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Rome, 1867.
WELLESZ, Hymnography: Wellesz Egon, A History of Byzantine Music
and Hymnography, Clarendon press, Oxford 21962.

5

6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α) Ὑμνολογία
Ὑμνολογία εἶναι ἡ φιλολογία τῶν ὕμνων, δηλαδὴ ἡ ἐπιστημονικὴ
ἐνασχόληση μὲ τοὺς ὕμνους, τοὺς ποιητές τους καὶ γενικὰ τὴν ὑμνογραφία.
Β) Ὑμνογραφία
Ὑμνογραφία ὀνομάζεται ἡ συγγραφὴ λατρευτικῶν θρησκευτικῶν
ὕμνων, καθὼς καὶ ἡ μελέτη αὐτῶν τῶν ὕμνων, ἡ ὁποία ἄκμασε στὴν
Ἑλληνικὴ Ἀνατολή, καθὼς καὶ σὲ ἄλλες περιοχές, ὅπως Παλαιστίνη,
Ἰταλία, Κύπρο καὶ ἀλλοῦ. Ἡ ὑμνογραφία αὐτὴ εἶναι ἔμμετρος, εἴτε
προσῳδιακή, εἴτε ρυθμοτονική. Οἱ ὑμνογράφοι συνθέτουν ὕμνους, εἴτε
πρωτότυπους, εἴτε βάσει ἄλλων προηγουμένων μελῶν. Ἡ βυζαντινὴ
ὑμνογραφία ἐκτείνεται στὴν προβυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ περίοδο.
Οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ ὑμνοῦσαν τὸν Θεό, χρησιμοποιῶντας ψαλμοὺς
τοῦ Δαβίδ, καθὼς καὶ τὶς βιβλικὲς ᾠδές, ὕμνους, οἱ ὁποῖοι παρέμειναν στὴν
λατρεία, ἰδιαίτερα στὴν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου, ἐνῷ βγῆκαν ἀπὸ τὴ Θεία
Λειτουργία σχεδὸν τελείως. Σταδιακὰ ἡ ὑμνογραφία προχώρησε σὲ πιὸ
σύνθετες μορφές. Ἔτσι ἀπὸ τὶς ἁπλὲς μορφές, ὅπως τὸ τροπάριο, ἔφθασε
στὸ κοντάκιο καὶ ἀργότερα στὸν κανόνα.
Ἀκόμη καὶ μετὰ ἀπὸ τὸ 1000 μ.Χ. οἱ ἐκκλησιαστικὲς ἀκολουθίες δὲν
εἶναι ἑνιαῖες καὶ ταυτόσημες σὲ ὅλη τὴν Ἀνατολὴ καὶ τὴν ἑλληνίζουσα
Δύση, ἀλλὰ ποικίλλουν στὶς διάφορες ἐκκλησίες καὶ μονές. Σταδιακὰ
προέκυψε ἡ ἀνάγκη νὰ συντομευθοῦν οἱ μεγάλες μοναστικὲς ἀκολουθίες,
ἰδαίτερα στὶς πόλεις. Παράλληλα ἐπιβλήθηκε μιὰ ἑνότητα στὶς διάφορες
κατὰ τόπους ἐκκλησίες, μὲ τὰ διάφορα τυπικά, ὅπως τῆς
Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῶν Ἱεροσολύμων. Ἀπὸ τὸ 1000 μ.Χ. οἱ
ὑμνογράφοι ἀναμασοῦν καὶ ἐπαναλαμβάνουν φράσεις τῶν μεγάλων
πατέρων, καθὼς καὶ τῶν παλαιοτέρων ὑμνογράφων, ἀλλὰ δυστυχῶς δὲν
ὑπάρχει πρωτοτυπία καὶ δυνατότητα ἐξελίξεως.
Τὰ ὑμνογραφικὰ λατρευτικὰ κείμενα ἐκφράζουν τὸ πνεῦμα καὶ τὰ
δόγματα τῆς Ὀρθοδοξίας σὲ μεγάλο βαθμὸ καὶ πολὺ καλύτερα, παρὰ ὅποια
κείμενα κανονικὰ ἢ ρητορικά. Διὰ μέσου τῆς ὑμνογραφίας ἐκφράζεται
οὐσιαστικὰ ἡ Θεολογία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀφοῦ πηγὲς τῆς ὑμνογραφίας
εἶναι ἡ Ἁγία Γραφή, τὰ κείμενα τῶν πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας καθὼς καὶ
τὰ ἁγιολογικὰ κείμενα, ὅπως μαρτύρια, βίοι ἁγίων κ.ἄ. Τὰ προσωπικὰ
συναισθήματα καὶ ὁ χαρακτήρας τοῦ κάθε ὑμνογράφου ἐπισκιάζονται καὶ
αἴρονται, μπροστὰ στὴ γενικὴ ψυχολογία τῶν πιστῶν, καθὼς καὶ τῶν
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ἀληθειῶν τῆς πίστεώς μας, τὶς ὁποῖες ὁ ὑμνογράφος ὑπηρετεῖ καὶ ἐκφράζει.
Ἡ μελέτη τῆς ὑμνογραφίας εἰσάγει τοὺς πιστοὺς στὴ διδασκαλία τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, στὸ πνεῦμα της, καθὼς καὶ στὸ αἰώνιο ἀνθρώπινο
δράμα τῆς ἁμαρτίας - μετάνοιας - συγχώρησης.
Τὰ ὑμνογραφικὰ κείμενα δὲν συνεγράφησαν ἀπὸ τὴ μιὰ στιγμὴ στὴν
ἄλλη, ἀλλὰ μέσα στὴν πάροδο τῶν χρόνων καὶ τῶν αἰώνων. Ἀπὸ τὴν ἵδρυση
τῆς Ἐκκλησίας μέχρι τὸν 5ο αἰῶνα ἔχουμε σταδιακὴ ἐξέλιξη τῶν ἐφυμνίων,
τῶν ψαλμῶν τοῦ Δαβίδ, καθὼς καὶ μικρῶν ὕμνων - τροπαρίων. Κατὰ τὸν 5ο
αἰῶνα ἔχουμε τὸν Ῥωμανὸ τὸν Μελῳδό, ὁ ὁποῖος ἔφερε τὴν διάκριση
μεταξὺ προοιμίου καὶ οἴκου. Τὰ κοντάκια, τὰ ὁποῖα συνέθεσε ὁ Ῥωμανός,
παίρνουν τὴ θεματική τους ἀπὸ τὶς ἑορτὲς τῆς Ἐκκλησίας μας, τοὺς βίους
τῶν ἁγίων, καθὼς καὶ ἀπὸ ἐπίκαιρα θέματα. Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης εἶναι
ἀπὸ τοὺς πρώτους, οἱ ὁποῖοι συνέθεσαν κανόνες, οἱ ὁποῖοι ἐκτόπισαν τὸ
κοντάκιο. Λίγο ἀργότερα ἔχουμε τὸν Ἰωάννη Δαμασκηνὸ καὶ τὸν Κοσμᾶ,
ἐπίσκοπο Μαϊουμᾶ, οἱ ὁποῖοι συνέθεσαν κανόνες. Ὑπῆρξε, θὰ λέγαμε, μιὰ
μάχη μεταξὺ τῶν ποιητῶν τῆς Κωνσταντινουπόλεως (Ῥωμανὸς ὁ Μελῳδὸς)
καὶ τῶν Ἱεροσολύμων, ἀλλὰ φαίνεται ἐκ τῶν πραγμάτων ὅτι τὴ μάχη
κέρδισαν οἱ Ἱεροσολυμῖτες ποιητές.
Ὁ Σωφρόνιος Ἱεροσολύμων1 (560-638) γράφει καὶ στὰ δύο
γλωσσικὰ ἰδιώματα, δηλαδή, τόσο στὴν ἀρχαϊκή, ὅσο καὶ στὴν κοινὴ
ἑλληνική. Ἐπίσης χρησιμοποιοεῖ στὴν ποίησή του μέτρα, τόσο
προσῳδιακά2, ὅσο καὶ ρυθμοτονικά. Ὕμνους, βασισμένους σὲ τονικὰ
1

Ὁ Σωφρόνιος Ἱεροσολύμων συνέγραψε διάφορα τροπάρια, τὰ στιχηρὰ ἰδιόμελα τῶν
μεγάλων ᾨρῶν, τῶν Δεσποτικῶν ἑορτῶν Χριστουγέννων καὶ Θεοφανίων, τῆς Μεγάλης
Παρασκευῆς (π.χ. «Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου...»), καθὼς καὶ τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ
(π.χ. «Φωνὴ Κυρίου»). Θεωρεῖται ὁ πρῶτος ποιητὴς τῶν τριῳδίων καὶ τετραῳδίων. Ὁ
Σωφρόνιος, ὅταν ἦταν μοναχός, ἀναθεώρησε τὸ τυπικὸ τοῦ ἁγίου Σάββα καὶ συμπλήρωσε
τὸν «Ἐπιλύχνιο ὕμνο». Ἡ Ἐπιλύχνιος Εὐχαριστία εἶναι ἀρχαῖος ὕμνος, ὁ ὁποῖος ἀπὸ τοὺς
πρώτους χριστιανικοὺς χρόνους συνδέθηκε μὲ τὴν ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ καὶ
μαρτυρεῖται ἤδη ἀπὸ τὸν 4ο μ.Χ. αἰῶνα. Ὁ Μέγας Βασίλειος χαρακτηρίζει τὸν ὕμνο ὡς
«ἀρχαίαν φωνήν».
2
Τὰ προσῳδιακὰ μέτρα χρησιμοποιοῦσαν στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα, ὄχι οἱ ἁπλοῖ ἄνθρωποι,
ἀλλὰ οἱ ποιητές. Ὁ τονισμὸς τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς γλώσσας ἦταν μουσικός. Οἱ
συλλαβές, ποὺ τονίζονται, διέφεραν ἀπὸ τὶς ἄτονες στὸ ὕψος, καὶ ὄχι στὴν ἔνταση τῆς
φωνῆς, ὅπως συμβαίνει στὸν δυναμικὸ τονισμὸ στὴ Νέα Ἑλληνική. Ὡς τὸν 2ο μ.Χ. περίπου
αἰῶνα συντελέσθηκε ἡ μετατροπὴ τοῦ τονισμοῦ ἀπὸ μουσικοῦ σὲ δυναμικό, μὲ τὴν
παρέμβαση τῶν Ἀλεξανδρινῶν λογοτεχνῶν. Τοιουτοτρόπως ἡ τονιζόμενη συλλαβὴ
προφέρεται πιὸ δυνατά, καὶ ὄχι πιὸ ψηλὰ ἀπὸ τὴν ἄτονη συλλαβή. Ὁ τονισμὸς τῆς ἀρχαίας
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μέτρα, ἔχει συνθέσει τὸν 4ο μ.Χ. αἰῶνα ὁ ἅγιος Γρηγόριος Ναζιανζηνός. Οἱ
ἰαμβικὲς καταβασίες τῶν Χριστουγέννων, Θεοφανίων καὶ Πεντηκοστῆς
εἶναι ποιήματα, γραμμένα μὲ προσῳδιακὰ μέτρα, ἀναγινώσκονται ὅμως καὶ
μελοποιοῦνται ρυθμοτονικά.
Στὴν Κωνσταντινούπολη σταδιακὰ ἐξελίχθηκαν τὰ ἰδιόμελα, ὅπως
τὸ τροπάριο τῆς Κασσιανῆς μοναχῆς, καθὼς ἐπίσης καὶ τῶν ἑωθινῶν
Δοξαστικῶν καὶ ἐξαποστειλαρίων, ποὺ συνέθεσαν οἱ αὐτοκράτορες Λέων
ΣΤ΄ ὁ Σοφὸς καὶ ὁ υἱός του Κωνσταντῖνος ὁ Πορφυρογέννητος. Ἐπίσης
στὴν Κωνσταντινούπολη εἶχε ἐπικρατήσει ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος, ποὺ εἶναι ὁ
μόνος ὕμνος, ποὺ ἔχει διασωθεῖ στὴ λατρεία. Στὴν Κωνσταντινούπολη πολὺ
γρήγορα σταμάτησε νὰ χρησιμοποιῆται τὸ εἶδος τοῦ κανόνα, λόγῳ καὶ τῆς
εἰκονομαχίας, καθὼς καὶ τῆς λογιότητας καὶ ἀσκητικότητας τοῦ Θεοδώρου
τοῦ Στουδίτου3 (759-826 μ.Χ.). Μιὰ ἄλλη μεγάλη προσωπικότητα στὸν
χῶρο τῆς ὑμνογραφίας ἦταν ὁ Ἰωσὴφ ὁ Ξένος, ὁ ὁποῖος ἐπωνομάστηκε καὶ
ὑμνογράφος4 (840-883 μ.Χ.). Τὸν 11ο ὅμως αἰῶνα ἀρχίζει ξανὰ νὰ
χρησιμοποιῆται ὁ κανόνας, λόγῳ κυρίως τοῦ Ἰωάννη Μαυρόποδα5 (10001070 μ.Χ.).
Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς ξένους μελετητὲς προσπάθησαν νὰ διασυνδέσουν
τὴν ἀρχὴ τῆς χριστιανικῆς ὑμνογραφίας μὲ τὴ συριακή. Ὅμως πολὺ
μεγαλύτερη ἐπίδραση εἶχε ἡ χριστιανικὴ ὑμνογραφία ἀπὸ τὴν Παλαιὰ
Διαθήκη τῶν ἑβδομήκοντα, ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη, ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες
Πατέρες, καθὼς καὶ τὰ ἁγιολογικὰ κείμενα, ποὺ γράφτηκαν στὰ ἑλληνικά,
καθὼς καὶ ἀπὸ τὴν ἑβραϊκή. Ὅμως ἡ ἐπίδραση, ποὺ ἄσκησε ἡ ἑβραϊκὴ
ποίηση, ἦταν μέσῳ τοῦ κειμένου τῶν ἑβδομήκοντα.
Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς μελετητὲς τῆς ἑλληνικῆς ὀρθοδόξου ὑμνογραφίας
εἶναι ἀπὸ τοὺς βυζαντινοὺς ὁ Θεόδωρος ὁ Πρόδρομος, Γρηγόριος ὁ
Ἑλληνικῆς γλώσσας συνδεόταν μὲ τὴ διάκριση τῶν φωνηέντων σὲ μακρὰ καὶ βραχέα. Ἂν ὁ
ὀξὺς τόνος συνιστοῦσε ἄρση, δηλαδὴ ἀνέβασμα τῆς φωνῆς, ἡ βαρεῖα ἀποτελεοῦσε πτώση,
δηλαδὴ κατέβασμα τῆς φωνῆς. Ἡ περισπωμένη (ὀξυβαρεῖα) συνιστοῦσε σὐνθετο τόνο ἀπὸ
ἀνέβασμα καὶ κατέβασμα, ὀξεῖα-βαρεῖα.
3
Ὁ Θεόδωρος Στουδίτης συνέθεσε μέρος τοῦ Τριῳδίου μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του Ἰωσήφ,
ἀρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης.
4
Ὁ Ἰωσὴφ ὁ ὑμνογράφος ἔγραψε πολλοὺς κανόνες σὲ δεσποτικὲς καὶ θεομητορικὲς
ἑορτές, καθὼς καὶ σὲ μνῆμες ἁγίων. Ποίημά του εἶναι καὶ ὁ κανόνας τοῦ Ἀκαθίστου
Ὕμνου. Συμπλήρωσε τὴν Ὀκτώηχο τοῦ Ἰωάννη Δαμασκηνοῦ καὶ πρόσθεσε σαράντα ὀκτὼ
κανόνες μὲ τὸ ὄνομα Ἰωσήφ. Ἔργα του τυπώθηκαν τὸν 17ο αἰῶνα στὴ Βενετία. Πολλὲς
φορὲς συγχέονται τὰ ἔργα τοῦ Ἰωσὴφ ὑμνογράφου μὲ τὰ ἔργα τοῦ Ἰωσὴφ τοῦ Στουδίτη.
5
Ὁ Ἰωάννης Μαυρόπους ἦταν ἐπίσκοπος Εὐχαΐτων. Μαθητής του ἦταν ὁ Μιχαὴλ Ψελλός.
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Κορίνθου, ἀπὸ δὲ τοὺς νεώτερους ὁ Λέων Ἀλλάτιος6, ὁ Κωνσταντῖνος
Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων, ὁ Ἀθανάσιος Παπαδόπουλος - Κεραμεύς, ὁ
Ἐμμανουὴλ Παντελάκης, ὁ Σωφρόνιος Εὐστρατιάδης7 καὶ ἄλλοι. Ὑπάρχει
τέλος καὶ ἡ ἔκδοση ὑμνολογικῶν κειμένων, ὅπως παλαιότερα τοῦ μεγάλου
πατέρα της Ἐκκλησίας Νικοδήμου Ἁγιορείτη. Σύγχρονοὶ ἐκδότες ποιητικῶν
συλλογῶν εἶναι τοῦ καθηγητῆ Schirὸ καὶ τῶν Ἰταλῶν καὶ Ἑλλήνων
συνεργατῶν του, μὲ τὰ Analecta Hymnica στὴ Ρώμη. Τέλος ὁ καθηγητὴς Ν.
Δ. Τωμαδάκης ἐξέδωσε στὴν Ἀθῆνα τὸ 1965 τόμο μὲ τίτλο «Βυζαντινὴ
Ὑμνογραφία καὶ Ποίησις», στὸν ὁποῖο βρίσκει κανεὶς τὴ μέχρι τότε σχετικὴ
βιβλιογραφία.

Ὁ Λέων Ἀλλάτιος ἦταν Ἕλληνας λόγιος τοῦ 17ου αἰῶνα ἀλλὰ φανατικὸς Παπικός.
Ὁ Σωφρόνιος Εὐστρατιάδης ἦταν πρώην ἐπίσκοπος Λεοντοπόλεως τῆς Αἰγύπτου, ποὺ
ἐγκατέλειψε τὸ ἀξίωμά του καὶ νυμφεύθηκε. Παρὰ ταῦτα ὑπέγραφε «πρώην
Λεοντοπόλεως»! Γράφει πολὺ πικρόχολα κατὰ τοῦ Ἁγίου Ποιμένος. Βλ. Ἁγιολόγιον τῆς
Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, σ. 396.
6
7
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Ἐξωβιβλικὸ ἀντίφωνο - Στιχηρὰ
Ὑπάρχουν διάφοροι ὅροι, μὲ τοὺς ὁποίους ἡ Ἐκκλησία καθώρισε
ἀρχικὰ τοὺς ὕμνους καὶ τὴν πράξη τῆς ὑμνῳδίας, ὅπως ᾄδω, ᾆσμα, ᾠδή,
ὕμνος, ὑμνῶ, ὑμνητής, ὑμνῳδῶ, ὑμνῳδός, ὑμνῳδία, ὑμνῳδικός, ὑμνολογῶ,
ὑμνολογία, ἐφύμνιον, μελῳδία, μελῳδῶ, μελῳδός κ.ἄ8.
Το ἐξωβιβλικὸ ἀντίφωνο9 ὑπῆρξε τὸ πρῶτο κύτταρο στὴν
ἀρχέγονη ἐκκλησιαστικὴ ὑμνογραφία, ἀπὸ τὸ ὁποῖο προῆλθε κατόπιν τὸ
τροπάριο, τὸ κοντάκιο καὶ ὁ κανόνας. Αὐτὸ ἦταν μιὰ ἐπῳδὸς (ρεφραίν), τὸ
ὁποῖο ἀκολουθοῦσε κάθε στίχο τοῦ ψαλμοῦ, ὁ ὁποῖος ψαλλόταν. Ὁ
ἱστορικὸς Σωκράτης ἀνάγει τὰ ἀντίφωνα στοὺς πρώτους χριστιανικοὺς
αἰῶνες καὶ τὰ ἀνάγει μέχρι τὸν Ἰγνάτιο Ἀντιοχείας (+110 μ.Χ.), ὁ ὁποῖος
εἶδε σὲ ὅραμα τοὺς ἀγγέλους, ποὺ ὑμνοῦσαν τὸν Θεὸ ἀντιφωνικά. Ἔτσι ὁ
ἅγιος Ἰγνάτιος δίδαξε στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀντιόχειας τοὺς πιστοὺς νὰ
ψάλλουν ἀντιφωνικά10. Τὰ ἀντίφωνα ἕλκουν τὴν καταγωγή τους ἀπὸ τὴν
ἰουδαϊκὴ λατρεία. Ὅταν οἰ Ἑβραῖοι διάβηκαν τὴν Ἐρυθρὰ θάλασσα, τότε
συνέστησαν δύο χορούς, ὁ ἕνας μὲ προεξάρχοντα τὸν Μωυσῆ καὶ ὁ ἄλλος
μὲ προεξάρχουσα τὴ Μαριάμ, καὶ ἔψαλαν ἀντιφωνικὰ τὴν εὐχαριστήριο
ᾠδή: «ᾌσωμεν τῷ Κυρίῳ, ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται»11. Ἀρχικὰ τὰ ἀντίφωνα
ἦταν διάφοροι ψαλμοί. Ἀργότερα τὸ ψαλτήριο χωρίστηκε σὲ εἴκοσι
καθίσματα μὲ στάσεις ἀπὸ 1-5 ψαλμούς. Οἱ στάσεις αὐτὲς ὠνομάστηκαν
ἀντίφωνα12.
Ἀρχικὰ στὴν Ἐκκλησία ἐφαρμοζόταν ἡ καθ’ ὑπακοὴν ψαλμῳδία,
κατὰ τὴν ὁποία ὁ ψάλτης ἀπάγγελλε τοὺς στίχους τοῦ ψαλμοῦ ἐμμελῶς.
Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ ἀπαγγελία ἦταν κάτι παρόμοιο μὲ τὸ ρετσιτατίβο, τὸ
ὁποῖο βρίσκουμε στὴν ὄπερα. Μετὰ ἀπὸ κάθε στίχο τοῦ ψαλμοῦ
ἀκολουθοῦσαν σὰν εἶδος ἐπῳδοῦ (ρεφραὶν) τὰ ἀκροστίχια, τὰ ὁποῖα
ἔψαλλε ὁ λαός. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ ψαλμῳδία ἔμοιαζε μὲ ἁπλῆ καὶ ἐμμελῆ
ἀνάγνωση. Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ἀναγινώσκονται σήμερα τὰ ἀναγνώσματα,

8

Βλ. ΤΩΜΑΔΑΚΗ, Ὑμνογραφία, σ. 45.
Ἐξωβιβλικὸ ὀνομάζεται τὸ ἀντίφωνο, τὸ ὁποῖο δὲν προέρχεται ἀπὸ τὸ κείμενο τῆς Ἁγίας
Γραφῆς.
10
Βλ. Σωκράτους, Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, VI, 8, PG 67, στ. 689-692.
11
Ἔξ. ιε΄ 1-21. Βλ. Κορακίδη, Ὑμνογραφία, τ. Β΄, σ. 75
12
Τὴν ὀνομασία αὐτὴ διατηροῦν μέχρι σήμερα οἱ σλαβικὲς ἐκκλησίες.
9
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ὅπως εἶναι ὁ ἑξάψαλμος κλπ13. Εἰσηγητὲς τοῦ ἐξωβιβλικοῦ ἀντιφώνου
ὑπῆρξαν οἱ μοναχοὶ Φλαβιανός14 καὶ Διόδωρος15. Στοὺς πρώτους
χριστιανικοὺς χρόνους ἡ ψαλμῳδία ἦταν ἁπλῆ. Αὐτὸ κατὰ κύριο λόγο
ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι οἱ χριστιανοὶ βρίσκονταν ὑπὸ διωγμό, καὶ ἔτσι
δὲν εἶχαν τὴ δυνατότητα νὰ ἀναπτύξουν τὶς ἐκκλησιαστικὲς τέχνες, ὅπως τὴ
μουσική, ζωγραφική, ἀρχιτεκτονική, ποίηση κλπ.
Πρὶν ἀπὸ κάθε στίχο τοῦ ψαλμοῦ ὑπηχοῦντο, εἴτε κάποιος στίχος
ἀπὸ τὸ ψαλτήρι, ποὺ ὀνομαζόταν ὑπακοή, εἴτε τα ἀκροστίχια. Τὸ
ἐξωβιβλικὸ ἀντίφωνο ἦταν ἐλεύθερης συνθέσεως, ὅπως εἶναι τὸ «ταῖς
πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου…», τὸ ὁποῖο συνετέθη ἀργότερα. Σταδιακὰ τὸ
ἐξωβιβλικὸ ἀντίφωνο ἔγινε πιὸ μεγάλο σὲ μῆκος, σὰν μικρὸ τροπάριο, ὅπως
τὸ «Κύριε τῶν Δυνάμεων…». Τοιουτοτρόπως προῆλθε τὸ τροπάριο16, ποὺ
ψάλλεται σὲ ὡρισμένο ἦχο ἢ τρόπο, μαζὶ μὲ ὡρισμένους στίχους ἀπὸ τὸ
ψαλτήρι τοῦ Δαβὶδ ἢ ἀπὸ τὶς ἐννέα βιβλικὲς ᾠδές.
Μὲ τὴ νέα ρύθμιση ἐντὸς τῆς ἐκκλησίας, ἐγκαθίστανται δύο χοροί,
οἱ ὁποῖοι ψάλλουν ἀντιφωνικά. Παράλληλα τὰ ἐκκλησιαστικὰ μέλη
ψάλλονται μὲ πιὸ ἐλεύθερο τρόπο, ἀφοῦ τὰ ἀκροστίχια ἢ οἱ ὑπακοὲς ἔγιναν
ἐλεύθερες συνθέσεις17. Οἱ χοροὶ πλέον δὲν ὑποψάλλουν, ἀλλὰ ψάλλουν
κανονικά. Οἱ δύο μοναχοί, Φλαβιανὸς καὶ Διόδωρος, μετέφρασαν ἀρκετὲς
ἐλεύθερες συνθέσεις ἀπὸ τὴ Συριακὴ στὴν Ἑλληνική. Αὐτὲς οἱ συνθέσεις
ἔγιναν ἡ βάση γιὰ την ἐξέλιξη τῶν ὕμνων στὴ μετέπειτα ἑλληνικὴ ὀρθόδοξη
ὑμνογραφία. Ἡ ἀντιφωνικὴ ψαλμῳδία καὶ οἱ δύο χοροί, ποὺ ἔψαλλαν
ἀντιφωνικά, σταδιακὰ ἀπετέλεσαν τὸ κέντρο τοῦ βάρους τῆς μελῳδίας. Ὁ
λαὸς σταδιακὰ ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ τοὺς δύο χοροὺς τῶν ψαλτῶν. Κατὰ
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Βλ. Βασιλείου Στεφανίδου, Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, 1948, σ. 93.
Ὁ μοναχὸς Φλαβιανὸς ἀργότερα ἔγινε ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας καὶ κοντὰ σὲ αὐτὸν ὁ
Ἰωάννης Χρυσόστομος διετέλεσε πρεσβύτερος.
15
Ὁ Διόδωρος ἀργότερα ἔγινε ἐπίσκοπος Ταρσοῦ. Ὑπῆρξε δάσκαλος τοῦ Θεοδώρου
Μοψουεστίας καὶ τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Οἱ δύο αὐτοὶ μοναχοί, Φλαβιανὸς καὶ
Διόδωρος, πρῶτοι διαίρεσαν τοὺς χοροὺς τῶν ψαλτῶν σὲ δύο ἡμιχόρια καὶ δίδαξαν νὰ
ψάλλονται οἱ ψαλμοὶ τοῦ Δαβὶδ διαδοχικά. Βλ. ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ, Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία
VI, PG 82, 1060.
16
Ἡ λέξη τροπάριο προέρχεται ἀπὸ τὸ οὐσιαστικὸ «τρόπος», ποὺ σημαίνει ἦχος. Ἔτσι
ἔχουμε στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ μουσικὴ τοὺς ὀκτὼ τρόπους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἀργότερα
προῆλθαν οἱ ὀκτὼ ἦχοι τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς.
17
Βλ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΟΨΟΥΕΣΤΙΑΣ, Ἀπόσπασμα παρὰ Νικήτᾳ Χωνιάτῃ, Θησ. V, PG 139,
1390.
14
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τὰ ἔτη 348-358 οἱ ἐπῳδὲς ἄρχισαν νὰ ἐκτελοῦνται μὲ πιὸ ἐπιμελημένη
ψαλμῳδία18.
Τὰ στιχηρὰ καὶ τὰ ἀπολυτίκια κατὰ πᾶσαν πιθανότητα εἶναι τὰ
ἀρχαιότερα δείγματα τροπαρίων. Στιχηρὰ ὀνομάζονται τὰ τροπάρια, τὰ
ὁποῖα ψάλλονται μετὰ ἀπὸ τοὺς τελευταίους στίχους ἑνὸς ψαλμοῦ19. Στὰ
πρῶτα χριστιανικὰ χρόνια τὸ στιχηρὸ ἦταν τὸ ἴδιο γιὰ ὅλους τοὺς στίχους
τῶν ψαλμῶν. Σταδιακὰ ὅμως συνετέθησαν καὶ ἄλλα στιχηρὰ τροπάρια, ἕνα
γιὰ κάθε στίχο ἢ ἕνα στιχηρὸ γιὰ κάθε δύο στίχους. Ἔτσι ὁ δεξιὸς καὶ ὁ
ἀριστερὸς χορὸς ἐπανελάμβανε τὸ ἴδιο στιχηρό. Ὅλα ὅμως τὰ στιχηρὰ
ἀκολουθοῦσαν τὸ ἴδιο πρότυπο, ὅσον ἀφορὰ τὸν τόνο καὶ τὸν ρυθμό. Ἀπὸ
αὐτὰ τὰ στιχηρὰ προῆλθε ἀργότερα ὁ εἱρμὸς τῶν ᾠδῶν τῶν κανόνων,
καθὼς καὶ τὰ αὐτόμελα καὶ τὰ προσόμοια20. Πάνω ἀπὸ τὰ προσόμοια
ἀναγράφεται ἡ ἀρχὴ τοῦ αὐτομέλου, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο ψάλλονται
αυτά21.

18

Βλ. Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα, Μικρὸν εὐχολόγιον, τ. Β΄, σσ. 152-155.
Βλ. τὰ στιχηρὰ τοῦ ἑσπερινοῦ, τὰ ὁποῖα ψάλλονται μετὰ τὸ τέλος τῶν ψαλμῶν «Κύριε
ἐκέκραξα...» (ψαλμ. ρμ΄) καὶ «Φωνή μου πρὸς Κύριον...» (ψαλμ. ρμα΄), πρὶν ἀπὸ τὰ ὁποῖα
στιχολογοῦνται οἱ ψαλμοὶ ρκθ΄ (Ἐκ βαθέων ἐκέκραξά σοι...) καὶ ριστ΄ (Αἰνεῖτε τὸν Κύριον
πάντα τὰ ἔθνη...). Βλ. ἐπίσης τὰ στιχηρὰ τῶν αἴνων, τὰ ὁποῖα ψάλλονται μετὰ τὸ τέλος τῶν
ψαλμῶν «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν...» (ψαλμ. ρμη΄) καὶ «ᾌσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα
καινὸν...» (ψαλμ. ρμθ΄), πρὶν ἀπὸ τὰ ὁποῖα στιχολογεῖται ὁ ψαλμὸς ρν΄ (Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν
ἐν τοῖς Ἁγίοις αὐτοῦ...).
20
Αὐτόμελα ὀνομάζονται τὰ τροπάρια ἢ οἱ ὕμνοι, ποὺ ἔχουν ἰδιαίτερη, δική τους μελῳδικὴ
γραμμή. Δὲν ἀκολουθοῦν μιὰ συγκεκριμένη γενικὴ μελῳδικὴ γραμμὴ ἄλλων τροπαρίων, σὲ
ἀντίθεση μὲ τὰ προσόμοια, τὰ ὁποῖα ἀκολουθοῦν τὸ μέλος ἄλλων ὕμνων.
21
Βλ. π.χ. «Τῶν οὐρανίων ταγμάτων...»
19
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Ἀπολυτίκιο
Τὸ ἀπολυτίκιο εἶναι ἕνα πρῶτο δεῖγμα μονόστροφου τροπαρίου, τὸ
ὁποῖο ἀναφέρεται στὸ περιεχόμενο καὶ τὴν ὑπόθεση τῆς γιορτῆς τῶν
δεσποτικῶν, τῶν θεομητορικῶν ἑορτῶν, καθὼς καὶ τῶν ἑορταζομένων
ἁγίων. Θεωρεῖται ὅτι εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀρχαιότερους λειτουργικοὺς
ὕμνους, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἐλεύθερης σύνθεσης. Ἡ ὀνομασία ἀπολυτίκιο εἶναι
μεταγενέστερη. Ὑπάρχουν διάφορες ἐκδοχὲς γιὰ τὴν προέλευση
ἐτυμολογικὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ ἀπολυτικίου. Μιὰ ἐκδοχὴ εἶναι ὅτι
ὠνομάστηκε ἔτσι, προερχόμενη ἀπὸ τὸν ὅρο «ἀπόλυση», ἐπειδὴ ψάλλεται
στὸ τέλος τοῦ ἑσπερινοῦ. Ἄλλη ἐκδοχὴ εἶναι ὅτι τὸ ἀπολυτίκιο ὠνομάστηκε
ἔτσι ἀπὸ τὸ «Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, Δέσποτα...»22 στὸ ὁποῖο τὸ
ἀπολυτίκιο ἐπισυνάπτεται. Τὸ «Νῦν ἀπολύεις...» ἀπαγγέλλεται ἀπὸ τὴν
ἀρχαία ἐποχὴ στὸ τέλος τοῦ λυχνικοῦ ἢ ἑσπερινοῦ καὶ ἀκολουθοῦσε τὸ
ἀπολυτίκιο. Κάποια ἄλλη ἀποψη εἶναι ὅτι τὸ Ἀπολυτίκιο ἔλαβε τὸ ὄνομά
του, διότι ἔχει ἀπολελυμένον, ἤτοι σύντομον μέλος23.
Τὸ ἀπολυτίκιο, εἴτε ψάλλεται καὶ ἀκολουθεῖ τὸ θεοτοκίο, εἴτε
ψάλλεται τρεῖς φορές, ἀφοῦ προταχθῆ τὸ «Δόξα...» «Και νῦν...», κατὰ τὸν
ἴδιο τύπο, ποὺ ψάλλονται τὰ καθίσματα, ποὺ ἀκολουθοῦν. Μεταξὺ τοῦ
«Νῦν ἀπολύεις...» καὶ τοῦ ἀπολυτικίου παρεμβάλλεται τὸ τρισάγιο, τὸ
ὁποῖο παλαιότερα ψαλλόταν. Θεωρεῖται ὅτι ἦταν στιχηρὸ τῆς ᾠδῆς τῆς
Καινῆς Διαθήκης «Νῦν ἀπολύεις...». Τὸ ἀπολυτίκιο θεωρεῖται τὸ
παλαιότερο τροπάριο καὶ εἶναι κατάλοιπο τῆς ἀρχικῆς ὑμνογραφίας κάθε
γιορτῆς.
Τὰ σύντομα ἀπολυτίκια τῶν δεσποτικῶν ἑορτῶν, ὅπως εἶναι τὸ
τροπάριο τῆς ἀναστάσεως «Χριστὸς ἀνέστη...», τὸ ὁποῖο διασώθηκε ἀπὸ
τὴν πρώτη Ἐκκλησία στὴν Πασχαλινὴ ἀκολουθία, ἢ ἀκόμη τὰ ἀποστολικὰ
καὶ τὰ προφητικὰ ἀπολυτίκια, λόγῳ τῆς συντομίας καὶ ἁπλότητάς τους,
θεωροῦνται τὰ πιὸ ἀρχαῖα ἀπὸ ὅλα. Ἕνας λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖο τὰ
ἀπολυτίκια θεωροῦνται οἱ ἀρχαιότεροι ὕμνοι, εἶναι καὶ τὸ ὅτι αὐτὰ
ψάλλονται ἢ διαβάζονται, εἴτε μία, εἴτε πολλὲς φορές, στὶς ἀκολουθίες τοῦ
ἑσπερινοῦ, τοῦ ὄρθρου, τῶν ὡρῶν, καθὼς καὶ στὴ Θεία Λειτουργία.

22

Λουκ. β΄, 29-32.
Αὐτὴ ἡ ἄποψη δὲν εὐσταθεῖ, διότι καὶ ἄλλα τροπάρια ἔχουν σύντομο μέλος, ἀλλὰ δὲν
ὠνομάστηκαν ἀπολυτίκια.
23
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Σχετίζεται μὲ τὸ συναξάριο τῆς ἡμέρας καὶ ἀποτελεῖ τὸ ἀπόσταγμα τῆς
καθημερινῆς ἀκολουθίας24.
Στὰ χειρόγραφα τὸ ἀπολυτίκιο χαρακτηρίζεται καὶ σὰν «κάθισμα» ἢ
«τροπάριον» (εἶναι τὸ κατ’ ἐξοχὴν τροπάριο τῆς ἡμέρας). Οἱ
ὑπομνηματιστὲς τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν ὀνομάζουν τὸ ἀπολυτίκιο
«τροπάριον τῆς ἀπολύσεως» ἢ «τροπάριον τῇ κατὰ τὴν ἡμέραν μνείᾳ
προσῆκον» ἢ «τὸ τῆς ἑορτῆς τροπάριον».
Τὸ ἑορτολόγιο τῶν δεσποτικῶν, θεομητορικῶν ἑορτῶν, καθὼς καὶ
τῶν μαρτύρων καὶ ὁσίων, ἀναπτύχθηκε μετὰ τὸν 4ο καὶ 5ο αἰῶνα. Τότε
ἄρχισαν οἱ μελῳδοὶ νὰ συνθέτουν τὰ ἀπολυτίκια τῶν ἑορτῶν. Τὸν 9ο αἰῶνα
τὰ ἀπολυτίκια παίρνουν τὴν ὁριστική τους μορφὴ μὲ τὴν ἐπικράτηση τοῦ
κανόνα. Στὰ μεταγενέστερα χειρόγραφα πολλὰ ὀνομαστικὰ καὶ προσωπικὰ
ἀπολυτίκια ἀντικαταστάθηκαν μὲ ἄλλα γενικώτερα, ποὺ χαρακτηρίζουν τὶς
ὁμάδες τῶν ἁγίων, στὶς ὁποῖες ἀνήκουν (ὅπως ἀπόστολοι, ἱεράρχες,
μάρτυρες, ὅσιοι κλπ.). Ἔτσι καθωρίστηκε καὶ ἡ σειρὰ τῶν τροπαρίων,
δηλαδὴ νὰ προηγοῦνται πρῶτα τὰ ἀναστάσιμα καὶ δεσποτικὰ ἀπολυτίκια,
νὰ ἀκολουθοῦν τὰ θεομητορικὰ (μετὰ τὴν Γ΄ ἐν Ἐφέσῳ Οἰκουμενικὴ
Σύνοδο) καὶ νὰ ἀκολουθοῦν τῶν ἁγίων ἀποστόλων καὶ τῶν μαρτύρων.
Στοὺς τελευταίους αἰῶνες μετὰ τὰ ἀπολυτίκια ἀκολουθεῖ τὸ κοντάκιο.
Τέλος στὰ μηναῖα, ποὺ χρησιμοποιοῦνται σήμερα, ὑπάρχουν 366 ἡμέρες
τοῦ χρόνου, ἀλλὰ μόνο στὶς 97 μέρες ὑπάρχουν ἀπολυτίκια, ἐνῷ στὶς ἄλλες
269, εἴτε παραλείπονται εἴτε καθορίζεται τὸ ἀπολυτίκιο τῆς χορείας
(ὁμάδας) τῶν ἁγίων, στὴν ὁποία ἀνήκουν.

24

Βλ. ΞΥΔΗ, Ὑμνογραφία, σ. 315 ἑξ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Ἀπόστιχα
Ἀπόστιχα ἢ «ἀπὸ στίχου» ἢ «τὰ τοῦ στίχου» ὀνομάζονται τροπάρια,
τὰ ὁποῖα ψάλλονται στὸ τέλος τοῦ ἑσπερινοῦ (μετὰ τὰ πληρωτικὰ) καὶ τοῦ
ὄρθρου καθημερινῆς (μετὰ τὴν ἐκτενῆ καὶ πρὸ τῆς ἀπολύσεως, ὅταν
διαβάζωνται οἱ ψαλμοὶ τῶν αἴνων), εἶναι δὲ καὶ αὐτὰ μιὰ ὁμάδα τῶν
στιχηρῶν25. Στὸ βιβλίο τῆς Παρακλητικῆς διαβάζουμε «Ψάλλομεν τὸ
ἀναστάσιμον στιχηρὸν τῶν ἀποστίχων». Κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιγραφὴ
«Ἀπόστιχα» ἀκολουθεῖ ἄλλη ἐπιγραφή, «ἕτερα στιχηρὰ κατ’ ἀλφάβητον»26.
Ἡ διαφορὰ αὐτῶν τῶν δύο ὁμάδων εἶναι ὅτι τὰ στιχηρὰ προηγοῦνται στὴν
ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ καὶ τοῦ ὄρθρου καὶ παρεμβάλλονται στὸ τέλος
ὁλόκληρων ψαλμικῶν στίχων, ἐνῷ τὰ ἀπόστιχα ἀκολουθοῦν, κλείνουν τὶς
ἀκολουθίες αὐτὲς καὶ τοποθετοῦνται σὲ μικρὰ ψαλμικὰ ἀντίφωνα, δηλαδὴ
σὲ μεμονωμένους στίχους ἐπιλεκτικὰ ἀπὸ κάποιον ψαλμό, ἐνῷ οἱ ἄλλοι
στίχοι τοῦ ψαλμοῦ αὐτοῦ παραλείπονται.
Τὸ πρῶτο ἀπόστιχο ψάλλεται χωρὶς στίχο, ἐνῷ τὰ ἑπόμενα δύο ἢ
τρία τροπάρια ψάλλωνται μὲ ψαλμικοὺς στίχους. Οἱ στίχοι, ποὺ
προηγοῦνται στὰ διάφορα τροπάρια, διαφέρουν σὲ ποσότητα καὶ ποιότητα.
Ὑπάρχει μεγάλη ποικιλία στὰ στιχηρὰ ἀπόστιχα καὶ διακρίνονται
ἀπὸ τὸ ἰδιαίτερο ὑμνολογικὸ περιεχόμενό τους σέ:
1. ἀναστάσιμα, τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται μόνο στὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καὶ
ἔχουν ἀναστάσιμους στίχους (Σάββατο ἑσπέρας)
2. σταυρώσιμα, ποὺ ἀναφέρονται στὰ Πάθη καὶ στὸν Σταυρὸ τοῦ Κυρίου
(Τρίτη καὶ Πέμπτη ἑσπέρας)
3. ἀποστολικά, ποὺ ἀναφέρονται στοὺς ἁγίους ἀποστόλους (Τετάρτη
ἑσπέρας)
25

Ὁ Συμεὼν Θεσσαλονίκης ὀνομάζει τὰ τροπάρια αὐτὰ «ἀπόστιχα ἢ ἀπὸ στίχου», γιατὶ
ὑπάρχουν «οἱ σὺν αὐτοῖς ψαλλόμενοι στίχοι» καὶ γιατὶ διακρίνονται αὐτὰ ἀπὸ τὰ τροπάρια
χωρὶς στίχο, ὅπως εἶναι τὰ τροπάρια τῆς λιτῆς. Βλ. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Περὶ τῆς
θ. προσευχῆς, κεφ. τμα΄, PG 155, στ. 616.
26
Αὐτὰ ἀρχίζουν ἀπὸ τὸν ἑσπερινὸ τοῦ Σαββάτου τοῦ α΄ ἤχου καὶ συνεχίζουν στοὺς
ἑσπερινοὺς τῶν ἄλλων ἤχων. Ἔχουν ἀλφαβητικὴ ἀκροστιχίδα, δηλαδὴ ἂν πάρουμε τὸ
πρῶτο γράμμα κάθε τροπαρίου, στὸ ὁποῖο στιχολογεῖται ψαλμικὸς στίχος, σχηματίζεται τὸ
ἀλφάβητο. Στὸν α΄ ἦχο τὰ στιχηρὰ κατ’ ἀλφάβητον ξεκινοῦν μὲ τὰ γράμματα Α, Β, Γ, στὸ
β΄ ἦχο Δ, Ε, Ζ κ.ο.κ. Τὸ πρῶτο τροπάριο τῶν ἀποστίχων δὲν συμπεριλαμβάνεται στὴν
ἀλφαβητικὴ ἀκροστιχίδα.
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4. σὲ μαρτυρικά, ποὺ ἀναφέρονται στοὺς ἁγίους μάρτυρες καὶ σὲ
νεκρώσιμα, ποὺ ἀναφέρονται στοὺς κεκοιμημένους (Παρασκευὴ ἑσπέρας)
5. κατανυκτικά, ποὺ ἀναφέρονται στὶς προσευχές, ποὺ κάνουν οἱ πιστοὶ μὲ
κατάνυξη (Κυριακὴ καὶ Δευτέρα ἑσπέρας).
Ἀπόστιχα ἐπίσης εἶναι «τὰ τοῦ στίχου λεγόμενα τροπάρια, διὰ τὸ
λέγεσθαι ἐν αὐτοῖς μακροτέρους τινὰς στίχους καὶ μείζονας τῶν λοιπῶν
ἁπάντων ἐν τοῖς καθ’ ἡμέραν ἑσπερινοῖς»27. Οἱ στίχοι στὰ ἀπόστιχα τῶν
καθημερινῶν ἑσπερινῶν εἶναι μακρύτεροι καὶ γίνεται ἐπιλογὴ ἀπὸ τοὺς
ψαλμούς. Στὸν ἑσπερινὸ π.χ. οἱ ψαλμικοὶ στίχοι εἶναι ἀπὸ τὸν ψαλμὸ ρκβ΄
1-2, 3-4. Τὰ ἀπόστιχα διαφοροποιοῦνται ἀπὸ τὰ στιχηρά, στὰ ὁποῖα οἱ
στίχοι εἶναι ἀπὸ ἕνα ψαλμὸ καὶ εἶναι καὶ συντομώτεροι.
Στὶς δεσποτικὲς καὶ θεομητορικὲς γιορτὲς εἰσάγονται στὰ ἀπόστιχα
νέοι ψαλμικοὶ στίχοι. Στὶς μνῆμες τῶν ἁγίων τὰ ἀπόστιχα εἶναι ἑορτολογικὰ
γύρω ἀπὸ τὸν βίο τῶν ἁγίων καὶ οἱ στίχοι εἶναι ἀνάλογοι γύρω ἀπὸ τὴν
ὁμάδα τῶν ἁγίων, στὴν ὁποία ἀνήκουν, ὅπως ἀπόστολοι, ἱεράρχες,
μάρτυρες, ὅσιοι κλπ. Στὰ ἀπόστιχα πάλιν τοῦ ὄρθρου τῶν καθημερινῶν
προτάσσονται οἱ στίχοι 14-17 ἀπὸ τὸν ψαλμὸ πθ΄. Ἀπὸ τὰ τρία ἢ τέσσερα
ἀπόστιχα τὸ πρότελευταιο συνήθως εἶναι μαρτυρικὸ καὶ ἀκολουθεῖ πάντοτε
θεοτοκίο. Τὰ στιχηρὰ καὶ τὰ ἀπόστιχα ἐπισφραγίζονται μὲ σύντομη
δοξολογία πρὸς τὸν Πατέρα, τὸν Υἱὸ καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα (Δόξα Πατρί...)28.

27

ΜΑΡΚΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ, Ἐξήγησις τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουθίας, PG
160, στ.1189-1192.
28
Βλ. Φουντούλη Ἰωάννη, Ἀπόστιχα, ΘΗΕ, τ. 2, στ. 1161-1162.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Στιχηρὰ ἀνατολικὰ
Στὸ βιβλίο τῆς Παρακλητικῆς, καὶ ἰδιαίτερα στὸν ἑσπερινὸ τοῦ
Σαββάτου, καθὼς καὶ στοὺς αἴνους τῆς Κυριακῆς, συναντοῦμε σὲ κάθε ἦχο
τέσσερα στιχηρά, ποὺ φέρουν τὸν τίτλο «στιχηρὰ ἀνατολικὰ» ἢ «στιχηρὰ
ἀναστάσιμα». Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ τὴν ὀκτώηχο ἢ τὴν παρακλητική, ἔχουμε καὶ
σὲ ἄλλα λειτουργικὰ βιβλία τὴν ὀνομασία ἀνατολικά. Συνολικὰ ἔχουμε
αὐτὴ τὴν ὀνομασία στὰ ἑξῆς τροπάρια:
1. Στιχηρὰ τοῦ ἑσπερινοῦ καὶ τῶν ἀποστίχων
2. Στιχηρὰ τῆς λιτῆς στὸν ἑσπερινὸ
3. Δοξαστικὰ τοῦ ἑσπερινοῦ
4. Στιχηρὰ καὶ ἀπόστιχα τῶν αἴνων
5. Δοξαστικὰ τῶν αἴνων
Κάποιοι ἐρευνητές, ἑρμηνεύοντας τὸ ἐπίθετο «ἀνατολικά»,
θεώρησαν ὅτι αὐτὰ μαρτυροῦν τὸ ὄνομα τοῦ ποιητῆ αὐτῶν τῶν ὕμνων.
Κυριώτεροι ὑμνογράφοι, ποὺ ἔχουν τὸ ὄνομα Ἀνατόλιος, εἶναι οἱ
ἀκόλουθοι:
1. Ἀνατόλιος Λαοδικείας (+270 μ.Χ.). Ἔχει συνθέσει πολὺ ἀρχαῖα
τροπάρια29.
2. Ἀνατόλιος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως30 (449-458 μ.Χ.). Πολλοὶ
ἐρευνητὲς θεωροῦν ὅτι ἔχει συνθέσει τὰ ἀναστάσιμα ἀνατολικά, ποὺ
βρίσκονται στὴν ὀκτώηχο.
3. Ἀνατόλιος ὁ ποιητής, ὁ ὁποῖος ἦταν σύγχρονος τοῦ Ῥωμανοῦ τοῦ
Μελῳδοῦ. Εἶναι ὀ συνθέτης τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἁγίου Ῥωμανοῦ τοῦ
Μελῳδοῦ.
4. Ἀνατόλιος Στουδίτης μοναχός, ἐπιστολογράφος Θεοδώρου τοῦ
Στουδίτη31 (770 μ.Χ.). Ὁ μοναχὸς αὐτὸς θεωρεῖται ὅτι ἔγραψε τὰ ἰδιόμελα
Ἀνατολίου καὶ τὰ Ἀνατολικὰ τῆς ὀκτωήχου.
5. Ἀνατόλιος μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ὁ ὁποῖος ἔζησε κατὰ τὸν 9ο
αἰῶνα.
29

Ὁ Ἀνατόλιος Λαοδικείας ἀναφέρεται ὅτι συνέθεσε κανόνες γιὰ τὸ Πάσχα. Βλ. Εὐσεβίου,
Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, Ζ΄, 32, 13, ΒΕΠΕΣ, τ. 20, σ. 40.
30
Ὁ πατριάρχης Ἀνατόλιος ἔχει λάβει μέρος στὴν τετάρτη Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, ποὺ ἔγινε
στὴ Χαλκηδόνα τὸ 451 μ.Χ.
31
Ὅμως ἂν ἡ ὀνομασία τῶν τροπαρίων αὐτῶν προερχόταν ἀπὸ τὸ ὄνομα τοῦ ποιητῆ των,
Ἀνατολίου, τότε αὐτὰ ἔπρεπε νὰ ὀνομάζονται «ἀνατολιακά», καὶ ὄχι «ἀνατολικά».
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Τὸ ὄνομα «ἀνατολικὰ» μᾶλλον προέρχεται ἀπὸ τὸ «ἀνατολή». Αὐτὸ
θεωρεῖται ἕνα ἀπὸ τα μυστικὰ ὀνόματα τοῦ Κυρίου32 ἢ ἀκόμη ὑποδηλώνει
τὴν ὥρα, κατὰ τὴν ὁποία ὁ Κύριος ἀναστήθηκε. Θὰ μπορούσαμε νὰ
συμπεράνουμε ὅτι ἴσως ἡ ὀνομασία ἀνατολικὰ δόθηκε πρῶτα στὰ στιχηρὰ
τῶν αἴνων καὶ μετὰ στὰ στιχηρὰ τοῦ ἑσπερινοῦ. Ἔτσι ἡ ὀνομασία αὐτὴ μᾶς
δηλώνει καὶ τὴν ὥρα, κατὰ τὴν ὁποία αὐτὰ ψαλλόντουσαν, δηλαδὴ μὲ τὴν
ἀνατολὴ τοῦ ἡλίου, ὅπως δηλαδὴ καὶ τὰ ἑωθινὰ εὐαγγέλια καὶ ἑωθινὰ
ἐξαποστειλάρια καὶ δοξαστικά. Τέλος, μιὰ ἄλλη ἑρμηνεία τοῦ ὅρου
«ἀνατολικὰ» εἶναι ὅτι αὐτὰ τὰ τροπάρια συνέθεσαν οἱ πατέρες, ποὺ
βρίσκονται στὴ Λαύρα τοῦ ἁγίου Σάββα, ἡ ὁποία βρίσκεται στὴν
Ἀνατολή33.

32

Βλ. τὸ ἐξαποστειλάριον τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων «Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ
Σωτὴρ ἡμῶν, ἀνατολὴ ἀνατολῶν...»
33
Βλ. ΣΑΘΑ, Δοκίμιον, σ. 427.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
Ἄλλα στιχηρὰ
Τὰ στιχηρά, ἀνάλογα μὲ τὸ ἀντικείμενο, τὸ ὁποῖο πραγματεύονται ἢ
τὸ πρόσωπο, στὸ ὁποῖο ἀναφέρονται, φέρουν διάφορα ἐπίθετα. Πάρα κάτω
δίνουμε ὁρισμοὺς τῶν διαφόρων στιχηρῶν, τὰ ὁποῖα ψάλλονται στὸν
ἑσπερινὸ καὶ ὄρθρο.
1. Στιχηρὰ ἀναστάσιμα: Ὀνομάζονται τὰ τροπάρια τοῦ ἑσπερινοῦ τοῦ
Σαββάτου, καθὼς καὶ τοῦ ὄρθρου τῶν Κυριακῶν στοὺς ὀκτὼ ἤχους. Αὐτὰ
βρίσκονται στὸ ἐκκλησιαστικὸ βιβλίο, ποὺ ὀνομάζεται Παρακλητικὴ ἢ
Ὀκτώηχος34. Ὀνομάζονται ἔτσι, γιατὶ ἀναφέρονται στὴν Ἀνάσταση τοῦ
Κυρίου.
2. Στιχηρὰ δεσποτικά: Εἶναι τροπάρια, τὰ ὁποῖα ἀναφέρονται στὸ
πρόσωπο τοῦ Δεσπότη μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Βρίσκονται στὸ βιβλίο τῆς
Παρακλητικῆς καὶ εἶναι τρία στιχηρὰ προσόμοια. Ψάλλονται στὴν
ἀκολουθία τοῦ ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς, Δευτέρας, Τρίτης, Πέμπτης καὶ
Παρασκευῆς καὶ στοὺς ὀκτὼ ἤχους. Ἀνάλογα μὲ τὴν ἡμέρα, ποὺ ψάλλονται,
τὰ στιχηρὰ δεσποτικὰ χωρίζονται σὲ τέσσερεις κατηγορίες:
1. Ἀναστάσιμα. Ψάλλονται τὴν Κυριακὴ ἑσπέρας.
2. Κατανυκτικά. Τὶς ἄλλες μέρες.
3. Σταυρώσιμα. Ψάλλονται τὴν Πέμπτη ἑσπέρας.
4. Νεκρώσιμα. Ψάλλονται τὴν Παρασκευὴ ἑσπέρας35.
Δὲν ξέρουμε ποιὸς εἶναι ὁ ποιητὴς τῶν τροπαρίων αὐτῶν, διότι εἶναι
ἀνεπίγραφα. Ὅμως καὶ αὐτὰ μποροῦν κάλλιστα νὰ ἀποδοθοῦν στὸν Ἰωσὴφ
τὸν ὑμνογράφο, ἂν κρίνουμε καὶ ἀπὸ τὴν ἀκροστιχίδα τοῦ κανόνα «εἰς
πάντας τοὺς Ἁγίους», τοῦ Σάββάτου τοῦ πλ. δ΄ ἤχου: «Τῆς Ὀκταήχου τῆς
Νέας θεῖον τέλος. Πόνοι δὲ Ἰωσήφ». Τὰ δεσποτικὰ τροπάρια ἐκφράζουν
τὴν ἀγάπη καὶ λατρεία πρὸς τὸ πρόσωπο τοῦ Κυρίου καὶ Δεσπότη ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ.
3. Ἑωθινὸ Δοξαστικὸ καὶ ἐξαποστειλάριο: Εἶναι ἕντεκα ἑωθινὰ ἰδιόμελα
τροπάρια, τὰ ὁποῖα ἀντιστοιχοῦν ὅσον ἀφορᾷ τὸ περιεχόμενό τους πρὸς τὰ
ἕντεκα ἑωθινὰ εὐαγγέλια καὶ τὰ ἕντεκα ἑωθινὰ ἐξαποστειλάρια. Τὰ ἑωθινὰ
34

Ἡ Ὀκτώηχος περιέχει ὅλα τὰ ἀναστάσιμα τροπάρια τοῦ ἑσπερινοῦ τοῦ Σαββάτου, καθὼς
καὶ τοῦ ὄρθρου τῆς Κυριακῆς στοὺς ὀκτὼ ἤχους. Ἡ Παρακλητικὴ περιέχει τὰ
προαναφερθέντα τροπάρια τῆς Ὀκτωήχου, καὶ ἐπὶ πλέον τὰ τροπάρια, ποὺ ψάλλονται στὶς
καθημερινὲς στοὺς ὀκτὼ ἤχους.
35
Γεωργίου Μπεκατώρου, Δεσποτικὰ στιχηρά, ΘΗΕ, τ. 4, στ. 1017 ἑξ.
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δοξαστικὰ ἔχει συνθέσει ὁ αὐτοκράτορας Λέων Στ΄ ὁ Σοφός36, ἐνῷ τὰ
ἑωθινὰ ἐξαποστειλάρια ὁ υἱός του Λέοντα, Κωνσταντῖνος ὁ
Πορφυρογέννητος. Τὰ πρῶτα ὀκτὼ ἑωθινὰ δοξαστικὰ εἶναι μελοποιημένα
ἕνα σὲ κάθε ἦχο μὲ τὴ σειρὰ (π.χ. Α΄ ἑωθινὸ δοξαστικό: Α΄ ἦχος. Β΄ ἑωθινὸ
δοξαστικό: Β΄ἦχος κ.ο.κ.), ἐνῷ τὰ ὑπόλοιπα τρία εἶναι μελοποιημένα τὸ
ἔνατο σὲ πλ. α΄, τὸ δέκατο σὲ πλ. β΄ καὶ τὸ ἑνδέκατο σὲ πλ. δ΄ ἦχο. Τὰ
ἕντεκα ἑωθινὰ ἐξαποστειλάρια εἶναι μελοποιημένα ὅλα σὲ β΄ ἦχο καὶ
ψάλλονται ὅλα μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, ὅπως καὶ τὰ προσόμοια. Τὰ ἑωθινὰ
εὐαγγέλια, τὰ ἑωθινὰ ἐξαποστειλάρια καὶ τὰ ἑωθινὰ δοξαστικὰ ἔχουν κοινὴ
θεματική. Ὅλα ἀναφέρονται στὶς ἐμφανίσεις τοῦ Κυρίου μετὰ τὴν
Ἀνάστασή του. Τὰ ἀντίστοιχα ἑωθινὰ εὐαγγέλια, ἐξαποστειλάρια καὶ
δοξαστικὰ ἀναφέρονται στὸ ἴδιο θέμα. Τὰ ἑωθινὰ δοξαστικὰ ψάλλονται
κάθε Κυριακή, ἐκτὸς τῆς περιόδου τοῦ Τριῳδίου καὶ Πεντηκοσταρίου,
καθὼς ἐπίσης καὶ ὅταν συμπέσει τὴν Κυριακὴ δεσποτική, θεομητορικὴ ἢ
ἄλλη ἑορτή.
Ἑωθινὸς ὕμνος στὴν πρώτη Ἐκκλησία ὀνομάζεται ἡ μεγάλη
δοξολογία «Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς...». Μεταγενέστερα ἑωθινὰ
ὠνομάστηκαν τὰ εὐαγγέλια τοῦ ὄρθρου τῶν Κυριακῶν, καθὼς καὶ τῶν
δεσποτικῶν καὶ θεομητορικῶν ἑορτῶν. Στὴν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου τὸ
ἑωθινὸ εὐαγγέλιο ὀνομάζεται καὶ «πρῶτο εὐαγγέλιο» καὶ ἀνακυκλώνεται
ὅλο τὸ ἔτος, ὅπως ἀκριβῶς καὶ τὰ ἑωθινὰ ἐξαποστειλάρια καὶ δοξαστικά.
4. Θεοτοκίον: Μετὰ τὸ ἑωθινὸ δοξαστικὸ ἀκολουθεῖ τὸ τελευταῖο τῆς
ὁμάδας τῶν στιχηρῶν τροπάριο, τὸ ὁποῖο ἐπισυνάπτεται πρὸς τὸ δεύτερο
ἡμιστίχιο τῆς σύντομης δοξολογίας «Καὶ νῦν καὶ ἀεί...». Ὀνομάζεται
Θεοτοκίον, διότι ἐγκωμιάζει καὶ ἐξυμνεῖ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Τὰ
Θεοτοκία, ποὺ ἀκολουθοῦν στὰ στιχηρὰ τῶν ἑσπερινῶν τοῦ Σαββάτου,
διακρίνονται γιὰ τὴ θεολογική τους ἀκρίβεια καὶ τὶς δογματικὲς ἀλήθειες,
ποὺ ἐκφράζουν, ὅπως τὸ ἀειπάρθενο τῆς Θεοτόκου, καὶ τὰ ἔχει συνθέσει ὁ
Ἰωάννης Δαμασκηνός. Γιὰ τὸν ἴδιο λόγο τὰ Θεοτοκία τοῦ μικροῦ ἑσπερινοῦ
τοῦ Σαββάτου ὀνομάζονται Δογματικά, διότι ἔχουν χριστολογικὸ
περιεχόμενο, γύρω ἀπὸ τὶς δύο φύσεις τοῦ Κυρίου. Τὰ Θεοτοκία τῶν
ἑσπερινῶν τῆς Τρίτης καὶ Πέμπτης καθὼς καὶ τῶν ὄρθρων τῆς Τετάρτης καὶ
Παρασκευῆς ὀνομάζονται Σταυροθεοτοκία, διότι ἀναφέρονται στὴ
σταύρωση τοῦ Κυρίου μὲ τὴν παρουσία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στὸ
36

Ὁ αὐτοκράτορας Λέων Στ΄ ὁ Σοφὸς γεννήθηκε στὶς 19 Σεπτεμβρίου 866 καὶ κοιμήθηκε
στὶς 11 Μαΐου 912 μ.Χ. Διετέλεσε αὐτοκράτορας ἀπὸ τὸ 886 μέχρι τὸ 912. Ἦταν μαθητὴς
τοῦ πατριάρχη Φωτίου μὲ ἐξαιρετικὴ μόρφωση καὶ ρητορικὴ δεινότητα. Γιὰ τὴ συγγραφική
του δραστηριότητα τιμήθηκε, ὅσο ἀκόμη ζοῦσε, μὲ τὸ προσωνύμιο «Σοφός».
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Πάθος τοῦ Υἱοῦ της. Ἡ μητέρα τοῦ Κυρίου πονᾷ καὶ δακρύζει, βλέποντας
ἐπάνω στὸν Σταυρὸ τὸν πάσχοντα Θεάνθρωπο. Σὰν ὑμνολογικὴ σύνθεση
ἀποτελοῦν προσόμοια στοὺς ὀκτὼ ἤχους. Θεοτοκίο ἔχουμε καὶ σὲ ἄλλες
περιπτώσεις, ὅπως μέσα στὸ βιβλίο τῆς Παρακλητικῆς, καὶ πιὸ
συγκεκριμένα σὲ κάθε ᾠδὴ τῶν ᾀσματικῶν κανόνων, στὰ καθίσματα τοῦ
ὄρθρου, καθὼς καὶ στὶς ὧρες καὶ ἀλλοῦ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
Καθίσματα
Τὰ καθίσματα πῆραν τὴν ὀνομασία τους ἀπὸ τὴν ὀνομασία τῶν
καθισμάτων τοῦ ψαλτηρίου, τὰ ὁποῖα στιχολογοῦνται στὴν ἀκολουθία τοῦ
ὄρθρου μετὰ τὸν ἑξάψαλμο καὶ τὰ ἀπολυτίκια. Ἑπομένως καθίσματα εἶναι,
τόσο ὁμάδες ψαλμῶν, ὅσο καὶ τροπάρια. Τὸ ψαλτήρι τοῦ Δαβὶδ περιέχει
ἑκατὸν πενῆντα ψαλμοὺς καὶ χωρίζεται σὲ εἴκοσι καθίσματα. Κάθε κάθισμα
χωρίζεται σὲ τρεῖς στάσεις. Τὰ καθίσματα τοῦ ψαλτηρίου ἀναγινώσκονται
στὶς ἀκολουθίες τοῦ ἑσπερινοῦ καὶ ὄρθρου, σήμερα ὅμως διαβάζονται μόνο
στὰ μοναστήρια. Καθίσματα ἐπίσης ἀναγινώσκονται καὶ στὴ Θεία
Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων. Ὅπως λέγει καὶ ἡ ὀνομασία τους,
κατὰ τὴν ἀνάγνωση τῶν καθισμάτων τοῦ ψαλτηρίου οἱ πιστοὶ κάθονται στὰ
στασίδια τους καὶ ξεκουράζονται ἀπὸ τὸν κόπο τῶν ἀκολουθιῶν καὶ τῆς
ὀρθοστασίας37. Ἀνάμεσα στὶς δύο στάσεις τοῦ ψαλτηρίου καὶ μετὰ τὸν
πολυέλαιο στὴν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου ψάλλονται τροπάρια, τὰ καθίσματα,
τὰ ὁποῖα καὶ αὐτὰ ὀνομάζονται ἔτσι λόγῳ τοῦ ὅτι οἱ πιστοὶ κάθονται γιὰ
λίγο. Καθίσματα ἐπίσης ὀνομάζονται καὶ τὰ τροπάρια, ποὺ ψάλλονται μετὰ
τὴν Τρίτη ᾠδὴ τοῦ κανόνα, στὴν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου. Γιὰ ποιὸ λόγο τὰ
τροπάρια αὐτὰ ὠνομάστηκαν καθίσματα, μπορεῖ κάποιος νὰ συμπεράνῃ
ἀπὸ τὸν διάλογο, ποὺ εἶχαν οἱ τρεῖς μοναχοί, Νεῖλος, Ἰωάννης καὶ
Σωφρόνιος. Σύμφωνα μὲ τὸν διάλογο αὐτό, τὸ ψαλτήρι, τὸ ὁποῖο ψάλλεται
στὴ νυκτερινὴ ἀκολουθία, διαιρεῖτο σὲ τρεῖς στάσεις, κάθε μιὰ ἀπὸ τὶς
ὁποῖες ἀπαγγελλόταν, ἐνῷ οἱ μοναχοὶ ἦταν ὄρθιοι, μετὰ ἀπὸ τὸ ὁποῖο
καθόντουσαν καὶ ἀκολουθοῦσε ἀνάγνωση καὶ τροπάρια ἀναπαύσιμα38.
Καθίσματα ἔχουμε ἐπίσης μετὰ ἀπὸ κάθε ὁμάδα ἀντιφώνων στὰ
δεκαπέντε ἀντίφωνα τῆς Μεγάλης Πέμπτης.
Ο 17ος κανόνας τῆς συνόδου, που ἔγινε στὴ Λαοδίκεια ὁρίζει ὅτι «οὐ
δεῖ ἐπισυνάπτειν ἐν ταῖς συνάξεσι τοὺς ψαλμούς, ἀλλὰ διὰ μέσου καθ’
ἕκαστον ψαλμὸν γίνεσθαι ἀναγνώσματα». Καὶ ὁ Βαλσαμῶνας,
ἑρμηνεύοντας τὸν κανόνα λέγει: «Τῶν ψαλμῶν ἀναγινωσκομένων διὰ μιᾶς
ὑφῆς κατὰ παλαιὰν παράδοσιν καὶ τοῦ συναγομένου λαοῦ ἀποκάμνοντος
κἀντεῦθεν ἀκηδιῶντος ὑπὸ τοῦ κόπου καὶ ἐξερχομένου τῆς ἐκκλησίας,
ὥρισαν οἱ Πατέρες μὴ συναπτῶς ἐν ταῖς συνάξεσιν ἐκφωνεῖσθαι τοὺς
37

Γεωργίου Μπεκατώρου, Κάθισμα, ΘΗΕ, τ. 7, στ. 165-168.
Βλ. Pitra, Juris eccles. Graec. Historia et monumenta, τ. II, σ. 220. ΤΡΕΜΠΕΛΑ,
Ὑμνογραφία, σσ. 18-19.
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ψαλμούς, ἀλλὰ διὰ μέσου γίνεσθαι καὶ ἀναγνώσεις, ἐπὶ τῷ ἀναπαύεσθαι τὸν
λαὸν πρὸς μικρὸν καὶ ψάλλειν. Διὰ γὰρ τοῦτο καὶ εἰς καθίσματα διάφορα τὸ
ἱερὸν κατεμερίσθη ψαλτήριον»39.
Ἐξ ἄλλου ὁ «Ἀκάθιστος Ὕμνος» ὀνομάζεται ἔτσι, γιατὶ κατὰ τὴ
διάρκεια, ποὺ ψαλλόταν ὁ ὕμνος αὐτός, οἱ πιστοὶ στεκόντουσαν. Τὸ ἴδιο
ἰσχύει καὶ γιὰ τὶς στάσεις τῶν ψαλμῶν. Οἱ πιστοὶ ἦσαν ὄρθιοι ἐνῷ
ἐστιχολογοῦντο οἱ ψαλμοί. Ὅταν ἀνεγινώσκοντο οἱ τρεῖς στάσεις τοῦ
ψαλτηρίου, τότε ψαλλόταν ἀναπαύσιμο τροπάριο, ὁπόταν οἱ πιστοὶ
καθόντουσαν. Ἔτσι «κάθισμα» στὸ ψαλτήριο τοῦ Δαβὶδ λέγεται τὸ σύνολο
τῶν ψαλμῶν, ποὺ χωρίζονται σὲ τρεῖς στάσεις, τὸ ὁποῖο ἐστιχολογεῖτο, ἐνῷ
οἱ πιστοὶ ἦσαν ὄρθιοι. Ἔπειτα ἀκολουθοῦσαν τὰ τροπάρια, τὰ ὁποῖα
ψαλλόντουσαν, ἐνῷ οἱ πιστοὶ καθόντουσαν. Σήμερα στὶς ἐκκλησίες τὰ
καθίσματα ψάλλονται ἀμέσως μετὰ τὰ ἀπολυτίκια, ἐνῷ προηγεῖται μικρὴ
συναπτή. Στὰ μοναστήρια τηρεῖται τὸ τυπικὸ καὶ ἀναγινώσκεται ἡ
στιχολογία τοῦ ψαλτηρίου.
Ἀπὸ τὸ περιεχόμενο τῶν καθισμάτων τὰ χωρίζομε σὲ καθίσματα
ἀναστάσιμα, καθίσματα ἀποστολικὰ κλπ. Τὰ καθίσματα τῶν καθημερινῶν,
τὰ ὁποῖα περιέχονται στὸ βιβλίο τῆς Παρακλητικῆς, παραλείπονται ὅταν ὁ
ἑορταζόμενος ἅγιος ἔχει δύο καθίσματα.
Κατὰ τὴ Μεγάλη Ἑβδομάδα ὅλα τὰ Καθίσματα ψάλλονται
ἀργοσύντομα (στιχηραρικά), μετὰ τὸ μέγα Ἀλληλουϊάριο καὶ τὸ «Ἰδοὺ ὁ
Νυμφίος ἔρχεται». Ὅλες τὶς ἄλλες μέρες τοῦ χρόνου τὰ καθίσματα
ψάλλονται σὲ σύντομο εἱρμολογικὸ μέλος.
Τὰ καθίσματα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας ἀναφέρονται κυρίως στὰ
Πάθη τοῦ Κυρίου. Τὰ καθίσματα τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδας εἶναι αὐτόμελα,
δηλαδὴ εἶναι πρωτότυπη μουσικὴ σύνθεση40.
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Ράλλη καὶ Ποτλῆ, Σύνταγμα ἱερῶν κανόνων, τ. 3, σ. 186.
Τὸ ἴδιο αὐτόμελα εἶναι καὶ τὰ καθίσματα τῶν Δεσποτικῶν καὶ Θεομητορικῶν ἑορτῶν, σὲ
ἀντίθεση μὲ τὰ περισσότερα καθίσματα τῆς ἀκολουθίας τῶν ἁγίων, ποὺ βρίσκονται στὰ
Μηναῖα, τὰ ὁποῖα εἶναι προσόμοια, διότι εἶναι μεταγενέστερες συνθέσεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
Εὐλογητάρια
Τὰ εὐλογητάρια ἦταν τροπάρια, τὰ ὁποῖα ἐψάλλοντο μετὰ τὸν
Ἄμωμον41, τὰ ὁποῖα σταδιακὰ ὑποκατέστησαν τὸν Ἄμωμο. Τὰ εὐλογητάρια
πῆραν τὸ ὄνομά τους ἀπὸ τὸν στίχο, ὁ ὁποῖος ἀπαγγέλλεται πρὶν ἀπὸ αὐτά:
«Εὐλογητός εἶ, Κύριε, δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου». Ὁ στίχος αὐτὸς
(12ος) εἶναι παρμένος ἀπὸ τὸν 118ο ψαλμό (Ἄμωμο). Τὸ προτελευταῖο
τροπάριο τῶν εὐλογηταρίων εἶναι Δοξαστικὸ (προτάσσεται αὐτοῦ τὸ «Δόξα
Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίω Πνεύματι...») καὶ εἶναι τριαδικὸ (ἀναφέρεται στὴν
Ἁγία Τριάδα), ἐνῷ τὸ τελευταῖο εἶναι Θεοτοκίο.
Ἔχουμε δύο ὁμάδες «Εὐλογηταρίων», 1. τὰ ἀναστάσιμα καὶ 2. τὰ
νεκρώσιμα. Τὰ ἀναστάσιμα εὐλογητάρια ἀναφέρονται στὸ γεγονὸς τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καὶ ψάλλονται:
α. στὸν ὄρθρο τῆς Κυριακῆς, μετὰ τὰ ἀναστάσιμα καθίσματα καὶ
πρὶν τὴν ὑπακοή,
β. στὸν ὄρθρο τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου καὶ
γ. στὸν Ἐπιτάφιο τὸ Μεγάλο Σάββατο μετὰ τὰ ἐγκώμια («Ἡ ζωὴ ἐν
τάφῳ...»). Τὸ Μεγάλο Σάββατο τὰ ἀναστάσιμα εὐλογητάρια ψάλλονται σὲ
ἀργοσύντομο, στιχηραρικὸ μέλος, καὶ τὰ ἔχει μελοποιήσει ὁ Πέτρος
Λαμπαδάριος42. Τὰ ἀναστάσιμα εὐλογητάρια ἀρχίζουν ὡς ἑξῆς: «Τῶν
ἀγγέλων ὁ δῆμος, κατεπλάγη ὁρῶν Σε...».
Τὰ νεκρώσιμα εὐλογητάρια ξεκινοῦν ὡς ἑξῆς: «Τῶν ἁγίων ὁ χορός,
εὗρε πηγὴν τῆς ζωῆς...». Ψάλλονται στὶς νεκρώσιμες ἀκολουθίες, τὶς
κηδεῖες καὶ τὰ μνημόσυνα, καθὼς καὶ στὸν ὄρθρο τοῦ Σαββάτου.
Τόσο τὰ ἀναστάσιμα ὅσο καὶ τὰ νεκρώσιμα εὐλογητάρια ψάλλονται
σὲ σύντομο εἱρμολογικὸ μέλος καὶ σὲ ἦχο πλ. α΄.

Ἄμωμος λέγεται ὁ 118ος ψαλμός. Ἔχει 176 στίχους καὶ εἶναι ὁ πιὸ μεγάλος σὲ ἔκταση.
Τὴν ὀνομασία του «Ἄμωμος» τὴν ἔλαβε ἀπὸ τὸν πρῶτο στίχο, ὁ ὁποῖος ξεκινᾷ ὡς ἑξῆς:
«Μακάριοι οἱ ἄμωμοι ἐν ὁδῷ, οἱ πορευόμενοι ἐν νόμῳ Κυρίου».
42
Βλ. Ἀντωνίου Ἀλυγιζάκη, Θέματα ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, Θεσσαλονίκη, 1985, σ. 88.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
Ὑπακοὴ
Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, ἀναφερόμενος στὴν ὑπακοή, λέγει τὰ ἑξῆς:
«Τί οὖν ἐστιν ἡ ὑπακοή; Ὃν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν
ὑδάτων, οὕτως ἐπιποθεῖ ἡ ψυχή μου πρὸς σὲ ὁ Θεός»43. Ὁ ὅρος ὑπακοὴ
προέρχεται ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ σημαίνει τὴ συμμόρφωση τοῦ λαοῦ
στὴ μελέτη τῶν ψαλμῶν. Ἡ λέξη ὑπακοὴ ἐμφανίζεται ἀπὸ τοὺς πρώτους
αἰῶνες μ.Χ. καὶ εἶναι ἕνα εἶδος ἐφυμνίου ἢ ἐπῳδοῦ. Ὁ ψάλτης ἀπάγγελλε ἢ
ἔψαλλε ἕνα ψαλμὸ καὶ ὁ λαὸς ἐπανελάμβανε τὰ ἀκρόστιχα ἢ τὰ
ἀκροτελεύτια.
Ἡ ὀνομασία «ὑπακοὴ» προῆλθε, κατὰ πᾶσα πιθανότητα, ἀπὸ τὸ
γεγονὸς ὅτι τὸ τροπάριο αὐτὸ ἔψαλλε ὁλόκληρος ὁ χορός. Σὲ ἀντίθεση μὲ
αὐτό, ἀλλὰ τροπάρια, ποὺ προηγοῦντο αὐτοῦ, ψαλλόντουσαν ἀπὸ ἕνα
μονῳδό. Ὁ διάκονος ἔψαλλε τοὺς πρώτους στίχους τῆς ὑπακοῆς καὶ ὁ λαὸς
συμπλήρωνε αὐτούς. Στὴν ψαλμῳδία ὁ ὅρος ὑπακοὴ ἐσήμαινε τὸν στίχο,
ποὺ ἦταν παρμένος ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή, τὸν ὁποῖο ἐπανελάμβανε ὁ λαὸς
μετὰ ἀπὸ κάθε στίχο τοῦ ψαλμοῦ, τὸν ὁποῖο διάβαζε ὁ ἀναγνώστης.
Φαίνεται ὅτι εἶναι ἕνα τροπάριο, τὸ ὁποῖο ψάλλεται μετὰ ἀπὸ κάθε
στίχο ψαλμοῦ ἢ ᾠδῆς. Τέτοιο σύμπλεγμα τροπαρίου, τοῦ ὁποίου τὰ
ἀκροτελεύτια ἐπαναλαμβάνει ὁ λαὸς ἢ ὁ χορός, εἶναι τὰ τροπάρια, ποὺ
ψάλλονται κατὰ τὸν ἑσπερινὸ τῶν Χριστουγέννων καὶ τῶν Θεοφανίων
«Λαθὼν ἐτέχθης ὑπὸ τὸ σπήλαιον...» κλπ.
Ὁ τρόπος, μὲ τὸν ὁποῖο ψαλλόταν ἡ ὑπακοή, δὲν συνεχίστηκε στοὺς
ἑπόμενους αἰῶνες, ἔμεινε ὅμως ὁ ὅρος ὑπακοή, ποὺ δηλώνει ἕνα τροπάριο,
ποὺ ψάλλεται κυρίως στὸν ὄρθρο καὶ ἔχει ἐλεύθερη καὶ εὐρεῖα δομή. Τὸ
«ἀλληλούϊα» ἀποτελεῖ τὴν «ὑπακοὴ» ὡρισμένων ψαλμῶν44. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ
«ἀλληλούϊα», καθιερώθηκαν καὶ ἄλλα ἐφύμνια ἢ ὑπακοές45. Αὐτὰ
ἀπετέλεσαν τὸ πρῶτο κύτταρο, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀργότερα προῆλθαν τὰ
τροπάρια, τὰ στιχηρά, οἱ ὑπακοές, τὰ καθίσματα. Αὐτὰ βρίσκονται σήμερα
ἐγκατεσπαρμένα σὲ διάφορα λειτουργικὰ βιβλία, ὅπως στὴν Παρακλητική,
τὸ Τριῴδιο, τὸ Πεντηκοστάριο καὶ ἀλλοῦ. Ὁ α΄, β΄, θ΄-ιγ΄, ιζ΄, κα΄ καὶ ἄλλοι
ψαλμοὶ ἔχουν τὸ ἐφύμνιο «Ἀλληλούϊα», ὁ γ΄ ψαλμὸς τὴν ὑπακοὴ
«κατόρθωσον», ὁ δ΄-στ΄ ψαλμὸς τὸ «οἰκτίρησοόν με, Κύριε», ὁ ζ΄ καὶ η΄
43

Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τοὺς ψαλμούς, 41, PG 55, στ. 155 ἑξ.
Μεγάλου Ἀθανασίου, Ἐπιστολὴ πρὸς Μαρκελλῖνον, PG 27, 37.
45
Μεταγενέστερα αὐτὰ ὠνομάστηκαν ὑποψάλματα.
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ψαλμὸς τὸ «σῶσον ἡμᾶς, Κύριε», ὁ ιδ΄-ιστ΄ τὸ «φύλαξόν με, Κύριε», ὁ ιη΄κ΄ τὸ «Ἐπάκουσόν μου, Κύριε», ὁ κβ΄-κγ΄ ψαλμὸς τὸ «Ἐλέησόν με, Κύριε»
κλπ.46. Ὅπως βλέπουμε στὰ πιὸ πάνω παραδείγματα, πολλοὶ ψαλμοὶ εἶχαν
τὴν ὑπακοὴ «Ἂλληλούϊα».
Ὅπως ἀναφέρει ὁ Εὐσέβιος Καισαρείας, «Ἕκαστος δὲ ᾖδεν καὶ
ἔψαλλεν ὑμνῶν τῷ Θεῷ Ἁγίῳ Πνεύματι τεταγμένως. Ἡνίκα τοίνυν ἐσκίρτα
τὸ Πνεῦμα ἐπί τινα τῶν ἀρχόντων τῶν ψαλτῳδῶν, οἱ λοιποὶ ἡσυχίαν ἦγον
παρεστῶτες καὶ ὑπακούοντες, συμφώνως τῷ ψάλλοντι, Ἀλληλούϊα»47. Καὶ
ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος, ἀναφερόμενος στὴν ὑπακοή, λέγει τὰ ἑξῆς: «Τὴν
ὑπακοὴν εἰς μέσον ἄγοντες, ἣν ἅπαντες ὑπεψάλλομεν σήμερον»48.
Στὴ λειτουργικὴ χρήση τὸ πιὸ πάνω φαινόμενο ὀνομάζεται
«ὑπακοή», ἐνῷ ἀπὸ ἀπόψεως μελῳδίας λέγεται «ὑπόψαλμα»49. Γιὰ πολλοὺς
αἰῶνες, μέχρι τὸν 11ο αἰῶνα, ψαλλόταν «ἡ στιχολογία τῆς ὑπακοῆς». Στὸν
ψαλμὸ 135 ἔχουμε τὴν ὑπακοὴ «ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ». Στὴν
ὄγδοη ᾠδή, ποὺ εἶναι ὁ «ὕμνος τῶν ἁγίων τριῶν Παίδων», ἔχουμε τὸ
ὑπόψαλμα «ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας»50.
Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ στίχου τοῦ ψαλμοῦ, ὁ ὁποῖος θὰ ἐκτελοῦσε χρέη
ὑπακοῆς, γινόταν, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψη καὶ τὸ περιεχόμενο τοῦ στίχου.
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Βλ. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Ὑμνογραφία, σσ. 163-164.
Εὐσεβίου Καισαρείας, Εἰς τοὺς ψαλμούς, ΒΕΠΕΣ, 21, σ. 16.
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Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Εἰς τοὺς ψαλμούς, PG 55, στ. 155.
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Βλ. ΚΟΡΑΚΙΔΗ, Ὑμνογραφία, τ. Β΄, σ. 246.
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Δανιήλ, γ΄, 34-65.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Κοντάκιο
Τὸ ἁπλὸ τροπάριο ἐξελίχθηκε σταδιακὰ σὲ εἱρμὸ καὶ ἀκολούθως σὲ
«ὕμνους» καὶ «κανόνες». Μέχρι τὴν ἐποχὴ τῶν Ἀνδρέα Κρήτης, Ἰωάννη
Δαμασκηνοῦ καὶ Κοσμᾶ Μαϊουμᾶ κυριαρχοῦν στὴν ὑμνολογία οἱ «ὕμνοι»,
οἱ ὁποῖοι ἀργότερα ὠνομάστηκαν «κοντάκια». Τὸ κοντάκιο περιλαμβάνει
διηγήσεις καὶ διάλογο, μὲ καθορισμένη σειρὰ τροπαρίων καὶ σταθερὸ
σύστημα. Πρῶτος συνθέτης κοντακίων θεωρεῖται ὁ Ρωμανὸς ὁ Μελῳδός.
Τὰ κοντάκια ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ῥωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ ὀνομάζονται
ὕμνοι. Ἄλλες ὁρολογίες τῶν κοντακίων εἶναι ἔπος, ᾠδή, δέηση, αἶνος,
ποίημα καὶ ψαλμός. Ἡ ὁρολογία «κοντάκιον» συναντᾶται γιὰ πρώτη φορὰ
τὸν 9ο αἰῶνα. Τὰ τελευταῖα βρίσκονται στὸ βιβλίο, ποὺ ὀνομάζεται
«Τροπολόγιον».
Ὅπως σὲ ὅλους τοὺς ὕμνους τῆς ἐποχῆς μέχρι τὰ μέσα τοῦ 10ου
αἰώνα, ἔτσι καὶ στὸ κοντάκιο ὁ μελῳδὸς συλλαμβάνει ταυτόχρονα καὶ τὸ
ποιητικὸ κείμενο, καθὼς καὶ τὴ μελῳδία. Ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 10ου αἰώνα
ἔχουμε τὴν πρώτη γραφὴ στὴν ψαλτικὴ τέχνη, ὁπόταν ξεχωρίζει πλέον ὁ
ρόλος τοῦ ποιητῆ καὶ τοῦ μελοποιοῦ.
Ἡ ὀνομασία Κοντάκιο ὀφείλεται μᾶλλον στὸ κοντὸ ξύλο, πάνω στὸ
ὁποῖο τυλισσόταν ἡ μεμβράνη, πάνω στὴν ὁποία ἦταν γραμμένος ὁ ὕμνος51.
Μιὰ ἄλλη ἐκδοχὴ τῆς προέλευσης τοῦ ὅρου κοντάκιο εἶναι ὅτι ἡ λέξη
προέρχεται ἀπὸ τὸν «κοντόν», ποὺ σημαίνει σύνοψη, ἐπιτομή, βράχυνση52.
Μὲ τὴν ἔννοια αὐτὴ τὰ κοντάκια εἶχαν περικοπῆ καὶ ἔμεινε μόνο τὸ
προοίμιο καὶ ὁ πρῶτος οἶκος53.
Ὡς πρὸς τὴ δομὴ τοῦ Κοντακίου, ἀποτελεῖται συνήθως ἀπὸ 18-24
οἴκους, ἐνῷ κάθε στίχος συνήθως ἀπὸ τέσσερεις ἕως ἐννέα συλλαβές. Τὸ
πρῶτο τροπάριο λεγόταν προοίμιο ὴ κουκούλιο καὶ τὰ τροπάρια, ποὺ
ἀκολουθοῦσαν, ὠνομάζονταν οἶκοι, ἴσως διότι ὁ ὅλος ὕμνος θεωρεῖτο σὰν
51

Βλ. Ἐπιφανίου Ἰ. Θεοδωροπούλου (ἀρχιμ.), Ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος μετὰ ἑρμηνείας, ἔκδ.
Ἱεροῦ ἡσυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου, Τροιζῆνα 1968, σ. 20.
52
Βλ. Ν. Τωμαδάκη, Βυζαντινὴ ὁρολογία, Ἀθῆνα 1957, σσ. 4-8.
53
Π. Χρήστου, Ἡ γένεση τοῦ Κοντακίου, Ὑμνογραφικά, σ. 139. Ὅπως ἀναφέρει ὁ
Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος, «ὠνόμασεν οὖν τὸ πρῶτον κοντάκιον διὰ τὸ τοῦ
χάρτου κοντάκιον, ὅπερ ἡ Θεοτόκος τούτῳ ἐψώμισεν, ὑφ’ οὗ καὶ τὴν χάριν ἐδέξατο».
Νικηφόρου Καλλίστου Ξανθοπούλου, Ἑρμηνεία εἰς τοὺς ἀναβαθμοὺς τῆς Ὀκτωήχου, (ὑπὸ
Κυρίλλου Ἀθανασιάδου), Ἱεροσόλυμα 1862, σ. 128.

31

σύνολο οἰκοδομημάτων ἀφιερωμένων στὴ μνήμη κάποιου ἁγίου. Κοντάκιο
λέγεται συνήθως σήμερα τὸ πρῶτο τροπάριο ἑνὸς τέτοιου ὕμνου54. Κάθε
οἶκος στὸ τέλος του ἔχει ἕνα ἐφύμνιο (βλ. π.χ. στὸν Ἀκάθιστο Ὕμνο τὸ
«ἀλληλούια» ἢ τὸ «χαῖρε, νύμφη ἀνύμφευτε»), τὸ ὁποῖο ὀνομάζεται καὶ
ἀνακλώμενο (τὸ λεγόμενο ρεφραίν). Τὸ ἀρχικὸ γράμμα κάθε οἴκου
σχηματίζει τὴν ἀκροστιχίδα, ποὺ εἴτε εἶναι μιὰ πρόταση, ποὺ μᾶς δείχνει
πολλὲς φορὲς καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ποιητῆ τοῦ κοντακίου εἴτε εἶναι ἀλφαβητική
(ὅπως στὸν Ἀκάθιστο Ὕμνο).
Κοντάκια ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Ῥωμανὸ τὸν Μελωδό, ἔχουν γράψει καὶ
ἄλλοι, ὅπως οἱ Κυριάκος, Ἀναστάσιος, Γεώργιος, Δομίτιος, Ἠλίας. Ἡ
ποιητικὴ δομὴ τοῦ κοντακίου προέρχεται ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ
ρητορική55.
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Βλ. Ἐπιφανίου Ἰ. Θεοδωροπούλου (ἀρχιμ.), Ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος μετὰ ἑρμηνείας, ἔκδ.
Ἱεροῦ ἡσυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου, Τροιζῆνα 1968, σ. 20.
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ΚΟΡΑΚΙΔΗ, Ὑμνογραφία, τ. Β΄, σ. 171.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
Κανόνας
Οἱ πρῶτοι συνθέτες κανόνων, ὅπως ἀναφέραμε στὸ προηγούμενο
κεφάλαιο, ἦταν οἱ Ἀνδρέας Κρήτης (660-740 μ.Χ.), Ἰωάννης Δαμασκηνὸς
καὶ Κοσμᾶς Μαϊουμᾶ. Κατὰ τὴν περίοδο τῆς εἰκονομαχίας οἱ
εἰκονοκλάστες κατέκαυσαν καὶ ἀφάνισαν τὰ λειτουργικὰ βιβλία τῆς
Ἐκκλησίας μας. Αὐτὸς εἶναι καὶ ἕνας λόγος, ποὺ χάθηκαν τὰ πιὸ πολλὰ
κοντάκια, ποὺ συνέθεσε ὁ Ῥωμανὸς Μελῳδός. Ἔτσι οἱ τρεῖς
προαναφερθέντες μελῳδοὶ ἐπιδόθηκαν στὴ σύνθεση κανόνων56. Οἱ κανόνες
δὲν ἦταν ἁπλᾶ ἕνα προϊὸν τοῦ 7ου-8ου αἰώνα, ἀλλὰ ὡς μορφὴ προϋπῆρχε. Οἱ
κανόνες ἦταν παλαιότερα τὰ ἀντίφωνα, τὰ ὁποῖα ψαλλόντουσαν μαζὶ μὲ
τοὺς στίχους τῶν ἐννέα ᾠδῶν. Ἄρα πολὺ νωρὶς μαζὶ μὲ τὶς ᾠδὲς ἐψάλλοντο
καὶ τὰ ἀντίφωνα αὐτά. Ἔτσι ἀπὸ τὰ ἁπλᾶ ἀντίφωνα προῆλθαν οἱ εἱρμοὶ καὶ
τὰ τροπάρια καὶ παράλληλα παρουσιάσθηκαν διαμορφούμενοι καὶ οἱ
κανόνες57. Ἔχουμε μαρτυρίες, κατὰ τὶς ὁποῖες πολὺ πρὶν ἀπὸ τὸν ἅγιο
Ἀνδρέα Κρήτης ὑπῆρχε ἐν χρήσει στὴν Ἐκκλησία κάποιο εἶδος, πρόγονος
τοῦ κανόνα58.
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Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς τρεῖς αὐτοὺς μελῳδούς, ὑπῆρξαν καὶ ἄλλοι ποιητὲς κανόνων, ὅπως ὁ
Γεώργιος Νικομηδείας, ὁ ὁποῖος ἦταν σύγχρονος τοῦ Μεγάλου Φωτίου. Στὸν Πατμιακὸ
κώδικα 266 καλεῖται Κύπριος.
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Βλ. ΤΡΕΜΠΕΛΑ, Ὑμνογραφία, σ. 25.
58
Οἱ ἀββᾶδες Ἰωάννης καὶ Σωφρόνιος πῆγαν στὸ Σινᾶ καὶ παρευρέθηκαν στὴν ἀκολουθία
τοῦ ἑσπερινοῦ καὶ ὄρθρου, ρώτησαν δὲ τὸν ἀββᾶ Νεῖλο: «Γιατί στὸν Κανόνα δὲν ψάλλετε
τὸ Θεὸς Κύριος, στὴ στιχολογία τῶν ψαλμῶν καθίσματα ἀναπαύσιμα, οὔτε στὴν ᾠδὴ τῶν
τριῶν Παίδων οὐδὲν τροπάριο, οὔτε στὸ Μεγαλύνει, οὔτε στὴ Δοξολογία τὸ τροπάριο τῆς
Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου;». Βλ. Pitra, Juris Eccles. Graecorum historia et monumenta, τ. 1,
σ. 220. Παρόμοια κάποιος μοναχὸς κατὰ τὸν 4ο αἰῶνα ἔλεγε στὸν ἀββᾶ Παμβώ: «Ἀββᾶ, ἐν
ἀμελείᾳ δαπανῶμεν τὰς ἡμέρας ἡμῶν ἐν τῇ ἐρήμῳ ταύτῃ, καὶ οὔτε κανόνας οὔτε τροπάρια
ψάλλομεν. Ἀπελθόντος γάρ μου ἐν Ἀλεξανδρείᾳ, εἶδον διατί καὶ ἡμεῖς οὐ ψάλλομεν
κανόνας καὶ τροπάρια». Τότε ὁ ἀββᾶς Παμβὼ τοῦ ἀπάντησε: «Οὐαὶ ἡμῖν, τέκνον, ὅτι
ἔφθασαν αἱ ἡμέραι, ἐν αἷς ὑπολείψουσιν οἱ μοναχοὶ τὴν στερεὰν τροφήν, τὴν διὰ τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος ῥηθεῖσαν, καὶ ἐξακολουθήσουσιν ᾄσματα καὶ ἤχους. Ποία γὰρ κατάνυξις, ποία
δάκρυα τίκτονται ἐκ τῶν τροπαρίων; Εἰ γὰρ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ παριστάμεθα, ἐν πολλῇ
κατανύξει ὀφείλομεν ἵστασθαι καὶ οὐχὶ ἐν μετεωρισμῷ. Καὶ γὰρ οὐκ ἐξῆλθον οἱ μοναχοὶ ἐν
τῇ ἐρήμῳ ταύτῃ, ἵνα παρίστανται τῷ Θεῷ καὶ μετεωρίζωνται καὶ μελῳδῶσιν ᾄσματα καὶ
ῥυθμίζωσιν ἤχους καὶ σείωσι χεῖρας καὶ μεταβαίνωσι πόδας». Γεροντικόν, Ἀββᾶ Παμβώ,
ἀββᾶ Νιτρίας, παρὰ Π. Ρομπότου, σ. 150. Δὲν μποροῦμε νὰ ξέρουμε πότε ἔζησε ἀκριβῶς ὁ
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Πρῶτα τὰ μοναστήρια τῆς Παλαιστίνης καὶ ἀργότερα τὰ
μοναστήρια τῆς Αἰγύπτου δέχθηκαν τὴν ἀνάμειξη τῶν ἀρχαίων ὕμνων μὲ
πιὸ ἐλεύθερα ᾄσματα, ἀπὸ τὰ ὁποῖα προῆλθαν ἀργότερα οἱ κανόνες. Ἔτσι
ἔχουμε μαρτυρίες ὅτι ἀπὸ τὸν 4ο καὶ 5ο αἰῶνα χρησιμοποιοῦσαν τὸ εἶδος
τοῦ κανόνα.
Ὁ κανόνας εἶναι μιὰ σειρὰ ἀπὸ τροπάρια, τὰ ὁποῖα ὁμαδοποιοῦνται
σὲ ἐννέα ᾠδές. Ὅλα τὰ τροπάρια εἶναι τονισμένα στὸν ἴδιο ἦχο καὶ ἔχουν τὸ
ἴδιο θέμα. Οἱ ἐννέα ᾠδὲς ἀντιστοιχοῦν πρὸς τὶς ἐννέα βιβλικὲς ᾠδές.
Σύμφωνα μὲ ἀρχαία τυπικὴ διάταξη, πρὶν ἀπὸ τὰ τροπάρια τῶν κανόνων,
προηγοῦντο στίχοι ἀπὸ τὶς ᾠδὲς τῆς Ἁγίας Γραφῆς, οἱ ὁποῖοι
ἀνεγινώσκοντο καὶ ἐψάλλοντο59. Κάθε ᾠδὴ περιλαμβάνει τὸν εἱρμό,
δηλαδὴ τὸ ὑπόδειγμα-τροπάριο, βάσει τοῦ ὁποίου ψάλλονται τὰ ὑπόλοιπα
τροπάρια τῆς ᾠδῆς. Μετὰ ἀπὸ τὸν εἱρμὸ ὑπάρχουν κάποια τροπάρια καὶ τὸ
θεοτοκίο. Τόσο τὰ τροπάρια, ὅσο καὶ τὸ θεοτοκίο, ἀκολουθοῦν μετρικὰ καὶ
μουσικὰ τὸ πρότυπό τους, ποὺ εἶναι ὁ εἱρμός. Τὸ περιεχόμενο τοῦ εἱρμοῦ
κυρίως βασίζεται στὴν ἀντίστοιχη ᾠδὴ τῆς Ἁγίας Γραφῆς.
Ἡ ὀνομασία «κανόνας» προέρχεται κυρίως ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ
εἱρμὸς ἀποτελεῖ τὸν κανόνα, δηλαδὴ τὸ ὑπόδειγμα καὶ τὸ πρότυπο τῶν
τροπαρίων, ποὺ ἀκολουθοῦν. Τὸν ὅρο «Κανὼν» χρησιμοποίησε πρῶτος ὁ
Θεοφάνης ο Γραπτός60. Οἱ κανόνες στὰ λειτουργικὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας
μας περιλαμβάνουν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὀκτὼ ᾠδές, ἀφοῦ παραλείπεται ὁ
δεύτερη, λόγῳ τοῦ πένθιμου καὶ ἐπιτιμητικοῦ χαρακτήρα της. Οἱ μόνοι
κανόνες, ποὺ εἶναι πλήρεις, δηλαδὴ ἔχουν ἐννέα ᾠδές, εἶναι τοῦ Μεγάλου
Κανόνα τοῦ ἁγίου Ἀνδρέα Κρήτης, ποὺ ψάλλεται τὴν Πέμπτη τῆς πέμπτης
ἑβδομάδας τῶν νηστειῶν καὶ τὴν Παρασκευὴ τῆς ἕκτης ἑβδομάδας τῶν
νηστειῶν. Κατὰ τὴν περίοδο τοῦ Τριῳδίου καὶ κυρίως τὴ Μεγάλη
Ἑβδομάδα οἱ κανόνες ἔχουν τρεῖς ᾠδές. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ τὸ
Τριῴδιο ἔχει πάρει τὴν ὀνομασία του.
Οἱ κανόνες ἀνάλογα μὲ τὸ περιεχόμενό τους φέρουν τὸν τίτλο
τριαδικοὶ (ὅπως στὸ μεσονυκτικό), ἀναστάσιμοι (τὴν Κυριακή),
σταυροαναστάσιμοι, ἀναπαύσιμοι (τὸ Σάββατο), ἱκετήριοι κλπ. Ἀπὸ τὴν 1η
μέχρι τὴν 15η Αὐγούστου ψάλλουμε στὶς ἐκκλησίες τὸν Μικρὸ καὶ Μεγάλο
Παρακλητικὸ Κανόνα πρὸς τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο.
ἀββᾶ Παμβώ, διότι ὑπῆρξαν καὶ ἄλλοι πατέρες μὲ τὸ ὄνομα Παμβώ, ὅπως ὁ ἀββᾶ Παμβὼ
τοῦ 5ου αἰώνα.
59
ΚΟΡΑΚΙΔΗ, Ὑμνογραφία, τ. Β΄, σ. 152.
60
W. Weyh, Die Akrostichis in der byzant. Kanonendichtung BZ, 17 (1908), σ. 7.
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Ὅπως ἔχουμε ἀναφέρει, οἱ ᾠδὲς τοῦ κανόνα ἀντιστοιχοῦν πρὸς τὶς
ἐννέα βιβλικὲς ᾠδές. Ἡ πρώτη ᾠδὴ στὸ βιβλίο τῆς Ἐξόδου εἶναι ἕνας
ἐπινίκιος ὕμνος, ποὺ ἐψάλη ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους μετὰ τὴν ἔξοδό τους ἀπὸ
τὴν Αἴγυπτο καὶ τὴ διάβαση τῆς Ἐρυθρᾶς θάλασσας. Ὁ Μωυσῆς καὶ ἡ
ἀδελφή του Μαριὰμ δημιούργησαν δύο χορούς, οἱ ὀποῖοι μὲ τὴ χρήση
ὀργάνων ἔψαλλαν ἀντιφωνικὰ δοξολογία πρὸς τὸν Θεό, ὁ ὁποῖος τοὺς
ἐλευθέρωσε ἀπὸ τὴ δουλεία τῶν Αἰγυπτίων. Ἡ δεύτερη ᾠδὴ ἀπαγγέλθηκε
ἀπὸ τὸν Μωυσῆ λίγο πρὶν ἀπὸ τὴν κοίμησή του, βλέποντας ἀπὸ μακριὰ τὴ
γῆ τῆς ἐπαγγελίας. Ὅπως εἴπαμε, ἔχει πένθιμο χαρακτῆρα καὶ γι’ αὐτὸ δὲν
χρησιμοποιεῖται στὰ λειτουργικὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν
περίοδο τοῦ Τριῳδίου. Ἡ τρίτη ᾠδὴ εἶναι ἡ προσευχὴ τῆς Ἄννας, μητέρας
τοῦ Σαμουήλ, ἡ ὁποία εὐχαριστεῖ τὸν Θεό, ποὺ τῆς ἔλυσε τὴν ἀτεκνία της
καὶ γέννησε τὸν Σαμουήλ. Ἡ τέταρτη ᾠδὴ εἶναι τοῦ προφήτη Ἀββακούμ, ὁ
ὁποῖος βλέπει τὸν Θεὸ νὰ ἔρχεται ἀπὸ Θαιμὰν καὶ ἐξ ὄρους κατασκίου.
Αύτὴ εἶναι προφητεία γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Κυρίου καὶ τὴ γέννησή του ἀπὸ
τὴν Παρθένο Μαρία. Ἡ πέμπτη ᾠδὴ εἶναι τοῦ προφήτη Ἡσαΐα καὶ
χρησιμοποιεῖται σὰν στίχοι κατὰ τὴ Μεγάλη ἑβδομάδα πρὶν ἀπὸ τὸ
Ἀλληλούϊα. Ἡ ἕκτη ᾠδὴ εἶναι τοῦ προφήτη Ἰωνᾶ, ὁ ὁποῖος βρισκόταν μέσα
στὸ θαλάσσιο κῆτος γιὰ τρεῖς μέρες. Εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ προτύπωση τῆς
καθόδου τοῦ Κυρίου στὸν ᾍδη καὶ τῆς τριημέρου ἐκ νεκρῶν Ἀναστάσεώς
Του. Ἡ ἕβδομη ᾠδὴ εἶναι ἡ προσευχὴ τῶν Τριῶν Παίδων, οἱ ὁποῖοι ἐνῷ
βρισκόντουσαν στὴν κάμινο, δὲν κατεφλέχθησαν. Ἡ ὄγδη ᾠδὴ εἶναι ὁ
ὕμνος τῶν Τριῶν Παίδων στὴν κάμινο. Χρησιμοποιεῖται στὸν ἑσπερινὸ τοῦ
Πάσχα. Ἡ ἐνάτη ᾠδὴ βρίσκεται στὴν Καινὴ Διαθήκη καὶ εἶναι μιὰ
δοξολογία τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου πρὸς τὸν Θεό, καθὼς καὶ μιὰ
προφητεία, ὅτι ἀπὸ τοῦ νῦν ὅλες οἱ γενεὲς θὰ μακαρίζουν τὸν παρθένο
Μαριάμ. Παράλληλα μὲ τὴν ᾠδὴ τῆς Θεοτόκου ἔχουμε στὴν Καινὴ
Διαθήκη καὶ τὴν προσευχὴ τοῦ Ζαχαρία, πατέρα τοῦ Ἰωάννη Προδρόμου.
Χρησιμοποιεῖται κυρίως στὶς γιορτὲς τοῦ Ἰωάννη Προδρόμου καὶ τοῦ
πατέρα του Ζαχαρία, στὶς 5 Σεπτεμβρίου, 7 Ἰανουαρίου καὶ ἀλλοῦ.
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(ΠΑ.ΜΑΚ.). Ἔχει φοιτήσει στὴ Μουσικὴ Ἀκαδημία ARTE, καθὼς ἐπίσης καὶ στὸ
μεταπτυχιακὸ πρόγραμμα τῆς Ἀκαδημίας Μουσικῆς, Χοροῦ καὶ Καλῶν Τεχνῶν
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Ἔχει διδάξει Θρησκευτικὰ καὶ Μουσικὴ στὴ μέση ἐκπαίδευση. Διετέλεσε
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χορῳδίας Συνδέσμων Ἀγωνιστών Ε.Ο.Κ.Α. 1955-59, πιανίστας στὴ χορῳδία
Δήμου Ἀγλαντζιᾶς καὶ ὡς βιολιστὴς μέλος τῆς ὀρχήστρας ἐγχόρδων «Θέμη
Χριστοδούλου». Ἔχει παρουσιαστῆ σὲ διάφορες συναυλίες σὲ Εὐρώπη, Ρωσσία
καὶ Ἀμερική. Διετέλεσε ἀντιπρόσωπος τῶν ἐξετάσεων Guildhall School of Music
& Drama καὶ τῶν Trinity Guildhall γιὰ τὴν Κύπρο καὶ Ἑλλάδα, διευθυντὴς τοῦ
Λυρικοῦ ᾨδείου Κύπρου καὶ τῆς σχολῆς παραδοσιακῆς μουσικῆς τοῦ
ραδιοτηλεοπτικοῦ σταθμοῦ «Ὁ Λόγος» καὶ παραγωγὸς μουσικῶν, θεολογικῶν καὶ
ἄλλων ἐκπομπῶν στὸν ραδιοφωνικὸ σταθμὸ «Ὁ Λόγος». Ἔχει συμμετάσχει ὡς
εἰσηγητὴς σὲ διεθνῆ συνέδρια στὴν Κύπρο καὶ Ἑλλάδα.
Ἔχει ἐκδώσει διάφορα βιβλία γύρω ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξη Θεολογία, τὴ
βυζαντινὴ καὶ εὐρωπαϊκὴ μουσικὴ καὶ τὴν ὀρθόδοξη εἰκονογραφία. Ἔχει
κυκλοφορήσει διάφορους ψηφιακοὺς δίσκους, στοὺς ὁποίους συμμετέχει ὡς
συνθέτης, ἑρμηνευτὴς καὶ ἐνορχηστρωτής. Ἔχει φιλοτεχνήσει ἐπίσης ἑκατοντάδες
ὀρθόδοξες εἰκόνες στὴν Κύπρο καὶ στὸ ἐξωτερικό.
Εἶναι καθηγητὴς στὸ πανεπιστήμιο «Ἁγίων Κυρίλλου καὶ Μεθοδίου»
Βελίκο Τάρνοβο, καθηγητὴς στὴ Μουσικὴ Ἀκαδημία ARTE (τριτοβάθμια
ἐκπαίδευση), καθηγητὴς βυζαντινῆς μουσικῆς καὶ ἀνωτέρων θεωρητικῶν στὸ
Ἑλληνικὸ ᾨδεῖο Ἀθηνών, καθηγητὴς πιάνου, βιολιοῦ, βυζαντινῆς μουσικῆς καὶ
ἀνώτερων θεωρητικῶν στὸ Ἑλληνικὸ ᾨδεῖο Ἀρχαγγέλου, ἀντιπρόσωπος τῶν
ἐξετάσεων Rockschool γιὰ τὴν Κύπρο, διευθυντὴς τῶν Ἑλληνικῶν Ἐξετάσεων
Μουσικῆς Χ. Β. καθὼς καὶ τῶν ἐκδόσεων «Ἁγία Ταϊσία», καθηγητὴς στὴ σχολὴ
βυζαντινῆς μουσικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, μέλος τοῦ βυζαντινοῦ χοροῦ
ἱεροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου καὶ μαέστρος τῆς χορῳδίας Ἀγωνιστικὴ
Κύπρος.
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