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ΤΟ «ΟΛΟΝ» ΚΑΙ ΤΑ «ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ» 
ΣΤΗΝ ΨΑΛΤΙΚΗ 

 
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
Ἡ ἀνανέωση, ἀναμόρφωση, ἴσως - ἴσως ἡ ἀποκατάσταση τῆς Ψαλμῳδίας ὡς λατρευτικῆς 

τέχνης, δὲν μπορεῖ νὰ γίνει μόνο ἀπὸ τὴ βαθιὰ καὶ εὐρεῖα γνώση τῆς θεωρίας τῆς μουσικῆς, τῆς 
ἱστορίας ἢ τῆς παλαιογραφίας, ἀλλὰ ἀπαιτεῖ, πρῶτα ἀπ’ ὅλα, τὴ μελέτη καὶ τὴν υἱοθέτηση τῶν 
θεολογικῶν προϋποθέσεων τῆς Ψαλμῳδίας, ὅπως αὐτὲς παραδίδονται ἀπὸ τὸν Κυριακό, ἀποστολικὸ 
καὶ πατερικὸ λόγο. Ἄραγε, ὑπάρχει ἕνα "ὅλον" στὴν Ψαλτικὴ καὶ τί εἶναι αὐτό; Ποιὰ εἶναι τὰ 
ἐπιμέρους στοιχεῖα ποῦ συνθέτουν τὸ "ὅλον" στὴν Ψαλμῳδία; Πῶς συσχετίζεται ἡ Ψαλμῳδία ὡς 
"ὅλον", μὲ τὴν ἔννοια τοῦ «Ὅλου» στὴν Ὀρθόδοξο θεολογία; 

 
 
ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 
 
Πανοσιολογιώτατοι καὶ αἰδεσιμολογιώτατοι Πατέρες, 
ἐλλογιμώτατοι καὶ μουσικολογιώτατοι κ. κ. συνάδελφοι, μέλη τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς 

τοῦ συνεδρίου καὶ λοιποὶ ἐλλογιμώτατοι κ. κ. Καθηγητές, ἰδίως τῆς ἀδελφοῦ Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης 
Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης, 

ἀξιότιμοι μουσικώτατοι κ. κ. Πρόεδροι τῶν Ἱεροψαλτικῶν Σωματείων τῆς Κρήτης καὶ μέλη 
τῶν ΔΣ αὐτῶν, ἐκ τῶν ὁποίων καὶ μέλη τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ συνεδρίου, 

μουσικολογιώτατοι τιμώμενοι εἰς τὸ παρὸν συνέδριο, 
μουσικότατοι καθηγητὲς τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ λοιποὶ συνάδελφοι ἱεροψάλτες, 
κυρίες καὶ κύριοι, 
 

ἐπιτρέψτε μου, πρὶν ἀπὸ ὁ,τιδήποτε ἄλλο, νὰ ἐπιβραβεύσω καὶ συγχαρῶ τοὺς ἐμπνευστὲς 
τοῦ συνεδρίου, ὅσους ἐργάστηκαν γιὰ τὴν ὀργάνωση καὶ συνεχίζουν νὰ κοπιάζουν γιὰ τὴν διεξαγωγή 
του, ἔπειτα δὲ νὰ εὐχαριστήσω εἰλικρινῶς καὶ νὰ ἐκφράσω εὐγνωμοσύνη γιὰ τὴν τιμὴ ποὺ μοῦ γίνεται 
νὰ συμμετέχω σὲ αὐτὸ καὶ ὡς μέλος τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς. Ἰδιαιτέρως, ἀναπαύομαι καὶ 
χαίρω γιὰ τὸ γεγονός, ὅτι τὸ συνέδριο, ἂν καὶ ἄρχισε νὰ σχεδιάζεται ἀπὸ ἱεροψαλτικοὺς φορεῖς ὡς 
ἱεροψαλτικό, ὁλοκληρώνεται ὡς ἐπιστημονικό, ἔχοντας ἤδη θίξει πολλὰ καὶ ἀξιόλογα ζητήματα, ποὺ 
ἀπασχολοῦν τὴν γενικότερη ἐπιστημονικὴ ἔρευνα περὶ τὴν Ψαλτική. Αὐτὸ ἀποδεικνύει, ὅτι ἡ ἐπιστήμη 
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τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας εὑρίσκει, ἐπιτέλους, ἐρείσματα στὸν ἱεροψαλτικὸ κόσμο, μάλιστα τῆς 
μεγαλονήσου Κρήτης καὶ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς της, στὸν ἱεροψαλτικὸ κόσμο, ὁ ὁποῖος, πλέον, ἀναζητᾶ 
αὐθεντικότερες καὶ γνησιότερες μορφὲς καὶ δομὲς ἐκφράσεως τῆς λατρευτικῆς μουσικῆς τῆς μίας, 
ἁγίας, καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας. 

 
ΑΝΤΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
 

Προσωπικῶς, ἐπέλεξα θέμα ὄχι ἀκραιφνῶς μουσικολογικὸ ὑπὸ τὴν στενὴ ἔννοια τοῦ ὄρου 
στρέφομαι τακτικὰ στὴν θεολογικὴ ἀνάλυση τοῦ πράγματος, διότι εἶμαι ἀπολύτως πεπεισμένος, ὅτι 
ἡ ἀνανέωση, ἀναμόρφωση, ἴσως καὶ ἀποκατάσταση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, ὡς λατρευτικῆς 
τέχνης, δὲν δύνανται νὰ ἐπέλθουν μόνον ἀπὸ τὴν εἰς βάθος καὶ πλάτος γνώση τῆς μουσικῆς θεωρίας, 
τῆς ἱστορίας ἢ τῆς παλαιογραφίας της ἀπαιτεῖται, πρωτίστως καὶ κυρίως, μελέτη καὶ υἱοθέτηση τῶν 
θεολογικῶν προϋποθέσεων τῆς Ψαλμῳδίας, ὅπως αὐτὲς παραδίδονται ἀπὸ τὸν κυριακό, τὸν 
ἀποστολικὸ καὶ τὸν πατερικὸ λόγο. Αὐτὸς ὁ λόγος / Λόγος εἶναι ἡ πρώτη καὶ κυρία Παράδοση καὶ τῆς 
Ψαλτικῆς ἐντός της Ἐκκλησίας1, ποὺ εἶναι ὁ νέος Παράδεισος τῆς Τρυφῆς, καὶ αὐτὴν τὴν Παράδοση 
ὀφείλουμε «ἐργάζεσθαι καὶ φυλάσσειν»2 κατὰ τὴν Ψαλμῳδία καὶ διὰ τῆς Ψαλμῳδίας. 

Παρακαλῶ, μόνον, ὅσα εἰπωθοῦν ἐν συνεχείᾳ, νὰ ἐκληφθοῦν ὡς ἁπλὴ ὑπόμνηση ἤδη γνωστῶν 
ζητημάτων, τὰ ὁποῖα κατατίθενται στὸ ἐν λόγῳ συνέδριο ὄχι μὲ διάθεση διδακτικὴ ἢ κηρυκτική μὴ 
γένοιτο. Τὸ τονίζω αὐτὸ καὶ παρακαλῶ, μὴ εὑρεθῆ ἔστω ἕνας, νὰ μοῦ καταλογίσει τὸ ἐκ τοῦ βιβλίου 
τοῦ Ἰὼβ ἀπόφθεγμα, «Τί γὰρ οἶδᾳς, ὃ οὐκ οἴδαμεν; ἢ τί συνίεις σύ, ὃ οὐ καὶ ἠμεῖς;»3 Οὔτε νὰ εὑρεθῆ 
κανεὶς νὰ ἀναφωνήσει ἐμπαικτικῶς, «ἢ καὶ Σαοὺλ ἐν προφήταις;»4 

 
ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ 
 

Μὴ χρονοτριβώντας ἄλλο, θὰ ξεκινήσω, διευκρινίζοντας τὴν ἔννοια «Ὅλον», συμφώνως πρὸς 
ὅσα κατάφερα νὰ συλλέξω ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξο θεολογία καὶ ἔπειτα θὰ ἀποπειραθῶ, νὰ συσχετίσω 
τὴν ἔννοια τοῦ «Ὅλου» μὲ τὴν λατρευτικὴ Ψαλμῳδία. Τὸ πρᾶγμα ὁμοιάζει, κάπως, μὲ ἐκεῖνο τὸ 
αἴνιγμα, ποὺ ἔθεσε ὁ Σαμψὼν στοὺς ἐχθρούς του τὸ «τί βρωτὸν ἐξῆλθεν ἐκ βιβρώσκοντος καὶ ἀπὸ 
ἰσχυροῦ γλυκύ;» Ἐκεῖνοι μὲν «οὐκ ἠδύναντο ἀπαγγεῖλαι τὸ πρόβλημα ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας»5, ἐμεῖς δὲ 
σήμερα, διὰ τῆς Χάριτος, γνωρίζουμε νὰ ἀπαντήσωμε: «Τί γλυκύτερον μέλιτος, καὶ τί ἰσχυρότερον 
λέοντος;»6

 ὅπου, «λέων ἰσχυρὸς» ἡ Πίστη, διὰ τῆς Ὀρθοδόξου θεολογίας ἐκφραζομένη, ἐνῶ «μέλι 
γλυκύτατον» ἡ καθαρὰ εὐχὴ7 καὶ ἡ καρδιακὴ Ψαλμῳδία. 
                                                           
1  Ψαλμός ριη΄, 9: «Ἐν τίνι κατορθώσει νεώτερος τὴν ὁδὸν αὐτοῦ; ἐν τῷ φυλάξασθαι τοὺς λόγους σου.» 
2  Γένεσις, β΄, 15: «Καὶ ἔλαβε ὁ Κύριος ὁ Θεὸς τὸ ἄνθρωπον, ὅν ἔπλασε, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν τῷ 
παραδείσῳ τῆς τρυφῆς, ἐργάζεσθαι αὐτὸν καὶ φυλάσσειν.» 
3  Ἰώβ, ιε΄, 9. 
4  Βασιλειῶν Α΄, ι΄, 11-12: «Καὶ εἶπεν ὁ λαὸς ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ· τί τοῦτο τὸ γεγονὸς τῷ 
υἱῷ Κίς; ἦ καὶ Σαοὺλ ἐν προφήταις; 12 καὶ ἀπεκρίθη τις αὐτῶν καὶ εἶπε· καὶ τίς πατὴρ αὐτοῦ; καὶ διὰ 
τοῦτο ἐγενήθη εἰς παραβολήν, ἦ καὶ Σαοὺλ ἐν προφήταις;» 
5  Κριταί, ιδ΄, 14: «Καὶ εἶπεν αὐτοῖς· τί βρωτὸν ἐξῆλθεν ἐκ βιβρώσκοντος καὶ ἀπὸ ἰσχυροῦ γλυκύ; καὶ 
οὐκ ἠδύναντο ἀπαγγεῖλαι τὸ πρόβλημα ἐπί τρεῖς ἡμέρας.» 
6  Κριταί, ιδ΄, 18: «Καὶ εἶπαν αὐτῷ οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι τὸν 
ἥλιον· τί γλυκύτερον μέλιτος, καὶ τί ἰσχυρότερον λέοντος;»  
7  Ἰώβ, ις΄, 17: «Ἄδικον οὐδὲν ἦν ἐν χερσί μου, εὐχὴ δέ μου καθαρά.» 



Α΄. Τὸ «Ὅλον» στὴν Ὀρθόδοξη θεολογία 
Ὡς γνωστόν, ἡ Ὀρθόδοξος θεολογία ἔχει ἕναν ἰδιάζοντα τρόπο νὰ περιγράφει τὰ τῆς πίστεως. 

Ἔτσι, ἄλλοτε διατυπώνει τὸ δόγμα καταφατικῶς ἢ θετικῶς, ἄλλοτε ἀποφατικῶς ἢ ἀρνητικῶς καὶ 
ἄλλοτε καὶ μὲ τοὺς δύο τρόπους συγχρόνως, στὶς περιπτώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες ἡ ἀνθρώπινη διάνοια 
ἀδυνατεῖ νὰ συλλάβει καὶ ὁ ἀνθρώπινος λόγος εἶναι ἀνεπαρκὴς νὰ διατυπώσει τὴν οὐσία τῆς πίστεως. 
Ἡ πραγματικότητα ἀλλὰ καὶ ἀναγκαιότητα αὐτοῦ τοῦ γεγονότος εἶναι ἀδιανόητη καὶ ἀσύλληπτη 
ἀπὸ τὸν ὀρθολογισμὸ τῆς πάσης φύσεως αἱρέσεως, εἶναι δὲ ἐκεῖνο ἀκριβῶς τὸ στοιχεῖο, διὰ τοῦ ὁποίου 
ὁ Θεὸς δοκιμάζει καὶ πιστοποιεῖ τὴν πίστη τοῦ λαοῦ του8. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὅμως, μὲ τὸν 
τρόπο αὐτὸ διασφαλίζεται ἡ ἐλευθερία τοῦ προσώπου, καθώς, ἐὰν ὅλα στὸ δόγμα ἦσαν 
ἀποκεκαλυμμένα, σαφῆ καὶ κατανοητά, ἡ προαίρεση τοῦ ἀνθρώπου δὲν θὰ ἔπαιζε κανένα ρόλο, ἡ δὲ 
πίστη θὰ ἦταν προϊὸν πειθαναγκασμοῦ. Ἔτσι, ὁ ἄνθρωπος ἔχει τὴν εὐκαιρία νὰ προσφέρει στὸν Ἅγιο 
Τριαδικὸ Θεὸ τὸν πλοῦτο τῶν ἀρετῶν του, κυρίως τῆς ταπεινώσεως, τῆς ὑπακοῆς καὶ τῆς ἀγάπης, 
διὰ τῶν ὁποίων ἀποδέχεται ὁλόκληρο καὶ ὡς «Ὅλον» τὸν λόγο / Λόγο τοῦ Θεοῦ, ἢ -ἀντιθέτως- νὰ 
ἀποκαλύψει τὸν βόρβορο τῶν παθῶν τῆς φιλαυτίας, τῆς φιληδονίας καὶ τῆς φιλαργυρίας, ποὺ κρύ-
βει ἢ καλλιεργεῖ ἐπιμελῶς ἐντὸς τοῦ ἐγώ του, πάθη ποὺ ἀπορρίπτουν τὴν πίστη ἢ -χειρότερα- παρά-
γουν μία ἰδιάζουσα, αὐτόνομη, ἐπιλεκτικὴ καὶ αὐτοπροσαρμοζόμενη πίστη εἰς βάρος τοῦ «Ὅλου». 

 «Ὅλον» ἡ πίστη. Ἤδη, λοιπόν, μὲ ὅσα μόλις εἰπώθηκαν, δόθηκε -ἔστω ἔμμεσα- ἕνας πρῶτος 
προσδιορισμὸς τοῦ «Ὅλου» καὶ αὐτὸ εἶναι ἡ «καθολικὴ» πίστη. Αὐτὴ ἀποτελεῖ «Ὅλον», διότι δὲν 
εἶναι ἄλλο ἀπὸ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, τὸν ἐκπεφρασμένο στὴν Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη διὰ τοῦ Λόγου 
τοῦ Πατρός, ὁ Ὁποῖος ἀποτελεῖ τὴν «Μία» Ὁδό, Ἀλήθεια καὶ Ζωή «Μία», ὄχι ἀπὸ τὶς πολλές, 
ἀλλὰ «Μία» τὴν μόνη. «Ὅλον», βεβαίως, ἡ πίστη, ἀλλά, φυσικά, μὲ πολλὰ καὶ σύνθετα «ἐπιμέρους» 
στοιχεῖα ἐκφράσεως καὶ διατυπώσεως, τὰ ὁποία, πάντως, σὲ καμμία περίπτωση δὲν ἀναιροῦν ἢ δὲν 
διασποῦν τὸ «Ὅλον». Ὅταν ἀναιροῦν ἢ διασποῦν τὸ «Ὅλον», ἀποβαίνουν αἵρεση. 

 «Ὅλον» ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς Θεὸς καὶ ἡ «Βασιλεία τοῦ Θεοῦ». «Βασιλεία τοῦ Θεοῦ» εἶναι 
αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς Θεός, ὁ Ὁποῖος, διὰ τῆς Τριαδικότητος καὶ διὰ τῆς Ἑνότητος τῆς 
Οὐσίας Του, ἀποτελεῖ στὴν πραγματικότητα τὸ μόνον ὄντως «Ὅλον». Ἡ φράση τοῦ Κυρίου «Ἐγὼ 
καὶ ὁ Πατὴρ ἕν ἐσμεν»9 μαρτυρεῖ αὐτὴν τὴν ὑπερβατικὴ γιὰ τὸν ἀνθρώπινο νοῦ Ἑνότητα - «Ὁλότητα» 
τῆς «ὁμοουσίου καὶ ἀχωρίστου Τριάδος». Ἡ δὲ διὰ τῆς σωτηρίας εἴσοδος τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ 
στὴν «Βασιλεία» Του, δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ ἐνσωμάτωση τοῦ τελευταίου σὲ αὐτὸ τὸ «Ὅλον».  

 «Ὅλον» ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Τέλειος Θεὸς καὶ τέλειος ἄνθρωπος ὁ Κύριος, ἐντούτοις οἱ δύο 
φύσεις Του εἶναι ἕνα «Ὅλον», «ἀσύγχυτον καὶ ἀδιαίρετον» ἀϊδίως, ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν ὀντολογικῶς 
ἐνσώματο Ἀνάληψή Του εἰς τοὺς Οὐρανούς.  

 «Ὅλον» ἡ Ἁγία Γραφή. Ἕνα ἑνιαῖο καὶ ἀδιάσπαστο «Ὅλον» ἀποτελεῖ ἡ Ἁγία Γραφή, 
ἐπιμερισμένη σὲ Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη, αὐτὲς δὲ μὲ τὴν σειρά τους σὲ πολλὰ ἐπιμέρους βιβλία, 
κεφάλαια, στίχους, ἡμιστίχια καὶ λοιπά. Ἐντούτοις, ἡ Ἁγία Γραφὴ εἶναι ἕνα καὶ μοναδικὸ «Ὅλον», 
ἐφόσον, οὔτε ἡ ΠΔ νοεῖται χωρὶς τὴν ΚΔ, οὔτε ἡ ΚΔ κατανοεῖται ἄνευ τῆς ΠΔ, ἀποτελοῦν δὲ συ-
ναμφότερες, ἀπὸ τὴν Γένεση ἕως τὴν Ἀποκάλυψη, τὴν περιγραφὴ τοῦ σχεδίου τῆς Οἰκονομίας τοῦ 
Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ πεπτωκότος Ἀδάμ. Καὶ εἶναι «Ὅλον» ἡ Ἁγία Γραφή, 

                                                           
8  Ματθ., κα΄, 20 - 22: «Καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες· Πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ 
συκῆ; 21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ 
μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, ἂρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, 
γενήσεται· 22 καὶ πάντα ὅσα ἐὰν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, λήψεσθε.» 
9  Ἰωάν., ι΄, 30. 



διότι εἶναι ὄντως θεόπνευστη, διότι εἶναι ὁ λόγος τοῦ Κυρίου, ἀπὸ τὸν ὁποῖο δὲν δύναται μία «κεραία» ἢ 
ἕνα «γιῶτα» νὰ ἀφαιρεθεῖ ἢ νὰ προστεθεῖ ἀνὰ τοὺς αἰῶνας10. 

 «Ὅλον» ἡ Κυρία Θεοτόκος. Στὴν Θεοτόκο εὑρίσκεται τὸ «Ὅλον» τῆς ἀρετῆς, κατὰ τὸ 
ἀνθρωπίνως ἐφικτὸν καί, παρὰ τὰ ἐπιμέρους στοιχεῖα φθορᾶς, τὰ ὁποία ἀναποφεύκτως ὑφίσταται ἡ 
Μαρία στὸν ἐπίγειο βίο της (γήρανση, κοίμηση), διατηρεῖ «ἀδιαφθόρως» αὐτὸ τὸ «Ὅλον» τῆς ἀρετῆς.  

 «Ὅλον» ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ. Λέγοντας Ἐκκλησία, συνήθως νοοοῦμε τὰ ἐπιμέρους 
στοιχεῖα τῆς Ἐκκλησίας, Ναούς, τοπικὲς Ἐκκλησίες ἢ τὴν «κατ’ οἶκον» Ἐκκλησία, ὅμως, ἡ 
Ἐκκλησία ὡς «Ὅλον» δὲν εἶναι ἄλλο ἀπὸ αὐτὸν τὸν Ἅγιο Τριαδικὸ Θεό, ὁ ὁποῖος διευρύνει αὐτὴν 
διαρκῶς μὲ τὰ πνευματικὰ καὶ ὑλικὰ δημιουργήματά του, τοὺς Ἀγγέλους καὶ τοὺς ἀνθρώπους, 
ἀσχέτως τοῦ πότε ἐγκαθιδρύεται ἐπὶ γῆς ὡς θεοσύστατος Ὀργανισμὸς καὶ «Σῶμα Χριστοῦ» ἢ γιὰ 
νὰ τὸ πῶ ὀρθῶς, ἀσχέτως πότε ὁ ἄνθρωπος ἀντιλαμβάνεται τὴν ἐπὶ γῆς συγκρότηση τῆς Ἐκκλησίας 
(ἢ ἐπὶ γῆς τὴν συγκρότηση τῆς Ἐκκλησίας).  

 «Ὅλον» ἡ Θεία Λατρεία τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ὁμοίως, μιλῶντας περὶ τῆς Θείας 
Λατρείας, σχεδὸν πάντοτε στὰ ἐπιμέρους αὐτῆς ἀναφερόμαστε: στὶς ἱερὲς Ἀκολουθίες, στὰ Μυστή-
ρια, στὴν Θεία Λειτουργία, στὴν κατὰ μόνας Λατρεία τοῦ Κυρίου, στὸ τυπικοτελετουργικὸ αὐτῆς 
μέρος καί, γενικῶς, στὶς λατρευτικὲς πράξεις μας ἢ προσφορές μας. Ἐντούτοις, ὅλα τὰ ἀνωτέρω δὲν 
ἀποτελοῦν τὸ «Ὅλον» τῆς Θείας Λατρείας, ἀλλὰ εἶναι μερικὰ μόνον στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα ὁ ἄνθρωπος 
μὲ τὶς εὐτελεῖς δυνάμεις τοῦ «προσθέτει» στὴν ἀέναο καὶ αἰώνιο Λατρεία τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ 
ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία Του, ὅπως αὐτὴ ἤδη περιεγράφη. Γιὰ νὰ γίνω λίγο περιγραφικότερος, ὁ Κύριος 
λατρεύεται ἀδιαλείπτως, ἀκαταπαύστως καὶ ἀκοιμήτως ἀπὸ τοὺς ἁγίους Ἀγγέλους Του καὶ ἀπὸ τὸ 
τμῆμα τῆς Ἐκκλησίας Του, τὸ ὁποῖο συμβατικῶς χαρακτηρίζουμε ὡς «θριαμβεύουσα» Ἐκκλησία. 
Λατρεύεται ἐν χρόνῳ καὶ θὰ λατρεύεται ἀχρόνως καὶ αἰωνίως μετὰ τὴν Δευτέρα Ἔλευσή Του. Αὐτὸ 
τὸ ὁποῖο οἱ θνητοὶ ἄνθρωποι καλοῦμε Λατρεία, συγκριτικῶς (τὸ τονίζω: συγκριτικῶς) εἶναι μερικὰ 
μόνον -ἐπιτρέψτε μου τὴν ἀναίδεια- «σκουπίδια», ποὺ ἐπιρρίπτουμε -ἢ ἔστω ἐπιπροσθέτουμε- στὴν 
«καθαρὰ Λατρεία» τοῦ Κυρίου, τὰ ὁποία, πάντως, ὁ Πανάγαθος μακροθύμως ἀποδέχεται. (Ἐδῶ 
ἐμπίπτει καὶ ἡ Ψαλμῳδία, γιὰ τὴν ὁποία θὰ κάνω εἰδικὸ λόγο λίγο παρακάτω.) Ἀκόμη καὶ οἱ περί-
φημες βυζαντινὲς Μονὲς τῶν Ἀκοιμήτων -ἄς μου ἐπιτραπεῖ, πάλι, νὰ πῶ- προσέφεραν μὲν μία 
ἐντατικότερη καὶ συστηματικώτερη, μία ὁλονυχθήμερη ἔκφραση Λατρείας, ἀλλὰ ὄχι τὴν Λατρεία ὡς 
«Ὅλον». Ἡ Λατρεία ὡς «Ὅλον» ἐκφράζεται ἐκπληκτικὰ μὲ τοὺς ψαλμικοὺς στίχους τοῦ ΙΗ΄ 
Ψαλμού11: «2 Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα. 3 
ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ ἐρεύγεται ρῆμα, καὶ νὺξ νυκτὶ ἀναγγέλλει γνῶσιν. 4 οὐκ εἰσὶ λαλιαὶ οὐδὲ λόγοι, ὧν 
οὐχὶ ἀκούονται αἱ φωναὶ αὐτῶν· 5 εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς 
οἰκουμένης τὰ ρήματα αὐτῶν…». Σύσσωμη ἡ Δημιουργία, πνευματικὴ καὶ ὑλική, ἔμψυχη καὶ 
ἄψυχη, ἔμβια καὶ μή, δοξάζει ἀκαταπαύστως τὸν Ἅγιο Τριαδικὸ Θεό, ἡ δὲ ἐξάπλωση τοῦ Εὐαγγε-
λίου «εἰς πᾶσαν τὴν γῆν» ἔχει μία ἐκπληκτικὴ συνέπεια: Κάθε στιγμὴ τῆς ἀδιαλείπτου ροῆς τοῦ 
κτιστοῦ χρόνου, καθὼς τὸ φῶς τῆς αὐγῆς στιγμὴ - στιγμὴ ἁπλώνεται στὴν ὑφήλιο, διαρκῶς ξεκινᾶ 
μία νέα Θεία Λειτουργία, διαρκῶς κάπου προσκομίζεται καὶ κάπου θυσιάζεται «ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ ὁ 

                                                           
10  Ματθ., ε΄, 17 - 19: «Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας· οὐκ ἦλθον 
καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι. 18 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία 
κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται. 19 ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ μίαν τῶν ἐντολῶν τούτων 
τῶν ἐλαχίστων καὶ διδάξῃ οὕτως τοὺς ἀνθρώπους, ἐλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν· ὃς 
δ’ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 
11  Ψαλμός ιη΄ (ιθ΄), στίχοι 2 - 5. «Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυΐδ.» 



αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου»12 καὶ κάπου ἀλλοῦ ὁλοκληρώνεται ἡ Κοινωνία τοῦ πιστοῦ λαοῦ μὲ 
τὸν Θεό του. Τὸ «Ὅλον» τῆς Θείας Λατρείας ἐκφράζεται μὲ τὴν ἀκατάπαυστο δοξολογία καὶ Εὐ-
χαριστία τῆς Ἐκκλησίας. 

 Ἡ Θεία Λειτουργία ὡς «Ὅλον». Ἐδῶ δὲ θὰ πολυπραγμονήσω εἶναι γνωστό, ὅτι ἡ Θεία Λει-
τουργία εἶναι ὁ χῶρος τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ (τοῦ Οὐρανίου Ἄρτου), ὅπου ἀποκαλύπτεται 
«Ὅλος» ὁ Χριστὸς στὸν «ὅλο» ἄνθρωπο καὶ ὅπου προσφέρεται «Ὅλος» ὁ Χριστὸς στὰ μέλη τῆς 
Ἐκκλησίας Του, χωρὶς ποτὲ νὰ δαπανᾶται ἢ νὰ ἐξαντλεῖται, ἐνῶ συνάμα «ὅλος» ὁ πιστὸς προσλαμ-
βάνεται ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ συσσωματώνεται στὸν Χριστό. 

 «Ὅλον» ὁ ἄνθρωπος. Ἀναπόφευκτα, μετὰ ἀπὸ τὰ παραπάνω, θυμᾶται κανεὶς ὅτι καὶ ὁ 
ἄνθρωπος εἶναι ἕνα «ὅλον» καὶ δὲν ἐπιμερίζεται σὲ σῶμα, πνεῦμα καὶ ψυχή. «Ὅλος» προσλαμβάνε-
ται ἀπὸ τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ κατὰ τὴν Θεία Κοινωνία, «ὅλος» θὰ ἀναστηθεῖ κατὰ τὴν Μέλλουσα Κρίση, 
«ὅλος» θὰ μετέχει τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἢ τῆς αἰωνίου Κολάσεως. Ἄλλως, πῶς θὰ ἦταν τὸ σῶμα 
μας «ναὸς τοῦ ἐν ἡμῖν Ἁγίου Πνεύματος»13; 

 
Ὅλα τὰ ἀνωτέρω, ὅσα ἐνδεικτικῶς ἕως τώρα εἰπώθηκαν, καὶ πολλὰ ἀκόμη, εἶναι στοιχεῖα τῆς 

Ὀρθοδόξου θεολογίας, τοῦ δόγματος, δηλαδή, τὰ ὁποία δοκιμάζουν σκληρὰ καὶ σταθμίζουν ἀκριβῶς 
τὴν πίστη τοῦ ἀνθρώπου. Ἐπιζητοῦν τὴν ματαίωση τοῦ ὀρθολογισμοῦ του καὶ τὴν ἐγκάρδια προσή-
λωσή του στὸν λόγο / Λόγο τοῦ Θεοῦ χωρὶς ἀμφισβήτηση, μὲ ὑπακοή, ταπείνωση καὶ ἀγάπη. Αὐτό, 
ὅμως, δὲν εἶναι κάτι εὔκολο, ἰδιαιτέρως κατὰ τὴν μεταπτωτικὴ ἐποχή, κατὰ τὴν ὁποία ὁ διάβολος 
ἀπέκτησε ἐξουσίες ἐπὶ τοῦ ἀνθρώπου καὶ ἐπὶ τῶν λοιπῶν δημιουργημάτων τοῦ Θεοῦ. Μία ἀπὸ αὐτὲς 
τὶς ἐξουσίες του εἶναι ἡ πλάνη, διὰ τῆς ἐπιβολῆς πονηρῶν λογισμῶν, ἀκόμη καὶ ἡ πλήρης κυβέρνηση 
τοῦ νοῦ τοῦ ἀνθρώπου. Ἀλλά, καὶ ὁ Θεὸς δὲν ἀφήνει ἕρμαιο τὸ πλάσμα Του. Πέρα ἀπὸ τὴν κορυφαία 
πράξη «κενώσεως» (τὸ «κέ-», ἐννοεῖται, μὲ ἔψιλον), τὴν ἐνσάρκωση καὶ τὴν σταυρική Του Θυσία, διὰ 
τῆς ὁποίας ἀπεργάζεται τὴν σωτηρία τοῦ λαοῦ Του, ἔχει οἰκονομίσει πολλὰ ἄλλα στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα 
παρατηρῶντας καὶ μελετῶντας ὁ ἄνθρωπος, μπορεῖ νὰ ἀνάγεται καὶ νὰ «κατανοεῖ» (φυσικά, τὸ 
«κατανοεῖ» ἐντὸς εἰσαγωγικῶν) -καλλίτερα, νὰ ὑποψιάζεται, νὰ ὑποπτεύεται- τὴν φύση τοῦ Θεοῦ, 
ἐφόσον ἐπιθυμεῖ καὶ ἀναζητᾶ κάτι τέτοιο, βεβαίως. Στοιχεῖα αὐτῆς τῆς ἐμμέσου ἀποκαλύψεως τοῦ 
Θεοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο, πολλὰ καὶ ποικίλα, εἶναι διάσπαρτα στὴν δημιουργία καὶ στὴν Ἁγία Γρα-
φή. Ἔχουν ἀναδειχθεῖ ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοροῦν δὲ καὶ τὸ ἐν λόγῳ τεράστιο 
θέμα τοῦ «Ὅλου» στὸ Ὀρθόδοξο δόγμα. Ὡς πολὺ γνωστὰ σὲ ὅλους, δὲν εἶναι τοῦ παρόντος νὰ 
ἀναφερθοῦν ἐδῶ. Ἄς μου ἐπιτραπεῖ μόνο νὰ σημειώσω, δύο - τρία παραδείγματα: 

Ἐξετάζοντας τὴν Δημουργία, ἡ τεχνολογία τῶν πλέον πρόσφατων αἰώνων μᾶς διευκόλυνε νὰ 
ἀνακαλύψουμε τὴν δομὴ τῶν ὑλικῶν σωμάτων, μελετῶντας ἐξονυχιστικῶς τὸν λεγόμενο μικρόκοσμο. 
Πρὶν ἀπὸ μερικοὺς αἰῶνες, ὁ ἀνθρώπινος νοῦς ἀδυνατοῦσε νὰ διανοηθεῖ, ὅτι μία πέτρα, ἐπὶ παραδείγ-
ματι, ἡ ὁποία θεωρεῖται καὶ εἶναι ἕνα «ὅλον», μποροῦσε νὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἑκατομμύρια μικρότερα 
σωματίδια. Ὁμοίως, καὶ τὸ ἴδιο τὸ σῶμα του. Καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, στὸν μακρόκοσμο, ἡ 
ἀνακάλυψη ὅλο περισσοτέρων ἢ ὅλο πιὸ ἀπομακρυσμένων οὐρανίων σωμάτων, παρέχει, ἀντιστοίχως, 
ὁλοένα καὶ πλουσιότερη γνώση γιὰ τὰ «ἐπιμέρους» δομικὰ στοιχεῖα τοῦ σύμπαντος, ὡς ἑνὸς «ὅλου». 
Ἐὰν θελήσουμε νὰ θεολογήσουμε εἰλικρινῶς ἐπ’ αὐτῶν τῶν δύο παραδειγμάτων, εἴμαστε ὑποχρεωμένοι 
νὰ δοῦμε σὲ αὐτὰ -ἐκτὸς τῶν ἄλλων- τὴν εὐσπλαγχνία τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος μᾶς 

                                                           
12  Ἰωάν., α΄, 29. 
13  Κορινθίους Α΄, στ΄, 19 - 20: «ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός 
ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; 20 ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς.» 



παρέχει ἐρείσματα πίστεως. Μᾶς βοηθᾶ νὰ ἀντιληφθοῦμε τὸ Θεῖον ὡς «Ὅλον» μὲ τὶς «ἐπιμέρους» 
φύσεις Του, δίδοντάς μας ὑπαρκτὰ καὶ κοινῶς ἀποδεκτὰ ὑλικὰ παραδείγματα. Οὐσιαστικῶς, μᾶς 
ἀποκαλύπτεται διὰ μέσου αὐτῶν. 

Ἂς δοῦμε καὶ ἕνα ἐνδιαφέρον παράδειγμα ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή: Ὁ Κύριος στὴν ΠΔ, στὴν 
Ἔξοδο συγκεκριμένα, δίδει ὁδηγίες στὸν Μωυσῆ νὰ παρασκευάσει θυμίαμα14: «Εἶπε Κύριος πρὸς 
Μωυσήν· λάβε σεαυτῶ ἡδύσματα, στακτήν, ὄνυχα, χαλβάνην ἠδυσμοῦ καὶ λίβανον διαφανῆ, ἴσον ἴσῳ 
ἔσται· 35 καὶ ποιήσουσιν ἐν αὐτῷ θυμίαμα, μυρεψικὸν ἔργον μυρεψοῦ, μεμιγμένον, καθαρόν, ἔργον 
ἅγιον. 36 καὶ συγκόψεις ἐκ τούτων λεπτὸν καὶ θήσεις ἀπέναντι τῶν μαρτυρίων ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυ-
ρίου, ὅθεν γνωσθήσομαί σοι ἐκεῖθεν· ἅγιον τῶν ἁγίων ἔσται ὑμῖν. 37 θυμίαμα κατὰ τὴν σύνθεσιν ταύτην 
οὐ ποιήσετε ὑμῖν ἑαυτοῖς· ἁγίασμα ἔσται ὑμῖν Κυρίῳ· 38 ὃς ἂν ποιήσῃ ὠσαύτως ὥστε ὀσφραίνεσθαι ἐν 
αὐτῷ, ἀπολεῖται ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ.» Διαβάζοντας αὐτὴν τὴν περικοπή, ἀναρωτιέται κανείς: Γιατί 
τόσα διαφορετικὰ μυρωδικὰ γιὰ τὴν σύσταση τοῦ θυμιάματος; Δὲν ἀρκοῦσε ἕνα μόνον πολύτιμο 
ἄρωμα, ἀφορισμένο γιὰ τὴν λατρεία τοῦ Ἁγίου Σαββαώθ; Πρὸς τί αὐτὴ ἡ «πολυπραγμοσύνη»; Καὶ 
εἶναι, ἄραγε, ὄντως πολυπραγμοσύνη; Ὄχι, βεβαίως. Πρόκειται γιὰ ἕνα χαρακτηριστικὸ δεῖγμα 
«ὁλότητος» διὰ τῶν ἐπιμέρους. Ἡ ἐνοποίηση τῶν συστατικῶν καὶ ἡ μεταβολή τους σὲ κάτι ἄλλο, σὲ 
«θυμίαμα ἅγιον τῶν ἁγίων» εἶναι ἐργαλεῖο διδασκαλίας τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἀποτελεῖ μία καλὴ 
τύπωση τῆς «ἀσυγχύτου καὶ ἀδιαιρέτου» Οὐσίας τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, εἰδικῶς μὲ ἐκείνη τὴν 
ρητὴ ἐντολή, «ἴσον ἴσῳ ἔσται» (!). 

 
Β΄. Τὸ «Ὅλον» καὶ τὰ «ἐπιμέρους» στὴν Ὀρθόδοξη Ψαλμῳδία 
Ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς Θεός, λοιπόν, ὁ ἀπερινόητος καὶ ἀνέκφραστος, ἀποκαλύπτεται διὰ τῶν 

δημιουργημάτων Του καὶ δὲν ἀποκαλύπτεται μόνον ὡς Δημιουργός τους, ἀλλὰ διὰ τῶν τυπώσεων 
ἀποκαλύπτει τὴν ἴδια τὴν Οὐσία Του, προκειμένου νὰ ἐνισχύσει κάπως τὸν πεπερασμένο ἀνθρώπινο 
νοῦ στὴν κατανόηση καὶ στὴν πίστη. Ἐφόσον ἀναγνωρίζεται δὲ διὰ τῶν δημιουργημάτων Του, ἄρα καὶ 
διὰ τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης ἀποκαλύπτεται «εἰς τοὺς ἔχοντας ὦτα ἀκούειν». Ὅμως, τί λέγω; Ἡ 
Ψαλτικὴ εἶναι ἔργον Θεοῦ; Δὲν εἶναι ἀνθρώπινη τέχνη; Ἡ θεόπνευστος ρήση τοῦ Μ. Βασιλείου, τὴν 
ὁποία ὑπεραγαπῶ καὶ δὲν θὰ κουραστῶ ποτὲ νὰ μνημονεύω στὸν λόγο μου, βεβαιώνει ὅτι τὸ Ἅγιον 
Πνεῦμα εἰσήγαγε τὴν μουσικὴ στὴν Θεία Λατρεία15: «Ἐπειδὴ γὰρ εἶδε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον δυσάγω-

                                                           
14  Ἔξοδος, λ΄, 34 - 38. 
15  Βλ. Κων/νου Χαριλ. Καραγκούνη, Ζητήματα Θεολογίας της Ψαλτικής Τέχνης, Βόλος 2005, σελ. 18 - 
19: «Σὲ κάθε περίπτωση, μάλιστα, οἱ Πατέρες θέτουν τὸ ζήτημα σὲ ἁγιοπνευματικὴ βάση. Ἐφ’ ὅσον στὴν 
Ἐκκλησία τίποτε δὲν χορηγεῖται καὶ δὲν προάγεται χωρὶς τὴν "τελειωτικὴ" δύναμη καὶ ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, ἡ εἰσαγωγὴ καὶ χρήση τῆς μουσικῆς στὴν Λατρεία δὲν θὰ μποροῦσε νὰ ἀποτελῇ τυχαία πράξη, 
«ἔργο χειρῶν ἀνθρώπων», ἐπιλογὴ πρόχειρος καὶ ἀπερίσκεπτος. Ὁ Μ. Βασίλειος εἶναι κατηγορηματικὸς 
καὶ ἀφοπλιστικός (Μ. Βασιλείου, Ὁμιλία εἰς τὸν Α΄ Ψαλμόν, 1, PG 29, 212.): «Ἐπειδὴ γὰρ εἶδε τὸ Πνεῦμα 
τὸ Ἅγιον δυσάγωγον πρὸς ἀρετὴν τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, καὶ διὰ τὸ πρὸς ἡδονὴν ἐπιρρεπὲς τοῦ ὀρθοῦ βίου 
καταμελοῦντας ἡμᾶς, τί ποιεῖ; Τὸ ἐκ τῆς μελῳδίας τερπνὸν τοῖς δόγμασιν ἐγκατέμιξεν, ἵνα τῷ προσηνεῖ 
καὶ λείῳ τῆς ἀκοῆς τὸ ἐκ τῶν λόγων ὠφέλιμον λανθανόντως ὑποδεξόμεθα.» Σὲ ἐλεύθερη ἀπόδοση: «Ἐπειδὴ 
τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶδε ὅτι τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων δύσκολα παιδαγωγεῖται στὴν ἀρετὴ καὶ ὅτι ἐμεῖς οἱ 
ἄνθρωποι εἴμαστε ἐπιρρεπεῖς πρὸς τὴν ἡδονὴ καὶ παραμελοῦμε τὸν ὀρθὸ βίο, γι’ αὐτὸ τί ἔπραξε; Ἔκανε νὰ 
ἀναμιχθοῦν τὰ δόγματα καὶ οἱ ἀλήθειες τῆς πίστεως μὲ τὴν τερπνότητα τῆς μελωδίας, ὥστε, μὲ τὴν 
εὐχαρίστηση ποὺ δημιουργεῖ στὴν ἀκοή μας ἡ μουσική, νὰ δεχώμαστε τὴν ὠφέλεια τῶν λόγων (τῶν 
Ψαλμῶν, τῶν ὕμνων, τῶν τροπαρίων κ.τ.ὅ.) χωρὶς νὰ τὸ καταλαβαίνουμε («λανθανόντως») καὶ χωρὶς νὰ 
καταβάλουμε ἰδιαιτέρα προσπάθεια.» Βεβαίως, ὁ λόγος τοῦ Μ. Βασιλείου δὲ χρειάζεται περαιτέρω σχόλια: 
Τὸ Πανάγιον Πνεῦμα εἶναι ὁ εἰσηγητὴς τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης στὴν Θεία Λατρεία.» 



γον πρὸς ἀρετὴν τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, καὶ διὰ τὸ πρὸς ἡδονὴν ἐπιρρεπὲς τοῦ ὀρθοῦ βίου καταμελοῦντας 
ἡμᾶς, τί ποιεῖ; Τὸ ἐκ τῆς μελῳδίας τερπνὸν τοῖς δόγμασιν ἐγκατέμιξεν, ἵνα τῷ προσηνεῖ καὶ λείῳ τῆς 
ἀκοῆς τὸ ἐκ τῶν λόγων ὠφέλιμον λανθανόντως ὑποδεξόμεθα.» Εἶναι αὐτονόητο πώς, ὅ,τι πράττει ὁ 
Κύριος -πού, βεβαίως, δὲν τὸ πράττει ἀσκόπως- αὐτὸ συγχρόνως καὶ Τὸν κρύπτει ἐντός του καὶ Τὸν 
ἀποκαλύπτει. Ἔτσι συμβαίνει καὶ μὲ τὴν ἱερὰ Μουσική. Ἡ Ψαλμῳδία κρύπτει ἐντός της τὸν Κύριο 
καὶ συνάμα Τὸν φανερώνει. Δηλώνει τὸ «Ὅλον» καὶ τὰ «Ἐπιμέρους» Αὐτοῦ μὲ θαυμαστότατον τρόπο. 

Ἂς δοῦμε, λοιπόν, τί ἀποτελεῖ «ὅλον» καὶ τί «ἐπιμέρους» στὴν Ψαλτικὴ Τέχνη: 
 

 «Ἐπιμέρους» οἱ μουσικοὶ Φθόγγοι, «ὅλον» ἡ Κλίμακα. Ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, τὸ Α καὶ τὸ Ω 
στὴν Ψαλτικὴ Τέχνη, ὅπως καὶ σὲ κάθε μουσική, εἶναι νὰ ἀρχίσει κανεὶς νὰ ἐκφωνεῖ τοὺς μουσικοὺς 
Φθόγγους. Αὐτοὶ εἶναι ὅπως τὸ αἷμα σὲ κάθε ζωντανὸ ὀργανισμό: Διατρέχουν ἐσωτερικῶς καὶ μυχίως 
τὸ σῶμα τοῦ μουσικοῦ μέλους, τὸ θρέφουν καὶ τὸ ζωογονοῦν. Στὴν πραγματικότητα, ὅμως, οἱ Φθόγ-
γοι ἀποτελοῦν τὰ ἐπιμέρους στοιχεῖα μίας Κλίμακος, εἴτε πρόκειται γιὰ 8χορδο, εἴτε γιὰ 5χορδο, 
4χορδο ἢ 3χορδο αὐτὴ εἶναι τὸ «ὅλον». Ἐν ὀλίγοις ἐντὸς τῆς Κλίμακος συλλαμβάνεται τὸ Μέλος, 
ἀπὸ τὴν Κλίμακα γεννᾶται, βαστάζεται καὶ ἀναπτύσσεται τὸ Μέλος καὶ ἐπὶ τῆς Κλίμακος δομεῖται.  

Ἀναλογιζόμενοι αὐτό, εὔκολα ἀναγόμεθα στὸν συσχετισμό: Κλῖμαξ εἶναι ἡ Κυρία Θεοτόκος, 
ἡ ὁποία συνέλαβε, ἔτεκε, ἐβάσταξε ἐν κόλποις, ἔθρεψε καὶ ἐπιμελήθηκε τὸ κατεξοχὴν Μέλος αὐτῆς, 
τὸν Ἐμμανουήλ Αἷμα ἐκ τοῦ αἵματός της καὶ Σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός της. Μέλος της ἀνθρώπινο ὁ Σωτὴρ 
τοῦ κόσμου καὶ Μέλος εὔηχον, τὸ κροῦον καὶ πᾶλλον τὰς ἀμώμους χορδᾶς τῆς Ἀειπαρθένου. Εἶναι, 
ἄλλωστε, γνωστὴ καὶ παλαιοτάτη ἡ προτύπωση τῆς Θεοτόκου ὡς ἐπουρανίου Κλίμακος, «δι’ ἧς 
κατέβη ὁ Θεός», «ἡ μετάγουσα τοὺς ἐκ γῆς πρὸς οὐρανόν»16. Αὐτὴν τὴν Κλίμακα εἶδε καθεύδων, ὁ 
διωκόμενος Ἰακώβ, ἔχοντας ἕνα λίθο ὡς προσκέφαλο17, Αὐτὴ δέ, «τὴν ὄντως Θεοτόκον», ὡς Κλίμακα 
ὕμνησαν ἀφειδῶς οἱ πρὸ Χριστοῦ ψαλμῳδοὶ καὶ οἱ μετὰ Χριστὸν ποιητές. Ἡ ἄρνηση τῶν δογματικῶν 
ἀληθειῶν περὶ τὴν Θεοτόκον εἶναι ἔκπτωσις ἀπὸ τὴν Κλίμακα μία φρικτὴ παραφωνία, ἐνάντια στὴν 
συμφωνία καὶ ὁμοφωνία τῆς πίστεως, ὁ δὲ παράφωνος καταβαραθρώνεται σὲ ἀπώλεια. 

Στὴν Ψαλτική, ὡς γνωστόν, ὑπάρχει τὸ φαινόμενο τῶν μουσικῶν Ἕλξεων, τῆς μετακινήσεως, 
δηλαδή, τῶν «φερομένων» Φθόγγων τῆς Κλίμακος πρὸς τοὺς σταθερούς, προκειμένου νὰ ἐκφρασθοῦν 
μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο καλλίτερα τὰ μουσικὰ ἰδιώματα τοῦ Ἤχου. Μάλιστα, οἱ Ἕλξεις διαστηματικῶς 
εἶναι ἀκαθόριστες καὶ διαφοροποιοῦνται ἀπὸ Σχολὴ σὲ Σχολή, ἀπὸ ψάλτη σὲ ψάλτη καὶ ἀπὸ 
ἐκτέλεση σὲ ἐκτέλεση ἀκόμη καὶ στὸ ἴδιο πρόσωπο. Τὸ στοιχεῖο αὐτὸ δηλώνει τὴν ἐλευθερία καὶ τὴν 
φυσικότητα τῆς κινήσεως ἐντὸς τῆς μουσικῆς Κλίμακος, ἡ ὁποία, κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο, ὄχι μόνο δὲν 
παύει νὰ ἀποτελεῖ ἕνα ἑνιαῖο «ὅλον», ἀλλά, ἀποκτῶντας μοναδικὲς ἰδιότητες, καθίσταται ἕνα μοναδικὸ 
«ὅλον». Τὸ γεγονὸς ἐκφράζει, τυπώνει καὶ ὀφείλεται στὸ πνεῦμα / Πνεῦμα ἐλευθερίας, τὸ ὁποῖο πνέει 
ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας, χωρὶς τὶς ἀγκυλώσεις καὶ τὶς ἐμμονές, ποὺ παρατηροῦνται σὲ ἄλλα θρησκευτικὰ 
μορφώματα, ἀκόμη καὶ μὲ χριστιανικὴ ἐπικάλυψη. 

 «Ἐπιμέρους» τὰ χρονικὰ στοιχεῖα καὶ οἱ ρυθμικοὶ πόδες, «ὅλον» ὁ Ρυθμός. Ἄνευ Ρυθμοῦ 
μουσικὴ δὲν νοεῖται. Εἰδικῶς, στὴν ψαλτικὴ παράδοση τῶν δέκα καὶ πλέον τελευταίων αἰώνων δὲν 
                                                           
16  Ἀπὸ τὸν Γ΄ Οἶκο τοῦ Κοντακίου τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου. 
17  Γένεσις, κη΄, 10 - 13: «Καὶ ἐξῆλθεν Ἰακὼβ ἀπὸ τοῦ φρέατος τοῦ ὅρκου καὶ ἐπορεύθη εἰς Χαρράν. 11 
καὶ ἀπήντησε τόπῳ καὶ ἐκοιμήθῃ ἐκεῖ· ἔδυ γὰρ ὁ ἥλιος· καὶ ἔλαβεν ἀπὸ τῶν λίθων τοῦ τόπου, καὶ ἔθηκε 
πρὸς κεφαλῆς αὐτοῦ καὶ ἐκοιμήθη ἐν τῷ τόπῳ ἐκείνῳ. 12 καὶ ἐνυπνιάσθη, καὶ ἰδοὺ κλίμαξ ἐστηριγμένη ἐν 
τῇ γῇ, ἧς ἡ κεφαλὴ ἀφικνεῖτο εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ ἀνέβαινον καὶ κατέβαινον ἐπ̓ 
αὐτῆς. 13 ὁ δὲ Κύριος ἐπεστήρικτο ἐπ̓ αὐτῆς καὶ εἶπεν· ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς Ἁβραὰμ τοῦ πατρός σου, καὶ ὁ Θεὸς 
Ἰσαάκ· μὴ φοβοῦ.» 



ἀπαντοῦν πουθενὰ ἄρρυθμα μέλη. Ἔχουμε μέλη σύντομα, ἀργά, ἀργοσύντομα, ποὺ μπορεῖ νὰ ψάλ-
λωνται μὲ ταχεῖα, βραδεῖα ἢ μετρία χρονικὴ ἀγωγή, ἀλλὰ ἄρρυθμα μέλη ὄχι18. 

Ὁ Ρυθμὸς εἶναι τὸ στοιχεῖο τὸ ὁποῖο δίδει πνοὴ στὸ Μέλος. Ἅπαξ καὶ ἡ μελῳδία τεθεῖ σὲ 
ρυθμικὴ τάξη, λαμβάνει ζωή, ὅπως ἀκριβῶς ὁ Πρωτόπλαστος Ἀδὰμ ἔλαβε ζωή, ὅταν ὁ Κύριος τοῦ 
ἐμφύσησε πνοὴ ζωῆς: «Καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ 
πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν.»19 Τότε, ἄρχισε ρυθμικοὺς 
τοὺς κτύπους της ἡ καρδιὰ τοῦ Προπάτορος καὶ μὲ ρυθμικοὺς παλμοὺς ξεκίνησαν νὰ ἐργάζονται οἱ 
παλμοὶ τοῦ σώματός του ἔκτοτε, ρυθμικῶς ἀναπνέει, ρυθμικῶς περιπατεῖ. Ὅταν ὁ Ρυθμὸς διακοπεῖ 
ἢ διαταραχθεῖ ἢ πάψει νὰ εἶναι Ρυθμός, τὸ Μέλος ξεψυχᾶ, διαλύεται, μένει μόνον ὕλη, ἄνευ ψυχῆς, 
ὡς ἕνα νεκρὸ ἀνθρώπινο σῶμα. Γι’ αὐτὸ δὲν ὑπάρχουν ἄρρυθμα μέλη στὴν Ψαλτική: Διότι τὰ ἄρρυθμα 
εἶναι ἄψυχα καὶ ἀπνευμάτιστα. Πῶς μποροῦν νὰ τυπώνουν τὸν «ὅλον» ζῶντα ἄνθρωπον; 

Πρωτογενὲς στοιχεῖο τοῦ Ρυθμοῦ εἶναι ὁ «ἄτμητος Χρόνος», αὐτὸς ποὺ φανερώνεται στὴν ἀκοὴ 
καὶ ὀπτικοποιεῖται γιὰ χάρη τῆς ὁράσεως μὲ μία Κρούση, ἕνα κτύπημα τοῦ χεριοῦ ἢ τοῦ ποδιοῦ σὲ 
σταθερὴ ἐπιφάνεια. Ἡ Κρούση αὐτὴ ὡς μονάδα εἶναι ἕνα «ὅλον», ἀλλὰ συγχρόνως εἶναι καὶ ἀδιαιρέτως 
διμερής: Γιὰ νὰ πραγματοποιηθεῖ, πρέπει τὸ χέρι νὰ πέσει ἀπὸ πάνω πρὸς τὰ κάτω ὁρμητικῶς καί, 
ἀφοῦ προσκρούσει ἐπὶ σταθερᾶς ἐπιφανείας, νὰ ἀναπηδήσει στὴν ἀρχική του θέση. Ἡ μία αὐτὴ 
Κρούση, ἡ «ἀσυνθέτως διμερής», εὔκολα παραπέμπει στὴν «ἀσυνθέτως διμερῆ» φύση τοῦ ἀνθρώπου 
ἢ ἀκόμη στὴν «ἀσυνθέτως διμερῆ» φύση τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ20. 

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἡ χρονικὴ τακτοποίηση τοῦ Μέλους τὸ ἀναγκάζει νὰ πειθαρχεῖ στὴν 
σταθερὰ Κρούση, ὑποδηλώνοντας, προβάλλοντας καὶ καλλιεργῶντας τὴν ἀρετὴ τῆς ὑπακοῆς. Τὸ 
χέρι, ποὺ κρούει σταθερά, τηρῶντας καὶ καταμετρῶντας τὸν Χρόνο, δὲν μπορεῖ νὰ παρακωλύεται ἀπὸ 
τοὺς μετεωρισμοὺς τοῦ Μέλους. Τὸ χέρι καθοδηγεῖ τὸ Μέλος ὡς ἄλλος Πνευματικός, ὁ ὁποῖος τηρεῖ 
τὴν ἀκρίβεια τῆς πίστεως καὶ δεικνύει τὸν Χριστό. Ἡ φωνὴ εἶναι ὁ «ὑποτακτικός», ἐνῶ τὸ χέρι εἶναι ὁ 
«Γέροντας», στὸν ὁποῖο ἡ φωνὴ ὀφείλει ἀδιαμαρτύρητη ὑπακοή. Οἱ χαμένοι Χρόνοι κάνουν τὸ Μέλος 
νὰ ὁμοιάζει μὲ ὑποτακτικὸ ἀνυπότακτο καὶ «θεληματάρη». Μέλος καὶ Ρυθμὸς δὲν νοοῦνται τὸ ἕνα 
ἄνευ τοῦ ἄλλου, ὅσο δὲ ἁρμονικότερα συνεργάζονται, τόσο ἐκλεκτότερο ἀποτέλεσμα παράγουν. Ἡ 
ἁρμονικὴ συνύπαρξη καὶ συνεργία τῶν δύο αὐτῶν «ἐπιμέρους» στοιχείων, γεννᾶ τὸ «ὅλον», ποὺ εἶναι 
αὐτὴ καθεαυτὴν ἡ Ψαλμῳδία. 

Τώρα στὴν ἀρχαιοτάτη ρυθμικὴ θεωρία, τὴν ὁποία ἀκολουθεῖ ἡ Ψαλτική, στὸν λεγόμενο Τονικὸ 
Ρυθμό, ὁ «ἄτμητος Χρόνος» ἢ Σημεῖον ἀποτελεῖ συστατικὸ στοιχεῖο τῶν δομικῶν μονάδων τοῦ Ρυθμοῦ, 
ποὺ καλοῦνται Πόδες. Οἱ Πόδες εἶναι δύο εἰδῶν, 2σημοι καὶ 3σημοι: Ἕνα 2σημο «ὅλον», ἀποτελούμενο 
ἀπὸ δύο «ἀτμήτους Χρόνους» καὶ ἕνα 3σημο «ὅλον», συγκείμενον ἐκ τριῶν Χρόνων, τὰ ὁποῖα, ἐπειδὴ 
ἀκριβῶς εἶναι δομικὲς μονάδες, μετρῶνται μὲ μία Κρούση τὸ καθένα. Αὐτὴ ἡ Κρούση, πάντοτε 
«ἀσυνθέτως διμερής», στὴν προκειμένη περίπτωση δεικνύει καὶ καταμετρᾶ Πόδες -ἕναν κάθε φορά- 
2σήμους ἢ 3σήμους. Ἐὰν δέ, ὅπως σημείωσα προηγουμένως, ἡ «ἀσυνθέτως διμερὴς» Κρούση μπορεῖ 
νὰ τυπώνει τὸν Θεάνθρωπον Ἰησοῦν Χριστόν, ὄμορφα δύναται, νομίζω, νὰ ταιριάζει, ἐν προκειμένῳ, ἡ 
ἐλπιδοφόρος Κυριακὴ διαβεβαίωση, «οὗ γὰρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν 

                                                           
18  Αὐτὸ ἂς τὸ κρατήσουμε, προκειμένου νὰ τὸ ἔχουμε ὡς κριτήριο στὸ ψάλσιμό μας, κατὰ πόσον αὐτὸ 
εἶναι παραδοσιακὸ καὶ «Βυζαντινό». Ὅ,τι ἀρρύθμως ψάλλουμε, εἶναι, μετὰ βεβαιότητος, ἐξωτερικό μέλος. 
19  Γένεσις, β΄, 7. 
20  Πρὸς ἀποφυγὴ παρερμηνειῶν διευκρινίζω τὸ ἐπίρρημα «ἀσυνθέτως» μεταχειρίζομαι μὲ τὴν ἀρχαία 
ἑλληνικὴ μουσικὴ ἔννοιά του, δηλαδή, ἑνιαίως, ἀδιαιρέτως, ἀχωρίστως, ὅπως χρησιμοποιεῖται στὸν μουσικὸ 
ὅρο «δίτονον ἀσύνθετον», ποὺ δηλώνει τὸ ἑνιαῖο μουσικὸ διάστημα 24 κομμάτων τοῦ Ἐναρμονίου Γένους. 



μέσῳ αὐτῶν.»21 Βεβαίως, ἐντὸς τῶν Ποδῶν ἡ χρονικὴ μονάδα δὲν καταργεῖται, δὲν ἀφανίζεται 
διατηρεῖ τὴν ἀξία της, τύπος οὖσα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, τὸ ὁποῖο, ὡς Εἰκόνα τοῦ Θεοῦ Λόγου, 
εἶναι μοναδικὸ καὶ δὲν ἀφομοιώνεται μέσα στὸν ὄχλο ἢ τὸ πλῆθος. 

Ὅπως καὶ νὰ ἔχει, εἴτε γίνονται ἀποδεκτοὶ οἱ ἀνωτέρω συμβολισμοί, εἴτε ὄχι, ἀδιαμφισβήτητο 
γεγονὸς εἶναι, ὅτι ὅλα τὰ δομικὰ στοιχεῖα τοῦ Ρυθμοῦ (Χρόνος, Κρούση, Πόδες κ.ο.κ.) ἀποτελοῦν τὰ 
«ἐπιμέρους», ἐνῶ ὡς «ὅλον» δέον νοεῖσθαι αὐτὸς ὁ Ρυθμὸς ὡς ἔννοια πνοῆς / ψυχῆς τοῦ Μέλους. 

 «Ἐπιμέρους» τὰ Σημαδόφωνα καὶ τὰ λοιπὰ σημειογραφικὰ σύμβολα, «ὅλον» ἡ Σημειογ-
ραφία. Ἐδῶ, τώρα, μποροῦμε νὰ παρατηρήσουμε πολλά. Θὰ ἀρκεσθῶ σὲ ἐπιγραμματικές, μόνον, 
παρατηρήσεις. Τὸ σύστημα τῆς Σημειογραφίας τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, παλαιὸ ἢ νέο, στενογραφικὸ ἢ 
ἀναλυτικό, ἀποτελεῖ, στὴν προκειμένη περίπτωση, τὸ «ὅλον». Ὅλα τὰ δομικά του στοιχεῖα (Μαρ-
τυρίες Ἤχων ἢ Φθόγγων, Σημαδόφωνα καὶ Συνθέσεις, Ἄργιες καὶ Συνάγματα, Χειρονομίες ἢ 
Ὑποστάσεις, Φθορὲς καὶ Χρόες) εἶναι, σαφῶς, τὰ «ἐπιμέρους». Οὔτε ἐδῶ, βεβαίως, λείπουν οἱ τύποι.  

Τὰ Σημεῖα καὶ τὰ Σύμβολα τῆς Σημειογραφίας ἀποτελοῦν τὴν ὀπτικὴ παράσταση καὶ 
καταγραφὴ τοῦ Μέλους, τὴν εἰκόνα του. Ἂν τὸ σκεφθεῖ κανείς, ὑπάρχει καὶ ἐδῶ παραδοξότητα: 
Βλέπω τὸ Μέλος. Τὸ Μέλος ὡς ἦχος ἀκούεται, ἀλλά, πλέον, μὲ τὴν Σημειογραφία καὶ ὁρᾶται. Ὁ 
ὀφθαλμὸς καθίσταται Συνείδησις (συνειδητοποίησις) τοῦ Μέλους ὡς εἰκόνος. Χωρὶς τοὺς ὀφθαλμοὺς 
δὲν παραπέμπονται ὀρθῶς πρὸς τὸν ἡγεμόνα καὶ καθοδηγητὴ ἐγκέφαλο (= Πνευματικὸς) τὰ σήματα 
τῆς πορείας τοῦ Μέλους, τὰ ὁποία ἐκπέμπονται ἀπὸ τὰ Σημαδόφωνα. Ἡ Σημειογραφία, ἑπομένως, 
δημιουργεῖ τὴν «φαντασία» τοῦ Μέλους ἐντὸς τοῦ νοός μας. Παραλλήλως, δύναται νὰ μᾶς προσφέρει 
βαθύτατους θεολογικοὺς τύπους, ἱκανοὺς νὰ διδάξουν τὴν ἱερὰ ἱστορία καὶ τὴν θεολογία τῆς πίστεως 
στοὺς ἐντρυφῶντας. Ἀναλυτικότερα, κατὰ κατηγορία σημαδίων: 

Ἡ Μαρτυρία τοῦ Ἤχου, ὡς ὁ Πρόδρομος τῶν σημαδίων, προετοιμάζει τὶς ὁδοὺς τοῦ Μέλους. 
Τὰ σύμβολα τῶν Μαρτυριῶν τῶν Φθόγγων καθοδηγοῦν τὴν κίνηση τοῦ Μέλους, ὅπως οἱ Προφῆτες 
(ἀρκτικὲς Μαρτυρίες) προόρισαν, οἱ Ἀπόστολοι (ἐνδιάμεσες Ἐντελεῖς Μαρτυρίες) ἐκήρυξαν, οἱ Πα-
τέρες καὶ Διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας (ἐνδιάμεσες Ἀτελεῖς Μαρτυρίες) ὀρθοτομοῦν καὶ καθοδηγοῦν τὸ 
δόγμα καὶ καθίστανται οἱ ὁδοδεῖκτες τῆς πίστεως. Ὅσο γιὰ τὶς Τελικὲς Μαρτυρίες, προσωπικῶς, 
μοῦ θυμίζουν τοὺς Προφῆτες τῶν Ἐσχάτων της Ἀποκαλύψεως, οἱ ὁποῖοι ἤσαν στὴν ἀρχὴ καὶ ξανα-
έρχονται στὸ τέλος νὰ ὁμολογήσουν κατὰ τοῦ Ἀντιχρίστου καί, τελικῶς, νὰ μαρτυρήσουν. 

Τὰ Σημαδόφωνα τῆς Νέας Μεθόδου Σημειογραφίας ἀποτελοῦν τὸν κύριο κορμὸ τοῦ ὑπερ-
πολύκλαδου καὶ ὑψηλοῦ, συνάμα βαθύριζου δένδρου τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς Παρασημαντικῆς. 
Καὶ εἶναι μὲν γνωστὲς οἱ θεολογήσεις περὶ Σωμάτων καὶ Πνευμάτων ἐν τοῖς Σημαδοφώνοις, γι’ αὐτὸ 
δὲν θὰ μείνω σὲ αὐτές, οὔτε στοὺς συσχετισμοὺς καὶ τὶς συνθέσεις τους ἢ τὶς κυριαρχίες καὶ τὶς 
ὑποταγές τους. Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε, ὅμως, νὰ ἐκφράσω κάποιες σκέψεις γιὰ τὸ πῶς αὐτὰ μπορεῖ νὰ 
εἶναι ὀφέλημα στὴν διδασκαλία τῆς πίστεως. Πόσες φορές, ὡς διδάσκαλοι (τάχα) τῆς Ψαλτικῆς, 
δὲν βρεθήκαμε ἀντιμέτωποι μὲ μαθητές μας, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὅλες τὶς προϋποθέσεις νὰ καταστοῦν 
ἐπαινετοὶ ἱεροψάλτες, ἀλλὰ ἔχουν κάποια ἀσθένεια στὴν πίστη (γιὰ τὴν ὁποία αὐτοὶ δὲν εὐθύνονται 
σχεδὸν ποτέ). Θὰ πῶ τοῦ μαθητοῦ μου: Δυσκολεύεσαι, παιδί μου, νὰ κατανοήσεις τὸ δόγμα τῆς 
Τριαδικότητος τοῦ Ἁγίου Θεοῦ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ κατανοήσει ὁ νοῦς σου; Ἴσως σοῦ φαίνεται καὶ 
ἀδύνατον νὰ ὑπάρχει κάτι τέτοιο; Μά, γιὰ δὲς τὰ Σημαδόφωνα τῆς Ψαλτικῆς, ποὺ τόσο ἀγάπησες. 
Δὲν εἶναι, νομίζεις, καὶ αὐτὰ τρισυπόστατα; Τί εἶναι ἡ Πεταστή, παρὰ τρισυπόστατη, ἀφοῦ, εἰς 

                                                           
21  Ματθ., ιη΄, 19 - 30. «Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ 
παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 20 οὗ γάρ 
εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν.» 



τύπον τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, περικλείει ἐντός της φωνή, χρόνο (διάρκεια) καὶ ποιότητα. Τὸ ἴδιο 
καὶ ἡ Ὀξεῖα καὶ ὅλα σχεδὸν τὰ σημάδια τῶν Φωνῶν, τὰ λεγόμενα Ποσοτικά. Ἀλλά, καὶ ἂν μοῦ πεῖς, 
ὅτι στὴν Νέα Μέθοδο δὲν εἶναι ὅλα τὰ Ποσοτικὰ τρισυπόστατα, καθόλου δὲν θὰ σὲ διαψεύσω, ἀλλὰ 
θὰ σοῦ θυμίσω, ὅτι εἶναι δισυπόστατα εἰς τύπον τοῦ Θεανθρώπου, ἢ εἰς συμβολισμὸ τοῦ ἀνθρώπου, 
τοῦ προικισμένου διὰ σώματος καὶ ψυχῆς. 

Καὶ ἄλλα τέτοια μποροῦμε νὰ ἐπισημαίνουμε κατὰ τὴν διδακτικὴ πράξη, προκειμένου ἡ δι-
δασκαλία τῆς Ψαλτικῆς νὰ μὴν εἶναι μόνο διδασκαλία μουσικῆς, ἀλλὰ καὶ θεολογίας, νὰ καθίσταται 
κατήχηση πίστεως. Ἄλλο παράδειγμα: Τὰ Σώματα τῆς Σημειογραφίας εἶναι πολλὰ καὶ ποικίλα 
(Ὀλίγον, Ὀξεῖα, Πεταστή, παλαιότερα ἡ Ἀπόστροφος, τὸ Κούφισμα ἢ τὸ Πελαστὸν) καὶ δὲν εἶναι 
μόνον ἕνα, ὅπως πολλὰ καὶ ποικίλα εἶναι καὶ τὰ ἀνθρώπινα πρόσωπα, μὲ πολλὰ καὶ ποικίλα 
ἁγιοπνευματικὰ χαρίσματα. Ἐφόσον, λοιπόν, τὰ Σημαδόφωνα μποροῦν νὰ σταθοῦν εἰς τύπον τοῦ 
ἀνθρώπου, εἶναι ὑλικά, ἄρα καὶ θνητά, διότι ἔχουν σῶμα, τὸ ὁποῖο θνήσκει, ὅταν ὁλοκληρωθεῖ ὁ χρόνος 
τῆς «ζωῆς» τους. Δίνουν, τότε, τὸν τόπο τους σὲ ἄλλα Σώματα, γιὰ νὰ ἀναπτυχθοῦν καὶ ἐκεῖνα ἐντὸς 
τῆς ἐμμελοῦς δημιουργίας καὶ νὰ κάνουν τὸν κύκλο τῆς ἐμμελοῦς «ζωῆς» τους. Ἕκαστο Σημαδόφω-
νο, ὅπως ὅλοι οἱ θνητοί, ἔχει μία ζωή, δηλαδή, διάρκεια ἑνὸς Χρόνου. Ἐνδέχεται, πάντως, ὁ βίος αὐτὸς 
νὰ λαμβάνει χρονικὲς παρατάσεις διὰ Χρονικῶν Σημείων, τῶν λεγομένων Ἀργιῶν, ὅπως ὁ βίος τοῦ 
ἀνθρώπου μπορεῖ νὰ λαμβάνει παρατάσεις ἀπὸ τὴν μακροθυμία τοῦ Θεοῦ μὲ ὄρο τὴν μετάνοια. Μή-
πως, ὅμως, δὲν μπορεῖ καὶ νὰ διακοπεῖ βιαίως ἢ ἀποτόμως ὁ θνητὸς βίος, ὅπως ἀκριβῶς ὅταν στὰ 
Σημαδόφωνα ἐσκήψουν καταλυτικὰ τὰ Συνάγματα (Γοργά, Δίγοργα, Τρίγοργα), δήμιοι ἐκκόπτοντες 
κεφαλὰς καὶ ἄκρα, τὴν ἀρχὴ ἢ τὸ τέλος τῶν διαρκειῶν τῶν Φωνῶν; Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ὑπῆρξαν 
καὶ ὁρισμένοι θνητοί, λίγοι - ἐλάχιστοι, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τὸ σπουδαῖο (ἴσως καὶ τραγικό ἀναλόγως πῶς 
τὸ ἀντιλαμβάνεται κανείς) προνόμοιο, νὰ γευθοῦν τὴν ἐμπειρία δύο ζωῶν καὶ δύο θανάτων, ὡς ὁ τριή-
μερος Λάζαρος, αὐτὸ δέ, σὲ σχέση μὲ τὰ λοιπὰ Σημαδόφωνα, θυμίζει τὴν Ὑπορροή, τῆς ὁποίας ἡ 
διάρκεια παρατείνεται σὲ δύο ζωὲς (= Χρόνους) καὶ μπορεῖ ἀρίστως νὰ χρησιμοποιηθεῖ ὡς σχετικὸς 
τύπος. Ἕνα μόνον ἂς ληφθεῖ ὑπόψη, ὅτι τὰ Σημαδόφωνα, ὡς ἔχοντα ψυχή (τὸν Χρόνο), ἂν καὶ 
θνητά, τελικῶς καθίστανται αἰώνια... 

Πολὺ ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ὁ συμβολισμὸς τῶν Μεγάλων Ὑποστάσεων τῆς παλαιᾶς στε-
νογραφίας. Ἂν οἱ Φωνὲς εἶναι τύπος τῶν θνητῶν ἀνθρώπων, οἱ ἄλλως γνωστὲς ὡς Χειρονομίες, μπορεῖ 
νὰ ἀντιπροσωπεύουν τοὺς ἁγίους Ἀγγέλους. Αὐτὲς φανερώνουν καὶ συνάμα κρύβουν τὸ Μέλος. Ἔχουν 
τὸ Μέλος, ἀλλὰ τὸ φυλάσσουν κρυφὸ ἀπὸ τοὺς μὴ μυημένους, τοὺς βεβήλους καὶ ἀσεβεῖς, οἱ ὁποῖοι, 
γιὰ νὰ τὸ μάθουν, ὀφείλουν, πρωτίστως, νὰ ἔχουν «φόβον τοῦ Κυρίου», ἀκριβῶς ὅπως οἱ ἅγιοι Ἄγγελοι 
διακονοῦν, φυλάσσουν καὶ φανερώνουν τὰ μυστήρια τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ στὸν λαό Του. 

Ἀντιθέτως, στὴν Νέα Μέθοδο, οἱ Χαρακτῆρες Ποιότητος, οἱ ὁποῖοι στολίζουν τὸ Μέλος, τὸ δη-
λούμενο μὲ τοὺς Χαρακτῆρες Ποσότητος, μποροῦν κάλλιστα νὰ προσομοιωθοῦν μὲ τὸν κτιστὸ «κόσμο» 
(μὲ τὴν ἔννοια τοῦ στολιδιοῦ). Ζῶα, φυτὰ καὶ λοιπὰ ἔμβια ὄντα ἔχουν δημιουργηθεῖ ἀπὸ τὸν Κύριο 
νὰ ἐξυπηρετοῦν τὴν ἀναψυχὴ καὶ τὶς λοιπὲς ἀνάγκες τοῦ ἀνθρώπου: «Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ 
καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ᾿  αὐτόν. 19 καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς 
γῆς πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ…»22. Βεβαίως, τὰ ἐν λόγῳ δημιουρ-

                                                           
22  Γένεσις, β΄, 18 - 20: «Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν αὐτῷ 
βοηθὸν κατ̓  αὐτόν. 19 καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς ἔτι ἐκ τῆς γῆς πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ πάντα τὰ πετεινὰ 
τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἤγαγεν αὐτὰ πρὸς τὸν Ἀδάμ, ἰδεῖν τί καλέσει αὐτά. καὶ πᾶν ὃ ἐὰν ἐκάλεσεν αὐτὸ Ἀδὰμ 
ψυχὴν ζῶσαν, τοῦτο ὄνομα αὐτῷ. 20 καὶ ἐκάλεσεν Ἀδὰμ ὀνόματα πᾶσι τοῖς κτήνεσι καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς 
τοῦ οὐρανοῦ καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ…» 



γήματα ἐπλάσθησαν ἀπὸ τὸν Κύριο μὲ θνητὴ καὶ πεπερασμένη, μὴ αἰώνια φύση. Εἶναι ζῶντα, ἀλλά, 
ὅταν ὁλοκληρώσουν τὸν σκοπό τους, ὁδηγοῦνται μὲ τὸν θάνατό τους στὴν ἀνυπαρξία. Ἔτσι καὶ τὰ 
Ποιοτικὰ (Ἄφωνα) Σημάδια, στερούμενα σώματος καὶ ψυχῆς (φωνῆς καὶ χρονικῆς διάρκειας), 
ἐπινοήθηκαν νὰ προστρέχουν στὴν ὑπηρεσία καὶ διακονία τῶν Ἐμφώνων. Τὰ τελευταία εἶναι ἀνώτερα 
καὶ ἀξίζουν νὰ διακονοῦνται, διότι ἔχουν ὕψιστη ἀποστολὴ νὰ ὑπηρετοῦν τὸν λόγο/Λόγο τοῦ Θεοῦ. Γι’ 
αὐτό, ἄλλωστε, τὰ Ἄφωνα δὲν μαρτυροῦνται ἀπὸ Μαρτυρίες καί, τέλος, κατὰ κάποιο τρόπο, χάνονται. 

Εἶναι, ἀκόμη, καὶ τὰ σημεῖα τῶν Φθορῶν καὶ Χροῶν. Τί νὰ ποῦμε γι’ αὐτά; Ἀλλοίμονο στὸ 
Μέλος, ἐὰν πρὸ τέλους δὲν λυθεῖ ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς φθορᾶς / Φθορᾶς του, γιὰ νὰ ἐπιστρέψει στὴν 
πρωτέρα του ἄφθορη κατάσταση, ἀναγνωρίζοντας ὅτι ὁ «ζυγὸς / Ζυγὸς τοῦ χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον 
του ἐλαφρόν ἐστιν»23

 χάνεται ἡ ἐλπὶς τῆς σωτηρίας του. 
Κλείνοντας καὶ τὴν ἐν λόγῳ ἑνότητα περὶ τῆς ψαλτικῆς Σημειογραφίας, ἀνακεφαλαιώνω καὶ 

τονίζω ὅτι αὐτή, παρὰ τὴν πολυσημεία καὶ τὴν πολυδιάσπαση τῶν «ἐπιμέρους» στοιχείων της, στὴν 
πραγματικότητα ἀποτελεῖ ἕνα ἑνιαῖο, σημαντικότατο, «ὅλον» τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. 

 «Ὅλον» ἡ θεωρία τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, ὡς ἑνὸς ξεχωριστοῦ, παγκοσμίως μοναδικοῦ σὲ 
σύλληψη καὶ ἀνεπανάληπτου μουσικοθεωρητικοῦ συστήματος, δημιουργημένου ἀπὸ τὴν βαθιὰ 
ἀγάπη, ποὺ γεννᾶ ἡ πίστη στὸν Ἅγιο Τριαδικὸ Θεό. «Ἐπιμέρους» ὅλες οἱ θεωρητικὲς πτυχὲς τῆς 
τέχνης καὶ τὰ ποικίλα θεωρητικὰ ζητήματα αὐτῆς, τὰ ὁποῖα, ὡς γνωστόν, δὲν εἶναι ὅλα λυμένα. 
Ἴσως πρέπει νὰ ἀναρωτηθοῦμε: Μήπως, ἀποτελεῖ θέλημα τοῦ Θεοῦ ἡ μὴ ἐπίλυση τῶν θεωρητικῶν καὶ 
σημειογραφικῶν ζητημάτων, ποὺ ἐκκρεμοῦν στὴν Βυζαντινὴ Μουσική; Μήπως, ἡ παντοία σχολαστικὴ 
καὶ προσωποκεντρικὴ ἐνασχόλησή μας μὲ τὴν Ψαλτικὴ δὲν εἶναι τὸ κατ’ εὐδοκίαν θέλημά Του; Μή-
πως, ὁ Κύριος ἀναμένει, ἡ εὐλογημένη χορεία τῶν ἱεροψαλτῶν, μουσικῶν, μουσικολογούντων, μουσι-
κολόγων νὰ δεῖ καὶ ἀναγνωρίσει τὰ ἀνθρώπινα ὅριά της καὶ τὴν πεπερασμένη φύση της; Μήπως, ὁ 
Κύριος, χωρὶς νὰ μᾶς ἀποτρέπει ἀπὸ τὴν μελέτη, ἄσκηση καὶ ἔρευνα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, 
μᾶς παιδαγωγεῖ, προκειμένου νὰ συνειδητοποιήσουμε, ὅτι αὐτὰ δὲν πρέπει νὰ εἶναι αὐτοσκοπὸς στὴν 
σπουδαία ἐτούτη λατρευτικὴ τέχνη, λατρευτικὴ θυσία, γιὰ τὴν ἀκρίβεια, συμφώνως πρὸς τὴν προτροπὴ 
Αὐτοῦ τοῦ Ἰδίου στὸ ψαλμικό: «14 Θῦσον τῷ Θεῷ θυσίαν αἰνέσεως καὶ ἀπόδος τῷ Ὑψίστῳ τὰς 
εὐχᾶς σου· 15 καὶ ἐπικάλεσαί με ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς σου, καὶ ἐξελοῦμαί σε, καὶ δοξάσεις με… 23 
θυσία αἰνέσεως δοξάσει με, καὶ ἐκεῖ ὁδός, ᾗ δείξω σοι τὸ σωτήριόν μου.» 24 

 «Ὅλον» εἶναι ὁ Χορὸς τῶν Ψαλλόντων, «ἐπιμέρους» οἱ Χοροὶ τῶν Ψαλτῶν. Ἡ δημιουργία 
Χορῶν Ψαλτῶν ἔχει σίγουρα τὴν βάση της στὸ πνεῦμα τῶν σοφοτάτων ρήσεων τοῦ Παροιμιαστοῦ, 
«ἀδελφὸς ὑπὸ ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις ὀχυρὰ καὶ ὑψηλή, ἰσχύει δὲ ὥσπερ τεθεμελιωμένον 
βασίλειον»25 καὶ τοῦ Ἐκκλησιαστοῦ, «ἀγαθοὶ οἱ δύο ὑπὲρ τὸν ἕνα, οἷς ἐστιν αὐτοῖς μισθὸς ἀγαθὸς ἐν 

                                                           
23  Ματθ., ια΄, 28 - 30: «Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς. 
29 ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς καὶ μάθετε ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ, καὶ εὑρήσετε 
ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν· 30 ὁ γὰρ ζυγός μου.» 
24  Ψαλμός μθ΄, 7 - 14 και 23: «Ἄκουσον, λαός μου, καὶ λαλήσω σοι, Ἰσραήλ, καὶ διαμαρτύρομαί σοι· ὁ 
Θεὸς ὁ Θεός σού εἰμι ἐγώ. 8 οὐκ ἐπὶ ταῖς θυσίαις σου ἐλέγξω σε, τὰ δὲ ὁλοκαυτώματά σου ἐνώπιόν μου 
ἐστὶ διαπαντός. 9 οὐ δέξομαι ἐκ τοῦ οἴκου σου μόσχους οὐδὲ ἐκ τῶν ποιμνίων σου χιμάρους. 10 ὅτι ἐμά ἐστι 
πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦ, κτήνη ἐν τοῖς ὄρεσι καὶ βόες· 11 ἔγνωκα πάντα τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ 
ὡραιότης ἀγροῦ μετ̓ ἐμοῦ ἐστιν. 12 ἐὰν πεινάσω, οὐ μή σοι εἴπω· ἐμὴ γάρ ἐστιν ἡ οἰκουμένη καὶ τὸ πλή-
ρωμα αὐτῆς. 13 μὴ φάγομαι κρέα ταύρων, ἢ αἷμα τράγων πίομαι; 14 θῦσον τῷ Θεῷ θυσίαν αἰνέσεως καὶ 
ἀπόδος τῷ Ὑψίστῳ τὰς εὐχάς σου· 15 καὶ ἐπικάλεσαί με ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς σου, καὶ ἐξελοῦμαί σε, καὶ 
δοξάσεις με. (διάψαλμα)…  23 θυσία αἰνέσεως δοξάσει με, καὶ ἐκεῖ ὁδός, ᾗ δείξω αὐτῷ τὸ σωτήριόν μου.» 
25  Παροιμίαι, ιη΄, 19. 



μόχθῳ αὐτῶν· 10 ὅτι ἐὰν πέσωσιν, ὁ εἷς ἐγερεῖ τὸν μέτοχον αὐτοῦ, καὶ οὐαὶ αὐτῷ τῷ ἑνί, ὅταν πέσῃ καὶ 
μὴ ᾖ δεύτερος ἐγεῖραι αὐτόν. 11 καί γε ἐὰν κοιμηθῶσι δύο, καὶ θέρμη αὐτοῖς· καὶ ὁ εἷς πῶς θερμανθῇ; 
12 καὶ ἐὰν ἐπικραταιωθῇ ὁ εἷς, οἱ δύο στήσονται κατέναντι αὐτοῦ, καὶ τὸ σπαρτίον τὸ ἔντριτον οὐ τα-
χέως ἀπορραγήσεται.»26 Χωρὶς περισσότερη πολυπραγμοσύνηχ ἐπισημαίνω ὅτι, ἐὰν οἱ πολλοὶ καὶ 
ποικίλοι Χοροὶ Ψαλτῶν ἀποτελοῦν τὰ «ἐπιμέρους», ὁ ἕνας καὶ μοναδικὰ ἑνιαῖος Χορὸς Ψαλλόντων ὡς 
«Ὅλον» εἶναι αὐτὴ ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία στὴν ἐπουράνια καὶ ἐπίγεια ἄκτιστη, πάντως, διάστασή της, ἡ 
ὁποία, ὅπως περιέγραψα στὴν ἀρχὴ τῆς ἀνακοινώσεώς μου, ὑμνεῖ καὶ δοξάζει ἀδιαλείπτως «ἐν ἑνὶ 
στόματι καὶ μιᾷ καρδίᾳ»27 τὸν Ἅγιο Τριαδικὸ Θεό.  

 «Ὅλον» ἡ Ψαλτικὴ Παράδοση, «ἐπιμέρους» οἱ κατὰ τόπους καὶ χρόνους ποικίλες τοπικὲς 
ψαλτικὲς παραδόσεις (Ὕφη ἢ Σχολές). Πολὺ συνοπτικά ἐὰν οἱ κατὰ περιοχὲς καὶ κατὰ διάφορες 
χρονικὲς φάσεις ἀναπτυχθεῖσες τοπικὲς ψαλτικὲς παραδόσεις, τὰ λεγόμενα «Ὕφη» ἢ Σχολές, ὁ 
πολυποίκιλος, πολύφυτος καὶ πολυάνθος κῆπος τῆς μουσικῆς τῶν ὀρθοδόξων ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων, 
ἀποτελοῦν τὰ «ἐπιμέρους» καὶ παράπλευρα στοιχεῖα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ψαλτικῆς Παραδόσεως, 
αὐτὴ ἡ τελευταία, ἑνιαία καὶ μοναδικὴ στὸ σύνολό της, ἀποτελεῖ τὸ «ὅλον». Ἡ «ὁλότητα» αὐτῆς δὲν 
διασπᾶται ἀπὸ προσωπικά, τοπικὰ ἢ ἐθνικὰ χαρακτηριστικά, τὰ ὁποῖα μπορεῖ νὰ διαφοροποιοῦνται 
κατὰ τὰ δωρηθέντα ὑπὸ τοῦ Παναγίου Πνεύματος «τάλαντα» στὰ μέλη τῆς μίας, ἁγίας, καθολικῆς 
καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας. Οὔτε, πάλι, αὐτὴ ἡ Ψαλτικὴ Παράδοση κινδυνεύει νὰ ἀλλοιωθεῖ ἀπὸ 
«ζιζάνια», ποὺ κακοὶ ἐργάτες σπέρνουν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς νυκτὸς πάνω ἀπὸ τὸν ἀγαθὸ σπόρο, γιὰ 
τὰ ὁποῖα ὁ Κύριος ἔδωσε ἐντολή, «ἄφετε συναυξάνεσθαι»28. Αὐτὰ θὰ ἐκπέσουν μόνα τους, θὰ παρα-
μείνουν στὸν «ἠθμὸ» καὶ θὰ βληθοῦν ἔξω, ἡ δὲ Παράδοση, ὄχι ὡς στείρα ἐμμονή, ἀλλὰ ὡς ὑπακοὴ 
στὴν Παροιμιακὴ ἐντολὴ «μὴ μέταιρε ὅρια αἰώνια, ἃ ἔθεντο οἱ πατέρες σου»29, θὰ συνεχίσει συμπορευ-
ομένη μὲ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὰ Ἔσχατα. 

 Τέλος «Ὅλον» ἡ Ψαλμῳδία ὡς λατρευτικὸν βίωμα, «ἐπιμέρους» τὰ συστατικὰ τῆς 
Ψαλμῳδίας στὴν λατρευτικὴ πράξη. Ἀπὸ τὴν ἕως ἐδῶ ἐξέλιξη τῆς παρούσης μελέτης, καθίσταται, 
νομίζω, σαφές -ἔστω ἐμμέσως-, ὅτι οἱ ὅροι Ψαλτικὴ Τέχνη καὶ Ψαλμῳδία διαφοροποιοῦνται μεταξύ 
τους ἢ τουλάχιστον πρέπει νὰ διαφοροποιοῦνται. Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη ὡς ὅρος εἶναι στενότερος σὲ σχέση 
μὲ τὴν Ψαλμῳδία καὶ δηλώνει τὸ ἐκκλησιαστικὸ μέλος (= ᾆσμα), ὅπως αὐτὸ ἐξελίχθηκε καὶ δια-
μορφώθηκε στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων ὑπὸ συγκεκριμένο κάθε φορὰ θεωρητικὸ καὶ σημειογραφικὸ 
ὑπόβαθρο. Ἡ Ψαλμῳδία, ὅμως, ὡς ὅρος εἶναι εὐρύτατος. Μπορεῖ νὰ δηλώνει ἕνα φάσμα δεδομένων, 
ἀπὸ τὴν «κατὰ μόνας» ἢ «ἐν τοῖς κελλίοις» στιχολόγηση, ἄνευ μέλους, (ἁπλὴ ἀνάγνωση) τῶν Ψαλμῶν 

                                                           
26 Ἐκκλησιαστής, δ΄, 9 - 12. 
27  Ἀπό τὴν εὐχητικὴ ἐκφώνηση τῆς Θείας Λειτουργίας: «Καὶ δὸς ἡμῖν ἐν ἑνὶ στόματι, καὶ μιᾷ καρδίᾳ 
δοξάζειν καὶ ἀνυμνεῖν τὸ πάντιμον καὶ μεγαλοπρεπὲς ὄνομά Σου, τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.» 
28  Ματθ., ιγ΄, 24 - 30: «Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐτοῖς λέγων· Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν 
ἀνθρώπῳ σπείραντι καλὸν σπέρμα ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ· 25 ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους ἦλθεν αὐτοῦ ὁ 
ἐχθρὸς καὶ ἔσπειρε ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου καὶ ἀπῆλθεν. 26 ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος καὶ καρπὸν 
ἐποίησε, τότε ἐφάνη καὶ τὰ ζιζάνια. 27 προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ· κύριε, οὐχὶ 
καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; πόθεν οὖν ἔχει ζιζάνια; 28 ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς· ἐχθρὸς ἄνθρωπος τοῦτο 
ἐποίησεν. οἱ δὲ δοῦλοι εἶπον αὐτῷ· θέλεις οὖν ἀπελθόντες συλλέξωμεν αὐτά; 29 ὁ δέ ἔφη· οὔ, μήποτε 
συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον· 30 ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα μέχρι τοῦ 
θερισμοῦ, καὶ ἐν καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ τοῖς θερισταῖς· συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια καὶ δήσατε αὐτὰ εἰς 
δέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά, τὸν δὲ σῖτον συναγάγετε εἰς τὴν ἀποθήκην μου.» 
29  Παροιμίαι, κβ΄, 28. 



ὡς ἀτομικὴ προσευχὴ -ὅπως πρὸ πολλοῦ ἔχει ἀποδείξει ὁ καθηγητὴς Ἀθανάσιος Βουρλὴς στὴν μελέτη 
του Οἱ περὶ Ψαλμῳδίας πληροφορίες τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης (Θεολογικὴ καὶ Μουσικολογικὴ 
Μελέτη)30-, ἕως τὴν τέλεση ὁλόκληρων Ἀκολουθιῶν καὶ Μυστηρίων ἀπὸ σύσσωμη τὴν ἐκκλησιαστικὴ 
κοινότητα, μὲ ὅ,τι αὐτὴ ἡ τέλεση περιλαμβάνει καὶ συνεπάγεται δηλαδή:  

α) Τὸ τυπικὸ τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ποὺ ἀφορᾶ στὴν τάξη καὶ στὴν σειρὰ τῶν ψαλλομένων 
καὶ τελετουργουμένων κατὰ τὴν τέλεση αὐτῶν. 

β) Τὸ τελετουργικὸ τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν, ποὺ ἀφορᾶ στὶς ἱεροπραξίες καὶ τελετουργικὲς 
πράξεις, εὐλογήσεις, κινήσεις, εἰσόδους καὶ ἐξόδους, λιτανεύσεις καὶ ὅλο τὸ πλῆθος τῶν σχετικῶν 
«ἔργων», τοῦ ἱεροῦ κλήρου καὶ τῶν ψαλτῶν κατὰ τὴν τέλεση αὐτῶν.  

γ) Τὴν θυμίαση καὶ τὴν κωδωνοκρουσία ὡς ἠχητικὸ «ὑπέδαφος» (τὸ λεγόμενο «μουσικὸ χαλὶ» 
ἤ, ξενικῶς, background) τοῦ τελετουργικοῦ γίγνεσθαι. 

δ) Τὴν ἐμμελῆ ἀνάγνωση Ψαλμῶν, Προφητειῶν ἢ ἄλλων προσευχῶν. 
ε) Τὴν μυστικῶς ἀνάγνωση (ἐκφώνως, πάντοτε) τῶν (ἀρχ-)ἱερατικῶν εὐχῶν. 
ς) Τὴν ἐμμελῆ ἀπαγγελία Ἀποστολικῶν ἢ Εὐαγγελικῶν Περικοπῶν καὶ εἰδικῶν εὐχῶν ὅπως, 

π.χ., τὸ «Ἄσπιλε, ἀμόλυντε…», τὸ «Καὶ δὸς ἡμῖν, Δέσποτα…» κ.τ.ὅ.). 
ζ) Τὴν ἐμμελῆ ἐκφώνηση δεήσεων, συναπτῶν, εἰρηνικῶν, πληρωτικῶν ἢ τῶν ἀκροτελεύτιων 

τῶν (ἀρχ-)ἱερατικῶν εὐχῶν καὶ τὰ ὅμοια. 
η) Τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη ὡς μουσικὴ ἀπόδοση τῶν ἐκκλησιαστικῶν ὕμνων, 
θ) Τὸ κανονάρχημα, τὸν ἄριστο τύπο καὶ ἔμπρακτη ἐφαρμογὴ τῆς ἀρετῆς τῆς ὑπακοῆς στὴν 

Ψαλτικὴ Τέχνη. 
ι) Τὸ ἰσοκράτημα, ὡς τύπος καὶ ὑπενθύμιση ἐκείνου τοῦ «στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετὰ φόβου 

Θεοῦ» τοῦ Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ καὶ ὡς ὑπόμνηση τῆς ἀναγκαιότητος γιὰ σταθερὰ στάση καὶ ἐμμονὴ 
στὴν ὀρθοδοξία καὶ ὀρθοπραξία τοῦ Εὐαγγελίου. 

ια) Αὐτὴν καθαυτὴν τὴν ἱεροψαλτικὴ στάση καὶ κίνηση ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ Ἀναλογείου, ὄχι αὐτὴ 
ποὺ ἀφορᾶ στὸ τελετουργικὸ τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν (π.χ. ψαλτικὴ συνοδεία λιτανεύσεων), ἀλλὰ τὶς 
παρακελευσματικὲς καὶ προτρεπτικὲς πρὸς τὸ ἐκκλησίασμα, διδακτικὲς κατ’ οὐσίαν, κινήσεις τοῦ 
ἱεροψάλτου, ὅπως εἶναι ἡ τύπωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, τὸ ἀνεβοκατάβασμα στὸ ψαλτικὸ στασίδιο, 
οἱ μικρὲς ἢ μεγάλες Μετάνοιες, ἡ ἀφαίρεση ἢ ἐπανατοποθέτηση τοῦ καλπακίου καὶ ἄλλα, ποὺ πρέπει 
ἀπαρεγκλίτως νὰ προσέχονται καὶ νὰ τηροῦνται ἀπὸ τοὺς ἱεροψάλτες κατὰ τὶς λατρευτικὲς πράξεις. 

ιβ) Τὴν μετὰ προσοχῆς καὶ συγκεντρώσεως προσευχή, ὥστε ὅλος ὁ βίος τοῦ ἀνθρώπου καὶ 
αὐτὸ τὸ «εἶναι» του νὰ καθίσταται ἀδιάλειπτος καὶ ἀκατάπαυστος Ψαλμῳδία γιὰ / πρὸς τὸν Κύριο. 

Ὅλα τὰ ἀνωτέρω -ἴσως καὶ ἄλλα ἀκόμη- ἀποτελοῦν τὰ ἐπιμέρους στοιχεῖα τῆς Ψαλμῳδίας 
ὡς «Ὅλον», ὡς τὸ μόνο καθημερινό, «ἐν ἑσπέρᾳ καὶ πρωὶ καὶ μεσημβρίᾳ καὶ παντὶ καιρῷ» καὶ διὰ 
βίου ἔργο τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ γῆς31, ὅταν ὅλες οἱ ὑπόλοιπες μέριμνες τῆς ὑπάρξεώς του, στὴν πραγμα-
τικότητα, ἀποτελοῦν πάρεργα. 

 
                                                           
30  Στὸ βιβλίο του Θέματα Ἱερᾶς Ψαλμωδίας, τεῦχος Α΄, Ἀθήνα 2000, σελ. 15 - 17. 
31  Ἂς προσέξουμε στὸν Προιμιακὸ Ψαλμὸ τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ἑσπερινοῦ (Ψαλμός ργ΄) τὸν ἐκπληκτικὸ 
στίχο, «Ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ (καὶ ὄχι, «ἐπὶ τὰ ἔργα αὐτοῦ») καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν 
αὐτοῦ (καὶ ὄχι, «ἐπὶ τὰς ἐργασίας αὐτοῦ») ἕως ἑσπέρας». Ποιό εἶναι, ἀλήθεια, αὐτὸ τὸ «ἔργον» τοῦ 
ἀνθρώπου (σὲ Ἐνικὸ Ἀριθμό), γιὰ τὸ ὁποῖο ξυπνᾶ τὸ πρωὶ καὶ ἐξέρχεται στὸν βίο του γιὰ νὰ τὸ ἐργαστεῖ, 
ἂν ὄχι ἡ εὐχαριστία, ἡ ἀνύμνηση, ἡ εὐλόγηση, ἡ δοξολόγηση, ἡ ἐξομολόγηση (= ἀνύμνηση, δοξολόγηση) 
καὶ ἡ προσκύνηση τοῦ Ὀνόματος τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ; Δηλαδή, 
ἡ ἀδιάλειπτος λόγῳ καὶ ἔργῳ καὶ διανοίᾳ Ψαλμῳδία τοῦ Κυρίου. 



ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 
 
Σεβαστοί μου, πατέρες, διδάσκαλοι καὶ καθηγητές, ἀγαπημένοι ἱεροψάλτες, ἐρευνητές, μου-

σικολόγοι καὶ παντὶ τρόπῳ μουσικολογοῦντες συνάδελφοι, ἀπευθυνόμενος σὲ ὁμήγυρη ὄχι ἀκραιφνῶς 
μουσικολογική, ἀλλὰ κυρίως καὶ ποσοτικῶς ἱεροψαλτική, ἐφόσον ἔχουμε τὴν χαρὰ καὶ εὐλογία τὸ 
συνέδριο αὐτὸ νὰ πλαισιώνει μεγάλος ἀριθμὸς ψαλτικῶν χορῶν καὶ χορωδιῶν, ἀνδρικῶν καὶ γυναικεί-
ων, ἐπέλεξα τὸ παρὸν θέμα, ἐπιθυμῶντας νὰ ἐξάρω μία διάσταση τῆς Ψαλτικῆς, ἡ ὁποία δὲν πρέπει 
στιγμὴ νὰ διαλάθει τῆς προσοχῆς μας. Ὁ θεματικὸς τίτλος τοῦ συνεδρίου, Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη στὴ 
Σύγχρονη Ἐκκλησιαστικὴ καὶ Κοινωνικὴ Πραγματικότητα, ὑπονοεῖ ὅτι τὰ δεδομένα τῆς σύγχρονης 
ἐκκλησιαστικῆς καὶ κοινωνικῆς πραγματικότητας ἔχουν αἰσθητῶς διαφοροποιηθεῖ ἀπὸ τὸ κοντινὸ ἢ 
μακρινὸ παρελθόν, ἄρα καὶ ἡ Ψαλτικὴ πρέπει νὰ βλέπεται καὶ ἀντιμετωπίζεται μὲ γνώμονα τὰ σύγ-
χρονα αὐτὰ δεδομένα καὶ δὲν ἔχει καθόλου ἄδικο. Ἐντούτοις, ὑπάρχει ἕνα στοιχεῖο τῆς Ψαλτικῆς 
Τέχνης, τὸ ὁποῖο ὀφείλουμε νὰ τηρήσουμε παραμένον καὶ ἀναλλοίωτο, παρὰ τὶς μεταβολὲς τῆς σύγ-
χρονης κοινωνικῆς καὶ ἐκκλησιαστικῆς πραγματικότητος. Αὐτό, σίγουρα, δὲν εἶναι οὔτε ἡ σημειογρα-
φία, οὔτε ἡ θεωρία, οὔτε ἡ μελοποιία, οὔτε ὅ,τι καλοῦμε «παράδοση» (ὑφολογική, μελοποιητικὴ ἢ 
ἄλλη). Τὸ μόνο ποὺ πρέπει νὰ φυλαχθεῖ ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ εἶναι ὁ ἐκκλησιαστικός, λατρευτικὸς καὶ 
προσευχητικὸς χαρακτῆρας τῆς Ψαλμῳδίας. Ὡς γνωστόν, ὁποιαδήποτε αὐτονόμηση ἐντὸς τοῦ Σώ-
ματος τῆς Ἐκκλησίας ἀποβαίνει σὲ αἵρεση, ἄρα καὶ ἡ αὐτονόμηση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς 
μπορεῖ νὰ γεννᾶ (καὶ ἤδη γέννησε) ψαλτικὲς ἀποκλίσεις καὶ ἔριδες καὶ μάχας. Ἄν, ὅμως, καταχρώ-
μεθα τὰ «μουσικὰ δικαιώματα» τοῦ Κυρίου κατὰ τὴν Θεία Λατρεία Του, θὰ ὁμοιάζουμε μὲ τοὺς 
υἱοὺς τοῦ Ἀαρῶν, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν θυμίαση ἀνεπιθύμητη στὸν Κύριο, μὲ «πῦρ ἀλλότριον, ὃ οὐ 
προσέταξε Κύριος αὐτοῖς»32 καὶ τιμωρήθηκαν αὐστηρότατα πρὸς παραδειγματισμόν. 

Ἕνα δεύτερο σημεῖο, στὸ ὁποῖο στόχευε ἡ παροῦσα ἀνακοίνωση, ἦταν νὰ καταστεῖ σαφὲς ὅτι, 
ὁ Κύριος μεταχειρίζεται τὰ πάντα, γιὰ νὰ διδάξει τὸν ἄνθρωπο καὶ νὰ τοῦ ἀποκαλυφθεῖ, προσφέρον-
τάς του τὶς δωρεὲς τῆς Ἀποκαλύψεώς Του, ἀνάμεσα στὶς ὁποῖες καὶ τὴν Ψαλμῳδία στὴν Ἐκκλησία 
Του, προκειμένου ἡ Ἐκκλησία νὰ τὴν χρησιμοποιεῖ ὡς μέσον διδασκαλίας, μαθήσεως καὶ κατανοήσε-
ως τῆς θεολογίας, δηλαδὴ ὡς μέσον κατηχήσεως καὶ καταρτίσεως τοῦ λαοῦ. Ὅμως, ἀναντιρρήτως 
ἰσχύει καὶ τὸ ἀντίστροφο οἱ πατερικὲς θεολογήσεις περὶ τὴν Ψαλμῳδία καὶ οἱ ποικίλοι θεολογικοὶ 
συμβολισμοί, τοὺς ὁποίους μπορεῖ νὰ ἐπισημάνει κανεὶς στὴν ἱερὰ αὐτὴ τέχνη, δύνανται νὰ καταστοῦν 
μέσα κατανοήσεως τῆς μουσικῆς θεωρίας της καὶ τῆς μορφολογικῆς της ἀναπτύξεως στὸ πέρασμα 
τῶν αἰώνων, ἢ ἀκόμη καὶ νὰ λειτουργήσουν ὡς διδακτικὸ ἐργαλεῖο καὶ βοήθημα στὴν ἀφομοίωση τῶν 
σημειογραφικῆς φύσεως ζητημάτων αὐτῆς. 

Ἕνα ἀκόμη σὲ κάθε «ὅλον» ἀπαντοῦν ὁπωσδήποτε καὶ τὰ «ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ» «ἐπιμέρους» 
δομικὰ ἢ συστατικά του στοιχεῖα. Ἐδῶ, ὅμως, ἐλλοχεύει πάντοτε κίνδυνος -δυστυχῶς, πολὺ συνή-
θης στὴν ψαλτικὴ κοινότητα καὶ στοὺς περὶ αὐτήν-, νὰ ἀναγάγονται τὰ «ἐπιμέρους» σὲ αὐτοσκοπό. 
Ἀλλά, τότε, ὑποβαθμίζεται ἢ δὲν ἀναγνωρίζεται ἢ -τὸ χειρότερο- διασπᾶται τελείως τὸ «ὅλον», μὲ 
ἀποτέλεσμα νὰ ἐπέρχονται μικρὲς μέν, ἀλλὰ καταστροφικές, διαφοροποιήσεις στὸ Σῶμα τῆς Κοινό-
τητος -αὐτό, ἂς μὴν λησμονοῦμε, ἀποτελεῖ μέρος / μέλος τοῦ Σώματος τῆς Ἐκκλησίας-, οἱ ὁποῖες 
ὁδηγοῦν σὲ ἑωσφορικοῦ τύπου αὐτονομήσεις. Τὰ «ἐπιμέρους», ὅμως, στοιχεῖα τοῦ «ὅλου» δὲν εἶναι 

                                                           
32  Λευϊτικόν, ι΄, 1: «Καὶ λαβόντες οἱ δύο υἱοὶ Ἀαρὼν Ναδὰβ καὶ Ἀβιοὺδ ἕκαστος τὸ πυρεῖον αὐτοῦ 
ἐπέθηκαν ἐπ᾿ αὐτὸ πῦρ καὶ ἐπέβαλον ἐπ᾿  αὐτὸ θυμίαμα καὶ προσήνεγκαν ἔναντι Κυρίου πῦρ ἀλλότριον, ὃ 
οὐ προσέταξε Κύριος αὐτοῖς. 2 καὶ ἐξῆλθε πῦρ παρὰ Κυρίου καὶ κατέφαγεν αὐτούς, καὶ ἀπέθανον ἔναντι 
Κυρίου.» 



ἄλλο ἀπὸ τὰ ποικίλα «τάλαντα» / χαρίσματα τοῦ Παναγίου Πνεύματος πρὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ τὴν 
Ἐκκλησία καί, ὡς τέτοια, συγκροτοῦν καὶ προάγουν τὴν Ἐκκλησία. Πῶς εἶναι δυνατόν, αὐτὰ νὰ 
ἀντιμετωπίζονται μὲ μισαλλοδοξία καὶ μικροψυχία, ἀντὶ νὰ ἀναγνωρίζονται μὲ ἀγάπη καὶ μεγαλο-
καρδία ὡς ἁγιοπνευματικὲς δωρεές; Ἀποτέλεσμα καὶ καρπὸς τέτοιων ἐφάμαρτων αὐτονομήσεων εἶναι 
ἡ Θεία Ἐγκατάλειψις33 καὶ ἡ Θεία Παραχώρησις διαιρέσεως, σχίσματος καὶ ἀκαταλήπτου (καὶ 
ψαλτικῆς) πολυγλωσσίας34, μία πολυγλωσσία ἰδιαιτέρως γνώριμη στὰ ἱεροψαλτικὰ πράγματα 
τῶν τελευταίων δεκαετιῶν. 

Καὶ ἕνα τελευταῖο παρατηρῶντας τοὺς ἑαυτούς μας, συλλαμβανόμεθα πολλάκις κριτικοὶ καὶ 
ἐπικριτικοὶ ἀπέναντι στοὺς διδασκάλους καὶ πατέρες μας στὴν Ψαλτικὴ Τέχνη. Δὲν πρέπει, ὅμως, νὰ 
θεατρίζουμε τὰ σφάλματα αὐτῶν, στοὺς ὁποίους χρεωστοῦμε τὸ ψαλτικό μας «εἶναι», διότι ἐκεῖνοι 
ἐστεροῦντο τῶν ὑλικοτεχνικῶν ἀνέσεων καὶ διευκολύνσεων τῆς ἐποχῆς μας, ἔζησαν δὲ χρόνους σκληροὺς 
καὶ ἐπώδυνους. Ἀλλ’ ὡς οἱ υἱοὶ τοῦ Νῶε35, ἂς κινούμαστε «ὀπισθοφανῶς» γιὰ νὰ καλύπτουμε μὲ 
ἀγάπη τὴν ὅποια γύμνια αὐτῶν. Μὴ ἀντιμετωπίζουμε μὲ ἔπαρση τοὺς διδασκάλους καὶ πατέρες 
μας στὴν Ψαλτική, ὁμοιάζοντες τὸν Ροβοάμ, υἱὸ τοῦ Σολομῶντος, ὁ ὁποῖος ἐξιπάζετο νὰ καυχᾶται, «ἡ 
μικρότης μου παχυτέρα τῆς ὀσφῦος τοῦ πατρός μου»36, μήποτε, «κακολογοῦντος πατέρα… σβεσθή-
σεται λαμπτήρ, αἱ δὲ κόραι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ ὄψονται σκότος»37. Ἀποφεύγοντες καὶ ματαιώνον-
τες τὴν σκληρότητά μας, σίγουρα θὰ ἀκούσουμε τὸν Κύριο νὰ μᾶς παρηγορεῖ: «Ἤμαρτες; ἠσύχασον 
πρὸς σὲ ἡ ἀποστροφὴ αὐτοῦ, καὶ σὺ ἄρξεις αὐτοῦ.»38 

 
 
 

 
 

Κ.Χ.Κ. - Βόλος, 30 Δεκεμβρίου 2016, 
μνήμη τοῦ Ἁγίου Νέου Ὁσιομάρτυρος Γεδεῶνος τοῦ Καρακαλληνοῦ, 

ἐκ χωρίου Κάπουρνα ἢ Κάπραινα (σημερινὲς Γλαφυραὶ) τοῦ Βορείου Πηλίου, 
τοῦ ἐν Βελεστίνῳ Μαγνησίας μαρτυρήσαντος καὶ ἐν Τυρνάβῳ Λαρίσης ἀθλήσαντος. 

 
Πολυτονισμὸς καὶ διόρθωση τοῦ κειμένου τῇ 30ῇ Μαρτίου 2017, 

μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου Σιναΐτου, τοῦ συγγραφέως τῆς «Κλίμακος». 
 

Τῷ δὲ Κυρίῳ Χάρις.  

                                                           
33  «Οὐ μὴ καταμείνη τὸ Πνεῦμα μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς τὸν αἰῶνα διὰ τὸ εἶναι αὐτοὺς σάρ-
κας.» Γένεσις, στ΄, 3. 
34  «Δεῦτε καὶ καταβάντες συγχέωμεν αὐτῶν ἐκεῖ τὴν γλῶσσαν.» Γένεσις, ια΄, 7. 
35  Γένεσις, θ΄, 23: «Λαβόντες Σὴμ καὶ Ἰάφεθ τὸ ἱμάτιον ἐπέθεντο ἐπὶ τὰ δύο νῶτα αὐτῶν καὶ 
ἐπορεύθησαν ὀπισθοφανῶς καὶ συνεκάλυψαν τὴν γύμνωσιν τοῦ πατρὸς αὐτῶν, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῶν 
ὀπισθοφανῶς, καὶ τὴν γύμνωσιν τοῦ πατρὸς αὐτῶν οὐκ εἶδον.» 
36 Βασιλειῶν Γ΄, ιβ΄, 10. 
37 Παροιμίαι, κ΄, 20. 
38 Γένεσις, δ΄, 7. 


