
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ- ΜΠΑΛΑΓΕΩΡΓΟΥ

Ἐπιδράσεις τοῦ ἐνοριακοῦ τρόπου ψαλμωδήσεως
στὶς τρεῖς Λειτουργίες τοῦ Βυζαντινοῦ τύπου

Οἱ λατρευτικὲς πράξεις τῆς Ἐκκλησίας μας διέπονται ἀπὸ ποικίλες διατάξεις καὶ ὁδη,
γίες+ ἡ τήρηση τῶν ὁποίων περιφρουρεῖ τὴν ἀκριβῆ καὶ εὔτακτη τέλεσή τους- Οἱ διατάξεις
αὐτές+ καταχωρισμένες σὲ λειτουργικὰ ἐγχειρίδια+ τὰ γνωστὰ ὡς Τυπικά+ προσφέρουν τὸ
διάγραμμα ἢ τὴ δομὴ τῶν νυχθήμερων προσευχῶν καὶ τὶς διαφυλάττουν ἀπὸ κάθε τάση
παρεμβολῆς- Ἡ χριστιανικὴ λατρεία γνώρισε δύο αὐτοτελεῖς τύπους ἀκολουθιῶν+ κατ᾿
ἐπέκτασιν δὲ καὶ δύο διαφορετικὰ Τυπικά+ τὰ ὁποῖα συνετέλεσαν στὴ διαμόρφωση τῶν λει,
τουργικῶν διατάξεων τῆς Ἐκκλησίας μας ὅπως αὐτὲς ἐμφανίζονται σήμερα· τὸ ἐνοριακὸ
ἢ κοσμικὸ ἢ ἀσματικὸ καὶ τὸ μοναστηριακὸ ἢ μοναχικό-

Τὸ πρῶτο+ τὸ ἐνοριακὸ Τυπικό+ προωριζόταν γιὰ τοὺς πιστοὺς τῶν ἀστικῶν κέντρων+
ἐχρησιμοποιεῖτο σὲ ὅλους τοὺς ἐνοριακοὺς ναοὺς καὶ στὸ νυχθήμερο λατρευτικό του σχῆμα
συμπεριελάμβανε τέσσερις ἀκολουθίες9 τὸν ἀσματικὸ Ἑσπερινό+ τὸν ἀσματικὸ Ὄρθρο+ τὴν
Παννυχίδα καὶ τὴν Τριθέκτη- Στὰ κυριώτερα δηλωτικὰ τοῦ τύπου μποροῦμε νὰ ἀρι ,
θμήσουμε τὴ μελωδία0+ τὴν ἐπιβεβλημένη παρουσία ἱερέως1 καὶ ψαλτῶν κατὰ τὴν τέλεση
τῶν ἀκολουθιῶν+ τὸ βιβλικὸ στοιχεῖο+ τὴ σύντομη μελοποίηση τῶν ψαλλομένων ὕμνων+ τὴ
βραχύτητα τοῦ χρόνου διάρκειας τῶν ἀκολουθιῶν καὶ τὸν τρόπο ψαλμωδήσεως τῶν ψαλ,
μῶν , ἀντιφώνων-

Τὸ δεύτερο Τυπικό+ τὸ μοναστηριακό+ σχεδιάσθηκε ἀπὸ μοναχοὺς καὶ καθὼς εἶναι πρό,
δηλο+ ἐχρησιμοποιεῖτο στὶς μοναστηριακὲς κοινότητες- Τὴ νυχθήμερο λατρεία του ἀποτε,
λοῦν ἑπτὰ ἀκολουθίες9 τὸ Μεσονυκτικό+ ὁ Ὄρθρος μετὰ τῆς Α΄ Ὥρας+ οἱ ἀκολουθίες τῶν
Ὡρῶν 'Γ΄+ ΣΤ΄+ Θ΄(+ ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἡ ἀκολουθία τοῦ Ἁποδείπνου 'Μικρὸ καὶ Μεγάλο(-

0- Ὁ Συμεὼν Θεσσαλονίκης ὑπογραμμίζει ὅτι
«καὶ αἱ καθολικαὶ δὲ ἐκκλησίαι ἀνὰ τὴν οἰκουμένην
ἀπαρχῆς ταύτην ἐτέλουν μελωδικῶς+ μηδὲν χωρὶς
λέγουσαι μέλους+ εἰ μὴ τὰς τῶν ἱερέων μόνον εὐχάς+
καὶ τὰς τῶν διακόνων αἰτήσεις» 'Ρ-F- 044+ 513Β(-

1- Κατὰ τὸν Συμεὼν Θεσσαλονίκης ἡ ἀσματικὴ

ἀκολουθία «ἀναγκαιοτάτη τε οὖσα καὶ ἀρχαιοτάτη+
καὶ μετὰ ἱερέως ἐνεργουμένη+ ὃς μεσίτης καθίσταται
τὰ πρὸς τὸν Θεὸν εἰς τύπον Ἰησοῦ… καὶ τὴν ἰσχὺν ἔχει
μεσιτεύειν τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τῆς χειροτονίας».
'O-F- 044+ 550AB(-
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Ἡ συνύπαρξη τῶν δύο τάξεων μέσα στὴ λειτουργικὴ πορεία τῆς Ἐκκλησίας μας+ εἶχε
εὐεργετικὲς συνέπειες γιὰ τὴ χριστιανικὴ λατρεία- Οἱ δύο τάξεις ἀλληλοεπιδράσθηκαν καὶ
ἐμπλουτίσθηκαν+ προσλαμβάνοντας ἡ μία ἀπὸ τὴν ἄλλη στοιχεῖα+ τὰ ὁποῖα διαφοροποίη,
σαν καὶ ἐπαύξησαν τὴν ἀρχική τους μορφή- Τὸ ἐνοριακὸ ὅμως Τυπικὸ ἄρχισε νὰ περιορί,
ζεται ἀπὸ τὸν θ΄ αἰ- καὶ περιῆλθε σὲ ὁριστικὴ ἐγκατάλειψη μὲ τὴν ἀνατολὴ τῆς δ΄ δεκαε,
τίας τοῦ ιε΄ αἰ- Ἁπὸ τότε ὁ μοναχικὸς τύπος ἐπιβλήθηκε σ᾿ ὁλόκληρη τὴν Ἁνατολικὴ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία καὶ οἱ τυπικές του διατάξεις κανοναρχοῦν τὰ τῆς εὐσχημόνου καὶ
εὐστόχου τελέσεως τῶν ἀκολουθιῶν ὄχι μονάχα στὰ μοναστήρια+ ἀλλὰ καὶ σ᾿ ὅλους τοὺς
καθεδρικοὺς καὶ ἐνοριακοὺς ναούς-

Ἂν καὶ ὁ ἐνοριακὸς τρόπος ἐξέλιπε ἀπὸ τὴ ζῶσα λειτουργικὴ πρακτικὴ καὶ παράδοση τῆς
Ἐκκλησίας+ ἄφησε ὅμως ἐπὶ τῶν ἐν χρήσει ἀκολουθιῶν πολλὰ καὶ ἰσχυρὰ ἴχνη+ τὰ ὁποῖα
φανερώνουν τὴν ἐνοριακή τους καταγωγὴ καὶ προέλευση2- Ἡ συγκριτικὴ ἔρευνα ἐπὶ τῶν
πηγῶν τῶν δύο λατρευτικῶν τρόπων+ διαφωτίζει ἀρκετὰ τὶς τελούμενες ἀκολουθίες+ γιατὶ
πολλὰ ἀπὸ τὰ σημεῖα τους ἔχουν διαμορφωθεῖ κατ᾿ ἐπίδρασιν τοῦ ἐνοριακοῦ ἔθους ἢ καὶ
αὐτούσια ἔχουν εἰσαχθεῖ σ᾿ αὐτές- Ἰδιαίτερης ἀναφορᾶς τυγχάνουν οἱ δανεισμοὶ ὕμνων καὶ
τροπαρίων 'π- χ- ὁ ἀρχαῖος ὕμνος ἩἠἀÛÒÌ·ÙÔ˜ἠÊύÛÈ˜…+ τὸ τροπάριο τῆς προφητείας κ- ἄ-(3+
εὐχῶν 'τῶν ἀντιφώνων+ τῶν πληρωτικῶν+ τῆς κεφαλοκλισίας(4+ μουσικῶν καὶ ὑμνογρα,
φικῶν ὅρων5+ μελικῶν στοιχείων+ ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐνοριακοῦ τρόπου ψαλμωδήσεως τῶν ψαλ,
μῶν,ἀντιφώνων· στοιχεῖα ποὺ ἔχουν καθιερωθεῖ πλέον στὶς μοναστηριακὲς ἀκολουθίες καὶ
μᾶς κάνουν κοινωνοὺς τῆς ἀρχέγονης ἐνοριακῆς λατρευτικῆς πραγματικότητας-

Ἁναπόσπαστα συνδεδεμένη μετὰ τῶν ἀνωτέρω δύο λειτουργικῶν σχημάτων ἦταν καὶ
παραμένει ἡ θεία Λειτουργία+ ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὸ ἐπισφράγισμα+ τὸ κορύφωμα καὶ τὸν
σκοπὸ τοῦ κύκλου τῆς μακρᾶς νυχθημέρου δημοσίας καὶ κοινῆς προσευχῆς6- Κατὰ τὸν

2- Γιὰ τὶς ψαλτικὲς ἀλληλοεπιδράσεις μεταξὺ τῶν
δύο Τυπικῶν+ ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς
κοσμικῆς παραδόσεως στὸ μοναχικὸ τύπο βλ- λεπτο,
μέρειες στὴν ἡμετέρα ἐργασία ὑπὸ τὸν τίτλο9 Ἡ ψαλ,
τικὴ παράδοση τῶν ἀκολουθιῶν τοῦ βυζαντινοῦ
κοσμικοῦ Τυπικοῦ+ Ἁθήνα 1//0+ σσ- 128,180-

3- Στὸ λειτουργικὸ ἐγχειρίδιο «Τριῴδιον τὸ κατα,
νυκτικὸν» καὶ συγκεκριμένα στὴν ἀκολουθία τῆς Τρι,
θέκτης+ καταγράφονται τρία στοιχεῖα –τὸ τροπάριο
τῆς προφητείας+ τὸ προκείμενο καὶ ἕνα προφητικὸ
ἀνάγνωσμα– ὅλα προερχόμενα ἀπὸ τὴν ἐνοριακὴ
ἀκολουθία τῆς Τριθέκτης- 'Τριῴδιον κατανυκτικόν+
ἔκδ- Ἁποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος+ ἐν Ἁθήναις 0883+ σσ- 88,0//+ 010,011+
067,07/+ 101,103 κ-ἀ-(

4- Ἐνδεικτικὴ τυγχάνει ἡ περίπτωση τοῦ
Ἑσπερινοῦ τῆς Πεντηκοστῆς+ ὅπου διατηροῦνται
ἀκόμη καὶ σήμερα στοιχεῖα τοῦ ἀσματικοῦ Ἑσπερινοῦ
καὶ συγκεκριμένα οἱ τρεῖς εὐχὲς τῶν μικρῶν ἀντιφώ,
νων+ ἡ εὐχὴ τῶν πληρωτικῶν καὶ ἡ εὐχὴ τῆς κεφαλο,

κλισίας 'Πεντηκοστάριον χαρμόσυνον+ ἔκδ- Ἁπο στο ,
λικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος+ ἐν
Ἁθήναις 0883+ σσ- 403,410(-

5- Ἁναφερόμαστε στοὺς μουσικοὺς ὅρους διεγερ,
μός+ περισσή+ συνεπαρμὸς καὶ ὑπαλλαγή+ ἡ ἐννοιολο,
γικὴ διάσταση τῶν ὁποίων καθόριζε τὸ εἶδος τῆς συν,
θέσεως καὶ τὴ μουσικὴ ἐπένδυση τοῦ ποιητικοῦ κειμέ,
νου+ ἀλλὰ καὶ στὴν ἀσματικὴ ὑμνογραφικὴ ὁρολογία
ὅπως εἰσοδικό+ εὐλογητάρια+ κεκραγάριο+ πεντηκο ,
στά  ριο+ ποὺ μᾶς ἀποκαλύπτει μιὰν ἐντελῶς διαφορε,
τικὴ ψαλτικὴ καὶ κατ᾿ ἐπέκτασιν ἑρμηνευτικὴ διά,
σταση ἀπ᾿ αὐτὴ ποὺ γνωρίζουμε μέσα ἀπὸ τὴν ἰσχύ,
ουσα σήμερα λατρευτικὴ πράξη 'Βλ- Δημ- Κ- Μπα,
λαγεώργου+ ὅ-π-+ σσ- 12/,127(-

6- Ὁ F- Chw ἰσχυρίζεται ὅτι πρὸ τοῦ δ΄ αἰ- οἱ λει,
τουργικὲς πράξεις συνέκλιναν κυρίως ἢ καὶ ἀποκλει,
στικῶς πρὸς τὴν εὐχαριστιακὴ λειτουργία καὶ τ᾿ ἄλλα
μυστήρια 'F- Chw+ Sgd Rg`od ne sgd Khqtqfx+ Knmcnm
085/+ σ- 215(-
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βυζαντινὸ ἑρμηνευτὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς λειτουργικῆς παραδόσεως+ τὸν ἀρχιεπίσκοπο
Θεσσαλονίκης Συμεών+ ἡ θεία Λειτουργία εἶναι «μυστήριο μυστηρίων… καὶ τελετῶν
ἁπασῶν τελετή+ καὶ τελετάρχης τε καὶ τελεστική»7- Ἡ σύνδεση θείας Λειτουργίας καὶ
νυχθήμερων ἀκολουθιῶν εἶχε ὡς ἐπακόλουθο τὴ διαλεκτική της μὲ τὶς δύο λειτουργικὲς
πρακτικές+ ἡ ὁποία ὁδήγησε τελικὰ στὴν ἀλληλοεπίδραση καὶ στὸ δανεισμὸ ὁρισμένων
στοιχείων- Κατὰ τὴ διαλεκτικὴ αὐτὴ διαδικασία+ ὁ ἐνοριακὸς λατρευτικὸς καὶ ψαλτικὸς
τρόπος ἄσκησε μεγαλύτερη ἐπίδραση στὴ θεία Λειτουργία ἀπ᾿ ὅτι ὁ μοναστηριακός+ τρο,
φοδοτώντας τὴ δομὴ καὶ τὸ τελετουργικό της μὲ ψαλτικὰ στοιχεῖα καὶ χαρακτηριστικά-
Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ καὶ τὶς ψαλτικὲς ἐπιδράσεις ποὺ δέχθηκαν οἱ τρεῖς Λειτουργίες τοῦ
ἰσχύοντος σήμερα σ᾿ ὁλόκληρη τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία Βυζαντινοῦ λειτουργικοῦ τύπου
ἀπὸ τὸ ἐνοριακὸ Τυπικό+ θὰ παρουσιάσουμε εὐθὺς ἀμέσως-

0- Τὰ τρία μικρὰ ἀντίφωνα τῆς θείας Λειτουργίας+ ὁ ἀσματικὸς Ἑσπερινὸς καὶ ὁ τρό,
πος ψαλμωδήσεως αὐτῶν

Τὸ γνωστὸ σὲ ὅλους μας ἐναρκτήριο τμῆμα τῆς θείας Λειτουργίας+ τὸ ἀπὸ τοῦ «Εὐλο,
γημένη ἡ βασιλεία τοῦ Πατρός…» ἕως καὶ τοῦ γ΄ ἀντιφώνου ἐκτεινόμενο+ δὲν ἀποτελοῦσε
τὴν ἀρχική της δομή8- Ἡ θεία Λειτουργία ἄρχιζε μὲ τὴν εἴσοδο κλήρου καὶ λαοῦ στὸ ναό+
χωρὶς νὰ ψάλλεται τίποτα κατ᾿ αὐτήν- Οἱ ἱερεῖς φοροῦσαν τὰ ἄμφιά τους+ ἐλάμβανον τὸ
ἱερὸ Εὐαγγέλιο ἀπὸ τὸ σκευοφυλάκιο+ τὸ ὁποῖο ἀρχικὰ ἦταν ἕνα ξεχωριστὸ οἰκοδόμημα
δίπλα στὸ ναὸ καὶ ἀκολούθως εἰσήρχοντο μετὰ τοῦ λαοῦ στὸ ναὸ γιὰ τὴν τέλεση τῆς θείας
Λειτουργίας+ ἡ ἔναρξη τῆς ὁποίας σημειωνόταν διὰ τῶν ἀναγνωσμάτων0/- Ἡ ἀνάπτυξη
τοῦ πρώτου μέρους τῆς Λειτουργίας μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῶν τριῶν ἀντιφώνων+ ἄρχισε ἀπὸ
τὸν η΄ αἰ-00 Τὰ τρία ἀντίφωνα 'ψαλμοὶ 80+ 81 καὶ 83( ἐψάλλοντο+ ὅπως ἄλλωστε καὶ σήμε,
ρα+ κατ᾿ ἀντιφωνίαν ἀπὸ τοὺς δύο χορούς ψαλτῶν· στιχολογοῦσαν δηλ- ὅλους τοὺς στίχους
τῶν ψαλμῶν ἐπαναλαμβάνοντας στὸν κάθε ἕνα μία σύντομη φράση+ τὸ λεγόμενο ἐφύμνιο
ἢ ἀκροτελεύτιο01 'γιὰ τὸ α΄ ἀντίφωνο τό+ Δ·ῖ˜ἠÚÂÛ‚Âί·È˜ἠÙῆ˜ἠ£ÂÔÙόÎÔ˘…+ γιὰ τὸ β΄ τό+
¶ÚÂÛ‚Âί·È˜ἠÙῶÓἠἁÁίˆÓἠÛÔ˘… καὶ γιὰ τὸ γ΄ τό+ ™ῶÛÔÓἠἡÌᾶ˜,ἠÀἱὲἠ£ÂÔῦ…(- Ἡ ψαλμώδη,
ση τοῦ κάθε ἀντιφώνου κατεκλείετο μὲ τὴν μικρὴ δοξολογία ¢όÍ·ἠ¶·ÙÚί...ἠ∫·ὶἠÓῦÓἠÎ·ὶ
ἀÂί…+ στὴν ὁποία ἐπισυνήπτετο καὶ τὸ ἐφύμνιο-

7- Ρ-F- 044+ 142B-
8- Ἰωάν- Μ- Φουντούλη+ Λειτουργικὴ Α΄- Εἰσ α ,

γωγὴ στὴ θεία Λατρεία+ Θεσσαλονίκη 0882+ σ- 103-
0/- Ρ-F- 0+ 0/65A-
00- Ὁ πρῶτος ποὺ ὑπαινίσσεται τὴν  ψαλμώδηση

τριῶν ἀντιφώνων στὴν ἀρχὴ τῆς λειτουργίας+ εἶναι ὁ
Γερμανὸς Α΄ Κωνσταντινουπόλεως 'Ρ-F- 87+ 3/0C,
3/4B(-

01- Διατάξεις τοῦ ἀρχαίου Τυπικοῦ τῆς ἁγίας Σο ,
φίας Κωνσταντινουπόλεως 'χφ- Πάτμου 155( ὑπαι,

νίσσονται τὴν ψαλμώδηση ὁλοκλήρων ψαλμῶν ὡς
ἀντιφώνων τῆς θείας Λειτουργίας9 «…Ἁντίφωνον τῆς
λειτουργίας τὸ α΄+ ψαλμὸς α΄- Δ·ῖ˜ἠ ÚÂÛ‚Âί·È˜ἠ Ùῆ˜
£ÂÔÙόÎÔ˘- Ἁντίφωνον β΄+ ψαλμὸς λ΄- ἈÏÏËÏÔύÈ·ἠτρι,
πλοῦν- Ἁντίφωνον γ΄+ ψαλμὸς ξδ΄- ™ῶÛÔÓἠ ἡÌᾶ˜,ἠ Àἱὲ
£ÂÔῦ,ἠὁἠἐÎἠ¶·ÚıέÓÔ˘ἠÙÂ¯ıÂί˜,ἠ„άÏÏÔÓÙά˜ἠÛÔÈ…» '@k-
Clhsqhdurjhi+ Nohr`mhd khstqfhsrdrjhbg qtjnohrdi H+ Δ˘È-
Îά,ἠ∫ίÂ‚Ô 0784 Z< Ghkcdrgdhl 0854\+ σ- 0- Πρβλ- ἐπί,
σης καὶ τὶς σσ- 25+ 3/+ 31+ 035 κ-ἄ-(-
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Ἡ στιχολογία ὁλοκλήρων τῶν ψαλμῶν μὲ τὰ ἐφύμνιά τους ἐξυπηρετοῦσε λειτουργικὲς
ἀνάγκες καὶ συγκεκριμένα τὴν κάλυψη τοῦ χρόνου προετοιμασίας τῶν δώρων τῆς προσ ,
κομιδῆς+ ἡ ὁποία ἐτελεῖτο στὸ πρῶτο αὐτὸ τμῆμα τῆς θείας Λειτουργίας- Ἁργότερα+ ὅταν
ἡ προσκομιδὴ μεταφέρθηκε στὴν ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου+ ἐπιβλήθηκε ὁ περιορισμὸς καὶ ἡ
ἐπιτομὴ τῶν ἀντιφώνων σὲ τρεῖς ἢ τέσσερις στίχους γιὰ τὸ καθένα- Τὸ σύστημα αὐτὸ τῶν
τριῶν μικρῶν ἀντιφώνων – μικρῶν «ὡς μὴ ψαλμοὺς τελείους ἐχόντων+ ἀλλὰ στίχους ἑκά,
στου τέσσαρας κατ᾿ ἐκλογήν+ καὶ ¢όÍ·ἠÎ·ὶἠÓῦÓ»02 – ἀποτελοῦσε τὸ ψαλτὸ τμῆμα τοῦ δευ,
τέρου μέρους τῆς ἀκολουθίας τοῦ ἀσματικοῦ Ἑσπερινοῦ- Τοῦτο καθίσταται σαφὲς ἀπὸ τὴν
ἀκόλουθη+ λίαν διαφωτιστική+ περιγραφὴ τοῦ ἀσματικοῦ Ἑσπερινοῦ ποὺ κομίζει ὁ μου,
σικὸς κώδικας Βατοπεδίου 0416+ τοῦ ἔτους 03239

φ- 201u «μετὰ δὲ τὴν ἐκφώνησιν πάλιν ὁ διάκονος μικρὰν συναπτὴν καὶ ὁ ἱερεὺς ἐκφώ,
νησιν· καὶ ὁ δομέστικος ἀπ᾿ ἔξω·                                
Zἦχος\ γ΄ ἨÁάËÛ·,ἠὅÙÈἠÂἰÛ·ÎÔύÛÂÙ·Èἠ∫ύÚÈÔ˜ἠÙῆ˜ἠÊˆÓῆ˜ἠÙῆ˜ἠ‰ÂήÛÂÒ˜ἠÌÔ˘- 

φ- 202q Δ·ῖ˜ἠÚÂÛ‚Âί·È˜ἠÙῆ˜ἠ£ÂÔÙόÎÔ˘ἠ™ῶÙÂÚἠÛῶÛÔÓἠἡÌᾶ˜
ὁ βος χορός· ὍÙÈἠἔÎÏÈÓÂἠÙὸἠÔὖ˜ἠ·ὐÙÔῦἠἐÌÔί… 

Δ·ῖ˜ἠÚÂÛ‚Âί·È˜…
ὁ  ἕτερος· ¶ÂÚÈέÛ¯ÔÓἠÌÂἠὠ‰ῖÓÂ˜ἠı·ÓάÙÔ˘…     

Δ·ῖ˜ἠÚÂÛ‚Âί·È˜…
¢όÍ·…ἠΔ·ῖ˜ἠÚÂÛ‚Âί·È˜…ἠ∫·ὶἠÓῦÓ…ἠΔ·ῖ˜ἠÚÂÛ‚Âί·È˜…
Καὶ πάλιν ὁ διάκονος μικρὰν συναπτὴν καὶ μετὰ τὴν ἐκφώνησιν
ὁ βος δομέστικος Zἦχος\ γ΄ ἘίÛÙÂ˘Û·ἠ ‰Èὸἠ ἐÏάÏËÛ··ἠ ™ῶÛÔÓ
ἡÌᾶ˜,ἠÀἱὲἠ£ÂÔῦ,ἠὁἠἀÓ·ÛÙά˜… 
'καταγράφεται καὶ μιὰ δεύτερη μελωδικὴ γραμμὴ πάνω στὸ ἐÓἠἁÁίÔÈ˜ἠı·˘-
Ì·ÛÙό˜(
ἘÁὼἠ‰ὲἠἐÙ·ÂÈÓÒıËÓἠÛÊό‰Ú··ἠ™ῶÛÔÓἠἡÌᾶ˜,ἠÀἱέ…
ΔίἠἀÓÙ·Ô‰ÒÛˆἠÙῷἠ∫˘ÚίῳἠÂÚὶἠάÓÙˆÓ…ἠ™ῶÛÔÓἠἡÌᾶ˜,ἠÀἱέ…
¶ÔÙήÚÈÔÓἠÛˆÙËÚίÔ˘ἠÏή„ÔÌ·ÈἠÎ·ὶἠÙό…ἠ™ῶÛÔÓἠἡÌᾶ˜,ἠÀἱέ…
¢όÍ··ἠὉἠÌÔÓÔÁÂÓὴ˜ἠÀἱὸ˜ἠÎ·ὶἠ§όÁÔ˜ἠÙÔῦἠ£ÂÔῦ…
∫·ὶἠÓῦÓ·ἠἦχος πλ- β΄ ΔὴÓἠὑÂÚέÓ‰ÔÍÔÓἠÙÔῦἠ£ÂÔῦἠªËÙέÚ·
Ὁ διάκονος πάλιν μικρὰν συναπτὴν καὶ ὁ ἱερεὺς ἐκφώνησιν καὶ

φ- 202u ὁ δομέστικος  ἀπ᾿ ἔξω Zἦχος\ πλ- δ΄ ∞ἰÓÂῖÙÂἠ//ἠÙὸÓἠ∫ύÚÈÔÓἠάÓἠ-
Ù·ἠÙὰἠἔıÓË·ἠἅÁÈÔ˜ἠὁἠ£Âό˜…

ὁ ἕτερος χορός·Ἐ·ÈÓέÛ·ÙÂἠ·ὐÙόÓ,ἠάÓÙÂ˜ἠÔἱἠÏ·Ôί·ἠἅÁÈÔ˜ἠὁἠ£Âό˜…
ὁἠ·Ô˜·ἠ ὍÙÈἠἐÎÚ·Ù·ÈÒıËἠÙὸἠἔÏÂÔ˜ἠ·ὐÙÔῦἠἐÊ᾿ἠἡÌᾶ˜·ἠἅÁÈÔ˜…
ὁ βος· ∫·ὶἠἡἠἀÏήıÂÈ·ἠÙÔῦἠ∫˘ÚίÔ˘ἠÌέÓÂÈἠÂἰ˜ἠÙὸÓἠ·ἰῶÓ·…ἠἅÁÈÔ˜…
ὁ αος· ¢όÍ·…ἠἅÁÈÔ˜ἠὁἠ£Âό˜…ἠ∫·ὶἠÓῦÓ…ἠἅÁÈÔ˜ἠὁἠ£Âό˜…

'ἀκολουθεῖ ἕνα ἤχημα ψαλλόμενο παρὰ τοῦ δομεστίκου+ τὸ νεαγιε καὶ πάλιν
τὸ ἅÁÈÔ˜ἠὁἠ£Âό˜…(-

02- Ρ-F- 044+ 521B-
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Ἁπὸ τὸν ἀσματικὸ Ἑσπερινὸ ἡ ψαλμώδηση τῶν τριῶν ἀντιφώνων πέρασε καὶ στὴ θεία
Λειτουργία- Ὡς ἐνδεικτικὸ στοιχεῖο αὐτοῦ ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε τὴν συχνάκις καταγε,
γραμμένη στὸ Τυπικὸ τῆς ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως διάταξη+ σύμφωνα μὲ τὴν
ὁποία+ ὅταν τῆς θείας Λειτουργίας προηγεῖτο λιτή+ κατὰ τὴν ὁποία ὁ πατριάρχης+ ὁ κλῆρος
καὶ ὁ λαὸς ξεκινοῦσαν ἀπὸ τὴν Μεγάλη Ἐκκλησία καὶ κατηυθύνοντο ἀνάλογα μὲ τὰ ἑορ,
ταζόμενα γεγονότα πρὸς κάποιο ἄλλο ἐνοριακὸ ναὸ γιὰ τὴν τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας+
στὴ θεία Λειτουργία «ἀντίφωνα οὐ γίνονται+ ἀλλ᾿ εὐθὺς τὸ Τρισάγιον»03- Ὁ Συμεὼν ἀρχιε,
πίσκοπος Θεσσαλονίκης προβάλλοντας τὴν ὡς πρὸς τὸ τμῆμα τῶν ἀντιφώνων σχέση
ἀσματικοῦ Ἑσπερινοῦ καὶ θείας Λειτουργίας+ ἀλλὰ καὶ τὴν κατὰ τὴν ἀρχαία ἐνοριακὴ
τάξη τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας στὶς μέρες του+ παρατηρεῖ ὅτι «ἡ τῆς λειτουργίας ἀκο,
λουθία μόνη ὑπολέλειπται κατὰ τὴν ἀρχαίαν γίνεσθαι τάξιν· διὸ καὶ οὕτως εὐλογεῖ τὸν
Θεὸν ὁ ἱερεύς+ καὶ οὕτως εὐθὺς τὰ εἰρηνικὰ λέγει+ καὶ τὰ τρία ἀντίφωνα εἰς τύπον τῆς
Τριάδος ᾄδονται+ ἅπερ τῆς ἀρχαίας τοῦ ᾄσματος ἀκολουθίας εἰσί- Καὶ μὴ εἰδότες τοῦτό
τινες ἐν τῷ ᾀσματικῷ ἑσπερινῷ λεγομένων τῶν τριῶν ἀντιφώνων+ ὕστερον δὲ καὶ τοῦ Τρισ ,
αγίου+ ὡς λειτουργίαν τοῦτο κατονομάζουσι»04-

Ἕνα ἄλλο στοιχεῖο ποὺ ἀναδύεται μέσα ἀπὸ τὴν ἑνότητα τῶν τριῶν ἀντιφώνων τῆς
θείας Λειτουργίας+ τὸ ὁποῖο ἕλκει τὴν προέλευσή του ἀπὸ τὴν ἐνοριακὴ πρακτική+ εἶναι τὸ
εἰσοδικό- Τὸ εἰσοδικὸ εἶναι στίχος ἀπὸ τὸν ψαλμὸ τοῦ γ΄ ἀντιφώνου 'ψαλμὸς 83ος(+ κατὰ
τὴν ψαλμώδηση τοῦ ὁποίου γίνεται ἡ εἴσοδος τοῦ Εὐαγγελίου- Τὸ πιὸ συνηθισμένο εἰσο,
δικὸ εἶναι ὁ ³΄ στίχος τοῦ 53ου ψαλμοῦ ¢ÂῦÙÂἠ ÚÔÛÎ˘ÓήÛˆÌÂÓἠ Î·ὶἠ ÚÔÛέÛˆÌÂÓἠÃÚÈ-
ÛÙῷ…+ μὲ ἐφύμνιο τὸ ἴδιο μὲ αὐτὸ τοῦ γ΄ ἀντιφώνου+ δηλ- τό+ ™ῶÛÔÓἠἡÌᾶ˜,ἠÀἱὲἠ£ÂÔῦ…05-
Ἡ ψαλμώδησή του γίνεται κανονικὰ ἀπὸ τοὺς ψάλτες+ ἀλλὰ κατὰ τὴν Τουρκοκρατία ἐπι,
κράτησε νὰ ψάλλεται ἀπὸ τὸν κλῆρο κατ᾿ ἐπίδρασιν τῆς ἀρχιερατικῆς πράξεως06-

Στὴν ἐνοριακὴ πρακτικὴ παρόμοια περίπτωση βρίσκουμε στὸ τμῆμα τῆς εἰσόδου τῆς
ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ- Ἡ εἴσοδος στὸν ἀσματικὸ Ἑσπερινὸ ἐπραγματοποιεῖτο κατὰ
τὴν ψαλμώδηση τοῦ 03/οῦ ψαλμοῦ· «Εἰς δὲ τὸ ∫ύÚÈÂἠἐÎέÎÚ·Í·ἠκαὶ τοὺς στίχους+ οἱ ἱερεῖς
ποιοῦσι τὴν εἴσοδον+ ἢ καὶ γίνεται οὕτω· διακόνων καὶ ἱερέων κατὰ συζυγίαν ἐξελθόντων
τοῦ βήματος+ προηγουμένων μετὰ μανουαλίων ἀναγνωστῶν+ οἱ μὲν ψάλται τοὺς στίχους
ψάλλουσιν· οἱ ἱερεῖς δὲ συνήθως στάντες περὶ τὰς βασιλικὰς πύλας καὶ πρὸς ἀνατολὰς τὰς
κεφαλὰς κλίνοντες+ λέγουσι μυστικῶς τὴν εὐχὴν τῆς εἰσόδου- Ὅτε οὖν πληρωθῇ ὁ στίχος
ἈÎÔύÛÔÓÙ·ÈἠÙὰἠῥήÌ·ÙάἠÌÔ˘+ σιωπῶσιν οἱ ψάλται καὶ οἱ ἱερεῖς ἐκφώνως ὁμοῦ καὶ ἀργῶς
ψάλλουσι τὸ ºῶ˜ἠἱÏ·ÚόÓ+ ἐκεῖσε ἱστάμενοι- Αὐτοῦ δὲ τελεσθέντος+ καλεῖ αὐτοὺς ὁ δομέ,
στικος+ πρότερον προσκυνήσας τὰς ἁγίας εἰκόνας καὶ τὸν ἀρχιερέαν+ λέγων τὸν στίχον
ἐκφώνως+ ὍÙÈἠÚὸ˜ἠÛέ,ἠ∫ύÚÈÂἠ∫ύÚÈÂ· καὶ οὕτως ἀνέρχεται ἡ εἴσοδος…»07-

03- @k- Clhsqhdurjhi+ ὅ-π-+ σσ- 21+ 23 κ-ἀ-
04- Ρ-F- 044+ 514ΑΒ-
05- Βλ- Ἰωάν- Μ- Φουντούλη+ ὅ-π-+ σ- 104-
06- Ἰωάν- Β- Κογκούλη , Χρ- Κ- Οἰκονόμου , Παν-

Ἰ- Σκαλτσῆ+ Ἡ θεία λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ
Χρυσοστόμου+ Θεσσαλονίκη 0884+ σσ- 03/,030-

07- ΕΒΕ 1/36+ φ- 7q,u- Στὸν μουσικὸ κώδικα Βατο,
πεδίου 0416+ στὸ φ- 201q διαβάζουμε9 «ὅταν δὲ ἔλθωσιν
εἰς τό+ ὍÙÈἠÚὸ˜ἠÛέ,ἠ∫ύÚÈÂἠ∫ύÚÈÂ,ἠÔἱἠὀÊı·ÏÌÔίἠÌÔ˘+
βλέπει ὁ Δομέστικος πρὸς τὸν ἱερέα· καὶ ὅταν πληρώσῃ
τὴν εὐχὴν τῆς εἰσόδου+ ἐξέρχεται ἀπὸ τὸν τόπον οὗ ἵστα,
ται μικρὸν καὶ καλεῖ τὴν εἴσοδον γεγονωτέρᾳ τῇ φωνῇ+
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Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις βρίσκουμε τὰ ἀκόλουθα κοινὰ στοιχεῖα9
α- ὅταν γίνεται ἡ εἴσοδος ψάλλεται στίχος τοῦ προψαλλομένου ἀντιφώνου
β- ὁ εἰσοδικὸς στίχος ἀκολουθεῖται ἀπὸ τὸ ἐφύμνιο τοῦ προψαλλομένου ἀντιφώνου καὶ
γ- τόσο τὸ ἀντίφωνο τοῦ ἐνοριακοῦ Ἑσπερινοῦ+ ὅσο καὶ τὸ γ΄ ἀντίφωνο τῆς θείας Λει,

τουργίας+ μετὰ τὴν εἴσοδο καὶ τὴν ψαλμωδία τοῦ εἰσοδικοῦ+ κλείνουν μὲ τὴ μικρὴ δοξολο,
γία ¢όÍ·ἠ¶·ÙÚί…ἠ∫·ὶἠÓῦÓἠÎ·ὶἠἀÂί… Στὸν ἀσματικὸ Ἑσπερινὸ μετὰ τὴ μικρὴ δοξολογία
ἐψάλλετο τὸ ἐφύμνιο τοῦ ἀντιφώνου- Στὴ θεία Λειτουργία καὶ στὴ θέση αὐτή+ ἐψάλλοντο
τὰ τροπάρια· εἴτε στὸ ¢όÍ·ἠ¶·ÙÚὶ τὸ ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς καὶ στὸ ∫·ὶἠÓῦÓ τὸ κοντά,
κιο+ εἴτε μετὰ τὸ εἰσοδικὸ τὸ ἀπολυτίκιο καὶ στὸ ¢όÍ·ἠ∫·ὶἠÓῦÓ τὸ κοντάκιο ὡς περισσή08-
Γιὰ διαφόρους λόγους ὅμως+ τὸ ¢όÍ·ἠ∫·ὶἠÓῦÓ δὲν λέγεται+ ἐνῶ αὐξήθηκαν καὶ τὰ ψαλλό,
μενα ἀπολυτίκια-   

Ὁ ἐνοριακὸς τρόπος ψαλμωδήσεως τῶν ἀντιφώνων ἐπέδρασε καὶ στὴν ψαλμώδηση τῶν
τυπικῶν- Ἡ ἀκολουθία τῶν τυπικῶν τοῦ μοναχικοῦ τύπου εἶναι ὑποκατάστατο τῆς θείας
Λειτουργίας+ δηλ- Λειτουργία χωρὶς τὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας1/- Ὅπως παρατη,
ρεῖ ὁ καθ- Ἰωάν- Φουντούλης «σὲ μοναστικὰ περιβάλλοντα… γιὰ νὰ μὴ παραλείπεται ἡ
ἀκολουθία τῶν τυπικῶν ἐνσωματώθηκε στὴ θεία λειτουργία- Τὰ ἀντίφωνα+ ποὺ δὲν ἦταν
ἀρεστὰ καὶ συνήθη στὴν μοναχικὴ παράδοση+ παραμερίσθηκαν καὶ τὴ θέση τους πῆραν οἱ
δύο ψαλμοὶ τῶν τυπικῶν 'ρβ΄ καὶ ρμε΄( καὶ οἱ μακαρισμοὶ ὡς τρίτο ἀντίφωνο»10-

Στὸν ἀθηναϊκὸ μουσικὸ κώδικα ΕΒΕ 1511+ γραμμένο στὰ μισὰ περίπου τοῦ ιδ΄ αἰ-+ τότε
ποὺ τὸ μοναστικὸ Τυπικὸ εἶχε ἀρχίσει νὰ ἐπικρατεῖ καὶ στοὺς ἐνοριακοὺς ναούς+ κατα,
γράφεται ἕνα ἀσματικὸ γνώρισμα· ἡ παρὰ τοῦ δομεστίκου ψαλμώδηση τοῦ προψάλματος+
τοῦ ἡμιστιχίου δηλ- τοῦ α΄ στίχου τοῦ ψαλμοῦ μετὰ τοῦ ἐφυμνίου9

φ- 216u «ἀρχὴ τῆς θείας καὶ ἱερᾶς λειτουργίας· ἄρχονται πρῶτον τὰ τυπικὰ καὶ καθε ,
ξῆς ἡ λειτουργία-
ἦχος γος ὁ δομέστικος· ∂ὐÏόÁÂÈ,ἠἡἠ„˘¯ήἠÌÔ˘,ἠÙὸÓἠ∫ύÚÈÔÓ,ἠἠÂὐÏÔÁËÙὸ˜ἠÂἶ,ἠ∫ύÚÈÂ

ἀπὸ χοροῦ· ∂ὐÏόÁÂÈ,ἠἡἠ„˘¯ήἠÌÔ˘,ἠÙὸÓἠ∫ύÚÈÔÓ,ἠÎ·ὶἠάÓÙ·ἠÙὰἠἐÓÙό˜
ÌÔ˘ἠÙὸἠὄÓÔÌ·ἠÙὸἠἅÁÈÔÓἠ·ὐÙÔῦ,ἠÂὐÏÔÁËÙὸ˜ἠÂἶ,ἠ∫ύÚÈÂ

Καὶ πληρουμένου τούτου γίνεται μικρὰ συναπτὴ καὶ πάλιν ἄρχεται τούτου·
Zἦχος\ πλ- β΄ ¢όÍ·ἠÙῷἠ¶·ÙÚί…ἠ∞ἴÓÂÈ,ἠἡἠ„˘¯ήἠÌÔ˘ἠἠ∫·ὶἠÓῦÓ…ἠὉἠÌÔÓÔÁÂÓή˜…»

Σ᾿ ἕνα ἄλλο μουσικὸ χειρόγραφο+ τὸν κώδικα ΕΒΕ 788 'α΄ τέταρτο τοῦ ιε΄ αἰ-( κατα,
γράφεται ἕνα ἀκόμη ἐνοριακὸ ψαλτικὸ χαρακτηριστικό· ἡ περισσή9

φ- 0/2q «ὁ δομέστικος τοῦ πρώτου χοροῦ ἄρχεται τὰ τυπικὰ εἰς ἦχον πλ- δου·  πλ- δ΄ Zτρί,
φωνος\
, ∂ὐÏόÁÂÈ,ἠἡἠ„˘¯ήἠÌÔ˘,ἠÙὸÓἠ∫ύÚÈÔÓ,ἠÂὐÏÔÁËÙὸ˜ἠÂἶ,ἠ∫ύÚÈÂ

τό+ ὍÙÈἠÚὸ˜ἠÛέ,ἠ∫ύÚÈÂἠ∫ύÚÈÂ καὶ ὁ διάκονος ὁμοῦ+ τὸ
™ÔÊί·,ἠὀÚıÔί»-

08- Ἰωάν- Μ- Φουντούλη+ Ἁπαντήσεις εἰς λειτουρ,
γικὰς ἀπορίας+ τόμ- Δ΄+ Θεσσαλονίκη 0871+ σσ- 33,35-

1/- Ἰωάν- Μ- Φουντούλη+ Λογικὴ λατρεία+ Θεσσα,
λονίκη 0860+ σσ- 258,261-

10- Ἰωάν- Μ- Φουντούλη+ Λειτουργικὴ Α΄+ ὅ-π-+ σσ-
105,106-
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-ἠ∂ὐÏόÁÂÈ,ἠἡἠ„˘¯ήἠÌÔ˘,ἠÙὸÓἠ∫ύÚÈÔÓ,ἠ Î·ὶἠάÓÙ·ἠÙὰἠ ἐÓÙό˜ἠÌÔ˘ἠÙὸἠ ὄÓÔÌ·ἠÙὸ
ἅÁÈÔÓἠ·ὐÙÔῦ

, ὕστερον πάλιν τὸ αὐτὸ γεγονωτέρα τῇ φωνῇ· Zἦχος\ πλ- δ΄ ∂ὐÏόÁÂÈ,ἠἡἠ„˘¯ή
ÌÔ˘,ἠÙὸÓἠ∫ύÚÈÔÓ,ἠÎ·ὶἠάÓÙ·ἠÙὰἠἐÓÙό˜ἠÌÔ˘ἠÙὸἠὄÓÔÌ·ἠÙὸἠἅÁÈÔÓἠ·ὐÙÔῦ,ἠÂὐÏÔ-
ÁËÙὸ˜ἠÂἶ,ἠ∫ύÚÈÂ

, Καὶ μεθ᾿ οὗ πληρωθεῖ τοῦτο+ γίνεται μικρὰ συναπτὴ καὶ μετὰ τὴν ἐκφώνη,
σιν+ ἄρχεται τὸ δεύτερον ἀντίφωνον ὁ δεύτερος  χορός· Zἦχος\ πλ- β΄ ¢όÍ·ἠÙῷ
¶·ÙÚί…ἠ∞ἴÓÂÈ,ἠἡἠ„˘¯ήἠÌÔ˘…»-

Οἱ ἐκ τοῦ ἐνοριακοῦ ψαλτικοῦ τρόπου ἐπιδράσεις ἐπὶ τοῦ ἐναρκτηρίου αὐτοῦ τμήματος
τῆς μοναχικῆς ἀκολουθίας τῶν Τυπικῶν μποροῦν νὰ συνοψισθοῦν στὰ κάτωθι9

α- στὴ μελοποίηση ἑνὸς προψάλματος+ τὸ ὁποῖο ἔψαλλε ὁ δομέστικος τοῦ χοροῦ+ ὥστε
νὰ προϊδεάσει τοὺς ψάλτες στὸν ἦχο+ στὴν τονικότητα καὶ στὸν ρυθμό ψαλμωδήσεως ὁλο,
κλήρου τοῦ ἀντιφώνου- Τὸ πρόψαλμα ἀποτελοῦσε τὸ ἐναρκτήριο μελικὸ στοιχεῖο τῶν ἐνο,
ριακῶν ἀκολουθιῶν11- «Προλέγουσι γάρ τι στίχου μέρος ἀεὶ τοῦ ἐπιφερομένου ψαλμοῦ+ ἢ
μετὰ τοῦ ἈÏÏËÏÔύ˚·+ ἢ τοῦ ¢όÍ·ἠÛÔÈἠὁἠ£Âό˜+ ἤ τινος ὑποψάλματος προοιμιαζόμενοι» ὁρί,
ζει σαφῶς ὁ Συμεὼν Θεσσαλονίκης12- Ὁ ὁρισμὸς αὐτὸς γίνεται πράξη στὸ πρῶτο παρά,
δειγμα· ὁ δομέστικος ψάλλει μέρος τοῦ α΄ στίχου τοῦ 0/1ου ψαλμοῦ μετὰ τοῦ ὑποψάλμα,
τος ∂ὐÏÔÁËÙὸ˜ἠÂἶ,ἠ∫ύÚÈÂ

β- στὴν ἀντιφωνικὴ ψαλμώδηση τῶν ψαλμικῶν στίχων ἀπὸ τοὺς δύο χοροὺς ψαλτῶν13

γ- στὴν ἐπισύναψη σὲ κάθε ψαλμικὸ στίχο τοῦ ἁρμοδίου ὑποψάλματος '∂ὐÏÔÁËÙὸ˜ἠÂἶ,
∫ύÚÈÂ,ἠ¢όÍ·ἠÙῷἠ¶·ÙÚὶἠÎ·ὶἠÙῷἠÀἱῷἠÎ·ὶἠÙῷἠἁÁίῳἠ¶ÓÂύÌ·ÙÈ καὶ ªÓήÛıËÙÈἠἡÌῶÓἠ∫ύÚÈÂ,
ὅÙ·ÓἠἔÏıῃ˜ἠἐÓἠÙῇἠ‚·ÛÈÏÂίᾳἠÛÔ˘(

δ- στὴν παρεμβολὴ τῆς μικρᾶς συναπτῆς μεταξὺ τῶν ψαλμῶν καὶ
ε- στὴν ἐπαναψαλμώδηση τοῦ πρώτου ψαλμικοῦ στίχου στὸ τέλος κάθε ἑνότητος ὡς

περισσῆς+ σὲ μελισματικώτερη καὶ πλατύτερη μορφή-

1- Ἡ ψαλμώδηση τοῦ τρισαγίου ὕμνου καὶ τοῦ ἀντ᾿ αὐτοῦ κατὰ τὶς δεσποτικὲς ἑορτὲς
ψαλλομένου ὍÛÔÈἠÂἰ˜ἠÃÚÈÛÙὸÓἠἐ‚·ÙίÛıËÙÂ…- 

Ὁ τρισάγιος ὕμνος δὲν ἦταν ἀρχικὸ στοιχεῖο τῆς Λειτουργίας+ ἀλλὰ ἐχρησιμοποιεῖτο ὡς
ἐφύμνιο τοῦ 68ου ψαλμοῦ ὉἠÔÈÌ·ίÓˆÓἠÙὸÓἠἸÛÚ·ήÏ,ἠÚόÛ¯Â˜,ἠὁἠὁ‰ËÁῶÓἠὡÛÂὶἠÚό‚·ÙÔÓ

11- Περὶ τῆς μορφολογικῆς ἀναλύσεως τῶν ἐνο,
ριακῶν προψαλμάτων βλ- Δημ- Κ- Μπαλαγεώργου+
ὅ-π-+ σσ- 182,2//-

12- O-F- 044+ 514C-
13- Ἐνδεικτικὴ εἶναι καὶ ἡ ἀκόλουθη μαρτυρία ποὺ

διαβάζουμε στὸν κώδικα ΕΒΕ 1345+ στὸ φ- 072u9
«ἀρχὴ σὺν Θεῷ ἁγίῳ τῆς θείας λειτουργίας· τοῦ ἱερέ,

ως εὐλογήσαντος καὶ ἀρξαμένου τοῦ διακόνου τῆς
μεγάλης συναπτῆς καὶ μετ’ αὐτῆς εἰπόντος τοῦ ἱερέ,
ως τὴν ἐκφώνησιν+ ἄρχεται ὁ δομέστικος τοῦ δεξιοῦ
χοροῦ τῶν τυπικῶν μετὰ τῶν κατ’ ἦχον μακαρισμῶν·
καὶ ἀνταποκρίνεται αὐτῷ ὁ ἕτερος χορὸς τοὺς στί,
χους· ἦχος πλ- δ΄ Ó·Ó·ἠ∂ὐÏόÁÂÈ,ἠἡἠ„˘¯ήἠÌÔ˘…»-
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ÙὸÓἠἸˆÛήÊ+ κατὰ τὴν εἴσοδο στὸ ναὸ γιὰ τὴν τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας- Ἁπὸ τὸν ³΄,
ζ΄ αἰ-+ ἐντάσσεται στὴ δομὴ τῆς εὐχαριστιακῆς Λειτουργίας+ στὸ σημεῖο ποὺ τὸν ψάλλου,
με μέχρι καὶ σήμερα14- Ὁ ἰδιαίτερος τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ψάλλεται στὴ βυζαντινὴ Λει,
τουργία ὁ τρισάγιος ὕμνος –μὲ τὴν τριπλῆ ἢ πενταπλῆ+ ὅταν γίνεται συλλείτουργο+ ἐπα,
νάληψή του+ τὴν προσθήκη τῆς μικρᾶς δοξολογίας καὶ τὴν ψαλμώδηση τοῦ ἀκροτελευτί,
ου ἍÁÈÔ˜ἠἈıάÓ·ÙÔ˜ἠἐÏέËÛÔÓἠἡÌᾶ˜+ τὴν παρεμβολὴ στίχων ἐκ τοῦ προειρημένου 68ου ψαλ,
μοῦ '∫ύÚÈÂ,ἠ∫ύÚÈÂ,ἠἐί‚ÏÂ„ÔÓἠἐÍἠÔὐÚ·ÓÔῦἠÎ·ὶἠἴ‰Â…( κατὰ τὴν ἀρχιερατικὴ Λειτουργία+
τὴν κατὰ τὴν ψαλμώδηση ἐναλλαγὴ τῶν ἐντός+ δηλ- τῶν ἱερέων+ καὶ τῶν ἐκτός+ δηλ- τῶν
ψαλτῶν+ τοῦ ἱεροῦ βήματος+ τὴν ἐναλλαγὴ τοῦ δομεστίκου μὲ τὸν χορὸ ψαλτῶν καὶ τέλος
τὴν ἐπανάληψη τοῦ τρισαγίου μὲ δύναμη '¢ύÓ·ÌÈ˜( ἢ περισσῶς+ δηλ- μὲ μελικοὺς πλατυ,
σμούς+ μὲ φωνητικὲς ἐξάρσεις καὶ μὲ τὴν ἐπιβολὴ κρατήματος– ἀποκαλύπτει τὸ μεγαλεῖο
τῆς ἐνοριακῆς τελετουργικῆς καὶ ψαλτικῆς παραδόσεως15-

Μὲ τὸν ἐνοριακὸ τρόπο ἐψάλλετο παλαιὰ κατὰ τὴν τέλεση τοῦ Βαπτίσματος καὶ ὁ
βιβλικὸς ὕμνος ὍÛÔÈἠÂἰ˜ἠÃÚÈÛÙὸÓἠἐ‚·ÙίÛıËÙÂ…16- Ὅπως καὶ ὁ τρισάγιος ὕμνος+ ἔτσι
καὶ τὸ ὍÛÔÈἠÂἰ˜ἠÃÚÈÛÙὸÓἠἐ‚·ÙίÛıËÙÂ… ἐψάλλετο ὡς εἰσοδικό+ μὲ στίχους τοῦ 20ου ψαλ,
μοῦ+ ἀντικαθιστώντας τὸ τρισάγιο στὴ Λειτουργία τοῦ Πάσχα καὶ στὶς γιορτὲς ποὺ
παλαιότερα ἐτελεῖτο τὸ Βάπτισμα 'Χριστούγεννα+ Θεοφάνεια+ Πεντηκοστή(17- Στὴ Λει,
τουργία τοῦ Μεγ- Σαββάτου+ σύμφωνα μὲ τὸ Τυπικὸ τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας Κων ,
σταν τινουπόλεως 'χφ- Πάτμου 155(+ «τοῦ δὲ πατριάρχου χρίοντος τῷ μύρῳ τοὺς νεοφω,
τίστους+ ὁ πρῶτος πριμικήριος τῶν ψαλτῶν λέγει· ὍÛÔÈἠÂἰ˜ἠÃÚÈÛÙὸÓἠἐ‚·ÙίÛıËÙÂ,ἠÃÚÈ-
ÛÙὸÓἠἐÓÂ‰ύÛ·ÛıÂ,ἠἀÏÏËÏÔύÈ·+ στίχος· Ὁἠ∫ύÚÈÔ˜ἠἐ‚·ÛίÏÂ˘ÛÂÓἠÂὐÚέÂÈ·Ó.ἠÃÚÈÛÙὸÓἠἐÓÂ-
‰ύÛ·ÛıÂ,ἠἀÏÏËÏÔύÈ·- Καὶ κατὰ στίχον ἕως οὗ πληρωθῇ ὁ ψαλμὸς λέγει· ÃÚÈÛÙὸÓἠἐÓÂ‰ύ-
Û·ÛıÂ,ἠἀÏÏËÏÔύÈ·»18-

Στὶς χειρόγραφες μουσικὲς πηγές+ τὸ τυπικὸ καὶ ψαλτικὸ πλαίσιο τοῦ ὕμνου+ διατηρεῖ
τὴ μορφὴ καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς ἐνοριακῆς παραδόσεως- Διασαφητικὴ εἶναι ἡ μαρ,
τυρία ποὺ κομίζει ὁ κώδικας ΕΒΕ 13/5 'ἔτος 0342(9

14- G- I- Rbgtky+ Ἡ βυζαντινὴ λειτουργία+ Ἁθήνα
0887+ σ- 21/ 'μετάφραση Δημ- Β- Τζέρπου(-

15- Ἁπὸ τὶς πολλὲς σχετικὲς μαρτυρίες τῆς ἑνό,
τητος τοῦ τρισαγίου ὕμνου+ προτιμᾶται καὶ μεταφέρε,
ται ἐδῶ+ γιὰ τὸ ὁλοκληρωμένο τυπικὸ καὶ ψαλτικὸ
πλαίσιο ποὺ μᾶς προσφέρει+ ἡ ἀκόλουθη9 κώδικας Φι ,
λοθέου 011 'α΄ μισὸ ιε΄ αἰ-(+ φ- 078u9 «καὶ πληρουμέ,
νου τούτου λέγει ὁ δομέστικος ¢όÍ· καὶ ἄρχεται τὸ
Κοντάκιον τῆς ἡμέρας καὶ μετὰ τοῦτο λέγει ὁ διάκο,
νος τὸ ∫·ὶἠÂἰ˜ἠÙÔὺ˜ἠ·ἰῶÓ·˜ἠÙῶÓἠ·ἰÒÓˆÓ- Καὶ εὐθὺς ὁ
δομέστικος τὸ γ΄ ἅÁÈÔÓ τοῦ χοροῦ· Zἦχος\ β΄ ἈÌήÓἠ -
ἍÁÈÔ˜ἠὁἠ£Âό˜ἠ-ἠΤὸ δεύτερον , 'φ- 08/q( ἍÁÈÔ˜ἠὁἠ£Âό˜
, Τὸ τρίτον· ἍÁÈÔ˜ἠ ὁἠ£Âό˜· καὶ λέγουσι τοῦτο οἱ δύο
χοροὶ ὁμοῦ τρίς· καὶ εὐθὺς ἄρχονται οἱ ἐντὸς τοῦ βήμα,

τος τοῦτο· πλ- β΄ἍÁÈÔ˜ἠὁἠ£Âό˜· καὶ ὁ δομέστικος πάλιν
λέγει τοῦτο· πλ- β΄ ¡Â·ÁÈÂ,ἠ¢όÍ·ἠ¶·ÙÚίἠ-ἠ∫·ὶἠÓῦÓἠ,
Zἦχος\ β΄ ἍÁÈÔ˜ἠἈıάÓ·ÙÔ˜ἠ-ἠ'φ- 08/u(- Εἶτα ἄρχεται
ὁ δομέστικος μονοφωνάρης· ZἸωάννου\ τοῦ Κουκουζέ,
λη· Zἦχος\ β΄ ¢ύÓ·ÌÈ˜,ἠÙÂÚÈÚÂÌ… 'φ- 080q,u( Ἕτερον
καὶ αὐτὸ εἰς τὸ ¢ύÓ·ÌÈ˜, ἀπολογητάρι· ἐπιβολὴ τοῦ
λαμπαδαρίου ZἸωάννου Κλαδᾶ\· ∂ÚÚÂÙÂÚÚÂ»ἠ 'Βλ-
Γρ- Θ- Στάθη+ Τὰ χειρόγραφα βυζαντινῆς μουσικῆς ,
Ἅγιον Ὄρος+ τόμ- Γ΄+ Ἁθῆναι 0882+ σ- 383(-

16- Γαλ- 2+ 16-
17- Βλ- Ἰωάν- Β- Κογκούλη , Χρ- Κ- Οἰκονόμου ,

Παν- Ι- Σκαλτσῆ+ Τὸ βάπτισμα+ Θεσσαλονίκη 0881+
σ- 1/8- Πρβλ- ἐπίσης G- I- Rbgtky+ ὅ-π-+ σ- 12/-

18- @k- Clhsqhdurjhi+ ὅ-π-+ σ- 023-
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φ- 11/u εἰς δὲ τὰς δεσποτικὰς ἑορτὰς ψάλλεται τό+ ὍÛÔÈἠ Âἰ˜ἠÃÚÈÛÙὸÓἠ ἐ‚·ÙίÛıËÙÂ
φ- 110q ἀντὶ .. τοῦ τρισαγίου- Ψάλλεται δὲ τῶν Χριστουγέννων+ τῶν Φώτων+ τῷ Σαβ,

βάτῳ τοῦ Λαζάρου+ τῇ λαμπρᾷ Κυριακῇ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος-
, Zἦχος\ πλ- α΄ ἈÌὴÓἠὍÛÔÈἠÂἰ˜ἠÃÚÈÛÙὸÓἠἐ‚·ÙίÛıËÙÂ…
, οἱ ἐντὸς ἱερεῖς εὐλογοῦντες τὸν λαόν· ἦχος πλ- α΄ ὍÛÔÈἠÂἰ˜ἠÃÚÈÛÙὸÓἠἐ‚·Ùί-
ÛıËÙÂ…

, οἱ ἐκτός· τὸ δεύτερον ὍÛÔÈ…
, καὶ πάλιν οἱ ἱερεῖς τὸ αὐτὸ εὐλογοῦντες τὸν λαὸν καὶ οἱ ἐκτὸς πάλιν τὸ αὐτό· τὸ

τρίτον ὍÛÔÈ…
φ- 110u ὁ μονοφωνάρης Zἦχος\ πλ- α΄ ¢όÍ· τὸ αὐτὸ ·ÓÂ·ÓÂ˜ἠ¢όÍ·ἠ¶·ÙÚὶἠÎ·ὶἠÀἱῷ… ..

… ∫·ὶἠÓῦÓ…ἠÃÚÈÛÙὸÓἠἐÓÂ‰ύÛ·ÛıÂ,ἠἀÏÏËÏÔύ˚·
, ὕστερον· Zἦχος\ πλ- α΄ ¢ύÓ·ÌÈ˜ἠὍÛÔÈ…

Ἡ ἐνοριακὴ αὐτὴ ψαλτικὴ πράξη μὲ τὴν ἀπέριττη καὶ εὐσύνοπτη μελικὴ μορφὴ στὸ
πρῶτο καὶ στὸ κύριο τμῆμα τῶν ψαλμῶν,ἀντιφώνων καὶ τὴν ἔντεχνη μετάβαση σὲ μελι,
σματικώτερη μορφὴ κατὰ τὴ θέληση καὶ τὴν μελουργικὴ δεινότητα τοῦ τεχνίτη στὸ κατα,
ληκτήριο τμῆμα+ διατηρεῖται ἕως σήμερα στὶς εὐχαριστιακὲς Λειτουργίες+ προκαλώντας
μιὰ διαρκῆ εὐαρέσκεια στοὺς ἐκκλησιαζομένους καὶ κατανόηση τῶν βαθυτέρων νοημά,
των τῶν ψαλλομένων ὕμνων-

2- Τὸ προκείμενο τοῦ Ἁποστόλου καὶ τὸ ἀλληλουϊάριο τοῦ Εὐαγγελίου

Α- Τὸ προκείμενο τοῦ Ἁποστόλου 
Τὸ προκείμενο εἶναι βραχύς ὕμνος ἁρμόδιος πρὸς τὶς ἀγόμενες ἡμέρες καὶ ἑορτὲς καὶ τὰ

ἐξυμνούμενα πρόσωπα ἢ γεγονότα2/- Ἁρχικὰ ἦταν ἕνας ψαλμικὸς στίχος ποὺ προέκειτο τοῦ
ψαλμοῦ καὶ ἐψάλλετο ἀπὸ τὸν κανονάρχο20 ἢ τὸν μονοφωνάρη μιὰ φορὰ στὴν ἀρχὴ καὶ στὴ
συνέχεια μετὰ ἀπὸ κάθε ψαλμικὸ στίχο+ ἀντιφωνικὰ ἀπὸ τοὺς δύο χορούς21- Ἁργότερα συν,
δέθηκε μὲ τὰ ἀναγνώσματα+ τῶν ὁποίων προτάσσεται ἢ ἐπιτάσσεται- Στὴν ἀρχαία κανο,
νικολειτουργικὴ συλλογὴ τῶν Ἁποστολικῶν Διαταγῶν διαβάζουμε9 «μέσος δ᾿ ὁ ἀναγνώ,
στης ἐφ᾿ ὑψηλοῦ τινος ἐστώς+ ἀναγινωσκέτω τὰ Μωσέως καὶ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ+ τὰ τῶν
Κριτῶν καὶ τῶν Βασιλειῶν… ἀνὰ δύο δὲ γενομένων ἀναγνωσμάτων+ ἕτερός τις τοὺς τοῦ
Δαυὶδ ψαλλέτω ὕμνους καὶ ὁ λαὸς τὰ ἀκροστίχια ψαλλέτω- Μετὰ τοῦτο αἱ πράξεις αἱ ἡμέ,
τεραι ἀναγινωσκέσθωσαν καὶ αἱ ἐπιστολαὶ τοῦ Παύλου…»22- Τὸ νόημα τοῦ ψαλμοῦ ποὺ

2/- Βλ- Εὐαγγ- Ἁντωνιάδου+ «Περὶ τῶν ἐν ταῖς
ἱεραῖς ἡμῶν ἀκολουθίαις προκειμένων καὶ ἀλληλουϊα,
ρίων»+ Πρακτικὰ τῆς ἐν Ἁθήναις Χριστιανικῆς
Ἁρχαιολογικῆς Ἑταιρείας τοῦ ἔτους 0822+ τόμ- Β΄+ ἐν
Ἁθήναις 0825+ σ- 07-

20- «Ὁ δὲ κανονάρχης+ ἐλθὼν ἐν τῷ μέσῳ τοῦ
ναοῦ+ ἐκφωνεῖ τὸ προκείμενον τῆς ἡμέρας+ καὶ ψάλ,

λουσιν αὐτὸ οἱ χοροί+ αὐτὸς δὲ λέγει τοὺς στίχους»
'@k- Clhsqhdurjhi+ Nohr`mhd… HHH+ Τυπικά+ Πετρούπολη
0806 Z< Ghkcdrgdhl 0854\+ σ- 553(-

21- Βλ- Παν- Ν- Τρεμπέλα+ Αἱ τρεῖς λειτουργίαι
κατὰ τοὺς ἐν Ἁθήναις κώδικας+ Ἁθῆναι 08711+ σσ-
36,37-

22- Ρ-F- 0+ 617@-
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προηγεῖται τοῦ ἀναγνώσματος εἶναι μεγάλο- Κατὰ τὸν Συμεὼν Θεσσαλονίκης «τοῦτο δέ
ἐστιν ἡ περὶ τῆς ἑορτῆς προφητεία τὸ περὶ τῆς ἡμέρας ἐκδιδάσκον ψαλμικόν»23-

Τὸ προκείμενο τοῦ Ἁποστόλου ἦταν ἀρχικὸ στοιχεῖο τῆς λειτουργίας+ ἀλλὰ μὲ τὴν εἰσα,
γωγὴ τῶν νέων ὑμνογραφημάτων στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες καὶ κάτω ἀπὸ τὸ βάρος τοῦ λει,
τουργικοῦ χρόνου+ περιωρίσθηκε στὸ ἐλάχιστο διὰ συντμήσεως ἢ ἐπιτομῆς+ κατὰ τὴν ὁποία
παραλείφθηκαν οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς στίχους καὶ διατηρήθηκαν μόνον ὅσοι θεωρήθη,
καν ἐκφραστικώτεροι τῆς ὑποθέσεως ἢ τῆς ἐννοίας τῶν ἑορτῶν ἢ ἡμερῶν- Στὸ λειτουρ,
γικὸ βιβλίο τοῦ Ἁποστόλου+ τὸ προκείμενο ἀποτελεῖται ἀπὸ τὸν στίχο ποὺ ἐπιλέγεται ὡς
προκείμενο καὶ ἀπὸ ἕναν ἀκόμη ψαλμικὸ στίχο+ συνήθως τὸν πρῶτο-

Τὸ προκείμενο ἐψάλλετο σύμφωνα μὲ τὸ ἐνοριακὸ ἔθος ψαλμωδήσεως τῶν ψαλμῶν,
ἀντιφώνων· ἐλέγετο δηλ- ἀρχικὰ ὁ στίχος,προκείμενο καὶ ἀκολούθως ἐψάλλετο ὡς ἐφύ,
μνιο ὅλων τῶν στίχων τοῦ ψαλμοῦ24- Ἐνδεικτικὴ εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ πρὸ τοῦ
Ἁποστόλου ψαλλομένου κατὰ τὸν Ἑσπερινὸ τοῦ Μεγ- Σαββάτου προκειμένου+ στὸ ὁποῖο
μετὰ ἀπὸ κάθε στίχο τοῦ ὕμνου τῶν τριῶν Παίδων ψάλλεται ὑπὸ τοῦ λαοῦ ὡς ἐφύμνιο ΔὸÓ
∫ύÚÈÔÓἠὑÌÓÂῖÙÂἠÎ·ὶἠὑÂÚ˘„ÔῦÙÂ…25- Στὶς χειρόγραφες μουσικὲς πηγὲς καὶ στὴν ἑνότητα
τῆς θείας Λειτουργίας ἀνθολογοῦνται κατὰ κύριο λόγο τὰ κατ᾿ ἦχον ἄμνημα προκείμε,
να26 καὶ τὰ καθ᾿ ὅλην τὴν ἑβδομάδα ψαλλόμενα προκείμενα27+ τὰ ὁποῖα φέρουν μελοποιη,
μένο σὲ λιτὸ μέλος μόνον ἕνα ψαλμικὸ στίχο- Ἡ ἀπέριττη αὐτὴ μελοποίηση τοῦ ἑνὸς μόνον
στίχου+ ἐνδεχομένως νὰ ὑποκρύπτει τὴν στιχολόγηση ὁλοκλήρου τοῦ ψαλμοῦ μὲ τὸ προ,
κείμενο ὡς ἐφύμνιο+ ἡ ὁποία ὅμως δὲν καταγράφεται στὰ χειρόγραφα εἴτε γιὰ τὸ ἁπλοῦν
τῆς ψαλμωδήσεως εἴτε γιὰ νὰ κερδίσει χῶρο ὁ κωδικογράφος- Στὴ σημερινὴ πράξη+ τὰ
προκείμενα τῶν Ἁποστόλων ἀπαγγέλλονται+ παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι φέρουν τὴν ἔνδειξη τοῦ
ἤχου στὸν ὁποῖο πρέπει νὰ ψαλοῦν-

Β- Τὸ ἀλληλουϊάριο τοῦ Εὐαγγελίου
Τὸ ἀλληλουϊάριο εἶναι τὸ προκείμενο τοῦ Εὐαγγελίου τῆς θείας Λειτουργίας- Ἦταν

ψαλμὸς ποὺ ἐψάλλετο στὸν δηλούμενο κάθε φορὰ ἦχο+ μὲ τὸ γνωστὸ σύστημα τοῦ ἐνορια,
κοῦ τύπου ψαλμωδίας+ δηλ- ἀντιφωνικά+ μὲ ἐφύμνιο τὸ τριπλὸ ἈÏÏËÏÔύÈ· μετὰ ἀπὸ κάθε

23- Ρ-F- 044+ 5/8A-
24- Περὶ τοῦ τρόπου ψαλμωδήσεως τῶν προκειμέ,

νων ὁ Συμεὼν Θεσσαλονίκης σημειώνει9 «Εἰ τύχοι δὲ
ἑορτή… τὰ κατὰ τύπον ἀναγνώσματα λέγεται+ ὡς δι᾿
αὐτῶν τῶν τῆς ἑορτῆς καὶ παρὰ τῶν πάλαι ἁγίων
κηρυττομένων τε καὶ μαρτυρουμένων- Διὸ καὶ ἐν μὲν
τοῖς ὕμνοις πρῶτον οἱ ψαλμοὶ τοῦ Δαβὶδ λέγονται καὶ
τῶν ἄλλων ἁγίων προφητῶν+ ὅτι προέλαβον οὗτοι·
εἶτα σὺν αὐτοῖς τὰ τῆς χάριτος ἐφύμνια ᾄδεται- Ἐν ,
ταῦθα δὲ μετὰ τὸ τελεσθῆναι τοὺς ὕμνους ἅπαντας+
καὶ αἱ μαρτυρίαι τῶν τελουμένων ἑορτῶν ἀναγινώ,
σκονται» 'Ρ-F- 044+ 525Β(-

25- Τριῴδιον κατανυκτικόν+ ὅ-π-+ σσ- 0/0/,0/01-

26- ΕΒΕ 1347+ φ- 035u· «Προκείμενα ἄμνημα+
κατ᾿ ἦχον· ἦχος α΄ °έÓÔÈÙÔ,ἠ∫ύÚÈÂ,ἠÙὸἠἔÏÂό˜ἠÛÔ˘ἠἐÊ᾿
ἡÌᾶ˜ –στίχος+ ἈÁ·ÏÏÈᾶÛıÂἠ‰ίÎ·ÈÔÈἠ ἐÓἠ∫˘Úίῳ– ἦχος
β΄ ἸÛ¯ύ˜ἠ ÌÔ˘ἠ Î·ὶἠ ὕÌÓËÛί˜ἠ ÌÔ˘ἠ ὁἠ ∫ύÚÈÔ˜ – στίχος+
¶·È‰ÂύˆÓἠἐ·ί‰Â˘ÛέἠÌÂἠὁἠ∫ύÚÈÔ˜…»- Πρβλ- ἐπίσης
τὰ χειρόγραφα ΕΒΕ 13/5+ φ- 112q,u- Κουτλουμουσί,
ου 346+ φ- 088q- Ἰβήρων 874+ φ- 024q- Φιλοθέου 011+ φ-
082q κ-ἄ-

27- ΕΒΕ 13/5+ φ- 113u· «προκείμενα τοῦ ἀποστό,
λου τῆς ὅλης ἑβδομάδος· τῇ βᾳ+ τῶν ἀσωμάτων ἦχος
δ΄ὉἠÔÈῶÓἠÙÔὺ˜ἠἀÁÁέÏÔ˘˜ἠ·ὐÙÔῦἠÓÂύÌ·Ù·… στίχος·
Εὐλόγει+ ἡ ψυχή μου+ τὸν Κύριον…» 'πλήρης ἡ
σειρά(-

04.MΠAΛAΓEΩPΓOΣ_04.MΠAΛAΓEΩPΓOΣ.qxd  22/10/2014  8:41 π.μ.  Page 140



¢.ἠª¶∞§∞°∂øƒ°√À,ἠᾈÛÌ·ÙÈÎὲ˜ἠἐÈ‰ÚάÛÂÈ˜ἠÛÙὶ˜ἠÙÚÂῖ˜ἠ§ÂÈÙÔ˘ÚÁίÂ˜ 141

στίχο28- Σκοπὸς τῆς ψαλμωδήσεώς του ἦταν καὶ εἶναι ἡ χρονικὴ κάλυψη τῶν ἱερατικῶν
πράξεων καὶ εὐχῶν ποὺ προηγοῦνται τοῦ Εὐαγγελικοῦ ἀναγνώσματος+ δηλ- τῆς θυμιάσε,
ως3/+ τῆς ἀναγνώσεως τῆς εὐχῆς τοῦ Εὐαγγελίου+ τῆς εὐλογίας τοῦ εὐαγγελιστοῦ καὶ
τῆς μεταβάσεώς του στὸν ἄμβωνα- Διασαφητικὴ εἶναι+ ἐν προκειμένῳ+ ἡ ἀκόλουθη μαρ,
τυρία9 «…Ὁ διάκονος· ¶ÚόÛ¯ˆÌÂÓ- Ὁ ἀναγνώστης· ἈÏÏËÏÔύÈ·+ Ψαλμὸς τῷ Δαβίδ- Ὁ
διάκονος· ¶ÚόÛ¯ˆÌÂÓ- Καὶ ψάλλεται τὸ ἀλληλουϊάριν+ ὑπὸ τοῦ λαοῦ- Ὁ δὲ διάκονος θυμιᾷ
τὴν ἁγίαν Τράπεζαν κύκλῳ σταυροειδῶς καὶ ὅλον τὸ Βῆμα- Ὁ δὲ ἱερεὺς εὔχεται καθ᾿ ἑαυ,
τόν· ΔÔῦἠ∫˘ÚίÔ˘ἠ‰ÂËıῶÌÂÓ·ἠἜÏÏ·Ì„ÔÓἠἐÓἠÙ·ῖ˜ἠÎ·Ú‰ί·È˜ἠἡÌῶÓ… καὶ λέγει τὸ ∫ÏῖÓÔÓ,
∫ύÚÈÂ,ἠÙὸἠÔὖ˜ἠÛÔ˘,ἠÎ·ὶἠἐάÎÔ˘ÛόÓἠÌÔ˘+ ἕως τέλους- Ὁ δὲ διάκονος+ ὡς εἴπωμεν+ λαβὼν
τὸν θυμιατὸν μετὰ τοῦ θυμιάματος πρόσεισι τῷ ἱερεῖ λέγων· ∂ὐÏόÁËÛÔÓ,ἠ ‰έÛÔÙ·,ἠ Ùὸ
ı˘Ìί·Ì·- Τοῦ δὲ ἱερέως συνήθως εὐλογήσαντος καὶ τὴν εὐχὴν εἰπόντος καὶ τοῦ διακόνου
θυμιάσαντος+ τό τε ἱερατεῖον ὅλον ἅμα δὲ καὶ τὸν ἱερέα καὶ ἀποθεμένου τοῦ θυμιατοῦ ἔρχε,
ται πρὸς τὸν ἱερέα· καὶ ὑποκλίνας αὐτῷ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ… λέγει· ∂ὐÏόÁËÛÔÓ,ἠ‰έÛÔ-
Ù·+ ÙὸÓἠÂὐ·ÁÁÂÏÈÛÙὴÓἠÙÔῦἠἁÁίÔ˘ἠἀÔÛÙόÏÔ˘… Ὁ δὲ ἱερεὺς σφραγίζων αὐτὸν καὶ λέγων·
Ὁἠ£Âό˜,ἠ‰ÈὰἠÚÂÛ‚ÂÈῶÓἠÙÔῦἠἁÁίÔ˘,ἠἐÓ‰όÍÔ˘,ἠἀÔÛÙόÏÔ˘ἠÎ·ὶἠÂὐ·ÁÁÂÏÈÛÙÔῦ… Καὶ ὁ διά,
κονος εἰπὼν τὸ ἈÌὴÓἠκαὶ προσκυνήσας ἀπέρχεται καὶ στὰς ἔμπροσθεν τῆς ἁγίας Τραπέ,
ζης μετ᾿ εὐλαβείας+ αἴρει τὸ ἅγιον Εὐαγγέλιον ἐκ τῶν χειρῶν τοῦ ἱερέως καὶ ἐξελθὼν διὰ
τῶν ἁγίων Θυρῶν ἀπέρχεται καὶ ἵσταται ἐν τῷ τεταγμένῳ τόπῳ+ προπορευομένων δηλο,
νότι τῶν μανουαλίων μετὰ λαμπάδων»30- 

Ἡ χρονικὴ κάλυψη τῶν προειρημένων λειτουργικῶν πράξεων καὶ εὐχῶν+ προϋπέθετε
τὴν ψαλμώδηση+ στό τμῆμα αὐτὸ τῆς θείας Λειτουργίας κατὰ τοὺς παλαιότερους χρό,
νους+ ὁλοκλήρων ψαλμῶν- Τοῦτο συμμαρτυρεῖται καὶ ἀπὸ τὴν ἔνδειξη ποὺ ἀπαντᾶ συχνά,
κις στὰ μουσικὰ χειρόγραφα9 «Μετὰ τὸν Ἁπόστολον ὁ μονοφωνάρης· Zἦχος\ α΄
ἈÏÏËÏÔύÈ·,ἠ„·ÏÌὸ˜ἠÙῷἠ¢·‚ί‰»+ μὲ τὴ φράση «ψαλμὸς τῷ Δαβὶδ»31 νὰ ὑποδηλώνει τὴν
ψαλμώδηση ὁλοκλήρου τοῦ ψαλμοῦ μετὰ τοῦ ἐφυμνίου ἈÏÏËÏÔύÈ·+ ὅπως ἀκριβῶς καὶ στὶς
ἐνοριακὲς ἀκολουθίες- Κατ᾿ αὐτὸ τὸν τρόπο+ ψάλλεται στὸν Ἑσπερινὸ τοῦ Μεγ- Σαββά,
του μετὰ τὸν Ἁπόστολο καὶ ἀντὶ τοῦ ἀλληλουϊαρίου τὸ ἈÓάÛÙ·,ἠὁἠ£Âό˜,ἠÎÚῖÓÔÓἠÙὴÓἠÁῆÓ…+
τὸ ὁποῖο ἐπαναλαμβάνεται μετὰ ἀπὸ κάθε στίχο τοῦ 70ου ψαλμοῦ· Μετὰ δὲ τὸ εἰπεῖν τὸν
ἱερέα· Εἰρήνη σοι+ καὶ τὸν διάκονον· ™ÔÊί·+ ἄρχεται ὁ ἀναγνώστης τὸν στίχον ἦχος βαρύς·
ἈÓάÛÙ·,ἠὁἠ£Âό˜,ἠÎÚῖÓÔÓἠÙὴÓἠÁῆÓ· οὐ λέγει γὰρ ἈÏÏËÏÔύÈ·,ἠ„·ÏÌὸ˜ἠÙῷἠ¢·‚ί‰, καθὼς ἡ
συνήθεια+ ἀλλ᾿ εὐθὺς ἄρχεται τοῦ στίχου· Ὁἠ£Âὸ˜ἠἔÛÙËἠἐÓἠÛ˘Ó·ÁˆÁῇἠıÂῶÓ+ καὶ ὁ ψάλτης·
ἈÓάÛÙ·,ἠὁἠ£Âό˜… καὶ οἱ λοιποὶ στίχοι τοῦ ψαλμοῦ- Μετὰ τὸ ἈÓάÛÙ·ἠὁἠ£Âό˜+ εὐαγγέλιον
κατὰ Ματθαῖον· Ὀ„ὲἠÛ·‚‚άÙˆÓ»32- 

28- Βλ- Ἰωάν- Μ- Φουντούλη+ Λειτουργικὴ Α΄+ ὅ-π-+
σ- 113-

3/- «…Πλὴν ὅταν ψάλλωμεν τὸ ἈÏÏËÏÔύÈ·+ θυμιᾷ
ὁ διάκονος τὸ θυσιαστήριον πρῶτον+ εἶθ᾿ οὕτως ἐκφω,
νεῖ· ™ÔÊί·,ἠ ὀÚıÔί,ἠ ἀÎÔύÛˆÌÂÓ- Καὶ ὁ ἱερεὺς ἄρχεται
τοῦ εὐαγγελίου» 'Lhf- @qq`my+ “Kd Sxohbnm ct
Lnmdrsèqd ct R`hms,R`tudtq ` Ldrrhmd”+ NB@ 074+ Qnl`

0858+ σ- 132(-
30- ΕΒΕ 641+ φφ- 1/q,10q- Βλ- ἐπίσης τοὺς κώδι,

κες ΕΒΕ 654+ φ- 23u- ΕΒΕ 656+ φφ- 00q,01q-
31- ΕΒΕ 1347+ φ- 036u- Πρβλ- ἐπίσης τοὺς κώδι,

κες ΕΒΕ 788+ φ- 0/7u- ΕΒΕ 15//+ φ- 46q- ΕΒΕ 1511+
φ- 224q- Κουτλουμουσίου 346+ φ- 088u κ-ἄ-

32- @k- Clhsqhdurjhi+ Nohr`mhd… HHH+ ὅ-π-+ σ- 54/-
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Ἁργότερα ὅμως+ μὲ τὴν εἰσαγωγὴ νέων ὑμνογραφημάτων καὶ τὸν πλουτισμὸ τῶν ἀκο,
λουθιῶν+ ἀλλὰ κυρίως μὲ τὴν ἀλλαγὴ ποὺ συνετελέσθη στὴ μελοποιία μὲ τὴν φανέρωση
τῆς καλοφωνίας στὶς ἀρχὲς περίπου τοῦ ιδ΄ αἰ- καὶ τὴν καθιέρωσή της+ ἐπῆλθε μείωση τῶν
ψαλμικῶν στίχων σὲ τρεῖς ἢ περισσοτέρους- Ἐνδεικτικὸ παράδειγμα αὐτῆς τῆς ἀλλαγῆς
βρίσκουμε στὸν κώδικα ΕΒΕ 1726+ γραμμένο τὸ ἔτος 03469 φ- 04/q «ἀλληλουϊάριον ψαλ,
λόμενον τῷ ἁγίῳ καὶ μεγάλῳ Σαββάτῳ· ἈÓάÛÙ·,ἠὁἠ£Âό˜,ἠÎÚῖÓÔÓἠÙὴÓἠÁῆÓ… στίχος· Ὁ
£Âὸ˜ἠἔÛÙËἠἐÓἠÛ˘Ó·ÁˆÁῇἠıÂῶÓ… στίχος· Ἕˆ˜ἠόÙÂἠÎÚίÓÂÙÂἠἀ‰ÈÎί·Ó… στίχος· ∫ÚίÓ·ÙÂ
ὀÚÊ·ÓῷἠÎ·ὶἠÙˆ¯ῷ…Ὕστερον τὸ τελευταῖον· ἈÓάÛÙ·,ἠὁἠ£Âό˜…»33+ ὅπου αὐτὸ τὸ τελευ,
ταῖο ἈÓάÛÙ·+ ὁἠ£Âὸ˜ φέρεται ὡς κάτι νέο σὲ σχέση μὲ τὸ ἁπλὸ μέλος τῶν προηγουμένων
ἐφυμνίων- Στὸ τελευταῖο ἈÓάÛÙ·,ἠὁἠ£Âὸ˜ ἡ ἐκτύλιξη τοῦ μέλους χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν
ἐπιμελημένη καὶ τὴν ἐπιτηδευμένη δουλειὰ τοῦ συνθέτη,μελοποιοῦ- Τὸ φαινόμενο αὐτὸ
φωτογραφίζει τὸ ἔντεχνο μέλος τῆς περισσῆς τῶν ἐνοριακῶν ἀντιφώνων+ τὸν μελοποιητικὸ
τρόπο τῆς ὁποίας ἀντιγράφουν οἱ μελουργοί+ χρησιμοποιώντας ὅλα τὰ καλοφωνικὰ στοι,
χεῖα34-

3- Τὸ κοινωνικό

Τὸ κοινωνικὸ εἶναι ψαλμικὸς στίχος καὶ ἐψάλλετο ὅπως καὶ οἱ προηγούμενες ψαλτὲς
ἑνότητες τῆς εὐχαριστιακῆς Λειτουργίας κατὰ τὸ ἀρχαῖο σύστημα τοῦ ἐνοριακοῦ τρόπου
ψαλμωδίας+ δηλ- σὲ κάθε στίχο τοῦ ψαλμοῦ ἀπὸ τὸν ὁποῖο προερχόταν τὸ κοινωνικὸ τῆς
ἡμέρας ἢ τῆς ἑορτῆς+ ἐπαναλαμβανόταν ὁ ἐπιλεγμένος στίχος,κοινωνικό+ μὲ ἐφύμνιο τὸ
ἈÏÏËÏÔύÈ·- Ἐψάλλετο ὅμως καὶ κατὰ ἕνα δεύτερο τρόπο+ ἀντιφωνικῶς καὶ πάλι ἀπὸ τοὺς
ψάλτες+ χωρὶς τὴν ψαλμώδηση τοῦ στίχου, ἐφυμνίου+ ἀλλὰ μὲ ἐφύμνιο σὲ κάθε στίχο τὸ
ἈÏÏËÏÔύÈ·- Κατὰ τὴ λειτουργία τῶν Ἁποστολικῶν Διαταγῶν+ καθ᾿ ὃν χρόνον κοινω,
νοῦσαν οἱ πιστοί+ ἐψάλλετο ὁ 22ος ψαλμός· «Καὶ ὁ μὲν ἐπίσκοπος διδότω τὴν προσφοράν+
λέγων· ™ῶÌ·ἠ ÃÚÈÛÙÔῦ· καὶ ὁ δεχόμενος λεγέτω· ἈÌήÓ- Ὁ δὲ διάκονος κατεχέτω τὸ
ποτήριον+ καὶ ἐπιδιδοὺς λεγέτω· ∞ἷÌ·ἠ ÃÚÈÛÙÔῦ+ ÔÙήÚÈÔÓἠ ˙ˆῆ˜· καὶ ὁ πίνων λεγέτω·
ἈÌήÓ. Ψαλμὸς δὲ λεγέσθω τριακοστὸς τρίτος+ ἐν τῷ μεταλαμβάνειν πάντας τοὺς λοι,
πούς»35- 

Στὴ Λειτουργία τοῦ Πάσχα+ δὲν ἐψάλλετο –ὅπως ἄλλωστε καὶ σήμερα– κάποιος ψαλ,
μικὸς στίχος ὡς κοινωνικό+ ἀλλὰ ἕνας βραχὺς ὕμνος+ τὸ ™ῶÌ·ἠÃÚÈÛÙÔῦἠ ÌÂÙ·Ïά‚ÂÙÂ
ËÁῆ˜ἠἀı·ÓάÙÔ˘ἠÁÂύÛ·ÛıÂ,ἠἀÏÏËÏÔύÈ·+ ὁ ὁποῖος σύμφωνα μὲ ἕνα Σιναϊτικὸ Κανονάριο

33- Πρβλ- ἐπίσης τὸν κώδικα Κουτλουμουσίου
325+ φ- 0/2q-

34- Ἡ τυπικὴ καὶ ψαλτικὴ δομὴ τῆς ἑνότητος τῶν
ἀλληλουϊαρίων καὶ τοῦ ἈÓάÛÙ·ἠὁἠ£Âὸ˜ μᾶς παραπέμ ,
πει στὸ τελευταῖο τμῆμα τοῦ ἀσματικοῦ Ὄρθρου καὶ
συγκεκριμένα στὸ προκείμενο τοῦ Εὐαγγελίου9 «Εἶτα
ἀνέρχεται εἰς τὸν ἄμβωνα ὁ ἀναγνώστης καὶ λέγει

æ·ÏÌὸ˜ἠ Ùῷἠ¢·‚ί‰·ἠἈÓάÛÙËıÈ,ἠ∫ύÚÈÂἠ ὁἠ£Âό˜ἠÌÔ˘ –
στίχος+ πλ- β΄· ἘÍÔÌÔÏÔÁήÛÔÌ·ίἠÛÔÈ,ἠ∫ύÚÈÂ… – στί,
χος+ πλ- β΄ ∂ὐÊÚ·ÓıήÛÔÌ·ÈἠÎ·ὶἠἀÁ·ÏÏÈάÛÔÌ·ÈἠἐÓἠÛÔί,
∫ύÚÈÂ… – Ἁπὸ χοροῦ· πλ- β΄ ἈÓάÛÙËıÈ,ἠ∫ύÚÈÂ… – ἡ
δοχὴ ἀπὸ χοροῦ· ἈÓάÛÙËıÈ» 'ΕΒΕ 13/5+ φφ- 046u,
047q(-

35- Ρ-F- 0+ 00/8@A-
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τοῦ ι΄,ια΄ αἰ-+ ἐστιχολογεῖτο μὲ ἐξωβιβλικοὺς στίχους ποὺ ἀναφέρονται στὸ χαρμόσυνο
γεγονὸς τῆς Ἁναστάσεως9 
∫ÔÈÓˆÓÈÎόÓ,ἠἦ¯Ô˜ἠÏ.ἠ·΄ἠ™ῶÌ·ἠÃÚÈÛÙÔῦἠÌÂÙ·Ïά‚ÂÙÂ…
ªέÁ·ἠÙὸἠÌ˘ÛÙήÚÈÔÓἠÙῆ˜ἠÛῆ˜,ἠÃÚÈÛÙέ,ἠἀÓ·ÛÙάÛÂˆ˜.ἠ

™ῶÌ·ἠÃÚÈÛÙÔῦἠÌÂÙ·Ïά‚ÂÙÂ…ἠ

¢ÂίÓῳἠ·Ú·ÁέÁÔÓ·˜ἠἑÎὼÓἠάıÔ˜ἠὁἠἀıάÓ·ÙÔ˜ἠZrhb\
™ῶÌ·ἠÃÚÈÛÙÔῦἠÌÂÙ·Ïά‚ÂÙÂ…

ΔόÙÂἠÎ·ὶἠὁἠᾍ‰Ë˜ἠÛ˘Ó·ÓÙήÛ·˜ἠἐÈÎÚάÓıË,ἠÏÔÁÔıÂÙÔύÌÂÓÔ˜ἠ„˘¯ὰ˜ἠἀ·ÈÙÔύÌÂÓÔ˜.
™ῶÌ·…

ΔόÙÂἠÎ·ὶἠª·Úί·ἠἡἠÌ˘ÚίÛ·Û·ἠÂὐÊÚάÓıË,ἠÚÔÛÎ˘ÓήÛ·Û·ἠ£ÂὸÓἠÚὸἠÙÔῦἠÌÓήÌ·ÙÔ˜.ἠ
™ῶÌ·…

∂ἴ·ÙÂἠÙῷἠ¶έÙÚῳἠÎ·ὶἠÙÔῖ˜ἠÏÔÈÔῖ˜ἠἀÔÛÙόÏÔÈ˜,ἠὅÙÈἠἀÓέÛÙËἠἐÎἠÓÂÎÚῶÓἠὁἠἀıάÓ·ÙÔ˜.ἠ
™ῶÌ·ἠÃÚÈÛÙÔῦ…36

Τὸ κοινωνικὸ εἶχε μιὰ ἰδιόρρυθμη ἐξέλιξη- Σὲ Τυπικὸ ποὺ διασώζει τὴν τάξη τοῦ ἁγίου
Σάββα+ διαβάζουμε9 «…Κοινωνικόν· ἘÍËÁέÚıËἠὡ˜ἠὁἠὑÓῶÓἠ∫ύÚÈÔ˜,ἠÎ·ὶἠἀÓέÛÙËἠÛÒ˙ˆÓ
ἡÌᾶ˜- Τοῦτο δὲ λέγεται πλειστάκις+ ἕως οὗ οἱ ἀδελφοὶ ἅπαντες τῶν ἀχράντων μυστηρίων
κοινωνήσωσιν»37- Ἕνα ἄλλο μοναστηριακὸ Τυπικό+ αὐτὸ τῆς μονῆς τῆς Ὑπεραγίας Θεο,
τόκου τῆς Εὐεργέτιδος 'ιβ΄ αἰ-(+ ὁρίζει τριπλῆ ψαλμώδηση τοῦ κοινωνικοῦ· «Κοινωνικόν·
™ῶÌ·ἠÃÚÈÛÙÔῦἠÌÂÙ·Ïά‚ÂÙÂ, ἐκ γ΄»38- Οἱ δύο αὐτὲς διατάξεις φανερώνουν μιὰν ἀλλαγὴ
στὸν τύπο καὶ στὸν τρόπο ψαλμωδήσεως τοῦ κοινωνικοῦ- Ἐνῶ ἀρχικὰ ἐψάλλετο ὁλόκλη,
ρος ὁ ψαλμὸς ποὺ ἔδινε τὸν κοινωνικὸ στίχο+ σιγά, σιγὰ ἔπαψε νὰ στιχολογεῖται ὁ ψαλμὸς
καὶ ἔμεινε μόνον ὁ ἐπιλεγμένος στίχος+ ὁ ὁποῖος πάλι ἐψάλλετο τόσες φορές+ ὅσες ἦταν
ἀπαραίτητες γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ κοινωνία τῶν ἐκκλησιαζομένων- Αὐτὸν τὸν ἕνα στίχο
ἔπλασαν μελικὰ οἱ μεγαλοφυεῖς συνθέτες+ προσδίδοντάς του μελισματικὸ χαρακτῆρα καὶ
μορφή- Καὶ ἀπ᾿ ὁλόκληρο τὸν στίχο,κοινωνικό+ τὴν μεγαλύτερη φροντίδα τους καὶ προ,
σοχὴ ἔστρεψαν στὸ β΄ μέρος του+ δηλ- στὸ ἐφύμνιο ἈÏÏËÏÔύ˚·- Ἔτσι+ ὡς τὰ μέσα περίπου
τοῦ ιη΄ αἰ-+ οἱ μελοποιοὶ ποικίλουν μελισματικὰ τὰ τρία ἈÏÏËÏÔύÈ·+ παρεμβάλλοντας
μεταξὺ αὐτῶν σύντομα νενανίσματα+ ποὺ εἰσάγονται τὴ μία φορὰ μὲ τὸ παρακελευσμα,
τικὸ ÏέÁÂ καὶ τὴν ἄλλη μὲ τὸ άÏÈÓ+ ὥστε νὰ στρέψουν τὴν προσοχὴ τῶν πιστῶν ἀπὸ τὸ
ψαλλόμενο ποιητικὸ κείμενο+ στὶς ἄσημες συλλαβὲς τῶν ἠχημάτων καὶ στὶς ἐπαναλαμ,
βανόμενες συλλαβὲς τοῦ ἈÏÏËÏÔύÈ· καὶ νὰ πετύχουν τὴν ψυχική τους προετοιμασία γιὰ
τὴ θεία κοινωνία-

36- @k- Clhsqhdurjhi+ Nohr`mhd… H+ ὅ-π-+ σ- 063-
37- @k- Clhsqhdurjhi+ Nohr`mhd… HHH+ ὅ-π-+ σ- 54/-

38- @k- Clhsqhdurjhi+ Nohr`mhd… H+ ὅ-π-+ σ- 448-
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Στὶς μέρες μας+ παρ᾿ ὅλο ποὺ τὸ Τυπικὸ καὶ τὰ λειτουργικὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας
ὁρίζουν τὴν ψαλμώδηση τοῦ κοινωνικοῦ στίχου+ ἱερεῖς καὶ ψάλτες στράφηκαν στὴν ἀνα,
ζήτηση διεξόδων ἐκτὸς τῆς παραδεδομένης ὁδοῦ- Οἱ ἰσορροπημένες καὶ εὔρυθμες συνθέσεις
παραμερίσθηκαν καὶ στὴ θέση τοῦ κοινωνικοῦ ἀκούγονται διάφορα ἄλλα+ ἄσχετα πρὸς τὴ
θεία κοινωνία- Γιὰ τὴν εὔτακτη καὶ ὀρθὴ τέλεση τῆς θείας Λειτουργίας θὰ ἦταν καλὸ νὰ
ψάλλεται πάντοτε ὁ διατεταγμένος κοινωνικὸς στίχος+ εἴτε ἀντιφωνικῶς κατὰ τὴν ἀρχαία
ἐνοριακὴ ψαλτικὴ παράδοση εἴτε σὲ ἀργὸ παπαδικὸ μέλος –κι αὐτὸ εἶναι τὸ σωστότερο–
ἔτσι ὥστε νὰ καλύπτεται χρονικῶς+ ὄχι μόνον ἡ προετοιμασία τῆς θείας κοινωνίας καὶ ἡ
κοινωνία τῶν ἱερέων+ ἀλλὰ καὶ ἡ μετάληψη τῶν πιστῶν-

4- Ἡ ψαλμώδηση τοῦ ∫·ÙÂ˘ı˘ÓıήÙˆἠἡἠÚÔÛÂ˘¯ήἠÌÔ˘… στὴ Λειτουργία τῶν Προη,
γιασμένων Δώρων

Ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων τοῦ Βυζαντινοῦ λειτουργικοῦ τύπου
δύναται νὰ χαρακτηρισθεῖ ὡς ἐνοριακὴ ἀκολουθία+ ἕνεκα τῆς ἀρχικῆς συνδέσεώς της
μετὰ τοῦ ἀσματικοῦ Ἑσπερινοῦ+ μετὰ τοῦ ὁποίου «συμβίωνε» σύμφωνα μὲ τὸ ἀρχαῖο
Τυπικὸ τῆς ἁγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως 'χφφ- Τιμίου Σταυροῦ 3/ καὶ Πάτμου
155(4/- Στὰ μοναστήρια ἐπισυνήπτετο στὴν ἀκολουθία τοῦ μοναχικοῦ Ἑσπερινοῦ+ μετὰ δὲ
τὴν ἐπικράτησή του καὶ στοὺς ἐνοριακοὺς ναοὺς ἐτελεῖτο καὶ σ᾿ αὐτοὺς συναπτῶς μετ᾿
αὐτοῦ+ μὲ τὴν ἴδια περίπου μορφὴ ποὺ τελεῖται μέχρι σήμερα- Στὸ μοναχικὸ αὐτὸ σχῆμα+
ἡ Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων συμπεριέλαβε καὶ ὁρισμένα ἀσματικὰ στοιχεῖα+ ἀπὸ τὰ
ὁποῖα ξεχωρίζει ἡ κατὰ τὸ ἐνοριακὸ ἔθος ψαλμώδηση τοῦ ∫·ÙÂ˘ı˘ÓıήÙˆἠ ἡἠ ÚÔÛÂ˘¯ή
ÌÔ˘… 

Ὁ ἐκ τοῦ 03/οῦ ψαλμοῦ προερχόμενος δεύτερος στίχος ∫·ÙÂ˘ı˘ÓıήÙˆἠ ἡἠ ÚÔÛÂ˘¯ή
ÌÔ˘… + ἐπέχει θέση προκειμένου τῶν ἐπακολουθησόντων καινοδιαθηκικῶν περικοπῶν+ οἱ
ὁποῖες σήμερα ἀναγινώσκονται μόνον σὲ ἡμέρες ἑορτῶν καὶ κατὰ τὶς Προηγιασμένες τῆς
Μεγ- Ἑβδομάδος40- Ὁ στίχος αὐτὸς ψάλλεται ἀκόμη καὶ σήμερα κατὰ τὸν προσιδιάζοντα
στὸν ἀσματικὸ τύπο τρόπο –μετὰ τὰ ἐκ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἀναγνώσματα– καὶ
συγκεκριμένα ὡς ἐφύμνιο κατὰ τὴν στιχολογία τῶν τριῶν στίχων –τοῦ α΄+ γ΄ καὶ δ΄– τοῦ
03/οῦ ψαλμοῦ+ κατακλειόμενος διὰ τοῦ ¢όÍ·ἠ¶·ÙÚί…ἠ∫·ίἠÓῦÓ…ἠÎ·ὶ τῆς περισσῆς- 

Στὶς Ἁνθολογίες καὶ στὶς Παπαδικὲς καὶ συγκεκριμένα στὴν ἑνότητα ποὺ περιλαμβά,
νει τὰ μελωδήματα τῆς Προηγιασμένης+ καταγράφεται τὸ μέλος τοῦ ∫·ÙÂ˘ı˘ÓıήÙˆἠἡ
ÚÔÛÂ˘¯ήἠÌÔ˘… + ἐνῶ δίδονται καὶ ὁρισμένες χρήσιμες τυπικὲς ὁδηγίες9 «Ἡ θεία καὶ ἱερὰ
λειτουργία τῆς ἁγίας Τεσσαρακοστῆς τῆς λεγομένης Προηγιασμένης… Ταῦτα ψάλλει ὁ

4/- Βλ- I- L`sdnr+ Kd Sxohjnm cd k` Fq`mcd Éfkhrd+
τόμ- HH+ NB@ 055+ Qnl` 0852+ σσ- 3,7 κ-ἀ- @k-
Clhsqhdurjhi+ Nohr`mhd… H+ ὅ-π-+ σσ- 000,001 κ-ἀ-

40- Βλ- Παν- Ν- Τρεμπέλα+ Μικρὸν Εὐχολόγιον+

τόμ- Β΄+ Ἁθῆναι 0844+ σ- 156- Ἰωάν- Μ- Φουντούλη+
«Ἡ λειτουργία τῶν Προηγιασμένων καὶ αἱ εὐχαὶ τῶν
ἀντιφώνων τοῦ λυχνικοῦ»+ ΕΕΘΣ,ΑΠΘ+ τόμ- ΙΑ΄+
Θεσσαλονίκη 0855+ σ- 177-
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δομέστικος ἐν τῷ ἄμβωνι· ἦχος πλ- β΄ ∫·ÙÂ˘ı˘ÓıήÙˆ – καὶ ἄρχεται ὁ μονοφωνάρης εἰς
ἦχον β΄ ∫ύÚÈÂἠ ἐÎέÎÚ·Í· – πάλιν ὁ μονοφωνάρης· £Ôῦἠ ∫ύÚÈÂ – ὁ μονοφωνάρης· ªὴ
ἐÎÎÏίÓῃ˜ – Καὶ πάλιν ὁ μονοφωνάρης· ∫·ÙÂ˘ı˘ÓıήÙˆἠἡἠÚÔÛÂ˘¯ήἠÌÔ˘ – Ἁσματικὸν ἀπὸ
χοροῦ· ÓÂ·ÓÂ˜ἠ£˘Ûί·ἠἑÛÂÚÈÓή»41-    

Τὰ στοιχεῖα ποὺ παρουσιάσθηκαν ἀνωτέρω συνθέτουν ἐδῶ καὶ αἰῶνες τὸ διάγραμμα
τῆς Λειτουργίας καὶ ἀποτελοῦν –μαζὶ μὲ τὸν χερουβικὸ ὕμνο– τὸν ψαλτικὸ κορμὸ τῶν
τριῶν Λειτουργιῶν τοῦ Βυζαντινοῦ λατρευτικοῦ τύπου- Μὲ τὴν πάροδο ὅμως τοῦ χρόνου+
στὰ στοιχεῖα αὐτά+ ὅπως καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα τῶν νυχθήμερων λατρευτικῶν τελετῶν+
ἐπῆλθαν μεταβολὲς καὶ περιορισμοί- Οἱ περιορισμοὶ αὐτοὶ ἐπηρέασαν κυρίως τὸ ψαλτικὸ
μέρος τῶν στοιχείων αὐτῶν+ μὲ συνέπεια νὰ χάσουν τὴν παραδοσιακή τους μορφὴ καὶ νὰ
λησμονηθεῖ ὁ ἀρχαῖος ἐνοριακὸς τρόπος ψαλμωδήσεως- Παράλληλα+ ἡ δραματικὴ δυνα,
μικὴ καὶ ἔκφραση τῶν στοιχείων αὐτῶν περιορίσθηκε στὴν ἐναλλαγὴ τῶν δύο χορῶν κατὰ
τὴν ψαλμώδηση τῶν ἀντιφώνων+ ἐνῶ ἀτόνισε καὶ ὁ ἐνεργὸς ρόλος τῶν ὑπολοίπων ψαλτῶν
τόσο στὰ ψαλλόμενα ὅσο καὶ στὰ τελούμενα ἐν γένει- Σήμερα+ δυστυχῶς+ τὸ λειτουργικὸ
καὶ ψαλτικὸ βάρος ἔχει πέσει σ᾿ ἄλλα σημεῖα τῆς εὐχαριστιακῆς Λειτουργίας+ μὲ ἀποτέ,
λεσμα οἱ γνήσιοι τύποι τῶν προειρημένων στοιχείων καὶ οἱ περίφημες μελοποιήσεις αὐτῶν
χρόνο μὲ τὸ χρόνο νὰ γνωρίζουν ὁλοένα καὶ μεγαλύτερους ψαλτικοὺς περιορισμοὺς καὶ στὴ
θέση τους νὰ ψάλλονται καὶ νὰ ἀκούγονται διάφορα ἄλλα ἐξωτυπικὰ στοιχεῖα- Σὲ ’μᾶς+
δὲν ἀπομένει πλέον τίποτα ἄλλο ἀπὸ τὸ νὰ ἐπιζητοῦμε τὴν ὁμοιότυπη καὶ εὐσχήμονη τέλε,
ση τῶν ἱερῶν προσευχῶν+ μέσα στὶς ὁποῖες θὰ βροῦν ξανὰ τὴ θέση τους τὰ ἀνυπέρβλητα
δημιουργήματα τῆς βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς μελοποιίας-   

41- Κουτλουμουσίου 346+ φφ- 113q,114u- Πρβλ-
καὶ τὰ χφφ- Κουτλουμουσίου 288+ φφ- 001u,002u-

Κουτλουμουσίου 345+ φφ- 00/u,000u- ΕΒΕ 1347+ φφ-
061u,062u- ΕΒΕ 1511+ φφ- 258q,26/q κ-ἀ-
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