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Π ρ ό λ ο γ ο ς 
 

Ὅταν πρὶν δέκα περίπου χρόνια ὁλοκλήρωσα τὴν Εἰσαγωγὴ τῆς 

διδακτορικῆς μου διατριβῆς Ἡ Παράδοση καὶ Ἐξήγηση τοῦ Μέλους τῶν 

Φερουβικῶν τῆς Βυζαντινῆς καὶ Μεταβυζαντινῆς Μελοποιίας, τὴν παρου-

σίασα μὲ χαρὰ καὶ ἀγωνία στὸν δάσκαλό μου, ἐπιβλέποντα καθηγητὴ κ. 

Γρηγόριο Θ. τάθη. Ἐκεῖνος τὴν κράτησε στὰ χέρια του, τὴν μελέτησε 

προσεκτικά, ὡς διακριτικὸς καθοδηγητὴς μὲ συγχάρηκε, τοῦ ἄρεσε θαρ-

ρῶ, ἀλλὰ στὸ τέλος μοῦ εἶπε μὲ τὸν καλό του τρόπο: «Ὅλα καλά. Σώρα, 

ὅμως, πρέπει νὰ τὴν περιορίσεις στὸ μισό.» Ἦταν ἑκατὸν πενήντα (!) σε-

λίδες... Σελικά, ἡ Εἰσαγωγὴ ἐκείνη κατέληξε στὶς τριάντα ὀκτὼ σελίδες, 

ὅπως καὶ ἐκδόθηκε στὴν διδακτορική μου διατριβὴ μὲ τὴν ἀμέριστη φρο-

ντίδα τοῦ καθηγητοῦ καὶ «ὄντως διδασκάλου». «Μὴ λυπηθεῖς νὰ κόψεις, 

τίποτε δὲν θὰ πάει χαμένο», εἶχε συμπληρώσει. 

Ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ περισσεύματα, λοιπόν, συγκεντρώθηκαν τέσσα-

ρες, αὐτοτελεῖς πλέον, μελέτες γιὰ τὸ Σελετουργικὸ τῆς Μεγάλης Εἰσό-

δου καὶ γιὰ τοὺς ἀντὶ Χερουβικοῦ ψαλλόμενους ὕμνους Σοῦ Δείπνου σου 

τοῦ μυστικοῦ... (Μ. Πέμπτης), ιγησάτω πᾶσα σὰρξ βροτεία... (Μ. αββά-

του) καὶ Νῦν αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν... (Προηγιασμένης), συμπληρώθη-

καν μὲ τρία ἀντίστοιχα corpus μελοποιήσεων, ποὺ ἐπισημάνθηκαν στὶς 

χειρόγραφες μουσικὲς πηγὲς καὶ συμπαρουσιάζονται μὲ δύο ἀκόμη μορ-

φολογικῆς φύσεως ἐργασίες γιὰ τὰ Χερουβικὰ τοῦ ψευδο - Ἰωάννου Δα-

μασκηνοῦ (ἦχος πλ. β’) καὶ τοῦ βυζαντινοῦ Δομεστίκου Μανουὴλ Ἀγαλ-

λιανοῦ (ἦχος β’). Ἔγινε προσπάθεια, ὅλα τὰ παραπάνω νὰ διανθιστοῦν 

καὶ μὲ φωτογραφίες ἀπὸ καλὰ μουσικὰ χειρόγραφα καὶ ἔτσι παραδίδον-

ται στὴν ἐπιστημονικὴ μουσικολογικὴ κοινότητα, ὄχι μὲ τὴν ψευδαίσθη-

ση πὼς ἐξαντλήθηκαν τὰ θέματα, παρὰ μόνο μὲ τὴν ἐλπίδα, ὅτι θὰ ἀπο-

τελέσουν μιὰ πρώτη μαγιά, γιὰ ὅποιον ἐπιθυμήσει στὸ μέλλον νὰ κατα-

πιαστεῖ λεπτομερῶς μὲ αὐτά. 

Ὄντας βαθιὰ βέβαιος, ὅτι καὶ τὸ παρὸν πόνημα ἀποτελεῖ καρπὸ 

τῆς καλῆς σπορᾶς τοῦ διδασκάλου μου κ. Γρ. Θ. τάθη, ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ, 

νὰ ἐκφράσω γιὰ ἄλλη μία φορὰ τὴν ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη μου πρὸς τὸ 

πρόσωπό του «ὑπὲρ πασῶν τῶν φανερῶν καὶ ἀφανῶν εὐεργεσιῶν του», 

δοξάζοντας καὶ πάλι τὸν πανάγιο Σριαδικὸ Θεὸ γιὰ τοὺς ἁγίους του. 
 

Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης 
 

Βόλος, 1η Ὀκτωβρίου 2005 

μνήμη τῶν ὁσίων Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ 

καὶ Ἰωάννου τοῦ Κουκουζέλη 
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ivannoy xrysostomoy kai megaloy basileioy 
 

 

Ἡ ψαλμώδηση τοῦ Χερουβικοῦ ὕμνου στὶς τέλειες 

Λειτουργίες τοῦ Ἰωάννου Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Μ. 

Βασιλείου εἶναι ἄμεσα συνδεδεμένη μὲ διάφορα 

λειτουργικὰ δρώμενα ἔντονων συμβολισμῶν καὶ 

βαθέων θεολογικῶν ἑρμηνειῶν. Ἡ γνώση αὐτῶν εἶναι πολ-

λὲς φορὲς ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν κατανόηση τῆς 

μιᾶς ἡ τῆς ἄλλης μελοποιητικῆς μεταχειρήσεως τοῦ τροπα-

ρίου ἀπὸ ἐποχὴ σὲ ἐποχή, ὅπου κάθε φορὰ κυριαρχοῦν δια-

φορετικὲς καὶ διαρκῶς μεταβαλλόμενες καὶ ἀνανεούμενες 

τάσεις. Σὸ τελετουργικὸ τῆς Μεγάλης Εἰσόδου εἶναι κοινὸ 

στὶς Θ. Λειτουργίες τοῦ Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Μ. Βασιλείου. 

Καλύπτει τὸ διάστημα μεταξὺ τῆς δεύτερης εὐχῆς τῶν πιστῶν 

-τὴν ὁποία ἀναγινώσκει ὁ ἱερεὺς μυστικῶς- καὶ τῶν δεήσε-

ων, ποὺ εἶναι γνωστὲς ὡς Πληρωτικά. Ἀκολούθως, παρατί-

θεται ἐξ ὁλοκλήρου ἡ τάξη αὐτή, ὅπως ἀκριβῶς διαδραματί-

ζεται σήμερα καὶ περιγράφεται στὰ ἐν χρήσει λειτουργικὰ 

βιβλία τοῦ Ἱερατικοῦ1 καὶ τοῦ Ἀρχιερατικοῦ2. 

 

ΣΟ ΣΔΛΔΣΟΤΡΓΙΚΟ  ΣΗ ΜΔΓΑΛΗ ΔΙΟΔΟΤ 
 

ὲ ὀρθογώνιο περίγραμμα κλείνονται οἱ τυπικὲς ἰδιαιτερότητες τῆς 

Ἀρχιερατικῆς Θ. Λειτουργίας. Ἡ ἔνδειξη «Ὁ (ἀρχ)ἱερεύς» ὑποδηλώνει, ὅτι ἡ πρά-

ξη ἢ ἡ ἐκφώνηση, ποὺ σημειώνεται μὲ αὐτή, ἀνήκει στὸν Ἱερέα ἢ στὸν Ἀρχιερέα 

                              
1  Ἱερατικόν, Αἱ Θεῖαι Λειτουργίαι Ἰωάννου Φρυσοστόμου, Βασιλείου 

τοῦ Μεγάλου καὶ τῶν Προηγιασμένων Δώρων, Ἀθῆναι 1987, σελ. 117-121, 168-173. 
2   Ἀρχιερατικόν, περιέχον τὰς Θείας Λειτουργίας Ἰωάννου τοῦ 

Φρυσοστόμου, Βασιλείου τοῦ Μεγάλου καὶ τὴν τῶν Προηγιασμένων Δώ-

ρων, Ἀθῆναι 1971, σελ. 17-21. 
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στὴν περίπτωση Ἀρχιερατικῆς Θ. Λειτουργίας. Ἐντὸς ὀρθογωνίων ἀγκυλῶν [...] 
καὶ μὲ μικρότερα στοιχεῖα παρατίθενται οἱ τελετουργικὲς παραλλαγές, οἱ ὁποῖες 

δὲ διατηρήθηκαν στὴ σημερινὴ λατρευτικὴ πράξη. Σὰ ἐντὸς γωνιῶν <...> κεφα-

λαιογράμματα ὑποδεικνύουν τὴν πηγὴ προελεύσεως τῆς ἐντὸς ἀγκυλῶν πληρο-

φορίας. Ἔτσι: - Μὲ <Λ> σημειώνεται ἕνα Εὐχολόγιο τοῦ ΙΕ' αἰῶνος, προερχόμενο 

ἀπὸ τὴν Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας Ἁγίου Ὅρους. Σὸ ἀπόσπασμα ὅπου περιγράφε-

ται τὸ τελετουργικὸ τῆς Μεγάλης Εἰσόδου παραθέτει ὁ D. Conomos (3). - Μὲ <Σ> 

σημειώνονται οἱ διαφοροποιήσεις τῶν κωδίκων, τοὺς ὁποίους παρουσιάζει ὁ Π. 

Σρεμπέλας (4). <Σ1> ὁ ὑπ' ἀριθμὸν 662 κώδικας τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Ἀθηνῶν, 

τοῦ ΙΒ’ - ΙΓ' αἰῶνος. <Σ2> ὁ κώδικας 6277-770 τῆς Ἱ. Μ. Παντελεήμονος Ἁγίου 

Ὄρους, τοῦ ΙΔ' αἰῶνος. <Σ3> οἱ τυπικὲς λεπτομέρειες, ποὺ συνοψίζονται ἀπὸ τὸν 

Π. Σρεμπέλα στὴν κριτικὴ ἔκδοση τῶν διατάξεων τῆς Θ. Λειτουργίας, τὴν ὁποία 

παρέχει στὴν ἴδια μελέτη. Ἡ τελευταία περίπτωση εἶναι πολὺ σημαντική, διότι 

ἀποτυπώνει ὁλόκληρο σχεδὸν τὸ φάσμα τῆς χειρογράφου παραδόσεως (5). 
 

Ὁ (ἀρχ)ἱερεύς: Ὅπως ὑπὸ τοῦ κράτους σου πάντοτε φυ-

λαττόμενοι... 

Ὁ α’ χορός: Ἀμήν.  

 καὶ ἄρχεται ψάλλειν τὸν Φερουβικὸν ὕμνον. 

Οἱ τὰ Χερουβὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες, καὶ 

τῇ ζωοποιῷ Σριάδι τὸν τρισάγιον ὕμνον 

προσάδοντες, πσαν νῦν βιωτικὴν ἀποθώ-

μεθα μέριμναν. 

Ὁ β’ χορός:  Ὡς τὸν βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι6. 

                              
3  Conomos E. Dimitri, Byzantina Trisagia and Cheroubika of the 14th 

and 15th centuries, Θεσσαλονίκη 1974, σελ. 17-21. 
4  Σρεμπέλα Ν. Παναγιώτη, Αἱ τρεῖς Λειτουργίαι κατὰ τοὺς ἐν 

Ἀθήναις κώδικας, Ἀθῆναι 1935, σελ. 9-10, 68-85. 
5   Πρέπει νὰ διευκρινισθῆ, ὅτι οἱ πηγὲς παρουσιάζουν ἕναν 

ὑπερβολικὸ ἀριθμὸ παραλλαγῶν στὶς λεπτομέρειες -καὶ ὄχι στὸν κυρίως 

κορμό- τοῦ τελετουργικοῦ. Αὐτὲς δὲν εἶναι δυνατόν, νὰ καλυφθοῦν στὴν 

παροῦσα ἐργασία. Ἡ ἀνωτέρω μνημονευθεῖσα μελέτη τοῦ Σρεμπέλα 

μπορεῖ νὰ ἱκανοποιήσει τυχὸν εἰδικώτερο ἐνδιαφέρον. 
6   Ὁ Χερουβικὸς ὕμνος, κατὰ τὸν Egon Wellesz (A History of By-

zantine Music and Hymnography, Oxford 19612, pg. 165-166), ἐμφαίνει τὴ Δό-

ξα καὶ τὸν Θρίαμβο τῆς Ἐκκλησίας. Κατὰ τὸν D. Conomos (ὅ.π., σελ. 31-

32) συμβολίζει τὴν οὐράνια πομπὴ τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος, κατὰ ἕνα 

μαγευτικὸ τρόπο, συνοδεύεται ἀπὸ πλήθη ἀγγέλων δορυφορούντων καὶ 
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κραυγαζόντων Ἀλληλούια. Ὁ οὐράνιος Βασιλεὺς πέμπεται στὴν ἀναί-

μακτο θυσία γιὰ νὰ προσφέρει τὸν ἑαυτό Σου σὲ ὅλους τους πιστούς, ὅσοι 

ἔθεσαν παράμερα τὰ πράγματα αὐτοῦ τοῦ κόσμου καὶ κατατάχθηκαν 

στὸ χορὸ τῆς ἀτελεύτητης δοξολογίας τῶν Χερουβίμ. «Μὲ τὸν Φερουβικὸ 

ὕμνο ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ, νὰ προετοιμασθοῦμε γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ 

Βασιλιᾶ τῆς δόξης ποὺ εἰσέρχεται στὴν ἁγία Πόλη. Μᾶς καλεῖ νὰ 

ἑτοιμασθοῦμε γιὰ νὰ συμπορευθοῦμε μαζί Σου στὸ ταυρὸ μαζὶ μὲ τὴν 

Παναγία Μητέρα Σου καὶ τὸν Μαθητὴ "ὅν ἠγάπα"< Ἀποθέτουμε λοιπόν 

τώρα κάθε μέριμνα βιοτικὴ καὶ βαδίζουμε μαζὶ μὲ τὸ Φριστό. Ἢ μᾶλλον 

ἀποθέτουμε κάθε μέριμνά μας στὰ χέρια τοῦ Φριστοῦ. Παραθέτουμε σ' 

Αὐτὸν τὴ ζωή μας. Αὐτὸς σηκώνει τὸ φορτίο μας καὶ ἀνεβαίνει στὸ 

Γολγοθᾶ. Καὶ μεριμνᾶ Αὐτὸς γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς ζωῆς μας.» (Γρηγορίου 

Ἱερομονάχου, Ἡ Θεία Λειτουργία, Ἀθῆναι 1982, σελ. 243-246.) πουδαία 

εἶναι ἡ ἑρμηνεία, ποὺ δίδει ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γερμα-

νὸς (Η' αἰῶνας μ.Χ.) γιὰ τὸν Χερουβικὸ ὕμνο καὶ τὸ τελετουργικό, μὲ τὸ 

ὁποῖο αὐτὸς συνυφαίνεται. Κατὰ τὸν Γερμανό, ἡ ὑπόθεση τοῦ τροπαρίου 

εἶναι ἐμπνευσμένη ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὶς 

προφητεῖες καὶ τὰ ὁράματα τοῦ Ἰεζεκιὴλ: «Καὶ τὰ Φερουβεὶμ εἰστήκει ἐκ 

δεξιῶν του οἴκου ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι τὸν ἄνδρα, καὶ ἡ νεφέλη ἔπλησε τὴν 

αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν. Καὶ ἀπῇρεν ἡ δόξα Κυρίου ἀπὸ τῶν Φερουβεὶμ εἰς τὸ 

αἴθριον τοῦ οἴκου, καὶ ἔπλησε τὸν οἶκον ἡ νεφέλη, καὶ ἡ αὐλὴ ἐπλήσθη τοῦ 

φέγγους τῆς δόξης τοῦ Κυρίου.» (Ἰεζεκιήλ, Ι΄, 3-4) Ὁ Γερμανὸς γράφει, ἑρ-

μηνεύοντας: «Ὁ Φερουβικὸς ὕμνος ἐμφαίνει διὰ τῆς τῶν διακόνων προοδο-

ποιήσεως, καὶ τῆς τῶν ῥιπιδίων, ἤτοι τῆς τῶν εραφικῶν ἀπεικονισμάτων 

ἱστορίας, τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων καὶ δικαίων πάντων συνεισερχομένων 

μετὰ τοῦ ἁγίου τῶν ἁγίων ὑπάρχοντος, συνεισπορευομένων ἔμπροσθεν 

Φερουβικῶν δυνάμεων, καὶ ἀγγελικῶν στρατιῶν, καὶ χορῶν ἀσωμάτων καὶ 

ἀλων τάξεων ἀοράτως προστρεχουσῶν, καὶ ὑμνουσῶν καὶ δορυφορουσῶν 

ἔμπροσθεν τοῦ μεγάλου Βασιλέως Φριστοῦ, προερχομένου εἰς μυστικὴν 

θυσίαν, καὶ ὑπὸ χειρῶν ἐνύλων βασταζομένου, μεθ’ ὧν καὶ Πνεῦμα τὸ ἅγι-

ον συνεισπορεύεται ἔμπροσθεν ἐν τῇ ἀναιμάκτῳ θυσίᾳ καὶ λογικῇ λειτουρ-

γίᾳ, νοερῶς θεωρούμενον, πυρὶ καὶ θυμιάματι καὶ ἀτμίδι καπνοῦ εὐώδους. 

τοῦ μὲν πυρὸς δεικνύοντος τὴν θεότητα, τῆς δὲ ἀτμίδος τοῦ εὐώδους κα-

πνοῦ, τὴν παρουσίαν αὐτοῦ ἐπελθόντος ἀοράτως, καὶ εὐωδιάσαντος ἡμᾶς, 

διὰ τῆς μυστικῆς καὶ ζωοθύτου καὶ ἀναιμάκτου λατρείας καὶ ὁλοκαρπώ-

σεως< Ὁ δὲ Φερουβικὸς ὕμνος ἀδόμενος, παρακελεύεται πάντας, ἐντεῦ-

θεν καὶ μέχρι τέλους τῆς ἱερουργίας προσεκτικώτερον ἔχειν τὸν νοῦν, 

πᾶσαν βιωτικὴν μέριμναν κάτωθεν ἀφεμένους, ὡς βασιλέαν μέγαν μέλλο-
 



16 Κ. Φ. Καραγκούνης, ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙ ΣΟΤ ΦΕΡΟΤΒΙΚΟΤ ΤΜΝΟΤ 

 

 

Ὁ διάκονος: ἐντὸς τοῦ Ἱεροῦ Βήματος.  

 Σοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 
<Σ3> [Εἰσέρχεται ἐν τῷ ἁγίῳ Βήματι, εὐτρεπίζει τὸ θυμια-

τὸν καὶ περιμένων τὴν συμπλήρωσιν τῆς εὐχῆς (τοῦ 

Φερουβικοῦ).] 

Ὁ (ἀρχ)ἱερεύς: πρὸ τῆς ἁγίας Σραπέζης, κλίνων τὴν κεφα-

λήν, λέγει μυστικῶς τὴν ὑπὲρ ἑαυτοῦ Εὐχήν. 

Οὐδεὶς ἄξιος τῶν συνδεδεμένων ταῖς 

σαρκικαῖς ἐπιθυμίαις...7 

                                                                     
ντος ὑποδέχεσθαι διὰ τῆς κοινωνίας.» (Γερμανοῦ Κωνσταντινουπόλεως, 

Ἱστορία Ἐκκλησιαστική, καὶ Μυστικὴ Θεωρία, PG 98, σελ. 420.) Ὁ Χερουβι-

κὸς ὕμνος βρίσκεται στὸ ἐπίκεντρο ὅλης τῆς τελετουργίας τῆς Μεγάλης 

Εἰσόδου. Σὶς στιγμὲς αὐτὲς ἀγγίζει ἄμεσα τοὺς πιστούς. Οἱ τελευταῖοι μὴ 

ὄντες σὲ θέση, νὰ παρακολουθοῦν ὅλα τὰ δρώμενα -κυρίως ὅ,τι 

μυστικῶς λέγεται καὶ πράσσεται στὸ ἱερὸ Βῆμα- ἔχουν τὴν εὐχέρεια, νὰ 

βλέ-πουν ἢ ἔστω νὰ ἀκούουν τοὺς ψάλτες στὸ ρόλο τους. Αὐτοί, κατὰ τὸν 

ψευδο - ωφρόνιο, δὲν εἶναι τυχαῖα πρόσωπα: «Ὡς μιμηταὶ Ἀγγέλων 

προτρέπουσι τὸν λαὸν εἰς τὸν Φερουβικὸν ὕμνον. Ἐν δὲ τῷ λέγειν τοὺς 

ψάλτας τὸν αὐτὸν ὕμνον ἅμα τῷ λαῷ, σημαίνεται ὅτι καὶ οἱ ἄγγελοι συμ-

ψάλλουσι.» (Ψευδο - ωφρονίου, Λόγος περιέχων τὴν Ἐκκλησιαστικὴν 

ἅπασαν ἱστορίαν καὶ λεπτομερῆ ἀφήγησιν πάντων τῶν ἐν τῇ θείᾳ 

ἱερουργίᾳ τελουμένων, Migne PG 87, σελ. 4000.) 
7  Ἡ εὐχὴ τοῦ Χερουβικοῦ Οὐδεὶς ἄξιος... εἶναι γνωστὴ καὶ ὡς 

εὐχὴ τοῦ Καταπετάσματος διότι «ἀνεγινώσκετο καθ' ἣν στιγμὴν τὸ Κατα-

πέτασμα τοῦ θυσιαστηρίου (τὸ παραπέτασμα ποὺ κατακλείει τὴν Ὡραία 

Πύλη) δὲν εἰχεν εἰσέτι ἀρθῆ». Πρόκειται γιὰ μία προπαρασκευαστικὴ τοῦ 

λειτουργοῦ εὐχὴ «ἣν ποιεῖ ὁ ἱερεὺς ὑπὲρ ἑαυτοῦ, τῶν Φερουβικῶν λεγομέ-

νων» (Σρεμπέλα, ὅ.π., σελ. 74, 71). «Μ’ αὐτὴν ὁ λειτουργὸς ἀναγνωρίζει 

καὶ ὁμολογεῖ τὴν ἀναξιότητά του καὶ τὸ θεῖο μεγαλεῖο τοῦ Μυστηρίου στὸ 

ὁποῖο καλεῖται νὰ διακονήσει. Ἀναγνωρίζει τὸ ἀσύλληπτο μεγαλεῖο τοῦ 

Βασιλέως τῆς δόξης ποὺ οὔτε οἱ ἐπουράνιες Δυνάμεις δὲν εἶναι ἄξιες νὰ 

λειτουργοῦν. Προχωρεῖ ὅμως πρὸς τὸ θυσιαστήριο, ἀκριβῶς ἐπειδὴ δὲν 

στηρίζεται στὶς δικές του δυνάμεις, ἀλλὰ στὸ θεῖο ἔλεος. τηρίζεται στὸ 

πέλαγος τῆς θείας φιλανθρωπίας, γιατὶ αὐτὴ ἔκανε τὸν Θεὸ ἄνθρωπο. 

Αὐτῆς τῆς θείας φιλανθρωπίας ἐκδήλωση ὑπῆρξε καὶ ἡ παράδοση τῆς 

ἀναιμάκτου ἱερουργίας.» (Γρηγορίου Ἱερομονάχου, ὅ.π., σελ. 248.) 
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Ὁ (ἀρχ)ἱερεύς: μετὰ τὴν Εὐχήν, λέγει χ α μ η λ ο φ ώ ν ω ς . 

<Λ> [Ὁ Ἱερεὺς καὶ ὁ Διάκονος κάνουν τρεῖς μετάνοιες ἐνώ-

πιον τῆς ἱερᾶς Σραπέζης, ἀπαγγέλλοντες μυστικῶς 

τὸν Φερουβικὸν ὕμνον.] 

 Οἱ τὰ Χερουβὶμ μυστικῶς... μέριμναν. 

Ὁ διάκονος: συμπληροῖ. 

 Ὡς τὸν βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι... 

Σὸ αὐτὸ ἐπαναλαμβάνεται δὶς ὑπὸ τοῦ Ἱερέ-

ως, τοῦ Διακόνου ἐπιλέγοντος ἐν ἑκατέρῳ. 

 Ὡς τὸν βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι... 
<Σ3> [ Ἔπειτα λαμβάνει τὸ θυμιατόν, βάνει καὶ θυμίαμα καὶ 

λέγει πρὸς τὸν Ἱερέα. 

 Εὐλόγησον, δέσποτα, τὸ θυμίαμα. 

 Καὶ ὁ Ἱερεὺς εὐλογεῖ.] 

Ὁ (ἀρχ)ἱερεύς: ἔπειτα λαμβάνει τὸ θυμιατὸν μετὰ θυμιάμα-

τος καὶ εὐλογῶν, λέγει. 

 Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε... 

 Θυμίαμά σοι προσφέρομεν, Χριστὲ ὁ Θεὸς…8 

                                                                     
Ἡ εὐχὴ τοῦ Χερουβικοῦ δὲν ἀνῆκε σὲ καμμία ἀπὸ τὶς δύο βυζαν-

τινὲς λειτουργίες. Προέρχεται ἀπὸ τὴν Ἀλεξανδρινή του Ἁγίου Γρηγορί-

ου -ὅπου σημειώνεται ὡς εὐχὴ τοῦ Καταπετάσματος- ἀπὸ τὴν ὁποία καὶ 

ἐλήφθη. Σὸ γεγονὸς ὅτι ἀπευθύνεται στὸν Ἰησοῦ Χριστό, σὲ ἀντίθεση μὲ 

τὶς ἄλλες εὐχὲς τῶν βυζαντινῶν Λειτουργιῶν, ποὺ ἀπευθύνονται στὸν 

Θεὸ Πατέρα, ἐπιβεβαιώνει τὴν προέλευσή της (Φουντούλη Μ. Ἰωάννου, 

Ἀπαντήσεις εἰς λειτουργικὰς ἀπορίας, τόμος Α΄, Ἀθῆναι 19883, σελ. 55-

56). Φαίνεται, πάντως, πὼς στὴ βυζαντινὴ Θ. Λειτουργία εἰσήχθη μετὰ 

τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ Χερουβικοῦ ὕμνου. Ἡ πατρότητα τῆς εὐχῆς ἀπὸ πολ-

λοὺς μελετητὲς ἀποδίδεται στὸν Μ. Βασίλειο, ὅμως κάτι τέτοιο δὲν ἔχει 

πλήρως ἐπιβεβαιωθῆ. 
8  Εἶναι γνωστό, ὅτι σύμφωνα μὲ παλαιὰ λατρευτικὴ πράξη 

πρὶν ἀπὸ τὴν ἔναρξη ὁρισμένων ἱερῶν μυστηρίων καὶ ἀκολουθιῶν (π.χ. 

Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, Βαπτίσεως, Γάμου, Εὐχελαίου) ὁ λειτουργὸς θυμιά-

ζει τὸ ἅγιο θυσιαστήριο, τοὺς πιστοὺς καὶ ὁλόκληρο τὸ ναό. Κατὰ τὸν 

Ἀνέστη Κωνσταντινίδη, ἡ προσφορὰ τοῦ θυμιάματος κατὰ τὴν διάρκεια 

ψαλμωδήσεως τοῦ Χερουβικοῦ ὕμνου γίνεται «διά τε τὰ προσκομιζόμενα 
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 Εἶτα, θυμιᾷ κύκλῳ τὴν ἁγίαν Σράπεζαν, τὴν ἱε-

ρὰν Πρόθεσιν, τὸ ἱερατεῖον, ὕστερον δέ, μικρὸν 

προελθὼν τῶν βημοθύρων, τὸν ἀρχιερατικὸν 

θρόνον, τὰς δεσποτικὰς εἰκόνας καὶ τὸν λαόν. 
<Λ> [Ὅταν οἱ ψάλται φθάσουν καὶ τῇ ζωοποιῷ Σριάδι ὁ 

Ἱερεὺς καὶ ὁ Διάκονος πλησιάζουν τὴν Πρόθεση καὶ ὁ 

Διάκονος θυμιᾷ τρίς.] 

 Ἐν τῷ θυμιᾷν λέγει καθ' ἑαυτὸν (ἐὰν εἶναι 

Κυριακὴ ἥ ὁσάκις ἅν ἄλλοτε λέγηται). 

 Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι...9, εἶτα. 

 Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν... 

(ἐκ γ')10, καὶ τὸν Ν' Χαλμόν. 

                                                                     
Δῶρα καὶ διότι νέα ἀρχὴ Λειτουργίας γίνεται» (Ὀρθόδοξον Λειτουργικὸν 

Ἐγκώλπιον, Ἀθῆναι 1898, σελ. 78. Βλ. καὶ Ρομποτοῦ Π. - Μεσολωρᾶ Ἰ. Ἐ., 

Λειτουργική, Ἀθῆναι 1884, σελ. 46.) Ὁ Γερμανὸς Κωνσταντινουπόλεως, 

γιὰ τὴν τελετουργία ποὺ διεξάγεται «πυρὶ καὶ θυμιάματι καὶ ἀτμίδι καπνοῦ 

εὐώδους», ἑρμηνεύει: «...τοῦ μὲν πυρὸς δεικνύοντος τὴν θεότητα, τῆς δὲ 

ἀτμίδος τοῦ εὐώδους καπνοῦ, τὴν παρουσίαν αὐτοῦ ἐπελθόντος ἀοράτως, 

καὶ εὐωδιάσαντος ἡμᾶς, διὰ τῆς μυστικῆς καὶ ζωοθύτου καὶ ἀναιμάκτου 

λατρείας καὶ ὁλοκαρπώσεως... Καὶ εὐθέως ὁ θυμιατὴρ ὑποδεικνύει τὴν 

ἀνθρωπότητα τοῦ Φριστοῦ, τὸ πῦρ τὴν θεότητα. καὶ ὁ εὐώδης καπνὸς μη-

νύει τὴν εὐωδίαν τοῦ ἁγίου Πνεύματος προπορευομένην. Ὁ γὰρ θυμιατήρ, 

ἑρμηνεύεται εὐωδεστάτη εὐφροσύνη. Σὸ δὲ θυμίαμα πέφυκεν, ἀντὶ τῶν 

ἀρωμάτων, ἃ προσέφερον εἰς τὸν ἐνταφιασμὸν τοῦ Κυρίου.» (Γερμανοῦ, 

ὅ.π., σελ. 420, 400) Σὸ θυμίαμα ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ λειτουργὸς ἀποτελεῖ 

προεικόνιση τῆς καθόδου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πάνω στὰ προσφερόμε-

να Δῶρα. Κατὰ τὸν υμεὼν Θεσσαλονίκης, μὲ τὴν πράξη αὐτὴ ὁ ἱερεὺς 

δεικνύνει, πὼς ὅ,τι τελεῖ, τὸ ἐνεργεῖ μαζὶ μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, καὶ ὅτι μὲ 

τὸ μυστήριο αὐτὸ ἔχει ξεχυθῆ στὸν κόσμο ἡ χάρις τοῦ Πνεύματος (Γρη-

γορίου Ἱερομονάχου, ὅ.π., σελ. 120-121). 
9  Ἀπαγγελία τοῦ Ἀνάστασιν Φριστοῦ θεασάμενοι... κατὰ τὸν 

Χερουβικὸ ὕμνο δὲ μαρτυρεῖται οὔτε ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χειρόγραφα, οὔτε 

ἀπὸ πολλὲς ἔντυπες ἐκδόσεις. Ἀπαντᾶ μόνο σὲ νεώτερους κώδικες, πά-

ντοτε, ὅμως, μὲ τὴν παρατήρηση ὅτι λέγεται «εἴ ἐστι Κυριακή». 
10  Οὔτε τὸ Δεῦτε προσκυνήσωμεν... μαρτυρεῖται στὰ ἀρχαῖα χει-

ρόγραφα. Ἀπαντᾶ μόνο σὲ νεώτερα Ἱερατικὰ στὴ θέση τοῦ Ἀνάστασιν 
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 Ἐλέησον μέ, ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου...11 

 Ἐν τῷ λέγειν τὸν στίχον. Σότε εὐδοκήσεις..., ὁ 

ἱερουργῶν, ἐπανέρχεται εἰς τὸ ἅγιον Βῆμα καὶ 

θυμιᾷ αὖθις τὴν ἁγίαν Σράπεζαν, τὴν Πρόθεσιν 

καὶ τὸ ἱερατεῖον καὶ ἀποδίδει τὸ θυμιατήριον. 
<Σ3> [Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα… 

 Ἄνες, ἄφες, συγχώρησον, ὁ Θεός, τὰ παραπτώματα... 

 Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς... 

 Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα...] 

Ὁ διάκονος: λαβῶν τὸ θυμιατήριον, θυμιᾷ πρῶτον τὸν Ἱερέα 

καί, κατὰ τὴν τάξιν, τοὺς παρισταμένους. 

Οἱ ἱερεῖς: προσκυνοῦντες τρὶς πρὸ τῆς ἁγίας Σραπέζης 

καὶ ἀσπαζόμενοι ἅπαξ τὸ ἅγιον Ἀντιμήνσιον 

καὶ αὖθις τὴν ἁγίαν Σράπεζαν, λέγουσι καθ' 

ἑαυτοὺς τὰ κατανυκτικὰ ταῦτα τροπάρια. 

 Ἥμαρτον εἰς σὲ ωτήρ, ὡς ὁ ἄσωτος υἱός... 

 Κράζω σοι, Χριστὲ ωτήρ, τοῦ τελώνου τὴν 

φωνήν. Ἱλάσθητί μοι... 

 Εἶθ' οὕτως, εἷς ἕκαστος, ὑποκλινόμενος τοῖς 

συλλειτουργοῖς, ἥ τοῖς ἐν τῷ ἱερῷ Βήματι πα-

ρισταμένοις ἱερεῦσι, λέγει. 

Ὁ (ἀρχ)ἱερεύς: υγχωρήσατέ μοι, ἀδελφοὶ καὶ συλλειτουργοί, 

ἥ υγχώρησόν μοι, ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργέ. 
 

 Ὅταν λειτουργῇ Ἀρχιερεύς, ἀσπαζόμενος τὴν 

ἁγίαν Σράπεζαν, λέγει καθ' ἑαυτόν. 

                                                                     
Φριστοῦ θεασάμενοι..., γιὰ τὶς περιπτώσεις κατὰ τὶς ὁποῖες τὸ τελευταῖο 

δὲ λέγεται, στὶς ἐκτὸς Κυριακῆς καθημερινὲς Θ. Λειτουργίες (Φουντούλη, 

ὅ.π., σελ. 202-203 καὶ 286-288). 
11   Ἡ μυστικὴ ἀπαγγελία ὑπὸ τοῦ ἱερέως τοῦ Ψαλμοῦ Ν' (50ου) 

τὴ στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία προσφέρει παράλληλα θυμίαμα, ὑποδηλώνει 

μετάνοια τοῦ λειτουργοῦ γιὰ τὰ ἴδια ἁμαρτήματα (Μεσολωρᾶ Ἐ. 

Ἰωάννου, Ἐγχειρίδιον Λειτουργικῆς τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς 

Ἐκκλησίας, Ἀθῆναι 1895, σελ. 114). 
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 Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι, τῷ ἁμαρτωλῷ, καὶ 

ἐλέησόν με. 

 Εἶτα νίπτεται τὰς χεῖρας κατενώπιον τοῦ λαοῦ. 

Ὁ διάκονος: ἐκφωνεῖ τό. 

 Νίψομαι ἐν ἀθώοις τὰς χεῖράς μου...12 

                              
12   Ἡ νίψις τῶν χειρῶν, ἡ ἄλλως γνωστὴ πράξη τῆς Φερνιψίας, 

εἶναι πολὺ παλαιά. Ὁ Π. Σρεμπέλας μαρτυρεῖ, ὅτι ἀναφέρεται ἀπὸ τὸν 

Κύριλλο Ἱεροσολύμων στὸ ἔργο τοῦ Κατήχησις Μυσταγωγική, ἀπὸ τὸν 

ψευδο - Διονύσιο Ἀρεοπαγίτη στὸ Περὶ Ἐκκλησιαστικῆς Ἱεραρχίας, ἀκόμη 

λόγος γίνεται καὶ στὶς Ἀποστολικὲς Διαταγές (Σρεμπέλα, ὅ.π., σελ. 77). 

ύμφωνα μὲ μαρτυρία τοῦ Χρυσοστόμου στὴν Ὁμιλία ΟΓ' εἰς Ἰωάννην, οἱ 

χριστιανοὶ ἔνιπταν τὰ χέρια τους στὸν λουτῆρα ἢ νιπτῆρα, ποὺ ὑπῆρχε 

στὸν πρόναο, διότι στὰ χέρια τους ἐτίθετο ὁ Ἅγιος Ἄρτος πρὸς Κοινωνί-

αν. Ὅταν ἀργότερα εἰσήχθη ἡ Κοινωνία καὶ τῶν δύο Εἰδῶν τῆς Θ. Εὐχα-

ριστίας μὲ λαβίδα, ἡ Χερνιψία τοῦ λαοῦ καταργήθηκε. ήμερα, ἡ πράξη 

αὐτὴ τελεῖται στὴν Ὀρθόδοξο λατρεία κατὰ τὴν ὥρα τοῦ Χερουβικοῦ 

ὕμνου καὶ μόνον ὅταν λειτουργεῖ Ἀρχιερεύς (Μεσολωρᾶ, ὅ.π., σελ. 142). 

«Δὲν εἶναι μόνο ὁ νόμος τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἐμποδίζει τὸν ἁμαρτωλὸ νὰ 

ὑμνήσει τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἡ ἴδια ἡ ἁμαρτία ποὺ στέκεται 

ἀνάμεσα σ' αὐτὸν καὶ στὸ θυσιαστήριο. Ὁ λειτουργὸς καὶ ὁ πιστὸς 

ὀφείλουν νὰ πλησιάσουν τὴν ἁγία Σράπεζα "κεκαθαρμέναις διανοίαις". Κι 

αὐτὴ τὴν καθαριότητα συμβολίζει τὸ νίψιμο τῶν χεριῶν.» (Γρηγορίου 

Ἱερομονάχου, ὅ.π., σελ. 78). Παρόμοια τονίζει καὶ ὁ Γερμανὸς Κων-

σταντινουπόλεως: «Ἡ δὲ νίψις τῶν χειρῶν, ἀντὶ τοῦ νίψαντος, καί, "Ἀθῶός 

εἰμι" φωνήσαντος. Καθ' ἡμᾶς δὲ τοὺς ἱερεῖς δηλοῖ, ἵνα καθαριεύοντες τὸ 

συνειδός, νοῦν καὶ διάνοιαν, ἅτινά εἰσι χεῖρες τῶν ἡμετέρων ψυχῶν, μετὰ 

φόβου καὶ πραότητος καὶ ἐπιεικείας πάσης, προσίωμεν τῇ ἁγίᾳ Σραπέζῃ. 

"Νίψομαι ἐν ἀθώοις τᾶς χεῖράς μου." Προσθήσω τοῖς καθαροῖς ἱερεῦσι τὰς 

δύο φύσεις μου. τὰς τῆς ψυχῆς χεῖρας λέγω, νίψομαι ἐν ἁγνότητι. "Καὶ κυ-

κλώσω τὸ θυσιαστήριόν σου, Κύριε." ὅτιπερ ἀεὶ τῷ Θεῷ προσεδρεύειν 

ὀφείλομεν, οὐδαμοῦ πρὸς τὴν ἄσωτον ἁμαρτίαν ἐμπίπτοντες." (Γερμανοῦ, 

ὅ.π., σελ. 424.) Ὁ δὲ ψευδο - Διονύσιος ἑρμηνεύει: «Ἡ χερνιψία ὑπαινίσσε-

ται τὸν ἱερόν τοῦ νόμου λουτῆρα, διδάσκουσα τοὺς ἐπὶ τὴν παναγεστάτην 

χωροῦντες ἱερουργίαν τὸ καὶ τᾶς ἐσχάτας τῆς ψυχῆς φαντασίας ἀποκεκᾶρ-

θαι, ἵνα φανοτέρας τὰς θεοφανείας τῶν ὑπερκοσμίων μαρμαρυγῶν περι-

αυγασθῶσι γινομένην δὲ ἐπίπροσθεν τῶν ἁγιωτάτων συμβόλων, ἤγουν Σι-

μίων Δώρων, ὡς ἐνώπιον αὐτοῦ τοῦ Φριστοῦ, τοῦ ἐφορῶντος τὰ κρύφια 
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Ὁ (ἀρχ)ἱερεύς: πρὸς τὸν Λαόν, ἀπὸ τῆς Ὡραίας Πύλης, ὑπο-

κλινόμενος πρὸς συγχώρησιν, λέγει. 

 Σοῖς μισοῦσι καὶ ἀγαπῶσιν ἡμς, ὁ Θεός, 

συγχώρησον. 

 Καὶ εὐλογῶν τῷ εὐλαβῶς αὐτῷ ὑποκλίναντι 

λαῷ, ἀπέρχεται εἰς τὴν ἱερὰν Πρόθεσιν13. 
<Σ3> [Προπορευομένου τοῦ Διακόνου μετὰ τοῦ θυμιατοῦ, ὃς 

καὶ θυμιάσας τὰ ἅγια σταυροειδῶς λέγει καὶ ἕτερα 

τροπάρια κατανυκτικά. 

 Σὰς ἀνομίας μου πάριδε, Κύριε... 

 Δάκρυά μοι δός, ὁ Θεός, ὡς πότε τῇ γυναικί... 

 Ὡς ὁ ἄσωτος υἱὸς ἦλθον κἀγώ, Οἰκτίρμον... 

 Πολλὰ τὰ πλήθη τῶν ἐμῶν, Θεοτόκε, πταισμάτων...] 
 

Ὁ ἀρχιερεύς: εὐλογῶν τὸ ἅγιον Ποτήριον14. 

 Εὐλογημένη ἡ ἕνωσις τῶν Ἁγίων σου. Πάν-

τοτε. νῦν καὶ ἀεί... 

 Καὶ ἐξάγει μερίδας ἐν τῷ δισκαρίῳ, μνημο-

νεύων ζώντων καὶ κεκοιμημένων. 

 Εἶθ' οὕτως. 

Ὁ διάκονος: Εὐλόγησον, Δέσποτα, τὸ θυμίαμα. 

Ὁ ἀρχιερεύς:  Θυμίαμά σοι προσφέρομεν, Χριστὲ ὁ Θεός... 

Ὁ διάκονος: τερέωσον, Δέσποτα. 

Ὁ ἀρχιερεύς: ἐπὶ τῷ Ἀστερίσκω. 

 Ἐλθὼν ὁ ἀστὴρ ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον 

κείμενον... 

Ὁ διάκονος: Εὐτρέπισον, Δέσποτα15. 

                                                                     
ἡμῶν.» (Ψευδο - Διονυσίου Ἁρεοπαγίτου, Περὶ Ἐκκλησιαστικῆς Ἱεραρχίας, 

Migne PG 3, σελ. 440). 
13  «Σὸ δὲ σκευοφυλάκιον ὅπου ἡ προσκομιδὴ ἐπιτελεῖται, ἀντὶ 

τοῦ Κρανίου τόπου (ἐστίν).» (Γερμανοῦ, ὅ.π., σελ. 400.) 
14  «Σὸ δὲ ποτήριόν ἐστιν ἀντὶ τοῦ σκεύους, ὅ ἐδέξατο τὸ ἐκχυθὲν 

αἷμα τῆς κεντηθείσης ἀχράντου πλευρᾶς καὶ χειρῶν καὶ ποδῶν τοῦ Φρι-

στοῦ τὸ ἀπομύρισμα.» (Γερμανοῦ, ὅ.π., σελ. 400.) 
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Ὁ ἀρχιερεύς: ἐπὶ τῷ α΄ Καλύμματι, καλύπτων τὸ Δισκάριον. 

Ὁ Κύριος ἐβασίλευσεν εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο... 

Ὁ διάκονος: Κάλυψον, Δέσποτα. 

Ὁ ἀρχιερεύς: ἐπὶ τῷ β’ Καλύμματι, καλύπτων τὸ ἅγιον Πο-

τήριον. 

 Ἐκάλυψεν οὐρανοὺς ἡ ἀρετή σου, Χριστέ... 

Ὁ διάκονος: κέπασον, Δέσποτα. 

Ὁ ἀρχιερεύς: ἐπὶ τῷ Ἀέρι16, σκέπων τό τε Δισκάριον καὶ τὸ 

ἅγιον Ποτήριον. 

                                                                     
15   Ὁ Γερμανὸς Κωνσταντινουπόλεως δίδει τὶς ἑξῆς ἑρμηνεῖες, 

γιὰ τὰ ὑφασμάτινα καλύμματα τῶν σκευῶν, ὅπου τίθενται τὰ Δῶρα: «Σὸ 

εἰλητὸν σημαίνει τὴν σιδόνα, ἐν ᾗ ἐνειλήθη τὸ σῶμα τοῦ Φριστοῦ, ἐκ τοῦ 

ταυροῦ καταβὰν καὶ ἐν μνήματι τεθέν. Καὶ ἡ ἐπάνω κάλυψις τοῦ δίσκου, 

ἐμφαίνει τὴν σιδόνα, ᾗ εἴλιξαν τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου. Σὸ δὲ δισκοκάλυμμα 

ἐστιν ἀντὶ τοῦ σουδαρίου τοῦ ὄντος ἐπὶ τοῦ προσώπου περικαλύπτοντος 

αὐτὸ ἐν τῷ τάφῳ.» (Γερμανοῦ, ὅ.π., σελ. 400.) 
16  Γιὰ τοὺς συμβολισμοὺς τοῦ ἀέρος ὁ Μεσολωρᾶς (ὅ.π., σελ. 147) 

σημειώνει: «Καὶ ὁ Ἀὴρ δέ, ὅν ῥίπτει ὁ διάκονος ἐπὶ τῶν ὤμων αὐτοῦ, ἐνῷ 

φέρει ἐπὶ κεφαλῆς τὸ Δισκάριον, τὸ περιέχον τὸν Ἀμνόν, παρίστησι συμ-

βολικῶς τὴν σινδόνα, μεθ' ἧς περιετύλιξεν ὁ Ἰωσὴφ τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου. 

Κατ' ἄλλους ὁ Ἀὴρ εἰκονίζει τὸν οὐρανόν, τὸν σκέποντα τὰ τίμια Δῶρα. 

Ἐντεῦθεν ἐπεκράτησε νὰ κατασκευάζωνται τοιοῦτοι οὐρανοὶ ἐξ ὑφάσματος, 

στηριζόμενοι ἐπὶ τεσσάρων κινητῶν κιόνων, ὑφ’ οὓς σκέπεται, λιτανείας 

τελουμένης, τὸ περιφερόμενον ἅγιον λείψανον τοῦ ἑορταζομένου ἁγίου, ἅν 

τοῦτο σώζεται, ἥ ἡ εἰκὼν αὐτοῦ. Ὑπὸ τοιούτους κινητοὺς θόλους ἥ οὐρα-

νοὺς ἐφέροντο ἄλλοτέ ποτε καὶ τὰ τίμια Δῶρα κατὰ τὴν μεγάλην Εἴσοδον. 

Υαίνεται δέ, ὅτι ἐδόθη ἐν τῷ Ἀέρι τοιαύτη συμβολικὴ σημασία ἐκ τοῦ 

ῥητοῦ, τοῦ λεγομένου κατὰ τὴν δι’ αὐτοῦ κάλυψιν τῶν τιμίων Δώρων ἐν τῇ 

ἱερᾷ Προθέσει, ὅπερ ἔχει μὲν τὴν λέξιν "οὐρανούς", ἀλλ’ ἡ ἔννοια αὐτοῦ 

εἶνε διάφορος. Σὸ ῥητὸν ἔχει οὕτως. " Ἐ κ ά λ υ ψ ε ν  ο ὐ ρ α ν ο ὺ ς  ἡ  ἀ ρ ε -

τ ή  σ ο υ ,  Φ ρ ι σ τ έ ,  κ α ὶ  τ ῆ ς  α ἰ ν έ σ ε ώ ς  σ ο υ  π λ ή ρ η ς  ἡ  γ ῆ . "» 

Ἀντίθετα ὁ Γερμανὸς παρομοιάζει τὸν ἀέρα μὲ τὸν λίθο τοῦ μνημείου 

τοῦ Ἰησοῦ: «Σὸ καταπέτασμα, ἤτουν ὁ ἀήρ ἐστι καὶ λέγεται, ἀντὶ τοῦ λίθου 

οὗ ἠσφαλίσατο τὸ μνημεῖον ὁ Ἰωσήφ, ὅπερ ἐσφράγισεν ἡ πλὰξ τῆς κουστω-

δίας. Ἰδοὺ ἐσταύρωται ὁ Φριστός, τέθαπται ἡ ζωή, ἠσφαλίσθη ὁ τάφος.» 

(Γερμανοῦ, ὅ.π., σελ. 400.) 
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 κέπασον ἡμς ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων 

σου. ἀποδίωξον... 

Ὁ διάκονος: Εὐλόγησον, Δέσποτα. 

Ὁ ἀρχιερεύς: θυμιῶν τὴν Πρόθεσιν. 

 Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ οὕτως εὐδοκή-

σας. δόξα σοι. 

Ὁ διάκονος: Πάντοτε. νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας 

τῶν αἰώνων. Ἀμήν. 

 Ἐπὶ τῇ προθέσει τῶν Σιμίων Δώρων. 

 Σοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. 

Ὁ ἀρχιερεύς: λέγει τὴν εὐχὴν τῆς Προθέσεως. 

 Ὁ Θεός, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ τὸν οὐράνιον Ἄρτον...17 

                              
17  τὸ σημεῖο αὐτὸ ὁλοκληρώνεται ἡ ἀκολουθία τῆς Προθέσε-

ως -γνώστη καὶ ὡς Προσκομιδή- κατὰ τὴν τέλεση Ἀρχιερατικῆς Θ. Λει-

τουργίας. Ἡ Πρόθεση τῶν Σιμίων Δώρων ἀρχικὰ διεξαγόταν, τὴ στιγμὴ 

κατὰ τὴν ὁποία μεταφέρονταν τὰ Δῶρα στὸ θυσιαστήριο, φάση ποὺ 

τελικὰ διακοσμήθηκε ἀπὸ τὸν Χερουβικὸ ὕμνο. ταδιακά, ὅμως, καθὼς ἡ 

Θ. Λειτουργία διευρύνθηκε, ἡ Προσκομιδὴ μεταφέρθηκε στὴ θέση τῶν 

Ἀντιφώνων ἢ πρὸ τῆς Θ. Λειτουργίας (Βλ. σχετικὰ Conomos, ὅ.π., σελ. 33. 

Moran K. Neil, The Ordinary Chants of the Byzantine Mass, Hamburg 1975, vol. 

I, pg. 96.) Μοναδικὸ κατάλοιπο τῆς ἀρχαίας αὐτῆς πράξεως εἶναι ἡ διατή-

ρηση τῆς εὐχῆς τῆς Προθέσεως στὸν ἀρχικό της τόπο κατὰ τὶς Ἀρχιερατι-

κὲς Θ. Λειτουργίες. «Ὁ Ἀρχιερεὺς δὲν εἰσέρχεται στὸ βῆμα, παρὰ μόνον 

κατὰ τὴν ἀρχαία εἴσοδο, τὴν παλαιὰ ἀρχὴ τῆς λειτουργίας. Καὶ σήμερα 

εἰσέρχεται μὲν στὸ βῆμα περὶ τὸ τέλος τοῦ ὄρθρου, στοὺς αἴνους, γιὰ νὰ 

ἐνδυθῇ, ἐπειδὴ τὸ σκευοφυλάκιο στεγάζεται στὸ βῆμα, ἀλλὰ πάλι 

ἐξέρχεται γιὰ νὰ παρακολουθήσῃ τὴν ἀρχὴ τῆς λειτουργίας ἀπὸ τὸν κυρί-

ως ναό. Αὐτὸ εἶναι πιὸ ἐμφανὲς στὴν σημερινὴ πράξι, ὅταν ὁ ἀρχιερεὺς 

ἐνδύεται στὸ μέσον τοῦ ναοῦ. Ὁ ἀρχιερεὺς συμπληροῖ τὴν προσκομιδὴ καὶ 

ἀπαγγέλλει τὴν εὐχὴ τῆς προθέσεως κατὰ τὸ χερουβικό. Πρόκειται γιὰ 

μιὰ ἐπιβίωσι τῆς ἀρχαιοτάτης πράξεως.» (Φουντούλη, ὅ.π., τόμος Β’, 

Ἀθῆναι 19893, σελ. 240-242.) Δὲ γνωρίζουμε πότε ἐπιβλήθηκε αὐτὴ ἡ με-

τατόπιση τῆς Προσκομιδῆς. ίγουρο, πάντως, εἶναι ὅτι μέχρι τὸν Σ' αἰ-

ῶνα τελοῦταν πρὶν ἀπὸ τὴν Μεγάλη Εἴσοδο. Κάτι τέτοιο συμπεραίνεται 

ἀπὸ φράση τοῦ Εὐτυχίου Κωνσταντινουπόλεως, στὴν ὁποία, ὁμιλώντας 
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Ὁ ἱερεύς: ὑποκλίνει τὴν κεφαλὴν καὶ προσκυνῶν τρὶς 

τὰ κεκαλυμμένα Σίμια Δῶρα, λέγει ἐκ τρίτου. 

Ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ, καὶ ἐλέ-

ησόν με. 
<Σ3> [Σὸ πάρον τροπάριον τρίς. ποιοῦσι προσκυνήματα τρία.] 

 Σὸν νυμφῶνά σου βλέπω, ωτήρ μου, κεκο-

σμημένον... 

Ὁ διάκονος.  τότε λέγει πρὸς τὸν Ἱερέα. 
<Σ2> [Θυμιάσας τὰ Ἅγια, καθ' ἑαυτὸν εὐχόμενος τό. 

 Ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. 

 λέγει πρὸς τὸν Ἱερέα. 

<Σ3> Ὅταν ἀκούσωσιν ὅπου ψάλλουσιν ἔξω πσαν νῦν βιω-

τικήν.] 

 Ἔπαρον, Δέσποτα. 

Ὁ (ἀρχ)ἱερεύς: ἄρας τὸν Ἀέρα ἐπιτίθησι τοῖς ὦμοις τοῦ Δια-

κόνου, λέγων. 
<Λ> [Ὅταν οἱ ψάλται φθάσουν πσαν νῦν βιωτικὴν λαμβάνει 

τὸν Ἀέρα καὶ τὸν τοποθετεῖ στὴν κεφαλὴ τοῦ Διακόνου.] 

<T2>, <T3> [Ἄρας τὸν Ἀέρα ἐπιτίθησι τῷ ἀριστερῷ ὤμῳ τοῦ Δια-

κόνου, λέγων.] 

 Ἐν εἰρήνῃ ἐπάρατε τς χεῖρας ὑμῶν εἰς τὰ 

ἅγια... 
 

<Λ> [Πάντοτε. νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας…] 

 Εἶτα λαβῶν τὸ ἅγιον Δισκάριον κεκαλυμμένον, 

ἐπιβάλλει μετὰ πάσης προσοχῆς καὶ εὐλαβεί-

ας, τῇ τοῦ Διακόνου κεφαλῇ. 

                                                                     
περὶ τοῦ Χερουβικοῦ καὶ τῆς Εἰσόδου, κάνει λόγο γιὰ «τὸν τῆς προθέσεως 

ἄρτον καὶ τὸ κερασθεν ἀρτίως ποτήριον» (Εὐτυχίου Κωνσταντινουπόλεως, 

Περὶ εὐχαριστίας, Migne PG 86, sel. 2400). «Μὲ τὴν ἀκολουθία τῆς ἱερᾶς 

Προσκομιδῆς, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς προετοιμάζει γιὰ τὸ μυστήριο τῆς 

Σριαδικῆς θεουργίας: Ὁ Φριστὸς ὡς Ἀμνὸς προσφέρεται, ὁ Πατὴρ -ὡς οὐ-

ρανὸς ποὺ συμβολίζεται μὲ τὸ κάλυμμα, τὸν ἀέρα- συγκατατίθεται, καὶ τὸ 

Πανάγιο Πνεῦμα -ποὺ συμβολίζεται μὲ τὸ θυμίαμα- προετοιμάζει τὴν εἴσο-

δο τοῦ Βασιλέως τοῦ μεγάλου.» (Γρηγορίου Ἱερομονάχου, ὅ.π., σελ. 131.) 
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<T3> [Λέγων . Ὁ Θεὸς κάθηται ἐπὶ θρόνου ἁγίου αὐτοῦ.] 

<Λ> [Ὁ Ἱερεὺς ὑψώνει τὸ ἱερὸν Δισκάριον καὶ λέγει. 

 Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος, ἐλέη-

σον ἡμς.] 

 Αὐτὸς δὲ ὁ Ἱερεύς, λαμβάνει ἀνὰ χεῖρας τὸ ἅ-

γιον Ποτήριον, ὁμοίως κεκαλυμμένον, λέγων. 

 Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φω-

νῇ σάλπιγγος. 
 

Οἱ ἱερεῖς: οἱ λοιποὶ κρατοῦσι τὰ ὄργανα τῶν θείων πα-

θῶν. τὸν τίμιον ταυρόν, τὴν ἱερὰν Λόγχην, 

τὸν πόγγον καὶ τὴν ἱερὰν Λαβίδα. 

 Ὅταν δὲ ὁ Φορὸς εἴπῃ, τὸ Ὡς τὸν βασιλέα τῶν 

ὅλων ὑποδεξόμενοι, τότε σιγήσαντος τοῦ Φο-

ροῦ, ὁ Διάκονος καὶ ὁ Ἱερεύς, ἐξέρχονται τῆς 

βορείας Πύλης τοῦ Ἱεροῦ, προπορευομένων 

ἑξαπτερύγων, λαμπάδων ἀνημμένων καὶ θυ-

μιατηρίου, καὶ διέρχονται τὸ ἀριστερὸν κλῖτος 

καὶ τὸ μέσον τοῦ Ναοῦ, ποιοῦντες τὴν Μεγά-

λην Εἰσοδον18, 

                              
18  Ἡ μεταφορὰ τῶν Δώρων ἀπὸ τὴν Πρόθεση στὴν ἁγία Σρά-

πεζα καλεῖται Μεγάλη Εἴσοδος. Ἀντίθετα, ἡ Εἴσοδος τοῦ Εὐαγγελίου χα-

ρακτηρίζεται Μικρὰ Εἴσοδος, διότι: «Μόνον τὸ Εὐαγγέλιον κατ' αὐτὴν 

εἰσεκομίζετο ἐκ τοῦ κευοφυλακίου εἰς τὸ ἅγιον Βῆμα, ἐνῷ κατὰ τὴν με-

γάλην Εἴσοδον καὶ πολλὰ εἶνε τὰ ἱερὰ σκεύη, τὰ εἰσκομιζόμενα εἰς τὸ ἅγιον 

Βῆμα, μείζων δὲ καὶ μεγαλοπρεπεστέρα ἡ λιτανεία τῶν Σιμίων Δώρων...» 

(Μεσολωρᾶ, ὅ.π., σελ. 143). ύμφωνα μὲ τὸν D. Conomos (ὅ.π., σελ. 31), 

στὸ σημεῖο ὅπου σήμερα τελεῖται ἡ Μεγάλη Εἴσοδος, στοὺς ἀρχαιότερους 

χρόνους διεξαγόταν ἕνας ἄτυπος ἔρανος. Οἱ πιστοὶ προσέφεραν στοὺς 

διακόνους τὰ ἀναγκαῖα γιὰ τὴν τέλεση τοῦ μυστηρίου. τὴ συνέχεια, οἱ 

τελευταῖοι μετέφεραν μὲ κάποια ὑποτυπώδη πομπὴ τὰ δῶρα στὴν ἁγία 

Σράπεζα καὶ ἐκεῖ λάμβανε χώρα ἡ προετοιμασία τῶν προσφορῶν. Ἡ 

Adrian Fortescue (Cheroubicon, Dictionnaire d’ Archeologie Chretienne et de 

Liturgie, 3, pg. 1281-1286, <1911-13>) διευκρινίζει, πὼς αὐτὸ γινόταν μετὰ 

τὴν ἀποχώρηση τῶν Κατηχουμένων, ἐνῶ ἡ ἐξαφάνιση τῆς τάξεως τῶν 
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τελευταίων εἶχε ὡς ἐπακόλουθο τὴν ἐνοποίηση τῆς Θ. Λειτουργίας καὶ 

τὴν ἐπισκίαση τῆς διακρίσεως ἀνάμεσα στὰ δύο μέρη της. Ἀντίθετα, ὁ 

Μεσολωρᾶς (ὅ.π., σελ. 142-143) ὑποστηρίζει, πὼς κατὰ τὴ στιγμὴ αὐτή: 

«Ἐφέροντο ὑπὸ τῶν λειτουργῶν ἐν πομπῇ καὶ εὐλαβείᾳ καὶ τὰ πρὸς τὴν 

θείαν Εὐχαριστίαν ἀναγκαιοῦντα ἱερὰ σκεύη (Δισκάριον, Ποτήριον, Λόγχη, 

Λαβίς, κτλ) ἐκ τοῦ κευοφυλακίου εἰς τὸ ἅγιον Βῆμα.» 

Ἡ τελετουργία τῆς Μεγάλης Εἰσόδου εἶναι ἐμπνευσμένη ἀπὸ 

εἴσοδο θριαμβευτοῦ βασιλέως ἢ στρατηγοῦ, ἢ ἀπὸ ἀναγόρευση αὐτοκρά-

τορος στὸ Βυζάντιο. Σὸν μὲν «οἱ πολεμισταὶ Ρωμαῖοι ἀνύψουν συνήθως ἐπὶ 

ἀσπίδος ἐν τῷ μέσῳ τῆς Λεγεῶνος» κατὰ τρόπο ὅμοιο μὲ τοῦ Διακόνου, ὁ 

ὁποῖος ἀνυψώνει ἐπὶ τοῦ Δισκαρίου τὸν Βασιλέα τῆς Δόξης. (Βλ. σχετικά, 

Βαλλιάνου Θεοδώρου, Ἐπιστολαὶ περὶ τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τῆς Ἀνατο-

λικῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, Ἀθῆναι 1851, σελ. 18. Κωνσταντινίδου, ὅ.π., 

σελ. 77. Ρομποτοῦ - Μεσολωρᾶ, ὅ.π., σελ. 47. Πρωτοπρεσβυτέρου Καλλι-

νίκου Κωνσταντίνου, Ὁ Φριστιανικὸς Ναὸς καὶ τὰ τελούμενα ἐν αὐτῷ, 

Ἀλεξάνδρεια 1921, σελ. 415. Μεσολωρᾶ, ὅ.π., σελ. 145-146. Ὁ δὲ νέος 

αὐτοκράτωρ «Ἐπὶ σκουταρίου καθεσθεὶς ἐπαίρεται εἰς ὕψος, καὶ φαίνεται 

πᾶσι τοῖς κάτωθεν ἱσταμένοις πλήθεσιν. Κατέχουσι δὲ τὰ μὲν ἔμπροσθεν 

τῆς ἀσπίδος αὐτός τε ὁ βασιλεὺς καὶ πατὴρ τοῦ ἀναγορευομένου, ἐὰν ζῶν 

ᾖ, καὶ ὁ πατριάρχης, τά δὲ ἐκ πλαγίων καὶ ὄπισθεν οἱ ἐν ἀξιώμασιν ὑπερέ-

χοντες, ἤγουν δεσπόται καὶ σεβαστοκράτορες, ἐὰν ὦσιν. εἰ δὲ μή, οἱ κρείτ-

τονες καὶ εὐγενέστεροι τῶν ἀρχόντων. Εἰ δ’ οὐκ ἔστι πατήρ, τὰ μὲν τῆς 

ἀσπίδος ἔμπροσθεν ὁ ἐντιμότερος τῶν ἀξιωματικῶν ἥ τῶν ἀρχόντων μετὰ 

τοῦ πατριάρχου, τὰ δέ γε ὄπισθεν, οὓς εἴπωμεν.» (Ψευδο - Κωδινοῦ Κουρο-

παλάτου, Περὶ τῶν ὀφφικιαλίων Παλατίου Κωνσταντινουπόλεως καὶ τῶν 

ὀφφικίων τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, Migne PG 157, σελ. 104.) Ἀλλά, καὶ 

ὅταν ὁ αὐτοκράτορας ἔκαμε ἁπλῶς τὴν ἐμφάνισή του στοὺς δρόμους τῆς 

πόλης, τὰ πλήθη τὸν ἐπεφημοῦσαν ὡς ἀντιπρόσωπο τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ χοροὶ 

μουσικῶν ἔψαλλαν καὶ τραγουδοῦσαν. Ἡ Μεγάλη Εἴσοδος, λοιπόν, ἀναμ-

φίβολα ἀντανακλᾶ ἐκείνη τὴ λαμπρότητα τῶν αὐτοκρατορικῶν πομπῶν 

στὸ Βυζάντιο, ὅταν κανδήλια, δαυλοὶ καὶ θυμιατήρια προπορεύονταν τοῦ 

βασιλέως, ἀκριβῶς ὅπως θυμιατήρια, ἑξαπτέρυγα καὶ λαμπάδες προη-

γοῦνται τῆς πομπῆς τῶν Σιμίων Δώρων στὴ Θ. Λειτουργία (Conomos, ὅ.π., 

σελ. 31). ταδιακά, ἡ Μεγάλη Εἴσοδος προσέλαβε στὸ Βυζάντιο ἰδιαίτερα 

λαμπρὸ χαρακτῆρα. Εἶναι γνωστό, πὼς ὁ ἴδιος ὁ αὐτοκράτορας συμμε-

τεῖχε μὲ τὴ συνοδεία του στὴ μεταφορὰ τῶν Δώρων, δημιουργώντας ἔτσι 

μεγαλειώδη ἀτμόσφαιρα. Ὁ Κωνσταντῖνος Πορφυρογέννητος (Ἔκθεσις 

Βασιλείου Σάξεως, Migne PG 112, σελ. 168-169) ἱστορεῖ ὅτι -ἐκτὸς ἀπὸ τὸν 
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Αὐτοκράτορα- ἡ ύγκλιτος συνόδευε τὴν πομπὴ τῶν Σιμίων Δώρων κατὰ 

τὴν Μεγάλη Εἴσοδο, ὥσπου νὰ εἰσέλθουν τὰ ἅγια στὸ Θυσιαστήριο. 

«Ἀρχομένου δὲ ψάλλεσθαι τοῦ ἐπὶ τῇ μεγάλῃ εἰσόδῳ ὕμνου, ἐρχό-

μενοι οἱ ἐντιμότεροι τῶν διακόνων τῆς ἐκκλησίας προσκαλοῦνται τὸν βα-

σιλέα. Ὁ δὲ ἔρχεται μετ' αὐτῶν εἰς τὴν λεγομένην πρόθεσιν ἔνθα κεῖνται 

τὰ ἅγια. Ἔτι δὲ ἔξω τῆς προθέσεως ἱστάμενος ἐνδύεται ἐπάνω τοῦ σάκκου 

καὶ τοῦ διαδήματος μανδύαν χρυσοῦν. Καὶ τῇ μὲν δεξιᾷ χειρὶ κατέχει τὸν 

σταυρόν, ὡς σύνηθές ἐστι κρατεῖν τὸν βασιλέα, ὅταν τὸ στέμμα φορεῖ, τῇ 

δὲ ἀριστερᾷ κατέχει νάρθηκα. Ἐπέχει γοῦν τότε τάξιν ἐκκλησιαστικὴν ἣν 

καλοῦσι τοῦ δεσποτάτου. Κρατῶν οὖν ἀμφότερα ὁ βασιλεύς, ἤγουν τὸν 

σταυρὸν καὶ τὸν νάρθηκα, προηγεῖται τῆς εἰσόδου πάσης. ἐξ ἀμφοτέρων δὲ 

τῶν μερῶν συμπαρακολουθούντων αὐτῷ οἵ τε βάραγκοι πάντες πελεκυφό-

ροι καὶ νέοι εὐγενεῖς ἔνοπλοι περὶ ἑκατόν. Οὗτοι μὲν οὖν ἀκολουθοῦσιν ἐκ 

πλαγίων, ὡς εἴρηται, ἐχόμενα δὲ τοῦ βασιλέως εὐθὺς μετ’ αὐτὸν ἔρχονται 

οἵ τε διάκονοι καὶ οἱ ἱερεῖς, σκεύη δὲ τὰ ἄλλα τῶν ἱερῶν κρατοῦντες καὶ δὴ 

καὶ αὐτὰ τὰ ἅγια. Περιελθόντες δὲ κατὰ τὴν συνήθειαν τὸν ναὸν ἔρχονται 

μέχρι καὶ τοῦ σωλέου. Οἱ μὲν οὖν ἄλλοι πάντες ἵστανται ἐκτός. μόνος δὲ ὁ 

βασιλεὺς διερχόμενος τὸν σωλέαν εὑρίσκει τὸν πατριάρχην ἱστάμενον εἰς 

τὰ ἅγια θύρια. Σὰς οὖν αὐτῶν καὶ ἀμφότεροι κεφαλάς, ὁ μὲν πατριάρχης 

ἔσωθεν, ὁ βασιλεὺς δὲ ἔξωθεν, εἰς σχῆμα δῆθεν χαιρετισμοῦ κλίναντες 

ἵστανται. Καὶ μετὰ τοῦτο ἔρχεται ὁ δευτερεύων τῶν διακόνων, τῇ μὲν δεξιᾷ 

χειρὶ κατέχων θυμιατόν, τῇ δὲ ἑτέρᾳ τὸ λεγόμενον ὠμοφόριον τοῦ πα-

τριάρχου< Ὁ δευτερεύων τῶν διακόνων, θυμιᾷ τὸν βασιλέα, καὶ κλίναντος 

αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν βοᾷ μεγάλῃ τῇ φωνῇ τὸ "Μνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ 

κράτους τῆς βασιλείας σας ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, πάντοτε. νῦν καὶ ἀεὶ καὶ 

εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων." Εἶτα ἐπιλέγει τὸ "Ἀμήν". Σὸ δ' αὐτὸ τοῦτο 

καὶ πάντες οἱ μετ' αὐτὸν ἐρχόμενοι λέγουσι, διάκονοί τε καὶ μετ' αὐτοὺς 

ἱερεῖς. Λέγουσι δέ, πάντες οὗτοι τοῦτο καὶ εἰς τὸν πατριάρχην, ἐρχόμενοι 

εἰς τὸ βῆμα, ἤτοι, "Μνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς τῆς ἀρχιερωσύνης σου ἐν τῇ 

βασιλείᾳ αὐτοῦ, πάντοτε. νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων". 

Σούτου δὲ τελεσθέντος, αὖθις τὸν πατριάρχην ὁ βασιλεὺς προσαγορεύσας 

ἀποδύεται ὅνπερ εἴπομεν χρυσοῦν μανδύαν. Ἀπαίρειν δὲ αὐτὸν σύνηθες 

τὸν τῆς Ἐκκλησίας ῥεφερενδάριον. Ὁ δὲ βασιλεὺς πάλιν ἐρχόμενος εἰς τὴν 

ἀναβάθραν... κάθηται ἐπὶ θρόνου μέχρι τέλους τῆς ἁγίας λειτουργίας.» 

(Ψευδο - Κωδινοῦ, ὅ.π., σελ. 108-109.) 

Σὰ τέλη τοῦ ΙΓ' καὶ οἱ ἀρχὲς τοῦ ΙΔ' αἰῶνος ἐπέφεραν πολλὲς ἐπ-

αυξήσεις στὸ τελετουργικὸ τῆς Μεγάλης Εἰσόδου. Αὐτὸ συμπίπτει 

χρονικὰ μὲ τὴ γενικότερη ἀποδοχὴ τοῦ βυζαντινοῦ λειτουργικοῦ τύπου, 
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 τοῦ Διακόνου ἐκφωνοῦντος μεγαλοφώνως. 

 Πάντων ὑμῶν καὶ πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ 

ὀρθοδόξων…19 

                                                                     
τὴν εἰσαγωγὴ νέων τύπων ἐκκλησιαστικῶν ἀσμάτων στὴν πλήρως ἀνα-

πτυγμένη Λειτουργία καὶ τὸν ἐμπλουτισμὸ τῆς τελευταίας μὲ καινοφα-

νεῖς μελοποιήσεις (Conomos, ὅ.π., σελ. 17). 

Ἡ Μεγάλη Εἴσοδος συμβολίζει τὴν Ἀποκαθήλωση καὶ τὴν ἐναπό-

θεση στὸν Σάφο τοῦ ώματος τοῦ Χριστοῦ. Οἱ ἱερεῖς εἰκονίζουν τὸν Ἰωσὴφ 

καὶ τὸν Νικόδημο, ἡ ἁγία Σράπεζα τὸν Σάφο, τὸ Δισκάριο περιέχει τὸν 

Ἀμνὸν τοῦ Θεοῦ. Κατὰ τὸν ψευδο - ωφρόνιο, ἡ Μεγάλη Εἴσοδος συμβο-

λίζει τὴν διαγωγήν τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο μέχρι τοῦ μνήματος. Γιὰ τὸν 

υμεὼν Θεσσαλονίκης (Περὶ Ναοῦ καὶ Μυσταγωγίας, Migne PG 155, σελ. 

296) προδηλώνει τὴν δευτέρα ἔλευση τοῦ Χριστοῦ (Βλ. ἀκόμη Μεσολωρᾶ, 

ὅ.π., σελ. 147 καὶ ψευδο - ωφρονίου, ὅ.π., σελ. 4001). Ὁ δὲ Γερμανὸς τὴν 

βλέπει ὡς τὴν πορεία τοῦ ώματος τοῦ Κυρίου ἀπὸ τὸν Γολγοθᾶ στὸν 

τάφο, ἀλλὰ καὶ ὡς τὴ θριαμβευτικὴ εἴσοδο στὰ Ἱεροσόλυμα: «Ἡ τῶν ἁγίων 

μετάθεσις ἀπὸ τῆς προθέσεως, τοῦ σώματός φημι τοῦ Δεσποτικοῦ καὶ τοῦ 

αἵματος, καὶ ἡ τούτων πρὸς τὸ θυσιαστήριον εἴσοδος, καὶ τὸ Φερουβικόν, 

τὴν ἀπὸ Βηθανίας πρὸς τὴν Ἱερουσαλὴμ δηλοῖ τοῦ Κυρίου εἰσέλευσιν. τηνι-

καῦτα γὰρ καὶ ὁ πλεῖστος ὄχλος, καὶ οἱ τῶν Ἐβραίων παῖδες, ὡς βασιλεῖ 

καὶ νικητῇ τοῦ θανάτου, τὸν ὕμνον ἀνέφερον αἰσθητῶς. νοητῶς δὲ ἄγγελοι 

μετὰ τῶν Φερουβίμ, τὸν Σρισάγιον ἀπέδωκαν ὕμνον, καὶ τὰ σκῆπτρα καὶ 

τὰς ῥομφαίας, ὡς σύμβολα βασιλέως, ἐπιφέροντες οἱ διάκονοι. Αἱ ῥιπίδες 

δὲ εἰς τύπον εἰσὶ τῶν Φερουβίμ.» (Γερμανοῦ, ὅ.π., σελ. 420.) 
19  Γιὰ τὶς ἐκφωνήσεις καὶ τὶς μνημονεύσεις κατὰ τὴν διάρκεια 

τῆς Μεγάλης Εἰσόδου δίδει πολὺ διευκρινιστικὲς πληροφορίες ὁ Ἰ. Φουν-

τούλης: «Ἡ μεταφορὰ ὅμως τῶν τιμίων δώρων ἐγίνετο ἀρχικῶς χωρὶς νὰ 

λέγουν τίποτε οἱ διάκονοι ἥ οἱ ἱερεῖς, ποὺ καὶ αὐτοὶ ἐλάμβαναν μέρος στὴν 

λιτανεία... Κατὰ τὴν τρίτη φάσι τῆς ἐξελίξεως τῆς μεγάλης εἰσόδου ὁ διά-

κονος καὶ ὁ ἱερεὺς δὲν διήρχοντο τὸν ναὸ ἐν σιγῇ, ἀλλὰ ἔλεγαν μυστικῶς ἥ 

"ἔψαλλαν καθ’ ἑαυτοὺς" γνωστοὺς ἀπὸ μνήμης ψαλμοὺς ἥ ὕμνους, ὅπως 

τὸ τρισάγιον (ὑπάρχει καὶ ὑπαινιγμὸς γι' αὐτὸ στὸν χερουβικὸ ὕμνο. "τὸν 

τρισάγιον ὕμνον προσάδοντες"), τὸν 50ὸ ἥ τὸν 23ο ψαλμὸ καὶ κατὰ τὴν 

Κυριακὴν τὸ "Ἀνάστασιν Φριστοῦ θεασάμενοι...". Ἀπὸ τὸν ΙΒ’ πάντως, τὸ 

ἀργότερο, αἰῶνα ἀπαντᾶ στὰ χειρόγραφα ἡ φράσις "Πάντων ἡμῶν...", ποὺ 

ἐλέγετο "μεγαλοφώνως". (Ὑπάρχει στὰ χειρόγραφα καὶ ἡ γραφὴ "ὑμῶν", 

ποὺ φαίνεται ὀρθοτέρα, γιατί ἀπὸ τὰς τυπικὰς διατάξεις ἐπεξηγεῖται, ὅτι 
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<Λ> [Ἐὰν δὲν ὑπάρχει Διάκονος τοῦτο λέγεται μεγαλοφώ-

νως ὑπὸ τοῦ ἱερέως.] 

<Σ2> [Καὶ οὕτω ποιοῦσι τὴν μεγάλην εἴσοδον, προπορευομέ-

νου τοῦ Διακόνου κρατοῦντος καὶ τὸ θυμιατὸν σὺν τῷ 

ἁγίῳ Δίσκῳ ἐν ἑνὶ τῶν δακτύλων τῆς δεξιᾶς χειρὸς 

αὐτοῦ. Διερχόμενοι δὲ τὸν ναὸν εὔχονται ἀμφότεροι 

ὑπὲρ πάντων λέγοντες. 

 Μνησθείη, Κύριος ὁ Θεός, πάντων ὑμῶν ἐν τῇ 

βασιλείᾳ αὐτοῦ.] 

<Σ3> [Καὶ ποιοῦσι τὴν μεγάλην εἴσοδον, προπορευομένου τοῦ 

Διακόνου κρατοῦντος καὶ τὸν θυμιατόν, λέγοντες 

μυστικῶς. 

  Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, Ἅγιος Ἀθάνατος… 

  Ὅταν φθάσωσιν ἐν τῷ μέςῳ τοῦ ναοῦ, εὔχονται ἀμφό-

τεροι μεγαλοφώνως ὑπὲρ πάντων λέγοντες οὕτω. Ὁ 

μὲν Διάκονος ἐκφωνεῖ πρῶτον. 

 Μνησθείη πάντων ὑμῶν, Κύριος ὁ Θεός, ἐν τῇ 

βασιλείᾳ αὐτοῦ. 

 Ἔπειτα ἐκφώνει ὁ Ἱερεύς. 

 Πάντων ὑμῶν μνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς ἐν τῇ βασιλείᾳ 

αὐτοῦ, πάντοτε. νῦν καὶ ἀεί... 

 Εἰ δὲ μόνος ἐστιν ὁ Ἱερεύς, λέγει οὕτω. 

 Μνησθείη πάντων ὑμῶν. 

 Εἰ δὲ ἔστιν ἀρχιερεύς, λέγει καὶ τοῦτο βλέπων πρὸς αὐ-

τόν, εὐχόμενος ὑπὲρ αὐτοῦ, ὅ τε Διάκονος καὶ ὁ Ἱερεύς. 

 Μνησθείη, Κύριος ὁ Θεός, τῆς ἀρχιερωσύνης σου ἐν 

τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ, πάντοτε...] 

Ὁ χορός: Ἀμήν. 

                                                                     
ἡ εὐχὴ αὐτὴ ἐλέγετο "ὑπὲρ πάντων" ἥ "πρὸς τὸν λαόν". Κατὰ μερικὰ χει-

ρόγραφα, τὸ ἔλεγαν "ὅταν φθάσωσι ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ναοῦ", κατ' ἄλλα καὶ 

ὅταν ἐξήρχοντο ἀπὸ τὸ βῆμα. Κατὰ τὰ περισσότερα ὅμως χειρόγραφα καὶ 

κατὰ τὴν Διάταξι τοῦ Υιλοθέου, "Πάντων ὑμῶν" ηὔχοντο "πρὸς τὸν λαόν" 

καὶ οἱ δύο, διαδοχικῶς καὶ ἐπανειλημμένως, μὲ μικρὰς παραλλαγὰς κάθε 

φορά, "εἰσοδεύοντες" ἥ "διερχόμενοι τὸν ναόν". Σὸ ὅτι ἡ φράσις "Πάντων 

ὑμῶν" εἰσήχθη γιὰ νὰ λέγεται κατὰ τὴν διαδρομὴ τῆς λιτανείας φαίνεται, 

ἐν ἀντιθέσει μάλιστα πρὸς τὴν εὐχὴ τῆς εἰσόδου, ἀπὸ τὸ σύντομο καὶ 

εὐμνημόνευτο αὐτῆς.» (Φουντούλη, ὅ.π., σελ. 235-236.) 
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 Καὶ ἅπαντες οἱ ἐκκλησιαζόμενοι, κλίναντες 

μετ' εὐλαβείας τὰς κεφαλὰς καὶ προσκυνοῦν-

τες, λέγουσι καθ' ἑαυτούς. 

 Ἀμήν. Μνήσθητι ἡμῶν Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν 

τῇ βασιλείᾳ σου20. 

Ὁ διάκονος: ὅταν ἔλθωσι πρὸ τῆς Ὡραίας Πύλης, προει-

σέρχεται ἔνδον τοῦ ἱεροῦ Βήματος καὶ ἵσταται 

ἐν τοῖς δεξιοῖς τῆς ἁγίας Σραπέζης προσμέ-

νων τὸν Ἱερέα. 
<Λ> [Πρὸ τῆς Ὡραίας Πύλης στέκεται στιγμιαίως καὶ λέγει. 

  Ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ἐπάρθητε, πύ-

λαι αἰώνιοι... 

 Ὁ Ἱερεὺς ἀποκρίνεται. 

 Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, εὐλογημένος ὁ ἐρχό-

μενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

 καὶ λέγει τὸ ἀπολυτίκιον. 

 Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελὼν τὸ 

ἄχραντόν σου σῶμα... κηδεύσας ἀπέθετο. 

 καὶ τὰ τροπάρια. 

 Ὡς ζωηφόρος, ὡς παραδείσου ὡραιότερος ὄντως καὶ 

παστάδος πάσης βασιλικῆς... 

 Σὸ τοῦ Ὑψίστου ἡγιασμένον θεῖον σκήνωμα, χαῖρε... 

 καὶ εἰσέρχονται στὸ ἱερὸν Βῆμα.] 

<Σ1> [Εἶτα στραφεῖς ὁ Διάκονος θυμιᾷ τὸν Ἱερέα λέγων.  

                              
20   Ὁ Ἱερομόναχος Γρηγόριος σχολιάζει (ὅ.π., σελ. 257): «Σὴν 

ὥρα ποὺ ὁ λειτουργὸς τελοῦσε τὴν προσκομιδὴ ἀποθέσαμε πάνω στὰ τίμια 

Δῶρα τὴ ζωή μας. οἱ πόνοι καὶ οἱ χαρές μας, οἱ ἐχθροὶ καὶ οἱ φίλοι μας, οἱ 

κοντινοὶ καὶ οἱ μακρινοί, οἱ ζῶντες καὶ οἱ κοιμηθέντες εἶναι τώρα στὰ χέρια 

τοῦ Φριστοῦ. Κι Αὐτὸς ὅλα αὐτὰ τὰ φέρνει στὸν Πατέρα. Καὶ καθὼς περνᾶ 

δίπλα μας, μὴ ἔχοντας τὸ ἔνδυμα τοῦ γάμου γιὰ νὰ στρώσουμε στὸ δρόμο 

τοῦ Γολγοθᾶ, στρώνουμε τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχή μας. Πέφτουμε στὸ ἔδαφος 

ζητώντας ὅπως ὁ καλὸς ληστής: "Μνήσθητι ἡμῶν Κύριε ἐν τῇ βασιλείᾳ 

σου". Σοῦ ζητᾶμε νὰ μᾶς "θυμηθεῖ", δηλαδὴ νὰ μᾶς βγάλει ἀπὸ τὴ λήθη 

καὶ νὰ μᾶς τοποθετήσει στὴν Ἀλήθεια. Γιὰ νὰ μπορέσουμε κι ἐμεῖς νὰ Σὸν 

"θυμηθοῦμε" μὲ τὸ μυστήριο τῆς ἀναμνήσεώς Σου, δηλαδὴ νὰ τὸν βάλουμε 

μέσα στὴν καρδιά μας." 
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 Μνήσθητι καὶ ἐμοῦ δέσποτα τοῦ ἁμαρτωλοῦ. 

 καὶ ὁ ἱερεὺς τό. 

 Μνησθείη σου Κύριος ὁ Θεὸς ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ. 

 καὶ οὕτως εἰσέρχεται.] 

<Σ2> [Εἶτα στραφεῖς ὁ Διάκονος θυμιᾷ τὸν Ἱερέα. Καὶ ὁ μὲν 

Ἱερεὺς εἰσερχόμενος λέγει. 

 Ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν. 

 Ὁ δὲ Διάκονος λέγει 

 Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. Θεὸς 

Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν. 

 Εἶτα ὁ αὐτὸς πάλιν πρὸς τὸν Ἱερέα τὴν κεφαλὴν ὑποκλίνας. 

 Μνήσθητί μου, δέσποτα ἅγιε, τοῦ ἁμαρτωλοῦ. 

 καὶ ὁ Ἱερεύς. 

 Μνησθείη Κύριος ὁ Θεὸς ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.] 

Ὁ ἱερεύς: ἐπὶ τοῦ ολέα, κρατῶν τὸ ἅγιον Ποτήριον, καὶ 

ἐστραμμένος πρὸς τὸν λαόν, κατ' ἐπικρατή-

σασαν συνήθεια, μνημονεύει οὔτω: 

 Σοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν... 

 Σῶν μακαρίων καὶ ἀοιδίμων κτιτόρων...21 

 Μνημόσυνον ζώντων προσώπων οὐ γίνεται, 

ἐκτὸς ἅν τελῆται ἰδιαιτέρα Λειτουργία, ἐν κα-

                              
21  Γιὰ τὴ δεοντολογία τῆς μνημονεύσεως ὀνομάτων στὸ τέλος 

τῆς Μεγάλης Εἰσόδου ἔχει γίνει πολὺς λόγος. Πληροφορίες γιὰ τὴν 

ἐξέλιξη τῆς πράξεως δίδει ὁ Μεσολωρᾶς (ὅ.π., σελ. 45): «Σὸ πάλαι, ἐν τῇ 

ἀρχαιοτάτῃ ἐποχῇ, οὐδὲν ἐλέγετο, διότι ἡ μεγάλη Εἴσοδος συνίστατο ἁπλῶς 

ἐν τῇ μεταφορᾷ τῶν τιμίων Δώρων ἐκ τῆς Προθέσεως εἰς τὴν ἁγίαν Σράπε-

ζαν. Εἶτα δὲ ἐπὶ τῶν βυζαντινῶν χρόνων, ὅτε συνώδευε τὴν πομπὴν ταύτην 

ὁ βασιλεύς, ὡρίσθη, ἵνα ὁ διάκονος μνημονεύῃ αὐτοῦ μόνον.» Καὶ ὁ Σρεμπέ-

λας (ὅ.π., σελ. 82): «Σὸ ἐν τῇ μεγάλῃ εἰσόδῳ γινόμενον σήμερον μνημόσυνον 

εἴτε ὑπὸ τοῦ ἱερέως ἐν τῷ μέσῳ τοῦ ναοῦ, εἴτε ὑπὸ τοῦ ἀρχιερέως ἀπὸ τῆς 

ὡραίας πύλης, ὑπ' οὐδενὸς κώδικος μαρτυρεῖται, ἐφ' ὅσον δὲ δυνάμεθα νὰ 

συμπεράνωμεν ἐκ τῆς σιωπῆς ταύτης, ἤρξατο εἰσαγόμενον ἐν τῇ λειτουρ-

γικῇ χρήσει τελευτῶντος τοῦ ΙΗ΄ αἰῶνος.» Πάντως, ἡ ἐπικρατοῦσα ἄποψη 

εἶναι αὐτή, ποὺ διατυπώνει ὁ Μεσολωρᾶς: «Σὸ μνημόσυνον τῶν πολλῶν 

καὶ διαφόρων ὀνομάτων εἶναι περιττόν, διότι ἤδη ἐμνημονεύθησαν ταῦτα ἐν 

τῇ ἱερᾷ Προθέσει.» 
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θημερινῇ ἡμέρα. Σελουμένου ὅμως μνημοσύ-

νου, μετὰ τὰς λέξεις, πατέρων καὶ ἀδελφῶν 

ἡμῶν, προστίθεται τὸ ὄνομα τοῦ ὑπὲρ οὗ τὸ 

μνημόσυνον τελεῖται. 

Οἱ ἱερεῖς: ἐν τῷ μεταξύ, τάσσονται δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τοῦ 

πρώτου, κατὰ τὴν τάξιν τῶν ὀφφικίων καὶ τῶν 

πρεσβειῶν αὐτῶν, καὶ ἀκολουθοῦσι τοῦτον, κα-

τὰ σειράν, διὰ νὰ εἰσέλθωσιν εἰς τὸ ἱερὸν Βῆμα. 

Ὁ χορός: Σούτων εἰσελθόντων ἐν τῷ Ἱερῷ, συμπληροῖ 

τὸν Ὕμνον. 

 Σαῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον 

τάξεσιν. Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα22. 
 

 Εἰς Ἀρχιερατικὴν λειτουργίαν. 

Ὁ διάκονος: Ἔπαρον, Δέσποτα. 

Ὁ ἀρχιερεύς: αἴρων τὸν Ἀέρα ἐπιτίθησι τοῖς ὤμοις τοῦ Δια-

κόνου, λέγων. 

 Ἐν εἰρήνῃ ἐπάρατε τς χεῖρας ὑμῶν... 

 Εἶτα, ἐπιδίδων τὸ Δισκάριον τῷ Διακόνῳ, τὸ 

δὲ Ποτήριον τῷ Ἱερεῖ, λέγει. 

 Ἀνέβη ὁ Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φω-

νῇ σάλπιγγος. 

                              
22  Μέχρι τὸν ΙΔ' αἰῶνα τὸ τμῆμα αὐτὸ τοῦ Χερουβικοῦ ψαλλό-

ταν ἑνωμένο μὲ τὸ ὑπόλοιπο. Ὁ ὕμνος δὲν διακοπτόταν κατὰ τὴν Μεγάλη 

Εἴσοδο, ἡ ὁποία διεξαγόταν σιωπηλά (Conomos, ὅ.π., σελ. 33). Ὁ Γερμανὸς 

Κωνσταντινουπόλεως (ὅ.π., σελ. 420) ἑρμηνεύει τὴν ἀπόληξη τοῦ Χερου-

βικοῦ ὡς ἑξῆς: «Ἀλλὰ καὶ αἱ νοεραὶ δυνάμεις, καὶ αἱ χοροστασίαι τῶν 

ἀγγέλων, ὁρῶσαι τὴν διὰ τοῦ σταυροῦ καὶ τοῦ θανάτου Φριστοῦ τετελεσι-

ουργημένην αὐτοῦ οἰκονομίαν. λοιπὸν δὲ καὶ τὴν κατὰ τοῦ θανάτου νίκην 

γενομένην, καὶ τὴν ἐν τῷ ᾄδῃ κάθοδον, καὶ τριήμερον ἀνάστασιν, καὶ ἀνά-

βασιν αὐτοῦ, σὺν ἡμῖν βοῶσιν ἀοράτως τὸ Ἀλληλούϊα. Ὁρῶσαι αἱ νοεραὶ 

δυνάμεις τὸ Φερουβικὸν ἐρχόμενον μετὰ τῶν τιμίων δώρων, ἤγουν τὸ σῶμα 

τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ἀπὸ τοῦ Κρανίου ἕως τοῦ τάφου, σὺν ἡμῖν ἀοράτως βοῶσι 

τὸν ὕμνον, τὸ Ἀλληλούϊα<» 



Οἱ τὰ Χερουβίμ μυστικῶς εἰκονίζοντες…, Σελετουργικὸ καὶ υμβολισμοί 33 

 

 Καὶ γίνεται ἡ Μεγάλη Εἴσοδος, προπορευομέ-

νου ὀπισθοφανῶς λαμπαδούχου μετὰ τοῦ 

θυμιατοῦ, ἑπομένων ἑνὸς τῶν Ἱερέων μετὰ 

τοῦ Μικροῦ Ὠμοφορίου, τοῦ Διακόνου καὶ τῶν 

Ἱερέων ἐν σιγῇ. 

 Σῆς ἱερᾶς πομπῆς ἐλθούσης εἰς τὸ μέσον τοῦ 

Ναοῦ καὶ στάντων τῶν εἰσοδευόντων, 

Ὁ ἱερεύς: ὁ τὸ Μικρὸν Ὠμοφόριον κομίζων, ἐπιτίθησι 

τοῦτο τοῖς ὤμοις τοῦ Ἀρχιερέως. 

Ὁ διάκονος: ἐκφωνεῖ. 

 Σῆς Ἀρχιερωσύνης σου μνησθείη Κύριος… 

Ὁ χορός: Ἀμήν. 

 Ὁ λαμπαδοῦχος ἐπιδίδωσι τὸ θυμιατὸν τῷ Ἀρχι-

ερεῖ, ὅστις θυμιᾷ, τοῦ Διακόνου προσερχομένου. 

Ὁ ἀρχιερεύς: παραλαμβάνων τὸ Δισκάριον λέγει. 

 Πάντων ὑμῶν καὶ πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ 

ὀρθοδόξων χριστιανῶν... 

Ὁ χορός: Ἀμήν. 

Ὁ ἀρχιερεύς: πρὸς τοὺς Ἱερεῖς καὶ τὸν Διάκονον πραείᾳ τῇ φωνῇ. 

 Σῆς ἱερωσύνης ὑμῶν καὶ τῆς διακονίας σου, 

μνησθείη Κύριος... 

 Καὶ ἀποτίθησι τὸ Δισκάριον ἐπὶ τῆς ἁγίας 

Σραπέζης. 

Ὁ ἱερεύς: ὁ τὸ ἅγιον Ποτήριον κομίζων, λέγει ἐκφώνως. 

 Σῆς Ἀρχιερωσύνης σου μνησθείη Κύριος… 

Ὁ χορός: Ἀμήν. 

Ὁ ἀρχιερεύς: θυμιάσας παραλαμβάνει τὸ ἅγιον Ποτήριον 

καὶ λέγει. 

 Πάντων τῶν ἐπ' ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς 

αἰωνίου κεκοιμημένων... 

Ὁ χορός: Ἀμήν. Σαῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορού-

μενον τάξεσιν. Ἀλληλούϊα (γ΄). 

Ὁ ἀρχιερεύς: ἀποτιθεῖς τὸ ἅγιον Ποτήριον ἀπὸ τῆς ἁγίας 
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Σραπέζης καὶ ἄρας τὸν Ἀέρα ἀπὸ τῶν ὤμων 

τοῦ Διακόνου καὶ σκεπάσας τὰ τίμια Δῶρα 

λέγει. 

 Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελῶν... 
 

Ὁ ἱερεύς: εἰσερχόμενος ἐν τῷ Βήματι, ἀποτίθησι τὸ ἅγιον 

Ποτήριον ἐπὶ τῆς ἁγίας Σραπέζης23 ἐπὶ τοῦ 

Ἀντιμηνσίου, πρὸς τὸ δεξιὸν μέρος. Λαβῶν δὲ 

τὸ θυμιατήριον, ἐκ τῶν χειρῶν τοῦ ὑπηρετοῦν-

τος, θυμιᾷ τὸν Διάκονον, ὥς ἐστι βαστάζων τὸ 

ἅγιον Δισκάριον ἐπὶ τῆς κεφαλῆς. Εἶτα ἀποδί-

δει τὸ θυμιατήριον. 

Ὁ διάκονος: πρὸς τὸν Ἱερέα. 

 Σῆς ἱερωσύνης σου μνησθείη Κύριος ὁ Θεός... 

Ὁ ἱερεύς: ὁμοίως πρὸς τὸν Διάκονον. 

 Σῆς διακονίας σου μνησθείη Κύριος ὁ Θεός...  

 Καὶ μετὰ ταῦτα λαμβάνει ἀνὰ χεῖρας τὸ ἅγιον 

Δισκάριον ἀπὸ τῆς κεφαλῆς τοῦ Διακόνου, 

ἀσπάζεται αὐτὸ καὶ ἀποθέτει ὁμοίως ἐπὶ τῆς 

ἁγίας Σραπέζης ἐπὶ τοῦ Ἀντιμηνσίου, πλησίον 

τοῦ ἁγίου Ποτηρίου, πρὸς τὸ ἀριστερὸν μέρος, 

ἐπιλέγων καὶ τὸ Σροπάριον. 

 Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου κάθε-

                              
23  Σοὺς συμβολισμοὺς τῆς ἁγίας Σραπέζης δίδει πολὺ ὄμορφα ὁ 

Γερμανός (ὅ.π., σελ. 421): «Ὡς οὐρανὸν μέν, τὸ ἐπάνωθεν τῆς ἁγίας τραπέ-

ζης ὀρόφιον ἀπαρτίζουσιν. ὡς ὅλην δὲ γῆν ὁρίζονται, τὸ ὑπὸ τεσσάρων κιό-

νων τοῦ εἰρημένου κιβωρίου συγκλειόμενον ἥ περιγραφόμενον ἱερὸν 

ἔδαφος... Ἢ πάντως ὅτι μεθόριον οὐρανοῦ τε καὶ γῆς οὖσα ἡ ἁγία τράπεζα, 

καὶ αὖθις κατὰ τὸ μέσον τοῦ οὐρανίου κύκλου ὑφισταμένη, καὶ τὸν μέσον 

τῶν κιόνων, τῶν κύκλῳ ῥιπιδίων κατὰ τὴν στάσιν ἔχουσα τόπον, ὅπουπερ 

ἅν εἴη αὔτη ἐν μέσῳ τῆς γῆς, τὴν σωτηρίαν ἐργάζεσθαι ἐπεμφαίνει . ἔνθα 

δὴ καὶ πάντα τὰ τοῦ πάθους ὑπέστη Κύριος, τὴν προδοσίαν, τὴν κρίσιν, τὰ 

πρὸ τοῦ σταυροῦ, καὶ μετὰ τὸν σταυρόν. Εἰκότως οὖν οἱ ἅγιοι Πατέρες, 

οὕτω τελεῖσθαι ταῦτα καὶ προσφέρεσθαι ἐδογμάτισαν.» 
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λῶν τὸ ἄχραντόν σου σῶμα...24 
<Σ3> [Εἰ δὲ ἔστι Κυριακή, λέγει αὐτὸ ἕως τέλους. 

 Ἀλλὰ τριήμερος ἀνέστης, Κύριε, παρέχων τῷ Κόσμῳ 

τὸ μέγα ἔλεος. 

 λέγει καὶ τὰ. 

 Ἐν τάφῳ σωματικῶς, ἐν Ἅδου δὲ μετὰ ψυχῆς ὡς Θεός... 

 Δόξα Πατρί... Ὡς ζωηφόρος, ὡς παραδείσου ὡραιό-

τερος ὄντως... 

 Καὶ νῦν... Σὸ τοῦ Ὑψίστου ἡγιασμένον θεῖον σκήνω-

μα, χαῖρε...] 

Ὁ ἱερεύς: ἀποκαλύπτει τὰ Δῶρα, αἴρων δὲ ἀπὸ τοῦ ἁγίου 

Ποτηρίου καὶ τοῦ ἁγίου Δισκαρίου τὰ καλύμ-

ματα τίθησιν αὐτὰ εἰς τὸ ἀριστερὸν μέρος τῆς 

ἁγίας Σραπέζης. Εἶτα λαβῶν τὸν Ἀέρα ἀπὸ τῶν 

ὤμων τοῦ Διακόνου καὶ θυμιάσας αὐτόν, σκε-

πάζει δι' αὐτοῦ τὰ Ἅγια καὶ ἀσπάζεται αὐτά. 
<Λ> [λέγων. 

 Καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐν ἐμοί, ὁ Θεός...] 

<Σ3> [Αἴρων τὰ καλύμματα ἀπὸ τοῦ ἁγίου Δίσκου λέγει 

οὕτως. 

 Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ Ζωὴ ἡ ἀθάνατος... 

Αἴρει καὶ ἀπὸ τὸ ἅγιον Ποτήριον λέγων. 

 Σαῖς Μυροφόροις Γυναιξί, παρὰ τὸ μνῆμα ἐπιστάς, ὁ 

Ἄγγελος ἐβόα...] 

Ὁ διάκονος: Ἀγάθυνον, Δέσποτα. 

Ὁ (ἀρχ)ἱερεύς: λαμβάνων καὶ αὔθις τὸ θυμιατήριον, θυμιᾷ τὰ 

Ἅγια, λέγων τὸ τέλος τοῦ Ν' Χαλμοῦ. 

                              
24   Ἡ προτύπωση τοῦ Ἰωςὴφ καὶ τοῦ Νικοδήμου ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς 

ἐμφαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν ἀπαγγελία τοῦ τροπαρίου Ὁ εὐσχήμων Ἰωσηφ... 

(Μεσολωρᾶ, ὅ.π., σελ. 147). Οἱ δὲ τελευταῖες κινήσεις τοῦ ἱερέως, μὲ τὶς 

ὁποῖες ἀποθέτει τὰ Δῶρα στὴν ἁγία Σράπεζα, ἀποτελοῦν συμβολικὴ ἀνα-

παράσταση τῶν παθῶν καὶ τῆς ταφῆς τοῦ Κυρίου. «Ἡ πρὸς τὴν ἁγίαν τρά-

πεζαν τῶν ἁγίων ἀπόθεσις, μίμησιν ἔχει τηνικαῦτα μὲν τοῦ ἐσταυρωμένου 

ἀνωγέου. μετ' ὀλίγον δέ, ἡ αὐτὴ καὶ τὴν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ ὕψωσιν, ἐν δὲ τῷ 

τέλει τὴν ταφὴν εἰκονίζει, καὶ τὴν ἀνάστασιν, καὶ τὴν ἐκεῖθεν ἀνάληψιν.» 

(Γερμανοῦ, ὅ.π., σελ. 421). 
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<Σ2> [Ἀγάθυνον, Κύριε, ἐν τῇ εὐδοκίᾳ σου τὴν ιών...] 

 Σότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου μό-

σχους (ἐκ γ’), καὶ ἐλέησόν με ὁ Θεός. 

 Ἀποδοὺς δὲ τὸ θυμιατήριον καὶ κλίνας τὴν κε-

φαλήν, ἔμπροσθεν τῆς ἁγίας Σραπέζης, λέγει 

πρὸς τὸν Διάκονον. 

 Μνήσθητί μου, ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργέ. 
<Σ3> [Ὁ Διάκονος λαβῶν τὸν θυμιατὸν ἐκ τῶν χειρῶν τοῦ Ἱε-

ρέως τίθησιν αὐτὸν ἐν τῷ ἰδίῳ τόπῳ. υνίστανται ἅμα 

ἔμπροσθεν τῆς ἁγίας Σραπέζης εὐχόμενοι καθ' ἑαυτούς. 

 Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. Δόξα σοι ὁ Θεός. 

 Καὶ ποιοῦσι προσκυνήματα μεγάλα τρία.] 

<Σ1>, <Σ2>, <Σ3> [Φαλάσας τὸ φελώνιον προσκυνεῖ ἐνώπιον τῆς ἁγίας 

Σραπέζης, λέγει πρὸς τὸν Διάκονον. 

 Μνήσθητί μου, δέσποτα. 

 καὶ ὁ Διάκονος πρὸς αὐτόν. 

 Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις Ὑψί-

στου ἐπισκιάσει σοι. 

 Εἶτα λέγει πάλιν ὁ Διάκονος τῷ ἱερεῖ. 

 Μνήσθητί μου, δέσποτα. 

 ὁ δέ. 

 Μνησθείη σου Κύριος ὁ Θεὸς ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.] 

Ὁ διάκονος: πρὸς αὐτόν. 

 Σῆς (ἀρχ)ἱερωσύνης σου μνησθείη Κύριος ὁ 

Θεός... 

 Εἶτα, ὑποκλίνας καὶ αὐτὸς τὴν κεφαλήν, 

κρατῶν ἅμα καὶ τὸ Ὀράριον τοῖς τρισὶ δακτύ-

λοις τῆς δεξιᾶς, καὶ πρὸς τὸν Ἱερέα βλέπων, 

λέγει. 

 Εὖξαι ὑπὲρ ἐμοῦ, Δέσποτα ἅγιε. 

Ὁ (ἀρχ)ἱερεύς: ἀπαντᾶ πρὸς τὸν Διάκονον. 

 Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ... 

Ὁ διάκονος: Αὐτὸ τὸ Πνεῦμα συλλειτουργήσει ἡμῖν πάσας 

τς ἡμέρας... 

 καὶ πάλιν. 
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 Μνήσθητί μου, Δέσποτα ἅγιε. 

Ὁ (ἀρχ)ἱερεύς: Σῆς (ἱερωσύνης ὑμῶν καί τῆς) διακονίας σου 

μνησθείη Κύριος ὁ Θεός... 

Ὁ διάκονος:  Ἐπειπὼν τὸ Ἀμήν, καὶ τὴν δεξιάν τοῦ Ἱερέως 

ἀσπασάμενος, ἐξέρχεται διὰ τῆς βορείας πύ-

λης καὶ ἵσταται ἐν τῷ συνήθει τόπῳ, καὶ ἅμα 

τῇ λήξει τοῦ Φερουβικοῦ ὕμνου λέγει τὴν Ἐ-

κτενῆ. 

 Πληρώσωμεν τὴν δέησιν ἡμῶν τῷ Κυρίῳ. 

 

 

Ὅπως γίνεται φανερὸ ἀπὸ τὰ παραπάνω, τὸ τελε-

τουργικὸ τῆς Μεγάλης Εἰσόδου, ποὺ συνοδεύει ὁ 

Χερουβικὸς ὕμνος, ἄν καὶ συγκεκριμένο, παρουσιά-

ζει στὶς σχετικὲς πηγὲς μία ρευστότητα, ἀνάλογα 

μὲ τὸ ἂν λειτουργεῖ ἀρχιερεύς, ἂν συλλειτουργοῦν πολλοὶ ἱε-

ρεῖς μαζί, ἀκόμη καὶ ἂν παρίσταται διάκονος. Διαφοροποιή-

σεις παρατηροῦνται καὶ λόγω τοπικῶν ἐκκλησιαστικῶν πα-

ραδόσεων, οἱ ὁποῖες πέρασαν στὴ χειρόγραφο παράδοση. 

Ὅμως, οἱ ἀποκλίσεις αὐτὲς εἶναι μικρὲς καὶ ἄνευ σημασίας. 

Δὲν ἐπηρεάζουν καθόλου τὴν θεολογικὴ καὶ δογματικὴ τεκ-

μηρίωση τῶν τελουμένων. Σὴν θεολογία τῆς Ἀνατολικῆς 

Ἐκκλησίας, ποὺ εἶναι συνυφασμένη μὲ τὸ τελετουργικὸ τῆς 

Μεγάλης Εἰσόδου, μπορεῖ ὁ ἐνδιαφερόμενος νὰ βρῆ στὴν 

Εἰσαγωγὴ τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς τοῦ γράφοντος25. 

                              
25  Κωνσταντίνου Χ. Καραγκούνη, Ἡ Παράδοση καὶ Ἐξήγηση τοῦ 

Μέλους τῶν Φερουβικῶν τῆς Βυζαντινῆς καὶ Μεταβυζαντινῆς Μελοποιίας, 

Ἀθῆναι 2003, ἔκδοση τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς 

Ἱερᾶς υνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (ἐκδότης Γρηγόριος Θ. τά-

θης), σελ. 71-74. 

Ο
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«Ἐν ἑκάστῃ λειτουργία τοῦ Φρυσοστόμου ἥ τοῦ Μ. 

Βασιλείου ψάλλεται ὁ Φερουβικὸς Ὕμνος τὸ "Οἱ τὰ 

Φερουβίμ...", ἀλλὰ τὴν Μ. Πέμπτην καὶ τὸ Μ. άβ-

βατον, καίτοι τελεῖται ἡ αὐτὴ Λειτουργία τοῦ Μ. Βα-

σιλείου, ὑπάρχει ὡς πρὸς τοῦτο διαφορά, διότι τῇ μὲν Μ. Πέμ-

πτῃ ἀντὶ τοῦ "Οἱ τὰ Φερουβίμ..." ψάλλεται τὸ τροπάριον "Σοῦ 

Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ...", τῷ δὲ Μ. αββάτῳ τὸ "ιγησάτω 

πᾶσα σὰρξ βροτεία...". Ἐν δὲ ταῖς ἱεραῖς Λειτουργίαις τῶν 

Προηγιασμένων ψάλλεται πάντοτε τὸ "Νῦν αἱ δυνάμεις..."»26. 

 Ἡ μία ἀπὸ τὶς δύο περιπτώσεις ἀντικαταστάσεως τοῦ 

συνήθους Χερουβικοῦ ὕμνου Οἱ τὰ Φερουβὶμ μυστικῶς εἰκο-

νίζοντες< σὲ τέλεια Θ. Λειτουργία εἶναι ἐκείνη τῆς Μ. Πέμ-

πτης κατὰ τὴν Θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου. 

Ἐξέχον λειτουργικὸ χαρακτηριστικὸ αὐτῆς τῆς μυστα-

γωγίας στὸ σύγχρονο ἐνοριακὸ Συπικὸ εἶναι ἡ σύνδεσή της 

μὲ τὸν Ἑσπερινὸ -ἂν καὶ τελεῖται πάντοτε πρωΐ- καὶ ὄχι μὲ 

τὸν Ὄρθρο, ὁ ὁποῖος ἔχει ἤδη τελεσθῆ τὸ βράδυ τῆς προηγου-

μένης. Δευτερεῦον μὲν διακριτικό, μὲ ἔντονη, ὅμως, ἐπίδρα-

ση στὸν χρωματισμὸ καὶ τὴν ἰδιαίτερη φόρτιση τῆς Θ. Λειτουρ-

γίας τῆς Μ. Πέμπτης, εἶναι ἡ ἀντικατάσταση τοῦ Χερουβικοῦ, 

τοῦ Κοινωνικοῦ καὶ ἄλλων ὕμνων ἀπὸ τὸ τροπάριο Σοῦ Δεί-

πνου σου τοῦ μυστικοῦ...27, τοῦ ὕμνου ποὺ κυριολεκτικὰ δε-

                              
26  Βιολάκη Γεωργίου, Πρωτοψάλτου ΜΧΕ, Συπικὸν τῆς τοῦ 

Φριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, Κωνσταντινούπολις 1888, σελ. 37-38. 
27  Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν D. Conomos στὴν ἤδη μνημονευθεῖσα μελέτη 

του, μὲ τὸν ὕμνο ἔχουν ἀσχοληθῆ καὶ οἱ Moran K. Neil (The Ordinary 
 

ε
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σπόζει τὴν ἡμέρα αὐτή: «Καὶ καθεξῆς ἡ θεία Λειτουργία τοῦ 

Μ. Βασιλείου. Ἀντὶ δὲ τοῦ Φερουβικοῦ καὶ τοῦ Κοινωνικοῦ 

ψάλλομεν τὸ πάρον τροπάριον. ἦχος πλ. β’, "Σ ο ῦ  Δ ε ί π ν ο υ  

σ ο υ  τ ο ῦ  μ υ σ τ ι κ ο ῦ ..." .  Σὸ αὐτὸ καὶ ἀντὶ τοῦ: "Εἴδομεν τὸ 

φῶς<". Ἐπειδὴ μετὰ τὸ "Μετὰ φόβου Θεοῦ" ἄρχονται 

κοινωνεῖν οἱ ἀδελφοὶ τῶν ἀχράντων μυστηρίων, τὸ τροπάριον 

τοῦτο πολλάκις ἐπαναλαμβάνεται ὑπὸ τῶν χορῶν, μέχρις οὗ 

κοινωνήσωσι πάντες.»28 Καὶ ἀλλοῦ: «Σῇ Ἁγίᾳ καὶ Μεγάλῃ 

Πέμπτῃ ἀντὶ τοῦ "Οἱ τὰ Φερουβείμ...", ὁ ἱερεὺς λέγει τὸ Σρο-

πάριον, ὅπερ ψάλλεται ὑπὸ τοῦ Φοροῦ κατ' ἦχον πλ. β’, "Σ ο ῦ  

Δ ε ί π ν ο υ  σ ο υ  τ ο ῦ  μ υ σ τ ι κ ο ῦ ..."»29. 

 Ἀπὸ αὐτὲς τὶς διατάξεις τῶν λειτουργικῶν βιβλίων 

συνάγεται, ὅτι κατὰ τὴν Θ. Λειτουργία τῆς Μ. Πέμπτης ὁ 

ὕμνος Σοῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ... ψάλλεται ἀντὶ Χερου-

βικοῦ, ἀπαγγέλλεται ἀπὸ τὸν ἱερέα ἀντὶ τοῦ Οἱ τὰ Φερουβίμ... 

κατὰ τὸ τελετουργικὸ τῆς προετοιμασίας τῆς Μεγάλης Εἰσό-

δου, ἀντικαθιστᾶ τὸ Κοινωνικόν, «πολλάκις ἐπαναλαμ-

βάνεται ὑπὸ τῶν χορῶν, μέχρις οὗ κοινωνήσωσι πάντες», λέ-

γεται ἀντὶ τοῦ Εἴδομεν τὸ φῶς..., ὡς δὲ γνωστόν, δεσπόζει καὶ 

στὴν ἀκολουθία τῆς Θ. Μεταλήψεως τῆς ἡμέρας. Ἐπιπλέον, 

ὁ D. Conomos μᾶς πληροφορεῖ30, ὅτι παλαιότερα ἀντικαθι-

                                                                     
Chants of the Byzantine Mass, Hamburg 1975, Vol. I-II), Levy Kenneth (A Hymn 

for Thursday in Holy Week, στὸ Journal of the American Musicological Society, 

XVI, 1963, pg. 127-175), Baumstark Anton (Der Cherubhymnus und seine paral-

lelen, στὸ Gottesmine VI, pg. 10-22), Hausmann Heinrich (Hymnus und Tropa-

rion, στὸ Jahrbuch des Staatlichen Institus für Musikforshung, Preußischer 

Kulturbesitz, IV, 1971, pg. 70), Floros Constantin (Die Medialen Gesange des 

Asmatikon, Universale Neumenkunde, II, pg. 272). 
28  Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάς, ἔκδοση Ἀποστολικῆς Διακονίας, 

Ἀθῆναι 19788, σελ. 206-207 καὶ Σριώδιον Κατανυκτικόν, ἐκδόσεις Φῶς, σελ. 437. 
29  Ἱερατικόν, σελ. 170. 
30  Conomos E. Dimitri, The Late Byzantine and Slavonic Communion 

Cycle: Liturgy and Music, Harvard 1985, pg. 39. 
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στοῦσε καὶ τὸ τροπάριο Πληρωθήτω τὸ στόμα ἡμῶν αἰνέσε-

ως...31, τὸν ὕμνο ποὺ ψάλλεται τὴ στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία ὁ 

ἱερεύς -μετὰ τὴν Κοινωνία τῶν πιστῶν- εἰσάγει τὰ Ἅγια στὴν 

ἱερὰ Πρόθεση, ἐκφωνώντας, Πάντοτε. νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων32. 

Γιὰ ποιόν ἄραγε λόγο θέσπισαν οἱ ἐκκλησιαστικοὶ 

Πατέρες τὴν τόσο ἔντονη παρουσία τοῦ ἐν λόγω ὕμνου στὴν 

Θ. Λειτουργία τῆς Μ. Πέμπτης; 

Ὁ Ken. Levy πιστεύει, πὼς τὸ περιεχόμενο τοῦ ὕμνου 

εἶναι ἐκεῖνο, τὸ ὅποιο βοήθησε, νὰ προωθηθῆ στὴ θέση τοῦ 

Χερουβικοῦ καὶ ἐπιβληθῆ σὲ ὁλόκληρο σχεδὸν τὸ φάσμα τῆς 

κυρίως Λειτουργίας, τῶν πιστῶν, κατὰ τὴν κορυφαία αὐτὴ ἡ-

μέρα τῆς Μ. Ἑβδομάδος. Ἐδῶ γίνονται ἀναφορὲς στὸν θεσμὸ 

τῆς Θ. Εὐχαριστίας, στὴν προδοσία τοῦ Ἰούδα καὶ στὰ λόγια 

του Ληστοῦ στὸν Γολγοθᾶ33. Kαὶ ὁ Ν. Moran ἐντοπίζει στὸν 

ὕμνο τρεῖς θεματικὲς ἑνότητες: τὴν ἀνάμνηση τοῦ τελευταί-

ου Δείπνου, τὴν προδοσία τοῦ Ἰούδα καὶ τὴν δέηση τοῦ 

Ληστοῦ ἐπὶ τοῦ ταυροῦ34. Ἐξάλλου, στὴν πραγματεία του 

γιὰ τὴν Θ. Λειτουργία ὁ Ἐπίσκοπος Ἄνδιδας Θεόδωρος (ΙΒ’ 

αἰ.) ἀναφέρει μία ἀπόκρυφη παράδοση, σύμφωνα μὲ τὴν 

ὁποία ὁ Ἰούδας εἶχε κρύψει τὸ μερίδιo, ποὺ ἔλαβε ἀπὸ τὸν 

Ἰησοῦ κατὰ τὴν Θ. Εὐχαριστία καὶ τὸ ἔδωσε στοὺς Ἰουδαίους, 

ἐξηγώντας τους τὴν φράση «λάβετε, φάγετε». Κατὰ τὸν Θεό-

δωρο, στὸ περιστατικὸ αὐτὸ ἀναφέρεται ἡ φράση τοῦ ὕμνου 

                              
31  Βλ. καὶ τὴν ἀναγραφὴ στὸν κώδικα Ἰβήρων 993, μέσα ΙΖ΄ αἰ., 

φ. 143, ὅπου σημειώνεται: «Ἕτερον συνοπτικόν, πλ. β΄, Σοῦ Δείπνου σου 

τοῦ μυστικοῦ< Σὸ αὐτὸ λέγεται καὶ Κοινωνικὸν καὶ ἀντὶ τό, Πληρωθή-

τω<». (τάθη, Σὰ Φειρόγραφα<, τόμος Γ, σελ. 876.  
32  Φουντούλη Ἰωάννου, Κείμενα Λειτουργικῆς, Σεῦχος Γ΄ - Αἱ 

Θεῖαι Λειτουργίαι, Θεσσαλονίκη 1985, σελ. 287. 
33  Levy, ὅ.π., pg. 172. 
34  Ὁ Moran ὑποστηρίζει, ὅτι αὐτὴ ἡ τριπλὴ διαίρεση ἀντανα-

κλᾶται στὴ μουσικὴ δομὴ τοῦ ὕμνου. (ὅ.π., vol. I, pg. 126). 



42 Κ. Φ. Καραγκούνης, ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙ ΣΟΤ ΦΕΡΟΤΒΙΚΟΤ ΤΜΝΟΤ 

 

 

«οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐχθροῖς σου τὸ μυστήριον εἴπω»35. 

Σέλος, πόσο σημαντικὴ εἶναι γιὰ τὴ διατήρηση τοῦ 

ὕφους τῆς ἡμέρας ἡ ψαλμώδηση, ἀντὶ Χερουβικοῦ, τοῦ τρο-

παρίου Σοῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ... διαφαίνεται ἐπίσης 

ἀπὸ τὸ ὅτι, ἀκόμη καὶ «ἐὰν ἡ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ἑορτὴ τύχῃ τῇ 

Μ. Πέμπτῃ» -κατὰ τὸ Ἰουλιανὸ ἡμερολόγιο- «τελεῖται μὲν ἡ 

Λειτουργία τοῦ Φρυσοστόμου, ψάλλεται ὅμως τὸ "Σοῦ Δείπνου 

σου τοῦ μυστικοῦ..."» 36. 
 

Ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ ὕμνου Σοῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ... 

στὴν λατρευτικὴ πράξη τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας ἔγινε 

ἀρκετὰ νωρίς. Μαρτυρία γιὰ τὸν χρόνο, κατὰ τὸν ὁποῖο συν-

τελέστηκε ὁ νεωτερισμός, μᾶς παρέχει ὁ ἱστορικὸς Γεώργιος 

Κεδρηνός. Ἡ χρήση τοῦ ὕμνου στὴν μυσταγωγία τῆς Μ. Πέμ-

της θεσπίσθηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ ἔτος 574 μ.Χ., κατὰ τὸν 

ἔνατο χρόνο τῆς βασιλείας τοῦ Ἰουστίνου Β’ τοῦ Νεώτερου, 

ἐποχὴ ποὺ ἐμφανίζεται καὶ τὸ Οἱ τὰ Φερουβίμ..., ὁ συνήθης 

Χερουβικὸς ὕμνος. Ἡ ἐνσωμάτωση τῶν δυὸ ἀνωτέρω ὕμνων 

στὴ βυζαντινὴ Λειτουργία εἶναι συνδεδεμένη μὲ ἕνα ἱστορικὸ 

γεγονὸς τὸ ὁποῖο περιγράφει λακωνικά, ἀλλὰ μὲ κάθε σα-

φήνεια, ὁ Κεδρηνός: 

«Σῷ θ' ἔτει ἦλθον οἱ Ἄβαρες εἰς τὸν Δάνουβιν, καὶ ἐνίκη-

σαν τοὺς Ῥωμαίους. Καὶ ὁ Πέρσης Ἀρταβὰν ἐξήλασε κατὰ τῶν 

Ῥωμαίων καὶ πολλὴν αἰχμαλωσίαν λαβῶν ὑπέστρεψεν εἰς τὴν 

ἰδὶαν χώραν, παραλαβῶν καὶ τὸ Δάρας. Σοῦτο μαθῶν Ἰουστῖνος 

τῷ μεγέθει τῆς συμφορᾶς νόσῳ παραφόρῳ περιβάλλεται καὶ 

σπονδὰς ποιῆσαι αἰτεῖται τὸν Ὁρμίσδαν, ὅστις καὶ ἐνιαυσιαίας 

ἐποίησεν. Ἐπὶ  τούτου ἐτυπώθη ψάλλεσθαι τῇ μεγάλῃ 

ε΄ .  Σοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ.  Ἦλθε δὲ καὶ ἡ ἀχει-

ροποίητος ἀπὸ τῶν Καμουλιανῶν, κώμης τῆς Καππαδοκίας, καὶ 

                              
35  Ἡ πληροφορία παρὰ Conomos, Byzantina Trisagia<, pg. 40). 
36  Βιολάκη, ὅ.π., σελ. 37-38. 
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τὰ τίμια ξύλα ἀπὸ πόλεως Ἀπαμείας τῆς δευτέρας υρίας. 

Ἐτυπώθη δὲ ψάλλεσθαι καὶ ὁ  Φερουβικὸς ὕμνος.» 37 

Ἡ κρίση στὴνΒασιλεύουσα τὸ 574 μ.Χ. ἔγινε πρόξενος 

ἐτήσιου πένθους πνευματικῆς ἀνασυγκροτήσεως καὶ γέννη-

σε τέτοιες λειτουργικὲς μεταρρυθμίσεις. 

Σὴν γνησιότητα τῆς πληροφορίας τοῦ Κεδρηνοῦ ἀποδέ-

χονται ὅλοι σχεδὸν οἱ Ἕλληνες καὶ ξένοι ἐρευνητές. Ὅσοι 

στὰ συγγράμματά τους καταγίνονται μὲ τὸν Χερουβικὸ ὕμνο 

συμφωνοῦν, ὅτι τὰ τροπάρια Οἱ τὰ Φερουβίμ... καὶ Σοῦ Δεί-

πνου σου τοῦ μυστικοῦ... εἶναι σύγχρονα μεταξύ τους38. Ὁ D. 

Conomos, ὅμως, πιστεύει, πὼς ὁ δεύτερος ὕμνος δὲν ἐπιβλή-

θηκε ταυτόχρονα σὲ ὅλες τὶς περιοχὲς τῆς αὐτοκρατορίας. 

Σὴν ἀποψή του στηρίζει ἐπὶ ἑνὸς ιναϊτικοῦ κώδικος, τὸ ὑπ' 

ἀριθμὸν 150 χειρόγραφο Συπικὸ τοῦ Ι' - ΙΑ' αἰῶνος, ὅπου γιὰ 

τὴν Μ. Πέμπτη καθορίζει τὸν συνήθη Χερουβικὸ ὕμνο, τὸ Οἱ 

τὰ Φερουβίμ...39. 
 

Σίποτε δὲν εἶναι γνωστὸ σχετικὰ μὲ τὴν προέλευση ἢ 

τὸν ποιητὴ τοῦ Χερουβικοῦ τῆς Μ. Πέμπτης. Ἐλάχιστος λό-

γος ἔχει γίνει ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς γιὰ τὰ ζητήματα αὐτά. Ὁ K. 

Levy ἀποπειρᾶται μία περὶ προελεύσεως θεωρία, τὴν ὁποία 

                              
37  Κεδρηνοῦ, ύνοψις Ἱστοριῶν, PG 121, σελ. 748. 
38  Παπαδοπούλου Γεωργίου, υμβολαὶ εἰς τὴν Ἱστορίαν τῆς παρ’ 

ἡμῖν Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, Ἀθῆναι 1890, σελ. 120, ὅπου ἀναφέρεται, 

ὅτι ὁ ὕμνος Σοῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ< «ἐπὶ τῶν ἡμερῶν τοῦ Πατριάρ-

χου Κωνσταντινουπόλεως Ἰωάννου χολαστικοῦ καθωρίσθη νὰ ψάλλῃται 

ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ τῇ Μ. Πέμπτῃ». Ὁ Ἰωάννης χολαστικός, βέβαια, εἶναι 

σύγχρονος τοῦ Ἰουστίνου Β΄. Κωνσταντινίδου Ἀνέστη, Ὀρθόδοξον Λει-

τουργικὸν Ἐγκόλπιον, Ἀθῆναι 1898, σελ. 77-78. Σζιράκη Ε. Νικολάου, Φε-

ρουβικόν, Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία. Conomos, The Late 

Byzantine<, pg. 39. Σοῦ ἰδίου, Byzantine Trisagia<, σελ. 17, 39-40. Moran, 

ὅ.π., vol. I., pg. 97. Σρεμπέλα Ν. Παναγιώτη, Ἐκλογὴ Ἑλληνικῆς Ὀρθοδό-

ξου Ὑμνογραφίας, Ἀθῆναι 1949, σελ. 65. 
39  Conomos, Byzantine Trisagia<, σελ. 40. 
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συμμερίζεται καὶ ὁ N. Moran. ύμφωνα μὲ αὐτή, τὸ τροπάριο 

προέρχεται ἀπὸ τὴν Παλαιστίνη, ὅπου δημιουργήθηκε ὑπὸ 

τὴν ἐπίδραση τῶν τροπαρίων τῶν Μακαρισμῶν. Σὸν Σ’ αἰῶ-

να ἔφθασε στὴν Κωνσταντινούπολη, μεταφέροντας τὸ κλίμα 

τῆς παλαιστινιακῆς κληρονομιᾶς καὶ ἀπὸ ἐκεῖ διαδόθηκε σὲ 

ὁλόκληρη τὴν αὐτοκρατορία. Σὴν παλαιότητα τοῦ ὕμνου -τὴν 

ὑπαρξή του πρὶν τὸν Σ’ αἰῶνα- ὑποστηρίζει καὶ ὁ Baumstark 

βασιζόμενος στὴ φράση «οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐχθροῖς σου τὸ μυστη-

ριον εἴπω». Κατ' αὐτόν, ὁ ὕμνος ἀποπνέει τὴν πρωτοχριστια-

νικὴ ἀντίληψη, ἡ ὁποία ἀπαγόρευε μύηση ἀπίστων στὰ ἱερὰ 

μυστήρια τοῦ χριστιανισμοῦ. Αὐτὸ τὸ ἐκλαμβάνει ὡς ἀποδει-

κτικὸ παλιότητος40. 

Γιὰ τὴν πατρότητα τοῦ τροπαρίου ἔχουν διατυπωθῆ 

μόνον ὑποθέσεις, οἱ ὁποῖες μᾶλλον ὡς ἀβάσιμες θὰ μποροῦ-

σαν νὰ χαρακτηρισθοῦν. Ἔτσι, τίποτε δὲν συνηγόρει στὸ νὰ 

ἀποδοθῆ ἡ ποίηση τοῦ Χερουβικοῦ τῆς Μ. Πέμπτης στὸν Ἰω-

άννη χολαστικό, Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη τὴν ἐποχὴ εἰσα-

γωγῆς τοῦ ὕμνου στὴν Θ. Λειτουργία, ὅπως εἰκάζει ὁ Γεώρ-

γιος Παπαδόπουλος. Οὔτε πάλι ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστῖνος 

μπορεῖ νὰ θεωρηθῆ ὡς ὁ ὑμνογράφος τοῦ τροπαρίου, καθὼς 

προτείνουν πολλοί, τοὺς ὁποίους ἔχει ὑπόψη του ὁ Ἰ. Μεσο-

λωρᾶς. Ὅλα, βέβαια, εἶναι πιθανά, ἐφόσον ἡ ἔρευνα στὶς 

πηγὲς δὲν ἔχει ἀκόμη φωτίσει τὴν ὑπόθεση, τίποτε ὅμως δὲν 

μπορεῖ νὰ ἀφορισθῆ μὲ δογματικὸ τρόπο. Πάντως, πιὸ κοντὰ 

στὴν ἀλήθεια πρέπει νὰ βρίσκεται ὁ Ἰ. Μεσολωρᾶς, ὅταν ἀ-

ποδέχεται, πὼς ὁ ὕμνος εἰσήχθηκε μὲν στὴν Θ. Λειτουργία 

ἀπὸ τὸν Ἰουστῖνο, ὅμως ὡς τροπάριο μᾶλλον προϋπῆρχε, 

ἄγνωστο ἀπὸ ποιά ἐποχή, καὶ δὲν εἴμαστε σὲ θέση νὰ γνω-

ρίζουμε τὸν ποιητή του41. 

                              
40  Γιὰ τὶς θέσεις τῶν Levy καὶ Baumstark ὁ ἐνδιαφερόμενος 

μπορεῖ νὰ ἀνατρέξει στὴν ἐργασία του Moran, ὅ.π., vol. I., pg. 126. 
41  Βλ. Παπαδοπούλου Γ., ὅ.π., σελ. 120 καὶ Μεσολορᾶ, ὅ.π., σελ. 145. 
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Σὸ πλῆρες κείμενο τοῦ Χερουβικοῦ ὕμνου τῆς Μ. Πέμ-

πτης, ὅπως ἀκόμη σήμερα ψάλλεται, ἔχει ὡς ἀκολούθως: 
 

1. Σοῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ, 

2. σήμερον, Τἱὲ Θεοῦ, 

3. κοινωνόν με παράλαβε. 

4. οὐ μὴ γὰρ τοῖς ἐχθροῖς σου 

5. τὸ μυστήριον εἴπω. 

6. οὐ φίλημά σοι δώσω, 

7. καθάπερ ὁ Ἰούδας. 

8. ἀλλ' ὡς ὁ Λῃστὴς ὁμολογῶ σοι. 

9. Μνήσθητί μου, Κύριε, 

10. ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 

11. Ἀλληλούϊα. 42 
 

Πίναξ α’: Οἱ κατὰ στίχους διαιρέσεις τοῦ Φερουβικοῦ ὕμνου τῆς Μ. Πέμπτης. 

 
 Ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὸν πίνακα α’, ὁ ὕμνος χωρίζεται 

σὲ δέκα <10> στίχους. Μὲ τὴν διαίρεση αὐτὴ συμφωνοῦν ὅλοι 

οἱ ἐρευνητές, τοὺς ὁποίους ἔχει ὑπόψη της ἡ παροῦσα μελέ-

τη. Μόνον ὁ Conomos προσθέτει ὡς ἑνδέκατο στίχο τὸ ἐφύ-

μνιο Ἀλληλούϊα43. 

Ἂς σημειωθῆ ἐδῶ ὅτι, τόσο κατὰ τὴν εἴσοδο τῶν Σιμίων 

Δώρων, ὅσο καὶ ἐντὸς τοῦ Ἱ. Βήματος, ὅταν ὁ ὕμνος ἀπαγ-

γέλλεται ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς, τὸ τροπάριο διακόπτεται πρὶν ἀπὸ 

τὸν στίχο <8>, «ἀλλ' ὡς ὁ Λῃστὴς ὁμολογῶ σοι...». τὴν πρώτη 

περίπτωση, ἡ ψαλμώδηση τοῦ ὕμνου συνεχίζεται -ἀπὸ τὸ ση-

μεῖο αὐτὸ καὶ ἑξῆς- μετὰ τὴν Μεγάλη Εἴσοδο, τὴ δεύτερη, ἡ 

ἀπαγγελία συμπληρώνεται διαλογικῶς ἀπὸ τὸν διάκονο. 

                              
42  Ἱερατικόν, σελ. 170. 
43  Βλ. σχετικὰ Σρεμπέλα, ὅ.π., σελ. 65. Moran, ὅ.π., vol. Ι, pg. 

125. Conomos, Byzantine Trisagia<, σελ. 40. 
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Σέλος, πρέπει νὰ ἀναφερθοῦν δυὸ φραστικὲς παραλ-

λαγές, ποὺ παρατηροῦνται σὲ ἰσάριθμους στίχους τοῦ ὕμνου: 

Ἡ πρώτη ἀπαντᾶ στὸν στίχο <7>. Παλαιότερη ἐκδοχὴ τοῦ 

στίχου εἶναι χωρὶς ἄρθρο, «καθάπερ Ἰούδας...». Σὸ ἄρθρο «ὁ» 

ἀποτελεῖ μεταγενέστερη προσθήκη, τὴν ὁποία ὁ Moran το-

ποθετεῖ μετὰ τὸν ΙΕ' αἰῶνα. Αὐτὴ ἴσως ἐπιβλήθηκε ἀπὸ λό-

γους εὐφωνίας καὶ εὐκολίας στὴν προφορά. τὴν ἴδια περί-

που ἐποχὴ ἀνάγεται καὶ ἡ δεύτερη παραλλαγή, ἐκείνη ποὺ 

ἐμφανίζεται μεταξὺ τῶν στίχων <9> καὶ <10>. τὴν φράση 

ποὺ ἀποτυπώνει τοὺς λόγους τοῦ Ληστοῦ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ, 

«Μνήσθητί μου, Κύριε, ἐν τῇ βασιλείᾳ σου», προστέθηκαν οἱ 

λέξεις «ὅταν ἔλθης»44. Καὶ οἱ δυὸ παραλλαγὲς ἐπικράτησαν 

στὴν λατρευτικὴ πράξη ὡς σήμερα. 

 

Β: Μέλξπξιηπέιπ - μέλξςοΫξι - πηΫέπ 

 

Σὸ Χερουβικὸ τῆς Μ. Πέμπτης εἶναι ὕμνος ἰδιαίτερα 

δημοφιλὴς στοὺς μελουργοὺς τῆς Βυζαντινῆς καὶ 

Μεταβυζαντινῆς περιόδου. Μεγάλος ἀριθμὸς διδα-

σκάλων τῆς Ψαλτικῆς Σέχνης παρέδωσε ἱκανὲς με-

λοποιήσεις τοῦ τροπαρίου. τὴν παροῦσα μικρὴ ἔρευνα ἐπι-

σημάνθηκαν <23> συνολικὰ συνθέσεις, ἔργα <16> γνωστῶν 

μελουργῶν (καὶ τριῶν ἀνωνύμων), οἱ ὁποῖες στὴν συντριπτι-

κή τους πλειοψηφία <16> ἀνήκουν στὸν Πλάγιο τοῦ Δευτέρου 

ἦχο, κατὰ τὴν ἀρχαία παράδοση τῶν Χρωματικῶν μελοποιή-

σεων τοῦ Παπαδικοῦ γένους. Οἱ ὑπόλοιπες ἑπτὰ <7> κατανέ-

μονται ἀπὸ μία στοὺς ἤχους Πρῶτο, Σέταρτο, Βαρὺ καὶ ἀπὸ 

δύο <2> στοὺς Πλάγιο τοῦ Πρώτου καὶ Πλάγιο τοῦ Σετάρτου. 

τὴ συνέχεια, θὰ παρατεθοῦν ὁρισμένα στοιχεῖα γιὰ 

τὶς μελοποιήσεις αὐτές. Προθεσή μας, βέβαια, δὲν εἶναι νὰ 

                              
44  Βλ. Moran, ὅ.π., vol. Ι, pg. 125. Conomos, ὅ.π., σελ. 40. 

τ
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ἐξαντληθῆ μουσικολογικὰ τὸ θέμα, δεδομένου ὅτι γιὰ τὸν 

ὕμνο εἶναι ἀπαραίτητο νὰ πραγματοποιηθῆ μία πλήρης με-

λέτη. Ἐδῶ θὰ δώσουμε λίγες μόνο πληροφορίες, ὅσες ἡ ἔρευ-

νά μας κατέγραψε περιστασιακὰ τὴν ἐποχὴ τῆς κωδικολογι-

κῆς ἀναδιφήσεώς μας στὶς μουσικὲς πηγὲς μὲ σκοπὸ τὴν κα-

ταγραφὴ καὶ μελέτη τοῦ συνήθους Χερουβικοῦ ὕμνου «Οἱ τὰ 

Φερουβίμ<». Σὸ corpus τῶν μελοποιήσεων ποὺ ἀκολουθεῖ, 

παρατίθεται κατὰ χρονικὴ σειρά, ἀνάλογα μὲ τὸν χρόνο 

ἀκμῆς τῶν ποιητῶν τῶν συνθέσεων καὶ εἶναι πρόχειρα συγ-

κροτημένο, βασισμένο μόνον σὲ ἁγιορειτικῆς προελεύσεως 

κώδικες. Πολύτιμα βοηθήματά μας εἴχαμε, φυσικά, τοὺς κα-

ταλόγους χειρογράφων τοῦ Ἁγίου Ὄρους τοῦ καθηγητοῦ Γρ. 

Θ. τάθη45. Βιογραφικὰ σημειώματα γιὰ τοὺς μελουργοὺς 

δὲν θὰ παρατεθοῦν. Ὁ ἐνδιαφερόμενος παραπέμπεται στὴν 

διδακτορικὴ διατριβὴ τοῦ γράφοντος, ὅπου γίνονται λεπτο-

μερεῖς ἀναφορὲς στὴ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τους46. 
  
1. Νικηφόρος Ἠθικός α’ ἥμισυ - γ’ τέταρτο ΙΓ’ αἰ.  
 

1/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

Ὁ Νικηφόρος Ἠθικὸς παρέδωσε μία μελοποίηση τοῦ 

τροπαρίου Σοῦ Δείπνου σου τοῦ Μυστικοῦ< σὲ ἦχο Πλάγιο 

τοῦ Δευτέρου. Σὸ Χερουβικὸ γνώρισε εὐρύτατη διάδοση στὶς 

μουσικὲς πηγές, ἐξηγήθηκε στὴ Νέα Μέθοδο, ἔχει ἐκδοθῆ σὲ 

νεώτερες μουσικὲς ἐκδόσεις καὶ ψάλλεται μέχρι σήμερα στοὺς 

ὀρθόδοξους ναούς. Ἐπισημάνθηκε σὲ πολλὲς Ἀνθολογίες καὶ 

Παπαδικές, ἐδῶ σημειώνονται οἱ Κουτλουμουσίου 457, β’ 

ἥμισυ ΙΔ’ αἰ., φ. 229 («Φερουβικὸν τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Πέμπτῃ, 

τοῦτο ἀντὶ κοινωνικοῦ, κυροῦ Νικηφόρου τοῦ Ἠθικοῦ, πλ. β΄»). 

                              
45  Βλ. τάθη, Σὰ Φειρόγραφα<, τόμοι Α’ (Ἀθῆναι 1975), Β’ (Ἀθῆ-

ναι 1976), Γ’ (Ἀθῆναι 1993). 
46  Βλ. Κ. Χ. Καραγκούνη, Ἡ Παράδοση καὶ Ἐξήγηση τοῦ Μέλους 

τῶν Φερουβικῶν<, Ἀθῆναι 2003. 
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Ἰβήρων 985, ἔτος 1425, φ. 157β. Φιλοθέου 122, α’ ἥμισυ ΙΕ’ αἰ., 

φ. 236α. Κουτλουμουσίου 456, ἕτος 1443, φ. 115β. Κουτλου-

μουσίου 436, ΙΣ’ αἰ., φ. 155α (μὲ τὴν ἀναγραφὴ «εἶτα τὸ 

παρὸν μετὰ μέλους, ποίημα τοῦ Ἠθικοῦ»). Δοχειαρίου 324, 

ἔτος 1686, φ. 167α. Ξηροποτάμου 380, ἔτος 1759, φ. 335β. 
 

2/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου   (συνοπτικώτερον) 
 

τὸν κώδικα Παντελεήμονος 901, ἔτος 1734, φ. 40α, ἀν-

θολογοῦνται δύο Σοῦ Δείπνου σου<, τὸ προαναφερθὲν καὶ 

ἕνα ἀκόμη, μὲ ἀναγραφὴ «τοῦ αὐτοῦ συνοπτικώτερον». Ἀξιο-

σημείωτη εἶναι καὶ ἡ ἀναγραφὴ τοῦ κώδικος Μεγίστης Λαύ-

ρας 1024, ἔτος 1788, φ. 328α, «τοῦ αὐτοῦ συνοπτιθὲν παρά τινος 

διδασκάλου, πλ. β’», ἡ ὁποία ἀποδίδει τὴν σύντμηση σὲ ἄλλο 

πρόσωπο καὶ ὄχι στὸν Νικηφόρο Ἠθικό. 
 

2. Κλήμης Ἱερομόν. Λέσβιος β’ ἥμισυ ΙΣ’ – α’ ἥμισυ ΙΖ’ αἰ.  
 

3/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

Ἀρκετὰ διαδεδομένη μελοποίηση στοὺς κώδικες τοῦ ΙΖ’ 

καὶ ΙΗ’ αἰῶνος. ημειώνονται ἐδῶ: Ἰβήρων 970, ἔτος 1686, φ. 

191α. Ἰβήρων 949, τέλη ΙΖ’ - ἀρχὲς ΙΗ’ αἰ., φ. 143α. Παντελεή-

μονος 901, ἔτος 1734, φ. 40α (μὲ ἀναγραφὴ «Κλήμεντος ἱερο-

μονάχου Μυτιληναίου»). Ξηροποτάμου 307, ἔτος 1767 καὶ 1770, 

φ. 325β (μὲ ἀναγραφὴ «Κλήμεντος ἱερομονάχου τοῦ Λεσβίου»). 

Ἁγίου Παύλου 132, ἔτος 1774, φ. 596α. 
 

3. Φρυσάφης ὁ νέος τέλη α’ τετάρτου - δ’ τέταρτο ΙΖ’ αἰ.  
 

4/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 
 

Καὶ ὁ σπουδαῖος διδάσκαλος Παναγιώτης νέος Χρυ-

σάφης δὲν ἀπαρνεῖται τὴν παράδοση χρωματικῆς μελοποιή-

σεως τοῦ Χερουβικοῦ τῆς Μ. Πέμπτης. Παρόλα αὐτά, στὸν 

αὐτόγραφο κώδικά του Ξενοφῶντος 128, ἔτος 1671, φ. 153β, 

παραδίδει σύνθεση Σοῦ Δείπνου σου< σὲ ἦχο Πλάγιο τοῦ 

Πρώτου. Αὐτὴ εἶναι καὶ ἡ μοναδικὴ ἐπισήμανση τοῦ ἔργου. 
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5/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

Σὸ παρὸν ἔργο τοῦ Χρυσάφη σὲ ἦχο Πλάγιο τοῦ Δευτέ-

ρου ἀνθολογεῖται σὲ πολλοὺς κώδικες. Ἐδῶ σημειώνονται μό-

νον οἱ ταυρονικήτα 165, περὶ 1665-1685, φ. 320β. Καρακάλλου 

234, ἔτος 1685, φ. 187β. Ἰβήρων 970, ἔτος 1686, φ. 190β. Ἁγίου 

Παύλου 14, ἀρχὲς ΙΗ’ αἰ., φ. 403α. Δοχειαρίου 400, ἔτος 1723, φ. 

71β. Παντελεήμονος 901, ἔτος 1734, φ. 40α. Ξηροποτάμου 320, 

ἔτος 1741, φ. 106α. Γρηγορίου 35, μέσα ΙΗ’ αἰ., φ. 233α. Ξενοφῶν-

τος 150, ἔτος 1763, φ. 207β.  Ἁγίου Παύλου 132, ἔτος 1774, φ. 596α. 

Κουτλουμουσίου 434, γ’ τέταρτο ΙΗ’ αἰ., φ. 103β. Ξηροποτά-

μου 313, ἔτος 1794, φ. 278α. Διονυσίου 571, ἔτος 1807, φ. 251α. 
 

4. Μπαλάσιος Ἱερεύς τέλη α’ τετάρτου ΙΖ’ αἰ - 1700 (;) 
 

6/α Ἦχος Σέταρτος 
 

Ὁ Μπαλάσιος Ἱερεὺς καὶ Νομοφύλαξ τῆς ΜΧΕ παρέ-

δωσε δύο μελοποιήσεις τοῦ Χερουβικοῦ καὶ Κοινωνικοῦ τῆς Μ. 

Πέμπτης. Εὐρύτερα διαδεδομένο στὴν χειρόγραφο παράδοση 

εἶναι τὸ μέλος τοῦ Σετάρτου ἤχου, ἴσως διότι κανεὶς ἄλλος δὲν 

ἐποίησε ἀνάλογο μέλος πρὶν καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτόν. Ἡ μελοποί-

ηση ἐπισημάνθηκε σὲ πολλοὺς κώδικες. Ἐδῶ σημειώνονται 

μόνον οἱ ταυρονικήτα 165, μεταξὺ 1665-1685, φ. 321α. Ἰβή-

ρων 970, ἔτος 1686, φ. 191β. Καρακάλλου 218, τέλη ΙΖ’ - ἀρχὲς 

ΙΗ’ αἰ., φ. 47β. Ἁγίου Παύλου 16, ἀρχὲς ΙΗ’ αἰ., φ. 410α. Ξηρο-

ποτάμου 320, ἔτος 1741, φ. 106α. Δοχειαρίου 338, ἔτος 1767, φ. 

241α. Παντελεήμονος 1012, ἔτος 1768, φ. 172β. Γρηγορίου 36, 

β’ ἥμισυ ΙΗ’ αἰ., φ. 18α. Ἁγίου Παύλου 132, ἔτος 1774, φ. 596α. 
 

7/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

Γιὰ νὰ μὴν ἀπομακρυνθῆ, ὅμως, ὁ Μπαλάσιος τελείως 

ἀπὸ τὴν παράδοση, μελοποιεῖ καὶ ἕνα Χερουβικὸ στὸ κλασ-

σικὸ χρωματικὸ γένος τοῦ Πλαγίου τοῦ Δευτέρου, τὸ ὁποῖο 

ἐπισημάνθηκε: Παντελεήμονος 901, ἔτος 1734, φ. 40α. Δοχει-

αρίου 338, ἔτος 1767, φ. 241α. Παντελεήμονος 1012, ἔτος 1768, 
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φ. 172β (οἱ δύο προηγούμενοι κώδικες περιέχουν καὶ τὰ δύο 

Χερουβικὰ τοῦ Μπαλασίου). Κουτλουμουσίου 434, γ’ τέταρτο 

ΙΗ’ αἰ., φ. 104β. Ξηροποτάμου 365, τέλη ΙΗ’ αἰ., φ. 147β. 
 

5. Πέτρος  Μπερεκέτης γ’ τέταρτο ΙΖ’ - α’ τέταρτο ΙΗ’ αἰ.  
 

8/α Ἦχος Βαρύς 
 

Πάντοτε λάτρης τῆς πρωτοτυπίας, ὁ Μπερεκέτης παρα-

δίδει μία μελοποίηση σὲ ἦχο Βαρύ. Ἡ ἐκπληκτικὴ αὐτὴ σύν-

θεση ἐπισημάνθηκε σὲ ἀρκετοὺς ἁγιορειτικοὺς κώδικες: Κουτ-

λουμουσίου 415, μέσα ΙΗ’ αἰ., φ. 207β. Ἰβήρων 998, μέσα ΙΗ’ αἰ., 

φ. 169α. Δοχειαρίου 338, ἔτος 1767, φ. 241β. Ἁγίου Παύλου 132, 

ἔτος 1774, φ. 596α. Ξενοφῶντος 123, β’ ἥμισυ ΙΗ’ αἰ., φ. 489α. 
 

6. Ἰγνάτιος Ἁγιορείτης τέλη ΙΖ’ - γ’ τέταρτο ΙΗ’ αἰ.,  
 

9/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 
 

τὸν Μεγίστης Λαύρας 1024, ἔτος 1788, φ. 333α, ἀνθο-

λογεῖται μία μελοποίηση Σοῦ Δείπνου σου... ἐπ’ ὀνόματι τοῦ 

ἁγιορείτου μελουργοῦ Ἰγνατίου Ἱερομονάχου. Δὲν ἐντοπί-

σθηκε σὲ ἄλλη πηγή. 
 

7. Γεράσιμος Ἁγιορείτης ἀρχὲς - γ’ τέταρτο ΙΗ’ αἰ.  
 

10/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου   (συνοπτικόν) 
 

Ὁ Γεράσιμος Ἁγιορείτης εἶναι γνωστὸς ὡς Λαυριώτης. 

Ἡ μελοποίηση ἐπισημάνθηκε σὲ δύο κώδικες, τὸν Δοχειαρίου 

337, ἔτος 1764, φ. 238α  καὶ τὸν Γρηγορίου 5, τέλη ΙΖ’ αἰ., φ. 223β. 
 

8. Θεοδόσιος Ἱεροδιάκονος Φῖος α’ - δ’ τέταρτο ΙΗ’ αἰ.  
 

11/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

Ὁ Θεοδόσιος Ἱεροδιάκονος Χῖος ὑπῆρξε δάσκαλος τοῦ 

Δημητρίου Λώτου. Ὁ τελευταῖος σταχυολογεῖ τὴν μελοποίη-

ση τοῦ δασκάλου του στὰ μουσικὰ αὐτόγραφά του Ἁγίου 

Παύλου 132, ἔτος 1774, φ. 596α. Ξηροποτάμου 330, ἔτος 1781-

1782, φ. 259α. Ξηροποτάμου 305, τέλη ΙΗ’ - ἀρχὲς ΙΘ’ αἰ., φ. 196α. 
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9. Ἀναστάσιος Ραψανιώτης α’ - δ’ τέταρτο ΙΗ’ αἰ.   
 

12/α Ἦχος Πρῶτος 
 

Ἡ μελοποίηση ἐπισημάνθηκε σὲ ἕναν μόνο κώδικα, 

τὸν Ξενοφῶντος 123, β’ ἥμισυ ΙΗ’ αἰ., φ. 489α. 
 

10. Δανιὴλ Πρωτοψάλτης μέσα α’ τετάρτου ΙΗ’ αἰ. - 1789 
 

13/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

Ἀπὸ τὸ πλῆθος τῶν ἔργων τοῦ Δανιὴλ δὲν θὰ μποροῦ-

σε νὰ ἀπουσιάζει μελοποίηση τοῦ Χερουβικοῦ τῆς Μ. Πέμ-

πτης Σοῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ< Σὸ ἔργο ἀνθολογεῖται 

στοὺς κώδικες Ξηροποτάμου 377, τέλη ΙΗ’ αἰ., φ. 76β. Ξηρο-

ποτάμου 385, τέλη ΙΗ’ αἰ., φ. 210β.  Παντελεήμονος 977, περὶ 

τὸ 1815 - 1820, φ. 342β. 
 

11. Πέτρος Πελοποννήσιος δ’ δεκαετία ΙΗ’ αἰ. - 1778 
 

14/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

Μία μελοποίηση σὲ Πλάγιο τοῦ Δευτέρου, τὴν πλέον 

διαδεδομένη στὶς μουσικὲς πηγὲς καὶ πολλάκις ἐκδοθεῖσα σὲ 

πλῆθος μουσικῶν συλλογῶν παρέδωσε ὁ Λαμπαδάριος τῆς 

ΜΧΕ Πέτρος Πελοπονήσιος. Σὸ ἀριστουργηματικὸ αὐτὸ ἔργο, 

ποὺ ψάλλεται ἀκόμη σήμερα στὴν Θ. Λειτουργία τῆς Μ. Πέμ-

πτης, ἐπισημάνθηκε στοὺς ἑξῆς κώδικες: Ξηροποτάμου 366, 

μέσα ΙΗ’ αἰ., φ. 7β. Ξενοφῶντος 123, β’ ἥμισυ ΙΗ’ αἰ., φ. 489. 

Ξηροποτάμου 330, ἔτος 1781-1782, φ. 259β. Γρηγορίου 11, τέλη 

ΙΗ’ αἰ., φ. 317β. Ἁγίου Παύλου 26, περὶ τὸ 1800, φ. 182α. Ξηρο-

ποτάμου 299, περὶ τὸ 1810, φ. 507α. Δοχειαρίου 341, ἔτος 1822, 

φ. 293β. Κουτλουμουσίου 424, α’ τέταρτο ΙΘ’ αἰ., φ. 72α. Διονυ-

σίου 645, μέσα ΙΘ’ αἰ., φ.349. Δοχειαρίου 370, ἔτος 1840, φ. 206α. 

Ἁγίου Παύλου 432, ἔτος 1882, φ. 249α. 
 

15/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

Ὁ κώδικας Ξηροποτάμου 299, περὶ τὸ 1810, στὸ φ. 508α 
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παραδίδει καὶ δεύτερο ὁμόηχο Χερουβικὸ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Πέ-

τρου Πελοποννησίου μὲ τὴν ἀναγραφὴ «ἕτερον τοῦ αὐτοῦ». 

Ἡ μελοποίηση δὲν ἐπισημάνθηκε σὲ ἄλλη μουσικὴ πηγή, γι’ 

αὐτὸ ἐδῶ συμπεριλαμβάνεται μὲ ἐπιφύλαξη. 
 

12. Ἰάκωβος Πρωτοψάλτης α’ ἥμισυ ΙΗ’ αἰ. - 1800  
 

16/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

Ἡ παροῦσα δημοφιλὴς μελοποίηση ἐπισημάνθηκε σὲ 

πολλοὺς κώδικες τοῦ ΙΘ’ αἰῶνος. Ἐδῶ σημειώνουμε μόνον τὰ 

χειρόγραφα Ξηροποτάμου 299, περὶ τὸ 1810, φ. 509α. Καρα-

κάλλου 241, α’ ἥμισυ ΙΘ’ αἰ., φ. 291α. Δοχειαρίου 362, περὶ τὸ 

1840, φ. 153α. Ἁγίου Παύλου 46, ἔτος 1874, φ. 164β. Ἁγίου 

Παύλου 410, ἔτος 1906, φ. 27α. 
 

13. Δημήτριος Λῶτος 1734 - μετὰ τὸ 1811  
 

17/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Σετάρτου   (συνοπτικόν) 
 

Ὁ πολυγράφος καὶ καλλιγράφος μελουργὸς Δημήτρι-

ος Λῶτος παρέδωσε τὴν πρωτότυπη μελοποίησή του (σὲ ἦχο 

Πλάγιο τοῦ Σετάρτου) στοὺς τρεῖς προαναφερθέντες αὐτό-

γραφους κώδικές του μὲ τὴν διευκρίνιση «ἡμέτερον» (Ἁγίου 

Παύλου 132, ἔτος 1774, φ. 596α. Ξηροποτάμου 330, ἔτος 1781-

1782, φ. 260α. Ξηροποτάμου 305, τέλη ΙΗ’ - ἀρχὲς ΙΘ’ αἰ., φ. 

196α). τὸν πρῶτο ἀπὸ αὐτούς, ὁ Λῶτος χαρακτηρίζει τὴν 

μελοποίησή του «συνοπτική». 
 

14. Γεώργιος Κρής δ’ τέταρτο ΙΗ’ - α’ ἥμισυ ΙΘ’ αἰ.  
 

18/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου   (μέγιστον) 
 

Ἡ παροῦσα μελοποίηση τοῦ μεγάλου διδασκάλου Γε-

ωργίου τοῦ Κρητὸς ἐπισημάνθηκε μόνο στοὺς κώδικες Δο-

χειαρίου 1240, μέσα ΙΘ’ αἰ., φ. 703α καὶ Διονυσίου 645, μέσα 

ΙΘ’ αἰ., φ. 352α. τὸν τελευταῖο, τὸ ἔργο αὐτὸ χαρακτηρίζεται 

-ὅπως, ἄλλωστε, εἶναι- «μέγιστον». 



Σοῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ…, Σὸ Φερουβικὸ τῆς Μ. Πέμπτης 53 

 

15. Θεόδωρος Υωκαεύς 1790 - 3/10/1851  
 

19/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

Ἡ μελοποίηση ἐπισημάνθηκε σὲ ἕναν μόνο κώδικα, 

τὸν Ἁγίου Παύλου 432, ἔτος 1882, φ. 249α. 
 

16. Γεώργιος Ἱερεὺς Ρύσιος τέλη ΙΗ’ αἰ. - 1865  
 

20/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

Ἡ μελοποίηση ἐπισημάνθηκε χωρὶς ἰδιαίτερους χαρα-

κτηρισμοὺς σὲ δύο Διονυσιάτικους κώδικες, τὸν 695, ἔτος 

1834, φ. 79 καὶ τὸν 729, τέλη ΙΘ’ αἰ., φ. 344. 
 

 

Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω μελοποιήσεων τοῦ Χερουβικοῦ τῆς 

Μ. Πέμπτης Σοῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ<, σὲ ὁρισμένες 

μουσικὲς πηγὲς ἀνθολογοῦνται τρεῖς ἀκόμη ἀξιοσημείωτες 

συνθέσεις τοῦ ὕμνου, γιὰ τὶς ὁποῖες, ὅμως, δὲν διασώζεται 

ὄνομα μελουργοῦ ἢ κάποιο ἄλλο στοιχεῖο γιὰ αὐτόν. 
 

21/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου   (σύντομον) 
 

Πρόκειται γιὰ ἀνώνυμο ἔργο, καταγεγραμμένο στὸν 

κώδικα Ἁγίου Παύλου 132, ἔτος 1774, φ. 596, μὲ τὴν διευκρινι-

στικὴ ἀναγραφή «σύντομον». 
 

22/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

τὸν κώδικα Ξηροποτάμου 271, α’ ἥμισυ ΙΖ’ αἰ., φ. 

106β, ἀνθολογεῖται μία σύνθεση Σοῦ Δείπνου σου... μὲ τὴν 

διευκρίνιση, πὼς πρόκειται γιὰ μετατροπὴ τοῦ μέλους τοῦ 

Νῦν αἱ δυνάμεις< («πρὸς τὸ Νῦν αἱ δυνάμεις<»). Σὸ πρόσω-

πο, ποὺ πραγματοποίησε αὐτὴν τὴν προσαρμογή, δυστυχῶς, 

δὲν ἀναφέρεται. 
 

23/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Σετάρτου (συνοπτικόν) 
 

Σέλος, στὸν κώδικα Κουτλουμουσίου 436, ΙΣ’ αἰ., φ. 

154β παραδίδεται ἀνωνύμως ἕνα «Φερουβικὸν συνοπτικόν, 
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ψαλλόμενον τῇ ἁγίᾳ καὶ μεγάλῃ Πέμπτη, ἦχος πλ. δ'.» Ὁ 

καθηγητὴς Γρ. Θ. τάθης, περιγράφοντας τὸ χειρόγραφο, 

σημειώνει γιὰ τὴν παροῦσα μελοποίηση: «Μελωδία, σχεδὸν 

ἀπαγγελτή, ἐκ τρίτου»47. Δὲν ἔχει ἐντοπισθῆ σὲ καμμία ἄλλη 

μουσικὲς πηγές. 
 

 

Κλείνοντας τὴν μικρὴ αὐτὴ ἐργασία γιὰ τὸ Χερουβικὸ 

Σοῦ Δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ< τῆς Μ. Πέμπτης παραθέτουμε 

καὶ ἕναν συνοπτικὸ πίνακα μελοποιῶν καὶ μελοποιήσεων: 
 

 

 1. Νικηφόρος Ἠθικός 1/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 

 2/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου (συνοπτικώτερον) 

 2. Κλήμης Ἱερομ/χος Λέσβιος 3/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 

 3. Χρυσάφης ὁ νέος 4/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 

   5/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 

 4. Μπαλάσιος Ἱερεύς 6/α Ἦχος Σέταρτος 

 7/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 

 5. Πέτρος  Μπερεκέτης 8/α Ἦχος Βαρύς 

 6. Ἰγνάτιος Ἱερομόναχος 9/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 

 7. Γεράσιμος Ἁγιορείτης 10/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου (συνοπτικόν) 

 8. Θεοδόσιος Ἱεροδ/νος Χῖος 11/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 

 9. Ἀναστάσιος Ραψανιώτης 12/α Ἦχος Πρῶτος 

10. Δανιὴλ Πρωτοψάλτης 13/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 

11. Πέτρος Πελοποννήσιος 14/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 

   15/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 

12. Ἰάκωβος Πρωτοψάλτης 16/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 

13. Δημήτριος Λῶτος 17/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Σετάρτου (συνοπτικόν) 

14. Γεώργιος Κρής 18/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου (μέγιστον) 

15. Θεόδωρος Φωκαεύς 19/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 

16. Γεώργιος Ἱερεὺς Ρύσιος 20/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 

  ἀγνώστου ποιητοῦ 21/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου (σύντομον) 

  ἀγνώστου ποιητοῦ 22/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου (μετατροπή) 

  ἀγνώστου ποιητοῦ 23/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Σετάρτου (συνοπτικόν) 
 

 

Πίναξ β’:    Οἱ μελοποιοὶ τοῦ Φερουβικοῦ ὕμνου τῆς Μ. Πέμπτης 

καὶ οἱ μελοποιήσεις τους. 

                              
47  Βλ. τάθη, Σὰ Φειρόγραφα<, τόμος Γ’ , σελ. 293. 
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Ϋ: σωρξΫοΩσιέπ 

 

 
 

1.   Μεγίστης Λαύρας 1024, φ. 327α. 

Φερουβικὸ Νικηφόρου Ἠθικοῦ.
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2.   Μεγίστης Λαύρας 1024, φ. 327β - 328α. 

υντετμημένο Φερουβικὸ Νικηφόρου Ἠθικοῦ.
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3.   Μεγίστης Λαύρας 1024, φ. 328β - 329α. 

Φερουβικὸ Νέου Φρυσάφου.
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4.   Μεγίστης Λαύρας 1024, φ. 329β - 330α. 

Φερουβικὸ Κλήμεντος Ἱερομονάχου.
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5.   Μεγίστης Λαύρας 1024, φ. 330β - 331α. 

Φερουβικὰ Μπαλασίου Ἱερέως.
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6.   Μεγίστης Λαύρας 1024, φ. 331β - 332α. 

Φερουβικὸ Μπαλασίου Ἱερέως.
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7.   Μεγίστης Λαύρας 1024, φ. 332β - 333α. 

Φερουβικὸ Πέτρου Μπερεκέτου.
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8.   Μεγίστης Λαύρας 1024, φ. 333β – 333Αα. 

Φερουβικὸ Ἰγνατίου Ἱερομονάχου 
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9.   Ε.Β.Ε. 2458, φ. 166α. Φερουβικὸ Νικηφόρου Ἠθικοῦ. 
 

 

10.   Ξηροποτάμου 269, φ. 29β.  Φερουβικὸ Νικηφόρου Ἠθικοῦ 
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11.   Μ.Π.Σ. 704, φ. 68β.  

Φερουβικὸ Νικηφόρου Ἠθικοῦ, ἐξήγηση Φουρμουζίου Φαρτοφύλακος. 
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12.   Μ.Π.Σ. 704, φ.  69α. 

Φερουβικὸ Νικηφόρου Ἠθικοῦ, ἐξήγηση Φουρμουζίου Φαρτοφύλακος.



 



 

ιΫηπΩρω ΠΩπΩ πΩον ΒοξρέιΩ… 
 

ξ ΧέοξςΪικξ ΤΜΝΟ Σξς μΔΓΑΛξς πΩΪΪΩρξς  
 

 

Ω: ρέλέρξςοΫικξ - ΙπρξοιΩ - ΤμμξλξΫιΩ 

 

Ὁ συνήθης Χερουβικὸς ὕμνος Οἱ τὰ Φερουβίμ... ἀν-

τικαθίσταται κατὰ τὴν Θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Βασι-

λείου, ποὺ τελεῖται τὸ πρωΐ τοῦ Μ. αββάτου, ἀπὸ 

τὸν ἐξίσου παλαιὸ ὕμνο ιγησάτω πᾶσα σὰρξ βρο-

τεία... Σὸ Χερουβικὸ αὐτὸ ψάλλεται ἀπὸ τὸν Χορὸ σὲ ἦχο 

Πλάγιο τοῦ Πρώτου καί, σύμφωνα μὲ τὴν ἰσχύουσα τυπικὴ 

διάταξη τοῦ τελετουργικοῦ τῆς Μεγάλης Εἰσόδου, ἀπαγγέλ-

λεται μυστικῶς ὑπὸ τῶν ἱερέων καὶ διακόνων ἐντὸς τοῦ Ἱ. 

Βήματος: «Σῷ δὲ Ἁγίῳ καὶ Μεγάλῳ αββάτῳ, (ἔνν. ἀντὶ τοῦ 

Οἱ τὰ Φερουβίμ..., ὁ Ἱερεὺς λέγει) τὸ Σροπάριον, ὅπερ ψάλλε-

ται ὑπὸ τοῦ Φοροῦ εἰς ἦχον πλ. α’,  ι γ η σ ά τ ω  π ᾶ σ α  σ ὰ ρ ξ  

β ρ ο τ ε ί α < 48. Πρόκειται γιὰ τὸν γνωστὸ Χερουβικὸ ὕμνο 

τῆς ἀντιοχειανῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ 

Ἀδελφοθέου, τοῦ πρώτου ἐπισκόπου της ἐκκλησίας τῶν 

Ἱεροσολύμων. τὴν μυσταγωγία αὐτὴ ἀρχικὰ δὲν ψαλλόταν 

Χερουβικό. Σὸ ιγησάτω... εἰσήχθη ἀργότερα -ἄγνωστο πότε 

ἀκριβῶς- ἐξ ἐπιδράσεως τοῦ βυζαντινοῦ τύπου γιὰ νὰ καλύ-

ψει τὴν προπαρασκευὴ τῶν Σιμίων Δώρων καὶ τὴν ἐπίσης ἐκ 

βυζαντινῆς ἐπιδράσεως εἰσαχθεῖσα Μεγάλη Εἰσοδο49. 

 Ἱκανὸς λόγος ἔχει γίνει κατὰ καιροὺς ἀπὸ διάφορους 

μελετητὲς σχετικὰ μὲ τὴν παρουσία τοῦ ιγησάτω... στὴν Θ. 

Λειτουργία τοῦ Ἰακώβου ἢ στὴν βυζαντινὴ Λειτουργία τοῦ Μ. 

αββάτου. Πολλὰ γράφηκαν περὶ τοῦ χρόνου εἰσαγωγῆς καὶ 

                              
48  Ἱερατικόν, σελ. 170. 
49  Φουντούλη, Κείμενα Λειτουργικῆς<, σελ. 78. 

ο
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ἀντικαταστάσεως τοῦ ὕμνου σὲ αὐτές, τῆς προελεύσεώς του, 

τῆς ἡλικίας του, καθὼς καὶ τῆς σχέσεώς του μὲ τὸ σύνηθες 

Χερουβικό. Ἐντούτοις, δὲν ἔχει δοθῆ μία συνολικὴ εἰκόνα τοῦ 

πράγματος, εἴτε διότι ἀφήνονται ἀναπάντητα ἐρωτήματα, 

εἴτε λόγω διαφορετικῶν ἑρμηνειῶν, εἴτε ἀκόμη ἐξαιτίας μο-

νόπλευρης ἐξέτασης τοῦ ὕμνου50. Μία διεξοδικὴ μελέτη τοῦ 

ἀντικειμένου θὰ ἀπαιτοῦσε ἀπαντήσεις στὰ ἑξῆς: 

α) Περὶ τοῦ ποιητοῦ τοῦ ιγησάτω..., 

β) Περὶ τῆς καταγωγῆς καὶ παλαιότητος τοῦ ὕμνου. 

γ) Περὶ τοῦ χρόνου εἰσαγωγῆς του στὴν Θ. Λειτουρ-

γία τοῦ Ἰακώβου σὲ συνάρτηση μὲ τὴν πρόσληψή του ἀπὸ τὸ 

βυζαντινὸ τελετουργικὸ τῆς Μεγάλης Εἰσόδου. 

δ) Περὶ τῆς ἀντικαταστάσεώς του ἀπὸ τὸ βυζαντινὸ 

Χερουβικὸ Οἱ τὰ Φερουβίμ..., 

ε) Περὶ τῆς ἐγκαταλείψεως τῆς ἀντιοχειανῆς ἑλλη-

νικῆς Λειτουργίας καὶ ἐπικρατήσεως τοῦ βυζαντινοῦ τύπου, 

ς) Περὶ τῆς καθιερώσεως τοῦ ιγησάτω... στὴν Θ. 

Λειτουργία τοῦ Μ. αββάτου. 
 

α) Σίποτε δὲν γνωρίζουμε γιὰ τὸν ποιητὴ τοῦ ιγησά-

τω... Κατὰ περίεργο τρόπο, οἱ πηγὲς διατηροῦν μυστικὸ τὸ ὄνο-

μα τοῦ ὑμνογράφου καὶ οἱ μελετητὲς ἀποφεύγουν συστημα-

τικά, νὰ ἐπιχειρήσουν κάποια ὑπόθεση. Ἄραγε, ἡ σιωπὴ αὐτὴ 

εἶναι ἔνδειξη παλαιότητος τοῦ τροπαρίου καὶ στοιχεῖο 

ἀποδεικτικὸ τῆς, διαμέσου τῶν αἰώνων, παραδόσεώς του, 

παράλληλα μὲ τὴν πρόοδο τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Ἰακώβου; 

                              
50  Ἄλλοτε, δηλαδή, ἐξετάζεται ἡ παρουσία τοῦ ὕμνου μόνο στὴ 

Λειτουργία τοῦ Ἰακώβου, σὲ ἄλλες περιπτώσεις γίνεται λόγος γιὰ τὴ θέση 

του στὴ βυζαντινὴ Λειτουργία τοῦ Μ. αββάτου, πολλὲς φορές, πληροφο-

ρίες, ποὺ ἀφοροῦν τὶς δύο προηγούμενες περιπτώσεις, δίδονται ἀκαθόρι-

στα, κάποτε γίνεται ὑμνολογικὴ ἢ ἑρμηνευτικὴ ἀνάλυση, σὲ ὅποιες δὲ 

περιπτώσεις ὑπάρχουν παράλληλες ἀναφορὲς περισσοτέρων τοῦ ἑνὸς 

μελετητῶν, αὐτὲς συνήθως εἶναι ἐκ διαμέτρου ἀντίθετες μεταξύ τους. 
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β) τὸ ἐρώτημα περὶ πατρότητος δὲν εἶναι εὔκολο 

νὰ δοθῆ ἀπάντηση. Ἐξίσου δύσκολο εἶναι, νὰ καθορισθῆ μὲ 

βεβαιότητα ἡ χωροχρονικὴ προέλευση τοῦ ὕμνου. Μιλώντας 

γιὰ τὴν προέλευση τοῦ ιγησάτω... καὶ συμφωνώντας μὲ τὸν 

A. Baumstark, ὁ Ν. Moran ὑποστηρίζει, πὼς ὁ ὕμνος εἶναι πα-

λαιστινιακῆς καταγωγῆς, ἐφόσον πρόκειται γιὰ τὸ Χερουβικὸ 

τῆς Ἱεροσολυμιτικῆς Λειτουργίας τοῦ ἀντιοχειανοῦ τύπου51. 

Ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς δυὸ ἀνωτέρω μελετητές, κανεὶς ἄλλος δὲν 

ἀσχολεῖται μὲ τὴν καταγωγὴ τοῦ ιγησάτω..., ἴσως διότι 

θεωρεῖται ζήτημα αὐτονόητο. Καὶ βέβαια, δὲν ἐξετάζεται 

καθόλου τὸ ἐνδεχόμενο, νὰ προϋπῆρξε ὁ ὕμνος τῆς Λειτουρ-

γίας. Πάντως, ἀπὸ πολλοὺς συμφωνεῖται, ὅτι ἡ ἡλικία τοῦ 

Χερουβικοῦ τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Ἰακώβου εἶναι ἀρκετὰ 

μεγάλη. Περὶ τῆς ἀρχαϊκῆς καταγωγῆς τοῦ ὕμνου δύσκολα 

μπορεῖ κανεὶς νὰ διατυπώσει ἀντιρρήσεις. 

Περὶ τῆς παλαιοχριστιανικῆς προελεύσεως τοῦ ιγη-

σάτω... ὁμίλησαν ἀρκετοὶ Ἕλληνες καὶ ξένοι μελετητές. Πολ-

λοὶ ἀπὸ αὐτοὺς προσπάθησαν, νὰ συνδέσουν τὸ τροπάριο μὲ 

τὸν συνήθη Χερουβικὸ ὕμνο, διαβλέποντας μία σχέση ἐξαρ-

τήσεως τοῦ ἑνὸς ἀπὸ τὸ ἄλλο. Οἱ Γ. Παπαδόπουλος, Ἰ. Μεσο-

λωρᾶς, Ἀνέστ. Κωνσταντινίδης, Φ. Παπαδόπουλος, Sophie 

Antoniades καὶ Π. Σρεμπέλας πιστεύουν, ὅτι τὸ ιγησάτω... 

εἶναι ἀρχαιότατο, καταλήγουν δὲ στὸ συμπέρασμα αὐτὸ ἀπὸ 

τὴν παρουσία τοῦ ὕμνου στὴν ἀντιοχειανὴ ἑλληνικὴ Λει-

τουργία. Ἀκόμη, ἔντονη εἶναι σὲ αὐτοὺς ἡ πεποίθηση, πὼς τὸ 

Οἱ τὰ Φερουβίμ... ἀποτελεῖ παράφραση ἢ καὶ ἐπιτομὴ τοῦ ι-

γησάτω... 52. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, πιὸ ἀπόλυτος φαίνεται ὁ 

                              
51  Moran, ὅ.π., vol. I, pg. 144-145. 
52  Παπαδοπούλου Γ., ὅ.π., σελ. 81. Μεσολωρᾶ, ὅ.π., σελ. 146. 

Κωνσταντινίδου, ὅ.π., σελ. 77. Σρεμπέλα, ὅ.π., σελ. 64-65. Παπαδοπούλου 

Φ., Λειτουργική, σελ. 121 (ἡ παραπομπὴ ἀπὸ τὴν Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ 

Ἐγκυκλοπαιδεία, λ. Φερουβικόν). Antoniades Sophie, Place de la Liturgie 
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George Dix53, ὁ ὁποῖος τοποθετεῖ τὴν ἐμφάνιση τοῦ ὕμνου 

στὸν Η’ μ.Χ. αἰῶνα. 

 Ἀντίθετη ἄποψη μὲ τοὺς ἀνωτέρω μελετητὲς ἔχουν ὁ 

Δ. Μωραΐτης καὶ ὁ D. Conomos. Ὁ πρῶτος, ἔχοντας ὑπόψη 

του τὶς τοποθετήσεις ἐκείνων, θεωρεῖ πὼς οἱ ἰσχυρισμοὶ 

αὐτοὶ εἶναι «ἀνασφαλεῖς καὶ δὲν ἐπιβεβαιώνονται» καὶ ὁ δεύ-

τερος κατηγορηματικὰ λέγει, πὼς «there is no proof that the 

prayer is older than the other Cheroubikon substitutes...»54. Πραγ-

ματικά, γιὰ νὰ ἀποδεχθῆ κανεὶς τὴ σχέση ἐξαρτήσεως τοῦ 

Οἱ τὰ Φερουβίμ... ἀπὸ τὸ ιγησάτω..., πρέπει πρώτα νὰ βεβαι-

ωθῆ, ὅτι τὸ δεύτερο εἶναι ἀρχαιότερο τοῦ πρώτου. Ὅμως, 

ἀκόμη καὶ ἂν ἀποδειχθῆ κάτι τέτοιο, θὰ ἦταν λιγότερο ριψο-

κίνδυνο, νὰ ὁμιλοῦμε περὶ ἐπιδράσεων, παρὰ περὶ ἐπιτομῶν 

καὶ συντμήσεων. 
 

γ) Ἡ ἡλικία τοῦ ιγησάτω... θὰ μποροῦσε νὰ προσεγ-

γισθῆ, ἐὰν ἦταν δυνατό, νὰ ἐντοπισθῆ ἀκριβῶς ὁ χρόνος εἰ-

σαγωγῆς τοῦ ὕμνου στὴν Θ. Λειτουργία τοῦ Ἀδελφοθέου. Κά-

τι τέτοιο, ὅμως, δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἐξακριβωθῆ. Ἕνα μόνο 

στοιχεῖο βεβαιώνεται ἀπὸ τοὺς εἰδικοὺς λειτουργιολόγους. 

ὅτι ἡ ἀρχαιότατη Ἱεροσολυμιτικὴ Λειτουργία τοῦ Ἰακώβου, 

ἀρχικὰ στεροῦταν Μεγάλης Εἰσόδου καὶ Χερουβικοῦ ὕμνου. 

Ἑπομένως, τὸ ιγησάτω... εἰσήχθη σὲ αὐτὴ μεταγενέστερα, 

μάλιστα μετὰ τὴν πρόσληψη τοῦ τελετουργικοῦ τῆς Εἰσόδου 

τῶν Δώρων ἀπὸ τὸ βυζαντινὸ λειτουργικὸ τύπο, ὅταν ἡ νέα 

τάξη ἀπαίτησε τὴν εἰσαγωγὴ Χερουβικοῦ ὕμνου πρὸς κάλυ-

ψη τοῦ δαπανόμενου χρόνου. ύμφωνα μὲ τὸν Ἰ. Φουντούλη, 

ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Ἰακώβου ἀρχίζει νὰ ἐξελίσσεται, προσλαμ-

                                                                     
dans la Tradition des Lettres Grecques, Leiden 1939, pg. 61. 

53  Dix George, The Shape of the Liturgie, London 1964, pg. 286. 
54  Μωραϊτίδου Δ., Ἐπίτομος Λειτουργική, σελ. 86 (ἡ παραπομπὴ 

ἀπὸ τὴν Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία, λ. Φερουβικόν). Con-

omos, Byzantine Trisagia<, σελ. 41. 
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βάνοντας βυζαντινὰ στοιχεῖα, ἤδη ἀπὸ τὸν Δ’ μ.Χ. αἰῶνα55. 

υνεπῶς, ἡ εἰσαγωγὴ ἐδῶ τῆς Μεγάλης Εἰσόδου πρέπει νὰ 

ἀναζητηθῆ ἀργότερα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ αὐτή, νωρίτερα πάντως 

ἀπὸ τὸ ἔτος 574 μ.Χ., ὁπότε ὁ συνήθης Χερουβικὸς ὕμνος Οἱ τὰ 

Φερουβίμ... εἰσήχθηκε στὴν βυζαντινὴ Θ. Λειτουργία. Ἐὰν ἡ 

πρόσληψη τοῦ τελετουργικοῦ τῆς Εἰσόδου ἀπὸ τὴν Θ. Λειτουργία 

τοῦ Ἀδελφοθέου εἶχε πραγματοποιηθῆ μετὰ τὸ ἔτος 574, μαζὶ 

μὲ τὴν Εἴσοδο θὰ εἶχε ἐξ ἀρχῆς υἱοθετηθῆ καὶ τὸ βυζαντινὸ 

Χερουβικό. Ἔτσι, δὲν θὰ χρειαζόταν, νὰ ἐπινοηθῆ ὁ εἰδικὸς 

Χερουβικὸς ὕμνος ιγησάτω... Ἀκόμη, δὲν θὰ ἦταν ἄτοπο νὰ 

εἰπωθῆ, ὅτι ἡ μίμηση τῆς βυζαντινῆς Εἰσόδου ἀπὸ τὴν Ἱερο-

σολυμιτικὴ Λειτουργία ἔγινε ἀρκετὰ πρὶν τὸ 574. Ὁπωσδήποτε, 

μόνο μία ἀπὸ ἐνωρίτερα παγιοποιημένη βυζαντινὴ Εἴσοδος 

θὰ ἦταν σὲ θέση, νὰ ἐπιβληθῆ στὸν ἀντιοχειανὸ τύπο. 

Ὡς συμπέρασμα, λοιπόν, μπορεῖ νὰ διατυπωθῆ ἡ ἑξῆς 

πρόταση: Ἡ ἐμφάνιση, κατόπιν βυζαντινῆς ἐπιδράσεως, τοῦ 

τελετουργικοῦ της Μεγάλης Εἰσόδου στὴν Θ. Λειτουργία τοῦ 

Ἰακώβου δὲν εἶναι δυνατόν, νὰ τοποθετηθῆ πρὸ τοῦ Δ’, οὔτε 

ἀργότερα ἀπὸ τὸ πρῶτο ἥμισυ τοῦ Σ’ αἰῶνος, ἡ δὲ ἐπινόηση 

τοῦ Χερουβικοῦ ὕμνου αὐτῆς, τοῦ ιγησάτω..., ὁπωσδήποτε 

ἕπεται χρονικά. Λογικά, πρέπει νὰ ὑποτεθῆ, ὅτι πραγματο-

ποιήθηκε περὶ τὰ τέλη τῆς ἀνωτέρω ὁρισθείσης περιόδου. Ἂν 

ὄντως εὐσταθεῖ ἡ θέση αὐτή, τότε εἶναι πιθανόν, νὰ ἰσχύει 

καὶ ὁ ἰσχυρισμὸς τῶν ἐρευνητῶν, οἱ ὁποῖοι μνημονεύθηκαν 

ἀνωτέρω, περὶ θεματικῆς ἐπιρροῆς τοῦ Οἱ τὰ Φερουβίμ... ἀπὸ 

τὸ ιγησάτω... Αὐτό, ὑπὸ τὸ πρῖσμα ὅτι «ἡ Λειτουργία αὐτὴ 

διαδόθηκε γρήγορα στὴν Παλαιστίνη καὶ ἐπηρέασε ταυτόχρο-

να καὶ ἄλλους λειτουργικοὺς τύπους ἐπειδὴ στηριζόταν στὸ 

κῦρος τῆς ἱεροσολυμιτικῆς πράξεως»56. 

                              
55  Φουντούλη, ὅ.π., σελ. 68. 
56  Βεργωτῆ Θ. Γεωργίου, Ἐγχειρίδιο Ἱστορίας τῆς Φριστιανικῆς 

Λατρείας, Θεσσαλονίκη 1984, σελ. 56. 
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δ) Σὸ ιγησάτω... διατηρήθηκε στὴν Θ. Λειτουργία 

τοῦ Ἰακώβου ὡς τὴν ἐποχή, κατὰ τὴν ὁποία ἄρχισε νὰ ἐπι-

βάλλεται καθολικότερα ὁ βυζαντινὸς λειτουργικὸς τύπος. 

Σότε δέχτηκε νέες ἐπιδράσεις, ποὺ ἐπέβαλαν τελικὰ ὡς 

Χερουβικὸ ὕμνο τὸ Οἱ τὰ Φερουβίμ... Σὸ τελευταῖο ψαλλόταν 

κατὰ περιοχὲς ἕως ὅτου ἡ Ἱεροσολυμιτικὴ Λειτουργία ἐγκα-

ταλείφθηκε παντελῶς καὶ ἀντικαταστάθηκε ἐξ ὁλοκλήρου 

ἀπὸ τὶς ἀντίστοιχες βυζαντινὲς μυσταγωγίες. Σὴν παραπά-

νω ἄποψη ὑποστηρίζουν ὁ Εὐάγγελος Θεοδώρου, ὁ Ἰ. Φουν-

τούλης καὶ ὁ Γ. Βεργωτής, ἂν καὶ αὐτὸ μερικὲς φορὲς ἐξάγε-

ται ἔμμεσα ἀπὸ τὰ συγγράμματά τους. Ὁ πρῶτος παρατήρει: 

«Ἡ ἀρχαιότης τῆς λειτουργίας τοῦ Ἁγ. Ἰακώβου οὐδόλως αἴρε-

ται ἐκ τοῦ γεγονότος, ὅτι εἰς αὐτὴν ὑπάρχουν μεταγενέστεραι 

παρεμβολαὶ ἐξ ἐπιδράσεως τοῦ βυζαντινοῦ τυπικοῦ ("Ὁ Μο-

νογενὴς Τἱός...", τὸ Σρισάγιον, ὁ Φερουβικὸς ὕμνος, ἡ μεγάλη 

εἴσοδος, τὸ σύμβολον τῆς πίστεως κ.λπ.).»57 

Ὅμοια περίπου σημειώνει καὶ ὁ Ἰ. Φουντούλης. ὲ 

ἄλλη δὲ περίπτωση περιγράφει δύο κώδικες, ὡς ἑξῆς: «Ὁ 

κῶδιξ Β παρουσιάζει ἔτι μεγαλυτέραν βυζαντινὴν ἐπίδρασιν. 

ἀντὶ τοῦ ὕμνου ιγησάτω... ἐψάλλετο τὸ Οἱ τὰ Φερουβίμ.... Εἰς 

τὸν κώδικα Δ σημειοῦνται καὶ τὰ δυὸ χερουβικά. Προφανῶς 

πρόκειται περὶ μεταβατικῆς διατάξεως.»58 

Ὁ Γ. Βεργωτῆς παρέχει ἔμμεσες πληροφορίες γιὰ τὸ 

ζητούμενο ἐδῶ, μιλώντας γιὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ βυζαντινοῦ 

τύπου: «Ἡ πολιτικὴ θέση τῆς Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἡ κα-

τάληψη τῶν ἄλλων πατριαρχικῶν περιοχῶν τῆς Ἀνατολῆς 

ἀπὸ τοὺς Ἄραβες ἔγινε ἀφορμὴ νὰ ὑπερισχύσει ὁ Βυζαντινὸς 

λειτουργικὸς Σύπος ἔναντυ τῶν ἄλλων, νὰ τοὺς ὑποκαταστή-

σει καὶ νὰ ἐξαπλωθεῖ σὲ βάρος των σὲ ὅλο τὸ χῶρο τῆς Φριστι-

                              
57  Θεοδώρου Εὐαγγέλου, Λειτουργικοὶ Σύποι, Θρησκευτικὴ καὶ 

Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία. 
58  Φουντούλη, ὅ.π., σελ. 68, 78. 
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ανικῆς Ἀνατολῆς. Παρακολουθώντας γεωγραφικὰ τὴν ἐξά-

πλωση τοῦ λειτουργικοῦ βυζαντινοῦ Σύπου βλέπουμε ὅτι ἔγινε 

εὐμενέστατα δεκτὸς ἀπὸ τοὺς χριστιανικοὺς λαοὺς τῶν Βαλ-

κανίων, τῆς Ρωσίας, τῆς Ν. Ἰταλίας, τῆς Ἀντιοχείας καὶ τῆς 

Ἀλεξανδρείας. Ὅσο περνοῦσαν τὰ χρόνια ἡ ἐξάπλωση τοῦ 

Βυζαντινοῦ λειτουργικοῦ Σύπου γινόταν ὁλοένα καὶ πιὸ 

αἰσθητὴ στὴν πράξη ὥσπου ὑποκατέστησε ὅλους τοὺς ἄλλους 

λειτουρ-γικοὺς Σύπους. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὁ Βυζαντινὸς 

λειτουργικὸς Σύπος ἀπόκτησε μοναδικότητα μέσα στὸ χῶρο 

τῆς Λατρείας τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας.»59 

Πότε πραγματοποιήθηκε αὐτὴ ἡ διαφοροποίηση τοῦ 

Χερουβικοῦ τῆς Ἱεροσολυμιτικῆς Λειτουργίας; Οἱ ἀπόψεις 

διίστανται. Ο Γ. Παπαδόπουλος, θεωρώντας δεδομένη τὴν 

ἀρχαϊκὴ προέλευση τοῦ ὕμνου καὶ τὴν ἐξ ἀρχῆς παρουσία του 

στὴν ἐν λόγω Λειτουργία, πιστεύει ὅτι τὸ ιγησάτω... ψαλλό-

ταν ἐδῶ ὡς τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰουστινιανου, ὁπότε ἀντικαταστά-

θηκε «διὰ τοῦ Φρυσοστομικοῦ χερουβικοῦ ὕμνου»: «Εἰς τὰ 

ἀρχαῖα ᾄσματα καταλέγεται καὶ τὸ "ιγησάτω πᾶσα σάρξ...", 

ὅπερ ψαλλόμενον ἐν τῇ θείᾳ λειτουργίᾳ τοῦ Ἀδελφοθέου Ἰα-

κώβου μέχρι τοῦ Ἰουστινιανοῦ, ἀντικατέστη κατόπιν διὰ τοῦ 

Φρυσοστομικοῦ χερουβικοῦ ὕμνου. Ἔκτοτε ὡρίσθη νὰ ψάλλῃ-

ται ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ τῷ Μ. αββάτῳ...» 60 

Ὅμως, ἡ χρονικὴ τοποθέτηση τῆς ἀντικαταστάσεως 

τοῦ ιγησάτω... ἀπὸ τὸ Οἱ τὰ Φερουβίμ... στὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰου-

στινιανοῦ ἐλέγχεται ὡς ἀβάσιμη, ἂν ὄχι ἀνακριβής. Σὴν ἀπάν-

τηση στὸ ἐρώτημα πότε τὸ Οἱ τὰ Φερουβίμ... κατέλαβε τὴν θέση 

τοῦ ιγησάτω... στὴν Θ. Λειτουργία τοῦ Ἰακώβου, μόνο ἡ χειρό-

γραφος παράδοση, ἡ ἀσφαλέστερη ὁδός, μπορεῖ νὰ τὴ δώσει. 

Ὅπως ἤδη προαναφέρθηκε, ὁ Ἰ. Φουντούλης παραπέ-

μπει σὲ δύο κώδικες, τοὺς ὁποίους χαρακτηρίζει μὲ τὰ γράμ-

                              
59  Βεργωτῆ, ὅ.π., σελ. 60. 
60  Παπαδοπούλου Γ., ὅ.π., σελ. 81. 
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ματα τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου Β καὶ Δ. Ὁ πρῶτος εἶναι τὸ 

ὑπ' ἀριθμὸν gr. 177 Εἰλητάριο τῆς βιβλιοθήκης τοῦ Πανεπι-

στημίου τῆς Μεσσήνης, ὅπου γιὰ τὴν Θ. Λειτουργία τοῦ 

Ἰακώβου ὁρίζεται ὁ συνήθης Χερουβικὸς ὕμνος, τὸ Οἱ τὰ Φε-

ρουβίμ... Σὸν κώδικα, ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὸ ινᾶ, τοποθέτει 

χρονικὰ στὰ τέλη τοῦ Ι’ αἰῶνος. Ὁ δεύτερος εἶναι ὁ ὑπ' ἀριθ-

μὸν gr. 1970 Βατικανὸς κώδικας τοῦ ΙΓ’ αἰῶνος, ὁ ὁποῖος κατὰ 

πᾶσα πιθανότητα ἀντιγράφηκε στὴν Μονὴ S. Maria del Patire 

στὸ Rossano τῆς Κάτω Ἰταλίας ἀπὸ πρωτότυπο τοῦ ΙΑ’ αἰῶ-

νος, προερχόμενο ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα. Σὸ χειρόγραφο αὐτό, 

ποὺ εἶναι γνωστὸ ὡς codex Rossanensis, περιέχει τόσο τὸ ι-

γησάτω... ὅσο καὶ τὸ Οἱ τὰ Φερουβίμ...61. Βάσει τῶν ἀνωτέρω 

κωδίκων συμπεραίνεται -μὲ κάποια ἐπιφύλαξη- ὅτι ἡ περίο-

δος μεταξὺ Ι’ καὶ ΙΑ’ αἰῶνος εἶναι μεταβατικὴ γιὰ τὸν Χερου-

βικὸ ὕμνο τῆς Ἱεροσολυμιτικῆς μυσταγωγίας. 

Σὶς κωδικολογικὲς πληροφορίες σχετικὰ μὲ τὴν παρου-

σία τοῦ ιγησάτω... στὴν Θ. Λειτουργία τοῦ Ἰακώβου ἐμπλου-

τίζουν ἡ Adrien Fortescue καὶ ὁ N. Moran. Ἡ πρώτη62 ἔχει ὑπ-

όψη της τὸ Εἰλητάριο Messina gr. 177, τὸ ὁποῖο ὅμως τοποθε-

τεῖ χρονικὰ στὸν ΙΑ’ αἰῶνα, καθὼς ἐπίσης τὸν κώδικα Ros-

sanensis. Σὰ καινούρια στοιχεῖα ποὺ προσθέτει εἶναι: 

α) τὸ χειρόγραφο Barberini VI, 10 τῆς Ρώμης (ΙΣ’ - 

ΙΖ’ αἰῶνος), ἀναφέρονται καὶ τὰ δύο Χερουβικά. 

β) Ὁ κώδικας Suppl. gr. 476 τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 

Παρισίων, τοῦ ΙΕ’ αἰῶνος, ἔχει μόνο τὸ Οἱ τὰ Φερουβίμ... . 

γ) Σέλος, ὅλες οἱ μεταγενέστερες πηγὲς δὲν μαρτυ-

ροῦν πλέον τὸ ιγησάτω... . 

Ὁ Moran προσφέρει τὶς ἑξῆς παρατηρήσεις στὶς πηγές: 

α) Καὶ οἱ δύο Χερουβικοὶ ὕμνοι ἀναφέρονται στὸν κώ-

δικα Rossanensis, τὸν ὁποῖο ὅμως κατεβάζει στὸν ΙΒ’ αἰῶνα. 

                              
61  Φουντούλη, ὅ.π., σελ. 72. 
62  Fortescue, ὅ.π., pg. 1281-1286 <1911-13>. 
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β)  Ὁ Παρισινὸς κώδικας Bibl. Nat. gr. 2509, γραμμέ-

νος τὸν ΙΕ’ αἰῶνα, περιέχει μόνο τὸ ιγησάτω... . 

γ) Σὸ ιγησάτω... ἀπουσιάζει ἀπὸ τὰ πρώιμα 

Κωνσταντινουπολιτικὰ Συπικά63. 

Σέλος, γιὰ τὸν Παρισινὸ κώδικα Bibl. Nat. gr. 2509 ὁ Ἰ. 

Φουντούλης σημειώνει, ὅτι «προέρχεται ἐκ Θεσσαλονίκης καὶ 

ἀντιγράφει κείμενον τοῦ ΙΒ’ αἰῶνος»64. 
 

 

Φειρόγραφο Φρόνος  Μελετητής Φερουβικὸς Ὕμνος 
 

 

Συπικὰ Κων/πολης πρώιμα Moran Οἱ τὰ Φερουβίμ 

Messina gr.177 τέλη Ι’ αἰ. Φουντούλης 

 ΙA’ αἰ. Fortescue Οἱ τὰ Φερουβίμ 

Rossanensis παράδοση ΙΑ’ αἰ. Φουντούλης 

 ἐγράφη ΙΒ’ αἰ. Moran 

 ἐγράφη ΙΓ’ αἰ. Fortescue/Φουντούλης Οἱ τὰ Φερουβίμ ιγησάτω  

Paris gr.2509 παράδοση ΙΒ’ αἰ. Φουντούλης 

 ἐγράφη ΙΕ’ αἰ. Moran  ιγησάτω  

Paris Sup.gr.476 ΙΕ’ αἰ. Fortescue Οἱ τὰ Φερουβίμ 

Barberini Ι,10 ΙΣ’-ΙΖ’ αἰ. Fortescue Οἱ τὰ Φερουβίμ ιγησάτω  

Λοιποί κώδικες μεταγενέστεροι Fortescue Οἱ τὰ Φερουβίμ 
 

 

Πίναξ γ’: Οἱ ἐπιλογὲς τῶν κωδίκων ὡς πρὸς τὸ Φερουβικό τῆς Λειτουργίας 

Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, καθὼς αὐτοὶ παρουσιάζονται ἀπὸ 

διάφορους μελετητές. 

 

Παρατηρώντας τὸν πίνακα γ’ καὶ συνοψίζοντας ὅλα 

τὰ παραπάνω, διεξάγεται τὸ συμπέρασμα, ὅτι ἀπὸ τὸν Ι’ αἰ-

ῶνα περίπου καὶ ἑξῆς, λαμβάνει χώρα μία σταδιακὴ ἐπιβολὴ 

τοῦ Οἱ τὰ Φερουβίμ... εἰς βάρος τοῦ ιγησάτω.... Ἡ διαδικασία 

αὐτὴ διήρκησε, καθὼς φαίνεται, ἀρκετά. Χρειάστηκε νὰ 

φθάσει ὁ ΙΕ’ αἰῶνας γιὰ νὰ σταθεροποιηθῆ ἡ κατάσταση στὶς 

χειρόγραφες πηγές, σύμφωνα μὲ τὴ μαρτυρία τῆς Fortescue. 

Μόνη παραφωνία ἀποτελεῖ ὁ ἀρκετὰ μεταγενέστερος κώδι-

κας Barberini, γιὰ τὸν ὁποῖο, ὅμως, μποροῦν νὰ δοθοῦν πολ-

                              
63  Moran, ὅ.π., pg. 144-145. 
64  Φουντούλη, ὅ.π., σελ. 72. 
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λὲς ἐξηγήσεις. Ἂν δὲν πρόκειται γιὰ τυφλὴ ἀντιγραφὴ πα-

λαιότερου πρωτοτύπου -λαμβάνεται ὡς δεδομένη ἡ ὀρθὴ 

χρονικὴ τοποθέτηση τοῦ κώδικος- ἴσως καταγράφει μία ξε-

χασμένη τοπικὴ παράδοση. Ἐξάλλου, ὑπάρχουν ἀναρίθμη-

τοι λόγοι, γιὰ τοὺς ὁποίους ἕνας γραφεύς, ζηλωτὴς παλαιο-

τέρων παραδόσεων, θὰ κατέγραφε στὸν κώδικά του αὐτῆς 

τῆς ἐποχῆς καὶ τὸ ιγησάτω... .  

Περίεργο εἶναι, πῶς ὁ Moran65 καταλήγει σὲ ἐκ διαμέ-

τρου ἀντίθετα συμπεράσματα, ἀπὸ ὅ,τι θὰ περίμενε κανείς. 

Ὁ ἐν λόγω ἐρευνητής, ἀντιστρέφοντας τὰ δεδομένα ὁμιλεῖ 

περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ Οἱ τὰ Φερουβίμ... ἀπὸ τὸ ιγησά-

τω...: «It can thus be assumed, that hymn ιγησάτω forms part of 

the Palestinian heritage which was introduced to the imperial capital 

during the course of the fateful 11th century, when Byzantium was 

deprived Jerusalem and Lower Italy.» Προφανῶς, ὁ Moran εἶναι 

ἐπηρεασμένος, ἀπὸ τὶς περιπτώσεις κωδίκων ποὺ ἀκόμη 

μνημονεύουν τὸ ιγησάτω... σὲ ὑστερώτερους χρόνους, διότι 

στὴ συγκεκριμένη ἄποψη καταλήγει μέσω κωδικολογικῶν 

παρατηρήσεων. Ὅμως, δὲν λαμβάνει ὑπόψη του, πὼς -στὴν 

περίπτωση αὐτοῦ τοῦ ὕμνου- ἡ ἔρευνα στὶς πηγὲς ἔχει νὰ 

ἀντιμετωπίσει ἔντονες τοπικὲς παραδόσεις, οἱ ὁποῖες διαφο-

ροποιοῦν κατὰ περιοχὲς τὴν λατρευτικὴ πράξη τῆς Ἱεροσο-

λυμιτικῆς Λειτουργίας καὶ τὸ περιεχόμενο τῶν χειρογράφων 

ποὺ τὴν καταγράφουν. Ὁ Ἰ. Φουντούλης, μάλιστα, διευκρινί-

ζει66: «Σὰ χειρόγραφα εἰς τὰ ὁποῖα ἐπεσημάνθη... ἡ λειτουργία 

τοῦ Ἰακώβου... κατατάσσονται... εἰς τρεῖς ὁμάδας, ὡς ἀκολού-

θως: 1. Ἀνατολικὴ ὁμάς: Αὐτὴ περιλαμβάνει χειρόγραφα ἐκ-

προσωποῦντα τὴν λειτουργικὴν πρᾶξιν τῶν Ἱεροσολύμων καὶ 

τῆς ἐκκλησιαστικῆς αὐτῶν ἐπαρχίας. Σαῦτα εἶναι τὰ παλαιό-

τερα καὶ τὰ ὀλιγώτερον ἐκ τῆς βυζαντινῆς πράξεως ἐπηρεα-

                              
65  Moran, ὅ.π., pg. 144-145. 
66  Φουντούλη, ὅ.π., σελ. 71-72. 
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σθέντα. 2. Ἐνδιάμεσος ὁμάς: <Αἱ ἐπιδράσεις τῆς βυζαντινῆς 

πράξεως εἶναι ἐμφανεῖς. (Καλύπτει κυρίως τὸν ἑλλαδικὸ χῶ-

ρο.) 3. Δυτικὴ ὁμάς: Εἰς τὴν ὁμάδα ταύτην ἀνήκει σειρὰ πέντε 

χειρογράφων< γραφέντων ἐν τῇ Δύσει κατὰ τὸν ΙΣ’ αἰ. <Σὸ 

ὑπὸ τῶν χειρογράφων τούτων παρεχόμενον κείμενον εἶναι 

συγγενὲς πρὸς τὸ τῆς ἐνδιαμέσου ὁμάδος, ἀπομακρύνεται 

ὅμως ἔτι μᾶλλον τοῦ ἀρχικοῦ κειμένου, λόγῳ διαφόρων διορ-

θώσεων, προσθηκῶν ἥ ἀφαιρέσεων καὶ τῆς μεγαλυτέρας ἐπ’ 

αὐτὸ ἐπιδράσεως τῶν βυζαντινῶν λειτουργιῶν.» 
 

ε)  Ἀπὸ τὸν ΙΒ’ αἰῶνα καὶ ἑξῆς ὁ βυζαντινὸς λειτουρ-

γικὸς τύπος ἐπιβάλλεται σταδιακὰ σὲ ὁλόκληρο σχεδὸν τὸν 

χριστιανικὸ κόσμο τῆς Ἀνατολῆς. Ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Ἰακώ-

βου ἐγκαταλείπεται καὶ ἀντικαθίσταται ἀκόμη καὶ στὰ Ἱερο-

σόλυμα. Αὐτή, φυσικά, εἶναι ἡ στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία παύουν 

ὁριστικὰ οἱ διαδικασίες ἀντικαταστάσεως τοῦ ιγησάτω... 

ἀπὸ τὸ Οἱ τὰ Φερουβίμ... στὴν Ἱεροσολυμιτικὴ Θ. Λειτουργία. 

Πάντως, καὶ ἡ λήξη τοῦ φαινομένου ἀκολούθησε τὸν ἀργὸ 

ρυθμὸ διαμορφώσεως τῶν κατὰ τόπους παραδόσεων, ἑπομέ-

νως σὲ καμμία περίπτωση δὲν εἶναι σωστό, νὰ δοθῆ μία συ-

γκεκριμένη, στενὴ καὶ περιοριστικὴ χρονολόγηση γι' αὐτό. 
 

ς)  Ὅσο πολύπλοκο εἶναι τὸ ζήτημα ἀκριβοῦς καθο-

ρισμοῦ τοῦ χρόνου εἰσαγωγῆς καὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ ι-

γησάτω... στὴν Θ. Λειτουργία τοῦ Ἀδελφοθέου, ἄλλο τόσο δύ-

σκολο εἶναι νὰ ἐξακριβωθῆ ὁ χρόνος θεσπίσεως τοῦ ἀνωτέ-

ρω ὕμνου ὡς Χερουβικοῦ τῆς ἡμέρας τοῦ Μ. αββάτου. 

Εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς πρέπει νὰ ἀπορριφθῆ ὡς ἀβάσιμη ἡ 

θέση τοῦ Γ. Παπαδοπούλου, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τὸ ιγησά-

τω... ἀντικαταστάθηκε στὰ χρόνια τοῦ Ἰουστινιανοῦ ἀπὸ τὸ 

Οἱ τὰ Φερουβίμ... -στὴν Λειτουργία τοῦ Ἰακώβου- καὶ «ἔκτοτε 

ὠρίσθη νὰ ψάλλῃται ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ τῷ Μ. αββάτω...»67 

                              
67  Παπαδοπούλου Γ., ὅ.π., σελ. 81. 
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κατὰ τὴν Θ. Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου. Καμμία πηγὴ δὲ 

συνηγορεῖ γιὰ κάτι τέτοιο. Ἀντιθέτως, πολὺ κοντὰ στὴν 

πραγματικότητα φαίνεται, νὰ βρίσκεται ὁ D. Conomos μὲ τὶς 

ἕξης τρεῖς πληροφορίες: «It is known that the Ordinary Cheroubi-

kon was still used on Holy Saturday at Hagia Sophia in Constantino-

ple in the tenth century. Even the twelfth-century synaxarion typikon, 

Athens MS. 788, fails to mention the ιγησάτω... or any other Che-

roubic hymn, for this day, althouqh it is mentioned in an earlier ma-

nuscript from the Lavra on Mount Athos.»68 Παράλληλα, ὁ N. 

Moran ἀναφέρει τὸ λεγόμενο Πατμιακὸ Συπικό, τὸ ὁποῖο το-

ποθε-τεῖται χρονικὰ στὸν Ι’ αἰῶνα καὶ μαρτυρεῖ, ὅτι αὐτὸ γιὰ 

τὴν Θ. Λειτουργία τοῦ Μ. αββάτου ὁρίζει τὸν συνήθη Χε-

ρουβι-κὸ ὕμνο, τὸ Οἱ τὰ Φερουβίμ...69. 

Μὲ βάση τὰ ἀνωτέρω στοιχεῖα εἶναι λογικὸ νὰ ὑπο-

στηριχθῆ, πὼς τὸ ιγησάτω... εἰσήχθηκε στὴν τελευταία Θ. 

Λειτουργία τῆς Μ. Ἑβδομάδος καὶ ὁλόκληρου του Σριωδίου, 

τὴν ἐποχὴ περίπου κατὰ τὴν ὁποία ἐγκαταλείπεται σταδια-

κὰ ἡ Ἱεροσολυμιτικὴ μυσταγωγία καὶ ἀντικαθίσταται ἀπὸ 

τὸν βυζαντινὸ τύπο. Χρονικά, τοποθετεῖται στὸ διάστημα με-

ταξὺ τῶν ΙΑ’ - ΙΒ’ αἰώνων. Ὁπωσδήποτε, ὅμως, ὄχι νωρίτερα 

τοῦ Ι’ αἰῶνος. 

υνοψίζοντας τὴν πορεία τοῦ ιγησάτω..., ἐπισημαί-

νονται τὰ ἑξῆς: 

α) Ἡ ἀρχαιότατη Ἱεροσολυμιτικὴ Θ. Λειτουργία τοῦ 

Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου ἀρχικὰ στεροῦταν Μεγάλης Εἰσό-

δου καὶ Χερουβικοῦ ὕμνου. 

β) Σὸ τελετουργικὸ τῆς Εἰσόδου τῶν Σιμίων Δώρων 

εἰσήχθηκε μεταγενέστερα ἐκ Βυζαντινῆς ἐπιδράσεως. Χρο-

νικά, αὐτὸ θὰ μποροῦσε νὰ τοποθετηθῆ στὸ διάστημα μετα-

ξὺ τοῦ Δ’ καὶ τῶν ἄρχων τοῦ Σ’ αἰῶνος, ὅμως ὁ νεωτερισμὸς 

                              
68  Conomos, ὅ.π., σελ. 41. 
69  Moran, ὅ.π., pg. 144. 
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δὲν πρέπει νὰ ἔγινε ταυτόχρονα σὲ ὅλα τὰ κέντρα τοῦ χρι-

στιανισμοῦ, ὅπου τελοῦταν ἡ ἐν λόγω μυσταγωγία. 

γ) Γιὰ νὰ καλυφθῆ ὁ χρόνος προπαρασκευῆς τῶν Σι-

μίων Δώρων καὶ διεξαγωγῆς τῆς Μεγάλης Εἰσόδου εἰσήχθη-

κε ἀργότερα (ἀρχὲς Σ’ αἰῶνος) τὸ τροπάριο ιγησάτω πᾶσα 

σὰρξ βροτεία..., γιὰ νὰ ψάλλεται ὡς Χερουβικὸς ὕμνος. 

δ)  Ὁ ὕμνος πιθανότατα εἶναι παλαιστινιακῆς 

καταγωγῆς, δὲν γνωρίζουμε, ὅμως, τὸν ποιητή του. 

ε) Καθὼς ὁ βυζαντινὸς λειτουργικὸς τύπος καταλάμ-

βανε ἔδαφος εἰς βάρος τῶν ἄλλων, οἱ ἐπιδράσεις του πρὸς τὴν 

ἀντιοχειανὴ ἑλληνικὴ Λειτουργία ὁλοένα αὐξάνονταν, μὲ 

ἀποτέλεσμα νὰ ἀντικατασταθῆ σταδιακὰ τὸ ιγησάτω... ἀπὸ 

τὸν βυζαντινὸ Χερουβικὸ ὕμνο, τὸ Οἱ τὰ Φερουβίμ.... Αὐτὸ 

πρέπει νὰ ἐνταχθῆ στὴν περίοδο ἀπὸ τὸν Ι’ ὡς τὸν ΙΑ’ αἰῶνα. 

ς)  Ὡς τὴν ὁριστικὴ μετάβαση ἀπὸ τὸ ιγησάτω... στὸ 

Οἱ τὰ Φερουβίμ... μεσολαβεῖ μία μεταβατικὴ περίοδος, κατὰ 

τὴν ὁποία στὶς χειρόγραφες πηγὲς ἀναφέρονται παράλληλα 

καὶ οἱ δυὸ ὕμνοι. 

ζ) Σελικά, κατὰ τὸν ΙΒ’ αἰῶνα ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Ἰα-

κώβου ἀντικαταστάθηκε ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ τὴν βυζαντινή. 

Μέχρι τότε εἶχε ὁλοκληρωθῆ κατὰ τόπους καὶ ἡ ἀντικατά-

σταση τοῦ ιγησάτω... . 

η) Οἱ ἀνωτέρω ἐξελίξεις δὲν πραγματοποιήθηκαν 

ταυτόχρονα. Ἡ κάθε περιοχὴ ἀκολούθησε ἰδιαίτερη πορεία, 

διαμορφώνοντας μία τοπικὴ παράδοση. 

θ) Κατὰ τὸν ΙΑ’ - ΙΒ’ αἰῶνα ὁ Χερουβικὸς ὕμνος τῆς 

Ἱεροσολυμιτικῆς Λειτουργίας εἰσήχθηκε στὸν βυζαντινὸ λει-

τουργικὸ τύπο, στὴν Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου ἡ ὁποία τε-

λεῖται τὸ Μ. άββατο. Ἔκτοτε, ψάλλεται σὲ αὐτὴ ὡς σήμερα. 

ι) Οἱ χρονικὲς περίοδοι ποὺ ὁρίστηκαν παραπάνω εἶ-

ναι συμπεράσματα ἀπὸ παρατηρήσεις καὶ συγκρίσεις. Δυ-

στυχῶς, τίποτε δὲ μπορεῖ νὰ εἰπωθῆ μὲ βεβαιότητα, ὥσπου ἡ 

ἔρευνα στὶς πηγὲς νὰ φέρει στὸ φῶς νέα στοιχεῖα. 
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Γιὰ ποιόν, ἄραγε, λόγο διατηρήθηκε μία "σκιά" τοῦ ι-

γησάτω... στὸν βυζαντινὸ λειτουργικὸ τύπο; Ἦταν ἁπλὰ καὶ 

μόνον ἡ ἐπιθυμία συντηρήσεως τοῦ ὕμνου ὡς ἐνθύμιο τῆς 

παλαιότερης παραδόσεως ἢ μήπως τὸ ὑπὸ συζήτηση τροπά-

ριο εἶχε στοιχεῖα, γιὰ τὰ ὁποῖα οἱ ἐκκλησιαστικοὶ Πατέρες 

ἔκριναν, ὅτι ἐπιβάλλεται ἡ διάσωσή του; Ἐπιπλέον, γιατί ἐπι-

λέχθηκε ἡ Θ. Λειτουργία τοῦ Μ. αββάτου, νὰ περιθάλψει 

τὸν ὕμνο καὶ ὄχι ὁποιαδήποτε ἄλλη στιγμὴ τοῦ λειτουργικοῦ 

ἔτους; Γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα μόνο εἰκασίες καὶ προσω-

πικὲς ἀπόψεις μπορεῖ κανεὶς νὰ προτάξει. Κάποιες ἀπὸ 

αὐτές, ὅμως, εἶναι πραγματικὰ ἐνδιαφέρουσες. Κατὰ τὸν Γ. 

Παπαδόπουλο, ὁ ὕμνος «ὠρίσθη νὰ ψάλλῃται ἅπαξ τοῦ 

ἐνιαυτοῦ τῷ Μ. αββάτῳ κατὰ τὴν ἔννοιαν τοῦ λόγου "ιγη-

σάτω πᾶσα  σάρξ ...", διότι ἡ ἡμέρα αὐτὴ θεωρεῖται κατα-

παύσεως ἡμέρα»70. 

 Ἕναν αἰῶνα ἀργότερα ὁ N. Moran ἑρμηνεύει ἐκτενέ-

στερα τὸ ζήτημα, ὁμιλώντας περὶ τοῦ διττοῦ χαρακτῆρα τοῦ 

Μ. αββάτου. Ἐνῶ στὸ ξεκίνημα τῆς ἡμέρας αὐτῆς ὑπάρχουν 

ἔντονα στοιχεῖα πένθους καὶ ὀδυρμοῦ, καθὼς κλίνει πρὸς τὸ 

τέλος της, τὸ τελετουργικό της ἀναμιγνύεται μὲ ἐκφράσεις, 

ποὺ προμηνύουν τὴν Ἀνάσταση. Σὰ ἐκ διαμέτρου ἀντίθετα 

συναισθήματα, τὰ ὁποῖα γεννᾶ ἡ ὅλη ἀτμόσφαιρα τοῦ Μ. αβ-

βάτου, ἀποτυπώνονται μὲ θαυμαστὸ τρόπο στὸ Χερουβικὸ 

τῆς ἡμέρας. Οἱ πρῶτες γραμμὲς τοῦ ὕμνου ἀντανακλοῦν τὴν 

ἱερὰ σιωπὴ καὶ τὸ φόβο τῶν παρισταμένων στὸν τάφο τοῦ 

Κυρίου, καθὼς καὶ τὶς τύψεις συνειδήσεως καὶ τὴν ταπείνωση 

τῶν πιστῶν ἐνώπιον τοῦ φρικτοῦ μυστηρίου71. τὴν Ἐκκλησία 

τῆς Ἀνατολῆς δὲ θὰ χρησιμοποιοῦταν πότε -μάλιστα σὲ μία 

τόσο κρίσιμη ἡμέρα- ἕνας ὕμνος, ὁ ὁποῖος θὰ ἦταν ἄσχετος 

μὲ τὴν ἑορταζόμενη ὑπόθεση καὶ ξένος πρὸς τὸν χαρακτῆρα, 

                              
70  Παπαδοπούλου Γ., ὅ.π., σελ. 81. 
71  Moran, ὅ.π., pg. 143. 
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ποὺ αὐτὴ ἀποπνέει. Καὶ τὸ ιγησάτω... εἶναι ἕνας ἀπόλυτα 

κατάλληλος ὕμνος, γιὰ νὰ τονίσει καὶ ἐξάρει τὴν ἀτμόσφαιρα 

τῆς Θ. Λειτουργίας τοῦ Μ. αββάτου καθὼς ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ 

προσδοκᾶ τὴν Ἀνάσταση. 
 

Ὁ πίνακας δ’ παρουσιάζει τὸ πλῆρες κείμενο τοῦ Χε-

ρουβικοῦ του Μ. αββάτου ιγησάτω... χωρισμένο σὲ δέκα 

ὀκτὼ <18> στίχους. Ὅμως, ὑπάρχουν ἐλάχιστες ἀλλὰ ὑπολο-

γίσιμες διαφορὲς μεταξὺ τῶν ἐρευνητῶν, τοὺς ὁποίους ἔχει 

ὑπόψη της ἡ παροῦσα μελέτη, σχετικὰ μὲ τὴν κατὰ στίχους 

διαίρεση. Ἀκόμη, κατὰ ἐποχὲς ἐπισημαίνονται καὶ κάποιες 

παραλλαγὲς στὴν φρασεολογία τοῦ τροπαρίου. Ἔτσι: 
 

1. ιγησάτω πᾶσα σὰρξ βροτεία, 

2. καὶ στήτω μετὰ φόβου καὶ τρόμου, 

3. καὶ μηδὲν γήινον ἐν ἐαυτῇ λογιζέσθω. 

4. ὁ γὰρ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων, 

5. καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων,  

6. Φριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν 

7. προσέρχεται σφαγιασθῆναι, 

8. καὶ δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς. 

9. προηγοῦνται δὲ τούτου 

10. οἱ Φοροὶ τῶν Ἀγγέλων, 

11. μετὰ πάσης Ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας. 

12. τὰ πολυόματα Φερουβίμ, 

13. καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα εραφίμ, 

14. τὰς ὄψεις καλύπτοντα, 

15. καὶ βοῶντα τὸν ὕμνον: 

16.  Ἀλληλούϊα, 

17.  Ἀλληλούϊα, 

18.  Ἀλληλούϊα.72 
 

Πίναξ δ’:   Ἡ κατὰ στίχους διαίρεση τοῦ Φερουβικοῦ Ὕμνου τοῦ Μ. αββάτου. 

                              
72  Ἱερατικόν, σελ. 170. 
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α)  Ὁ στίχος <5> «καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων», ἀπο-

τελεῖ μεταγενέστερη προσθήκη -δὲν εἶναι ἐξακριβωμένο, πό-

τε πρωτεμφανίζεται-, ἡ ὁποία συνήθως ἀντικαθιστᾶ τὸν στί-

χο <6> «Φριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν». (Σὰ λειτουργικὰ βιβλία καὶ ὁ 

Σρεμπέλας χρησιμοποιοῦν τὴ νεώτερη ἐκδοχή. παραλείπουν 

τὸν στίχο <6> ἐνῶ σημειώνουν τὸν <5>. Ὁ Φουντούλης καὶ ὁ 

Moran παραθέτουν τὴν παλαιότερη ἐκδοχή, ποὺ παρουσιά-

ζει τὸν στίχο <6> καὶ ἀγνόει τὸν <5>. Ὁ Conomos ἔχει καὶ 

τοὺς δυὸ στίχους.73) 

β) τὸν στίχο <7> «προσέρχεται σφαγιασθῆναι», τὸ 

ρῆμα «προσέρχεται» ἀπαντᾶ καὶ «προέρχεται». (Σὴν β’ 

παραλλαγὴ δίδουν οἱ Moran καὶ Φουντούλης.) 

γ)  Ὁ στίχος <9> «προηγοῦνται δὲ τούτου» ἐμφανίζεται 

κάποτε καὶ ὡς «προηγοῦνται δὲ τούτων». (Ἀπὸ τοὺς ἐρευνητὲς 

καὶ τὶς ἄλλες ἐκδοτικὲς προσπάθειες, μόνον ὁ N. Moran κα-

ταγράφει τὸν ὕμνο μὲ τὴ δεύτερη γραφή. τηρίζεται στὸν 

κώδικα Λαύρας Γ. 3, ἕνα Ἀσματικὸν τοῦ ΙΕ’ αἰῶνος74.) 

δ) ὲ κάποιες περιπτώσεις οἱ στίχοι <9> καὶ <10> ἐκλαμ-

βάνονται ὡς ἕνας ἑνιαῖος, «προηγοῦνται δὲ τούτου οἱ Φοροὶ 

τῶν Ἀγγέλων.» (Conomos, Moran). 

ε)  Ἄλλες φορές, οἱ ὑπ’ ἀριθμὸν <14> καὶ <15> στίχοι 

θεωροῦνται ἡμιστίχια ἑνὸς στίχου, «τὰς ὄψεις καλύπτοντα, 

καὶ βοῶντα τὸν ὕμνον.» (Moran). 

ς) Μὲ ἕνα «Ἀλληλούϊα» παραθέτει τὸ τροπάριο μό-

νον ὁ Ἰ. Φουντούλης. 

                              
73  Ἐγκώλπιον τοῦ Ἀναγνώστου, ἤτοι Ἱεραὶ Ἀκολουθίαι τοῦ Ἑσπε-

ρινοῦ, τοῦ Ὄρθρου, τῆς Θ. Λειτουργίας, ἔκδοση Ἀποστολικῆς Διακονίας, 

σελ. 92. Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάς, ἔκδοση Ἀποστολικῆς Διακονίας, 

Ἀθῆναι 19788, σελ. 379. Ἱερατικόν, σελ. 170. Μέγας καὶ Ἱερὸς υνέκδημος 

Ὀρθοδόξου Φριστιανοῦ, ἐκδόσεις Ἀστήρ, Ἀθῆναι 1979, σελ. 1209-1210. Σρι-

ώδιον Κατανυκτικόν, ἐκδόσεις Φῶς, σελ. 500. Σρεμπέλα, Ἐκλογή<, σελ. 

65. Φουντούλη, ὅ.π., σελ. 100. Moran, ὅ.π., pg. 144. Conomos, ὅ.π., pg. 41. 
74  Moran, ὅ.π., pg. 143-144, 31. 
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ζ) Οἱ Σρεμπέλας καὶ Conomos, σὲ ἀντίθεση μὲ τὸν 

Moran, ἐκλαμβάνουν ὡς ἕνα στίχο τὰ τρία «Ἀλληλούϊα». 
 

Κατὰ τὴν Εἴσοδο τῶν Σιμίων Δώρων τὸ τροπάριο δια-

κόπτεται μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ στίχου <11> «μετὰ πάσης 

Ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας». τὸ ἴδιο σημεῖο σταματᾶ ἡ ἀπαγγελία 

τοῦ ὕμνου ἀπὸ τὸν ἱερέα ἐντὸς τοῦ Ἱ. Βήματος, γιὰ νὰ συνε-

χισθῆ διαλογικῶς ὑπὸ τοῦ διακόνου. 
 

Μεταξὺ τοῦ Χερουβικοῦ τοῦ Μ. αββάτου καὶ τοῦ συ-

νήθους Χερουβικοῦ ὕμνου Οἱ τὰ Φερουβίμ... ὑπάρχει ἀναμφί-

βολα κάποια θεματικὴ συγγένεια. Πολὺς λόγος ἔχει γίνει 

κατὰ καιρούς, γιὰ τὴν σχέση αὐτὴ καὶ ὅπως ἤδη ἔχει γραφῆ, 

ὁρισμένοι ὁμιλοῦν γιὰ ἐπίδραση τοῦ ιγησάτω... ἐπὶ τοῦ Οἱ 

τὰ Φερουβίμ..., ἄλλοι ὅμως πηγαίνουν μακρύτερα, δεχόμενοι, 

ὅτι τὸ δεύτερο ἀποτελεῖ ἐπιτομὴ τοῦ πρώτου. 

Ἀκόμη καὶ ἂν ἀγνοήσει κανεὶς τὶς ἀκραῖες θέσεις, ποὺ 

ἔχουν διατυπωθῆ, δὲν εἶναι δυνατόν, νὰ ἀρνηθῆ τὶς συγγε-

νεῖς ἀναφορὲς καὶ τοὺς κοινοὺς ὑπαινιγμοὺς στὰ δύο τροπά-

ρια. Καὶ οἱ δύο ὕμνοι ἀπευθύνονται στοὺς πιστοὺς («πᾶσα 

σὰρξ βροτεία» - «οἱ τὰ Φερουβὶμ εἰκονίζοντες») καὶ τοὺς προ-

τρέπουν σὲ πνευματικὴ προετοιμασία («καὶ μηδὲν γήινον ἐν 

ἑαυτῇ λογιζέσθω» - «πᾶσαν νῦν βιωτικὴν ἀποθώμεθα μέρι-

μναν»), γιὰ νὰ ὑποδεχθοῦν («προσέρχεται» - «ὑποδεξόμενοι») 

τὸν ἐπερχόμενο πρὸς τὴν θυσία («σφαγιασθῆναι καὶ δοθῆναι 

εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς») Κύριο («ὁ γὰρ Βασιλεὺς τῶν βασι- 

λευόντων» - «ὡς τὸν βασιλέα τὸν ὅλων»).  

Κοινή, ἐξάλλου, εἶναι στοὺς δύο ὕμνους ἡ εἰκόνα τῆς 

πολὺ χαρακτηριστικῆς εἰσόδου τοῦ Βασιλέως τῶν ὅλων μὲ 

τὴν ὑπερκόσμια συνοδεία τῶν ἀγγέλων («οἱ Φοροὶ τῶν Ἀγγέ-

λων, μετὰ πάσης Ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας. τὰ πολυόματα Φερου-

βίμ, καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα εραφίμ» - «ταῖς ἀγγελικαῖς τάξεσιν»). 

Ἀκόμη δὲ καὶ ἡ παρουσία τῆς μουσικῆς, τῆς ψαλμωδίας τῶν 

ἀγγέλων στὸ ιγησάτω... καὶ τῆς ἀνυμνήσεως τοῦ Σρισαγίου 
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ὕμνου ἐκ μέρους τῶν θνητῶν στὸ Οἱ τὰ Φερουβίμ..., ἀποτελεῖ 

σημεῖο, ὅπου εἶναι δυνατόν, νὰ ἐντοπισθῆ ἔντονη ὁμοιότητα 

μεταξὺ τῶν δύο τροπαρίων («καὶ βοῶντα τὸν ὕμνον» - «τὸν 

τρισάγιον ὕμνον προσάδοντες»). 
 

 

 Φερουβικὸ Μ. αββάτου ύνηθες Φερουβικὸ 
 

 

 ιγησάτω πσα σὰρξ βροτεία, Οἱ τὰ Χερουβὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες, 

 καὶ στήτω μετὰ φόβου καὶ τρόμου, ---- 

 καὶ μηδὲν γήινον ἐν ἐαυτῇ λογιζέσθω. πσαν νῦν βιωτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν, 

 ὁ γὰρ Βασιλεὺς τῶν βασιλευόντων, ὡς τὸν βασιλέα τὸν ὅλων 

 καὶ Κύριος τῶν κυριευόντων, 

 Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν 

 προσέρχεται σφαγιασθῆναι, ὑποδεξόμενοι, 

 καὶ δοθῆναι εἰς βρῶσιν τοῖς πιστοῖς. 

 προηγοῦνται δὲ τούτου δορυφορούμενον τάξεσιν. 

 οἱ Χοροὶ τῶν Ἀγγέλων, ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως 

 μετὰ πάσης Ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας. 

 τὰ πολυόματα Χερουβίμ, 

 καὶ τὰ ἑξαπτέρυγα εραφίμ, 

 τὰς ὄψεις καλύπτοντα, ---- 

 καὶ βοῶντα τὸν ὕμνον. τὸν τρισάγιον ὕμνον προσᾴδοντες, 

  Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα.  Ἀλληλούϊα. 
 

 Δ Ε Ν Ε Χ Ε Ι Α Ν Σ Ι  Σ Ο Ι Χ Ο καὶ τῇ ζωοποιῷ Σριάδι 
 

 

Πίναξ ε': υγκριτικὴ θεματικὴ παρουσίαση κατὰ στίχους τοῦ Φερουβικοῦ 

τοῦ Μ. αββάτου καὶ τοῦ συνήθους Φερουβικοῦ Ὕμνου. 

 

Παρόλα αὐτά, μεταξὺ τῶν δυὸ ὕμνων ἐντοπίζονται 

καὶ κάποιες διαφορές. Οἱ διαφορετικὲς φραστικὲς διατυπώ-

σεις γιὰ τὸ ἴδιο ἀντικείμενο καὶ οἱ πρωθυστέρως παρουσια-

ζόμενες ὅμοιες παραστάσεις ἢ ἰδέες δὲν πρέπει νὰ ἀντιμε-

τωπισθοῦν ὡς ἀντιθέσεις. Διαφορὲς ποὺ ἐντοπίζονται εἶναι: 

α) Σὸ μὲν ιγησάτω... χρησιμοποιεῖ τὴν Προστακτικὴ 

ἔγκλιση. υνεπῶς ὁ ὑμνογράφος προστάζει, περιγράφει, ἀλ-

λὰ δὲν συμμετέχει. Ἀντίθετα, ὁ ποιητὴς τοῦ Οἱ τὰ Φερουβίμ... 

προτρέπει, περιγράφει καὶ συμβιώνει τὰ γεγονότα (τὸ ρῆμα 

«ἀποθώμεθα» εὑρίσκεται σὲ πρῶτο πληθυντικὸ πρόσωπο) 

μαζὶ μὲ ὅλους τούς, παρευρισκόμενους καὶ μή, πιστούς. 
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β) τὸ Οἱ τὰ Φερουβίμ... ἀπουσιάζει κάθε ἔκφραση 

φόβου. Αὐτὲς εἶναι ἔντονες στὸ ιγησάτω... (πρβλ. τοὺς στί-

χους <2> «καὶ στήτω μετὰ φόβου καὶ τρόμου» καὶ <14> «τὰς 

ὄψεις καλύπτοντα», τοῦ τελευταίου). 

γ) Καὶ τὸ σπουδαιότερο. ἀπὸ τὸ ιγησάτω..., ποὺ ἔχει 

ἔντονο χριστολογικὸ χαρακτῆρα (φανερώνεται καθαρὰ στοὺς 

στίχους <4>, <5>, <6>), ἀπουσιάζουν ἐντελῶς οἱ Σριαδολογικὲς 

ἀναφορές, ὅπως ἐκεῖνες ποὺ ὑπάρχουν στὸ σύνηθες 

Χερουβικὸ (ὁ στίχος <3> «καὶ τῇ ζωοποιῷ Σριάδι...», ἀκόμη δὲ ἡ 

μνεία τοῦ Σρισαγίου ὕμνου). 

Ἀπὸ τὶς διαφορὲς μεταξὺ τῶν δύο τροπαρίων, μπορεῖ 

νὰ προκύψουν νέα στοιχεῖα, τὰ ὁποία ἴσως φωτίσουν ὑπὸ 

νέο πρῖσμα τὸ ζητούμενο: 

Ὁ λακωνικός, ἀλλὰ μεστός, ὕμνος Οἱ τὰ Φερουβίμ..., 

κρύβει στοιχεῖα, ποὺ ἀποδεικνύουν μία προηγμένη μορφὴ 

ὑμνογραφικῆς παραγωγῆς, ἡ ὁποία μέσα στὴν βραχύτητά 

της ἐξαντλεῖ ἄριστα τὸ θέμα της. Οἱ δὲ συγκεκριμένες λει-

τουργικὲς ἀντιλήψεις τοῦ ποιητοῦ τοῦ Οἱ τὰ Φερουβίμ... καὶ ἡ 

ἐξελιγμένη δογματικὴ ἀκρίβεια καὶ σαφήνεια τοῦ τροπαρίου 

αὐτοῦ σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν περιγραφικὴ λιτότητα τοῦ ιγη-

σάτω..., ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα, ὅτι τὸ τελευταῖο εἶναι δη-

μιούργημα μιᾶς πρώιμης περιόδου καὶ ἑπομένως, εἶναι ἀρ-

χαιότερο τοῦ συνήθους Χερουβικοῦ. 

 

Β: Μέλξπξιηπέιπ - μέλξςοΫξι - πηΫέπ 

 

Σὸ Χερουβικὸ ιγησάτω πᾶσα σὰρξ βροτεία< ἀνθο-

λογεῖται σὲ ὅλες τὶς Παπαδικὲς καὶ σὲ ὅλες σχεδὸν 

τὶς μουσικὲς Ἀνθολογίες τῆς Βυζαντινῆς καὶ Μετα-

βυζαντινῆς περιόδου, ὡς ἀναγκαῖο μέλος γιὰ τὴν 

τέλεση τῆς Θ. Λειτουργίας  τοῦ Μ. αββάτου. Μεγάλος ἀριθ-

μὸς διδασκάλων τῆς Ψαλτικῆς Σέχνης παρέδωσε ἱκανὲς με-

λοποιήσεις τοῦ τροπαρίου, τὸ ὁποῖο ὑπῆρξε ἀρκετὰ δημοφι-

τ
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λές. Κάτι τέτοιο ἐπιβεβαιώνεται ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι οἱ με-

γαλύτεροι διδάσκαλοι τῆς Ψαλτικῆς κατέγιναν στὸ νὰ πα-

ραδώσουν προσωπικὲς μελοποιήσεις τοῦ τροπαρίου. Ἡ πα-

ροῦσα ἔρευνα ἐπισήμανε <22> συνθέσεις, ἔργα <17> συνολικὰ 

μελουργῶν, οἱ ὁποῖες στὴν συντριπτική τους πλειοψηφία <16> 

ἀνήκουν στὸν Πλάγιο τοῦ Πρώτου ἦχο, κατὰ τὴν ἀρχαία πα-

ράδοση τοῦ ιγησάτω..., τέσσαρες <4> σὲ ἦχο Πρῶτο (ἡ μία 

Σετράφωνη), καὶ δύο <2> στὸν Πλάγιο τοῦ Σετάρτου. Αὐτὲς 

παρατίθενται κατωτέρω. 
 

1. Νικηφόρος Ἠθικός α’ ἥμισυ - γ’ τέταρτο ΙΓ’ αἰ.  
 

1/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 
 

Ὁ Νικηφόρος Ἠθικὸς παρέδωσε μία μελοποίηση τοῦ 

ιγησάτω< σὲ ἦχο Πλάγιο τοῦ Πρώτου. Σὸ Χερουβικὸ γνώ-

ρισε εὐρύτατη διάδοση στὶς μουσικὲς πηγές. Ἐπισημάνθηκε 

σὲ πολλὲς Ἀνθολογίες καὶ Παπαδικές. Ἐδῶ σημειώνονται οἱ 

Κουτλουμουσίου 457, β’ ἥμισυ ΙΔ’ αἰ., φ. 230β («Φερουβικὸν τῷ 

ἁγίῳ καὶ μεγάλῳ αββάτῳ, πλ. α΄»). Ἰβήρων 985, ἔτος 1425, φ. 

158β. Φιλοθέου 122, α’ ἥμισυ ΙΕ’ αἰ., φ. 236β. Κουτλουμουσίου 

456, ἕτος 1443, φ. 116α. Παντελεήμονος 1045, τέλη ΙΕ’ - ἀρχὲς 

ΙΣ’ αἰ., φ. 1β. Κουτλουμουσίου 436, ΙΣ’ αἰ., φ. 157α. Δοχειαρί-

ου 314, ΙΣ’ αἰ., φ. 35α. ίμωνος Πέτρας 1, ἀρχὲς ΙΖ’ αἰ., φ. 136α. 

Ἰβήρων 968, ἔτος 1724, φ. 184α. Ξηροποτάμου 320, ἔτος 1741, φ. 

106β. Γρηγορίου 5, τέλη ΙΖ’ αἰ., φ. 24β. Καρακάλλου 218, τέλη 

ΙΖ’ - ἀρχὲς ΙΗ’ αἰ., φ. 48β. Ἁγίου Παύλου 16, ἀρχὲς ΙΗ’ αἰ., φ. 557. 
 

2. Ἰωάννης Γλυκύς  β’ ἥμισυ ΙΓ’ – α’ τέταρτο ΙΔ’ αἰ.  
 

2/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 
 

ὲ δύο μόνο κώδικες, τὸν Ἰβήρων 984, μέσα ΙΕ’ αἰ., φ. 220β 

καὶ τὸν Φιλοθέου ἀρχὲς ΙΖ’ αἰ., φ. 134α  τὸ παρὸν μέλος τοῦ ι-

γησάτω< ἀνθολογεῖται μὲ τὶς ἑξῆς ἐνδιαφέρουσες ἀναγρα-

φές: «Σῷ ἁγίῳ καὶ μεγάλῳ αββάτῳ, ποίημα κὺρ Ἰωάννου τοῦ 

Γλυκέος, πλ. α΄» καὶ «Φερουβικὸν τῷ ἁγίῳ καὶ μεγάλῳ αββά-
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τῳ εἰς τὴν Λειτουργίαν, ποίημα κὺρ Μανουὴλ τοῦ Φρυσάφου 

καὶ κὺρ Ἰωάννου τοῦ Λαμπαδαρίου (ἐνν. τοῦ Κλαδᾶ), ψάλλεται 

εἰς ἦχον Πλάγιον τοῦ Πρώτου», ἀντίστοιχα. Ὁ καθηγητὴς Γρ. 

Θ. τάθης, καταλογογραφώντας τὰ ἀνωτέρω χειρόγραφα καὶ 

γιὰ τὶς δύο περιπτώσεις διευκρινίζει, πὼς πρόκειται γιὰ τὸ προ-

αναφερθὲν μέλος, ποὺ ἀποδίδεται στὸν Νικηφόρο Ἠθικό75. 

τὸν κώδικα Ξηροποτάμου 269, ἀρχὲς ΙΣ’ αἰ., φ. 31α 

ἐπισημαίνεται μία ἀκόμη σπουδαία ἀναγραφή, ἡ ὁποία, ἐκτὸς 

τοῦ ὅτι ἀποδίδει ἕνα ιγησάτω... στὸν Ἰωάννη Γλυκύ, διασώζει 

καὶ μία πολύτιμη μαρτυρία γιὰ τὸ τελετουργικὸ ψαλμωδήσε-

ως τοῦ ὕμνου: «Φερουβικὸν ψαλλόμενον τῷ ἁγίῳ καὶ μεγάλῳ 

αββάτῳ, λέγεται δὲ παρὰ τοῦ καλονάρχου ἐκ δευτέρου χωρὶς 

μέλους μετὰ εὐλαβείας, εἶτα ψάλλει ὁ ψάλτης αὐτὸ εἰς ἦχον 

πλ. α΄, ποίημα κυροῦ Ἰωάννου τοῦ Γλυκέος καὶ λαμπαδαρίου.»  
 

3. Θεοφάνης Καρύκης β’ τέταρτο ΙΣ’ αἰ. - 1597  
 

3/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 
 

Μία γλυκύτατη κλασσικὴ σύνθεση τοῦ Χερουβικοῦ τοῦ 

Μ. αββάτου παρέδωσε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Θεοφά-

νης Καρύκης. Ἡ μελοποίηση ἐπισημάνθηκε στοὺς ἁγιορειτι-

κοὺς κώδικες Δοχειαρίου 324, ἔτος 1686, φ. 169α. Παντελεή-

μονος 959, τέλος ΙΖ’ αἰ., φ. 98β. Κουτλουμουσίου 379, μέσα ΙΗ’ 

αἰ., φ. 134α. Δοχειαρίου 338, ἔτος 1767, φ. 242α. Ἁγίου Παύλου 

132, ἔτος 1774, φ. 602α. 
 

4. Φρυσάφης ὁ νέος τέλη α’ τετάρτου - δ’ τέταρτο ΙΖ’ αἰ.  
 

4/α Ἦχος Πρῶτος 
 

Σοῦ νέου Χρυσάφη ἐπισημάνθηκαν τρεῖς μελοποιήσεις 

τοῦ ιγησάτω<, μία σὲ ἦχο Πρῶτο καὶ δύο σὲ ἦχο Πλάγιο 

τοῦ Πρώτου. Ἡ μελοποίηση σὲ Πρῶτο ἦχο ἐπισημάνθηκε μό-

                              
75  Βλ. τάθη, Σὰ Φειρόγραφα..., τόμος Γ’, σελ. 815, 529, ἀντίστοιχα. 
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νο στὸν κώδικα Δοχειαρίου 363, β’ ἥμισυ ΙΗ’ αἰ., φ. 133β. τὸ 

παρὸν corpus συμπεριλαμβάνεται μὲ ἐπιφύλαξη. 
 

5/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 
 

Ἡ πρώτη ἀπὸ τὶς δύο μελοποιήσεις τοῦ νέου Χρυσάφη 

σὲ ἦχο Πλάγιο τοῦ Πρώτου ἀνθολογεῖται στοὺς κώδικες Ἰβή-

ρων 949, τέλη ΙΖ’ - ἀρχὲς ΙΗ’ αἰ., φ. 144α. Ξηροποτάμου 362, 

ἔτος 1725, φ. 4α. Δοχειαρίου 376, ΙΗ’ αἰ., φ. 248α. 
 

6/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 
 

ὲ ἕναν μόνο κώδικα, τὸν Παντελεήμονος 1010, β’ ἥμι-

συ ΙΗ’ αἰ., ἀνθολογοῦνται ταυτόχρονα καὶ τὰ δύο ιγησάτω..., 

τὸ ἕνα ὡς Χερουβικὸ στὴν ἑνότητα τῶν Χερουβικῶν (φ. 164β), 

τὸ ἄλλο ὡς Κοινωνικὸ στὴν ἑνότητα τῶν Κοινωνικῶν. 
 

5. Μπαλάσιος Ἱερεύς τέλη α’ τετάρτου ΙΖ’ αἰ - 1700 (;)  
 

7/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 
 

Ὁ Μπαλάσιος Ἱερεύς, Οἰκονόμος καὶ Νομοφύλαξ τῆς 

ΜΧΕ παρέδωσε μία μελοποίηση τοῦ Χερουβικοῦ καὶ Κοινω-

νικοῦ τοῦ Μ. αββάτου, ἡ ὁποία εἶναι ἡ πλέον διαδεδομένη 

στὶς ἁγιορειτικὲς μουσικὲς πηγές. Ἐδῶ σημειώνονται μόνον 

οἱ ταυρονικήτα 165, μεταξὺ 1665-1685, φ. 322α. Καρακάλλου 

234, ἕτος 1685, φ. 188β. Ἰβήρων 970, ἔτος 1686, φ. 192α. Καρα-

κάλλου 218, τέλη ΙΖ’ - ἀρχὲς ΙΗ’ αἰ., φ. 48β. Ἰβήρων 949, τέλη 

ΙΖ’ - ἀρχὲς ΙΗ’ αἰ., φ. 144α. Ἁγίου Παύλου 16, ἀρχὲς ΙΗ’ αἰ., φ. 

562α. Ξηροποτάμου 320, ἔτος 1741, φ. 106β. Γρηγορίου 35, μέ-

σα ΙΗ’ αἰ., φ. 234α. Ξηροποτάμου 380, ἔτος 1759, φ. 339. Δοχει-

αρίου 338, ἔτος 1767, φ. 242β. Παντελεήμονος 1012, ἔτος 1768, 

φ. 174α. Ἁγίου Παύλου 132, ἔτος 1774, φ. 602α. Ξενοφῶντος 

123, β’ ἥμισυ ΙΗ’ αἰ., φ. 493α. Παντελεήμονος 927, β’ ἥμισυ ΙΗ’ 

αἰ., φ. 125βα. Δοχειαρίου 376, ΙΗ’ αἰ., φ. 248β. Κουτλουμουσίου 

434, γ’ τέταρτο ΙΗ’ αἰ., φ. 105α.  Διονυσίου 571, ἕτος 1807, φ. 

254β καὶ ἀλλοῦ. 
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6. Πέτρος  Μπερεκέτης γ’ τέταρτο ΙΖ’ - α’ τέταρτο ΙΗ’ αἰ.  
 

8/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Σετάρτου 
 

Πρωτοτυπώντας καὶ πάλι ὁ Μπερεκέτης, παραδίδει με-

λοποίηση τοῦ ιγησάτω< σὲ ἦχο Πλάγιο τοῦ Σετάρτου. Ἡ 

σύνθεση ἐπισημάνθηκε στοὺς ἑξῆς ἁγιορειτικοὺς κώδικες: 

Κουτλουμουσίου 379, μέσα ΙΗ’ αἰ., φ. 183β. Ἰβήρων 998, μέσα 

ΙΗ’ αἰ., φ. 170α. Παντελεήμονος 954, μέσα ΙΗ’ αἰ., φ. 82β. ταυ-

ρονικήτα 234, μέσα - β’ ἥμισυ ΙΗ’ αἰ., φ. 267α. Δοχειαρίου 338, 

ἔτος 1767, φ. 243α. Ἁγίου Παύλου 132, ἔτος 1774, φ. 602α. Ξη-

ροποτάμου 302, β’ ἥμισυ ΙΗ’ αἰ., φ. 79α. Ξενοφῶντος 123, β’ 

ἥμισυ ΙΗ’ αἰ., φ. 493α. 
 

7. Ἰγνάτιος Ἁγιορείτης τέλη ΙΖ’ - γ’ τέταρτο ΙΗ’ αἰ.,  
 

9/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 
 

τὸν Δοχειαρίου 376, ΙΗ’ αἰ., φ. 250β ἀνθολογεῖται μία 

μελοποίηση ιγησάτω... ἐπ’ ὀνόματι τοῦ ἁγιορείτου μελουρ-

γοῦ Ἰγνατίου Ἱερομονάχου. Δὲν ἐντοπίσθηκε σὲ ἄλλη πηγή. 
 

8. ταυρῆς τέλη ΙΖ’ - δ’ τέταρτο ΙΗ’ αἰ.,  
 

10/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 
 

Ὁ ἀγνώστων λοιπῶν στοιχείων μελουργὸς ταυρῆς, ὁ 

ὁποῖος παρέδωσε μία ἐνδιαφέρουσα μελοποίηση τοῦ ιγησά-

τω... σὲ ἦχο Πλάγιο τοῦ Πρώτου, εἶναι καὶ γραφεὺς τοῦ κώδι-

κος Ξηροποτάμου 376. τὸ αὐτόγραφό του, ποὺ ὑπογράφει τὸ 

ἔτος 1772, δὲν παραδίδεται τὸ ιγησάτω..., τὸ ὁποῖο ἐπισημάν-

θηκε στοὺς κώδικες Ἰβήρων 981, ἀρχὲς ΙΗ’ αἰ., σ. 243 καὶ Παν-

τελεήμονος 952, β’ ἥμισυ ΙΗ’ αἰ., φ. 168α. 
 

9. Θεοδόσιος Ἱεροδιάκονος Φῖος α’ - δ’ τέταρτο ΙΗ’ αἰ.  
 

11/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 
 

Ὁ Θεοδόσιος Ἱεροδιάκονος Χῖος, δάσκαλος τοῦ Δημη-

τρίου Λώτου, μελοποίησε δύο ιγησάτω..., τὰ ὁποῖα ἀνθολο-
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γοῦνται στὰ μουσικὰ αὐτόγραφα τοῦ τελευταίου: Δοχειαρίου 

338, ἔτος 1767, φ. 243β. Ἁγίου Παύλου 132, ἔτος 1774, φ. 602α. 

Ξηροποτάμου 330, ἔτος 1781-1782, φ. 261α. Ξηροποτάμου 305, 

τέλη ΙΗ’ - ἀρχὲς ΙΘ’ αἰ., φ. 196α.  
 

12/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου   (συνοπτικόν) 
 

τοὺς κώδικες Ἁγίου Παύλου 132, ἔτος 1774, φ. 602β 

καὶ Ξηροποτάμου 330, ἔτος 1781-1782, φ. 261β ὁ Λῶτος παρα-

δίδει καὶ δεύτερο ιγησάτω... τοῦ Θεοδοσίου. Αὐτὸ στὸ 

Ξηροποταμινὸ χειρόγραφο χαρακτηρίζεται ὡς «συνοπτικόν». 
 

10. Ἀναστάσιος Ραψανιώτης α’ - δ’ τέταρτο ΙΗ’ αἰ. 
 

13/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Σετάρτου 
 

Ἡ μελοποίηση ἐπισημάνθηκε σὲ ἕναν μόνο κώδικα, 

τὸν Ξενοφῶντος 123, β’ ἥμισυ ΙΗ’ αἰ., φ. 493α. 
 

11. Δανιὴλ Πρωτοψάλτης μέσα α’ τετάρτου ΙΗ’ αἰ. - 1789 
 

14/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 
 

Σὸ παρὸν μέλος τοῦ Δανιὴλ εἶναι κάπως πιὸ διαδεδο-

μένο ἀπὸ τὸ Χερουβικό του τῆς Μ. Πέμπτης. Σὸ ἔργο ἀνθολο-

γεῖται στοὺς κώδικες: Ξηροποτάμου 330, ἔτος 1781 -1782, φ. 

260β. Ξηροποτάμου 377, τέλη ΙΗ’ αἰ., φ. 77α. Ξηροποτάμου 

385, τέλη ΙΗ’ αἰ., φ. 210β.  Ξηροποτάμου 385, τέλη ΙΗ’ αἰ., φ. 

210β.  Γρηγορίου 19, τέλη ΙΗ’ αἰ., φ. 323β. Ξηροποτάμου 299, 

περὶ τὸ 1810, φ. 511α.  Δοχειαρίου 341, ἔτος 1822, φ. 294β. Δο-

χειαρίου 353, ἀρχὲς ΙΘ’ αἰ., φ. 278β καὶ ἀλλοῦ. 
 

12. Πέτρος Πελοποννήσιος δ’ δεκαετία ΙΗ’ αἰ. - 1778 
 

15/α Ἦχος Πρῶτος Σετράφωνος 
 

Ὁ Πέτρος Λαμπαδάριος τῆς ΜΧΕ παρέδωσε δύο μελο-

ποιήσεις τοῦ ιγησάτω..., ἐκ τῶν ὁποίων ἡ μία σὲ Πρῶτο ἦχο. 

Σὸ ἔργο αὐτὸ ἐπισημάνθηκε σὲ λίγους σχετικὰ κώδικες, τοὺς 
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ἑξῆς: Ξηροποτάμου 366, μέσα ΙΗ’ αἰ., φ. 8α («ἦχος Πρῶτος Σε-

τράφωνος»). Ξενοφῶντος 123, β’ ἥμισυ ΙΗ’ αἰ., φ. 493α («ἦχος 

Πρῶτος Σετράφωνος»). Δοχειαρίου 350, τέλη ΙΗ’ αἰ., φ. 177α. 

Δοχειαρίου 356, ἀρχὲς ΙΘ’ αἰ., φ. 275α. Δοχειαρίου 341, ἔτος 

1822, φ. 295α. Κουτλουμουσίου 424, α’ τέταρτο ΙΘ’ αἰ., φ. 89α. 
 

16/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 
 

Ἰδαίτερα διαδεδομένο στὶς πηγὲς εἶναι τὸ δεύτερο ιγη-

σάτω... τοῦ Πέτρου Πελοποννησίου, τὸ ὁποῖο παραδίδεται χω-

ρὶς ἰδιαίτερες ἀναγραφές. τὸν Ξηροποτάμου 385, τέλη ΙΗ’ 

αἰ., ἀνθολογεῖται δύο φορές, στὰ φ. 138α καὶ 211β, τὴν τελευ-

ταία ἀπὸ ἄλλον γραφέα. Πρόκειται, ὅμως, γιὰ τὸ ἴδιο μέλος. 

Μόνο στὸν Δοχειαρίου 341, ἔτος 1822, καταγράφονται ταυτό-

χρονα καὶ οἱ δύο μελοποιήσεις τοῦ Πέτρου (ἡ παροῦσα στὸ φ. 

295α). Ἐκτὸς αὐτῶν, τὸ ἔργο ἀνθολογεῖται καὶ στὰ χειρόγρα-

φα Ἁγίου Παύλου 132, ἔτος 1774, φ. 602α. Ξηροποτάμου 330, 

ἔτος 1781-1782, φ. 262α. Γρηγορίου 11, τέλη ΙΗ’ αἰ., φ. 319α. Δο-

χειαρίου 359, τέλη ΙΗ’ αἰ., φ. 236β. Ξενοφῶντος 144, ἔτος 1808, 

φ. 185β. Ξηροποτάμου 299, περὶ τὸ 1810, φ. 512α. Παντελεήμονος 

977, περὶ τὸ 1815 - 1820, φ. 286α. Διονυσίου 645, μέσα ΙΘ’ αἰ., φ. 358.  

 
13. Ἰάκωβος Πρωτοψάλτης α’ ἥμισυ ΙΗ’ αἰ. - 1800  
 

17/α Ἦχος Πρῶτος 
 

Δύο μελοποιήσεις τοῦ ιγησάτω... παρέδωσε καὶ ὁ Ἰά-

κωβος Πρωτοψάλτης. Ἡ πρώτη ἐπισημάνθηκε σὲ τρεῖς μόνον 

ἁγιορειτικοὺς κώδικες τοῦ ΙΘ’ αἰῶνος: Ἁγίου Παύλου 432, 

ἔτος 1882, φ. 256α. Ἁγίου Παύλου 301, β’ ἥμισυ ΙΘ’ αἰ., φ. 279β 

καὶ Δοχειαρίου 1240, μέσα ΙΘ’ αἰ., φ. 708α. 
 

18/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 
 

Ἡ δεύτερη μελοποίηση τοῦ Νῦν αἱ Δυνάμεις... σὲ ἦχο 

Πλάγιο τοῦ Πρώτου γνώρισε εὐρύτερη ἀνθολόγηση στὶς πη-

γές, ἐνῶ ἀκόμη καὶ σήμερα εἶναι ἰδιαίτερα προσφιλὴς καὶ ἐν 
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χρήσει στὴν λατρευτικὴ πράξη. Ἐδῶ σημειώνουμε μόνο τοὺς 

κώδικες Ἰβήρων 981, μέσα ΙΗ’ αἰ., φ. 246α. Παντελεήμονος 

1024, α’ ἥμισυ ΙΘ’ αἰ., φ. 58α. Διονυσίου 808, α’ ἥμισυ ΙΘ’ αἰ., φ. 

602α. Δοχειαρίου 362, περὶ τὸ 1840, φ. 155α.  
 

14. Δημήτριος Λῶτος 1734 - μετὰ τὸ 1811  
 

19/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου   (συνοπτικόν) 
 

Ὁ Δημήτριος Λῶτος παρέδωσε τὴν παροῦσα μελοποί-

ησή του στὰ δύο μουσικὰ αὐτόγραφά του μὲ τὴν διευκρίνιση 

«ἡμέτερον» (Ἁγίου Παύλου 132, ἔτος 1774, φ. 602α. Ξηροπο-

τάμου 330, ἔτος 1781-1782, φ. 262β). Καὶ στοὺς δύο κώδικες, ὁ 

Λῶτος χαρακτηρίζει τὸ ἔργο του «συνοπτικόν». 
 

15. Φουρμούζιος Φαρτοφύλαξ 1770 - 1840 
 

20/α Ἦχος Πρῶτος 
 

Μία μελοποίηση τοῦ ιγησάτω... σὲ ἦχο Πρῶτο παρέ-

δωσε καὶ ὁ πολὺς Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ τῆς ΜΧΕ, ὅμως, 

δὲν εἶναι διαδεδομένη στὶς χειρόγραφες πηγές. Ἐντοπίσθηκε 

μόνο στὸν κώδικα Δοχειαρίου 1240, μέσα ΙΘ’ αἰ., φ. 712. 
 

16. Θεόδωρος Υωκαεύς 1790 - 3/10/1851  
 

21/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 
 

Ἡ μελοποίηση ἐπισημάνθηκε σὲ ἕναν μόνο κώδικα, 

τὸν Ἁγίου Παύλου 432, ἔτος 1882, φ. 256α. 
 

17. Γεώργιος Ἱερεὺς Ρύσιος τέλη ΙΗ’ αἰ. - 1865  
 

22/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 
 

Ἡ μελοποίηση ἐπισημάνθηκε χωρὶς ἰδιαίτερους χαρα-

κτηρισμοὺς σὲ δύο Διονυσιάτικους κώδικες, τὸν 695, ἔτος 1834, 

φ. 79 καὶ τὸν 729, τέλη ΙΘ’ αἰ., φ. 344, καθὼς ἐπίσης στὸν 

Ἁγίου Παύλου 46, ἔτος 1874, φ. 168α. 
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Κλείνοντας τὴν μικρὴ αὐτὴ ἐργασία γιὰ τὸ Χερουβικὸ 

ιγησάτω πᾶσα σὰρξ βροτεία< τοῦ Μ. αββάτου παραθέτουμε 

καὶ ἕναν συνοπτικὸ πίνακα μελοποιῶν καὶ μελοποιήσεων: 

 
  

 1. Νικηφόρος Ἠθικός 1/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 

 2. Ἰωάννης Γλυκύς 2/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 

 3. Θεοφάνης Καρύκης 3/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 

 4. Χρυσάφης ὁ νέος 4/α Ἦχος Πρῶτος 

   5/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 

   6/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 

 5. Μπαλάσιος Ἱερεύς 7/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 

 6. Πέτρος  Μπερεκέτης 8/α Ἦχος Ἦχος Πλάγιος τοῦ Σετάρτου 

 7. Ἰγνάτιος Ἁγιορείτης 9/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 

 8. ταυρῆς 10/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 

 9. Θεοδόσιος Ἱεροδ/νος Χῖος 11/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 

   12/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου (συνοπτικόν) 

10. Ἀναστάσιος Ραψανιώτης 13/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Σετάρτου 

11. Δανιὴλ Πρωτοψάλτης 14/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 

12. Πέτρος Πελοποννήσιος 15/α Ἦχος Πρῶτος Σετράφωνος 

   16/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 

13. Ἰάκωβος Πρωτοψάλτης 17/α Ἦχος Πρῶτος 

   18/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 

14. Δημήτριος Λῶτος 19/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου (συνοπτικόν) 

15. Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ 20/α Ἦχος Πρῶτος 

16. Θεόδωρος Φωκαεύς 21/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 

17. Γεώργιος Ἱερεὺς Ρύσιος 22/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 

 

 

Πίναξ στ’:    Οἱ μελοποιοὶ76 τοῦ Φερουβικοῦ ὕμνου τοῦ Μ. αββάτου 

καὶ οἱ μελοποιήσεις τους. 

 

                              
76  Ὑπενθυμίζεται, πὼς γιὰ βιογραφικὰ καὶ ἄλλα στοιχεῖα σχε-

τικὰ μὲ τοὺς μελουργούς, ὁ ἐνδιαφερόμενος παραπέμπεται στὴν διδα-

κτορικὴ διατριβὴ τοῦ γράφοντος: Κ. Χ. Καραγκούνη, Ἡ Παράδοση καὶ 

Ἐξήγηση τοῦ Μέλους τῶν Φερουβικῶν<, Ἀθῆναι 2003. 
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Ϋ: σωρξΫοΩσιέπ 
 

 

1.   Μεγίστης Λαύρας 1024, φ. 333β - 334α. 

Φερουβικὸ Νικηφόρου Ἠθικοῦ. 
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2.   Μεγίστης Λαύρας 1024, φ. 334β - 335α. 

Φερουβικὸ Μπαλασίου Ἱερέως. 
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3.   Μεγίστης Λαύρας 1024, φ. 335β - 336α. 

Φερουβικὸ Πέτρου Μπερεκέτου. 
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4.   Μεγίστης Λαύρας 1024, φ. 336β - 337α. 

Φερουβικὸ Πέτρου Μπερεκέτου. 



98 Κ. Φ. Καραγκούνης, ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙ ΣΟΤ ΦΕΡΟΤΒΙΚΟΤ ΤΜΝΟΤ 

 

 

 

5.   Μεγίστης Λαύρας 1024, φ. 337β - 338α. 

Φερουβικὸ Θεοφάνους Καρύκη. 
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6.   Μεγίστης Λαύρας 1024, φ. 338β - 339α. 

Φερουβικὸ Ἰγνατίου Ἱερομονάχου. 
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7.   Μεγίστης Λαύρας 1024, φ. 339β - 340α. 

Φερουβικὸ Ἰγνατίου Ἱερομονάχου (τέλος). 
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8, 9.   Μαρκιανῆς Βιβλιοθήκης Βενετίας Gr. II, 154 (= 442), φ. 95α - 95β. 

Σὸ ιγησάτω... κατὰ τὴν Κρητικὴ Ψαλτικὴ Παράδοση 

(β’ ἥμισυ ΙΕ’ – α’ ἥμισυ ΙΖ’ αἰ.). 
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10, 11.  Μαρκιανῆς Βιβλιοθήκης Βενετίας Gr. II, 154 (= 442), φ. 96α - 96β. 

Σὸ ιγησάτω... κατὰ τὴν Κρητικὴ Ψαλτικὴ Παράδοση 

(β’ ἥμισυ ΙΕ’ – α’ ἥμισυ ΙΖ’ αἰ.). 
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12.  Μαρκιανῆς Βιβλιοθήκης Βενετίας Gr. II, 154 (= 442), φ. 97α. 

Σὸ ιγησάτω... κατὰ τὴν Κρητικὴ Ψαλτικὴ Παράδοση 

(β’ ἥμισυ ΙΕ’ – α’ ἥμισυ ΙΖ’ αἰ.). 



 

 



 

Νςμ Αι ΔςμΩμέιπ Σωμ ξςοΩμωμ…  
 

ξ ΧέοξςΪικξ ΤΜΝΟ 
Σηπ ΘέιΩπ ΛέιρξςοΫιΩπ ποξηΫιΩπμέμωμ άωοωμ 

 

 

Ω: ρέλέρξςοΫικξ - ΙπρξοιΩ - ΤμμξλξΫιΩ 
 

Σὸ τροπάριο Νῦν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν... εἶναι ὁ 

ὕμνος, ποὺ ψάλλεται ἀντὶ Χερουβικοῦ στὴν ἐν χρή-

σει σήμερα Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων 

τοῦ βυζαντινου λειτουργικοῦ τύπου77 καὶ χρησιμο-

ποιοῦταν γιὰ τὸν ἴδιο ρόλο στὴν Ἱεροσολυμιτικὴ Προηγια-

σμένη, ποὺ φέρoνταν στὸ ὄνομα τοῦ Ἁγ. Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφο-

θέου78. τὶς τυπικὲς διατάξεις τῆς βυζαντινῆς Προηγιασμένης 

ὁρίζονται τὰ ἑξῆς, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν τὸ τελετουργικὸ τῆς 

προετοιμασίας τῆς Μεγάλης Εἰσόδου, τὴν ὥρα ποὺ ψάλλεται 

τὸ Νῦν αἱ δυνάμεις...: 
 

Ὁ ἱερεύς: ἐκφώνως. 

 Κατὰ τὴν δωρεὰν τοῦ Χριστοῦ σου... 

Ὁ διάκονος: προσκυνήσας, ὡς εἴρηται, εἰσέρχεται διὰ τῆς 

                              
77  Ἡ θέσπιση τῆς Θ. Λειτουργίας Προηγιασμένων Δώρων τοῦ 

βυζαντινοῦ λειτουργικοῦ τύπου ὁριοθετεῖται ἀπὸ τρεῖς κανόνες υνόδων. 

Σοῦ ΜΘ’ κανόνος τῆς ἐν Λαοδικεία («Ὅτι οὐ δεῖ ἐν Σεσσαρακοστῇ ἄρτον 

προσφέρειν, εἰ μὴ ἐν άββασι καὶ Κυριακαῖς μόνον.») τοῦ ΝΑ’ τῆς ἰδίας 

(«Ὅτι οὐ δεῖ ἐν Σεσσαρακοστῇ μαρτύρων γεννέθλια ἐπιτελεῖν, ἀλλὰ τῶν 

ἁγίων μαρτύρων τὰς μνήμας ποιεῖν ἐν τοῖς άββασι καὶ ταῖς Κυριακαῖς.») 

καὶ τοῦ ΝΒ’ κανόνος τῆς ἐν Σρούλλω υνόδου, ὁ ὁποῖος ὁρίζει ἡ Προηγι-

ασμένη, νὰ τελεῖται «ἐν πάσαις ταῖς τῆς ἁγίας Σεσσαρακοστῆς τῶν 

νηστειῶν ἡμέραις, παρεκτὸς αββάτου καὶ Κυριακῆς καὶ τῆς ἁγίας τοῦ 

Εὐαγγελισμοῦ ἡμέρας». Βλ. Φουντούλη, ὅ.π., σελ. 151-152. 
78  Ἡ Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων τοῦ ἱεροσολυμιτι-

κοῦ τύπου τελοῦταν μέχρι τὸν ΙΒ΄ αἰῶνα στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ τὸ ινᾶ. Βλ. 

σχετικὰ Φουντούλη, ὅ.π., σελ. 427-503. 

τ
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νοτίου Πύλης ἐντὸς τοῦ ἱεροῦ Βήματος καὶ κα-

ταλαμβάνει τὴν οἰκείαν θέσιν παρὰ τὸν Ἱερέα. 

 Καὶ ψάλλεται ὑπὸ τοῦ χοροῦ ἀργῶς καὶ 

κατανυκτικῶς εἰς ἦχον πλ. β’, ἀντὶ τοῦ 

χερουβικοῦ τὸ ἑπόμενον. 

 Νῦν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σὺν ἡμῖν ἀο-

ράτως λατρεύουσιν. Ἰδοὺ γὰρ εἰσπορεύεται ὁ 

Βασιλεὺς τῆς δόξης.  

 ὅπερ ἀναγινώσκει καὶ ὁ Ἱερεὺς μυστικῶς (ἐκ γ') 

ἔμπροσθεν τῆς ἁγίας Σραπέζης προσκυνῶν τρίς, 

μετὰ τοῦ Διακόνου. 

Ὁ ἱερεύς: Σοῦ ἀνωτέρω ψαλλομένου, θυμιᾷ τὴν ἁγίαν Σρά-

πεζαν, τὴν ἁγίαν Πρόθεσιν καὶ εἶτα ἵσταται εἰς 

τὴν Ὡραίαν Πύλην, θυμιάζων τὸν λαὸν κατὰ τὰ 

διατεταγμένα καὶ λέγων καθ' ἑαυτὸν τό. 

 Δεῦτε προσκυνήσωμεν... (ἐκ γ'), 

 τὸν Ν' Χαλμόν, 

 καὶ φθάσας εἰς τὸν στίχον Σότε εὐδοκήσεις θυ-

σίαν... εἰσέρχεται εἰς τὸ ἱερὸν Βῆμα καὶ προσκυ-

νήσαντες τρὶς μετὰ τοῦ Διακόνου τὴν ἁγίαν 

Σράπεζαν, λέγοντες καθ' ἑαυτούς. 

  Ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ… (ἐκ γ') 

 ἔρχονται εἰς τὴν Ὡραίαν Πύλην, καὶ λαβόντες 

συγχώρησιν παρὰ τοῦ λαοῦ, ἀπέρχονται εἰς τὴν 

πρόθεσιν καὶ προσκυνοῦντες τὰ Ἅγια λέγουν 

μόνον τό. 

 Δι' εὐχῶν... 

 Βαθείας δὲ σιγῆς γενομένης καὶ πάντων προσ-

πεσόντων ἕως ἐδάφους, καὶ λέγοντες καθ' ἑαυ-

τοὺς Δι' εὐχῶν... ἐξέρχονται ἐκ τῆς βορείου Πύ-

λης τοῦ ἱεροῦ Βήματος, καὶ ὁ μὲν Διάκονος προ-

ηγεῖται μετὰ λαμπάδος καὶ θυμιατοῦ θυμιῶν 

ἀθορύβως. 
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Ὁ ἱερεύς: φέρων τὸν Ἀέρα ἐπὶ τῆς κεφαλῆς καὶ κρατῶν 

διὰ τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ τὸ 

ἱερὸν Δισκάριον καὶ διὰ τῆς Ἀριστερᾶς τὸ ἅγιον 

Ποτήριον, οὐδὲν ἕτερον λέγων εἰ μὴ μόνον 

μυστικῶς τὸ Δι' εὐχῶν..., εἰσέρχονται χωρὶς 

ἑλιγ-μῶν κατ' εὐθεῖαν διὰ τῆς Ὡραίας Πύλης, 

εἰς τὸ ἱερὸν Βῆμα. 

 Ἐκεῖ ὁ Ἱερεὺς ἀποθέτων τὰ Ἅγια ἐπὶ τῆς ἁγίας 

Σραπέζης, ἀφαιρεῖ ἀπ' αὐτῶν τὰ καλύμματα 

καὶ ἀποθέτει αὐτὰ εἰς τὸ δεξιὸν μέρος. 

 Μετὰ τοῦτο δὲ λαβῶν τὸν Ἀέρα μόνον καὶ θυ-

μιάσας αὐτόν, σκεπάζει δι' αὐτοῦ τὰ Ἅγια.  

 Εἶτα θυμιάσας αὐτὰ τρίς, λέγει τὸ τέλος τοῦ Ν' 

Χαλμοῦ. 

 Σότε ἀνοίσουσιν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριόν σου…. 

 καὶ ἀσπασάμενος τὰ Ἅγια λέγει τό. Δι' εὐχῶν... 

Ὁ β’ χορός: ψάλλων, ἐξακολουθεῖ τὸ διακοπὲν μέλος.  

 Ἰδοὺ θυσία μυστική, τετελειωμένη, δορυφορεῖ-

ται. Πίστει καὶ πόθω προσέλθωμεν, ἵνα μέτοχοι 

ζωῆς αἰωνίου γενώμεθα. Ἀλληλούϊα. Ἀλλη-

λούϊα. Ἀλληλούϊα. 79 
 

Γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο τελεῖται ἡ Μεγάλη Εἴσοδος 

στὴ Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων, γιὰ τὴν σχέση τῆς 

Εἰσόδου μὲ τὰ ψαλλόμενα καὶ τῶν τελευταίων μὲ τὰ τελού-

μενα, ὁ Κωνσταντῖνος Πρωτοψάλτης γράφει: «Παρελάβομεν 

ἔθος ἀρχαῖον καὶ σεμνὸν τῆς Ἐκκλησίας, ἅμα εἰπεῖν τὸν Χάλ-

την τὸ "ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης", ἐξελθόντος τοῦ Ἱερέως μετὰ 

τῶν Προηγιασμένων Ἁγίων ἐπὶ κεφαλῆς ἐν σιωπῇ, σιωπᾶν καὶ 

τὸν Χάλτην μικρόν, ἕως οὗ εἰσέλθῃ εἰς τὸ Βῆμα ὁ Ἱερεύς, ἵνα 

                              
79  Μεγάλη Σεσσαρακοστή, Αἱ καθ’ ἡμέραν Ἀκολουθίαι καὶ ἡ Θεία 

Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων, ἐκδόσεις Βασ. Ρηγοπούλου, Θεσ-

σαλονίκη 19823, σελ. 227-229. 
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δείξωμεν ὅτι τὰ ὑπερφυῆ σιγῇ τιμᾶσθαι χρῆ, εἶτα δὲ πάλιν 

ἐξακολουθεῖν.»80 

Ἔτσι ἔχει τὸ τελετουργικὸ καὶ ἡ ἑρμηνεία τῆς Εἰσόδου 

τῶν Προηγιασμένων Δώρων κατὰ τὴν ὁμώνυμη Θ. Λειτουρ-

γία, κατὰ τὴν στιγμὴ ποὺ ψάλλεταὶ ὁ ἐδῶ ἐξεταζόμενος Χε-

ρουβικὸς ὕμνος αὐτῆς, τὸ Νῦν αἱ δυνάμεις... .Σί στοιχεῖα ἔχει, 

ὅμως, ἡ ἔρευνα στὴ διάθεσή της γιὰ τὴν ἐμφάνιση καὶ ἐξέλι-

ξη τοῦ τροπαρίου αὐτοῦ; 

Χάρη στὴ μαρτυρία τοῦ Πασχαλίου Φρονικοῦ81 παρέχε-

ται ἡ δυνατότητα, νὰ προσεγγισθῆ χρονικὰ ἡ ἐμφάνιση τοῦ 

ὕμνου καὶ νὰ ἀποφευχθοῦν εἰκασίες καὶ συνειρμικὰ συμπε-

ράσματα. ύμφωνα μὲ αὐτή, τὸ Νῦν αἱ δυνάμεις... εἰσήχθη 

στὴ Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων τὸ ἔτος 612 μ.Χ. ἐπὶ πα-

τριαρχείας εργίου Κωνσταντινουπόλεως82: «Σούτῳ τῷ ἔτει 

ἐπὶ τεργίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως ἀπὸ τῆς πρώ-

της ἑβδομάδος τῶν νηστειῶν ἰνδικτιῶνος δ', ἤρξατο ψάλλε-

σθαι μετὰ τὸ "Κατευθυνθήτω..." ἐν τῷ καιρῷ τοῦ εἰσάγεσθαι 

τὰ προηγιασμένα δῶρα εἰς τὸ θυσιαστήριον ἀπὸ τοῦ σκευοφυ-

λακίου. μετὰ τὸ εἰπεῖν τὸν ἱερέα "Κατὰ τὴν δωρεὰν τοῦ Φρι-

στοῦ σου..." εὐθέως ἄρχεται ὁ λαός. "Νῦν αἱ δυνάμεις τῶν 

οὐρανῶν...". Σοῦτο οὐ μόνον ἐν ταῖς νηστείαις προηγιασμένων 

ψάλλεται, ἀλλὰ καὶ ἐν ἄλλαις ἡμέραις, ὁσάκις ἅν προηγια-

σμένη γίνῃται.»83 

                              
80  Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, Συπικὸν Ἐκκλησιαστικὸν κατὰ 

τὸ ὕφος τῆς τοῦ Φριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, Κωνσταντινούπολις 1851, 

σελ. 225. 
81  Βυζαντινὸ χρονογραφικὸ σύγγραμμα τῶν μέσων τοῦ Ζ’ αἰῶ-

νος -ἐπὶ αὐτοκράτορος Ἡρακλείου- γραμμένο στὴν ἑλληνικὴ ἀπὸ ἄγνω-

στο κληρικὸ τῆς ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως. Σὸ ἔργο ἀποτελεῖ ἱστο-

ρικὴ ἐπιτομὴ λαϊκῆς γλώσσης ἀπὸ τοῦ Ἀδὰμ ἕως τοῦ ἔτους 629 μ.Χ.. 
82  Σζιράκη, Φερουβικόν. Φουντούλη, ὅ.π., σελ. 162. Σρεμπέλα, 

Ἐκλογή<, σελ. 65. Μεσολωρᾶ, ὅ.π., σελ. 188. 
83  Πασχάλιον Φρονικόν, Migne PG 92, 989. 
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Ἡ σημείωση «τούτῳ τῷ ἔτει...» ἀναφέρεται στὸ τρίτο 

ἔτος τῆς βασιλείας τοῦ Ἡρακλείου, γιὰ τὸ ὅποιο ὁμιλεῖ νωρί-

τερα τὸ χρονικό. Δεδομένου, ὅτι ὁ ἐν λόγω αὐτοκράτορας 

στέφθηκε τὸ 610 μ.Χ., τὸ 612 εἶναι ὁ ζητούμενος χρόνος γιὰ 

τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ Νῦν αἱ δυνάμεις... στὴν Προηγιασμένη. Ὡς 

τὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἡ μεταφορὰ καὶ Εἴσοδος τῶν Σιμίων Δώ-

ρων γινόταν σιωπηλά84. 

Πάντως, ἡ πολύτιμη πληροφορία τοῦ Πασχαλίου Φρονι-

κοῦ δὲν δίδει ἀπαντήσεις σὲ ἐρωτήματα σχετικὰ μὲ τὸν ποιητὴ 

τοῦ ὕμνου, οὔτε διευκρινίζει, ἂν τὸ τροπάριο ἐμφανίζεται γιὰ 

πρώτη φορὰ τὸ ἔτος αὐτὸ ἢ προϋπῆρχε. Σὸ μόνο σαφὲς εἶναι 

ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ ὕμνου στὴν Προηγιασμένη, καθὼς ἐπίσης, ἡ 

ἔκτοτε παρουσία του ἀκόμη καὶ στὶς ἐκτὸς Μ. Σεσσαρακοστῆς 

ἡμέρες νηστείας, κατὰ τὶς ὅποιες τελοῦταν ἡ Λειτουργία αὐτή. 
 

Περὶ τοῦ ποιητοῦ του ὕμνου καὶ τὴν προέλευσή του δὲν 

μπορεῖ νὰ εἰπωθῆ τίποτε μὲ βεβαιότητα. Ὁ Ἀν. Κωνσταντινί-

δης, ἐπικαλούμενος τὸ Πασχάλιον Φρονικὸν Ἀλεξανδρείας 

ὑποστηρίζει, ὅτι τὸ Νῦν αἱ δυνάμεις... εἶναι μεταγενέστερο τοῦ 

Οἱ τὰ Φερουβίμ... καὶ ὅτι ἀποτελεῖ ποίημα τοῦ γνωστοῦ βυζαν-

τινοῦ ποιητοῦ Γεωργίου Πισίδη85. Ἡ πληροφορία, ὅμως, δὲν 

στάθηκε δυνατό, νὰ διασταυρωθῆ. Ἀντίθετα, ὁ π. Κ. Καλλί-

νικος, ὁ Σρεμπέλας καὶ ἀπὸ τοὺς ξένους ἔρευνητὲς οἱ Fortescue, 

Conomos καὶ Brightman86, θεωροῦν, πὼς τὸ ἐν λόγω τροπάριο εἶ-

ναι παλαιότερο ἀπὸ τὸν συνήθη Χερουβικὸ ὕμνο. Σὴν ἄποψή 

τους στηρίζουν σὲ κάποια παρέμβαση τοῦ Πατριάρχου Κων-

σταντινουπόλεως Εὐτυχίου σχετικὰ μὲ τὴ δεοντολογία τῆς 

χρήσεως τοῦ Χερουβικοῦ ὕμνου στὴν Θ. Λειτουργία. 

                              
84  Φουντούλη, ὅ.π., σελ. 162. 
85  Κωνσταντινίδη Ἀνέσ., ὅ.π., σελ. 78. 
86  Καλλινίκου, Ὁ Φριστιανικὸς Ναός<, σελ. 417-418. Σρεμπέλα, 

Οἱ Σρεῖς Λειτουργίαι<, σελ. 70. Fortescue, ὅ.π., pg. 1281-1286 <1911-13>. 

Conomos, Byzantine Trisagia<, σελ. 38. Moran, ὅ.π., vol. I., pg. 97-98. 
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 Ὁ Εὐτύχιος καταφέρεται ἐναντίον τῆς φράσεως «ὁ 

Βασιλεὺς τῆς δόξης», ἡ ὁποία -σύμφωνα μὲ τὴν γνώμη του- 

καταχρηστικὰ ψάλλεται στὸν Χερουβικὸ ὕμνο τὴν στιγμὴ τῆς 

Μεγάλης Εἰσόδου, ἐφόσον τὰ Δῶρα δὲν ἔχουν ἀκόμη καθα-

γιασθῆ. Ὅμως, ἡ ἔκφραση «ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης» ὑπάρχει 

αὐτούσια μόνο στὸ Νῦν αἱ δυνάμεις... Κατὰ τοὺς ἀνωτέρω 

μελετητές, ὁ Εὐτύχιος, ἤδη τὸ β΄ ἥμισυ τοῦ Σ' αἰῶνος, μνη-

μονεύει τὸ Νῦν αἱ δυνάμεις... καὶ συνεπῶς, αὐτὸ εἶναι τὸ 

ἀρχαιότερο Χερουβικό. Βάσει αὐτῆς τῆς λογικῆς, ἀρχικά, ὁ 

ὕμνος πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦταν καὶ στὶς τέλειες Λειτουρ-

γίες τοῦ Ἰ. Χρυσοστόμου καὶ τοῦ Μ. Βασιλείου, τόσο τὶς κα-

θημερινές, ὅσο καὶ τὶς ἑόρτιες. Ἀργότερα, ἔγινε δεκτὴ ἡ ἔν-

σταση τοῦ Εὐτυχίου καὶ ἔκτοτε τὸ τροπάριο περιορίσθηκε 

στὶς Λειτουργίες Προηγιασμένων Δώρων. 

 Ἀντίθετοι στὴν ἐξαγωγὴ τέτοιων συμπερασμάτων εἶ-

ναι οἱ N. Moran καὶ H. J. Schultz87. Ὁ πρῶτος τὰ ἀντικρούει μὲ 

τὴν εὔστοχη παρατήρηση, πὼς παρόμοια ἔκφραση ὑπάρχει 

στὸ σύνηθες Χερουβικὸ («ὡς τὸν Βασιλέα τῶν ὅλων») καὶ 

ὑποστηρίζει, πὼς στὴν πολεμική του ὁ Εὐτύχιος δὲν εἶχε κατὰ 

νοῦ μία φράση αὐτούσια παρμένη ἀπὸ τὸ κείμενο, τὸ ὅποιο 

ὑπενίσσεται. Ὁ δεύτερος, ὅμως, προχωρεῖ μακρύτερα. Ἰσχυ-

ρίζεται, ὅτι ὁ ἐπὶ τοῦ θέματος Πατριάρχης εἶχε μὲν κατὰ νοῦ 

μία φράση αὐτούσια παρμένη ἀπὸ τὸν ὕμνο, ποὺ ὑπενίσσε-

ται, ὅμως ὁ ὕμνος αὐτὸς εἶναι ὁ ΚΓ' Ψαλμος, τὸ ἀρχαῖο ψαλ-

μικὸ Χερουβικὸ Ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ὑμῶν..., ὅπου ἡ φρά-

ση «ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης» ἀπαντᾶ σὲ κάθε ἕναν ἀπὸ τοὺς 

στίχους <7> ἕως <10> τοῦ Ψαλμοῦ. Ὅπως γίνεται ἐμφανές, ἡ 

ἄποψη ποὺ ὑποστηρίζει, ὅτι τὸ Νῦν αἱ δυνάμεις... εἶναι ὁ πα-

λαιότερος Χερουβικὸς ὕμνος, χρειάζεται καὶ νέα στοιχεῖα, 

δυστυχῶς, ἀνύπαρκτα πρὸς τὸ παρόν, γιὰ νὰ ἐπιβληθῆ. Ἐξ-

                              
87  Moran, ὅ.π., pg. 97-98. Schulz Hans-Joachim, Die Byzantinische 

Liturgie, Vom Werden Ihrer Symbolgestalt, Freiburg im Breisgau 1964, pg. 72. 
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άλλου, ἡ φράση «ἰδοὺ θυσία μυστική, τετελειωμένη...», ἡ 

ὁποία, φυσικά, ὑπάρχει στὸν ὕμνο ἐξ ἀρχῆς, ὑποδηλώνει, ὅτι 

ὁ ποιητὴς τοῦ τροπαρίου τὸ προόριζε, νὰ χρησιμοποιηθῆ στὴν 

Θ. Λειτουργία Προηγιασμένων Δώρων, ὅπου ἡ θυσία εἶναι 

ὄντως «τετελειωμένη». 

Σὸ πλῆρες κείμενο τοῦ Χερουβικοῦ τῆς Προηγιασμένης: 
 

1. Νῦν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν 

2. σὺν ἡμῖν ἀοράτως λατρεύουσιν. 

3. Ἰδοὺ γὰρ εἰσπορεύεται 

4. ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης. 

5. Ἰδοὺ θυσία μυστική, 

6. τετελειωμένη, δορυφορεῖται. 

7. Πίστει καὶ πόθῳ προσέλθωμεν, 

8. ἵνα μέτοχοι ζωῆς 

9. αἰωνίου γενώμεθα. 

10. Ἀλληλούϊα. 

11. Ἀλληλούϊα. 

12. Ἀλληλούϊα.88 
 

Πίναξ ζ’: Ἡ κατὰ στίχους διαίρεση τοῦ Φερουβικοῦ τῆς Προηγιασμένης. 

 

Μερικὲς φραστικὲς παραλλαγές, ποὺ παρατηροῦνται 

στὸ Νῦν αἱ δυνάμεις..., εἶναι: 

α) τὸν στίχο <6> «τετελειωμένη, δορυφορεῖται...» τὸ 

ρῆμα ἀπαντᾶ καὶ ὡς «δωροφορεῖται», ἄλλοτε δὲ ὡς 

«δωροφορεῖ». (Πληροφορία τοῦ Ν. Σζιράκη89.)  

β) Ὁ στίχος <7> «πίστει καὶ πόθῳ προσέλθωμεν...» στὸ 

Πασχάλιο Φρονικό καὶ στὸν κώδικα Barberini ἔχει τὴν μορφὴ 

«πίστει καὶ φόβῳ». Ἡ μεταβολὴ σὲ «πίστει καὶ πόθῳ» πρέπει 

νὰ ἐπῆλθε κατὰ τὸν μεσαίωνα. (D. Conomos90)  

                              
88  Ἱερατικόν, σελ. 214. 
89  Σζιράκη, Φερουβικόν, ΘΗΕ. 
90 Conomos, Byzantine Trisagia<, σελ. 38-39. 
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γ) ὲ κάποιες περιπτώσεις, οἱ στίχοι <8> καὶ <9> ἐκ-

λαμβάνονται ὡς ἕνας ἑνιαῖος, «ἵνα μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου γε-

νώμεθα». (D. Conomos, Ἰ. Φουντούλης91).  

δ) Μὲ ἕνα «Ἀλληλούϊα» παραθέτουν τὸ τροπάριο οἱ 

Π. Σρεμπέλας, D. Conomos καὶ N. Moran, ἐνῶ μὲ τρία κατα-

γράφεται ἀπὸ τὸν Ἰ. Φουντούλη, ποὺ ἀκολουθεῖ τὴν γραφὴ 

τῶν λειτουργικῶν βιβλίων. 
 

Σὸ Χερουβικὸ τῆς Προηγιασμένης ἔχει κοινὸ ἀντικεί-

μενο μὲ τοὺς ἄλλους ὕμνους, ιγησάτω... καὶ Οἱ τὰ Φερουβίμ... . 

τὸν ἑπόμενο πίνακα παρουσιάζονται συγκριτικὰ οἱ κοινὲς 

ἀναφορὲς τοῦ συνήθους Χερουβικοῦ μὲ τὸ Νῦν αἱ δυνάμεις... . 
 

 

 Φερουβικὸ Προηγιασμένης ύνηθες Φερουβικό 
 

 

  Οἱ τὰ Χερουβὶμ μυστικῶς εἰκονίζοντες, 

  καὶ τῇ ζωοποιῷ Σριάδι 

  τὸν τρισάγιον ὕμνον προσάδοντες, 

 Νῦν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ταῖς ἀγγελικαῖς τάξεσιν. 

 σὺν ἡμῖν ἀοράτως λατρεύουσιν. ἀοράτως 

  Ἰδοὺ γὰρ εἰσπορεύεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης. ὡς τὸν βασιλέα τὸν ὅλων ὑποδεξόμενοι, 

  Ἰδοὺ θυσία μυστική, -- 

 τετελειωμένη, δορυφορεῖται. δορυφορούμενον 

 Πίστει καὶ πόθῳ προσέλθωμεν, πσαν νῦν βιωτικην ἀποθώμεθα μέριμναν, 

 ἵνα μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου γενώμεθα. -- 

  Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα. 
 

 

Πίναξ η’: υγκριτικὴ θεματικὴ παρουσίαση τοῦ Φερουβικοῦ τῆς Θ. Λειτουρ-

γίας Προηγιασμένων Δώρων καὶ τοῦ συνήθους Φερουβικοῦ ὕμνου. 

 
Κοινὰ στοιχεῖα, ποὺ ἐπισημαίνει κανεὶς μεταξὺ τῶν 

δυὸ ἀνωτέρω ὕμνων, εἶναι: 

α)  Ὁ ὑμνογράφος καὶ στοὺς δυὸ ὕμνους εἶναι ἐνσω-

ματωμένος στὸ σύνολο τῶν πιστῶν. Ὁμιλώντας ἐκ μέρους 

τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἐκπροσωπεῖ ὁλόκληρη τὴν ἐκκλησία (βλ. 

τὶς ἐκφράσεις «ἀποθώμεθα» καὶ «σὺν ἡμῖν»).  

                              
91 Φουντούλη, ὅ.π., σελ. 199. 
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β) Κοινὴ εἶναι καὶ ἡ ἀπεικόνιση τοῦ Βασιλέως τῆς δό-

ξης, ὁ ὁποῖος προσέρχεται στὴν θυσία «δορυφορούμενος» ἀπὸ 

τὶς «δυνάμεις τῶν οὐρανῶν».  

γ) Γιὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ φρικτοῦ μυστηρίου ἀπαιτεῖται 

«πίστη καὶ πόθος» καὶ προϋποτίθεται πνευματικὴ προετοι-

μασία («πᾶσαν νῦν βιωτικην ἀποθώμεθα μέριμναν»).  

δ) υγγενεῖς ἐκφράσεις στὰ δυὸ τροπάρια: 
 νῦν αἱ δυνάμεις  - νῦν βιωτικήν 

 αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν - ταῖς ἀγγελικαῖς τάξεσιν 

 σὺν ἡμῖν... λατρεύουσιν - τὸν τρισάγιον ὕμνον προσάδοντες 

 ἀοράτως λατρεύουσιν - ἀοράτως δορυφορούμενον 

 ἰδοὺ γὰρ εἰσπορεύεται - ὑποδεξόμενοι 

 ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης - τὸν Βασιλέα τῶν ὅλων 

 δορυφορειται - δορυφορούμενον 

πίστει καὶ πόθω προσέλθωμεν - πᾶσαν βιωτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν 

 ἀλληλούϊα - ἀλληλούϊα 
 

υμπερασματικά. ἐὰν πραγματικὰ ὁ Χερουβικὸς ὕμνος 

τῆς Προηγιασμένης εἶναι μεταγενέστερος τοῦ Οἱ τὰ Φερου-

βίμ..., τότε ὁ ἀνώνυμος ποιητὴς τοῦ πρώτου θέλησε νὰ δημι-

ουργήσει ἕναν ὕμνο -ἢ νὰ προσαρμόσει τὸν ἤδη ὑπάρχοντα- 

σύμφωνο πρὸς τὸ πνεῦμα καὶ τὴν ὅλη ἀτμόσφαιρα τῆς Προ-

ηγιασμένης, ὁ ὁποῖος, παράλληλα, νὰ εἶναι γνώριμος καὶ 

οἰκεῖος στοὺς πιστούς. 

 

Β: Μέλξπξιηπέιπ - μέλξςοΫξι - πηΫέπ 
 

Ὁ ὕμνος Νῦν αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν..., ὁ ὁποῖος 

ψάλλεται ἀντὶ Χερουβικοῦ στὶς Θ. Λειτουργίες Προ-

ηγιασμένων Δώρων εἶναι ἰδιαίτερα ἀγαπητὸ θέμα 

τῶν μελουργῶν. ὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς δύο προηγού-

μενους ὕμνους (Σοῦ Δείπνου σου... καὶ ιγησάτω...), ποὺ ψάλ-

λονται μία μόνο φορὰ τὸν χρόνο, τὸ Νῦν αἱ Δυνάμεις... χρειά-

ζεται στὴν λατρευτικὴ πράξη σὲ καθημερινὴ βάση καθ’ ὅλη 

τὴν διάρκεια τῆς Μ. Σεσσαρακοστῆς, ἐκτὸς αββάτου καὶ Κυ-

Ο
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ριακῆς. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, περισσότεροι μελουργοὶ μελοποί-

ησαν τὸν ὕμνο, παραδίδοντας μεγαλύτερο ἀριθμὸ ἔργων, 

μάλιστα, καλύπτοντας ὁλόκληρο τὸ φάσμα τῆς ὀκτωηχίας. 

Ἐξάλλου, μεγαλύτερος εἶναι καὶ ὁ ἀριθμὸς βυζαντινῶν με-

λουργῶν, ποὺ παρέδωσαν μελοποιήσεις τοῦ Νῦν αἱ Δυνά-

μεις..., ἀποδεικνύοντας τὴν ἀναγκαιότητα καὶ χρηστικότητα 

τοῦ τροπαρίου στὴν Ὀρθόδοξο Λατρεία. 

Μία πρόχειρη, ὁμολογουμένως, ἔρευνα στὶς ἁγιορείτι-

κες Ἀνθολογίες καὶ Παπαδικὲς ἀπέδωσε ἑβδομήντα τρεῖς 

<73> μελοποιήσεις (δεκατέσσαρες <14> βυζαντινῆς περιόδου), 

ἔργα σαράντα δύο <42> διδασκάλων (ὀκτὼ <8> βυζαντινῶν). 

Ἀπὸ αὐτὲς δεκαεννέα <19> σὲ ἦχο Πρῶτο (ἕνδεκα <11> Σετρά-

φωνες), δύο <2> σὲ Δεύτερο, δύο <2> σὲ Σρίτο, πέντε <5> σὲ 

Σέταρτο, ἑπτὰ <7> σὲ Πλάγιο τοῦ Πρώτου, εἴκοσι ἕξι <26> σὲ 

Πλάγιο τοῦ Δευτέρου, πέντε <5> σὲ Βαρὺ καὶ ἕξι <6> σὲ Πλά-

γιο τοῦ Σετάρτου. Ἂς σημειωθῆ, τέλος, ὅτι ἀπὸ τὶς δεκατέσ-

σαρες <14> βυζαντινὲς μελοποιήσεις οἱ ἕνδεκα <11> εἶναι σὲ 

ἦχο Πλάγιο τοῦ Δευτέρου. 
 

 ἀνώνυμον  
 

1/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου (ἀρχαῖον, παλαιόν) 
 

Ἡ χειρόγραφος παράδοση διασώζει στὶς μουσικὲς πη-

γὲς ἕνα ἀνώνυμο μέλος τοῦ Νῦν αἱ Δυνάμεις< σὲ ἦχο Πλά-

γιο τοῦ Δευτέρου, μὲ τὸν χαρακτηρισμὸ «παλαιόν» (Κουτλου-

μουσίου 457, β’ ἥμισυ ΙΔ’ αἰ., φ. 225α. Ἰβήρων 985, ἔτος 1425, φ. 

157α. Ἰβήρων 974, α’ ἥμισυ ΙΕ’ αἰ., φ. 205α. Κουτλουμουσίου 

456, ἔτος 1443, φ.112α), σὲ νεώτερα δὲ χειρόγραφα «ἀρχαῖον» 

(Παντελεήμονος 1313, ἔτος 1852, φ. 2). 
 

 ἀνώνυμον  
 

2/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου  (ἀσματικόν) 
 

Ἕνα δεύτερο, ἀνώνυμα παραδεδομένο, μέλος εἶναι τὸ 

«ἀσματικὸν» Νῦν αἱ Δυνάμεις..., τὸ ὁποῖο ἀνθολογεῖται σὲ βυ-



Νῦν αἱ Δυνάμεις τῶν ούρανῶν…, Σὸ Φερουβικὸ τῆς Προηγιασμένης 115 

 

ζαντινοὺς κώδικες (Κουτλουμουσίου 457, β’ ἥμισυ ΙΔ’ αἰ., φ. 

226α. Ἰβήρων 985, ἔτος 1425, φ. 157β. Ἰβήρων 974, α’ ἥμισυ ΙΕ’ 

αἰ., φ. 205β), ἀλλά, λόγω τῆς δομῆς καὶ τοῦ μεγέθους του, 

ἐγκαταλείπεται στὶς ὑστερώτερες μεταβυζαντινὲς πηγές. 
 

1. ψευδο - Δαμασκηνός  
 

3/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

Περὶ τῆς ψευδεπιγράφου παραδόσεως μελῶν ἐπ’ ὀνό-

ματι τοῦ ἁγίου Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ βλ. στὸ Δεύτερο Μέρος 

τῆς παρούσης ἐκδόσεως, στὴν μελέτη περὶ τοῦ Χερουβικοῦ Οἱ 

τὰ Φερουβίμ... τοῦ ψευδο - Δαμασκηνοῦ. Ἡ παροῦσα ψευδεπί-

γραφη σύνθεση γνώρισε εὐρύτατη διάδοση στὶς πηγές. Θεω-

ροῦμε, ὅτι ἡ σύνδεση τοῦ ὀνόματος τοῦ Δαμασκηνοῦ μὲ τὸ ἔρ-

γο, δείχνει τὴν ἀρχαιότητα τοῦ μέλους. Παρόλα αὐτά, ὅπως 

φαίνεται ἀπὸ τὴν ἀνθολόγησή του στὶς πηγές, ὑπῆρξε σπου-

δαῖο καὶ διαχρονικὸ ἔργο, ποὺ ψαλλόταν ἀκατάπαυστα ὡς 

τὸν ΙΘ’ αἰῶνα, ἐποχὴ ἐξηγήσεώς του στὴν Νέα Μέθοδο, καὶ ἀ-

κόμη ἀργότερα. Ἐνδεικτικά: Φιλοθέου 122, α’ ἥμισυ ΙΕ’ αἰ., φ. 

232α. Δοχειαρίου 314, ΙΣ’ αἰ., φ. 32β. Κουτλουμουσίου 395, β’ 

ἥμισυ ΙΣ’ αἰ., φ. 211α. Κουτλουμουσίου 425, τέλη ΙΣ’ αἰ., φ. 88β. 

Δοχειαρίου 369, ἀρχὲς ΙΖ’ αἰ., φ. 90α. Ἰβήρων 993, μέσα ΙΖ’ αἰ., φ. 

160α. Ἰβήρων 970, ἔτος 1686, φ. 203β. Δοχειαρίου 337, ἔτος 1764, 

φ. 231β. Ξηροποτάμου 307, ἔτος 1767 καὶ 1770, φ. 396α. Γρηγορί-

ου 5, τέλη ΙΖ’ αἰ., φ. 217α. Ξενοφῶντος 114, μέσα ΙΗ’ αἰ., φ. 192α. 
 

2. Νικηφόρος Ἠθικός α’ ἥμισυ - γ’ τέταρτο ΙΓ’ αἰ.  
 

4/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

Ἐπισήμανση στὸν Ἰβήρων 982, α’ ἥμισυ ΙΗ’ αἰ., φ. 165α. 
 

3. Ἰωάννης Κουκουζέλης δ’ τέταρτο ΙΓ’ - α’ ἥμισυ ΙΔ’ αἰ.  
 

5/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

Ἔργο σπουδαίου μελουργοῦ τὸ παρὸν Νῦν αἱ Δυνά-
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μεις..., δὲν θὰ μποροῦσε, νὰ περάσει ἀπαρατήρητο ἀπὸ τὶς 

μουσικὲς πηγές. Ἀνθολογήθηκε εὐρύτατα. Ἐδῶ σημειώνον-

ται μόνον οἱ κώδικες: Κουτλουμουσίου 457, β’ ἥμισυ ΙΔ’ αἰ., φ. 

225β. Ἰβήρων 985, ἔτος 1425, φ. 156β. Φιλοθέου 122, α’ ἥμισυ 

ΙΕ’ αἰ., φ. 233α. Δοχειαρίου 315, τέλη ΙΣ’ - ἀρχὲς ΙΖ’ αἰ., φ. 

165α. Παντελεήμονος 901, ἔτος 1734, φ. 88α. Ἰβήρων 997, τέλη 

ΙΗ’ αἰ., φ. 134α. 
 

4. Ξένος Κορώνης δ’ τέταρτο ΙΓ’ - α’ ἥμισυ ΙΔ’ αἰ.  
 

6/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

Δύο μελοποιήσεις τοῦ Νῦν αἱ Δυνάμεις... παραδίδονται 

ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ξένου Κορώνη, καὶ οἱ δύο σὲ ἦχο Πλάγιο τοῦ 

Δευτέρου καὶ οἱ δύο στὸν κώδικα Ἰβήρων 984 (μέσα ΙΕ’ αἰ.). 

Σὸ πρῶτο μὲ ἀναγραφὴ «Ὓμνος Φερουβικὸς εἰς τὴν θείαν καὶ 

ἱεραν Λειτουργίαν τῆς ἁγίας καὶ μεγάλης Μ΄, ποίημα τοῦ Κο-

ρώνη, ἦχος πλ. β΄» (φ. 218α). 
 

7/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

Σὸ δεύτερο ὁμόηχο Νῦν αἱ δυνάμεις... τοῦ Ξένου Κορώ-

νη ἀνθολογεῖται στὸ φ. 218β τοῦ κώδικος Ἰβήρων 984. 
 

5. Λογγῖνος Μοναχός τέλη ΙΓ’  - μέσα ΙΔ’ αἰ.  
 

8/α Ἦχος Πρῶτος Σετράφωνος 
 

Ὁ κώδινος Κουτλουμουσίου 446, ἔτος 1757, εἶναι ὁ μο-

ναδικός, ὅπου παραδίδονται δύο Νῦν αἱ Δυνάμεις..., τὸ 

ἀνωτέρω καὶ ἄλλο ἕνα σὲ ἦχο Πρῶτο Σετράφωνο (φ. 266β). 

τὸ παρὸν corpus συμπεριλαμβάνεται μὲ ἐπιφύλαξη. 
 

9/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου (ἁγιορείτικον) 
 

Ἂν ὁ ἁγιορείτης μοναχὸς ἢ Ἱερομόναχος Λογγῖνος δὲν 

εἶχε παραδώσει τὴν παροῦσα κλασσικὴ μελοποίησή του σὲ 

ἦχο Πλάγιο τοῦ Δευτέρου, θὰ ἦταν παντελῶς ἄγνωστος. Σὸ 

μοναδικὸ ἔργο του, ποὺ διασώζει ἡ χειρόγραφος παράδοση, 
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γνώρισε τεράστια διάδοση στὶς πηγές. Μόνο σὲ ἁγιορειτικοὺς 

κώδικες ἐπισημάνθηκε σὲ περισσότερες ἀπὸ πενήντα <50> 

περιπτώσεις. τὰ χειρόγραφα Φιλοθέου 122, α’ ἥμισυ ΙΕ’ αἰ., 

φ. 232β. Ξηροποτάμου 269, ἀρχὲς ΙΣ’ αἰ., φ. 18α. Κουτλουμου-

σίου 436, ΙΣ’ αἰ., φ. 150α καὶ ίμωνος Πέτρας 1, ἀρχὲς ΙΖ’ αἰ., 

φ. 130β τὸ μέλος χαρακτηρίζεται «ἁγιορείτικον», ἐνῶ σὲ μία 

Ἀνθολογία τῶν ἀρχῶν τοῦ ΙΖ’ αἰῶνος, τὴν Φιλοθέου 137, φ. 

131α, καταγράφεται χωρισμένο σὲ πόδες: Νῦν αἱ δυνάμεις..., 

ὺν ἡμῖν ἀοράτως..., Ἰδοὺ γὰρ εἰσπορεύεται..., Ἴνα μέτοχοι ζω-

ῆς... Ἐκτὸς τῶν ἀνωτέρω, σημειώνονται ἀκόμη οἱ κώδικες: 

Κουτλουμουσίου 456, ἔτος 1443, φ. 112α. Κουτλουμουσίου 457, 

β’ ἥμισυ ΙΔ’ αἰ., φ. 227β. Ἰβήρων 974, α’ ἥμισυ ΙΕ’ αἰ., φ. 207α. 

Δοχειαρίου 315, τέλη ΙΣ’ - ἀρχὲς ΙΖ’ αἰ., φ. 164β. Δοχειαρίου 

324, ἔτος 1686, φ. 162α. Φιλοθέου 133, τέλη ΙΖ’ αἰ., φ. 149α. Ξη-

ροποτάμου 317, ἀρχὲς ΙΗ’ αἰ., φ. 230α. ταυρονικήτα 166, ἔτος 

1705, φ. 77α. Παντελεήμονος 901, ἔτος 1734, φ. 88α. Ξενοφῶν-

τος 114, μέσα ΙΗ’ αἰ., φ. 192β. Κουτλουμουσίου 446, ἕτος 1757, 

φ. 266α. Καρακάλλου 217, τέλη ΙΗ’ αἰ., φ. 46β. 
 

6. Δημήτριος Δοκειανός α’ ἥμισυ - γ’ τέταρτο ΙΔ’ αἰ.  
 

10/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

Μοναδικὴ ἀνθολόγηση στὸν κώδικα Ἰβήρων 993, μέσα 

ΙΖ’ αἰ., φ. 161β. 
 

7. Ἰωάννης Κλαδᾶς β’ ἥμισυ ΙΔ’ - α’ τέταρτο ΙΕ’ αἰ.  
 

11/α Ἦχος Πρῶτος Σετράφωνος 
 

Δύο Χερουβικὰ Νῦν αἱ Δυνάμεις... παραδώθηκαν ἐπ’ 

ὀνόματι τοῦ μεγάλου Λαμπαδαρίου Ἰωάννου Κλαδᾶ. Σὸ πα-

ρὸν σὲ ἦχο Πρῶτο δὲν γνώρισε τὴν εὐρύτατη διάδοση τοῦ ἑπό-

μενου, ἀνθολογεῖται σὲ ὑστερώτερες μεταβυζαντινὲς πηγές 

(Ξηροποτάμου 317, ἀρχὲς ΙΗ’ αἰ., φ. 230α μὲ ἔνδειξη «Σετρά-

φωνος» καὶ Δοχειαρίου 332, ἔτος 1764, φ. 278β), γι’ αὐτὸ ἐδῶ 

συμπεριλαμβάνεται μὲ ἐπιφύλαξη. 
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12/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

Ἐπισημάνθηκε στὰ χειρόγραφα: Κωνσταμονίτου 86, α’ 

ἥμισυ ΙΕ’ αἰ., φ. 243α. Ξενοφῶντος 114, μέσα ΙΗ’ αἰ., φ. 193α. 

Δοχειαρίου 332, ἔτος 1764, φ. 277β. Παντελεήμονος 992, περὶ 

τὸ 1820 - 1840, φ. 571α. Ἁγίου Παύλου 252, περὶ τὸ 1835 - 1840, 

φ. 188α. Διοχειαρίου 719, ἔτος 1837, φ. 18α. ὲ ἀρκετὲς νεώτε-

ρες μουσικὲς πηγὲς τὸ Χερουβικὸ ἀνθολογεῖται μὲ τὴν διευ-

κρίνιση: «Σὸ παρὸν ἐμελοποιήθη παρὰ Ἰωάννου τοῦ Κλαδᾶ, 

συνετμήθη δὲ παρὰ Ἰωάννου Πρωτοψάλτου, ἦχος πλ. β΄, Πα.» 

Λεπτομέρειες γι’ αὐτὴν τὴν περίπτωση βλ. παρακάτω στὰ 

περὶ τοῦ Ἰωάννου Πρωτοψάλτου. 
 

8. Μανουὴλ Φρυσάφης α’ ἥμισυ - γ’ τέταρτο ΙΕ’ αἰ.  
 

13/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 
 

Ἡ μελοποίηση ἐπισημάνθηκε στοὺς κώδικες Ἰβήρων 

993, μέσα ΙΖ’ αἰ., φ. 162α. Δοχειαρίου 324, ἔτος 1686, φ. 160α. 

Παντελεήμονος 901, ἔτος 1734, φ. 88α. Ἰβήρων 998, μέσα ΙΗ’ 

αἰ., φ. 163α. Δοχειαρίου 337, ἔτος 1764, φ. 231β. Ξηροποτάμου 

307, ἔτος 1767 καὶ 1770, φ. 396α. 
 

14/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

Οἱ κώδικες Ἰβήρων 993, μέσα ΙΖ’ αἰ., φ. 159β καὶ Δοχει-

αρίου 337, ἔτος 1764, φ. 231β περιέχουν καὶ τὰ δύο Νῦν αἱ Δυ-

νάμεις τοῦ Μανουὴλ Χρυσάφου. Σὸ παρὸν ἀνθολογεῖται καὶ 

στὰ χειρόγραφα Δοχειαρίου 357, ἀρχὲς ΙΖ’ αἰ., φ. 131α καὶ 

Ἰβήρων 961, τέλη ΙΖ’ αἰ., φ. 147α. 
 

9. Θεοφάνης Καρύκης β’ τέταρτο ΙΣ’ αἰ. - 1597  
 

15/α Ἦχος Πρῶτος 
 

Ἡ πιὸ διαδεδομένη μελοποίηση τοῦ Νῦν αἱ Δυνάμεις..., 

ποὺ παρέδωσε ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Θεοφάνης Καρύ-

κης, εἶναι ἡ παροῦσα σὲ ἦχο Πρῶτο. Ἐπισημάνθηκε στοὺς 

ἁγιορειτικοὺς κώδικες Δοχειαρίου 324, ἔτος 1686, φ. 161α. Δο-
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χειαρίου 386, μέσα ΙΖ’ αἰ., φ. 225β. Δοχειαρίου 338, ἔτος 1767, 

φ. 305α. Ἁγίου Παύλου 132, ἔτος 1774, φ. 602α. Σὸ ἔργο παρα-

δίδεται καὶ καλλωπισμένη ἀπὸ τὸν Γερμανὸ Νέων Πατρῶν. 

(Βλ. σχετικὰ παρακάτω στὰ περὶ τοῦ Γερμανοῦ.) 
 

16/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 
 

Οἱ μόνες καταγραφὲς τοῦ Χερουβικοῦ στὰ χειρόγρα-

φα Παντελεήμονος 965, μέσα ΙΖ’ αἰ., φ. 75α καὶ Παντελεήμο-

νος 959, τέλος ΙΖ’ αἰ., φ. 92β. 
 

17/γ Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

Ἐπισήμανση στὸν Καρακάλλου 216, ἔτος 1819, φ. 326β. 
 

10. Ἰωάσαφ νέος Κουκουζέλης β’ ἥμισυ ΙΣ’ - α’ τέταρτο ΙΖ’ αἰ.  
 

18/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

Ἡ παροῦσα μελοποίηση εἶναι ἀπὸ τὶς πλέον διαδεδο-

μένες στὴν χειρόγραφο παράδοση. Ἐπισημάνθηκε σὲ περισ-

σότερους ἀπὸ πενήντα <50> ἁγιορειτικοὺς κώδικες. Ἐδῶ ση-

μειώνονται μόνον οἱ Δοχειαρίου 314, ΙΣ’ αἰ., φ. 31α. Ξηροπο-

τάμου 265, μέσα ΙΣ’ αἰ., φ. 90α. Δοχειαρίου 386, μέσα ΙΖ’ αἰ., 

φ. 224β. Ἰβήρων 993, μέσα ΙΖ’ αἰ., φ. 159α. Ξενοφῶντος 128, 

ἔτος 1671, φ. 151α. Καρακάλλου 234, ἔτος 1685, φ. 185β. Κων-

σταμονίτου 96, ἔτος 1713, φ. 125β. Παντελεήμονος 901, ἔτος 

1734, φ. 88α. Γρηγορίου 14, β’ τέταρτο ΙΗ’ αἰ., φ. 287α. Παντε-

λεήμονος 996, α’ ἥμισυ ΙΗ’ αἰ., φ. 325α. ταυρονικήτα 164, ἕτος 

1749, φ. 286α. Κουτλουμουσίου 434, γ’ τέταρτο ΙΗ’ αἰ., φ. 150α. 

Παντελεήμονος 1012, ἔτος 1768, φ. 177α. Ἁγίου Παύλου 132, 

ἔτος 1774, φ. 602α. Ξηροποτάμου 313, ἔτος 1794, φ. 332α. Διονυ-

σίου 571, ἔτος 1807, φ. 355β. 
 

11. Γεώργιος Ραιδεστινός  δ’ τετάρτου ΙΣ’ αἰ - 1638 (;)  
 

19/α Ἦχος Πρῶτος Σετράφωνος 
 

Δύο Νῦν αἱ Δυνάμεις... παρέδωσε ὁ Πρωτοψάλτης τῆς 
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ΜΧΕ Γεώργιος Ραιδεστινός. Σὸ ἕνα σὲ ἦχο Πρῶτο εἶναι εὐρύ-

τερα διαδεδομένο: ταυρονικήτα 165, περὶ τὸ 1665 - 1685, φ. 

340α. Δοχειαρίου 338, ἔτος 1767, φ. 306α. Ἁγίου Παύλου 132, 

ἔτος 1774, φ. 602α. τοὺς κώδικες Παντελεήμονος 901, ἔτος 

1734, φ. 88α καὶ Ἰβήρων 998, μέσα ΙΗ’ αἰ., φ. 163α, ὁ ἦχος χα-

ρακτηρίζεται «Σετράφωνος».   
 

20/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 
 

Μία μόνον ἐπισήμανση, στὸν κώδικα Ξηροποτάμου 

307, ἔτος 1767 καὶ 1770, φ. 396α. 
 

12. Παγκράτιος Ἰβηρίτης α’ τέταρτο - γ’ τέταρτο ΙΖ’ αἰ.  
 

21/α Ἦχος Πρῶτος 
 

Σὸ παρὸν μέλος τοῦ Παγκρατίου σὲ ἦχο Πρῶτο ἐπιση-

μάνθηκε στὸν κώδικα Ξηροποτάμου 317, ἀρχὲς ΙΗ’ αἰ., φ. 

230α, γι’ αὐτὸ ἐδῶ συμπεριλαμβάνεται μὲ ἐπιφύλαξη. 
 

22/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 
 

Ὁ Παγκράτιος μοναχὸς παρέδωσε καὶ ἕνα Νῦν αἱ Δυ-

νάμεις< σὲ ἦχο Πλάγιο τοῦ Πρώτου μὲ ἀρκετὴ διάδοση στὶς 

πηγές. Ἐνδεικτικὰ σημειώνονται τὰ χειρόγραφα Ἰβήρων 961, 

τέλη ΙΖ’ αἰ., φ. 148α. Παντελεήμονος 901, ἔτος 1734, φ. 88α. 

Κουτλουμουσίου 446, ἔτος 1757, φ. 267β. Δοχειαρίου 338, ἔτος 

1767, φ. 305β. Ἁγίου Παύλου 132, ἔτος 1774, φ. 602α.  Ξηροπο-

τάμου 313, ἔτος 1794, φ. 333β. 

 

13. Φρυσάφης ὁ νέος τέλη α’ τετάρτου - δ’ τέταρτο ΙΖ’ αἰ.  
 

23/α Ἦχος Πρῶτος 
 

Σοῦ νέου Χρυσάφη ἐπισημάνθηκαν τρεῖς μελοποιήσεις 

τοῦ Νῦν αἱ Δυνάμεις<, στοὺς ἤχους Πρῶτο, Πλάγιο τοῦ Πρώ-

του καὶ Πλάγιο τοῦ Δευτέρου. Ἡ μελοποίηση σὲ Πρῶτο εἶναι 

λιγότερο διαδεδομένη. ημειώνονται οἱ κώδικες ταυρονική-

τα 165, περὶ τὸ 1665 - 1685, φ. 340α. Ἰβήρων 970, ἔτος 1686, φ. 
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204β. Ξηροποτάμου 317, ἀρχὲς ΙΗ’ αἰ., φ. 230α. Ξενοφῶντος 

153, τέλη ΙΗ’ αἰ., φ. 121α. 
 

24/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 
 

Πολὺ διαδεδομένο ἔργο. Μερικὰ ἀπὸ τὰ χειρόγραφα, 

ὅπου ἀνθολογεῖται: Ξενοφῶντος 128, ἔτος 1671, φ. 152α. Κα-

ρακάλλου 446, τέλη ΙΖ’ - ἀρχὲς ΙΗ’ αἰ., φ. 81β. Ἰβήρων 968, ἔτος 

1724, φ. 222α. Παντελεήμονος 901, ἔτος 1734, φ. 88α. Δοχειαρίου 

372, α’ ἥμισυ ΙΗ’ αἰ., φ. 258α. Ξηροποτάμου 329, α’ ἥμισυ ΙΗ’ 

αἰ., φ. 105α. Ἁγίου Παύλου 98, μέσα ΙΗ’ αἰ., φ. 568α. Κουτλου-

μουσίου 415, μέσα ΙΗ’ αἰ., φ. 257α. Κωνσταμονίτου 95, μέσα 

ΙΗ’ αἰ., φ. 254β. Δοχειαρίου 376, ΙΗ’ αἰ., φ. 320β. 
 

25/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

Ἀνθολογεῖται στοὺς κώδικες Ξηροποτάμου 283, ἀρχὲς 

ΙΖ’ αἰ., φ. 127α καὶ Παντελεήμονος 1012, ἔτος 1768, φ. 177β. 
 

14. Γερμανὸς Νέων Πατρῶν ἀρχὲς β’ τετ. - μέσα δ’ τετ. ΙΖ’ αἰ.  
 

26/α Ἦχος Πρῶτος (καλλώπισμα) 
 

Εἶναι παράδοξο, ὅμως, τὸ παρὸν ἔργο ἑνὸς τόσο μεγά-

λου διδασκάλου τῆς Ψαλτικῆς ἐπισημάνθηκε μόνο στὸ χειρό-

γραφο ταυρονικήτα 166, ἔτος 1705, φ. 79α. Σελικά, ἡ ἀπάν-

τηση ἔρχεται ἀπὸ τοὺς κώδικες Ἰβήρων 970, ἕτος 1686 καὶ Ξε-

νοφῶντος 158, ἀρχὲς ΙΗ’ αἰ., ὅπου ἀποκαλύπτεται, ὅτι τὸ ἔργο 

ἀποτελεῖ καλλωπισμὸ τῆς μελοποιήσεως τοῦ Πατριάρχου 

Θεοφάνους Καρύκη (βλ. σχετικά): «Ἕτερον τοῦ Κάρυκος, καλ-

λώπισμα τοῦ Νέων Πατρῶν Γερμανοῦ, ἦχος α’.» (Φ. 204β καὶ 

φ. 258β, ἀντίστοιχα). 
 

15. Μπαλάσιος Ἱερεύς τέλη α’ τετάρτου ΙΖ’ αἰ - 1700  
 

27/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

Ὁ Μπαλάσιος Ἱερεὺς παρέδωσε δύο πολὺ γνωστὲς με-

λοποιήσεις τοῦ Χερουβικοῦ τῆς Προηγιασμένης καὶ οἱ δύο πο-



122 Κ. Φ. Καραγκούνης, ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙ ΣΟΤ ΦΕΡΟΤΒΙΚΟΤ ΤΜΝΟΤ 

 

 

λὺ διαδεδομένες στὶς ἁγιορειτικὲς μουσικὲς πηγές. ἡ πρώτη, 

σὲ ἦχο Πλάγιο τοῦ Δευτέρου, κάπως λιγότερο. Ἐδῶ σημειώ-

νονται οἱ κώδικες Ἁγίου Παύλου 98, μέσα ΙΗ’ αἰ., φ. 568α. 

Παντελεήμονος 901, ἔτος 1734, φ. 88α καὶ Ξηροποτάμου 307, 

ἔτος 1767 καὶ 1770, φ. 396α, οἱ μόνοι ὅπου ἀνθολογοῦνται καὶ 

τὰ δύο ἔργα τοῦ Μπαλασίου. 
 

28/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Σετάρτου 
 

Ἡ σύνθεση παραδίδεται στοὺς τρεῖς προαναφερθέντες 

κώδικες καὶ ἀκόμη στοὺς ταυρονικήτα 165, μεταξὺ 1665-

1685, φ. 340α. Ἰβήρων 970, ἔτος 1686, φ. 205β. Παντελεήμονος 

919, ἔτος 1687, φ. 103β. Ξηροποτάμου 320, ἔτος 1741, φ. 123β. 

ταυρονικήτα 164, ἔτος 1749, φ. 287α. Δοχειαρίου 338, ἔτος 

1767, φ. 307α. Δοχειαρίου 376, ΙΗ’ αἰ., φ. 321α. καὶ ἀλλοῦ. 

 

16. Κοσμᾶς Μακεδών β’ τέταρτο ΙΖ’ - 1692  
 

29/α Ἦχος Πρῶτος (ἁπλοῦν) 
 

Ὁ Κοσμᾶς Μακεδὼν παραδίδει τὴν σύνθεσή του στὰ 

μουσικὰ αὐτόγραφά του Ἰβήρων 970, ἔτος 1686, φ. 205α (χα-

ρακτηρίζει τὸ ἔργο «ἁπλοῦν») καὶ Παντελεήμονος 919, ἔτος 

1687, φ. 103β («ἡμέτερον»). Μὲ χαρακτηρισμὸ «ἁπλοῦν» ἀνθο-

λογεῖται καὶ στὸν κώδικα Φιλοθέου 133, τέλη ΙΖ’ αἰ., φ. 149β. 
 

17. Δανιὴλ Ἁγιορείτης  β’ ἥμισυ ΙΖ’ - α’ τετάρτου ΙΗ’ αἰ. 
 

30/α Ἦχος Σρίτος 
 

Ὁ Δανιὴλ μοναχὸς μελοποίησε τὸ Νῦν αἱ Δυνάμεις... σὲ 

ἦχο Σρίτο, ἀλλὰ τὸ μέλος δὲν γνώρισε διάδοση στὶς πηγές. Μό-

νον ὁ κώδικας Κουτλουμουσίου 449, περὶ τὸ 1700, φ. 141α, ἀν-

θολογεῖ τὸ ἔργο. 
 

18. Πέτρος  Μπερεκέτης γ’ τέταρτο ΙΖ’ - α’ τέταρτο ΙΗ’ αἰ.  
 

31/α Ἦχος Βαρύς 
 

Ἀγαπώντας πάντοτε νὰ καινοτομεῖ καὶ νὰ ἐμπλουτίζει 
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τὸ ρεπερτόριο τῆς μεταβυζαντινῆς μελοποιίας μὲ νέα μέλη, ὁ 

Μπερεκέτης ἔγραψε Νῦν αἱ Δυνάμεις... σὲ ἦχο Βαρύ. Ἀνθολο-

γεῖται ἀρκετὰ συχνά. ἐδῶ σημειώνονται οἱ Δοχειαρίου 338, ἔτος 

1767, φ. 307α. Παντελεήμονος 1012, ἔτος 1768, φ. 178α. Ἁγίου 

Παύλου 132, ἔτος 1774, φ. 602α. Ξηροποτάμου 313, ἔτος 1794, 

φ.334β. Ξενοφῶντος 123, β’ ἥμισυ ΙΗ’ αἰ., φ. 583α. 
 

32/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Σετάρτου 
 

τὸν κώδικα Παντελεήμονος 954, μέσα ΙΗ’ αἰ., φ. 111α, 

παραδίδεται μία μελοποίηση τοῦ Πέτρου Μπερεκέτη σὲ ἦχο 

Πλάγιο τοῦ Σετάρτου.  
 

19. Ἀντώνιος Ἱερεύς γ’ τέταρτο ΙΖ’ - α’ τέταρτο ΙΗ’ αἰ. 
 

33/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

Ἰδιαίτερα προσφιλὴς σύνθεση στοὺς κωδικογραφικοὺς 

κύκλους. Ἐπιλεκτικὰ παραπέμπουμε στοὺς κώδικες Ξενο-

φῶντος 150, ἔτος 1763, φ. 257α. Ἁγίου Παύλου 25, β’ ἥμισυ ΙΗ’ 

αἰ., φ. 216α. Παντελεήμονος 952, β’ ἥμισυ ΙΗ’ αἰ., φ. 165β. ταυ-

ρονικήτα 234, β’ ἥμισυ ΙΗ’ αἰ., φ. 149β. Δοχειαρίου 401, δ’ τέ-

ταρτο ΙΗ’ αἰ., 182α. Κουτλουμουσίου 435, τέλη ΙΗ’ αἰ., φ. 194β. 

Ξηροποτάμου 313, ἔτος 1794, φ. 334α. Ξενοφῶντος 144, ἔτος 

1808, φ. 216β. Δοχειαρίου 368, περὶ τὸ 1810, φ. 156β. 
 

20. Κάλλιστος Μπρούσαλης τέλη γ’ τετ. - α’  ἥμισυ ΙΗ’ αἰ. 
 

34/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Σετάρτου 
 

Ἐπισημάνθηκε στοὺς κώδικες Κουτλουμουσίου 446, 

ἔτος 1757, φ. 268α καὶ Δοχειαρίου 332, ἔτος 1760, φ. 279β. 
 

21. Θεοδόσιος Ἱεροδιάκονος Φῖος α’ - δ’ τέταρτο ΙΗ’ αἰ.  
 

35/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

Ὁ Θεοδόσιος Ἱεροδιάκονος Χῖος μελοποίησε δύο Νῦν αἱ 

Δυνάμεις< καὶ τὰ δύο σὲ ἦχο Πλάγιο τοῦ Δευτέρου. Σὸ πρῶ-
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το ἀνθολογεῖται στὰ μουσικὰ αὐτόγραφα τοῦ μαθητῆ του 

Δημητρίου Λώτου: Δοχειαρίου 338, ἔτος 1767, φ. 307β. Ἁγίου 

Παύλου 132, ἔτος 1774, φ. 602α. Ξηροποτάμου 330, ἔτος 1781-

1782, φ. 328α. Ξηροποτάμου 305, τέλη ΙΗ’ - ἀρχὲς ΙΘ’ αἰ., φ. 271α.  
 

36/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

τὸν Ξηροποτάμου 330, ἔτος 1781-1782, φ. 329β, ὁ Λῶτος 

παραδίδει τὸ δεύτερο Νῦν αἱ Δυνάμεις... τοῦ διδασκάλου του. 
 

22. Ἀναστάσιος Ραψανιώτης μέσα ΙΗ’ - ἀρχὲς ΙΘ’ αἰ.  
 

37/α Ἦχος Σέταρτος 
 

Σοῦ Ἀναστασίου Ραψανιώτου ἐπισημάνθηκαν δύο 

Νῦν αἱ Δυνάμεις... Σὸ πρῶτο σὲ ἦχο Σέταρτο ἀνθολογήθηκε 

δύο φορές, στοὺς κώδικες Ξηροποτάμου 277, μέσα ΙΗ’ αἰ., φ. 

40β καὶ Δοχειαρίου 353, ἀρχὲς ΙΘ’ αἰ., φ. 314α. 
 

38/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

Μὲ τὶς ἀναγραφὲς «Κὺρ Ἀναστασίου Λαρσέου» (Ξηρο-

ποτάμου 277, μέσα ΙΗ’ αἰ., φ. 39β) καὶ «Ἀντὶς Φερουβικὸν *sic] 

Ἀναστασίου Ραψιανοῦ» (Ξηροποτάμου 370, ἔτος 1758, φ. 46β) 

παραδίδεται τὸ ἔργο τοῦ Ἀναστασίου σὲ Πλάγιο τοῦ Δευτέρου. 
 

23. Κύριλλος Μαρμαρηνός α’ τέταρτο - τέλη ΙΗ’ αἰ. 
 

39/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου (σύντομον, ἐξήγησις) 
 

Μὲ τὴν διευκρίνιση «ἐξήγησις», παραδίδεται ἐπ’ ὀνόματι 

Κυρίλλου Ἀρχιερέως τοῦ Μαρμαρηνοῦ ἕνα Νῦν αἱ Δυνάμεις... 

σὲ Πλάγιο τοῦ Δευτέρου. Ἐπισημάνθηκε στοὺς κώδικες Ξη-

ροποτάμου 321 (φ. 192β), 365 (φ. 151α), Δοχειαρίου 359 (φ. 223α) 

καὶ 410 (φ. 179β), ὅλοι γραμμένοι στὰ τέλη τοῦ ΙΗ’ αἰῶνος. 
 

24. Θεόδουλος Μοναχός μέσα α’ τετάρτου - τέλη ΙΗ’ αἰ. 
 

40/α Ἦχος Πρῶτος 
 

Μοναδικὴ ἀνθολόγηση στὸ φ. 231β τοῦ κώδικος Διονυ-



Νῦν αἱ Δυνάμεις τῶν ούρανῶν…, Σὸ Φερουβικὸ τῆς Προηγιασμένης 125 

 

σίου 575, τοῦ ἔτους 1764. Πρόκειται μᾶλλον γιὰ τὸν μοναχὸ 

Θεόδουλο Αἰνίτη, γνωστὸ γιὰ τὶς συντμήσεις του παλαιῶν 

μελῶν. 
 

25. Ἰωάννης Πρωτοψάλτης μέσα α’ τετάρτου ΙΗ’ αἰ. - 1789 
 

41/α Ἦχος Πρῶτος Σετράφωνος 
 

Ἡ παροῦσα σύνθεση παραδίδεται μόνο στὸν κώδικα 

Διονυσίου 571, ἔτος 1807, φ. 113α, ὅπου, ὅμως, συνανθολογεῖ-

ται καὶ ἡ ἑπόμενη γνωστότερη μελοποίηση. 
 

42/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου (σύντμηση) 
 

Περίπλοκη εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ ἐν λόγω ἔργου, κα-

θὼς οἱ χειρόγραφες πηγὲς δὲν εἶναι ὁμόφωνες. τὸν κώδικα 

Διονυσίου 645, μέσα ΙΘ’ αἰ., σ. 328, σημειώνεται: «Ἡ θεία Λει-

τουργία τῶν Προηγιασμένων. Σὸ δὲ παρὸν οἱ μὲν (λέγουσι) Ἰω-

άννου Πρωτοψάλτου, οἱ δὲ Πέτρου Λαμπαδαρίου.» Ἐξάλλου, 

ὅπως, γράφηκε καὶ στὰ περὶ Ἰωάννου Κλαδᾶ, σὲ ἀρκετὲς νεώ-

τερες μουσικὲς πηγὲς τὸ Χερουβικὸ ἀνθολογεῖται μὲ τὴν διευ-

κρίνιση: «Σὸ παρὸν ἐμελοποιήθη παρὰ Ἰωάννου τοῦ Κλαδᾶ, συ-

νετμήθη δὲ παρὰ Ἰωάννου Πρωτοψάλτου, ἦχος πλ. β΄, Πα.» (ί-

μωνος Πέτρας 11, α’ ἥμισυ ΙΘ’ αἰ., σ. 175. Παντελεήμονος 923, 

α’ ἥμισυ ΙΘ’ αἰ., φ. 281α. Κωνσταμονίτου 87, μετὰ τὸ 1820, φ. 

18β. Ξηροποτάμου 414, περὶ τὸ 1835, φ. 5β. Διονυσίου 657, μέσα 

ΙΘ’ αἰ., φ. 130α. Δοχειαρίου 1238, μέσα ΙΘ’ αἰ., σ. 88 καὶ ἀλλοῦ.) 

Ἀποκλειστικὰ στὸν Ἰωάννη ἀποδίδουν τὸ ἔργο τὰ χει-

ρόγραφα Γρηγορίου 19, τέλη ΙΗ’ αἰ., φ. 334β. Διονυσίου 571, 

ἔτος 1807, φ. 135β. Καρακάλλου 241, α’ ἥμισυ ΙΘ’ αἰ., φ. 97α. Δι-

ονυσίου 768, μέσα ΙΘ’ αἰ., φ. 197β. Παντελεήμονος 1273, ἔτος 

1876, φ. 57α καὶ κάποια ἀκόμη. 
 

26. Δανιὴλ Πρωτοψάλτης μέσα α’ τετάρτου ΙΗ’ αἰ. - 1789 
 

43/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

Σὸ παρὸν μέλος τοῦ Δανιὴλ εἶναι ἄγνωστο ἀπὸ ἄλλες 
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πηγές, ἐκτὸς τοῦ κώδικος Φιλοθέου 251, ἀρχὲς ΙΘ’ αἰ., φ. 285β. 
27. Πέτρος Πελοποννήσιος δ’ δεκαετία ΙΗ’ αἰ. - 1778 
 

44/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου (ἐξήγησις) 
 

Ἀνάμεσα στὸ πλῆθος τῶν ἔργων τοῦ Πέτρου Λαμπαδα-

ρίου συγκαταλέγεται καὶ ἡ μελοποίηση τῶν ὕμνων τῆς Θ. Λει-

τουργίας Προηγιασμένων Δώρων. Πάμπολλες εἶναι οἱ ἀνα-

γραφές, ὅπως οἱ ἑπόμενες: «Ἡ θεία καὶ ἱερὰ Λειτουργία τῶν 

Προηγιασμένων, σύνθεσις κὺρ Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πε-

λοποννησίου, ἦχος πλ. β’» (π.χ. Γρηγορίου 11, τέλη ΙΗ’ αἰ., φ. 

315α) ἢ «Ἰδοὺ καὶ τὰ ψαλλόμενα ἐν τῇ ἱερᾷ Λειτουργία τῶν 

Προηγιασμένων, τοῦ αὐτοῦ Πέτρου Πελοποννησίου σύνθεσις, 

ἦχος πλ. β’» (π.χ. Διονυσίου 572, τέλη ΙΗ’ αἰ., φ. 38β). Ἐνδιαφέ-

ρουσα εἶναι καὶ ἡ ἀναγραφή: «Ἡ θεία καὶ ἱερὰ Λειτουργία τῶν 

Προηγιασμένων, ὡ ς  ψ ά λ λ ε τ α ι  ἐ ν  τ ῇ  Μ ε γ ά λ ῃ  Ἐ κ -

κ λ η σ ί ᾳ , κὺρ Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου, ἦχος 

πλ. β’» (Δοχειαρίου 1244, περὶ τὸ 1810, φ. 178α). ὲ ὁρισμένες 

πάλι περιπτώσεις ἀναφέρεται, πὼς πρόκειται γιὰ "ἐξήγηση" 

τοῦ Πέτρου: «Ἐνταῦθα ἀρχόμεθα καὶ τῆς θείας καὶ ἱερᾶς Λει-

τουργία τῶν Προηγιασμένων, ἐξήγησις κὺρ Πέτρου τοῦ Πελο-

ποννησίου, ἦχος πλ. β’» (Παντελεήμονος 998, ἔτος 1815, φ. 312β 

καὶ παραπλήσια στοὺς κώδικες Ἰβήρων 997, τέλη ΙΗ’ αἰ., φ. 

135α, ἐξήγηση μὲ σύντμηση. Ξηροποτάμου 385, τέλη ΙΗ’ αἰ., 

φ. 179α. Δοχειαρίου 354, ἀρχὲς ΙΘ’ αἰ., φ. 340β καὶ σὲ ἄλλους). 

Ἂς σημειωθῆ, πὼς τὸ ἔργο ἀνθολογεῖται σὲ τουλάχιστον ὀγ-

δόντα <80> χειρόγραφα. 
 

45/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου (συντομώτερον) 
 

ὲ λίγους κώδικες παραδίδεται καὶ μία δεύτερη μελο-

ποίηση τοῦ Νῦν αἱ Δυνάμεις< ἐπ’ όνόματι τοῦ Πέτρου Πελο-

ποννησίου, τὸ ὁποῖο ἀνθολογεῖται μὲ τὴν διευκρίνιση, πὼς 

πρόκειται γιὰ συντομώτερο μέλος («ἕτερον σύντομον»: Ἁγίου 

Παύλου 35, ἔτος 1790 - 1800, τέλη ΙΗ’ αἰ., σ. 840. Δοχειαρίου 

382, τέλη ΙΗ’ αἰ., φ. 45β. Ἰβήρων 997, τέλη ΙΗ’ αἰ., φ. 135β. Ἁγίου 
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Παύλου 15, ἔτος 1813, σ. 720). 
28. Ἰάκωβος Πρωτοψάλτης α’ ἥμισυ ΙΗ’ αἰ. - 1800  
 

46/α Ἦχος Βαρύς 
 

Μία μελοποίηση σὲ ἦχο Βαρὺ παρέδωσε ὁ Ἰάκωβος Πρω-

τοψάλτης τῆς ΜΧΕ, ἡ ὁποία γνώρισε ἱκανοποιητικὴ διάδοση 

στοὺς ἁγιορειτικοὺς κώδικες. ημειώνουμε μόνο τοὺς ἑξῆς: 

Παντελεήμονος 904, τέλη ΙΗ’ αἰ., φ. 222β. Καρακάλλου 227, 

ἀρχὲς ΙΘ’ αἰ., φ. 79α. Ξηροποτάμου 361, ἀρχὲς ΙΘ’ αἰ., φ. 269β. 

Διονυσίου 571, ἔτος 1807, φ. 143α. Δοχειαρίου 1244, περὶ τὸ 

1810, φ. 179β. Κωνσταμονίτου 87, μετὰ τὸ 1820, φ. 19β. Παντε-

λεήμονος 928, ἔτος 1827, φ. 224α. ίμωνος Πέτρας 11, α’ ἥμισυ 

ΙΘ’ αἰ., σ. 135. Ἁγίου Παύλου 252, περὶ τὸ 1835 - 1840, σ. 190. 
 

29. Δημήτριος Λῶτος 1734 - μετὰ τὸ 1811  
 

47/α Ἦχος Πρῶτος Σετράφωνος 
 

Ὁ Δημήτριος Λῶτος παρέδωσε δύο μελοποιήσεις τοῦ 

Νῦν αἱ Δυνάμεις..., μία σὲ Πρῶτο Σετράφωνο καὶ μία σὲ ἦχο 

Σέταρτο. Οἱ κώδικες Ξηροποτάμου 305, τέλη ΙΗ’ - ἀρχὲς ΙΘ’ 

αἰ., φ. 272α. Ξηροποτάμου 330, ἔτος 1781-1782, φ. 328β καὶ 329α 

(αὐτόγραφο τοῦ Λώτου, μὲ ἀναγραφὲς «ἡμέτερον»). Δοχεια-

ρίου 341, ἔτος 1822, φ. 347, ἀνθολογοῦν καὶ τὰ δύο ἔργα. 
 

48/β Ἦχος Σέταρτος 
 

Βλ. σχετικὰ στὸ προηγούμενο. 
 

30. Ἀπόστολος Ζαφειρόπουλος γ’ τέταρτο ΙΗ - α’ τέταρτο ΙΘ’ αἰ. 
 

49/α Ἦχος Πρῶτος Σετράφωνος 
 

Ὁ ἀγνώστων λοιπῶν στοιχείων μελουργὸς Ἀπόστολος 

Ζαφειρόπουλος παρέδωσε μία μελοποίηση τοῦ Νῦν αἱ Δυνά-

μεις..., ἡ ὁποία διασώζεται στοὺς κώδικες Διονυσίου 739, τέ-

λη ΙΗ’ αἰ., φ. 38α καὶ Παντελεήμονος 977, περὶ τὸ 1815 - 1920, 

φ. 357β. Καὶ στοὺς δύο ὁ ἦχος τῆς συνθέσεως χαρακτηρίζεται 
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Πρῶτος Σετράφωνος. 
32. Ζαφείριος Διδάσκαλος (;) γ’ τέταρτο ΙΗ - α’ τέταρτο ΙΘ’ αἰ. 
 

50/α Ἦχος Πρῶτος Σετράφωνος 
 

τὸν κώδικα Διονυσίου 657, μέσα ΙΘ’ αἰ., φ. 128α, ἀνθο-

λογοῦνται δύο Χερουβικὰ τῆς Προηγιασμένης μὲ τὴν ἀνα-

γραφὴ «Σὸ παρὸν ἐμελουργήθη παρὰ Ζαφειρίου τοῦ ἡμετέρου 

διδασκάλου, ἦχος α’ Κε». Ὁ ἦχος τοῦ ἔργου καὶ τὸ ὄνομα τοῦ 

μελουργοῦ μᾶς βάζουν σὲ ὑποψία, ὅτι ἴσως πρόκειται γιὰ 

τὸν Ἀπόστολο Ζαφειρόπουλο. Κάτι τέτοιο, ὅμως, δὲν μπορεῖ 

τώρα νὰ ἀποδειχθῆ. 
 

51/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

Καὶ δεύτερη μελοποίηση ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ζαφειρίου 

στὸν κώδικα Διονυσίου 657, μέσα ΙΘ’ αἰ., φ. 128α. 
 

30. τέφανος Ξηροποταμηνός γ’ τέταρτο ΙΗ - α’ τέταρτο ΙΘ’ αἰ. 
 

52/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
 

Ἡ μοναδικὴ μελοποίηση τοῦ Ξηροποταμηνοῦ μοναχοῦ 

ἀπαντᾶ στὰ μουσικὰ χειρόγραφα Ξηροποτάμου 366, μέσα ΙΗ’ 

αἰ., φ. 1α. Ξηροποτάμου 377, τέλη ΙΗ’ αἰ., φ. 28α καὶ Ξηροπο-

τάμου 288, ἀρχὲς ΙΘ’ αἰ., φ. 213α. 
 

33. Φουρμούζιος Φαρτοφύλαξ 1770 - 1840 
 

53/α Ἦχος Πρῶτος Σετράφωνος 
 

Ἡ μελοποίηση τοῦ Νῦν αἱ Δυνάμεις... σὲ ἦχο Πρῶτο Σε-

τράφωνο, ποὺ παρέδωσε ὁ Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ ἐντοπί-

σθηκε μόνο στὸν κώδικα Παντελεήμονος 928, ΙΘ’ αἰ., φ. 223α. 
 

34. Κωνσταντῖνος Πρωτοψάλτης 1777 - 30/7/1862  
 

54/α Ἦχος Πρῶτος 
 

Ὁ Κωνσταντῖνος Πρωτοψάλτης τῆς ΜΧΕ μελοποίησε 

τρία Νῦν αἱ Δυνάμεις..., τὰ ὁποῖα εὑρίσκονται συγκεντρωμένα 
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στὸν κώδικα Διονυσίου 645, μέσα ΙΘ’ αἰ., φ. 329 καὶ ἑξῆς. Σὸ 

παρὸν ἐπισημάνθηκε καὶ στὰ χειρόγραφα Διονυσίου 571, ἔτος 

1807, φ. 101β καὶ Διονυσίου 722, μέσα ΙΘ’ αἰ., φ. 549α 
 

55/β Ἦχος Σέταρτος 
 

τοὺς κώδικες Διονυσίου 571, ἔτος 1807, φ. 117β καὶ Διο-

νυσίου 645, μέσα ΙΘ’ αἰ., φ. 329 καὶ ἑξῆς. τὸν πρῶτο ἀνθολο-

γεῖται δύο φορές, ἡ δεύτερη στὸ φ. 128α. 
 

56/γ Ἦχος Βαρύς 
 

τὸν Διονυσίου 645, μέσα ΙΘ’ αἰ., φ. 329 καὶ ἑξῆς. 
 

35. Νικόλαος μύρνης 1787 (;) - 1887  
 

57/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 
 

Καταγραφὲς στοὺς κώδικες Ἰβήρων 981, ἀρ-χὲς ΙΘ’ αἰ., 

σ. 145 καὶ Ξενοφῶντος 115, μέσα ΙΘ’ αἰ., σ. 173. 
 

36. Θεόδωρος Υωκαεύς 1790 - 3/10/1851  
 

58/α Ἦχος Πρῶτος 
 

Σοῦ Θεοδώρου Φωκαέως ἐπισημάνθηκαν πέντε τουλά-

χιστον μελοποιήσεις τοῦ Χερουβικοῦ τῆς Προηγιασμένης. Ἡ 

πρώτη ἀνθολογεῖται στοὺς κώδικες Παντελεήμονος 1210, ΙΘ’ 

αἰ., φ. 24α. Διονυσίου 722, μέσα ΙΘ’ αἰ., σ. 549. Ἁγίου Παύλου 

432, ἔτος 1882, φ. 232β. 
 

59/β Ἦχος Πρῶτος Σετράφωνος 
 

τὸν κώδικα Διονυσίου 571, ἔτος 1807, φ. 113α κατα-

γράφεται ἕνα Νῦν αἱ Δυνάμεις... τοῦ Φωκαέως σὲ ἦχο Πρῶτο 

Σετράφωνο, ἀλλὰ δὲν κατέστη ἐφικτὸ νὰ διασταυρωθῆ, ἂν 

πρόκειται γιὰ ἴδιο μέλος μὲ τὸ προηγούμενο ἢ μὲ τὸ 61/δ. Ἐδῶ 

συμπεριλαμβάνεται μὲ μεγάλη ἐπιφύλαξη. 
 

60/γ Ἦχος Σέταρτος 
 

τοὺς κώδικες Διονυσίου 571, ἔτος 1807, φ. 101β καὶ Ἁ-
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γίου Παύλου 432, ἔτος 1882, φ. 232β. 
61/δ Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου Σετράφωνος 
 

τὶς Ἀνθολογίες Ἁγίου Παύλου 432, ἔτος 1882, φ. 232β 

καὶ Ἁγίου Παύλου 412, τέλη ΙΘ’ αἰ., φ. 62α. 
 

62/ε Ἦχος Βαρύς 
 

τὸν Διονυσίου 729, τέλη ΙΘ’ αἰ., σ. 440-441. 
 

63/ς Ἦχος Πλάγιος τοῦ  Σετάρτου 
 

τὸν κώδικα Διονυσίου 571, ἔτος 1807, φ. 101β. 
 

37. Γεώργιος Ἱερεὺς Ρύσιος τέλη ΙΗ’ αἰ. - 1865  
 

64/α Ἦχος Πρῶτος Σετράφωνος 
 

Ἡ σύνθεση παραδίδεται στοὺς κώδικες Διονυσίου 571, 

ἔτος 1807, φ. 101β καὶ Διονυσίου 722, μέσα ΙΘ’ αἰ., σ. 549. 
 

65/β Ἦχος Σέταρτος 
 

τὸ μουσικὸ χειρόγραφο Διονυσίου 571, ἔτος 1807, ἀν-

θολογοῦνται καὶ τὰ δύο Νῦν αἱ Δυνάμεις... (τοῦ Σετάρτου 

ἤχου στὸ φ. 132β) τοῦ Γεωργίου παπᾶ Ρυσίου. Σὸ παρόν, 

ἐξάλλου, ἐπισημάνθηκε καὶ στὸν κώδικα Διονυσίου 695, ἔτος 

1834, σ. 77. 
 

38. Ἰωάσαφ Διονυσιάτης τέλη ΙΗ’ - γ’ τέταρτο ΙΘ’ αἰ. 
 

66/α Ἦχος Πρῶτος Σετράφωνος 
 

Σὸ ἔργο παραδίδεται στὸν κώδικα Διονυσίου 722, μέσα 

ΙΘ’ αἰ., φ. 113β, μὲ ἀναγραφὴ «Σὸ παρὸν ἐμελοποιήθη παρὰ 

τοῦ αὐτοῦ Ἰωάσαφ, ἦχος α’ Κε». 
  

67/α Ἦχος Δεύτερος 
 

Μὲ τὴν ἀναγραφὴ «Ἕτερα (Νῦν αἱ Δυνάμεις...), Ἰωάσαφ 

διδασκάλου Διονυσιάτου» καταγράφονται στὸν κώδικα Διο-

νυσίου 571, ἔτος 1807, φ. 121α, δύο Χερουβικὰ τοῦ Ἰωάσαφ, τὸ 
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παρὸν μὲ ἔνδειξη «ἦχος β’ Βου» 
68/α Ἦχος Σρίτος 
 

τὸν ἴδιο κώδικα παραδίδεται καὶ δεύτερο μέλος τοῦ 

Ἰωάσαφ, σὲ ἦχο Σρίτο. Ἀνώνυμα, μὲ ἐπιφύλαξη, πρέπει νὰ 

ἀνθολογεῖται καὶ στὸν Ξενοφῶντος 260, ἔτος 1867, φ. 15α. 
 

69/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Σετάρτου 
 

τὸν Διονυσίου 571 (φ. 101β) παραδίδεται καὶ τρίτο Νῦν 

αἱ Δυνάμεις... τοῦ Ἰωάσαφ, σὲ ἦχο Πλάγιο τοῦ Σετάρτου. 
 

39. Νικόλαος Δοχειαρίτης τέλη ΙΗ’ - γ’ τέταρτο ΙΘ’ αἰ. 

 

70/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Σετάρτου 
 

Ἐπισήμανση στὸν κώδικα Διονυσίου 404, περὶ τὸ ἔτος 

1840, φ. 276β. 
 

40. Λεωνίδας υἱὸς Θεοδώρου Υωκαέως α’ - δ’ τέταρτο ΙΘ’ αἰ.  
 

71/α Ἦχος Δεύτερος 
 

Μὲ τὴν ἔνδειξη «Λεωνίδου, υἱοῦ Υωκαέως, ἦχος β’» πα-

ραδίδεται στὸν Διονυσίου 722, μέσα ΙΘ’ αἰ., φ. 113α. 
 

41. Γεώργιος Προυσσαεύς α’ - δ’ τέταρτο ΙΘ’ αἰ. 

 

72/α Ἦχος Βαρύς 
 

Μὲ ἀναγραφὴ «Π. Γεωργίου Προυσσαέως, βαρύς» κα-

ταγράφεται στὸν κώδικα Παντελεήμονος 1020, ΙΘ’ αἰ., φ. 

195β, τὸ μοναδικὸ ἐπισημανθὲν Νῦν αἱ Δυνάμεις< τοῦ πα-

ρόντος μελουργοῦ. Ὁ χρόνος ἀκμῆς τοῦ μελουργοῦ ὑπολογί-

σθηκε, μὲ ἐπιφύλαξη, βάσει τῆς χρονίας γραφῆς τοῦ κώδικος. 
 

42. Βησσαρίων μοναχός α’ - δ’ τέταρτο ΙΘ’ αἰ. 
 

73/α Ἦχος (;) 
 

Ὁ μοναχὸς Βησσαρίων ἐκ τοῦ μοναστηρίου Νέαμτς 

τῆς ερβίας ἀναφέρεται στὸν σλαβικῆς προελεύσεως κώδικα 
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ταυρονικήτα 22, ἔτος 1883, φ. 162α, ὡς ποιητὴς ἑνὸς Χερου-

βικοῦ τῆς Προηγιασμένης, δὲν κατέστη, ὅμως, ἐφικτὸ νὰ δι-

ευκρινισθῆ ὁ ἦχος της συνθέσεως. Καὶ ἐδῶ ὁ χρόνος ἀκμῆς 

τοῦ μελουργοῦ ὑπολογίσθηκε, μὲ ἐπιφύλαξη, βάσει τῆς χρο-

νίας γραφῆς τοῦ κώδικος. 
 

Κλείνοντας καὶ τὴν ἐργασία γιὰ τὸν Χερουβικὸ ὕμνο 

τῆς Προηγιασμένης Θ. Λειτουργίας, παραθέτουμε τὸν συνή-

θη συνοπτικὸ πίνακα μελοποιῶν καὶ μελοποιήσεων: 
 

 

  ἀγνώστου ποιητοῦ 1/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου (ἀρχαῖον, παλαιόν) 

  ἀγνώστου ποιητοῦ 2/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου (ἀσματικόν) 

 1. Ψευδο – Δαμασκηνός 3/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 

 2. Νικηφόρος Ἠθικός 4/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 

 3. Ἰωάννης Κουκουζέλης 5/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 

 4. Ξένος Κορώνης 6/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 

   7/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 

 5. Λογγῖνος Μοναχός 8/β Ἦχος Πρῶτος Σετράφωνος 

   9/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου (ἁγιορείτικον) 

 6. Δημήτριος Δοκειανός 10/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 

 7. Ἰωάννης Κλαδᾶς 11/α Ἦχος Πρῶτος Σετράφωνος 

   12/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 

 8. Μανουὴλ Χρυσάφης 13/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 

   14/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 

 9. Θεοφάνης Καρύκης 15/α Ἦχος Πρῶτος 

   16/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 

   17/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 

10. Ἰωάσαφ νέος Κουκουζέλης 18/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 

11. Γεώργιος Ραιδεστινός 19/α Ἦχος Πρῶτος Σετράφωνος 

   20/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 

12. Παγκράτιος Μοναχός 21/α Ἦχος Πρῶτος 

   22/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 

13. Χρυσάφης ὁ νέος 23/α Ἦχος Πρῶτος 

   24/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 

   25/γ Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 

14. Γερμανὸς Νέων Πατρῶν 26/α Ἦχος Πρῶτος (καλλώπισμα στὸ Θεοφ. Καρύκη) 

15. Μπαλάσιος Ἱερεύς 27/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 

   28/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Σετάρτου 

16. Κοσμᾶς Μακεδών 29/α Ἦχος Πρῶτος (ἁπλοῦν) 

17. Δανιὴλ Ἁγιορείτης 30/α Ἦχος Σρίτος 

18. Πέτρος  Μπερεκέτης 31/α Ἦχος Βαρύς 

   32/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Σετάρτου 

19. Ἀντώνιος Ἱερεύς 33/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 
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20. Κάλλιστος Μπρούσαλης 34/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Σετάρτου 

21. Θεοδόσιος Ἱεροδ/νος Χῖος 35/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 

   36/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 

22. Ἀναστάσιος Ραψανιώτης 37/α Ἦχος Σέταρτος 

   38/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 

23. Κύριλλος Μαρμαρηνός 39/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου (σύντομον, ἐξήγησις) 

24. Θεόδουλος Μοναχός 40/α Ἦχος Πρῶτος 

25. Ἰωάννης Πρωτοψάλτης 41/α Ἦχος Πρῶτος Σετράφωνος 

   42/β Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου (σύντμηση) 

26. Δανιὴλ Πρωτοψάλτης 43/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 

27. Πέτρος Πελοποννήσιος 44/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου (εξήγησις) 

   45/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου (συντομώτερον) 

28. Ἰάκωβος Πρωτοψάλτης 46/α Ἦχος Βαρύς 

29. Δημήτριος Λῶτος 47/α Ἦχος Πρῶτος Σετράφωνος 

   48/β Ἦχος Σέταρτος 

30. Ἀπόστολος Ζαφειρόπουλος 49/α Ἦχος Πρῶτος Σετράφωνος 

31. Ζαφείριος Διδάσκαλος (;) 50/α Ἦχος Πρῶτος Σετράφωνος 

   51/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 

32. τέφανος Ξηροποταμηνός 52/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου 

33. Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ 53/α Ἦχος Πρῶτος Σετράφωνος 

34. Κωνσταντῖνος Α’ Ψάλτης 54/α Ἦχος Πρῶτος 

   55/β Ἦχος Σέταρτος 

   56/γ Ἦχος Βαρύς 

35. Νικόλαος μύρνης 57/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου 

36. Θεόδωρος Φωκαεύς 58/β Ἦχος Πρῶτος 

   59/β Ἦχος Πρῶτος Σετράφωνος 

   60/γ Ἦχος Σέταρτος 

   61/δ Ἦχος Πλάγιος τοῦ Πρώτου Σετράφωνος 

   62/ε Ἦχος Βαρύς 

   63/ς Ἦχος Πλάγιος τοῦ Σετάρτου 

37. Γεώργιος Ἱερεὺς Ρύσιος 64/α Ἦχος Πρῶτος Σετράφωνος 

   65/β Ἦχος Σέταρτος 

38. Ἰάσαφ Διονυσιάτης 66/α Ἦχος Πρῶτος Σετράφωνος 

   67/β Ἦχος Δεύτερος 

   68/γ Ἦχος Σρίτος 

   69/δ Ἦχος Πλάγιος τοῦ Σετάρτου 

39. Νικόλαος Δοχειαρίτης 70/α Ἦχος Πλάγιος τοῦ Σετάρτου 

40. Λεωνίδας υἱὸς Θ. Φωκαέως 71/α Ἦχος Δεύτερος 

41. π. Γεώργιος Προυσσαεύς 72/α Ἦχος Βαρύς 

42. Βησσαρίων μοναχός 73/α Ἦχος (;) 
 

 

Πίναξ θ’:    Οἱ μελοποιοὶ92 τοῦ Φερουβικοῦ ὕμνου τῆς Θ. Λειτουργίας Προηγι-

                              
92  Βιογραφικὰ στοιχεῖα γιὰ τοὺς μελουργοὺς βλ. Κ. Χ. Καραγκού-
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ασμένων Δώρων καὶ οἱ μελοποιήσεις τους. 

Ϋ: σωρξΫοΩσιέπ 

 

                                                                     
νη, Ἡ Παράδοση καὶ Ἐξήγηση τοῦ Μέλους τῶν Φερουβικῶν<, Ἀθῆναι 2003. 
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1.   Φφ υλλογῆς Γρ. τάθη, σ. 711 - 712. 

Φερουβικὸ Ἰωάσαφ νέου Κουκουζέλη. 
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2.   Φφ υλλογῆς Γρ. τάθη, σ. 713 - 714. 

Φερουβικὸ Γεωργίου Ραιδεστινοῦ. 
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3.   Φφ υλλογῆς Γρ. τάθη, σ. 715 - 716. 

Φερουβικὰ Γεωργίου Ραιδεστινοῦ καὶ Παγκρατίου Μοναχοῦ. 
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4.   Φφ υλλογῆς Γρ. τάθη, σ. 717 - 718. 

Φερουβικὸ Μπαλασίου Ἱερέως (πλ. β’). 
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5.   Φφ υλλογῆς Γρ. τάθη, σ. 719 - 720. 

Φερουβικὸ Μπαλασίου Ἱερέως (πλ. δ’). 
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6.   Λειμῶνος Λέσβου 258, φ. 247β – 248α. 

Φερουβικὸ Λογγίνου Μοναχοῦ. 
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7.   Λειμῶνος Λέσβου 258, φ. 248β – 249α. 

Φερουβικὸ Λογγίνου Μοναχοῦ. 
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8.   Δοχειαρίου 338, φ. 305α. 

Φερουβικὰ Ἰωάσαφ νέου Κουκουζέλη καὶ Θεοφάνους Καρύκη. 
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9.   Δοχειαρίου 359, φ. 223α. 

Φερουβικὸ Κυρίλλου Μαραμαρηνοῦ. 
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10.   υλλογὴ Merlier 7, φ. 284β. 

Φερουβικὸ Δημητρίου Λώτου (αὐτόγραφος κώδικας).



 



 

 

 

 

 

 

ΔΔΤΣΔΡΟ ΜΔΡΟ 
 
 

ΜΟΤΙΚΟΛΟΓΙΚΑ 
 

ΘΔΜΑΣΑ



 



 

To ψέςάέπιΫοΩσξ byzantino Xeroybiko  
 

toy Ψeςάξ - ΙωΩμμoy άaμΩπκημξς   
 

Se hxo πλΩΫιξ ρξς deyteroς 
 
 

A: pέri Σoy mέlξςrgoy 

 

Εἶναι δύσκολο νὰ παραδεχθῆ κανείς, πὼς τὸ Χερου-

βικὸ σὲ ἦχο Πλάγιο του Δευτέρου, τὸ ὁποῖο διαδίδε-

ται σὲ εὐρεία ἔκταση ὑπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Ἰωάννου Δα-

μασκηνοῆ, εἶναι καρπὸς τοῦ μακρινοῦ ἐκείνου ὑμνο-

γράφου93. Καὶ μόνο τὸ γεγονός, ὅτι ἡ μουσικὴ σημει-

                              
93  Ἡ ἐσφαλμένη ἄποψη πὼς ὁ Ἰωάννης Δαμασκηνὸς ὑπῆρξε ὁ 

ἐπινοητὴς τῆς ἀγκυστροειδοῦς λεγόμενης σημειογραφίας καὶ ἑπομένως 

ὁ πατὴρ ὅσων μελοποιήσεων ἀποδίδονται σὲ αὐτόν, ἔχει ἰδιαίτερα προ-

βληθῆ κατὰ τὸν περασμένο αἰῶνα. Ἤδη, τὴν β’ δεκαετία τοῦ ΙΘ’ αἰῶνος, 

στὸν ἀλφαβητικὸ κατάλογο μουσικῶν, ποὺ παραθέτει ὁ κώδικας Ξηρο-

ποτάμου 318 (φ. 140α), διαδίδεται, πὼς «Ἰωάννης ὁ ὅσιος πατὴρ ὁ Δαμα-

σκηνός, λέγεται δὲ ἐκ παραδόσεως ὅτι οὗτος πρῶτος συνέγραψε μουσικὴν 

ἐκκλησιαστικὴν μὲ τὰ τρέχοντα σημεῖα τῶν φωνῶν...». Ὁ ἱστορικὸς Γεώρ-

γιος Παπαδόπουλος εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος, μὲ περιρρέοντα σεβασμὸ 

πρὸς τὸν ὅσιο καὶ τὴν παράδοση, ἀφιερώνει δεκάδες σελίδες στὴν πα-

ρουσίαση τοῦ "μουσικοῦ" βίου τοῦ Δαμασκηνοῦ. τὰ ἔργα του υμβολαί, 

σελ. 154-230 καὶ Ἱστορικὴ Ἐπισκόπησις τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς 

Μουσικῆς, Ἀθῆναι 1904, σελ. 44-53, ἀναπτύσσονται μὲ ἰδιαίτερο ζῆλο οἱ 

ἀνωτέρω θεωρίες καὶ ἔκτοτε ἀποτελοῦν πηγὴ γιὰ πολλοὺς νεώτερους. 

Ἀκόμη καὶ ὁ Κωνσταντῖνος Ψάχος ἀδυνατεῖ νὰ ἀπαγκιστρωθῆ ἀπὸ τὶς 

περὶ Δαμασκηνοῦ παραδόσεις, ἂν καὶ φαίνεται, πὼς τὸ πρόβλημα τὸν 

ἀπασχολεῖ σοβαρά. Γράφει χαρακτηριστικά: «Ἡ πρώτη στενογραφία προ-

σπίπτει εἰς τὴν ἀντίληψιν παντός, ἀναδιφοῦντος τὰ πρῶτα μουσικὰ χειρό-

γραφα, ἀποδίδεται δὲ ἀναντιρρήτως εἰς Ἰωάννην τὸν Δαμασκηνόν... Ὑπάρ-

χουσιν οἱ φρονοῦντες, ὅτι ἡ γραφὴ αὕτη δὲν ἀνήκει εἰς τὸν Δαμασκηνόν, 

ἀλλ' ὅτι, νεωτέρα οὖσα, ἀνήκει εἰς τὸν Κουκουζέλην Ἰωάννην... Σίνος 
 

Ε
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ογραφία τῆς ἀνατολικῆς ἐκκλησίας εἶναι κατὰ δύο τουλάχι-

στον αἰῶνες μεταγενέστερη τοῦ Ἰωάννου, ἀποδεικνύει, πὼς 

ἡ ἔρευνα εὑρίσκεται ἐνώπιον μιᾶς ψευδεπίγραφης μελοποιή-

σεως94. Καὶ βέβαια, δὲν εὐσταθεῖ ἡ πρόταση, πὼς γύρω στὸν 

ΙΓ' αἰῶνα καταγράφεται μὲ τὴν ἰσχύουσα παρασημαντικὴ ἡ 

                                                                     
ἐπινόησις εἶναι τὸ πρώτον στενογραφικὸν σύστημα, τοῦ Δαμασκηνοῦ ἥ τοῦ 

Κουκουζέλου; Καὶ ἅν μὲν ᾖναι ἐπινόησις τοῦ Δαμασκηνοῦ, ἰδιαιτέρα γραφὴ 

τοῦ Κουκουζέλου δὲν ὑπάρχει. Ἂν δὲ ᾖναι ἐπινόησις τοῦ Κουκουζέλου, τότε 

ὅλα τὰ εἰς τὸν Δαμασκηνὸν ἀποδιδόμενα ἔξοχα μουσικὰ ἔργα, ...τὸ πρῶτον 

ὑπὸ τοῦ Κουκουζέλου ἐγράφησαν, ἥ εἰσὶν ἔργα αὐτοῦ τούτου τοῦ Κουκου-

ζέλου καὶ τῶν συγχρόνων αὐτῷ, οἵτινες τὴν δόξαν αὐτῶν ἑτέροις διδόντες 

ἀποδίδουσι ταῦτα εἰς Ἰωάννην τὸν Δαμασκηνόν...», Ἡ Παρασημαντικὴ τῆς 

Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Ἀθῆναι 1917, σελ. 37-38. Γιὰ τὴν «ἁγιοπολίτικη» 

λεγόμενη σημειογραφία, ποὺ ἀποδίδεται στὸν Δαμασκηνό, ἐκτενῆ λόγο 

πραγματοποιεῖ καὶ ὁ Amendee Gastoue, Ἡ Ἀρχαία Βυζαντινὴ Μουσικὴ καὶ 

ἡ σημειογραφία ταύτης, (μετάφραση Νικολάου Γ. Παπᾶ), Φόρμιγξ, περίο-

δος Β’, ἔτος (Ε), φύλλο 7-8 (Ἀθηναι 15-31 Ἰουλίου 1909), ὅμως, καθὼς φαί-

νεται, καὶ αὐτὸς διατηρεῖ σοβαρὲς ἐπιφυλάξεις ἐπὶ τοῦ θέματος. Δυστυ-

χῶς, οἱ ἀνακρίβειες περὶ τῆς σχέσεως τοῦ Δαμασκηνοῦ μὲ τὴν ἐμφάνιση 

τῆς σημειογραφίας στὸ Βυζάντιο κατόρθωσαν νὰ διεισδύσουν ἀκόμη καὶ 

σὲ σοβαρὰ ἐγκυκλοπαιδικὰ λεξικὰ καὶ ἔκτοτε διαιωνίζονται σὲ κάθε ἐπι-

στημονικοφανὲς σύγγραμμα, ποὺ προστρέχει καὶ παραπέμπει σὲ αὐτά. 
94  Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ μελοποίηση τοῦ Χερουβικοῦ ὕμνου Οἱ τὰ Φε-

ρουβίμ..., ἄλλα μέλη, τὰ ὁποία ψευδεπιγράφως ἀποδίδονται στὸν Ἰωάννη 

Δαμασκηνό, εἶναι: α) Σὸ μέλος τοῦ Παλαιοῦ Ἀναστασιματαρίου, ἀπὸ τὸ 

ὅποιο εὐρύτατη διάδοση γνωρίζουν τὰ κατ' ἦχον Κεκραγάρια (βλ. τάθη 

Θ. Γρηγορίου, Ἡ Δεκαπεντασύλλαβος Ὑμνογραφία ἐν τη Βυζαντινὴ Με-

λοποιία, Ἀθῆναι 1977, σελ. 55). β) Δύο Κοινωνικά: Αἰνεῖτε τὸν Κύριον... καὶ 

Γεύσασθε καὶ ἴδετε... γ) Ἕνα Χερουβικὸ Νῦν αἱ δυνάμεις... δ) Ἕνα Θεοτοκί-

ον Προστασία τῶν χριστιανῶν... ε) Ἕνα Ἀλληλουϊάριον. ς) Ἕνα Ἀσματικὸν 

Σρισάγιον (βλ. Χατζηγιακουμῆ, Μουσικὰ Φφφ, σελ. 287-288). Ἀκόμη, στὸν 

Ἰωάννη Δαμασκηνὸ ἀποδίδει ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος καὶ τὰ παλαιὰ 

μέλη τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου: Θεὸς Κύριος..., Σὸ προσταχθὲν μυστικῶς< 

καὶ Σῇ Ὑπερμάχῳ<, ἂν καὶ αὐτὰ στὴ χειρόγραφο παράδοση καταγρά-

φονται συνήθως ἀνωνύμως, καθὼς καὶ τὰ Ἀπολυτίκια τῆς Μεγάλης 

Ἑβδομάδος Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται... καὶ Ὅτε οἱ ἔνδοξοι μαθηταί... (βλ. 

Παπαδοπούλου Γ., υμβολαί, σελ. 219). 
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ἀρχαιότατη μελωδία τοῦ Χερουβικοῦ του Δαμασκηνοῦ, ἡ ὁ-

ποία καταφθάνει ἀπὸ τὸν Η’ μ.Χ. αἰῶνα. Ἡ πλοκὴ τοῦ μέλους 

εἶναι γνώριμη στὴ σύνθεση αὐτή. Δὲν διαφέρει σὲ τίποτε 

ἀπὸ τὴν συνήθη μεταχείριση τοῦ Παπαδικοῦ γένους κατὰ τὴν 

ἐποχὴ καταγραφῆς τοῦ ὕμνου. Ἑπομένως, ἡ ἀνωτέρω ὑπό-

θεση -καὶ κάθε παρόμοια μὲ αὐτή- ἀποδεικνύεται ἀβάσιμη. 

Ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, λοιπόν, 

δὲν ἐνδιαφέρουν τὴν παροῦσα μελέτη, ἐφόσον εἶναι ἄσχετα 

μὲ τὴν ἐξέλιξη τῆς ψαλτικῆς παραδόσεως τοῦ ΙΔ’ αἰῶνος, 

ὅπου ἀνήκει τὸ ἐν λόγω Χερουβικό. Εἶναι, ὅμως, ἰδιαίτερα 

χρήσιμο γιὰ τὴν παρακολούθηση τῆς ἐξελίξεως τῆς συγκε-

κριμένης μελοποιήσεως, νὰ παρατεθοῦν οἱ ποικίλοι χαρακτη-

ρισμοὶ καὶ τὰ ἐπίθετα, ποὺ ἡ χειρόγραφος παράδοση ἀποδί-

δει στὸν Δαμασκηνό: 

Εἶναι χαρακτηριστικό, πὼς ὁ κώδικας Ε.Β.Ε. 2458, ἡ πρώ-

τη χρονολογημένη Παπαδική, παρότι περιέχει τὴν μελοποίη-

ση τοῦ ψευδο - Δαμασκηνοῦ, παραδίδει αὐτὴν ἀνώνυμα95. Ἡ 

παλαιότερη ἀναφορὰ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ 

ἐντοπίσθηκε στὸν κώδικα Μεγίστης Λαύρας 1262, ὁ ὁποῖος εἶ-

ναι χρονολογημένος καὶ προέρχεται ἀπὸ γραφίδα τοῦ ἔτους 

137796. Ἔκτοτε, ἡ ἀναγραφὴ «Ἰωάννου (τοῦ) Δαμασκηνοῦ» ἢ 

«Ἰωάννου τοῦ ἐκ Δαμασκοῦ»97 ἀπαντᾶ διαρκῶς, ἄλλοτε σὲ αὐ-

τὴν τὴν μορφὴ καὶ ἄλλοτε προσαυξημένη μὲ ἐπίθετα, ὅπως 

«ἅγιος»98, «ὅσιος καὶ θεοφόρος πατήρ»98, «μοναχός»99, «πρε-

                              
95  Φ. 165β-166α. 
96  Φ. 234α-235α. 
97  Ἡ ἀναγραφὴ «Ἰωάννου τοῦ ἐκ Δαμασκοῦ» ἐντοπίζεται συχνό-

τερα σὲ μεταγενέστερους κώδικες, κυρίως τῶν ΙΗ' καὶ ΙΘ' αἰώνων, π.χ. 

Ἁγίου Παύλου 15, ἔτος 1813, σ. 87, ὅπου τὰ κατ' ἦχον Κεκραγάρια. 
98  Ἐπίσης, οἱ ἀναγραφὲς «τοῦ ἁγίου Ἰωάννου (τοῦ) Δαμασκηνοῦ» 

καὶ «τοῦ ὁσίου (καὶ θεοφόρου) πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ» 

προτιμῶνται κυρίως στοὺς νεώτερους κώδικες. Σὸ πρῶτο ἀπαντᾶ στοὺς 

κώδικες Ξηροποτάμου 317, ΙΗ' αἰ., φ. 176α,ὅπου καταγράφεται τὸ σύνη-
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σβύτερος»100, «ἁγιοπολίτης» 101. 

 

Ϊ: η mέlξπξιηπη 
 

Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου (Ἦχος   
2̂5

) 
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Ἄνευ χαρακτηρισμοῦ (Παραδίδεται χωρὶς ἰδιαίτερους χαρακτη-

ρισμοὺς σὲ 90 κώδικες. Ἐδῶ σημειώνονται μόνον οἱ Μεγίστης Λαύρας 

1163, ΙΔ' αἰ., φ. 201α - Ε.Β.Ε. 2456, ΙΔ' - ΙΕ' αἰ., φ. 195α - Ε.Β.Ε. 2622, ΙΔ' - ΙΕ' 

αἰ., φ. 353α - Ε.Β.Ε. 2458, ἔτος 1336, φ. 165β - Φιλοθέου 122, α’ ἥμισυ ΙΕ' αἰ., 

φ. 197β - Μεγίστης Λαύρας 635, ἔτος 1436, φ. 107α - Κουτλουμουσίου 456, 

14 Μαρτίου 1443 - Ε.Β.Ε. 2837, ἔτος 1457, σ. 308 - Ἰβήρων 1120, ἔτος 1458, φ. 

513β – Λειμῶνος 273, α’ ἥμισυ ΙΣ' αἰ. - Ε.Β.Ε. 928, ΙΣ' αἰ., φ. 97β - ίμω-

νος Πέτρας 1, ἀρχὲς ΙΖ' αἰ., φ. 104β - Δοχειαρίου 324, ἔτος 1686 - Παντε-

λεήμονος 901, ἔτος 1734 - Ε.Β.Ε. 2839, α’ ἥμισυ ΙΗ' αἰ., φ. 348β - Βατοπεδί-

ου 1437, ἔτος 1763 - Μεγίστης Λαύρας 1024, ἔτος 1788, φ. 229α - Ἁγίας Αἰ-

κατερίνης ινᾶ 1283, ΙΗ' αἰ. - Ε.Β.Ε. 2175, τέλη ΙΗ' αἰ., φ. 383α - Ξηροπο-

τάμου 332, ἔτος 1802). 

Ἀπὸ χοροῦ (Ε.ΒΕ. 899, ΙΕ' αἰ., φ. 112β - Μεγ. Λαύρας 1656, ΙΖ' αἰ., φ. 132α). 

Δεινόν (Ξηροποτάμου 317, ἀρχὲς ΙΗ' αἰ.). 

                                                                     
θες Χερουβικὸ καὶ Γρηγορίου 19, τέλη ΙΗ' αἰ., φ. 58α, στὴν ἀρχὴ τῶν Κε-

κραγαρίων, τὸ ἄλλο στοὺς Παντελεήμονος 931, ἔτος 1846, φ. 1β καὶ Ξενο-

φῶντος 131, ΙΘ΄ αἰ., φ. 43α, καὶ στοὺς δύο στὴν ἀρχὴ τῶν Κεκραγαρίων. 
99  Ἰβήρων 479, β' ἥμισυ ΙΒ' αἰ., φ. 60α - Ἀκολουθίες Εἰρμολογίου, 

Παντελεήμονος 49, ΙΓ' αἰ., φ. 187α - τιχηρὰ Ὀκτωήχου, Δοχειαρίου 41, μέ-

σα ΙΓ' αἰ., φ. 220α - τιχηρὸν α' ἤχου Εὐφράνθητε οὐρανοί..., Ξηροποτάμου 

109, ἀρχὲς ΙΔ' αἰ., φ. 1α - τιχηρὸν α' ἤχου Ἐπέστη ἡ εἴσοδος τοῦ ἐνιαυτοῦ... 
100  Ἡ ἀναγραφὴ «Ἰωάννου μοναχοῦ καὶ πρεσβυτέρου τοῦ 

Δαμασκηνοῦ» ἐντοπίσθηκε στὸν κώδικα Διονυσίου 564, ἔτος 1445, φ. 342α - 

ὅπου ἡ ἀρχὴ τῶν τιχηρῶν Δογματικῶν. 
101  Ἡ μοναδικὴ ἐπισήμανση αὐτοῦ τοῦ ἐπιθέτου στὸν κώδικα 

Κουτλουμουσίου 411, μέσα - τέλη ΙΔ' αἰ., φ. 298α, ὅπου στὴν ἀρχὴ τῶν 

Ἀναστασίμων τιχηρῶν τῆς Ὀκτωήχου σημειώνεται «Ἰωάννου μοναχοῦ 

τοῦ Δαμασκηνοῦ, τοῦ ἁγιοπολίτου». 
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Ἔντεχνον ( Ἰβήρων 951, δ’ τέταρτο ΙΖ' αἰ., φ. 74β). 

Παλαιόν (Μεγίστης Λαύρας 1262, ἔτος 1377, φ. 234α). 

Παλατιανόν (Βαρλαὰμ 208, ΙΕ' αἰ., φ. 21α - Βαρλαὰμ 210, ΙΕ' αἰ., 

φ. 22α - Κουτλουμουσίου 455, τέλη ΙΕ' - ἀρχὲς ΙΣ' αἰ. - Κουτλουμουσίου 

445, 9 Μαΐου 1536, φ. 57β - Ε.Β.Ε. 954, ΙΖ' αἰ., φ. 11α - Ἰβήρων 951, δ’ τέταρ-

το ΙΖ' αἰ., φ. 74β - Μεγίστης Λαύρας 1475, ΙΗ΄ αἰ.). 

Παλατινόν (Ε.Β.Ε. 2406, ἔτος 1453, φ. 247α-248α). 
 

Ἀπὸ κάθε σκοπιά, ἡ μελοποίηση τοῦ ψευδο - Δαμασκη-

νοῦ παρουσιάζει μεγάλο ἐνδιαφέρον. Εἶναι ἕνα ἔξοχο δεῖγμα 

μέλους, τὸ ὁποῖο ἂν καὶ δὲν εἶναι εὔκολο νὰ τοποθετηθῆ χρο-

νικὰ μὲ ἀπόλυτη ἀκρίβεια, εἶναι ἐμφανές, πὼς ἀντικατοπτρί-

ζει παλαιὰ παράδοση, ἴσως τὴν πλέον ἀρχέγονη. Πάντως, ἡ 

συχνὴ σταχυολόγησή της ἀπὸ τὶς πρώιμες βυζαντινὲς Ἀκο-

λουθίες καὶ τὶς ὑστερότερες μεταβυζαντινὲς Ἀνθολογίες καὶ 

Παπαδικές, ἡ χρησιμοποίηση τοῦ ὀνόματος τοῦ Δαμασκηνοῦ, 

ἀλλὰ καὶ τὸ γεγονός, ὅτι σὲ πολλὲς περιπτώσεις ἡ ἀνθολόγη-

ση τοῦ Χερουβικοῦ γίνεται ἀνώνυμα ὑπὸ τὶς ἐνδείξεις «πα-

λαιόν», «κοινὸν» ἢ ἀκόμη «παλατιανόν», «παλατινὸν» καὶ «οὐ-

το (sic) ψάλλεται εἰς τὸ παλάτιον»102, ὠθοῦν στὸ συμπέρα-

σμα, πὼς πρόκειται γιὰ μία εὐρέως ἀποδεκτὴ σύνθεση, τῆς 

ὁποίας πότε δὲν ἀμφισβητήθηκε ἡ ἀπὸ τὸ μακρινὸ παρελθὸν 

αὐθεντικὴ παράδοσή της καὶ ἡ ἐκκλησιαστικότητά της. Ἀπὸ 

τὴν ἄλλη πλευρά, πέρα ἀπὸ τοὺς χρονικοὺς ἢ τοπικοὺς προ-

σδιορισμούς, στὴν παροῦσα μελοποίηση προσδίδονται καὶ ἐπί-

θετα ὅπως «ἔντεχνον» καὶ «δεινόν», τὰ ὁποῖα χαρακτηρίζουν τὴ 

σύνθεση, ἐνῶ γιὰ τὸν τρόπο μουσικῆς ἀποδόσεως τοῦ ὕμνου, 

ὅλες σχεδὸν οἱ βυζαντινὲς πηγὲς συμφωνοῦν, πὼς ψάλλεται 

«ἀπὸ Φοροῦ». 

Ὁ D. Conomos ὑποστηρίζει, ὅτι ὁ ἐν λόγω ὕμνος ψαλ-

λόταν ἀπὸ τὸν Χορὸ τῶν ἀνακτόρων, ἑπομένως οἱ ρίζες του 

                              
102  Ε.Β.Ε. 2458, ἔτος 1336, φ. 165β-166α. Βλ. τάθη Θ. Γρηγορίου, 

Ἡ Ἀσματικὴ διαφοροποίηση, ὅπως καταγράφεται στὸν κώδικα Ε.Β.Ε. 2458 

τοῦ ἔτους 1336, Θεσσαλονίκη 1989, σελ. 184. 
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προέρχονται ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη. Ὅμως, θεωρεῖ πι-

θανὸ καὶ τὸ ἐνδεχόμενο, νὰ πρόκειται γιὰ μελωδία, καταγό-

μενη ἀπὸ ἄγνωστο σημεῖο τῆς αὐτοκρατορίας, ἡ ὁποία γρή-

γορα ἔγινε δημοφιλὴς στὴ βασιλεύουσα103. 

Πάντως, πρέπει νὰ σημειωθῆ καὶ ἡ περίπτωση τοῦ κώ-

δικος Κουτλουμουσίου 457, ὅπου ἡ ὑπὸ τὸ ὄνομα τοῦ Ἰωάννου 

Δαμασκηνοῦ συνήθως φερόμενη μελοποίηση, παραδίδεται 

μὲ τὴν ἀναγραφὴ τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἰωάννου Κουκουζέλη104. 

Σὸ κατὰ πόσο αὐτὴ ἡ μαρτυρία εἶναι ἀληθής, ἐπομένως πο-

λυτιμότατη, ἐφόσον εἶναι μοναδική, ἢ κατὰ πόσο πρόκειται 

γιὰ ἀβλεψία τοῦ κωδικογράφου, τὴν ὁποία ἡ ἔρευνα ὀφείλει 

νὰ παραβλέψει, δὲν εἶναι εὔκολο νὰ διαφωτισθῆ. Μόνο ἀπὸ 

τὴ συγκριτικὴ μελέτη τῆς μορφολογίας τῶν Χερουβικῶν τοῦ 

ψευδο - Δαμασκηνοῦ καὶ τοῦ Ἰωάννου Κουκουζέλη εἶναι πι-

θανό, νὰ ἀντληθοῦν τὰ δεδομένα, ποὺ θὰ τὴν ἐνισχύσουν ἢ θὰ 

τὴν διαψεύσουν. Ὅμως, κάτι τέτοιο δὲν εἶναι τοῦ παρόντος. 

τὸν κώδικα Κουτλουμουσίου 455, τέλη ΙΕ’ - ἀρχὲς ΙΣ’ 

αἰ., φ. 91β, σημειώνεται τὸ ἑξῆς ἐνδιαφέρον: «Ἰωάννου τοῦ 

Δαμασκηνοῦ, ἐκαλλωπίσθη δὲ παρὰ τῶν νέων, λεγόμενον πα-

λατιανόν, ἦχος πλ. β’». Δυὸ φορὲς ἀπαντᾶ διασκευασμένο στὰ 

τέλη τοῦ ΙΣ' καὶ στὸν ΙΖ' αἰῶνα ἀπὸ τοὺς Ἀντώνιο Ἐπισκο-

πόπουλο105 καὶ Βενέδικτο Ἐπισκοπόπουλο106 ἀντίστοιχα, σύμ-

φωνα μὲ τὴν κρητικὴ ψαλτικὴ παράδοση. Ἐπίσης, καλλωπί-

ζεται ἀπὸ τὸ Γερμανὸ Ἐπίσκοπο Νέων Πατρῶν, στὸ β’ ἥμισυ 

τοῦ ΙΖ' αἰῶνος107 και, βέβαια, ἔχει ἐξηγηθῆ στὴν Νέα Μέθοδο 

                              
103  Conomos, ὅ.π., σελ. 145. 
104  Κουτλουμουσίου 457, β’ ἥμισυ ΙΔ' αἰ., φ. 210α. 
105  Βλ. σχετικὰ Κ. Χ. Καραγκούνη, Ἡ Παράδοση καὶ Ἐξήγηση τοῦ 

Μέλους τῶν Φερουβικῶν..., ὅ.π., σελ. 291. 
106  Ὅ.π., σελ. 298. 
107  Ἡ μοναδικὴ ἐπισήμανση τοῦ καλλωπισμοῦ στὸν σπουδαιό-

τατο κώδικα Μεγίστης Λαύρας 1024, ἔτος 1788, φ. 243β-245β, αὐτόγραφο 

τοῦ εραφεὶμ Λαυριώτου. Βλ. ὅ.π., σελ. 358. 
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σημειογραφίας ἀπὸ τὸν Γρηγόριο Πρωτοψάλτη καὶ τὸν Χουρ-

μούζιο Χαρτοφύλακα108. Σέλος, ἔχει ἐκδοθῆ στὸ παράρτημα 

τοῦ M. Gerbret, De Cantu et musica sacra109. 

τὸν ἑπόμενο πίνακα παρακολουθεῖ κανεὶς τὴν ἀδιά-

κοπη ροὴ ἀνθολογήσεως τοῦ Χερουβικοῦ τοῦ ψευδο - Δαμα-

σκηνοῦ, ἀπὸ τὸν ΙΔ' ἕως τὸν ΙΘ' αἰῶνα. 
 

 

ΚΨΔΙΚΑ  ΦΡΟΝΟ ΗΦΟ, ΥΤΛΛΟ 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  Α/Α ΓΡΑΥΗ ΦΥ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΕΛΙΔΑ 
 

 

 Μεγίστης Λαύρας 1163 ΙΔ' αἰ. Πλ.Β 201α-202α 

 Μεγίστης Λαύρας 1262 ΙΔ' αἰ., 1377 Πλ.Β, Παλαιόν 234α-235α 

 Ε.Β.Ε. 2456 ΙΔ' - ΙΕ' αἰ. Πλ.Β 195α-195β 
 

 

 Ε.Β.Ε. 899 ΙΕ' αἰ. Πλ.Β, Ἀπὸ Φοροῦ 112β-113β 

 Βατοπεδίου 1495 ΙΕ' αἰ. Πλ.Β 194β-195α 

 Ε.Β.Ε. 2401 ΙΕ' αἰ. Πλ.Β 205α 

 Βαρλαὰμ 208 ΙΕ' αἰ. Πλ.Β, Παλατιανόν 21α κ.εξ. 

 Βαρλαὰμ 210 ΙΕ' αἰ. Πλ.Β, Παλατιανόν 22α-23α 

 Ἰβήρων 973 ΙΕ' αἰ., ἀρχές Πλ.Β  182β-188α 

 Υιλοθέου 122 ΙΕ' αἰ., α' ἥμισυ Πλ.Β 197β-198α 

 Παντοκράτορος 214 ΙΕ' αἰ., 1433 Πλ.Β 

 Μεγίστης Λαύρας 635 ΙΕ' αἰ., 1436 Πλ.Β 107α-107β 

 Κουτλουμουσίου 456 ΙΕ' αἰ., 1443, 14 Μαρτίου Πλ.Β 78α- 85α 

 Ε.Β.Ε. 2406 ΙΕ' αἰ., 1453 Πλ.Β, Παλατινόν 247α-248α 

 Ἰβήρων 1120 ΙΕ' αἰ., 1458 Πλ.Β 504α-522β 

 Κουτλουμουσίου 455 ΙΕ' αἰ., τέλη - ΙΣ' αἰ., ἀρχές Πλ.Β, Παλατιανόν 82β-105β 
 

 

 Κουτλουμουσίου 436 ΙΣ' αἰ. Πλ.Β  122β-124α 

 Μεγίστης Λαύρας 610 ΙΣ' αἰ. Πλ.Β 73α 

 Ἰβήρων 1172 ΙΣ' αἰ. Πλ.Β 8β-14α 

 Ε.Β.Ε. 928 ΙΣ' αἰ. Πλ.Β 97β-98β 

 Λειμῶνος 273 ΙΣ' αἰ., α' ἥμισυ Πλ.Β 74α-79α 

 Κουτλουμουσίου 445 ΙΣ' αἰ., 1536, 9 Μαΐου Πλ.Β, Παλατιανόν 57β-59α 

 Λειμῶνος 259 ΙΣ' αἰ., 1572, 22 Ἰουνίου Πλ.Β 91α-104α 

 Δοχειαρίου 315 ΙΣ' αἰ., τέλη - ΙΖ' αἰ., ἀρχές Πλ.Β   121β-135β 

 Ὀλυμπιωτίσσης 204 ΙΣ' αἰ., τέλη - ΙΖ' αἰ., ἀρχές Πλ.Β 27α-28β 
 

 

 Ε.Β.Ε. 954 ΙΖ' αἰ. Πλ.Β, Παλατιανόν 11α-12α 

 Μεγίστης Λαύρας 1656 ΙΖ' αἰ. Πλ.Β, Ἀπὸ Φοροῦ 132α-132β 

 Μεταμορφώσεως 192 ΙΖ' αἰ. Πλ.Β 134α-151β 

                              
108  Μ.Π.Σ. 705, ἔτος 1829, φ. 28β-29β. 
109  St. Blasius 1774. Ἡ πληροφορία ἀπὸ τὸν Conomos, ὅ.π., σελ. 

145, στὴν ὑποσημείωση. 



Οἱ τὰ Χερουβίμ…, Σὸ Φερουβικὸ τoῦ ψευδο - Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ 155 

 

 Ε.Β.Ε. 935 ΙΖ' αἰ. Πλ.Β 134β-135β 

 Ε.Β.Ε. 897 ΙΖ' αἰ. Πλ.Β 229α-233β 

 Μεταμορφώσεως 203 ΙΖ' αἰ. Πλ.Β 38α-53α 

 Μεγίστης Λαύρας 1232 ΙΖ' αἰ. Πλ.Β 6α-10α 

 ίμωνος Πέτρας 1 ΙΖ' αἰ., ἀρχές Πλ.Β 104β-106α 

 Ἰβήρων 1096 ΙΖ' αἰ., ἀρχές Πλ.Β 80α-107β 

 Ἰβήρων 993 ΙΖ' αἰ., μέσα Πλ.Β 87β-88α 

 Ἰβήρων 1180 ΙΖ' αἰ., β' ἥμισυ Πλ.Β 54β-57β 

 Ἀνανιάδου 6 ΙΖ' αἰ., 1680 Πλ.Β 43α-68α 

 Ε.Β.Ε. 900 ΙΖ' αἰ., 1682, Ἰούνιος Πλ.Β 61α-66α 

 Δοχειαρίου 324 ΙΖ' αἰ., 1686 Πλ.Β  88β-116α 

 Ἰβήρων   951 ΙΖ' αἰ., δ' τέταρτο Πλ.Β, Παλατιανόν, Ἔντεχνον 74β-76β 

 Μεγίστης Λαύρας 1165 ΙΖ' αἰ., δ' τέταρτο Πλ.Β 178β-179β 

 Ἰβήρων 961 ΙΖ' αἰ., τέλη Πλ.Β 110β-114β 

 Γρηγορίου 5 ΙΖ' αἰ., τέλη Πλ.Β  144β-169β 

 Υιλοθέου 133 ΙΖ' αἰ., τέλη Πλ.Β 155β-157α 

 Ἰβήρων 1008 ΙΖ' αἰ., τέλη - ΙΗ' αἰ., ἀρχές Πλ.Β 

 Ἰβήρων 949 ΙΖ' αἰ., τέλη - ΙΗ' αἰ., ἀρχές Πλ.Β 131α-134α 

 Κουτλουμουσίου 449 ΙΖ' αἰ., τέλη - ΙΗ' αἰ., ἀρχές Πλ.Β 75α-102α 

 Βατοπεδίου 1438 ΙΖ' - ΙΗ' αἰ. Πλ.Β 453α-462α 

 Ἁγίας 44 ΙΖ' - ΙΗ' αἰ. Πλ.Β 
 

 

 Βατοπεδίου 1435 ΙΗ' αἰ. Πλ.Β 160β-169β 

 Ἁγίου τεφάνου 127 ΙΗ' αἰ. Πλ.Β  222β 

 Βατοπεδίου 1281 ΙΗ' αἰ. Πλ.Β 235β-236α 

 Ε.Β.Ε. 898 ΙΗ' αἰ. Πλ.Β 258β-263β 

 Μεγίστης Λαύρας 1475 ΙΗ' αἰ. Πλ.Β, Παλατιανόν 281α-298α 

 Φιλανδαρίου 311 ΙΗ' αἰ. Πλ.Β 304α-304β 

 Μεγίστης Λαύρας 1254 ΙΗ' αἰ. Πλ.Β 313α-319β 

 Ἁγίου τεφάνου 19 ΙΗ' αἰ. Πλ.Β 314α 

 Ε.Β.Ε. 2175 ΙΗ' αἰ. Πλ.Β 383α-383β 

 Ε.Β.Ε. 2611 ΙΗ' αἰ. Πλ.Β 385β-387α 

 Μεγίστης Λαύρας 1273 ΙΗ' αἰ. Πλ.Β 404α-407β 

 Φιλανδαρίου 263 ΙΗ' αἰ. Πλ.Β 432β-441β 

 Ε.Β.Ε. 2839 ΙΗ' αἰ. Πλ.Β 696-698 

 Ἁγίας Αικατερίνης 1283 ΙΗ' αἰ. Πλ.Β 

 Φιλανδαρίου 313 ΙΗ' αἰ. Πλ.Β 

 Ξηροποτάμου 317 ΙΗ' αἰ., ἀρχές Πλ.Β, Δεινόν 176α-179β 

 Λειμῶνος 459 ΙΗ' αἰ., ἀρχές Πλ.Β 213α-261β 

 Λειμῶνος 238 ΙΗ' αἰ., ἀρχές Πλ.Β 235α-285α 

 Ε.Β.Ε. 894 ΙΗ' αἰ., ἀρχές Πλ.Β 329β-336α 

 Ἰβήρων 1009 ΙΗ' αἰ., α' ἥμισυ Πλ.Β 

 Ξενοφῶντος 103 ΙΗ' αἰ., α' ἥμισυ Πλ.Β 

 Μεγίστης Λαύρας 594 ΙΗ' αἰ., 1733, 23 Ἰουνίου Πλ.Β 314α-315α 

 Παντελεήμονος 901 ΙΗ' αἰ., 1734 Πλ.Β 26α-30β 

 Μεγίστης Λαύρας 590 ΙΗ' αἰ., 1741 Πλ.Β 252α-252β 

 Μ.Π.Σ. 489 ΙΗ' αἰ., 1741, 24 Ἀπριλίου Πλ.Β  249β-253β 
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 Ἁγίου τεφάνου 52 ΙΗ' αἰ., 1743, Μάρτιος Πλ.Β 259α 

 Γρηγορίου 4 ΙΗ' αἰ., 1744, 4 Μαρτίου Πλ.Β 

 Ε.Β.Ε. 893 ΙΗ' αἰ., 1747 Πλ.Β 212α-216β 

 Ἰβήρων 987 ΙΗ' αἰ., μέσα Πλ.Β 298β-360β 

 Κουτλουμουσίου 447 ΙΗ' αἰ., μέσα Πλ.Β 

 Σιμίου Προδρόμου 1 ΙΗ' αἰ., γ' τέταρτο Πλ.Β 806-883 

 Κουτλουμουσίου 588 ΙΗ' αἰ., β' ἥμισυ Πλ.Β 

 Ἰβήρων 1010 ΙΗ' αἰ., 1755 Πλ.Β 293-419 

 Κουτλουμουσίου 446 ΙΗ' αἰ., 1757 Πλ.Β 152α-215β 

 Ξηροποτάμου 380 ΙΗ' αἰ., 1759 Πλ.Β 280β-291β 

 Δοχειαρίου 332 ΙΗ' αἰ., 1760 Πλ.Β 203β-208β 

 Βατοπεδίου 1437 ΙΗ' αἰ., 1763 Πλ.Β 175α-178β 

 Δοχειαρίου 337 ΙΗ' αἰ., 1764 Πλ.Β 178α-181β 

 Ξηροποτάμου 307 ΙΗ' αἰ., 1767-1770 Πλ.Β 306α-311β 

 Βατοπεδίου 1436 ΙΗ' αἰ., 1771, Αὔγουστος Πλ.Β 170α-170β 

 Μ.Π.Σ. 403 ΙΗ' αἰ., 1771, 8 Ὀκτωβρίου Πλ.Β 133β-137β 

 Μεγίστης Λαύρας 1455 ΙΗ' αἰ., 1777 Πλ.Β 571-580 

 Βατοπεδίου 1277 ΙΗ' αἰ., 1780 Πλ.Β 360α-369α 

 Δοχειαρίου 348 ΙΗ' αἰ., 1780 Πλ.Β 

 Μεγίστης Λαύρας 1024 ΙΗ' αἰ., 1788 Πλ.Β 229α-230β 

 Ξηροποτάμου 309 ΙΗ' αἰ., 1794 Πλ.Β 

 Βατοπεδίου 1434 ΙΗ' αἰ., 1796 Πλ.Β 206α-208α 

 Λειμῶνος 8 ΙΗ' αἰ., τέλη Πλ.Β 147α-173β 

 Δοχειαρίου 414 ΙΗ' αἰ., τέλη Πλ.Β 

 Ξενοφῶντος 104 ΙΗ' αἰ., τέλη Πλ.Β 
 

 

 Ξηροποτάμου 332 ΙΘ' αἰ., 1802 Πλ.Β 

 Δοχειαρίου 349 ΙΘ' αἰ., 1804 Πλ.Β 

 Μ.Π.Σ. 705 ΙΘ' αἰ., 1829 Πλ.Β 28β-39β 
 

 

Πίναξ ι’: Ἡ ἀνθολόγηση τοῦ Φερουβικοῦ τοῦ ψευδο - Δαμασκηνοῦ, ἀπὸ 

τὸν ΙΔ’ ἕως τὸν ΙΘ’ αἰῶνα.  

 
Ϋ: μξοσξλξΫικη ΩμΩλςπη 

 

Ἀπὸ μορφολογικῆς ἐπόψεως, τὸ Χερουβικὸ τοῦ ψευ-

δο - Δαμασκηνοῦ εἶναι μία μετρίου μεγέθους μελο-

ποίηση, στὸν Πλάγιο τοῦ Δευτέρου ἦχο. ὲ ὅλες τὶς 

πηγὲς ἀπαντᾶ μὲ τὴν συνήθη ἐναρκτήρια μαρτυρία, 

ὡς ἐκ τούτου χρησιμοποιεῖ τὴν κληρὴ Χρωματικὴ κλίμακα 

μὲ βάση τὸν φθόγγo 
N
åχεα
N
åς, στὴν δὲ Νέα Μέθοδο ἀνα-

λυτικῆς σημειογραφίας ἔχει ὡς βάση τὸν φθόγγο Πα. 

Α
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Παρατηρώντας τὴν ἐξέλιξη τῆς μελοποιήσεως σὲ ὁλό-

κληρο τὸ φάσμα τῆς χειρογράφου παραδόσεως, διαπιστώνο-

νται -κυρίως στὶς ἐναρκτήριες θέσεις- σημειογραφικὲς δια-

φοροποιήσεις, ἄλλοτε ἁπλὲς καὶ ἄλλοτε σύνθετες. Αὐτὲς εἶ-

ναι ἐντονώτερες ἀπὸ τὸν ΙΕ' αἰῶνα καὶ ἔπειτα, κατὰ δὲ τὸν 

D. Conomos ἀποτελοῦν καλλωπισμὸ ἢ ἐναλλακτικὲς κατα-

λήξεις τοῦ μέλους καὶ ὀφείλονται σὲ παρεμβάσεις τοῦ ἑκά-

στοτε γραφέως, ποὺ καταγράφει μία γνώριμη μοναστικὴ ἢ 

ἀστικὴ παράδοση110. Ἂν καὶ εἶναι πιθανόν, οἱ σταδιακὲς αὐτὲς 

μεταμορφώσεις νὰ ἀφοροῦν μόνο τὴν ἐξέλιξη τῆς σημειογρα-

φίας, δὲν εἶναι τοῦ παρόντος νὰ ἑρμηνευθῆ τὸ φαινόμενο.  
 

Σὸ μέλος τοῦ Χερουβικοῦ του ἀρχίζει ἤπια καὶ μὲ ὁμα-

λὸ τρόπο. Ὁ ἄγνωστος μελουργος προτιμᾶ, νὰ ξεκινήσει τὴν 

ἐκτύλιξη τῆς μελωδίας ἀπὸ τό «-ε-» τῆς λέξεως «Φερουβίμ», 

ἀφήνοντας τὶς συλλαβὲς «Οἱ τὰ Φε-» νὰ περάσουν σύντομα, 

ψαλλόμενες κατὰ συλλαβικὸ τρόπο -σημειογραφικὰ τονίζο-

νται μὲ τρία Ἴσα, ἕνα γιὰ κάθε συλλαβή- στὴ βάση τοῦ ἤχου. 

Ἔτσι, ἡ ἔναρξη τοῦ μέλους εἶναι σαφής, ἐπιτυγχάνεται δὲ εἰς 

τὸ ἔπακρον ὁ σκοπὸς τοῦ μελουργοῦ, νὰ καθίσταται ἐξ ἀρ-

χῆς ἀντιληπτὸς στὸ ἐκκλησίασμα ὁ ὕμνος, ποὺ πρόκειται νὰ 

ψαλῆ. Ἀμέσως μετὰ τὴν τριπλὴ χρήση τοῦ Ἴσου, ἡ μελωδία 

ἀνέρχεται μὲ θέση Λυγίσματος καὶ πολὺ σύντομα διέρχεται 

ἀπὸ τὸ 
N
å
Í
á

Í
ù, γιὰ νὰ κατέλθη μὲ θέση Ψηφιστοῦ καὶ Ἀντι-

κενώματος στὴ βάση καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στὴν ὑποτονική, ὅπου ἡ 

συλλαβὴ «-ρου-» τῆς λέξεως «Φερουβίμ». Ἀκολουθεῖ μία θέ-

ση Κυλίσματος, στὸ τέλος τῆς ὁποίας σημειώνεται ἡ ἀρχὴ τῆς 

ἑπόμενης συλλαβῆς «-βί-». τὸ σημεῖο αὐτὸ ἀρχίζει μία ἐκτε-

νέστατη ἁλυσίδα θέσεων, ἰδιαίτερα χαρακτηριστική, ὄχι τό-

σο γιὰ τὴν πρωτοτυπία της, ὅσο διότι ἐπαναλαμβάνεται σχε-

δὸν αὐτούσια τρεῖς ἀκόμη φορές. Σμήματα αὐτῆς ἐντοπίζον-

                              
110  Conomos, ὅ.π., σελ. 146. 
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ται σὲ ἀρκετὲς ἀκόμη περιπτώσεις, μάλιστα μὲ ἐλάχιστες 

διαφοροποιήσεις. Ἡ ἁλυσίδα θέσεων, γιὰ τὴν ὁποία γίνεται 

λόγος, ἐπισημαίνεται ἀρχικὰ στὶς λέξεις «-βί-χί-ίμ μυστικῶ-

χῶ-ῶς εἰκονί- εἰκονίζοντε-α

N
ες» καὶ ἀκόμη στὶς φράσεις: «τῇ-

χῇ ζωοποιῷ-χῷ Σριά- Σριάδι τὸν τρισά- τὸν τρισάγιο-

N
ε-ον» 

καὶ «-μνο-χο-ον προσά-χά-άδοντες πᾶ-

N
ε-πᾶσα-

N
ε- πᾶσαν νῦν 

βιω-», στὶς τελευταῖες, ὅμως, συμβαίνει νὰ παρεμβάλονται ἢ νὰ 

ἀπουσιάζουν μία - δύο μεμονωμένες θέσεις. Σὸ γεγονός, πάν-

τως, δὲν διασπᾶ τὴν ὁμοιογένεια τῆς ἁλυσίδος. Ἐπιπλέον, τὸ 

δεύτερο ἥμισυ αὐτῆς χρησιμοποιεῖται γιὰ νὰ ἐπενδυθῆ μελω-

δικὰ ἡ φράση «-οθώ-χώ-μεθα -μεθα μέριμνα-», ἐνῶ μικρότερα 

μέρη της ἐπαναλαμβάνονται στὰ σημεῖα «τῶν ὅ- τῶν ὅλων», 

«-εξό-χό-όμενοι» τῆς λέξεως «ὑποδεξόμενοι» καὶ «-καῖς» τῆς 

λέξεως «ἀγγελικαῖς». Μὲ τὴν ἐπανειλημμένη χρησιμοποίη-

ση τῆς ἁλυσίδος θέσεων, καλύπτεται ὁλόκληρο σχεδὸν τὸ 

πρῶτο μέρος τῆς μελοποιήσεως ὡς τὸ «ἀποθώμεθα μέριμναν», 

πρὶν τὴ Μεγάλη Εἴσοδο. Ὡς τὸ σημεῖο αὐτὸ τὸ μέλος κυλᾶ 

ἥσυχα, χωρὶς ἰδιαίτερες ἐξάρσεις, δίδοντας τὴν ἐντύπωση, 

πὼς ὁ μελουργός, μέσω τῆς ἐπαναλήψεως, ἐπιθυμεῖ, νὰ ἐξοι-

κειώσει τὸ ἐκκλησίασμα μὲ τὴ συγκεκριμένη μελωδία. Ἀντί-

θετα, στὸ δεύτερο μέρος, ἀπὸ τὸ «ὡς τὸν Βασιλέα...» καὶ ἔπει-

τα, ὁ δημιουργὸς ἀναδεικνύεται περισσότερο πρωτότυπος. 

Ἀποφεύγοντας τὶς ἐπαναλήψεις, ἐπιχειρεῖ καλλωπισμὸ τῆς 

μελοποιήσεως, ἰδιαίτερα στὴν κατακλεῖδα τοῦ Χερουβικοῦ, 

στὸ «Ἀλληλούϊα». 

Ἐξαιρετικὸ ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ κίνηση τοῦ με-

λους στὴ σύνθεση. Σὸ κείμενο τοῦ Χερουβικοῦ ὕμνου δὲν ἔχει 

καθόλου τελεῖες ἐνδιάμεσα, ὥστε κάθε στίχος τοῦ ποιήματος 

συνδέεται μὲ τὸν ἑπόμενο μὲ δευτερεύουσες μετοχικὲς προ-

τάσεις, μεταφέροντας κάθε φορὰ παρακάτω τὴν βαρύτητα τοῦ 

νοήματος, ὥσπου νὰ ὁλοκληρωθῆ ὁ ὕμνος στὸ «Ἀλληλούϊα». 

Ὁ μελουργὸς φαίνεται, πὼς ἔλαβε σοβαρὰ ὑπόψη του αὐτὴν 

τὴν ἰδιαιτερότητα, ἐπιθυμώντας, νὰ τονίσει κατ' ἔννοιαν. 
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Ἔτσι, στὶς λέξεις μὲ τὶς ὁποῖες τελειώνουν οἱ δευτερεύουσες 

προτάσεις, ἀποφεύγει νὰ δώσει ἐνδιάμεσες καταλήξεις στὴν 

βάση τοῦ ἤχου. Ἀντ' αὐτῶν προτιμᾶ καταλήξεις στὴν διφωνία 

τοῦ ἤχου (στὸν φθόγγο Γα τῆς κληρῆς Χρωματικῆς κλίμα-

κος), τὴν ὁποία ἐνίοτε μετατρέπει σὲ βάση τοῦ Μαλακοῦ Χρώ-

ματος, ἀφήνοντας τὴν μελωδία μετέωρη καὶ κρατώντας τὸν 

ἀκροατὴ σὲ ἀναμονή. Ἐδῶ καταλήγουν οἱ λέξεις «εἰκονίζον-

τες», «Σριάδι», «πᾶσαν», «ἀγγελικαῖς». Ὅμως, ἐξίσου συχνὲς 

εἶναι καὶ οἱ στάσεις τῆς μελωδίας στὴν ἐπιτονική (στὸν φθόγ-

γο Βου), καθὼς καὶ στὴν κορυφὴ τοῦ τετραχόρδου (στὸν φθόγ-

γο Δι), ὅπου τὸ 
N
å
Í
á

Í
ù. τὶς δυὸ τελευταῖες περιπτώσεις ἡ 

κατάληξη εἶναι σύντομη, περαστική, κάποτε δεμένη μὲ τὶς 

γειτονικὲς βαθμίδες, ὥστε νὰ διαλύεται ἀμέσως ἡ ἰδέα τῆς 

ὁριστικῆς καταπαύσεως. Πάντως, δὲν λείπουν οἱ ἐνδιάμεσες 

καταλήξεις στὴν βάση τοῦ ἤχου -ἀντίθετα, εἶναι πυκνές-, σὲ 

καμμία ὅμως περίπτωση δὲν ἀπαντοῦν στὸ τέλος λέξεως ἢ 

φράσεως (!). Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο, ἡ ὁριστικὴ ἀνάπαυση τοῦ 

μέλους ἔρχεται μόνο στὸ τέλος τῆς ὅλης μελοποιήσεως. 

Μία ἀσυνήθης κατάληξη, ἡ ὁποία εἶναι τμῆμα τῆς προ-

αναφερθείσης ἁλυσίδος θέσεων, εἶναι συνδεδεμένη μὲ μία 

δεινότατη, ὅσο καὶ θαυμαστή, μεταβολὴ τῆς τονικότητος, ἐν 

μέρει δέ, τοῦ γένους καὶ τοῦ ἤχου. τὴν παλαιὰ σημειογραφία 

ἡ καταληκτήρια θέση Λυγίσματος θεμελιώνεται ἐπάνω στὴ 

βάση καὶ ἀκολουθεῖ ἡ ἐπίσης καταληκτήρια θέση Κυλίσματος, 

μὲ τὴν ὁποία τὸ μέλος κυλᾶ στὴν μεσότητα τοῦ Πλαγίου τοῦ 

Δευτέρου, στὸν φθόγγο Ζω. τὴν Νέα Μέθοδο ὁ Χουρμούζιος, 

ἐξηγώντας τὶς δυὸ αὐτὲς θέσεις, φθείρει τὸν Γα τοῦ κληροῦ 

Χρώματος σὲ Κε τοῦ διατονικοῦ {πίναξ ια’ - Α}, ἔτσι ὥστε, τὸ 

αὐξημένο χρωματικὸ τετράχορδο Βου-Κε νὰ μεταβληθῆ σὲ 

καθαρὸ διατονικὸ τετράχορδο Δι-Νη’. τὴ συνέχεια, μετατρέ-

πει κατὰ τὴν κατάβαση τὸ καθαρὸ χρωματικὸ πεντάχορδο 

Ζω-Γα σὲ ἕνα ἐπίσης καθαρὸ χρωματικὸ πεντάχορδο Πα-Κε 

{πίναξ ια’ - Β}, θέτοντας τὴν φθορὰ τοῦ 
N
å
Í
á

Í
ù (I) ἐπὶ τοῦ δια- 
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Πίναξ ια’:  Οἱ μεταβολὲς τοῦ μέλους στὸ Φερουβικὸ τοῦ ψευδο - Δαμασκηνοῦ. 
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τονικοῦ Δι, ὁ ὁποῖος προέκυψε κατὰ τὴν προηγούμενη ἀλλα-

γή. Κατὰ τὸν τρόπο αὐτό, τὸ μέλος καταλήγει στὸν Ζω, ὡς 

Πα τῆς κληρῆς Χρωματικῆς κλίμακος. Ἡ ἐξαιρετικὰ δύσκο-

λη αὐτὴ μεταβολὴ καὶ κατάληξη ἀπαντᾶ συνολικὰ τρεῖς φο-

ρές, ὅπου ἐντοπίζεται καὶ ἡ ἁλυσίδα θέσεων, στὶς συλλαβὲς 

«-βί-χί-ίμ μυ-» τῶν λέξεων «Φερουβὶμ μυστικῶς», «τῇ-χῇ ζω-» 

τῶν λέξεων «τῇ ζωοποιῷ» καὶ «-μνο-χο-ον προ-» στὶς λέξεις 

«ὕμνον προσάδοντες», σίγουρα δὲ εἶναι ὁ βασικὸς λόγος, γιὰ 

τὸν ὁποῖο τὸ Χερουβικὸ αὐτὸ σὲ μερικὲς πηγὲς χαρακτηρίζε-

ται ὡς «δεινόν». 

Ἄλλες ἀσυνήθεις καταλήξεις δὲν ὑπάρχουν, χρησιμο-

ποιοῦνται, ὅμως, ἰδιαίτερα συχνὰ δύο ἀκόμη γνώριμες καὶ 

βατὲς μεταβολές: Ἡ πρώτη εἶναι ἐκείνη, ποὺ πάντοτε ἐντο-

πίζεται στὰ μέλη τοῦ 
N
å
Í
á

Í
ù (I), κατὰ τὴν μετάβαση στὸ ὀξὺ 

τετράχορδο Δι-Νη’, τὸ ὁποῖο μετατρέπεται σὲ διατονικό, χω-

ρὶς καμμία ἀλλαγὴ τονικότητος {πίναξ ια’ - Γ}. Ἡ ἄλλη εἶναι 

μεταβολὴ τοῦ Χρωματικοῦ γένους καὶ ἔγκειται στὴν μετάβα-

ση ἀπὸ τὴν κληρὴ στὴν Μαλακὴ κλίμακα, μὲ παράλληλη 

μετάθεση τῆς βάσεως κατὰ μείζονα τόνο {πίναξ ια’ - Δ}. Αὐτὸ 

ἐπιτυγχάνεται μὲ δέση τῆς φθορᾶς τοῦ Δι τοῦ Μαλακοῦ Χρώ-

ματος ἐπὶ τοῦ Κε τοῦ κληροῦ καὶ ἀντίστοιχα λύνεται, θέτον-

τας τὴν φθορὰ τοῦ Δι τοῦ 
N
å
Í
á

Í
ù (I) ἐπὶ τοῦ Γα τῆς Μαλακῆς 

κλίμακος. Ἔτσι, τὸ καθαρὸ σκληρὸ πεντάχορδο Πα-Κε μετα-

βάλλεται σὲ καθαρὸ μαλακὸ πεντάχορδο Νη-Δι. 
 

Ἕνα ἀκόμη χαρακτηριστικὸ τῆς μελοποιήσεως, ποὺ 

ἐδῶ ἐξετάζεται, εἶναι ἡ μικρὴ ἔκταση τοῦ μέλους. Ὁ μελουρ-

γος στὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς συνθέσεως περιορίζεται μέσα 

στὰ στενὰ πλαίσια τοῦ πενταχόρδου του ἤχου, ἀγγίζοντας 

τοὺς γειτονικοὺς φθόγγους αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ὀξὺ ἢ τὸ βαρύ, μόνον 

ὅταν τὸ μέλος κινεῖται στὴν κορυφὴ ἢ τὴν βάση τοῦ συστημα-

τος. Μετάθεση πενταχόρδου μὲ τὸ σύστημα τοῦ «Σροχοῦ» δὲν 

ἀπαντᾶ. τὰ ὀξύτερα σημεῖα τῆς μελοποιήσεως, τὰ ὁποῖα 

δὲν ὑπερβαίνουν τὸν ἄνω Νη’, χρησιμοποιοῦνται διατονικὲς 
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θέσεις κατὰ τὴν μεταβολὴ {Γ’}, ποὺ περιγράφηκε ἀνωτέρω. Ἡ 

ὀξεία ἀντιφωνία τῆς βάσεως τοῦ ἤχου δὲν ἐγγίζεται, παρὰ 

μόνον ἐν παρόδω, ὡς πέμπτη βαθμίδα τοῦ διατονικοῦ πεντα-

χόρδου Δι-Πα’. Ἐξίσου περιορισμένη εἶναι ἡ ἔκταση τοῦ μέ-

λους καὶ ἐπὶ τὸ βαρύ. Χαμηλότερη βαθμίδα εἶναι ὁ φθόγγος 

Ζω, ἡ μεσότητα τοῦ Πλαγίου του Δευτέρου ἤχου, ὅπου οἱ θέ-

σεις κατέρχονται σύμφωνα μὲ τὴν μεταβολὴ {Β’}. Γενικά, ὅλα 

στὴν παροῦσα μελοποίηση εἶναι σεμνὰ καὶ ἀνεπιτήδευτα, 

ὅπως ἀκριβῶς ἁρμόζει σὲ σύνθεση χωρὶς σολιστικὲς διαθέ-

σεις, προορισμένη νὰ ψάλλεται «ἀπὸ Φοροῦ». 
 

Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει στὸ Χερουβικὸ τοῦ 

ψευδο - Δαμασκηνοῦ ὁ συλλαβισμὸς τοῦ κειμένου, διότι δια-

μορφώνεται ἀπὸ τὴν ἐπιλογὴ καὶ τὸν συνδυασμὸ τῶν 

μελωδικῶν θέσεων: «Οἱ τὰ Φερουβί-χί-ίμ μυστικῶ-χῶ-ῶς 

εἰκονί- εἰ-κονίζοντε-α

N
ες καὶ τῇ-χῇ ζωοποιῷ-χῷ Σριά- Σριάδι 

τὸν τρισά- τὸν τρισάγιο-

N
ε-ον ὕμνο-χο-ον προσά-χά-άδοντες, 

πᾶ-

N
ε-πᾶσα-

N
ε- πᾶσαν νῦν βιω- βιωτικὴν ἀποθώ-χώ-μεθα μέ-

ριμναν, ὡς τὸν Βασιλέ-χέ-χέ- ὡς τὸν Βασιλέα τῶν ὅ- τῶν ὅλων 

ὑποδεξό-χό-με-νοι, ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον 

τάξεσιν. Ἀλλε- ἀλληλού- ἀλληλούϊ- ἀ-

Í
ἀ- ἀλληλούϊα». 

 

Ἐδῶ παρατηροῦνται τὰ ἑξῆς: 

α) Χρησιμοποιοῦνται συστηματικὰ οἱ εὐφωνικοὶ φθόγ-

γοι χ, 

N
, 

Í
, κυρίως στὴν τελευταία συλλάβη κάθε λέξεως, 

τὴν ὁποία διπλασιάζουν. 

β) ὲ περισσότερες ἀπὸ τὶς μισὲς λέξεις ἐφαρμόζεται 

ἀναδίπλωση, ἐνῶ σὲ δύο ἀπὸ αὐτὲς («πᾶσαν» καὶ «Ἀλλη-

λούϊα») ἡ ἀναδίπλωση εἶναι τριπλή. 

γ) Κατὰ παράδοξο τρόπο, κανένα ἀπὸ τὰ παραπάνω 

φαινόμενα δὲν σημειώνεται στὸν τελευταῖο στίχο «ταῖς ἀγ-

γελικαῖς ἀοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν». 

δ) Δὲν ὑπάρχουν ἀναγραμματισμοὶ ἢ ἀναποδισμοί. 

ε) Δὲν παρεμβάλλεται κανενὸς εἴδους Κράτημα. 
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Ἡ παροῦσα μελοποίηση ὁλοκληρώνεται μὲ τὴν κατὰ 

κάποιο τρόπο καλοφωνικὴ μεταχείριση τοῦ «Ἀλληλούϊα», τὸ 

ὁποῖο σὲ σχέση μὲ τὴν ὅλη σύνθεση εἶναι ἀρκετὰ ἐκτενές. Ἡ 

ἀνάπτυξη τοῦ μέλους τοῦ ἐφυμνίου εἶναι θαυμαστή. Ὁ 

μελουργὸς προχωρᾶ συλλαβὴ πρὸς συλλάβη καὶ κάθε τόσο 

ἐπα-νέρχεται ἐξ ἀρχῆς στὴν λέξη («Ἀλλη- Ἀλληλού- Ἀλληλούϊ-

»). Σελικά, ἐπαναφέρει στὸ μέλος ὁλόκληρο τὸ ἐφύμνιο, γιὰ 

νὰ δοθῆ ἡ ἐντύπωση, πὼς μελοποιοῦνται τρία συνολικὰ «Ἀλ-

ληλούϊα». Μὲ αὐτὸ τὸ τέχνασμα ἔρχεται σταδιακὰ καὶ τὸ πέ-

ρας τοῦ Χερουβικοῦ, τὸ ὁποῖο ἤπια, ἀλλὰ δεξιοτεχνικά, κατα-

παύει -μέσω δύο καταληκτήριων θέσων Παρακαλέσματος- 

ἐκεῖ ὅπου ξεκίνησε, στὸν φθόγγo 
N
åχεα
N
åς (Πα) τῆς βάσεως 

τοῦ Πλαγίου τοῦ Δευτέρου ἤχου. 
 

Ἡ παρατήρηση τῆς μορφολογικῆς δομῆς τῶν θέσεων 

τοῦ Χερουβικοῦ τοῦ ψευδο - Δαμασκηνοῦ ἐπιβεβαιώνει τὴν 

σκέψη, ποὺ διατυπώθηκε καὶ παραπάνω, ὅτι πρόκειται γιὰ 

ἕνα ἔντεχνο, ἀλλὰ ἄκρως ἐκκλησιαστικοῦ ὕφους, μέλος. Γι’ 

αὐτὸ καὶ παρέμεινε σὲ χρήση στὴν ἀνατολικὴ ψαλτικὴ πα-

ράδοση ἐπὶ ὀκτὼ τουλάχιστον αἰῶνες. 
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Δ: σωρξΫοΩσιέπ 
 

 

 

1, 2.   Μεγίστης Λαύρας 1024, φ. 229α, 229β. 
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3, 4.   Μεγίστης Λαύρας 1024, φ. 230α, 230β. 
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5.   Μ.Π.Σ. 705, φ. 28β. Ἐξήγηση Φουρμουζίου Φαρτοφύλακος. 
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6.   Μ.Π.Σ. 705, φ. 29α. Ἐξήγηση Φουρμουζίου Φαρτοφύλακος.
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7.   Μ.Π.Σ. 705, φ. 29β. Ἐξήγηση Φουρμουζίου Φαρτοφύλακος 
 



 



 

To byzantino Xeroybiko  
 

toy domestikoy Maμoyhl Αgallianoy   
 

(d ' tέρΩορξ ΙΓ’ - Α’ ημιπς Ιά’ Αιωμξπ) 
 

Se hxo deytero 
 
 

A: ξ mέlξςrgos 

 

Ὁ Μανουὴλ Ἀγαλλιανὸς111 εἶναι ἕνας σπουδαῖος 

μελουργὸς τῆς Βυζαντινῆς περιόδου, ὁ ὁποῖος στὶς 

μουσικὲς πηγὲς ἀναφέρεται ὡς Δομέστικος112 τῆς 

Μ.Χ.Ε. (τῆς Ἁγίας οφίας). Ἂν καὶ δὲν εἶναι εὔκολο 

νὰ τοποθετηθῆ χρονικὰ μὲ ἀπόλυτη ἀκρίβεια, φαίνεται, πὼς 

ὁ Ἀγαλλιανος ἀκμάζει στὸ διάστημα μεταξὺ τοῦ δ’ τετάρτου 

τοῦ ΙΓ’ καὶ τοῦ α’ ἡμίσεος τοῦ ΙΔ’ αἰῶνος. Εἶναι ὀλίγο μεταγε-

νέστερος τοῦ Ἰωάννου Γλυκέος καὶ περίπου σύγχρονος μὲ 

τοὺς μαθητὲς αὐτοῦ, Ἰωάννη Κουκουζέλη καὶ Ξένο Κορώνη, 

                              
111  Ὁ Φαίδων Κουκουλές (Βυζαντινῶν Βίος καὶ Πολιτισμός, τό-

μος τ’, Ἀθῆναι 1955, σελ. 484), θεωρεῖ, πῶς τὸ παρωνύμιο Ἀγαληανὸς 

«ἐκ τοῦ ἀγάλην - ἀγάλην παραγόμενον, δηλοῖ τὸν ἤρεμον, τὸν νωθρὸν καὶ 

ἄνευ πολλοῦ ζήλου πράττοντα». 
112  Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ ἀναγραφὴ Μανουὴλ Δομεστίκου Ἀγαλ-

λιανοῦ στὸ φ. 339β τοῦ κώδικος Ἰβήρων 1120, ἔτος 1458, χφ Μανουὴλ Χρυ-

σάφου, ὅπου ἕνα Κράτημα αὐτοῦ σὲ ἦχο Βαρύ. Βλ. τάθη Θ. Γρηγορίου, 

Οἱ Ἀναγραμματισμοὶ καὶ τὰ Μαθήματα τῆς Βυζαντινῆς Μελοποιίας, Ἀθῆ-

ναι 1979, σελ. 106. Παλαιότερη εἶναι ἡ μαρτυρία τοῦ κώδικος Ἰβήρων 973, 

ἀρχὲς ΙΕ' αἰ., φ. 166β, ὅπου σημειώνεται «τοῦ Δομεστίκου κὺρ Μανουὴλ 

Ἀγαλλιανοῦ». Βλ. τάθη Θ. Γρηγορίου, Σὰ Φειρόγραφα Βυζαντινῆς Μου-

σικῆς - Ἅγιον Ὄρος – Κατάλογος περιγραφικὸς τῶν χειρογράφων κωδίκων 

Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῶν ἀποκειμένων ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τῶν Ἱερῶν 

Μονῶν καὶ κητῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τόμος Γ΄, Ἀθῆναι 1993, σελ. 746. 

ο



Οἱ τὰ Χερουβίμ…, Σὸ Φερουβικὸ τoῦ Μανουὴλ Ἀγαλλιανοῦ 171 

 

χωρίς, ὅμως, νὰ ὑπάρχει κάποια ἔνδειξη, ὅτι ἀνῆκε στὸν κύ-

κλο αὐτῶν. Ὁ δὲ χρόνος ἀκμῆς του προσδιορίζεται ἀπὸ τὸ 

μοναδικὸ ἐντοπισθὲν αὐτόγραφό του, τὸν κώδικα Ἐθνικῆς Βι-

βλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος (Ε.Β.Ε.) 2454, ἀρχὲς ΙΔ’ αἰῶνος, καὶ 

ἀπὸ τὸ γεγονός, ὅτι ἔργα του113 καταγράφονται στὴν παλαιό-

τερη χρονολογημένη Παπαδικὴ Ε.Β.Ε. 2458, τοῦ ἔτους 1336 114. 

 

Ϊ: η mέlξπξιηπη 
 

Ἦχος Δεύτερος (Ἦχος   
2̂

   ἢ    
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) 
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Ἄνευ χαρακτηρισμοῦ (Παραδίδεται χωρὶς ἰδιαίτερους χαρακτη-

ρισμοὺς σὲ 102 κώδικες. Ἐδῶ σημειώνονται μόνον οἱ Κουτλουμουσίου 

399, μέσα ΙΔ' αἰ., φ. 103α-104α - Μεγίστης Λαύρας 1262, ἔτος 1377, φ. 233α-

234α - Ἰβήρων 985, 17 Ἰανουαρίου 1425, φ. 137β-138β - Ἰβήρων 1120, ἔτος 

1458, φ. 505β-507α - Λειμῶνος 258, 10 Ἰανουαρίου 1527, μεταξὺ φ. 198β-

216β - Βλατέων 46, 8 Ὀκτωβρίου 1551, φ. 77β-78β - ίμωνος Πέτρας 1, 

ἀρχὲς ΙΖ' αἰ., φ. 108α-111α - Ε.Β.Ε. 2980, Μάρτιος 1667, φ. 82α-84β - Μεγί-

στης Λαύρας 1256, ἔτος 1700, μεταξὺ φ. 203α-210α - Ἁγίου τεφάνου 52, 

Μάρτιος 1743, φ. 238β - Μεγίστης Λαύρας 1024, ἔτος 1788, φ. 85β-88α - 

Βατοπεδίου 1434, ἔτος 1796, φ. 188α-191β). 

Ἦχος Δεύτερος Ἔσω (Καρακάλλου 230, 29 Μαΐου 1821, φ. 31β-35β). 

                              
113  Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ εὐρύτατα διαδεδομένο Χερουβικό, ἄλλα γνωστὰ 

μέλη τοῦ Ἀγαλλιανοῦ εἶναι τὸ Ἀλληλουϊάριο σὲ Δεύτερο ἦχο καὶ ἀρκετοὶ 

στίχοι Πολυελέων. Βλ. Χατζηγιακουμῆ Κ. Μανόλη, Μουσικὰ Φειρόγραφα 

Σουρκοκρατίας (1453-1832), τόμος Α΄, Ἀθῆναι 1975, σελ. 262. 
114  τὰ φ. 227α-227β τοῦ κώδικος καταγράφεται Χερουβικὸ μὲ 

πρότιτλο «ποίημα τοῦ Ἀγαλλιανοῦ. ἦχος β'». Βλ. τάθη, Ἡ Ἀσματικὴ δια-

φοροποίηση..., σελ. 187. 
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Ἀσματικόν (τοὺς κώδικες Κουτλουμουσίου 457, β' ἥμισυ ΙΔ' αἰ., 

φ. 210α-213α - Ε.Β.Ε. 2456, ΙΔ'-ΙΕ' αἰ., φ. 192β-193α - Ε.Β.Ε. 2622, ΙΔ'-ΙΕ' αἰ., 

φ. 349β-350β - Ε.Β.Ε. 2406, ἔτος 1453, φ. 243α - Ε.Β.Ε. 2837, ἔτος 1457, φ. 

156α-156β - Ε.Β.Ε. 904, ΙΕ' αἰ., φ. 102α-103α). 

Ἔντεχνον (ὲ 21 κώδικες. ημειώνονται μόνον οἱ Ε.Β.Ε. 900, Ἰού-

νιος 1682, μεταξὺ φ. 31α-38β - Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου 51, ΙΗ' αἰ. – Γρηγο-

ρίου 4, 4 Μαρτίου 1744 - Ξηροποτάμου 309, ἔτος 1794 - Δοχειαρίου 349, 

ἔτος 1804 - Βατοπεδίου 1308, ΙΘ' αἰ., μεταξὺ φ. 47β-53α - Διονυσίου 632, α' 

ἥμισυ ΙΘ' αἰ., μεταξὺ φ. 45β-51α). 

Υθορικόν (ὲ 14 κώδικες. ημειώνονται μόνον οἱ Ἰβήρων 1008, 

τέλη ΙΖ' - ἀρχὲς ΙΗ' αἰ. - Γρηγορίου 4, 4 Μαρτίου 1744 - Ξηροποτάμου 309, 

ἔτος 1794 - Δοχειαρίου 349, ἔτος 1804). 
 

Ἂν καὶ στὴ χειρόγραφο παράδοση ὁ Ἀγαλλιανὸς δὲν 

κατέχει τὴ φήμη τῶν συγχρόνων του μελουργῶν καὶ διδα-

σκάλων τῆς Ψαλτικῆς τέχνης, ἡ φερόμενη ὑπὸ τὸ ὄνομά του 

μελοποίηση τοῦ Χερουβικοῦ ὕμνου ἀναδεικνύει αὐτὸν ἄριστο 

δεξιοτέχνη καὶ ἱκανότατο χειριστὴ τῆς τέχνης τῶν ἤχων. Ἡ 

σύνθεσή του, τῆς ὁποίας ἡ πατρότητα δὲν ἀμφισβητήθηκε 

ποτέ, εἶναι ἴσως ἡ πλέον ἐντυπωσιακὴ καὶ ἔντεχνη ἀπὸ ὁλό-

κληρη τὴ μουσικὴ παράγωγη Χερουβικῶν - τουλάχιστον στὸν 

Δεύτερο ἦχο. Ἡ πρωτοτυπία τοῦ μέλους, ὡς πρὸς τὴν ἐπιλο-

γὴ καὶ τὸν συνδυασμὸ τῶν μελωδικῶν θέσεων, ἡ δεξιοτεχνι-

κὴ μεταχείριση τῶν κατὰ γένος καὶ τονικότητα μεταβολῶν 

καὶ ὅλα τὰ λοιπὰ συνθετικά του στοιχεῖα, δικαιολογοῦν τὴν 

ἀδιάκοπη παρουσία του στὶς πηγὲς καὶ τὸν χαρακτηρισμό του 

ὡς «ἀσματικόν», «ἔντεχνον», «φθορικόν»115. 

Ἡ σπουδαιότατη μελοποίηση τοῦ Ἀγαλλιανοῦ εἶναι μία 

λαμπρή, ἱκανοῦ μεγέθους σύνθεση, προορισμένη νὰ ψάλλε-

ται «ἀπὸ Φοροῦ». Σὸ ὕφος της παραπέμπει στὴν τελετουργικὴ 

μεγαλοπρέπεια τοῦ ναοῦ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἁγίας 

                              
115  Ὡς τὸν ΙΖ' αἰῶνα τὸ Χερουβικὸ τοῦ Ἀγαλλιανοῦ ἀνθολογεῖται 

ἄνευ χαρακτηρισμοῦ, σπανίως μὲ τὴν ἔνδειξη «ἀσματικόν». Μετὰ τὸν ΙΖ' 

αἰῶνα ἀπαντοῦν συχνὰ οἱ προσδιορισμοὶ «ἔντεχνον, φθορικόν». 
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τοῦ Θεοῦ οφίας, ὅπου ὁ Μανουὴλ δαπανοῦσε τὸ καλλιτε-

χνικό του "τάλαντον". 

Σὸ Χερουβικὸ τοῦ Μανουὴλ Ἀγαλλιανοῦ παρουσιάζε-

ται σὲ μεγάλο ἀριθμὸ πηγῶν, συνοδευόμενο ἀπὸ μία ἱκανοῦ 

μεγέθους Παρεκβολή116. Πρόκειται γιὰ τὸ ὁμόηχο Κράτημα 

τοῦ Θεοδούλου ἢ Θεοδώρου, Δομεστίκου Κατακαλῶν (τέλη 

ΙΔ’ - ἀρχὲς ΙΕ’ αἰ.)117, τὸ ὁποῖο πολλὲς φορὲς παρεμβάλλεται, 

χωρὶς νὰ ἀναφέρεται ὁ μελουργός του, ἀντιστοιχεῖ δὲ περί-

που στὸ ἓν τρίτον <1/3> τῶν καθαρῶν διαστάσεων τοῦ Χε-

ρουβικοῦ. ὲ ἕναν μόνο κώδικα τοῦ ΙΖ΄ αἰῶνος, τὸν Βατοπε-

δίου 1343, ἡ μελοποίηση τοῦ Μανουὴλ παραδίδεται συντε-

τμημένη ἀπὸ τὸν γραφέα τοῦ κώδικος, ἐνσωματώνοντας ἐπί-

σης συντετμημένη τὴν Παρεμβολὴ τοῦ Δομεστίκου Κατακα-

λῶν. Δυστυχῶς, ὁ γραφέας τοῦ βατοπεδινοῦ χειρογράφου, ὁ 

ὁποῖος παρέδωσε τὴ σύντμηση τῆς μελοποιήσεως, δὲν ἀπο-

καλύπτεται στὸ αὐτόγραφό του, ὥστε νὰ ἐξακριβωθῆ, ποιᾶς 

                              
116  «Εἰς μίαν προϋπάρχουσαν σύνθεσιν γίνεται προσθήκη δι' ἑνὸς 

μουσικοῦ τμήματος, τὸ ὁποῖον δὲν προεβλέπετο εἰς τὴν ἔκτασιν τῆς ἀρχικῆς 

συνθέσεως.» τάθη, Ἀναγραμματισμοί, σελ. 95. Οἱ Παπαδικὲς Ε.Β.Ε 2458, 

ἔτος 1336, φ. 192β-193α καὶ Μεγίστης Λαύρας 635, ἔτος 1436, φ. 107β-108α, 

δὲν συμπεριλαμβάνουν τὴν Παρεκβολή. Ἀντίθετα, οἱ κώδικες Ε.Β.Ε. 2406, 

ἔτος 1453, φ. 243α-243β («Παρεκβολη κὺρ Θεοδώρου τοῦ Κατακαλῶν») καὶ 

Μεγίστης Λαύρας 1120, ἔτος 1458, φ. 505β-507α, αὐτόγραφος τοῦ Μανουὴλ 

Χρυσάφη, καὶ οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς νεώτερους, Δοχειαρίου 337, ἔτος 

1746, φ.163α-165β, αὐτόγραφος Δημητρίου Λώτου («Ἐπιβολὴ κυρίου Θεο-

δούλου Δομεστίκου τοῦ Κατακάλου»), Μεγίστης Λαύρας 1024, ἔτος 1788, 

φ. 85β-88α, ἀνθολογοῦν τὴν μελοποίηση. Καὶ ὁ Χουρμούζιος Χαρτοφύ-

λαξ, ἐξηγώντας τὸ Χερουβικὸ τοῦ Ἀγαλλιανοῦ (στὸν κώδικα Μ.Π.Σ. 704, 

φ. 324β-326β), συνεξηγεῖ καὶ τὸ Κράτημα. 
117  Δὲν εἶναι σαφές, ἂν οἱ Δομέστικοι Θεόδουλος Κατακαλῶν καὶ 

Θεόδωρος Κατακαλῶν εἶναι δύο διαφορετικὰ πρόσωπα ἢ ἕνα καὶ τὸ αὐτό. 

Πιθανότερη φαίνεται ἡ δεύτερη ἐκδοχή, διότι ἡ Παρεκβολὴ στὸ Χερουβικὸ 

τοῦ Μανουὴλ παραδίδεται πότε ὡς μέλος Θεοδούλου καὶ πότε ὡς Θεοδώ-

ρου (βλ. ἀνωτέρω τοὺς κώδικες Ε.Β.Ε. 2406 καὶ Δοχειαρίου 337). 
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παραδόσεως φορέας ὑπῆρξε. Φαίνεται, πάντως, πὼς στὴν 

ἐποχή του εἶναι ζηλωτὴς τῶν παλαιοτέρων παραδόσεων, ἐφ-

όσον καταγράφει τὸ Χερουβικὸ μὲ τὴν παραλλαγὴ «νῦν βιω-

τικήν». Σὸ μεγαλύτερο δὲ πρόβλημα τοῦ κώδικα εἶναι, ὅτι ἡ 

ἐν λόγω συντμητικὴ ἐργασία παραδίδεται καὶ ψευδεπίγρα-

φα στὸ ὄνομα τοῦ Μανουὴλ Λαμπαδαρίου τοῦ Χρυσάφη. Σέ-

λος, ἡ σύνθεση ἔτυχε διασκευῆς, σύμφωνα πρὸς τὴν κρη-

τικὴ ψαλτικὴ παράδοση τοῦ ΙΖ’ αἰῶνος, ἀπὸ τὴν γνωστὴ 

οἰκογένεια τῶν κρητῶν ἱερέων καὶ μουσικῶν, τῶν Ἐπισκο-

ποπούλων118. 

Κατὰ ἕναν θαυμαστὸ τρόπο, τὸ Χερουβικὸ τοῦ Ἀγαλ-

λιανοῦ παραδίδεται μὲ ἀδιάκοπη ροὴ ἀπὸ τὸ α’ ἥμισυ τοῦ ΙΔ’ 

αἰῶνος ὡς καὶ τὸν ΙΘ’ αἰῶνα, ὁπότε ἐξηγεῖται στὴν Νέα Μέ-

θοδο σημειογραφίας, τόσο ἀπὸ τὸν Χουρμούζιο Χαρτοφύλα-

κα, στὸν κώδικα Μ.Π.Σ. 704119, ὅσο καὶ ἀπὸ τὸν Γρηγόριο Πρω-

τοψάλτη, τοῦ ὁποίου τὴν ἐξήγηση διασώζουν καὶ δώδεκα 

<12> ἐντοπισθεῖσες Ἐκλογὲς Παπαδικοῦ Μέλους (π.χ. ὁ ὑπ’ 

ἀριθμὸν 1943 κώδικας τῆς ἐδῶ Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης120). 

τὶς παλαιότερες μουσικὲς πηγὲς ἡ σύνθεση κατα-

                              
118  Οἱ κώδικες Φιλοθέου 137, ἀρχὲς ΙΖ' αἰ., φ. 3α-5β, Μεγίστης 

Λαύρας 791, ΙΖ' αἰ., φ. 112α-114β καὶ Ε.Β.Ε. 963, ΙΖ' αἰ., φ. 212β-215α παρα-

δίδουν τὸ Χερουβικὸ τοῦ Ἀγαλλιανοῦ σὲ διασκευὴ τοῦ Βενεδίκτου Ἐπισκο-

ποπούλου, ἐνῶ στὸν κώδικα Γριτσάνη 47, ΙΖ' αἰ., σ. 93-97, καταγράφεται ἡ 

ἀντίστοιχη διασκευὴ τοῦ Ἀντωνίου Ἐπισκοποπούλου. Βλ. σχετικὰ Κ. Χ. 

Καραγκούνη, Ἡ Παράδοση καὶ Ἐξήγηση τοῦ Μέλους τῶν Φερουβικῶν..., 

ὅ.π., σελ. 290-291 καὶ 296-297. 
119  Μ.Π.Σ. 704, α' τέταρτο ΙΘ' αἰ., φ. 324β-326β. Βλ. καὶ Ξενοφῶν-

τος 120, ἔτος 1818 - Ἰβήρων 1002, ἔτος 1820 - Ξενοφῶντος 133, ἔτος 1825 - 

Ξενοφῶντος 106, ἔτος 1840, μεταξὺ φ. 49β-55α. 
120  ημειώνονται οἱ Ε.Β.Ε. 1943, φ. 49α-55α - Ἰβήρων 1002, ἔτος 

1820 - Καρακάλλου 230, 29 Μαΐου 1821, φ. 31β-35β - Ξενοφῶντος 106, ἔτος 

1840. Βλ. σχετικὰ τὴν ταξινόμηση τῶν μουσικῶν κωδίκων στὴν Δ΄ Ἑνότη-

τα τοῦ Α’ Κεφαλαίου τοῦ Α’ Μέρους τῆς ἤδη μνημονευθείσης διδακτορι-

κῆς διατριβῆς τοῦ γράφοντος. 
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γράφεται λακωνικότερα ἀπὸ ὅτι στὶς νεώτερες. Οἱ τελευταῖες 

εἶναι πληρέστερες σὲ μεγάλες ὑποστάσεις καὶ περιγραφικὲς 

ἐξηγήσεις τῆς σημειογραφίας, χωρὶς πάντως νὰ διαφοροποι-

οῦνται οἱ μελικὲς "θέσεις", ὥστε νὰ ὁμιλοῦμε γιὰ σημειογρα-

φικὴ ἀνομοιογένεια. ὲ μέρικους κώδικες καταγράφεται με-

λισμένο καὶ τὸ ἀπήχημα (
N
åα
N
åς) τοῦ ἤχου τῆς συνθέσεως. 

 

Ϋ: μξοσξλξΫικη ΩμΩλςπη 
 

Σὸ Χερουβικὸ τοῦ Μανουὴλ Ἀγαλλιανοῦ ἀνήκει στὸν 

Δεύτερο ἦχο, ὄντας θεμελιωμένο στὴ βάση 
N
åα
N
åς 

τῆς κλίμακος τοῦ Μαλακοῦ Χρώματος (Βου τῆς Νέ-

ας Μεθόδου). Ἡ μαρτυρία τοῦ ἤχου ἀπαντᾶ πότε ὡς 2̂ καὶ πότε ὡς 
(̂2

, ἀνάλογα δὲ μὲ τὴν περίπτωση, διαφορο-

ποιεῖται ἡ ἐναρκτήρια θέση, ὥστε νὰ διατηρεῖται σταθερὸ τὸ 

τονικὸ σημεῖο ἐκκινήσεως τοῦ μέλους: 

Ἦχος   2̂
    

éï>é[ïé ôá ÷å

ê
  

Ἦχος   (̂2
   

åï>é[ïé ôá ÷å

ê
 

 

τὴν ἀρχὴ τοῦ πρώτου στίχου, στὸ Οἱ τὰ Φερουβίμ..., 

ἀκολουθεῖται σύντομη σχετικὰ μεταχείριση, δεδομένου ὅτι 

τὸ ὑπόλοιπο τροπάριο μελοποιεῖται μὲ ἐκτενέστερα καὶ πο-

λυπλοκώτερα σχήματα. 

Φαίνεται, πὼς ὁ Ἀγαλλιανὸς ἐκπροσωπεῖ ἄλλη σχολὴ 

ἀπὸ ἐκείνη, ποὺ ἀκολουθοῦν ὁ Ἰωάννης Γλυκὺς καὶ ὁ Ἰωάν-

νης Κουκουζέλης, διότι στὴν παροῦσα σύνθεσή του ἀποφεύ-

γει συστηματικὰ τὴν χρήση ἐκτενῶν ἀλληλουχιῶν θέσεων, 

περιοδικὰ ἐπαναλαμβανόμενων, στοιχεῖο χαρακτηριστικὸ 

τῶν ἔργων ἐκείνων τῶν ὀλίγο μεταγενέστερων διδασκάλων. 

τόχος του Ἀγαλλιανοῦ εἶναι ἡ πρωτοτυπία τοῦ μέλους. Βέ-

βαια, καὶ στὸ παρὸν Χερουβικὸ εἶναι δυνατὸ νὰ ἐντοπισθοῦν 

θέσεις, οἱ ὁποῖες ἐπανέρχονται ἀρκετὲς φορὲς στὸ προσκή-

νιο. (Χαρακτηριστικότερη εἶναι ἡ καταληκτήρια περίπτωση 

τ
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δύο συνδυασμένων θέσεων, Λυγίσματος καὶ Κυλίσματος, 

ποὺ ἀπαντᾶ δώδεκα <12> συνολικὰ φορές.) Ὅμως, οἱ θέσεις 

αὐτὲς συνδυάζονται -πρὶν καὶ μετά- μὲ ποικίλες ἀλληλουχίες 

θέσεων, ὥστε κάθε φορὰ νὰ δημιουργεῖται ἡ αἴσθηση, ὅτι 

πρόκειται γιὰ μέλος ἐντελῶς πρωτόγνωρο. 

τὴν πρωτοτυπία τοῦ μέλους συμβάλλει καὶ ὁ πλουρα-

λισμὸς στὴ χρήση τῶν Mεγάλων Ὑποστάσεων, καθὼς καὶ ὁ 

τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο αὐτὲς ἐπαναφέρονται σὲ ποικίλες τονι-

κότητες. πανιώτερες θέσεις: μία θέση Ξηροῦ Κλάσματος 

(στὸ «-ῇ-» τῆς φράσεως «καὶ τῇ ζωοποιῷ») καὶ μία Γοργοσυν-

θέτου (στὸ «-ί-» τῆς λέξεως «Σριάδι»). Χαρακτηριστικὴ εἶναι 

στὸ «Ἀλληλούϊα» μία ἁλυσίδα τεσσάρων συνεχόμενων ζευ-

γῶν Σρομικοῦ - Λυγίσματος καὶ τρεπτοῦ - Λυγίσματος, τε-

θέντων ἐναλλάξ. Ἔτσι, ἡ πραγματικὰ ἐντυπωσιακὴ ἐπιλογὴ 

καὶ πλοκὴ τῶν μελωδικῶν θέσεων ἀποκαλύπτει τὴν ἀκόμη 

θαυμαστότερη ἀνάπτυξη τοῦ μέλους. 
 

Δύο στοιχεῖα προκαλοῦν ἔκπληξη στὸν μελετητή: α) 

Σὸ εὖρος τῆς χρησιμοποιούμενης κλίμακος καὶ β) οἱ ἀπροσδό-

κητες μεταβολὲς κατὰ γένος, ἦχο, τονικότητα καὶ οἱ ἐξ αὐτῶν 

ἀπορρέουσες καταλήξεις τοῦ μέλους. 

α) τὸ μέγιστο μέρος της ἡ σύνθεση χρησιμοποιεῖ τὸ 

βασικὸ πεντάχορδο τοῦ Δευτέρου (Δι-Πα’ κατὰ τὴν Νέα Μέ-

θοδο), ὑπερβαίνοντας αὐτὸ συχνὰ ἐπὶ τὸ ὀξὺ καὶ σπανιότερα 

ἐπὶ τὸ βαρύ, ἰδιαίτερα κάτω ἀπὸ τὴν βάση 
N
åα
N
åς. τὴν ἐξήγη-

ση τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος τὸ μέλος ἐγγίζει πολλὲς 

φορὲς (π.χ. στὶς λέξεις «εἰκονίζοντες», «Βασιλέα», «ὅλων» καὶ 

ἀλλοῦ) τὸν φθόγγο Γα’ τῆς νήτης, ἐνῶ τὸ ὕψιστο σημεῖο τῆς 

μελοποιήσεως ἐντοπίζεται στὸ «-ού-» τῆς λέξεως «δορυφορού-

μενον», ὅπου ἡ φωνὴ ἀνέρχεται στὸν ἄνω Δι’. Ἀπὸ τὴν ἄλλη 

πλευρά, τὸ «προσάδοντες» εἶναι μία ἀπὸ τὶς ἐλάχιστες περι-

πτώσεις, κατὰ τὶς ὅποιες ἡ μελωδία κατέρχεται σταδιακὰ στοὺς 

φθόγγους α

ÍÍ
α
N
åς (= Πα) καὶ 

N
åαγιε (= Νη), κατὰ δὲ τὶς τε-
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λικὲς γραμμές, στὸ «Ἀλληλούϊα», ἐπισημαίνεται ἡ χαμηλότε-

ρη κατάβαση (στὸν Κε τῆς ὑπάτης τῆς Νέας Μεθόδου). 

β) Ὁλόκληρο σχεδὸν τὸ Χερουβικὸ τοῦ Ἀγαλλιανοῦ 

ἀποτελεῖ μία λαβυρινθοειδῆ περιπλάνηση στὶς ποικίλες το-

νικότητες τοῦ Χρωματικοῦ, ἀλλὰ καὶ τοῦ Διατονικοῦ γένους. 

Καὶ δὲν πρόκειται ἁπλῶς γιὰ πολύπλευρες χρήσεις ὅλων τῶν 

δυνατῶν τόνων καὶ καταλήξεων τῶν γενῶν αὐτῶν, ἀλλὰ γιὰ 

εὑρηματικότατες ἀναπηδήσεις ἢ μεταπτώσεις τοῦ μέλους, 

μέσω εὐφάνταστων μεταβολῶν - μετατροπιῶν καὶ παραχορ-

δῶν, οἱ ὁποῖες ἀναδεικνύουν τὴν ἐφευρητικότητα καὶ θεωρη-

τικὴ πληρότητα τοῦ Μανουήλ. Ὡς ἐργαλεῖα ὁ μελουργος με-

ταχειρίζεται Φθορές, θέσεις καὶ διαστήματα, ὅλα σὲ σοφώ-

τατους συνδυασμούς. Πολὺ συχνὴ εἶναι ἡ χρήση διαστημά-

των τριφωνίας καὶ τετραφωνίας. Ἀπὸ τὶς φθορές, πυκνότατα 

ἀπαντοῦν ἐκεῖνες τοῦ 
Í
á

Í
á (¹) καὶ τοῦ 

N
å
Í
á

Í
ù (I), ἐνῶ ἡ ἀνω-

τέρω ἀναφερθεῖσα καταληκτήρια περίπτωση συνδυασμένων 

θέσεων Λυγίσματος καὶ Κυλίσματος, ἡ ὁποία ἀπαντᾶ δώδε-

κα <12> συνολικὰ φορές, χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸν μελουργὸ 

γιὰ μεταβολὴ τοῦ μέλους κατὰ γένος καὶ ταυτόχρονη μετά-

θεση τῆς τονικότητος. ύμφωνα μὲ τὶς ἐξηγήσεις τοῦ Χουρ-

μουζίου, ὅπου καὶ νὰ τεθοῦν οἱ δυὸ αὐτὲς θέσεις, ἡ πρώτη ὑπο-

δηλώνει μετάβαση στὸ διατονικὸ ὀξὺ τετράχορδο τοῦ ἤχου 

αγια, ἡ δεύτερη εἰσάγει σταδιακὴ κάθοδο στὸ βαρὺ τετράχορ-

δο τοῦ κληροῦ Χρώματος. Ὥστε, λοιπόν, κατὰ τὰ προαναφερ-

θέντα, στὸ Χερουβικό τοῦ Ἀγαλλιανοῦ συμβαίνουν τὰ ἑξῆς: 

Σὸ μέλος τοῦ Δευτέρου ἐπεκτείνεται ἀμετάβλητο μέχρι 

τὸ «-ί-» τῆς λέξεως «εἰκονίζοντες». Ὡς ἐδῶ, ἐπισημαίνονται 

δύο καταλήξεις (στὶς λέξεις «Φερουβίμ», «μυστικῶς») στὴν βά-

ση τοῦ ἤχου (
N
åα
N
åς). τὸ σημεῖο αὐτὸ (στὸ «-ί-»), ἀπαντᾶ γιὰ 

πρώτη φορὰ τὸ ζεῦγος τῶν προαναφερθεισῶν θέσεων, θεμε-

λιωμένο στὴν κορυφὴ τοῦ χρωματικοῦ πενταχόρδου Δι-Πα’. 

Ἔτσι, ἡ βάση 
N
åα
N
åς (Δι) τοῦ Μαλακοῦ Χρώματος μετατρέπε-

ται σὲ 
N
åχεα
N
åς (Πα) τοῦ κληροῦ, ἔχοντας προηγηθῆ διατο-
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νικὸ ὀξὺ τετράχορδο. Κατὰ πανομοιότυπο τρόπο, οἱ μεταβο-

λὲς αὐτὲς ἀπαντοῦν στὸ «-ε-» τῆς ἴδιας λέξεως, μόνο ποὺ ἐδῶ 

εἰσάγονται στὴν κορυφὴ τοῦ θεμελιώδους πενταχόρδου (Βου 

-Ζω’) τῆς συνθέσεως, μετατρέποντας τὴν Μαλακὴ Χρωματικὴ 

βάση σὲ κληρὴ (Πα). Ἀκολούθως, οἱ ἑπόμενες θέσεις ἐπα-

ναφέρουν τὸ μέλος στὴν ἀρχική του κλίμακα καὶ τονικότητα. 

Ἡ λέξη «τῇ» ἐπεκτείνεται μὲ ἐπάλληλες εὐφωνικὲς συλλαβές. 

Μία ἀπὸ αὐτὲς μελοποιεῖται μὲ θέση Ξηροῦ Κλάσματος καὶ 

τρίφωνη ὑπερβατὴ ἀνάβαση στὴν κορυφὴ τοῦ τετραχόρδου 

(Βου-Κε), ἐπὶ τῆς ὁποίας τίθεται ἡ φθορὰ τοῦ 
Í
á

Í
á (¹). Σοιου-

τοτρόπως, ἡ βάση τοῦ Δευτέρου μετατρέπεται τώρα σὲ ἦχο N
åαγιε (Πλάγιο τοῦ Σετάρτου), περνώντας πρῶτα ἀπὸ τὶς συνή-

θεις μεταβολὲς τῶν θέσεων Λυγίσματος - Κυλίσματος. Ἡ με-

ταβολὴ διατηρεῖται καὶ πιὸ κάτω, δημιουργώντας α) μία νέα 

κατάληξη α

ÍÍ
á
N
åς (Πρώτου ἤχου) στὴν ἐπιτονικὴ βαθμίδα τοῦ 

Δευτέρου (Γα), β) τρεῖς καταλήξεις αγια ἐπὶ τῆς κορυφῆς (Ζω’) 

τοῦ πενταχόρδου τοῦ ἤχου (στὸ τέλος τῆς φράσεως «τῇ ζωο-

ποιῷ», στὴ συλλαβὴ «-δι» τῆς λέξεως «Σριάδι» καὶ στὸ τέλος 

τοῦ μελίσματος, ποὺ συνοδεύει τὴν τελευταία), καὶ ἐπιπλέον 

γ) μία πτώση σὲ ἦχο λεγετο (στὸ «τὸν» τῆς φράσεως «τὸν τρι-

σάγιον»), θεμελιωμένο ἐπὶ τοῦ 
N
åα
N
åς (Δι). Ὁ τελευταῖος φθόγ-

γος μετατρέπεται τώρα σὲ βάση νέου πενταχόρδου, καθὼς μία 

φθορὰ τοῦ 
N
å
Í
á

Í
ù (I) -στὴν ἀρχὴ τῆς λέξεως «τρισάγιον»- 

ἐπαναφέρει τὸ κληρὸ Χρωματικὸ γένος, ἐνῶ μία καταληκτή-

ρια θέση Κυλίσματος χρησιμοποιεῖται στὴν ἔναρξη τῆς λέξεως 

«ὕμνον», γιὰ νὰ μεταθέσει τὴν βάση τοῦ κληροῦ Χρώματος 

ἐπὶ τοῦ φθόγγου τῆς ἀρχικῆς τονικότητος τοῦ Χερουβικοῦ (Βου), 

ἀκριβῶς ὅπως παραπάνω. Αἰφνίδια, ἡ τελευταία συλλαβὴ τοῦ 

«προσάδοντες» εὑρίσκεται νὰ κατέρχεται στὴν φυσικὴ βάση 

τοῦ Πρώτου ἤχου (Πα), ἐνῶ ὁλόκληρη ἡ λέξη «πᾶσαν» εἶναι 

μελοποιημένη μὲ τὶς γνωστὲς θέσεις Λυγίσματος - Κυλίσμα-

τος, οἱ ὁποῖες κατεβάζουν τὴν τονικότητα τοῦ Πλαγίου τοῦ 

Δευτέρου ἐπὶ τοῦ φυσικοῦ τόνου τοῦ 
N
åαγιε (Νη). 
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τὸ σημεῖο «νῦν βιωτικήν» ἐπανέρχεται φευγαλέα ὁ 

Δεύτερος ἦχος, προετοιμάζοντας νέα μετάθεση τῆς βάσεως 

στὴν ἐπιτονικὴ βαθμίδα αὐτοῦ (Γα), ὡς διατονικὸς Πρῶτος 

ἦχος α

ÍÍ
á
N
åς. Ἐπ’ αὐτοῦ, στὴ συνέχεια, ἑδραιώνεται κληρὸ 

Χρωματικὸ πεντάχορδο, τὸ μέλος τοῦ ὁποίου καλύπτει ὁλό-

κληρη τὴν φράση «-μέθα μέριμναν, ὡς τὸν βασιλέ- 

N
έ-». τὴν 

ἀρχὴ τοῦ ἐκτενοῦς μελίσματος, ποὺ ἀκολουθεῖ, ἐπὶ τριφώ-

νου ὑπερβατῆς ἀναβάσεως στὴν κορυφὴ τοῦ βασικοῦ πεντα-

χόρδου (Βου-Ζω’) τοῦ Δευτέρου, τίθεται ἐκ νέου φθορὰ 
Í
á

Í
á 

(¹), μεταθέτουσα τὸν α

ÍÍ
á
N
åς στὴν διφωνία (Δι), τὸν δὲ 

N
åαγιε 

στὴν ἐπιτονικὴ αὐτοῦ (Γα). Εὐθὺς ἀμέσως, τὸ μέλος ἐκτοξεύ-

εται στὴν κορυφὴ τοῦ πενταχόρδου (τετράφωνη ὑπερβατὴ ἀ-

νάβαση), ἐπὶ τῆς ὁποίας συναντᾶται ἄλλη φθορὰ 
N
å
Í
á

Í
ù 

(I), ἐπαναφέρουσα τὸν Πλάγιο τοῦ Δευτέρου ἐπὶ τῆς διφωνίας 

τοῦ κυρίου του (Δι). Ἔτσι, καθ’ ὅλη τὴν φράση «-έα τῶν ὅλω-» 

καὶ στὸ παρεμβαλλόμενο Κράτημα ἐπιβάλλεται αὐτὴ ἡ μετα-

τροπία. Μὲ τὸν γνώριμο πλέον τρόπο τῶν θέσεων Λυγίσμα-

τος - Κυλίσματος, ὁ Ἀγαλλιανὸς χαμηλώνει τὴν τονικότητα, 

διατηρώντας, ὅμως, τὸ κληρὸ Χρῶμα. Γιὰ ἄλλη μία φορά, ὁ 

Βου μεταβάλλεται σὲ βάση τοῦ Πλαγίου του Δευτέρου καὶ μόνο 

στὶς τελευταῖες θέσεις, μὲ τὶς ὁποῖες μελίζεται τὸ «ὑποδεξό-

μενοι», ἐπανέρχεται ὁ Δεύτερος ἦχος καὶ ἡ ἀρχική του βάση. 

τὸ «ταῖς ἀγγελικαῖς» δεσπόζει ἡ μετατροπία, ποὺ χρη-

σιμοποιήθηκε στὸ μέλισμα τοῦ «ὡς τὸν βασιλέα». Οἱ καταλή-

ξεις τοῦ μέλους εἶναι ἴδιες, ἐδῶ ὅμως ἐντοπίζεται καὶ μία ἐν-

διαφέρουσα κατάληξη στὴν κορυφὴ τοῦ τετραχόρδου (Βου-

Κε) τοῦ Δευτέρου, ὡς λεγετος ἦχος (στὸ «δορυφορούμενον»). 

Ἀκόμη, ἐπανέρχονται οἱ ἀλλαγές, μὲ τὶς ὁποῖες ἐπιβάλλεται 

τὸ κληρὸ Χρῶμα καὶ μετατίθεται σταδιακὰ ἡ βάση τοῦ σχε-

τικοῦ πενταχόρδου στὸν Δι καὶ στὸν Βου. Σελικά, ἡ μελοποί-

ηση κλείνει στὴν διφωνία τοῦ ἤχου (Δι). Σρεῖς διαδοχικὲς ἐπα-

ναφορὲς τῶν συνδυασμένων θέσεων Λυγίσματος - Κυλίσμα-

τος κατεβάζουν τὸ μέλος στὴ χαμηλότερη νότα τῆς συνθέ-
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σεως, στὸν Κε τῆς ὑπάτης, ἀπὸ ὅπου συνεχεῖς ἀναβάσεις ὁδη-

γοῦν στὴν ὁριστικὴ κατάληξη. ύμφωνα μὲ τὴν ἐξήγηση τοῦ 

Χουρμουζίου, ἡ τελικὴ θέση τοῦ Χερουβικοῦ ἀνήκει στὴν κλη-

ρὴ Χρωματικὴ κλίμακα μὲ βάση τὸν φθόγγο Δι τῆς μέσης. 

Μετὰ ἀπὸ ὅλα τὰ ἀνωτέρω, γίνεται ἀντιληπτό, γιὰ ποιό 

λόγο οἱ γνωστοὶ καὶ ἄγνωστοι κωδικογράφοι παραδίδουν τὸ 

Χερουβικὸ τοῦ Ἀγαλλιανοῦ μὲ τοὺς χαρακτηρισμοὺς «ἔντε-

χνον», «φθορικόν» καὶ πού ὀφείλεται ἡ εὐρυτάτων διαστάσεων 

ἀνθολόγησή του στὶς μουσικὲς πῆγες τῆς βυζαντινῆς καὶ με-

ταβυζαντινῆς περιόδου. 
 

Ἐξετάζοντας, τώρα, συνολικὰ τὸ πάρον Χερουβικό, δι-

απιστώνει κανεὶς κάποια ἀνισορροπία στὸν μελισμὸ τῶν ἐπι-

μέρους λέξεων τοῦ ὕμνου. ὲ ἄλλες, δηλαδή, περιπτώσεις ἡ 

μουσικὴ ἐπένδυση εἶναι ἁπλὴ καὶ σύντομη, ἐνῶ σὲ ἄλλες εἶ-

ναι ἐπιτηδευμένη καὶ ἐκτενέστατη, πλήρης εὐφωνικῶν συλλα-

βῶν καὶ ἀναδιπλώσεων λέξεων ἢ φράσεων, ἀλλὰ δὲν ὑπάρ-

χουν καθόλου ἀναγραμματισμοὶ ἢ ἀναποδισμοί. Ἤδη, διαπι-

στώθηκε, ὅτι ἡ μελοποίηση τῆς ἐναρκτήριας φράσεως «Οἱ τὰ 

Φερουβίμ» εἶναι ἰδιαίτερα σύντομη. Ἀκολούθως, ὅμως, ἡ ἀνά-

πτυξη τοῦ μέλους ἔχει ὡς ἑξῆς: «Οἱ τὰ Φερουβιμ μυστι-χι-κῶ-Í
ῶ-ῶς εἰκονίζοντε-χε-

N
ε-

N
ες, καὶ τῇ-

Í
ῇ-χῇ-

Í
ῇ-ῇ-ῇ-ῇ-

Í
ῇ-χῇ 

ζωοποιῷ Σριάδι-ι-ι, τὸν τρισά- τὸν τρισάγιο-ο-ον ὕ-

N
ε-ὕμνον -ον  

ὕμνον προσά-

Í
ά-

Í
ά-δοντε-χες 

N
ε-ες, πᾶσαν νῦν βιωτική-

Í
ή-

χὴν ἀποθώμεθα μέ-

N
έ-χέ-χέ-α

N
ές -μεθα μέριμναν, ὡς τὸν Βα-

σιλέ-ε

N
ε-ε

N
ε-εχε-

N
εα τῶν ὅ- τῶν ὅλων, ὡς τὸν Βασιλέ- τεριρέ- 

εχέ- τὸν Βασιλέα τῶν ὅ- τῶν ὅλων ὑ-

N
ε-ὑπο- ὑποδεξόμενοι ταῖς 

ἀγγελικαῖς -

N
ε-αῖ-α

N
ες ἀοράτως, ἀοράτως δορυφορούμενον 

τά-

N
ε-τάξεσιν 

Í
α-ἀλλη- 

Í
η-ηλούϊα 

Í
α-ἀλλη- 

Í
α-ἀλληλούϊα, 

ἀλλή- 

Í
α-ἀλληλούϊα-αχα  ἀλληλούϊα.» 

Ἐδῶ, πρέπει νὰ ἐξαρθῆ ἡ ἔντονη παρουσία τοῦ «Ἀλλη-

λούϊα» στὴν ἐκπνοὴ τοῦ Χερουβικοῦ, τὸ ὁποῖο καλύπτει περί-

που τὰ τέσσαρα ἕβδομα <4/7> τοῦ «ταῖς ἀγγελικαῖς» καὶ τὸ ἓν 

πέμπτον <1/5> τῆς ὅλης μελοποιήσεως. Μάλιστα, παρότι εἶναι 
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τριπλὰ μελισμένο, λόγω συνεχῶν ἀναδιπλώσεων τοῦ ἐφυμνίου, 

δίδει τὴν ἐντύπωση, πὼς ἐπαναλαμβάνεται πεντάκις. Πρόκει-

ται γιὰ ἐπιτηδευμένη μεταχείριση τοῦ μέλους, ἀντάξια τῆς 

δομῆς καὶ τῆς πλοκῆς τοῦ παρόντος Χερουβικοῦ. 

Σέλος, ἡ Παρεκβολὴ τοῦ Δομεστίκου Κατακαλῶν εἶναι 

σοφώτατα ἐπεξεργασμένη, ὥστε νὰ ταιριάζει μὲ τὴν ἀντί-

στοιχη τοῦ Μανουήλ. Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι οἱ θέσεις τῆς 

ἐνάρξεως («ὡς τὸν βά-»), τῆς κατακλεῖδος («τῶν ὅλων») καὶ 

ἄλλες ἀκόμη, εἶναι δανεισμένες ἀπὸ τὴν κυρίως σύνθεση τοῦ 

Ἀγαλλιανοῦ, τὸ δὲ Κράτημα παρατείνει τὴν τονικότητα ἐκεί-

νης, ἔχοντας ὡς κυρίαρχο στοιχεῖο του τὶς συχνὲς 

διαστηματικὲς ἀνατάσεις καὶ μεταπτώσεις. 
 

Κλείνοντας, παρατίθεται πάλι ἡ ἔναρξη τοῦ Χερουβικοῦ 

τοῦ Μανουὴλ Ἀγαλλιανοῦ κατ’ ἀντιπαράθεση μὲ τὴν ἔναρξη 

τῆς συντετμημένης ἐκδοχῆς τῆς μελοποιήσεως, ποὺ ἐπιση-

μάνθηκε στὸν κώδικα Βατοπεδίου 1343, ΙΖ’ αἰ., φ. 26β κ. ἑξ.121. 
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121  Περὶ τοῦ τρόπου συντμήσεως τῶν μελῶν ἀπὸ τοὺς δύο κατ-

εξοχὴν συντμητές, τὸν Ἀντώνιο Ἱερέα (γ’ τέταρτο ΙΖ’ - β’ τέταρτο ΙΗ’ αἰ.) 

καὶ τὸν Θεόδουλο Μοναχὸ Αἰνείτη (μέσα α’ ἡμίσεος - τέλη ΙΗ’ αἰ.), βλ. Κ. 

Χ. Καραγκούνη, Ἡ Παράδοση καὶ Ἐξήγηση τοῦ μέλους τῶν Φερουβικῶν..., 

σελ. 421-426 καὶ 481-491. 
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