfς καd âξεζητηµένα 

                                                                                     
συγκεκριµένους ¦χους τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς. Aéτeς ï παραλληλισµeς 
κρίνεται àναγκαÖος, àφοÜ οî µαθητbς πρέπει νa παραλληλίσουν µέσα στc 
σκέψη τους τοfς βυζαντινοfς ≈µνους µb γνωστa δηµοτικa j ôλλα τραγούδια, 
καd öτσι νa •πάρχει ≤νας συνδετικeς κρίκος, ποf θa ëνώνει αéτά ποf 
γνωρίζουν καλa âξ àκοÉς, δηλαδc τa τραγούδια, µb τa µέχρι τÉς στιγµÉς 
ôγνωστα καd ξένα àκούσµατα τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς. ‰Eτσι π.χ. ï καθηγητcς 
τÉς µουσικÉς µπορεÖ νa παραλληλίσει τa àκούσµατα τοÜ πλ. β΄ ¦χου µb τe 
γνωστe τραγούδι «Nύχτωσε χωρdς φεγγάρι», τe ïποÖο àκολουθεÖ τcν κλίµακα 
τοÜ πλ. β΄ ¦χου. 
87 Bλ. XAPAΛAMΠOYΣ, Xορδή, ¬π.π., σ. 151. 
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µουσικa στολίδια88, διότι τότε, àντd νa δοθεÖ βάρος στe ποιητικe 
κείµενο, δίνεται βάρος στe µουσικe κείµενο. Aéτe öχει σaν 
àποτέλεσµα ï àκροατcς νa µcν προσηλώνεται στa λόγια τ΅ν 
≈µνων, àλλa στc µουσικc πλοκή. 

Mb τc διδασκαλία τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς στa 
σχολεÖα ï ποιµένας πρέπει νa âπιδιώκει τcν ½ς ≤να βαθµe 
ëνοποίηση τοÜ κοινοÜ στόχου, τeν ïποÖο πρέπει νa öχει ™ 
\Eκκλησία καd ™ âκπαίδευση. Μέσα àπe τcν εéκαιρία τÉς 
διδασκαλίας τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς δίδεται ™ δυνατότητα 
νa περάσουν καd κάποια χριστιανικa µηνύµατα. ^H µέχρι σήµερα 
πορεία τοÜ âκπαιδευτικοÜ συστήµατος στcν ^Eλλάδα καd στcν 
Kύπρο καταδείχνει ¬τι κύριο σκοπe öχει τc δηµιουργία 
παραγωγικ΅ν µονάδων µέσα στcν κοινωνία89. Στόχος ¬µως τÉς 
âκπαίδευσης πρέπει νa εrναι ™ δηµιουργία ½λοκληρωµένων 
προσωπικοτήτων, οî ïποÖες θa µποροÜν νa îεραρχήσουν σωστa 
τdς διάφορες àξίες µέσα στc ζωή τους. Τcν îεράρχηση αéτc θa 
δόσει τe γενικώτερο âκκλησιαστικe qθος καd ≈φος. 

^O ποιµένας, µb τc βοήθεια τ΅ν συνεργατ΅ν του, πρέπει νa 
âπιδείξει âνδιαφέρον γιa τcν öκδοση µουσικ΅ν βιβλίων µb 
ποικίλα µαθήµατα âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, καθgς καd µb 
χριστιανικa τραγούδια, àφοÜ τa τελευταÖα âµψυχώνουν τοfς 
νέους στeν πνευµατικό τους àγ΅να. \Aσφαλ΅ς πρέπει νa γίνεται 
προσεκτικc µελέτη καd öρευνα γιa τe ποιa µέλη θa 
συµπεριληφθοÜν σb µουσικc àνθολογία j θa âκδοθοÜν αéτόνοµα. 
Δυστυχ΅ς σήµερα •πάρχει τεράστια παραγωγή, ¬σον àφορÄ τcν 
âκτύπωση µουσικ΅ν βιβλίων, ποf àφοροÜν τcν ψαλτικc τέχνη, 
χωρdς αéτά, πολλbς φορές, νa âκπροσωποÜν âπάξια τe γνήσιο 
βυζαντινe ≈φος τÉς ψαλτικÉς τέχνης. 

                                     
88 Σb πολλbς σχολbς βυζαντινÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς παραδίδονται 
παράλληλα µb τa µαθήµατα âκκλησιαστικÉς µουσικÉς καd µαθήµατα 
çρθοφωνίας, öτσι œστε οî îεροψάλτες νa àποκτήσουν τcν îκανότητα νa 
ψάλλουν µb σωστc ôρθρωση. \Aσφαλ΅ς δbν πρέπει οî îεροψάλτες νa φτάσουν 
στe ôλλο ôκρο, καd νa ψάλλουν σaν νa τραγουδοÜν çπερατικa öργα. ≠Oµως 
δbν πρέπει οûτε νa φτάσουν στcν àντίθετη πλευρa καd ¬ταν ψάλλουν, τa λόγια 
νa εrναι µασηµένα, καd öτσι νa µcν καταλαβαίνουν οî πιστοd τa λόγια τ΅ν 
≈µνων. 
89 ≠Oπως àναφέρει ï καθηγητcς ^Ηρακλcς Pεράκης, «ï παραπάνω 
µετασχηµατισµός, ποf •φίσταται ™ παιδεία, τcν àλλοιώνει σ\ ≤να εrδος 
âµπορεύµατος, καd τcν àναγκάζει νa προσαρµοσθεÖ καd νa συµµορφωθεÖ µb τa 
α¨τήµατα παιδείας, ποf θέτει ™ παγκοσµιοποιηµένη ο¨κονοµία». PEPAKH, 
‰Aλλος, ¬π.π., σ. 21. Bλ. PEPAKH, Διδακτική, σ. 13 ëξ. 
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^Η χρήση τ΅ν τραγουδι΅ν στdς κατασκηνώσεις εrναι ≤να 
θετικe στοιχεÖο. \Ασφαλ΅ς µαζd µb τa τραγούδια πρέπει νa 
χρησιµοποιεÖται καd ™ ψαλµωδία. Ta τραγούδια âµψυχώνουν καd 
δίνουν θάρρος καd δύναµη στοfς νέους, öτσι œστε νa 
àντιµετωπίσουν τοfς διάφορους πειρασµούς, οî ïποÖοι 
âµφανίζονται κατa τc νεανικc äλικία. Ta τραγούδια µποροÜν νa 
χρησιµοποιηθοÜν µόνο âκτeς τοÜ îεροÜ ναοÜ, καd ποτb âντeς 
αéτοÜ90. Τe χριστιανικe τραγούδι χρησιµοποιεÖται àκόµη καd στa 
κατηχητικa j κατασκηνώσεις, τdς ïποÖες διοργανώνουν οî κατa 
τόπους âνορίες j οî χριστιανικbς àδελφότητες91. Te χριστιανικe 
τραγούδι âνέπνευσε καd âµψύχωσε τοfς νέους, οî ïποÖοι 
àγωνίστηκαν âναντίον τ΅ν ‰Αγγλων κατa τeν âπικe àγ΅να τÉς 
E.O.K.A. τοÜ 1955-59 στcν Kύπρο. hAν δbν •πÉρχε τe 
χριστιανικe τραγούδι, τe φλογερe κήρυγµα καd τa κατηχητικά, 
εrναι àµφίβολο iν θa πετύχαινε ï àγ΅νας τÉς E.O.K.A92. 

Παράλληλα ï ποιµένας µπορεÖ νa χρησιµοποιήσει καd τe 
δηµοτικe τραγούδι, προκειµένου νa προσελκύσει καd νa κρατήσει 
κοντa στcν \Eκκλησία τοfς πιστούς. Τa παραδοσιακa τραγούδια 
öχουν πολλbς φορbς âκκλησιαστικe στÖχο καd βοηθÄνε στcν 
καλύτερη µουσικc παιδεία τ΅ν àνθρώπων93. Ta δηµώδη ôσµατα 
öχουν ôµεση σχέση µb τa σύντοµα µέλη, àφοÜ αéτa öχουν 
ξεκάθαρο περίγραµµα καd µορφή. Aéτe τe στοιχεÖο συντελεÖ, öτσι 
œστε, τόσο τa σύντοµα µέλη, ¬σο καd τa δηµοτικa τραγούδια, νa 

                                     
90 ^O µητρ. Διονύσιος Ψαριανeς θεωρεÖ ¬τι τa τραγούδια, τa ïποÖα 
διδάσκονται στa κατηχητικa σχολεÖα öχουν προτεσταντικc προέλευση. Bλ. 
ΨAPIANOY, Συµβολή, ¬π.π., σ. 11. ≠Οπως àναφέρει ï David Nicholas, «τe 
τραγούδι (κατa τeν Μεσαίωνα) προÉλθε àπe τe µέλος, ¬ταν οî âπιµέρους 
συλλαβbς ôρχισαν νa χαρακτηρίζονται µb διαφορετικbς χρονικbς àξίες καd 
τονικa âπίπεδα». NICHOLAS, \Εξέλιξη, ¬π.π., σ. 487. 
91 Γιa τe θέµα αéτe βλ. ΔIAMANTOΠOYΛOY, \Oργανώσεις, σσ. 23-45. 
92 Bλ. IΩANNOY, ‰Eπος, σ. 12: «Kαd τοÜτα τa τραγούδια τÉς µούσας του ï 
λαός µας τa τραγούδησε στa σχολειά, στa λεωφορεÖα, στdς κηδεÖες καd στa 
µνηµόσυνα τ΅ν ™ρώων καd µαρτύρων τοÜ KυπριακοÜ ‰Eπους». ≠Oπως 
àναφέρει ï µουσικeς Kώστας Kασσιανός, ï ïποÖος µελοποίησε àρκετa 
ποιήµατα σχετικa µb τeν àγ΅να τÉς Ε.Ο.Κ.Α. «στόχος µου qταν νa γραφτοÜν 
µελωδίες êπλές, εéκολοκατανόητες, ποf νa àγγίζουν τcν ψυχc τοÜ κόσµου, γι\ 
αéτe καd χρησιµοποιοÜσα πάντοτε βυζαντινbς κλίµακες (¦χους) καd ρυθµοfς 
àπe τc δηµοτική µας µουσική».  ≠Oπ.π. σ. 14. 
93 Βλ. ΚΟΥΚΟΥΡΑ, Γλ΅σσα, ¬π.π., σσ. 126-127. 
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âντυπώνονται στc µνήµη τοÜ àνθρώπου καd νa διατηρεÖται ™ 
àκουστικc παράδοση àπe γενιa σb γενιά94. 

^Η âκκλησιαστικc µουσικc πρέπει νa àξιοποιηθεÖ 
ποιµαντικa µέσω τ΅ν µέσων µαζικÉς âπικοινωνίας σb ≤να πιe 
εéρf φάσµα àνθρώπων. ^Yπάρχουν âκκλησιαστικοd σταθµοί, οî 
ïποÖοι µεταδίδουν ïµιλίες, συνεντεύξεις θεολογικοÜ καd ôλλου 
περιεχοµένου, ψαλµωδίες, κλασσικc µουσικc καd ποικίλου 
âνδιαφέροντος âκποµπές, οî ïποÖες µποροÜν νa χρησιµοποιηθοÜν 
àπe τeν ποιµένα στe ποιµαντικό του öργο95. ^Η \Εκκλησία µb τοfς 
δικούς της âνοριακοfς σταθµούς, àξιοποιεÖ τcν âκκλησιαστικc 
µουσική, àφοÜ παρέχει ≤να εéρύτερο φάσµα âπικοινωνίας τ΅ν 
àνθρώπων µb τcν âκκλησιαστικc µουσικc καd ùχι µόνο κατa τcν 
œρα τÉς θείας λατρείας. Κάποιος, ¬ταν θέλει, µπορεÖ νa àκούσει 
καd στe ταξείδι του µιa παράκληση j µιa àκολουθία. Κάποιος 
ποf βρίσκεται στe κρεββάτι τοÜ πόνου, µπορεÖ âπίσης νa öχει τcν 
τηλεόραση καd νa παρακολουθεÖ τcν θεία Λειτουργία, àφοÜ δbν 
µπορεÖ νa παρευρίσκεται τοπικa στeν îερe ναό. Oî καλύτερες 
zρες, κατa τdς ïποÖες µποροÜν οî ποιµένες νa àσκήσουν τe 
ποιµαντικό τους öργο µb τdς ραδιοφωνικbς καd τηλεοπτικbς 
âκποµπές, διανθισµένες µb âκκλησιαστικοfς ≈µνους, εrναι οî 
zρες, ποf περνÄ ï πιστeς στe σπίτι του96. hAν ¬µως δbν •πάρχει ™ 

                                     
94 Bλ. ΨAPIANOY, Θεοτόκος, ¬π.π., σσ. 19-22, •ποσηµ. 17. BOYPΛH, 
Δηµοτική, σσ. 6-16. 
95 ^O καθηγητcς Xρ. Bάντσος, µιλ΅ντας γιa τa µέσα µαζικÉς âνηµέρωσης, καd 
πιe ε¨δικa γιa τe ραδιόφωνο, àναφέρει τa àκόλουθα: «hAν µάλιστα 
àναλογιστεÖ κανεdς ¬τι στe ραδιόφωνο κυριαρχοÜν ™ µουσική, οî ε¨δήσεις καd 
οî ïµιλίες, ™ \Eκκλησία καd στοfς τρεÖς αéτοfς τοµεÖς öχει νa παρουσιάσει ¬,τι 
πολυτιµότερο öχει. Στe θέµα τÉς µουσικÉς öχει τc βυζαντινc µουσική, ™ ïποία, 
ε€τε µb τdς ΘεÖες Λειτουργίες, ποf µεταδίδονται, ε€τε µb ξεχωριστbς µουσικbς 
âκποµπές, ποf συνδυάζονται µb κάποιο σχόλιο, συγκινεÖ τeν κάθε ≠Eλληνα, καd 
κυρίως τeν νέο». BANTΣOY, Ψυχολογία B΄, σ. 215. ≠Οπως àναφέρει ™ 
καθηγήτρια Δ. Κούκουρα «αéτe ποf συχνa àκούγεται στa ραδιόφωνα j 
προβάλλεται àπe τdς τηλεοράσεις δbν εrναι πάντοτε τe àληθινe γιa τcν 
\Εκκλησία µας καd τe µήνυµά της». ΚΟΥΚΟΥΡΑ, Γλ΅σσα, ¬π.π., σ. 100 ëξ. 
96 ^O \A. Γουσίδης àναφέρει τa ëξÉς γιa τeν âλεύθερο χρόνο· «Erναι µάλιστα 
χαρακτηριστικό, ¬τι ï âλεύθερος χρόνος ποf περνάει ï ôνθρωπος στe σπίτι 
του, ïλοένα καd περισσότερο αéξάνει, µb συνέπεια ï χρόνος âργασίας, ποf 
περνάει ï ôνθρωπος öξω àπe τe σπίτι του, ïλοένα καd περισσότερο νa 
µειώνεται. ‰Eτσι αéξάνουν καd τa περιθώρια γιa τcν âσωτερικc ζωc τοÜ 
àνθρώπου, ≤να µέρος àπe τcν ïποία àποτελεÖ καd ™ θρησκευτική του ζωή. \Aπ\ 
¬λα αéτa φαίνεται ¬τι καd γιa τeν âργαζόµενο τÉς σύγχρονης κοινωνίας οî 



 227 

ο¨κονοµικc εéχέρεια νa δηµιουργηθοÜν âκκλησιαστικοd σταθµοd 
γιa τcν προβολc τÉς çρθόδοξης παράδοσης, καd πιe συγκεκριµένα 
τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς, µπορεÖ νa γίνονται ëβδοµαδιαÖες 
ραδιοφωνικbς j τηλεοπτικbς âκποµπbς σb κοσµικοfς σταθµούς, 
ïπόταν καd µb αéτe τeν τρόπο προβάλλεται ™ ëλληνορθόδοξη 
παράδοση καd ™ âκκλησιαστικc µουσική. 

Τe ραδιόφωνο δbν àσκεÖ µόνο εéεργετικbς âπιδράσεις, 
àλλa πολλbς φορbς καd àρνητικές, àφοÜ σb πολλbς περιπτώσεις 
νοθεύεται ™ âθνικc καd âκκλησιαστικc µουσικc παράδοση97. Te 
ραδιόφωνο µεταδίδει, ½ς âπd τe πλεÖστον σύγχρονα τραγούδια, τa 
ïποÖα, κατa τe πλεÖστον, εrναι βασισµένα πάνω σb Δυτικbς 
κλίµακες. ^H àκρόαση αéτ΅ν τ΅ν τραγουδι΅ν àλλοιώνει καd 
νοθεύει τa äχητικa καd διαστηµατικa àκούσµατα, τa ïποÖα 
προέρχονται àπe τcν àκρόαση βυζαντιν΅ν ≈µνων j 
παραδοσιακ΅ν δηµοτικ΅ν τραγουδι΅ν98. Πολλbς φορές, ¬πως 
àναφέρει ï µητρ. Δ. Ψαριανός, οî νέοι, àντd νa συµµετέχουν 
âνεργa στc θεία Λειτουργία, προτιµοÜν νa τcν παρακολουθοÜν 
àπe τe ραδιόφωνο j τcν τηλεόραση. \Ακόµη, àντd νa ψάλλουν 
≈µνους, προτιµοÜν νa τραγουδοÜν τραγούδια κοσµικά99. Xρέος 
τοÜ ποιµένα εrναι νa διαφυλάξει µb κάθε τρόπο τcν âθνική µας 
µουσικc παράδοση καd νa φροντίσει, öτσι œστε οî πιστοd νa öχουν 
τa σωστa àκούσµατα. 

Στe ποιµαντικe öργο τÉς \Εκκλησίας εrναι καd ™ 
îεραποστολή, ποf σηµαίνει εéαγγελισµe àνθρώπων, ποf δbν 
γνώρισαν τeν Χριστό. ^Ο εéαγγελισµeς αéτeς γίνεται âν πολλοÖς 
διa µέσου τÉς λατρείας. ^H µουσικc δbν χρησιµοποιεÖται µόνο στe 
ποιµαντικe öργο, àλλa παράλληλα χρησιµοποιεÖται καd στcν 
çρθόδοξη îεραποστολc στdς διάφορες àφρικανικbς καd ôλλες 
χ΅ρες σb ¬λο τeν κόσµο100. Χρέος τοÜ ποιµένα-îεραποστόλου 
εrναι νa γνωρίζει τcν ψαλτικc τέχνη, öτσι œστε νa µπορεÖ νa τcν 

                                                                                     
καλύτερες zρες γιa τcν ποιµαντική του προσέγγιση εrναι οî zρες, ποf περνάει 
στe σπίτι του». ΓOYΣIΔH, ¬π.π., σ. 60. 
97 Bλ. ΨAPIANOY, Συµβολή, ¬π.π., σ. 11. 
98 Βλ. BAΣIΛEIAΔH, Διαστήµατα, σ. 159. 
99 Bλ. ΨAPIANOY, Θεοτόκος, ¬π.π., σ. 17, •ποσηµ. 12. 
100 ≠Οπως àναφέρει ï àρχιεπ. Τιράνων καd πάσης \Αλβανίας \Αναστάσιος 
Γιαννουλάτος, ™ καλλιτεχνικc δηµιουργία, ποf συνοδεύει τeν àγώνα τοÜ 
πιστοÜ, àκολουθεÖ «½ς àπαύγασµα τÉς ψυχικÉς καθάρσεως, τÉς 
µεταµορφωτικÉς, προσωπικÉς µετανοίας». ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ, ^Ιεραποστολή, 
σ. 41. 
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διδάξει καd στa öθνη, στa ïποία εéαγγελίζεται τeν Χριστό101. ^H 
âκκλησιαστικc µουσικc καd γενικa οî âκκλησιαστικbς τέχνες 
•πÉρξαν ≤να βασικe µέσο, τe ïποÖο βοήθησε οéσιαστικa τe 
îεραποστολικe öργο τÉς \Εκκλησίας102. \Aσφαλ΅ς γιa νa 
διαµορφώσει ≤νας îεραπόστολος τeν τρόπο, µb τeν ïποÖο θa 
ψάλλουν κάποιες συγκεκριµένες ïµάδες j λαοί, πρέπει νa λάβει 
•π\ ùψη πρ΅τα àπ\ ¬λα, τόσο τc βυζαντινc µουσικc παράδοση, 
¬σο καd τdς τοπικbς µουσικbς παραδόσεις κάθε λαοÜ. Mιa 
αéτονοµηµένη âπιβολc τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς, χωρdς τdς 
τοπικbς παραδόσεις, θa σήµαινε àποτυχία στe îεραποστολικe 
öργο, àφοÜ οî ¨θαγενεÖς εrναι κυρίως âξοικειωµένοι µb τdς τοπικές 
τους παραδόσεις, καd ùχι µb τa βυζαντινa àκούσµατα. \Aντίθετα 
πάλιν µιa αéτονοµηµένη âπιλογc τÉς τοπικÉς µουσικÉς 
παραδόσεως ëνeς λαοÜ, χωρdς τc δηµιουργικc σύνθεση µb τcν 
âκκλησιαστικc µουσική, θa àποτελοÜσε ξεπεσµe τÉς µουσικÉς, 
àφοÜ ™ βυζαντινc µουσικc àπέκτησε διa µέσου τ΅ν α¨ώνων 
âκεÖνα τa στοιχεÖα, τa ïποÖα µποροÜν νa βοηθήσουν τοfς πιστοfς 
νa àναχθοÜν νοερa στa πνευµατικa νοήµατα, ποf κρύβουν τa 
λόγια τ΅ν ≈µνων. ^Η µουσικc παιδεία τ΅ν διαφόρων λα΅ν 
àπετέλεσε τeν συνδετικe κρίκο, γιa νa µεταδοθοÜν οî 
χριστιανικbς àλήθειες. ^Η µουσικbς παραδόσεις τ΅ν διαφόρων 
λα΅ν àποτελοÜν ≤να σηµεÖο öναρξης µιÄς διδασκαλίας καd µιÄς 
âπικοινωνίας τοÜ îεραποστόλου µb τοfς διαφόρους λαούς. 
Σήµερα βλέπουµε στc λατρεία τ΅ν àφρικανικ΅ν λα΅ν ¬τι δbν 
àποβάλλονται τa µουσικa στοιχεÖα τ΅ν διαφόρων λα΅ν, àλλa οî 
                                     
101 ^Ο µεγάλος îεραπόστολος καd φωτιστcς τ΅ν Σλαύων ΚωνσταντÖνος 
Φιλόσοφος (±γιος Κύριλλος) εrχε σπουδάσει στcν Κωνσταντινούπολη, µεταξf 
τ΅ν ôλλων âπιστηµ΅ν, καd µουσική. Βλ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ, Μοναχοί, σσ. 73-
74. 
102 ^Ο Θεοδώρητος àναφέρει γιa τeν Σύρο \Αβραάµιο (τ΅ν Καρρ΅ν) ¬τι 
âγκατέλειψε τe âρηµητήριό του γιa νa εéαγγελισθεÖ τeν Χριστe στοfς 
ε¨δωλολάτρες κατοίκους τοÜ Λιβάνου (Β. Φοινίκη). \ΑφοÜ ï \Αβραάµιος καd οî 
συνοδεύοντες αéτeν µοναχοd παρουσιάστηκαν ½ς öµποροι, γιa νa µc 
προκαλέσουν àντίδραση, µετa àπe λίγες µέρες «τÉς θείας ≥ψατο λειτουργίας 
µετρί÷α φωνFÉ κεχρηµένος». ≠Οταν οî κάτοικοι τοÜ λιβάνου ôκουσαν τdς 
ψαλµωδίες, àρχικa µbν τοfς διέταξαν νa âγκαταλείψουν τcν πόλη. \Αργότερα 
¬µως, àφοÜ ï \Αβραάµιος τοfς βοήθησε στc δύσκολη στιγµc τÉς ε¨σπράξεως 
τ΅ν φόρων, «•περαγασθέντες δb οî τa δεινa âκεÖνα âργασάµενοι τÉς 
φιλανθρωπίας τeν ôνδρα, α¨τοÜσι µbν •πbρ τ΅ν τετολµηµένων συγγνώµην, 
προστάτην δb αéτeν γενέσθαι παρακαλοÜσιν». Βλ. ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ ΚΥΡΟΥ, 
Φιλόθεος ^Ιστορία, 17, PG 82, 1420CD-1421A. Πρβλ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΥ, 
Μοναχοί, ¬π.π., σσ. 44-45. 
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îεραπόστολοι τa àξιοποιοÜν γιa νa öχουν ≤να σηµεÖο âπαφÉς µb 
τοfς διαφόρους λαούς. Γι\ αéτe ™ ψαλτικc παράδοση τοÜ 
Bυζαντίου, ¬ταν πρόκειται νa χρησιµοποιηθεÖ àπe ôλλες φυλές,  
πρέπει νa προσαρµόζεται çργανικa àνάλογα µb τa τοπικa 
¨διώµατα103. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     
103 ^H ψαλτικc τέχνη διαµορφώνει àνάλογο ≈φος àνάλογα µb τe περιβάλλον, 
στe ïποÖο βρίσκεται. ^O σκοπός, γιa τeν ïποÖο γίνεται αéτc ™ προσαρµογή, 
εrναι γιa νa βοηθήσει τeν ποιµαινόµενο νa κατανοήσει καλύτερα τa 
ψαλλόµενα καd διa τÉς µουσικÉς νa àναχθεÖ ï πιστeς στc νοητc σφαίρα τ΅ν 
ψαλλοµένων. Bλ. BANTΣOY, Ψυχολογία, ¬π.π., σ. 66: «Γιa νa öχFη ¬µως ™ 
συνεργασία αéτc âπιτυχία, πρέπει νa προσαρµόζεται στdς διάφορες îκανότητες 
καd ¨διότητες τοÜ ποιµαινοµένου». Πρβλ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, \Αποκάλυψη, σ. 185. 
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ΣYMΠEPAΣMATA 
 
 Συνοψίζοντες τa ¬σα διαλάβαµε στcν παροÜσα µελέτη, 
καταλήγουµε στa àκόλουθα συµπεράσµατα. 
 
 1. ^Η µουσικc •πάρχει στc φύση γενικa καd στeν ôνθρωπο. 
Εrναι ôρρηκτα συνδεδεµένη µb τc δηµιουργία τοÜ κόσµου, κατa 
τc διάρκεια τÉς ïποίας πρ΅τοι οî ôγγελοι •µνοÜν τeν Θεό. 
 ^Η µουσικc τÉς φύσης, ï qχος τοÜ νεροÜ, τe θρόισµα τ΅ν 
φύλλων, τe κελάδηµα τ΅ν πουλι΅ν διδάσκουν στeν ôνθρωπο νa 
χρησιµοποιήσει καd αéτeς τdς φωνητικές του îκανότητες µb µέλος. 
 
 2. Οî àρχαÖοι λαοί, àπe τcν Κίνα ½ς τdς \Ινδίες καd τcν 
Α€γυπτο, àρχικa χρησιµοποιοÜν τeν ρυθµό, öπειτα τc µελωδία 
καd  τcν êρµονία. Γρήγορα κατασκευάζονται τa πρ΅τα µουσικa 
ùργανα. Στcν àρχαία ^Ελλάδα àπe τcν âποχc τοÜ ^Οµήρου j καd 
âνωρίτερα ™ µουσικc συνδέεται µb τe öπος καd µb ùργανα, τc λύρα 
καd τcν κιθάρα. Γρήγορα κατασκευάζονται ποικίλα ùργανα, γιa 
νa διευκολύνουν τc φωνή. \ΑξιοποιοÜνται öτσι ¬λα αéτa (™ φωνc 
καd τa ùργανα) στc λατρεία, στeν πόλεµο, στοfς çλυµπιακοfς 
àγ΅νες, στe θέατρο. ^Η µουσικc öχει, ¦δη àπe τcν àρχαία 
^Ελλάδα, παιδαγωγικe καd ψυχαγωγικe χαρακτÉρα. 
 
 3. \Εµφανcς εrναι ™ χρήση τÉς µουσικÉς στeν \Ισραήλ, 
àφοÜ γίνεται λόγος πολfς στcν Παλαιa Διαθήκη. Κεντρικc θέση 
στc λατρεία κατέχει ™ èδc γιa τcν διάβαση τÉς \ΕρυθρÄς 
Θαλάσσης. ^Ο Δαβdδ µb τοfς ψαλµούς του καd τe ψαλτήριο 
àποτελεÖ τcν καλύτερη öκφραση τÉς µουσικÉς στeν \Ισραήλ. 
ΧρησιµοποιοÜνται διάφορα ùργανα, στdς συναγωγbς ¬µως 
χρησιµοποιεÖται ™ φωνητικc µουσικc τ΅ν àνδρ΅ν. Καd στcν 
Καινc ¬µως Διαθήκη öχουµε âµφανÉ τcν παρουσία τÉς 
θρησκευτικÉς µουσικÉς, καθgς ï Κύριος διδάσκει τc χρήση τÉς 
ψαλµωδίας µετa τeν Μυστικe ΔεÖπνο. 
 
 4. Μb τc λήξη τ΅ν διωγµ΅ν, κατa τeν Δ΄ µ.X. α¨΅να, καd 
τcν âφεξÉς çργάνωση τÉς \Εκκλησίας οî Πατέρες χρησιµοποιοÜν 
àρχικa τc µουσικc (σb συνδυασµe µb τcν âκκλησιαστικc ποίηση), 
½ς ≤να ¨σχυρe ¬πλο âναντίον τ΅ν αîρέσεων. Oî αîρεσιάρχες 
âπενδύουν τa αîρετικά τους δόγµατα µb θυµελικc καd ™δονικc 
µουσική, προκειµένου νa παραπλανήσουν τοfς πιστούς. ‰Eτσι 
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καd οî Πατέρες τÉς \Eκκλησίας χρησιµοποιοÜν καd αéτοd τότε, ½ς 
¬πλο, πιe λαοφιλεÖς µελωδίες, ½ς âπένδυση τ΅ν ≈µνων. Mb τeν 
τρόπο αéτe προστατεύουν τοfς πιστοfς àπe τe νa παρασυρθοÜν 
àπe τdς αîρέσεις. 
 Κατa τeν Η΄ α¨΅να παγιώνεται ™ χρήση τÉς çκταηχίας 
στcν \Εκκλησία. \Iωάννης ï Δαµασκηνeς àποκαθαίρει τcν 
âκκλησιαστικc µουσικc àπe ξένα στοιχεÖα, καd τροποποιεÖ τcν 
ψαλµωδία πρeς τe êπλούστερο εrδος. 

\Εξ ôλλου οî Μονbς καd οî Μοναχοd στc βυζαντινc âποχc 
àναδεικνύονται θεµατοφύλακες τÉς âκκλησιαστικÉς •µνωδίας. Σb 
πολλa µοναστήρια ζοÜν µοναχοί, οî ïποÖοι îδρύουν σχολές, στdς 
ïποÖες διδάσκεται, τόσο στοfς µοναχούς, ¬σο καd στοfς λαϊκούς, 
™ ψαλτικc τέχνη. \Εκ παραλλήλου, πολλοd âπίσκοποι, 
µητροπολÖτες, πατριάρχες, àκόµη καd αéτοκράτορες, 
àσχολοÜνται µb τc σύνθεση âκκλησιαστικ΅ν ≈µνων. 
 ^Η \Εκκλησία µετa τcν ±λωση τÉς Kωνσταντινούπολης 
àναλαµβάνει ≤να πιe καθοριστικe ρόλο, σb σχέση µb τcν 
âκκλησιαστικc µουσική, κάνοντας ποιµαντικbς προεκτάσεις, 
àφοÜ εrχε µειωθεÖ α¨σθητa τe àπe ôµβωνος κήρυγµα. ^H 
\Eκκλησία τÉς Kωνσταντινούπολης µεριµνÄ µέσα στe ποιµαντικό 
της öργο, öτσι œστε νa λειτουργήσουν στcν Kωνσταντινούπολη 
καθ\ ¬λη τc διάρκεια τÉς τουρκοκρατίας οî πατριαρχικbς σχολές, 
¬που διδάσκεται ™ ψαλτικc τέχνη. Πολλοd µελοποιοd àνήκουν 
στeν κατώτερο j àνώτερο κλÉρο. \Eκτeς àπe τdς µουσικbς σχολές, 
îδρύονται καd µουσικοd σύλλογοι, µb σκοπe τc διαφύλαξη τÉς 
âκκλησιαστικÉς µουσικÉς παράδοσης. \Επίσης âµπλουτίζεται ™ 
θεία λατρεία µb νέα µελωδήµατα. 
 
 5. ^H γυναÖκα στcν ¨ουδαϊκc λατρεία ψάλλει âκτeς τοÜ 
ναοÜ σb διάφορες τελετές. \Aκόµη οî γυναÖκες ψάλλουν µαζd µb 
τοfς ôνδρες µέσα στeν ναό. ≠Oσον àφορÄ τc συναγωγc θεωρεÖται 
βέβαιο ¬τι ™ γυναÖκα δbν συµµετέχει στcν ψαλµωδία, àφοÜ δbν 
θεωρεÖται κiν µέλος τÉς συναγωγÉς. Aéτe τe γεγονeς âπιδρÄ 
οéσιαστικa καd στc χριστιανικc λειτουργικc πράξη, àφοÜ, ½ς 
γνωστό, ™ âπίδραση τÉς ¨ουδαϊκÉς συναγωγÉς στc διαµόρφωση 
τοÜ τελετουργικοÜ τÉς χριστιανικÉς λατρείας εrναι καίρια κατa 
τcν πρωτοχριστιανικc περίοδο. Κατa τc χριστιανικc âποχc 
γίνεται àναφορa σb πατερικa κείµενα ¬τι ™ γυναÖκα συµµετέχει 
στcν κοινc ψαλµωδία στc λατρεία σb πολλbς περιπτώσεις. ^H 
γυναÖκα ψάλλει µαζd µb ¬λο τe âκκλησίασµα j σb îεροψαλτικe 
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χορό, δbν •πάρχουν ¬µως µαρτυρίες ¬τι ™ γυναÖκα ψάλλει µόνη 
της. ^Yπάρχει ï θεσµeς τÉς διακόνισσας, δbν •πάρχει ¬µως ï 
θεσµeς τÉς ψάλτριας. Oî àπόστολοι âπιτρέπουν νa ψάλλουν οî 
γυναÖκες µαζd µb ¬λο τe âκκλησίασµα, àφοÜ µb αéτe τeν τρόπο 
πολεµοÜν τc φλυαρία. ^Υπάρχουν ποικίλοι λόγοι γιa τcν 
âπιφυλακτικότητα τÉς \Εκκλησίας στe νa συµµετέχει ™ γυναίκα 
στοfς ψαλτικοfς χορούς. 
 
 6. ^H µουσικc öχει θετικc καd àρνητικc âπίδραση στeν 
ôνθρωπο. Στe πανανθρώπινο àσυνείδητο âνυπάρχουν τa 
àρχέτυπα, δηλαδc τa âνδόµυχα βιώµατα τÉς àνθρωπότητας, 
µεταξf τ΅ν ïποίων κάποια µουσικa àκούσµατα, τa ïποÖα öχουν 
àποκρυσταλλωθεÖ διa µέσου τ΅ν α¨ώνων. ^H âπίδραση τοÜ ¦χου 
στeν ψυχικe κόσµο τοÜ àνθρώπου öχει δύο πλευρές· τc συνειδητc 
καd τcν àσυνείδητη. Kάθε κλίµακα j qχος εrναι φορτισµένος µb τa 
àνάλογα àκούσµατα, καd δηµιουργεÖ στcν ψυχc τοÜ àκροατÉ τa 
àνάλογα συναισθήµατα. Te öµβρυο καd τe νήπιο στc συνέχεια àπe 
πολf νωρdς àρχίζει νa àνταποκρίνεται στa äχητικa àκούσµατα 
τοÜ περιβάλλοντος. ^H µουσικc âπιδρÄ σb ¬λες τdς äλικίες, καd 
συντελεÖ στcν àποκατάσταση ψυχοσωµατικ΅ν àσθενει΅ν. Εrναι 
γνωστc ôλλωστε ™ µέθοδος τÉς µουσικοθεραπείας. 
 

7. ^Η µουσική, παράλληλα µb τcν εéχαρίστηση, ποf 
προκαλεÖ, öχει ταυτόχρονα καd εéεργετικbς âπιδράσεις στcν ψυχc 
καd στe σ΅µα τοÜ àνθρώπου. Τe ποιητικe κείµενο φυσικa 
•περτερεÖ τÉς µουσικÉς, ™ ïποία τe συνοδεύει. ^H ποικιλία τ΅ν 
µελ΅ν σκοπe öχει νa δραστηριοποιήσει τcν προσοχc τ΅ν πιστ΅ν 
âντeς τοÜ îεροÜ χώρου, àφοÜ πλέον ï λαeς δbν συµµετέχει âνεργa 
διa τÉς κοινÉς ψαλµωδίας στcν τέλεση τ΅ν \Ακολουθι΅ν. ^H 
çρθόδοξη âκκλησιαστικc µουσική, λόγω τÉς êπλότητάς της, 
ε¨σέρχεται εéκολώτερα στcν ψυχc τοÜ πιστοÜ, καd τeν διεγείρει σb 
προσευχc καd µετάνοια. \Αντίθετα ™ δυτικc µουσικc àπαιτεÖ νa 
öχει, τόσο ï âκτελεστής, ¬σο καd ï àκροατής, περισσότερες 
τεχνικές, µουσικbς καd δεξιοτεχνικbς îκανότητες. 
  
 8. ^H âκκλησιαστικc µουσικc εrναι ≤να âργαλεÖο στa χέρια 
τ΅ν ποιµένων. Διa µέσου τÉς âκκλησιαστικÉς µουσικÉς 
âκφράζονται πρeς τοfς πιστοfς τa çρθόδοξα δόγµατα καd γενικa 
™ διδασκαλία τÉς \Eκκλησίας. ^Η ψαλµωδία ëποµένως εrναι 
•πόθεση, ùχι µόνο τ΅ν îεροψαλτ΅ν, àλλa καd τ΅ν ποιµένων. Oî 



 234 

ποιµένες πρέπει νa àναπτύξουν τa διάφορα χαρίσµατα, πρeς 
ο¨κοδοµc τοÜ ποιµνίου καd δόξαν τοÜ ΘεοÜ. ^H ποιµαίνουσα 
\Eκκλησία πρέπει νa φροντίσει µb διάφορους τρόπους, öτσι œστε 
νa προσελκύει τοfς νέους στe àναλόγιο. Erναι χρέος τ΅ν 
ποιµένων νa µεριµνοÜν, œστε νa àποκαθαρθεÖ ™ âκκλησιαστικc 
µουσικc àπe ïποιαδήποτε âξωγενÉ στοιχεÖα, τa ïποÖα 
àλλοτριώνουν τeν χαρακτÉρά της. Προσπάθειες σύζευξης τοÜ 
βυζαντινοÜ µέλους µb τcν εéρωπαϊκc µουσικc πραγµατικότητα 
àπέδειξαν ¬τι δbν εrναι καρποφόρος στcν καλλιέργεια 
λατρευτικÉς µυσταγωγίας. Οî ποιµένες λοιπeν στcν âνορία 
πρέπει νa θέσουν ½ς στόχο τc συµµετοχc τοÜ λαοÜ στcν 
ψαλµωδία, àφοÜ ™ κοινc ψαλµωδία καλλιεργεÖ τe πνεÜµα τÉς 
àγάπης καd τÉς ¨σότητας µεταξf ποιµένα καd ποιµαινοµένων. 
 ^O âπίσκοπος εrναι ï κύριος êρµόδιος γιa τcν ποιµαντικc 
δραστηριότητα στcν âπισκοπή. ≠Ενα àπe τa καθήκοντα τ΅ν 
îερέων στcν ποιµαντική τους διακονία εrναι καd ™ àνάπτυξη τÉς 
βυζαντινÉς-âκκλησιαστικÉς µουσικÉς. Πρeς τοÜτο εrναι 
àπαραίτητη ™ δηµιουργία χορωδι΅ν, ™ διοργάνωση διαλέξεων, 
™µερίδων καd συνεδρίων µb θέµα τcν ψαλτικc τέχνη. ^Η 
àξιοποίηση τ΅ν χορωδι΅ν κατa τdς ποιµαντικbς δραστηριότητές 
τους (âπσκέψεις σb îδρύµατα, âκδηλώσεις âνοριακbς κλπ.) 
àποτελεÖ χρήσιµο âργαλεÖο γιa τcν ποιµαντική. ^H ψαλτικc τέχνη 
δbν πρέπει νa περιοριστεÖ µόνο στa ¬ρια τÉς âνορίας, àλλa 
µπορεÖ νa διδάσκεται àπe öµπειρους µουσικοfς καd στa σχολεÖα. 
Oî ποιµένες πρέπει νa φροντίσουν, œστε νa âκδοθοÜν µουσικa 
βιβλία µb διάφορα µαθήµατα ψαλτικÉς τέχνης, καθgς καd 
χριστιανικa τραγούδια. Παράλληλα οî ποιµένες µποροÜν καd 
πρέπει νa χρησιµοποιήσουν τa µέσα µαζικÉς âνηµέρωσης, µb 
σκοπe τcν προβολc τÉς ëλληνορθόδοξης µουσικÉς παραδόσεως. 
^H âκκλησιαστικc µουσικc àκόµη πρέπει νa χρησιµοποιηθεÖ àπe 
τοfς ποιµένες καd στe öργο τÉς îεραποστολÉς, àφοÜ γίνει ≤νας 
öντεχνος συγκερασµeς τÉς ψαλτικÉς τέχνης µb τa τοπικa µουσικa 
¨διώµατα τ΅ν ôλλων λα΅ν. ^Η σύγχρονη προσπάθεια 
προσαρµογÉς θρησκευτικ΅ν ποιηµάτων σb µοντέρνα öκφραση 
µουσικÉς δbν ταιριάζει πρeς τc σεµνότητα καd τc µυσταγωγία, 
ποf χαρακτηρίζει τc θρησκευτικc µουσική. 
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CONCLUSIONS 
 
 Summarizing all that has been dealt with in the present essay, 
we end up with the following conclusions. 
 
 1. Music exists in a general sense in nature and in man. It is 
strongly related to the Creation of the world, during which Angels 
offer hymns to the Creator. 
 Also the music of nature itself, the sound of waters, the rustle 
of the leaves, the warble of birds teach man how to turn his vocal 
capabilities into melody as well. 
 
 2. Ancient peoples, living in lands beginning from China and 
stretching upto India and Egypt, originally make use of “rhythm”, 
which is then improved to melody and harmony. At the very initial 
steps of this development the first musical instruments are being 
made. In Ancient Greece, even earlier than Homer’s time, music is 
associated with the epic and the musical instruments, like the harp 
and the lyre. Various instruments are, thus, exploited for worship 
purposes, during wars, at the Olympic Games and in theatrical 
performances. Music takes on as far back as ancient Greek times, a 
pedagogical and recreational character. 
 
 3. Extremely obvious is the use of music in Israel, as clearly 
stated in the books of the Old Testament. The ode referring to the 
Passage through the Red Sea has a central position in worship. 
David’s hymns and psalter constitutes the most descriptive 
expression of music in Israel. In general, various instruments are 
being used, while during synagogues the οnly musical expression is 
performed by men vocals. The existence of ritual music is quite 
apparent during New Testament period as well; the Lord instructs 
the use of chanting right after the Last Supper. 
 
 4. With the termination of the persecutions, during the 4th 
century, at which time the Church focussed on the revival of its 
organizational structure, the Fathers started using music (in 
conjuction with ecclesiastical poetry) as a strong means for fighting-
off the various heresies. Already the heretics have dressed-up their 
falsified dogmas with voluptuous and hedonistic music, in order to 
attract the faithful. That is why the Church Fathers counteracted 
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using popular melodies accompanying the hymns, in an effort to 
protect the faithful from being led astray by heretics. 
 During the 8th century, the use of the “eight-tone” musical 
system is entrenched in church life. St. John Damascene expurgates 
from ecclesiastical music improper foreign elements and modifies 
chanting into a simpler form. 
 Moreover, byzantine monasteries and monks of that era 
gained reputation as guardians of the ecclesiastical chanting. A great 
number of monks established schools at which both monks and 
laymen were being taught the art of chanting. In parallel, quite a 
number of members of the higher clergy, even a few Emperors, 
were engaged in the composition of ecclesiastical hymns. 
 With the fall of Constantinople, the Church has taken up a 
more decisive role regarding the ecclesiastical music, by further 
involving it in its pastoral activities, as pulpit preaching had shown 
considerable reduction. During Ottoman rule, the church of 
Constantinople has provided for the sound operation of the 
patriarchical faculties, where chanting was taught. A good number of 
composers belong to the lower and higher clergy. Next to the 
chanting schools, various music institutions had been established, 
the purpose of which was the preservation of the tradition in 
ecclesiastical music. Also holy worship was enriched by new tunes. 
 
 5. Woman in Judaic worship chants during several 
ceremonies outside the temple and jointly with men inside it. 
However, it is considered certain that during synagogues she does 
not participate in chanting since she is not even considered as a 
member. This fact has repercussions on Christian ceremonial acts 
since, as we know, the influence of the Judaic synagogue on the 
formation of Christian ritual was determinative during the early 
Christian period. During Christian period we come accross to 
references in the Fathers’ writings, which talk about the 
participation of woman in joint chanting during worship. She is said 
to chant either along with the whole of the congregation or in the 
chanters’ choir, however never on her own. In Church tradition we 
find no references regarding an institution for women chanters, as 
we certainly do for the deaconesses. The Apostoles seem to have 
allowed women to chant in mass as a means to prevent them from 
garrulity. There are several reasons why the Church is reluctant in 
allowing woman taking place in the chanters’ choirs. 
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 6. Music may influence man in a negative and a positive way 
also. Deep inside the collective human unconcious there lie 
mankind’s life experiences, acquired through the ages. Amongst 
these intimate archetypes one can trace a number of music tones or 
hearings. The influence of sound on man’s psychism is two-fold: on 
a conscious and unconsious level. Each musical gamut or melody 
carries with it certain hearings, which bring about equivalent 
feelings to the listener’s soul. Even during the embryotic stage and 
early infancy, man seems to react to sounds coming from the 
surroundings. Music affects people of all ages and contributes to the 
healing of psychosomatic illnesses. 
 
 7. In addition to pleasant feelings, music is able to cause 
several other benefits to man’s body and soul. Lyrics are, of course, 
of most prime importance. The use of a variety of melodies (tones) 
during church ceremonies activates the attention of the faithful, as 
they are not all involved in the chanting. Due to the simplicity and 
directness of the orthodox ecclesiastical music it can easily 
penetrate into the listener’s soul and can further stimulate the 
elements of prayer and rependence. On the contrary, western music 
is very demanding on technical and musical skills both for the 
performer and the listener. 
 
 8. Ecclesiastical music is a pastoral tool. Faith and doctrines 
and, in general, the whole teaching of the Orthodox Church can be 
expressed through its extolling and chanting. The latter must 
therefore be a concern not only to chanters but to ministers as well. 
Pastors are called upon to develop their charismas so as to edify the 
flock and give glory to God. Church ministry has to come up with 
ways by which young people can be drawn near to the lectern. It is 
also her duty to see to the dispelling from ecclesiastical music of all 
those exogenous elements, which distort its traditional character. 
Efforts to slur byzantine chant with european music were not 
successful in arousing feelings of mistagogue during worship. 
Pastors in parishes must place as a target the participation of the 
faithful in the chanting, since, when performed jointly, it fosters 
feelings of love and equality between pastors and flock. 
 The Bishop is the main person in charge of pastoral activity 
in the diocese. The promotion of byzantine/ecclesiastical music is 
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one of priests’ ministry duties. To this direction, the establishment 
of choirs, the organisation of lectures, meetings and conferences 
having as subject the art of chanting, are most essential. The use of 
choirs in priests’ ministry activities (visits to various foundations, 
parish happenings, etc.) is an appropriate pastoral tool. The art of 
chanting must not, however, be confined within the limits of parish 
life, but it should also be taught by experienced instructors and at 
school. Pastors should also provide for the publication of music 
books, which will include various lessons on the art of chanting and 
songs of Christian content. In parallel they may make use of the 
mass media in an effort to promote the Greek Orthodox music 
tradition. Ecclesiastical music may also be used in missions, 
especially when a skilful combination with the local musical 
characteristics is produced. Today’s experimentation in adjusting 
religious poetry to modern musical melodies does not fit in with the 
decency and mystagogy, which should be present in religious music. 
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ΠAPAPTHMA 
 
MEΓAΛOY AΘANAΣIOY, Πρeς MαρκελλÖνον ε¨ς τcν ëρµηνείαν 

τ΅ν Ψαλµ΅ν, κη΄. PG 27, 40C-41C. 
 

«TÉς δb τοιαύτης τ΅ν λογισµ΅ν àταραξίας καd àκύµονος 
καταστάσεως ε¨κgν καd τύπος âστdν ™ τ΅ν Ψαλµ΅ν âµµελcς 
àνάγνωσις. ≠Ωσπερ γaρ τa τÉς ψυχÉς νοήµατα γνωρίζοµεν καd 
σηµαίνοµεν δι\ zν προφέροµεν λόγων, ο≈τως, τÉς πνευµατικÉς âν 
ψυχ FÉ êρµονίας τcν âν ταÖς λόγοις µελωδίαν σύµβολον εrναι 
θέλων ï Kύριος, τετύπωκεν âµµελ΅ς τaς èδaς ψάλλεσθαι, καd 
τοfς ψαλµοfς µετ\ èδÉς àναγινώσκεσθαι. Kαd τοÜτ\ öστιν ™ 
âπιθυµία τÉς ψυχÉς, τe καλ΅ς αéτcν διακεÖσθαι, ½ς γέγραπται· 
EéθυµεÖ τις âν •µÖν; ψαλλέτω. O≈τως τe µbν âν αéτFÉ ταραχ΅δες 
καd τραχf καd ôτακτον âξοµαλίζεται· τe δb λυποÜν θεραπεύεται, 
ψαλλόντων ™µ΅ν· ≠Iνα τί περίλυπος εr, ™ ψυχή µου, καd ¥να τί 
συνταράσσεις µε; Kαd τe µbν âσφαλµένον âπιγνώσεται λέγουσα· 
\EµοÜ δb παρa µικρeν âσαλεύθησαν οî πόδες· τe δb φοβηθbν 
âπιW®ώσει τFÉ âλπίδι âν τ΅ λέγειν· Kύριος âµοd βοηθός, καd οé 
φοβηθήσοµαι τί ποιήσει µοι ôνθρωπος. 

» Oî µbν οsν µc τοÜτον τeν τρόπον àναγινώσκοντες τaς 
θείας èδaς οé συνετ΅ς ψάλλουσιν, àλλ\ ëαυτοfς µbν τέρπουσιν, 
öχουσι δb µέµψιν, ¬τι Oéχ ½ραÖος αrνος âν στόµατι êµαρτωλοÜ· 
οî δb κατa τeν προειρηµένον τρόπον ψάλλοντες, œστε τcν 
µελωδίαν τ΅ν ®ηµάτων âκ τοÜ ®υθµοÜ τÉς ψυχÉς καd τÉς πρeς τe 
πνεÜµα συµφωνίας προσφέρεσθαι, οî τοιοÜτοι ψάλλουσι µbν τFÉ 
γλώσσ Fη, ψάλλοντες δb καd τ΅ νοΐ, οé µόνον ëαυτούς, àλλa καd 
τοfς θέλοντας àκούειν αéτ΅ν µεγάλως èφελοÜσιν, ^O γοÜν 
µακάριος Δαβίδ, ο≈τως καταψάλλων τοÜ Σαούλ, αéτeς εéηρέστει 
τ΅ Θε΅, καd τeν τάραχον καd τe µανικeν πάθος τοÜ Σαοfλ 
àπήλαυνε, καd γαληνιÄν τcν ψυχcν αéτοÜ παρεσκεύαζεν. O≈τως 
οî îερεÖς ψάλλοντες, ε¨ς àταραξίαν τaς ψυχaς τ΅ν λα΅ν καd ε¨ς 
ïµόνοιαν αéτaς τ΅ν âν οéρανοÖς χορευόντων προσεκαλοÜντο. Te 
ôρα µετa µέλους λέγεσθαι τοfς ψαλµοfς οéκ öστιν εéφωνίας 
σπουδή, àλλa τεκµήριον τÉς êρµονίας τ΅ν âν τFÉ ψυχ FÉ λογισµ΅ν. 
Kαd ™ âµµελcς δb àνάγνωσις σύµβολόν âστι τÉς εéρύθµου καd 
àχειµάστου καταστάσεως τÉς διανοίας. Kαd γaρ τe α¨νεÖν τeν 
Θεeν âν κυµβάλοις εéήχοις καd κιθάρ÷α καd δεκαχόρδω ψαλτηρίω, 
σύµβολον πάλιν qν καd σηµαντικeν τοÜ συγκεÖσθαι µbν νοµίµως 
τa µέλη τοÜ σώµατος ½ς χορδάς, τοfς δb λογισµοfς τÉς ψυχÉς ½ς 
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κύµβαλα γίνεσθαι, καd λοιπeν τFÉ äχ FÉ καd τ΅ νεύµατι τοÜ 
πνεύµατος ταÜτα πάντα κινεÖσθαι καd ζÉν· œστε, κατa τe 
γεγραµµένον, τ΅ πνεύµατι τeν ôνθρωπον ζÉν µέν, καd τaς 
πράξεις τοÜ σώµατος θανατοÜν. O≈τως γaρ καd καλ΅ς ψάλλων 
®υθµίζει τcν ψυχcν αéτοÜ καd œσπερ âξ àνισότητος ε¨ς ¨σότητα 
ôγει· œστε âν τ΅ κατa φύσιν αéτcν âστηκυÖαν µc πτοεÖσθαι •πό 
τινος, àλλa καd µÄλλον εéφάνταστον γίνεσθαι, καd πλέον αéτcν 
λαµβάνειν πόθον τ΅ν µελλόντων àγαθ΅ν. TFÉ γaρ τ΅ν ®ηµάτων 
µελωδί÷α συνδιατιθεµένη âπιλανθάνεται τ΅ν παθ΅ν, καd χαίρουσα 
βλέπει πρeς τeν νοÜν τeν âν Xριστ΅, λογιζοµένη τa βέλτιστα». 
 

MEΓAΛOY BAΣIΛEIOY, ^Oµιλία ε¨ς τeν α΄ Ψαλµόν, PG 29b, 
212B-213A. BEΠEΣ 52, σ. 11-12. 

 
«\Eπειδc γaρ εrδε τe ΠνεÜµα τe ≠Aγιον δυσάγωγον πρeς 

àρετcν τe γένος τ΅ν àνθρώπων, καd διa τe πρeς ™δονcν 
âπιW®επbς τοÜ çρθοÜ βίου καταµελοÜντας ™µÄς· τί ποιεÖ; Te âκ 
τÉς µελωδίας τερπνeν τοÖς δόγµασιν âγκατέµειξεν, ¥να τ΅ 
προσηνεÖ καd λείω τÉς àκοÉς, τe âκ τ΅ν λόγων èφέλιµον 
λανθανόντως •ποδεξώµεθα· κατa τοfς σοφοfς τ΅ν ¨ατρ΅ν, ο¥, 
τ΅ν φαρµάκων τa αéστηρότερα πίνειν διδόντες τοÖς κακοσίτοις, 
µέλιτι πολλάκις τcν κύλικα περιχρίουσι. Διa τοÜτο τa âναρµόνια 
ταÜτα µέλη τ΅ν ψαλµ΅ν ™µÖν âπινενόηται, ¥να οî παÖδες τcν 
™λικίαν, j καd ¬λως οî νεαροd τe qθος, τ΅ µbν δοκεÖν µελωδ΅σι, 
τFÉ δb àληθεί÷α τaς ψυχaς âκπαιδεύονται. Oûτε γaρ àποστολικόν 
τις οûτε προφητικeν παράγγελµα τ΅ν πολλ΅ν καd ®αθύµων 
®÷αδίως ποτb τFÉ µνήµFη κατασχgν àπÉλθε· τa δb τ΅ν ψαλµ΅ν λόγια 
καd κατ\ οrκον µελωδοÜσι, καd âπd τÉς àγορÄς περιφέρουσι· καί, 
πού τις τ΅ν σφόδρα âκτεθηριωµένων •πe θυµοÜ, âπειδaν ôρξηται 
τ΅ ψαλµ ΅ κατεπ ÷άδεσθαι, àπÉλθεν εéθύς, τe àγριαÖον τÉς ψυχÉς 
τFÉ µελωδία κατακοιµίσας. 

» Ψαλµeς γαλήνη ψυχ΅ν, βραβευτcς ε¨ρήνης, τe θορυβοÜν 
καd κυµαÖνον τ΅ν λογισµ΅ν καταστέλλων. Mαλάσσει µbν γaρ τÉς 
ψυχÉς τe θυµούµενον, τe δb àκόλαστον σωφρονίζει. Ψαλµeς 
φιλίας συναγωγός, ≤νωσις διεστώτων, âχθραινόντων 
διαλλακτήριον. Tίς γaρ öτι âχθρeν ™γεÖσθαι δύναται µεθ\ οy µίαν 
àφÉκε πρeς Θεeν τcν φωνήν; ≠Ωστε καd τe µέγιστον τ΅ν àγαθ΅ν 
τcν àγάπην ™ ψαλµ ωδία παρέχεται, οîονεd σύνδεσµόν τινα πρeς 
τcν ≤νωσιν τcν συνωδίαν âπινοήσασα, καd ε¨ς ëνeς χοροÜ 
συµφωνίαν τeν λαeν συναρµόζουσα. Ψαλµeς δαιµόνων 
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φυγαδευτήριον, τÉς τ΅ν àγγέλων βοηθείας âπαγωγή· ¬πλον âν 
φόβοις νυκτερινοÖς, àνάπαυσις κόπων ™µεριν΅ν· νηπίοις 
àσφάλεια, àκµάζουσιν âγκαλλώπισµα, πρεσβυτέροις παρηγορία, 
γυναιξd κόσµος êρµοδιώτατος. Taς âρηµίας ο¨κίζει, τaς àγορaς 
σωφρονίζει· ε¨σαγοµένοις στοιχείωσις, προκοπτόντων αûξησις, 
τελειουµένων στήριγµα, \Eκκλησίας φωνή. Oyτος τaς ëορτaς 
φαιδρύνει, οyτος τcν κατa Θεeν λύπην δηµιουργεÖ. Ψαλµeς γaρ 
καd âκ λιθίνης καρδίας δάκρυον âκκαλεÖται· ψαλµeς τe τ΅ν 
àγγέλων öργον, τe οéράνιον πολίτευµα, τe πνευµατικeν θυµίαµα. 
oΩ τÉς σοφÉς âπινοίας τοÜ διδασκάλου, ïµοÜ τε ÷ôδειν ™µÄς καd τa 
λυσιτελÉ µανθάνειν µηχανωµένου! ≠Oθεν καd µÄλλόν πως 
âντυποÜται ταÖς ψυχαÖς τa διδάγµατα. Bίαιον µbν γaρ µάθηµα οé 
πέφυκε παραµένειν, τa δb µετa τέρψεως καd χάριτος ε¨σδυόµενα 
µονιµώτερόν πως ταÖς ψυχαÖς ™µ΅ν âνιζάνει». 
 

MEΓAΛOY BAΣIΛEIOY, ≠Oροι κατa πλάτος B΄, \Aπόκρισις 
ΛZ΄ \Eρωτήσεως 5. PG 31, 1016C. 

 
«Xρησιµεύειν δb λογίζοµαι τcν âν ταÖς προσευχαÖς καd 

ψαλµ ωδίαις κατa τaς âπικεκριµένας œρας διαφοράν τε καd 
ποικιλίαν καd κατ\ âκεÖνο, ¬τι âν µbν τFÉ ïµαλότητι πολλάκις που 
καd àκηδι÷Ä ™ ψυχc καd àποµετεωρίζεται· âν δb τFÉ âναλλαγ FÉ καd τ΅ 
ποικίλω τÉς ψαλµ ωδίας καd τοÜ περd ëκάστης œρας λόγου 
νεαροποιεÖται αéτÉς ™ âπιθυµία καd àνακαινίζεται τe νηφάλιον». 
 
IΩANNOY XPYΣOΣTOMOY, ^Oµιλ. E¨ς τeν Θ΄ Ψαλµόν, PG 55, 

121. 
 

«Mακρeς οyτος ï ψαλµός. Kαd τοÜτο δb τÉς σοφίας τοÜ 
Πνεύµατος. Oûτε γaρ πάντας βραχεÖς âποίησεν, οûτε πάντας ε¨ς 
µÉκος âξήγαγεν, àλλ\ âποίκιλε καd τ΅ µέτρω τe βιβλίον, τ΅ µbν 
µήκει διεγείρων τcν ®αθυµίαν, τFÉ δb βραχύτητι διαναπαύων τeν 
κάµατον». 
 

IΩANNOY XPYΣOΣTOMOY, ^Oµιλ. ε¨ς τeν MA΄ Ψαλµόν, .1. 
PG 55, 156-158. 

 
«Πολλοfς τ΅ν àνθρώπων κατιδgν ï Θεeς ®αθυµοτέρους 

ùντας, καd πρeς τcν τ΅ν πνευµατικ΅ν àνάγνωσιν δυσχερ΅ς 
öχοντας, καd τeν âκεÖθεν οéχ ™δέως •ποµένοντας κάµατον, 
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ποθεινότερον ποιÉσαι τeν πόνον βουλόµενος καd τοÜ καµάτου 
τcν α€σθησιν •ποτεµέσθαι, µελωδίαν àνέµειξε τFÉ προφητεί÷α, ¥να 
τ΅ ®υθµ ΅ τοÜ µέλους ψυχαγωγούµενοι πάντες µετa πολλÉς τÉς 
προθυµίας τοfς îεροfς àναπέµπωσιν αéτ΅ ≈µνους. Oéδbν γάρ, 
οéδbν ο≈τως àνίστησι ψυχήν, καd πτεροÖ, καd τÉς γÉς àπαλλάττει, 
καd τ΅ν τοÜ σώµατος àπολύει δεσµ΅ν, καd φιλοσοφεÖν ποιεÖ, καd 
πάντων καταγελÄν τgν βιοτικ΅ν, ½ς µέλος συµφωνίας, καd 
®υθµ ΅ συγκείµενον θεÖον ÷pσµα. O≈τω γοÜν ™µ΅ν ™ φύσις πρeς τa 
÷ôσµατα καd τa µέλη ™δέως öχει καd ο¨κείως, ½ς καd τa •ποµάζια 
παιδία κλαυθµυριζόµενα καd δυσχεραίνοντα, ο≈τω 
κατακοιµίζεσθαι. Aî γοÜν τίτθαι âν ταÖς àγκάλαις αéτa 
βαστάζουσαι, πολλάκις àπιοÜσαί τε καd âπανιοÜσαι, καί τινα 
α¨ταÖς κατεπ ÷άδουσαι ÷ôσµατα παιδικά, ο≈τως αéτ΅ν τa βλέφαρα 
κατακοιµίζουσι. Διa τοÜτο καd ïδοιπόροι πολλάκις κατa 
µεσηµβρίαν âλαύνοντες •ποζύγια, ÷ôδοντες τοÜτο ποιοÜσι, τcν âκ 
τÉς ïδοιπορίας ταλαιπωρίαν ταÖς èδαÖς âκείναις 
παραµυθούµενοι.  Oéχ ïδοιπόροι δb µόνον, àλλa καd γηπόνοι 
ληνοβατοÜντες, καd τρυγ΅ντες, καd àµπέλους θεραπεύοντες, καd 
ôλλο ïτιοÜν âργαζόµενοι, πολλάκις ÷ôδουσι. Kαd ναÜται 
κωπηλατοÜντες τοÜτο ποιοÜσιν. ‰Hδη δb καd γυναÖκες 
îστουργοÜσαι, καd τFÉ κερκίδι τοfς στήµονας συγκεχυµένους 
διακρίνουσαι, πολλάκις µbν καd καθ\ ëαυτcν ëκάστη, πολλάκις δb 
καd συµφώνως ±πασαι, µίαν τινa µελωδίαν ÷ôδουσι. ΠοιοÜσι δb 
τοÜτο καd γυναÖκες, καd ïδοιπόροι, καd γηπόνοι, καd ναÜται, τ΅ 
÷ôσµατι τeν âκ τ΅ν öργων πόνον παραµυθήσασθαι σπεύδοντες, ½ς 
τÉς ψυχÉς, ε¨ µέλους àκούσειε καd èδÉς, ®÷Äον ±παντα âνεγκεÖν 
δυναµένης τa çχληρa καd âπίπονα. \Eπεd οsν ο¨κείως ™µÖν πρeς 
τοÜτο öχει τe εrδος τÉς τέρψεως ™ ψυχή, ¥να µc πορνικa ÷ôσµατα 
οî δαίµονες ε¨σάγοντες, ±παντα àνατρέπωσι, τοfς ψαλµοfς 
âπετείχισεν ï Θεός, œστε ïµοÜ καd ™δονcν τe πρÄγµα καd 
èφέλειαν εrναι. \Aπe µbν γaρ τ΅ν öξωθεν ÷àσµάτων βλάβη καd 
ùλεθρος, καd πολλa iν ε¨σαχθείη δεινά· τa γaρ àσελγέστερα καd 
παρανοµώτατα τ΅ν ÷àσµάτων τούτων τοÖς τÉς ψυχÉς µέρεσιν 
âγγινόµενα, àσθενεστέραν αéτcν καd µαλακωτέραν ποιοÜσιν· àπe 
δb τ΅ν ψαλµ΅ν τ΅ν πνευµατικ΅ν πολf µbν τe κέρδος, πολλc δb ™ 
èφέλεια, πολfς δb ï êγιασµός, καd πάσης φιλοσοφίας •πόθεσις 
γένοιτ\ ôν, τ΅ν τε ®ηµάτων τcν ψυχcν âκκαθαιρόντων, τοÜ τε 
êγίου Πνεύµατος, τFÉ τa τοιαÜτα ψαλλούσ Fη ταχέως âφιπταµένου 
ψυχ FÉ. ≠Oτι γaρ οî µετa συνέσεως ψάλλοντες τcν τοÜ Πνεύµατος 
καλοÜσι χάριν, ôκουσον τί φησιν ï ΠαÜλος· Mc µεθύσκεσθε ο€νω, 
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âν z âστιν àσωτία, àλλa πληροÜσθε âν Πνεύµατι. \Eπήγαγε δb καd 
τeν τρόπον τÉς πληρώσεως. ‰÷Aδοντες καd ψάλλοντες âν ταÖς 
καρδίαις •µ΅ν τ΅ Kυρίω. Tί âστιν, \Eν ταÖς καρδίαις •µ΅ν; Mετa 
συνέσεως, φησίν· ¥να µc τe στόµα µbν λαλFÉ τa ®ήµατα, ™ διάνοια 
δb öξω διατρίβFη πανταχοÜ πλανωµένη, àλλ\ ¥να àκούFη ™ ψυχc τÉς 
γλώττης. 

» Kαd καθάπερ öνθα µbν βόρβορος, χοÖροι τρέχουσιν· öνθα 
δb àρώµατα καd θυµιάµατα, µέλιτται κατασκηνοÜσιν· ο≈τως öνθα 
µbν ÷ôσµατα πορνικά, δαίµονες âπισωρεύονται· öνθα δb µέλη 
πνευµατικά, ™ τοÜ Πνεύµατος âφίπταται χάρις, καd τe στόµα καd 
τcν ψυχcν êγιάζει. TαÜτα λέγω, οéχ ¥να âπαινÉτε µόνον, àλλ\ ¥να 
καd παÖδας καd γυναÖκας τa τοιαÜτα διδάσκητε ÷ôσµατα ÷ôδειν, οéχ 
âν îστοÖς µόνον, οéδb âν τοÖς ôλλοις öργοις, àλλa µάλιστα âν 
τραπέζFη. \Eπειδc γaρ ½ς τa πολλa âν συµποσίοις ï διάβολος 
âφεδρεύει µέθην καd àδηφαγίαν öχων αéτ΅ συµµαχοÜσαν, καd 
γέλωτα ôτακτον, καd ψυχcν àνειµένην, µάλιστα τότε δεÖ καd πρe 
τραπέζης, καd µετa τράπεζαν, âπιτειχίζειν αéτ΅ τcν àπe τ΅ν 
ψαλµ΅ν àσφάλειαν, καd κοιν FÉ µετa τÉς γυναικeς καd τ΅ν παίδων 
àναστάντας àπe τοÜ συµποσίου, τοfς îεροfς ÷ôδειν ≈µνους τ΅ 
Θε΅. E¨ γaρ ï ΠαÜλος µάστιγας öχων àφορήτους âπικειµένας, καd 
ξύλω προσδεδεµένος, καd δεµωτήριον ο¨κ΅ν, âν µέσFη νυκτί, ¬τε 
µάλιστα γλυκfς ï ≈πνος âφίσταται πÄσι, µετa τοÜ Σίλα διετέλει 
τeν Θεeν •µν΅ν, καd οûτε àπe τοÜ τόπου, οûτε àπe τοÜ καιροÜ, 
οûτε àπe τÉς φροντίδος, οûτε àπe τÉς τυραννίδος τοÜ ≈πνου, 
οûτε àπe τÉς àλγηδόνος τ΅ν πόνων âκείνων, οûτε ôλλοθεν 
οéδαµόθεν äναγκάσθη καθυφεÖναι τÉς µελωδίας· πολλ΅ µÄλλον 
™µÄς εéφραινοµένους, καd τ΅ν àγαθ΅ν àπολαύοντας τοÜ ΘεοÜ, 
εéχαριστηρίους ≈µνους àναπέµπειν αéτ΅ χρή, ¥να κôν τι γένηται 
παρa τÉς µέθης καd τÉς àδηφαγίας ôτοπον ε¨ς τcν ψυχcν τcν 
™µετέραν, τÉς ψαλµ ωδίας âπεισελθούσης, àποπηδήσFη πάντα 
âκεÖνα τa ôτοπα καd πονηρa βουλεύµατα. Kαd καθάπερ πολλοd 
τ΅ν πλουτούντων τcν σπογγίαν βαλσάµου πλήσαντες ο≈τω τaς 
τραπέζας àποµάσσουσιν, ¥να ε€ τις àπe τ΅ν âδεσµάτων γένηται 
κηλίς, παρασυρεÖσα καθαρaν δείξFη τcν τράπεζαν· ο≈τω δc καd 
™µεÖς ποι΅µεν, àντd βαλσάµου τe στόµα âµπλήσαντες µελωδίας 
πνευµατικÉς, ¥να ε€ τις âγένετο κηλdς àπe τÉς àδηφαγίας âν τFÉ 
ψυχ FÉ, διa τÉς µελωδίας àποσµήξωµεν âκείνην, καd λέγωµεν κοιν FÉ 
στάντες· Eûφρανας ™µÄς, Kύριε, âν τ΅ ποιήµατί σου, καd âν τοÖς 
öργοις τ΅ν χειρ΅ν σου àγαλλιασόµεθα. Kαd εéχc µετa τcν 
ψαλµ ωδίαν προσκείσθω, ¥να µετa τÉς ψυχÉς καd τcν ο¨κίαν αéτcν 
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êγιάζωµεν. ≠Ωσπερ γaρ οî µίµους, καd çρχηστάς, καd πόρνας 
γυναÖκας ε¨ς τa συµπόσια ε¨σάγοντες, δαίµονας καd τeν διάβολον 
âκεÖ καλοÜσι, καd µυρίων πολέµων τaς αéτ΅ν âµπιπλ΅σιν ο¨κίας 
(âντεÜθεν γοÜν ζηλοτυπίαι καd µοιχεÖαι καd πορνεÖαι καd τa µυρία 
δεινά)· ο≈τως οî τeν ΔαυUδ καλοÜντες µετa τÉς κιθάρας, öνδον 
τeν Xριστeν δι\ αéτοÜ καλοÜσιν. ≠Oπου δb ï Xριστός, δαίµων µbν 
οéδεdς âπεισελθεÖν, µÄλλον δb οéδb παρακύψαι τολµήσειέ ποτε· 
ε¨ρήνη δέ, καd àγάπη, καd πάντα œσπερ âκ πηγ΅ν ≥ξει τa àγαθά. 
\EκεÖνοι ποιοÜσι θέατρον τcν ο¨κίαν αéτ΅ν· σf ποίησον 
âκκλησίαν τe δωµάτιόν σου. ‰Eνθα γaρ ψαλµός, καd εéχή, καd 
προφητ΅ν χορεία, καd διάνοια τ΅ν ÷àδόντων θεοφιλής, οéκ ôν τις 
êµάρτοι τcν σύνοδον ταύτην προσειπgν âκκλησίαν. Kiν µc ε¨δFÉς 
τcν δύναµιν τ΅ν ®ηµάτων, αéτe τέως τe στόµα παίδευσον τa 
®ήµατα λέγειν. ^Aγιάζεται γaρ καd διa ®ηµάτων ™ γλ΅ττα, ¬ταν 
µετa προθυµίας ταÜτα λέγηται. \Eaν ε¨ς ταύτην ëαυτοfς 
καταστήσωµεν τcν συνήθειαν, οéδb ëκόντες, οéδb ®αθυµοÜντές 
ποτε προησόµεθα τcν καλcν ταύτην λειτουργίαν, τοÜ öθους καd 
ôκοντας ™µÄς àναγκάζοντος καθ\ ëκάστην ™µέραν τcν καλcν 
ταύτην âπιτελεÖν λατρείαν. \Eπd τÉς µελωδίας ταύτης, κiν 
γεγηρακώς τις Fq, κiν νέος, κiν δασύφωνος, κiν ®υθµοÜ παντeς 
ôπειρος, οéδbν öγκληµα γίνεται. Te γaρ ζητούµενον âνταÜθα, 
ψυχc νήφουσα, διεγηγερµένη διάνοια, καρδία κατανενυγµένη, 
λογισµeς âW®ωµένος, συνειδeς âκκεκαθαρµένον. \Eaν ταÜτα öχων 
ε¨σέλθFης ε¨ς τeν ±γιον τοÜ ΘεοÜ χορόν, παρ\ αéτeν δυνήσ Fη στÉναι 
τeν Δαυΐδ. \EνταÜθα οé χρεία κιθάρας, οéδb νεύρων τεταµένων, 
οûτε πλήκτρου καd τέχνης, οéδb çργάνων τιν΅ν· àλλ\ âaν θέλFης, 
σf σαυτeν âργάσFη κιθάραν, νεκρώσας τa µέλη τÉς σαρκός, καd 
πολλcν τ΅ σώµατι πρeς τcν ψυχcν ποιήσας τcν συµφωνίαν. 
≠Oταν γaρ µc âπιθυµFÉ κατa τοÜ πνεύµατος ™ σάρξ, àλλ\ ε€κFη τοÖς 
âπιτάγµασι τοÖς âκείνου, καd ε¨ς πέρας ôγFη ταύτην âπd τcν àρίστην 
καd θαυµαστcν ïδόν, ο≈τως âργάσFη µελωδίαν πνευµατικήν. Oé 
χρεία τέχνης âνταÜθα χρόνω µακρ΅ κατορθουµένης, àλλa 
προαιρέσεως δεÖ γενναίας µόνον, καd δεξόµεθα τcν âµπειρίαν âν 
βραχεί÷α καιροÜ ®οπ FÉ. Oé χρεία τόπου, οé χρεία χρόνου, àλλa καd 
âν παντd τόπω, καd âν παντd καιρ΅ ψάλλειν öξεστι κατa διάνοιαν. 
Kiν γaρ âν àγορ÷Ä βαδίζFης, κiν âν ïδοÖς Fqς, κiν φίλοις 
συνεδρεύFης, öξεστι διεγεÖραι τcν ψυχήν, öξεστι σιγ΅ντα βοÄν. 
O≈τω καd ï MωϋσÉς âβόα, καd ï Θεeς ¦κουσε. Kiν χειροτέχνης 
Fwς, âν âργαστηρίω καθήµενος καd âργαζόµενος, δυνήσ Fη ψάλλειν. 
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Kiν στρατιώτης Fwς, âν δικαστηρίω προσεδρεύων δυνήσ Fη τe αéτe 
τοÜτο ποιεÖν». 
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KATAΛOΓOΣ EKΔOΣEΩN ΑΓΙΑ ΤΑ·Ι·ΣΙΑ 
 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 
 
A. BYZANTINH MOYΣIKH - ΘEOΛOΓIKA 
 
1. ^O Mέγας Παρακλητικeς Kανgν 
 Te öργο αéτe öχει τdς βάσεις του στe πατριαρχικe ≈φος, 
¬πως αéτe διαµορφώθηκε µέσα στc ζωντανc παράδοση τοÜ 
Ο¨κουµενικοÜ Πατριαρχείου àπe τοfς µεγάλους ôρχοντες 
πρωτοψάλτες. 
 
2. Tυπικc Διάταξη τÉς καθ\ ™µέραν \Aκολουθίας 
 Συστηµατικc περιληπτικc µελέτη πάνω στοfς βασικοfς 
κανόνες τÉς TυπικÉς Διατάξεως τÉς καθ\ ™µέραν \Aκολουθίας. 
Bασικeς ïδηγeς γιa µαθητbς καd καθηγητbς τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης. 
 
B. AΓIOΓPAΦIA 
 
3. ^H Tεχνικc τÉς ^Aγιογραφίας 
 ^AπλÉ, àλλa συστηµατικc περιγραφc διαφόρων τρόπων 
φιλοτεχνήσεως τ΅ν ^Aγίων E¨κόνων, ο≈τως œστε ï µελετητcς τοÜ 
τευχιδίου νa µπορ FÉ νa âπιλέξFη, àφοÜ δοκιµάσFη, τeν τρόπο καd τc 
µέθοδο, ποf τeν âκφράζει καλύτερα. 
 
Γ. EYPΩΠA·I·KH MOYΣIKH 
 
4. Δέκα Παραλλαγbς γιa Πιάνο ‰Eρ. 1 
 Oî Παραλλαγbς αéτbς àρχικa γράφτηκαν ½ς àνεξάρτητα, 
αéτοτελÉ, µικρa öργα j καλύτερα ½ς σχεδιάσµατα, καd εrναι 
βασισµένες πάνω σb παραδοσιακa µοτίβα. ‰Eχουµε γράψει στe 
àριστερe χέρι êρπιστικbς συγχορδίες, γιa νa µπορFÉ ï âκτελεστcς 
νa δώσ Fη περισσότερη κίνηση στe öργο. 
 
5. \Aναµνήσεις ‰Eρ. 2 
 Ta öργα αéτa γράφτηκαν τe 1989-90 γιa σόλο πιάνο, σb 
≤να âλαφροροµαντικe ≈φος. Te πρ΅το öργο öχει σaν βάση τa 
διάφορα γράµµατα τοÜ àλφαβήτου, âν΅ τe τελευταÖο (\Aρ. 12) 
εrναι διασκευc τοÜ δευτέρου, γιa δύο πιάνα. 
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6. Διάλογοι ‰Eρ. 3 
 Τe βιβλίο αéτe περιέχει δύο κοµµάτια γιa πιάνο. Τe 
πρ΅το φέρει τeν τίτλο «Διάλογοι» καd τe δεύτερο «^Η Πόλις 
ëάλω». Τe πρ΅το öργο, µb τίτλο «Διάλογοι», àντικατοπτρίζει τeν 
διάλογο µεταξf τοÜ πιστοÜ καd τοÜ ΘεοÜ, âν΅ τe δεύτερο 
κοµµάτι, µb τίτλο «^Η Πόλις ëάλω», περιγράφει τcν τραγικc µέρα, 
κατa τcν ïποία ™ Κωνσταντινούπολη καταλήφθηκε àπe τοfς 
Τούρκους, τcν 29η Μαΐου 1453. 
 
7. Δεκαοκτg παραλλαγbς γιa βιολd ‰Eρ. 4 
 Ta µικρa αéτa öργα εrναι βασισµένα πάνω σb ποικίλα 
παραδοσιακa κυπριακa µοτίβα καd âκτελοÜνται χωρdς συνοδεία 
ôλλου µουσικοÜ çργάνου (πιάνου), àρχικa δb γράφτηκαν το 1988-
89 ½ς àνεξάρτητα κοµµάτια, ποf àργότερα àπετέλεσαν τe öργο 
αéτό. (Διάρκεια: 14 λεπτά). 
 
8. \Eκ δεξι΅ν καd âξ àριστερ΅ν - Te Πιάνο 
 Δοκίµιο πάνω σb κεφαλαιώδη θέµατα τοÜ πιάνου, ¬πως 
χρόνο, ρυθµό, δακτυλισµοί, öκφραση, τεχνικc κλπ., χωρισµένο σb 
διάφορα κεφάλαια. ^Oδηγeς κυρίως γιa προχωρηµένους µαθητbς 
καd καθηγητές. 
 
9. Θεωρία τÉς MουσικÉς 
 Συνοπτικeς καd συστηµατικeς τρόπος παρουσιάσεως τÉς 
εéρωπαϊκÉς Θεωρίας τÉς MουσικÉς, κατανεµηµένη σb τρία 
χρόνια. Mετάφραση καd ëρµηνεία διαφόρων γενικ΅ν µουσικ΅ν 
¬ρων àπe τa Λατινικά, Γαλλικά, \Iταλικa καd Γερµανικa στa 
^Eλληνικά. \Aλφαβητικe ε•ρετήριο θεµάτων. 
 
10. G. F. Handel, Kοντσέρτο στc σeλ âλάσσονα γιa ‰Oµποε 
 
11. MνÉµες \Aναδυόµενες 
 Πέντε τραγούδια σb µουσικc Xριστόδουλου Bασιλειάδη 
καd ποίηση Pούλας \Iωαννίδου-Σταύρου, κατάλληλα γιa πιάνο, 
τραγούδι, καθgς καd γιa êρµόνιο. 
 
12. Συνοπτικe Λεξικe Συνθετ΅ν - Bασικbς Φόρµες MουσικÉς 
 Te βιβλίο αéτe περιέχει τc ζωc καd τa öργα τ΅ν 
κυριωτέρων συνθετ΅ν τÉς εéρωπαϊκÉς µουσικÉς καθgς καd τdς 
βασικώτερες àπe τdς φόρµες τÉς εéρωπαϊκÉς µουσικÉς. 
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Δ. BYZANTINH KAI EYPΩΠA·I·KH MOYΣIKH 
 
13.  Πρeς Kύριον - Mελωδίες εéλαβείας 
 \Eννέα τραγούδια σb βυζαντινc καd εéρωπαϊκc 
σηµειογραφία σb ποίηση Γέροντος ΓερµανοÜ Σταυροβουνιώτη καd 
µουσικc Xριστόδουλου Bασιλειάδη, Γεράσιµου Παπαδόπουλου 
καd àρχιµ. Φωτίου \Ιωακείµ. 
 
E. IΣTOPIKA 
 
14. \Aναµνήσεις àπe τeν àγ΅να τÉς E.O.K.A. τ΅ν Θ. 
Παπαχριστοδούλου, M. Pωσσίδη καd B. Bασιλειάδη 
 ^H δράση τ΅ν τρι΅ν àνταρτ΅ν στeν àγ΅να τÉς E.O.K.A. 
1955-59, οî àναµνήσεις τους àπe τeν àρχηγe ΔιγενÉ, οî âνέδρες, ™ 
σύλληψή τους àπe τοfς ‰Aγγλους καd τa βασανιστήρια. 
 
ΣT. ΨHΦIAKOI ΔIΣKOI 
 
15. Γιa τcν πίστη καd τcν πατρίδα 
 Πατριωτικa τραγούδια τοÜ àγώνα τÉς E.O.K.A. 1955-59. 
 
16. \Eν •ψίστοις δόξα, ε¨ρήνη âπd γÉς 
 Θρησκευτικc çρχηστρικc µουσική. 
 
17. Πρeς Kύριον, Mελωδίες εéλαβείας 
 \Οκτg µελοποιηµένα ποιήµατα τοÜ γέροντος ΓερµανοÜ 
Σταυροβουνιώτη. 
 
Z. EIKONEΣ 
 
18. Παναγία ^Oδηγήτρια  
 
19. ≠Aγιος Πρωτοµάρτυς καd \Aρχιδιάκονος Στέφανος 
 
20. ^Aγία A¨κατερίνη 
 
21. ^Aγία Παρασκευc 
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Η. ΑΝΑΤΥΠΑ 
 
α. Θεολογικa 
 
22. «^Ο àπόστολος Βαρνάβας καd ™ \Εκκλησία τÉς Κύπρου» 
23. «^Η àρσενοκοιτία στdς âπιστολbς τοÜ àποστόλου Παύλου» 
24. «Τe αéτοκέφαλο τÉς \Εκκλησίας τÉς Κύπρου – Κανονικc 
κατοχύρωση καd îστορικc âξέλιξη» 
25. «Τa ùνειρα κατa τeν ≠Αγιο \Ιωάννη τeν Σιναΐτη καd τeν Κaρλ 
Γκούσταφ Γιοfνγκ» 
26. «^Η συµµετοχc τ΅ν λαϊκ΅ν στcν âκλογc âπισκόπων, σύµφωνα 
µb τeν Καταστατικe Χάρτη τÉς \Εκκλησίας τÉς Κύπρου» 
27. ^Η ψαλµ ωδία µb βάση δύο κείµενα τοÜ Μεγάλου Βασιλείου 
καd Θεοδώρου τοÜ Στουδίτου» 
28. «Τa κανονικa στοιχεÖα στcν Τυπικc Διάταξη τοÜ êγίου 
Νείλου» 
 
β. Βυζαντινc µουσικc 
 
29. «^Η âξέλιξη τÉς ^ΕλληνικÉς ΔηµοτικÉς καd \ΕκκλησιαστικÉς 
ΜουσικÉς καd ™ âπίδρασή της πάνω στc Δυτικc Μουσικc» 
30. «Mουσικeς Kώδικας Σταυροβουνίου 30 (Kαλοφωνικeν 
Eîρµολόγιον τοÜ öτους 1823): ^H ψαλτικc παράδοση στcν Kύπρο 
τeν 19ο α¨΅να καd ™ σχέση της µb τcν Γ΄ Πατριαρχικc Mουσικc 
Σχολc τÉς Πόλης (1815-1821)» 
31. «Ta διαστήµατα τοÜ διατονικοÜ γένους στcν ψαλτικc τέχνη 
σύµφωνα µb δύο κυπριακa θεωρητικa» 
32. «Διορθωτικbς ε¨σηγήσεις τοÜ O¨κονόµου Xαραλάµπους (1940) 
σb σύγχρονές του µουσικbς âκδόσεις» 
33. «Oî χρωµατικοd qχοι τÉς βυζαντινÉς µουσικÉς σύµφωνα µb 
δύο κυπριακa µουσικa θεωρητικa (ΣτυλιανοÜ Xουρµούζιου καd 
ο¨κονόµου Xαραλάµπους» 
34. ^Η öννοια τοÜ χρόνου σύµφωνα µb δύο Κυπριακa θεωρητικa» 
35. «Οî χρόες στcν ψαλτικc τέχνη σύµφωνα µb δύο Κυπριακa 
Θεωρητικa (τοÜ ΣτυλιανοÜ Χουρµουζίου καd τοÜ ο¨κονόµου 
Χαραλάµπους)» 
 
γ. Εéρωπαϊκc µουσικc 
 
36. «^H σηµασία τοÜ χρόνου στcν àπόδοση τ΅ν öργων γιa πιάνο» 
37. «^Η âκ πρώτης ùψεως àνάγνωση στe πιάνο» 




