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Ά  ψ ι ε ρ ο ϋ τ α ι

εις την ενλάβειαν καί την προς την ’Εκκλησίαν 
άφοσίωσιν καί άγάπην τον 

’Ορθοδόξου *Ελληνικόν Ίεροψαλτικον Κόσμον*



Κανών ΟΕ' τής εν Τρονλλψ Οικ. Σύνοδον

«Τούς επί χφ ψάλλειν εν ταϊς έκκληοίαις παραγινο- 
μένονς, βονλόμεθα μήτε βοαϊς άτάκτοις κεχρήσΟαι, καί 
τήν ψυαιν πρός κραυγήν έκβιάζεσθαι, μήτε τι έπιλέγειν 
των μή xfj έκκληοία αρμοδίων τε καί οικείων* άλλά μετά 
πολλής προσοχής καί καταννξεως τας ψαλμφόίας προαά- 
γειν τφ  των κρυπτών εψόρω Θεφ- ευλαβείς γάρ εσεσθαι 
τούς νίονς * Ισραήλ τό Ιερόν έδίάαξε λόγιον».



Ο ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ ΕΝ ΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ

JCKEINO διά το όποιον δικαιούται άσφαλώς νά καυχαται ή 
“Ορθόδοξος Εκκλησία μας είναι ή θεία Λατρεία της. Καμμία 
άλλη “Εκκλησία δεν £χει τόν λατρευτικόν πλοΟτον τής ’Ορθο
δοξίας, όστις αποτελεί ταυτοχρόνως καί τήν δόξαν αύτής. 
Είναι θησαυρός άμυθήτου άξίας, πραγματικόν διδασκαλεϊον 
θεϊκής μυσταγωγίας, ένσάρκωσις τοΟ Μυστηρίου τοΟ Ίησοϋ 
Χριστοϋ, τόπος μυστηρίου1 και «βαλανεΐον πνευματικόν» κατά 
τήν χαρακτηριστικήν εκφρασιν τοϋ ίεροϋ Χρυσοστόμου. 
Ή  πλόυσία καί παλμώδης Λατρεία μας είναι ή άναπνοή τής 
Εκκλησίας μας. Τό ομολογούν καί τό Αναγνωρίζουν καί έτερό- 
δοξοι άκόμη. οί οποίοι τόν άνεκτίμητον τοΟτον θησαυρόν Θεω
ροΟν ώς μοναδικήν ευκαιρίαν, καθ’ήντό προσωρινόν άδελφώ- 
νεται πρός τό αΐώνιον, ή γή πρός τόν ούρανόν, ό άνθρω
πος πρός τόν Θεόν. Πράγματι, ή όλη άτμόσφαίρα τής όρθοδόξου 
Λατρείας καθίσταται «όχημα τής πνευματικής θρησκευτικής 
εμπειρίας» καθιστώσα τόν άνθρωπον «θείας κοινωνόν φύσεως». 
Ό  όρθόδοξος ναός, κατά τόν μέγαν Χρυσόστομον, «άνίστησι τό 
φρόνημα καί οόκ άφίησι μεμνήσθαι τών παρόντων* μεθίστησιν 
άπό γής είς ούρανόν».’Αποβαίνει έργαστήριον ψυχικής καλλιέρ
γειας καί τόπος γαληνεύσεως χαρακτήρων, μεταποιούμενης τής 
ψυχής είς Ναόν τοΟ Κυρίου άγιον. Είναι ή μεγάλη, ή άναντικα- 
τάστατος προσφορά τής μητρός μας Εκκλησίας είς τήν πνευμα
τικήν μας πορείαν.

Είς τάς ήμέρας μας παρατηρεϊται εν ζωηρόν ένδιαφέρον τ<δν 
έτεροδόξων διά τήν γνωριμίαν τοΟ όρθοδόξου λατρευτικοΟ μας 
θησαυροϋ καί μία Ισχυρά τάσις έπιστροφής πρός τήν λατρευτικήν 
παράδοσιν τής Εκκλησίας μας, ή όποία μόνη αύτή «διετήρησε



τό λειτουργικόν πνεύμα τής άρχαίας Εκκλησίας» ώς ομολογεί 
ό Rousseau (Histoire du Mouvement Liturgique Paris 
1945, σ. 188). ’Αλλά καί είς τούς κόλπους τής άγίας Εκκλησίας 
μας έκδηλούται §ν ζωηρόν ένδιαφέρον διά τήν Λατρείαν μας, 
ëv παλινδρομικόν κΟμα «επί τάς πηγάς» πού μορφοποιεϊται ώς 
αίτημα διά μίαν λειτουργικήν άναγέννησιν. (Πρβλ: ’Αρχιεπι
σκόπου Αθηνών καί πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου: Σχέδιον 
άναδιοργανώσεως τής Εκκλησίας τής Έλλάδρς. Άθήναι 1967 
σ. 76, Υπόμνημα τών Καθηγητών τού ’Ανώτερου Ιερατικού 
Φροντιστηρίου Τήνου πρός τήν Τεράν Σύνοδον άπό 1-5-1968 
σ. 2 έπ.).

Ή  Εκκλησία μας ήθέλησε να παραμείνη πιστή βεβαίως 
όχι μόνον είς τό ύψιστον λειτουργικόν ιδεώδες τής αρχαίας Ε κ 
κλησίας, άλλα καί είς τον μέγαν σκοπόν τής Λατρείας, πολλάς 
πολλαπλώς καταβαλούσα προσπαθείας πρός διατήρησιν αύτού 
άναλλοιώτου δι’ όλης τής Ιστορικής της πορείας.

Ώ ς γνωστόν σκοπός τής Λατρείας είναι να φέρη είς 
έπαφήν τόν άνθρωπον μέ τον Θεόν. Μέσα είς τήν κατανυκτι- 
κήν καί μεγαλειώδη άτμόσφαιραν, τήν όποίαν δημιουργεί ή 
όρθόδοξος μυσταγωγία τής Λατρείας τού θείου, ή ψυχή τού 
άνθρώπου μεταρσιοϋται καί μετέωρος πτερυγίζει πρός τούς 
αίθέρας, έμβατεύουσα είς τού Θεού τά άπροσπέλαστα μυστή
ρια, Μέσφ τής όρθοδόξου Λατρείας, τής τόσον πλουσίας 
είς παραστάσεις καί εις δημιουργίαν εύλαβών συναισθημάτων 
μέσα είς τάς καρδίας τών άνθρώπων, έκδιπλώνεται πρό τών 
όφθαλμών μας τό μέγα μυστήριον τού Θεού καί γινόμεθα 
μέτοχοι τής ώραιότητος εκείνης πού μόνον ή γλώσσα τής 
ψυχής δύναται νά περιγράψη.

Όμως δέν έπιτυγχάνεται πάντοτε ό θείος αυτός σκοπός τής 
Λατρείας.Στοιχεΐα ξένα καί άγνωστα, εν πολλοίς, πρός τήν πρα
γματικήν, τήν εν πνεύματι Λατρείαν τού Θεού, ύπεισήλθον μέ τήν 
πάροδον τού χρόνου καί ένόθευσαν τήν απλότητα καί γνησιότητά 
της, έπί πλέον δέ τήν άπεξένωσαν άπό τήν ούσίαν της πού ζωο
ποιεί τάς ψυχάς καί ένδυναμώνει τά πνεύματα, ένώ παραλλήλως 
τήν έκαμαν νά προσκολληθή είς ξηρούς τύπους, πού δέν ζωογο
νούν άλλα «άποκτείνουν». Τής λειτουργικής άναγεννήσεως ëp-



7ον είναι νά άποκαθάρη τήν Λατρείαν από τά .ξένα της στοι
χεία, τά περιττά και παρέμβλητα, καί νά τήν παρουσίαση οΐα 
πρέπει νά είναι, καθιστώντας την Ικανήν πλέον καί είς τούς ιδι- 
κούς μας καιρούς νά ύπηρετήση τούς, μεγάλους σκοπούς της* 

Είς τήν έπιτυχίαν τού έργου τούτου πολλοί ασφαλώς παρά
γοντες δύνανται νά. συμβάλουν. Θά χρειασθή τήν πρωτοβουλίαν 
νά άναλάβη ή Εκκλησία μέ τούς λειτουργούς της.. Έπειτα ίσως 
άκολουθήση κάποια διόρθωσις τών λειτουργικών μας βιβλίων. 
’Ακόμη κάποια επιστημονική θεολογική επεξεργασία τών κει
μένων, Καί μία προσπάθεια πρός έπίτευξιν όμοιομορφίας, τού- 
λάχιστον μέσα είς τόν χώρον τής Εκκλησίας τής Ελλάδος. 
"Ομως εις τό εργον τούτο θά πρέπει νά κληθούν νά προσφέρουν 
τήν συμβολήν των καί οί ίεροψάλται, διότι ή θέσις των είναι 
ύψηλή καί προνομιούχος μέσα είς τήν καθόλου όρθόδοξον Αα- 
τρείαν.Ό Ιεροψάλτης, ίστάμενος επί τού στασιδιού του κατά τήν 
ώραν τής θείας Λατρείας, δέν είναι πλέον μονάς. Διά τήν ’Εκκλη
σίαν τήν στιγμήν έκείνην είναι «λαός», έκπρόσώπος τού συνη- 
γμένου καί προσευχόμενου λαού, όλοκλήρου τής χριστιανικής 
κοινότητος. Ψάλλων τούς ύμνους, άπαγγέλλων τά άναγνώσματα 
ό Ιεροψάλτης καί τού ταπεινότερου παρεκκλησίου, γίνεται μυ- 
σταγωγός. Δέν μένει ένας άπλοΰς βοηθός τού λειτουργοΰντος 
ίερέως. Είναι κάτι περισσότερον. Είναι ό άναντικατάστατος πα
ραστάτης του. Είναι ό απαραίτητος παράγων τής Λατρείας. Ή  
ύπηρεσία του εχει βαθύτερον περιεχόμενον, ουσιαστικόν, σπου- 
δαϊον. Γίνεται καί αύτός κρίκος μιας άλύσεως, πού σκοπόν έχει 
τήν μεταρσίωσαν τών πιστών, τήν έπίτευξιν τών σκοπών τήςΛα- 
τρείας. Δέν είναι ίσως άνευ σημασίας τό γεγονός, ότι κατά τήν 
όρθόδοξον λειτουργικήν διδασκαλίαν, δέν είναι δυνατόν νά τε- 
λεσθή Θεία Λειτουργία άνευ παρουσίας ιεροψάλτου, καί τούτο 
άσφαλώς δχι τόσον διά τό τεχνικόν μέρος, όσον διά τήν ούσίαν 
πού ύπηρέτεϊ ό θεσμός αυτός, διά τήν άναγκαιότητα τού λαϊκού 
στοιχείου κατά τήν άναφοράν τών κοινών προσευχών, έκπρόσω- 
πος τού όποίου παρίσταται ό ιεροψάλτης.

Καλείται ώς έκ τούτου ό ιεροψάλτης νά έπιτελέση έργον 
άξιοσημείωτον καί σοβαρόν. Καλείται νά θέση τάς ύπηρεσίας 
του είς τήν διάθεσιν τής Εκκλησίας καί τού πληρώματός της.



Καλείται, μέ άλλους λόγους, νά γίνη κατά τό μέτρον τού δυνα
τού, ένας έκ τών Αποφασιστικών παραγόντων τής λειτουργικής 
Αναγεννήσεως. Συνήθως ύποτιμάται ό ρόλος καί ή προσφορά 
τού ίεροψάλτου είς τό σημείον τούτο. Τήν προσοχήν μας ελκύει 
ό ίερουργός, Βεβαίως ό τελετουργός ίερεύς είναι ό κορυφαίος. 
Δέν είναι όμως ό μόνος πού λαμβάνει μέρος είς τήν αόλαίαν τής 
λατρευτικής συνάξεως. Βασικήν θέσιν κατέχει καί ό Ιεροψάλτης. 
Είναι καί αύτός Αποφασιστικός παράγων διά μίαν Αρτίαν καί 
ώλοκληρωμένην λατρευτικήν προσφοράν. Ή  κανονική καί εύ- 
πρεπής διεξαγωγή τής Λατρείας έχει Ανάγκην τής συμβολής 
τού ίεροψάλτου. Τήν Αναμένει καί τήν προσδοκά.

* **
Κατά ποιον τρόπον δόνανται οί ίεροψάλται νά συμβάλουν είς 

τό έργον τής λειτουργικής αυτής Αναγεννήσεως; Τί δύνανται νά 
προσφέρουν είς τούς πιστούς, ώστε ούτοι νά συνειδητοποιή
σουν περισσότερον τά έκ τής Λατρείας Απορρέοντα δι’ αύτούς 
όφέλη; Πώς δύνανται νά όποβοηθήσουν τόν έκκλησιαζόμενον 
λαόν νά κατανοήση πλήρως κατά τό δυνατόν τήν σημασίαν πού 
έχει δι’ ένα έκαστον ή όρθόδοξος Λατρεία;Ίδού μερικά έπί μέρους 
ερωτήματα είς τήν άπάντησιν τών όποιων θά χωρήσωμεν κατά 
τρόπον πολύ γενικόν καί μέ πολύ άδράς γραμμάς.

* *

Έ χει πολλούς τρόπους είς τήν διάθεσίν του ô ίεροψάλτης, 
προκειμένου νά ,συντελέση τό κατά δύναμιν εις τήν προσπάθειαν 
λειτουργικής Αναγεννήσεως, πού Αποτελεί έπιτακτικόν αίτημα 
τών καιρών μας. Καί θά πρέπει πλέον νά φέρωμεν τόν λόγον πρός 
τήν έρευναν αύτών, μέ τόν σκοπόν νά βοηθήσωμεν τήν όλοπρό- 
θυμον διάθεσίν του νά συμβάλη είς τό μέγα τούτο έργον.

ΘΑ Αρχίσωμεν Από ένα σημεΐον τό όποϊον έχει Ανάγκην Ιδιαι
τέρας προσοχής. Καί τούτο είναι,



A'. Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ: ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ 
ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤΑΣΙΔΙΟΥ

Και ή έμφάνισις και ή στάσις τοϋ ιεροψάλτου πολλά έχουν 
νά προσφέρουν είς τό προκείμενον θέμα.

3. Ή  έ μ φ ά ν ι σ ι ς

Πολλοί, ώς γνωστόν, παράγοντες συντείνουν εις τόν άπαρτι- 
σμόν τής έξωτερικής καθόλου έμφανίσεως τοϋ άνθρώπου. Ή  
γενική είκών τήν όποίαν παρουσιάζομεν είναι άποτέλεσμα επί. 
μέρους στοιχείων, είς τα όποια δέον νά δίδεται ή δέουσα σημασία 
και προσοχή. Ώ ς πρός τόν ιεροψάλτην τά στοιχεία ταΰτα δύναται 
νά παίξουν σοβαρόν ρόλον είς τήν λειτουργικήν του προσφοράν 
έντόςτοϋ ναοΰ,άλλά και είς τήν γενικωτέραν έμφάνισίν του εν τή 
κοινωνίςι, Ταϋτα είναι:

α) Ή  άμφΐεσις

Είναι μέν άλη θές ότι ή σχολαστική, έκκεντ ρική και 
έξιδιασμένη περί τήν άμφίεσιν φροντίς, δεν άποτελεΐ γνώ
ρισμα σοβαροΰ όπωσδήποτε άνθρώπου. "Οταν όμως αΰτη 
περιορίζεται έντός τών όρίων τής σεμνότητος καί τής κοσμιό- 
τητος, δεικνύει άνθρωπον άξιοπρεπή καί άξιόλογον, οΐος άναμφι- 
σβητήτως πρέπει όχι μόνον νά είναι άλλα καί νά φαίνεται -πας 
έκκλησιαστικός, κατά συνέπειαν δέ και ό Ιεροψάλτης. "Ισως τό 
περίφημον «φιλοκαλοϋμεν μετ’ εύτελείας» τοϋ Περικλεούς νά 
εχη καί εδώ τήν θέσιν του. Γενικώς δυνάμεθα νά ειπωμεν ότι ή 
καθόλου άμφίεσις τοϋ ίεροψάλτου πρέπει νά είναι ι ε ρ ο π ρ ε 
π ή ς .

Ίεροπρέπειαν δέ προσδίδει είς τόν ψάλτην κατά πολύ ή 
περιβολή τοϋ ράσου κατά τήν διάρκειαν τής άσκήσεως τοϋ ΐεροϋ 
του λειτουργήματος. ’Αληθές είναι ότι είς τάς μεγάλας κυρίως



πόλεις ’έχει γενικευθή ή χρήσις τοΟ ράσου έκ μέρους τών ίερο- 
ψαλτών, κατόπιν μάλιστα έγκυκλίων διαταγών τών οίκείων 
έκκλησιαστικών Αρχών. Αυτή δέ αυτή ή Ιερά Σύνοδος διά 
παλαιός αυτής άπό 28-5-1908 Εγκυκλίου ώριζεν ότι οί ίεροψάλται 
«όφείλουσι φέροντες πάντοτε κατά τάς ίεροτελεστίας τήν κεκα- 
νονισμένην δι’ αυτούς στολήν να ΐστανται έν τφ Ναφ 
μετά πάσης προσοχής καί εύλαβείας». (Συνοδικοί Εγκύ
κλιοι. τ. Α. σ. 167). Ή  περιβολή τού ράσου σημαίνει τήν 
Ιερότητα τού έπιτελουμένου διακσνήματος, δι* αύτό δέ θά 
πρέπει νά γίνεται μετά τής προσηκούσης εύλαβείας και κατά 
τρόπον μαρτυροΟντα τήν βαθυτάτην συναίσθησιν τής ΐεράς 
ταύτης διακονίας. Τό ράσον συνήθως φέρεται έπί τού ύπο- 
καμίσου, μετά τήν άφαίρεσιν τοΟ έπενδύτου (σακκάκι). 
Και ούτως δέον νά φέρεται και κατά τούς θερινούς μήνας, οί ό
ποιοι, λόγφ τής θερμότητος τής ατμόσφαιρας, παρέχουν ένίο- 
τε πρόφασιν δι* εύλαφροτέραν πως άμφίεσιν. νΑς θεωρηθή ώς μία 
θυσία ή μικρά τις έστω ταλαιπωρία ή τοιαύτη τού ράσου περι- 
βολή κατ’ αυτούς είσέτι τούς μήνας τού θέρους, έφόσον τόσον 
πολύ αδτη συντελεί είς τήν Ιεροπρεπή εμφάνισιγ τοΟ ιεροψάλτου. 
Έπί πλέον τό ράσον φερόμενον ώς έμπρέπει άπαλλάσσει τό ψαλ- 
τήριον γενικώς εΐκόνος πού δέν συμβαδίζει με τήν κατανυκτικήν 
άτμόσφαιραν τού περιβάλλοντος. Θά ήτο δέ εύχής έργον 
έάν ή χρήσις τού ράσου έπεξετείνετο καί είς τούς βοηθούς τών 
Ιεροψαλτών, οί όποίοι συχνάκις φέρουν είς δόσκολον θέσιν τόν 
ύπεύθυνον ίεροψάλτην, λόγφ τής έλαφρδς αύτών, Ιδίως κατά τό 
θέρος, άμφιέσεως. Οΐκοθεν νοείται ότι τό φερόμενον ύπό τοϋ 
ίεροψάλτου ράσον πρέπει νά είναι καθαρόν και σιδερωμένον, 
και όχι τρισάθλιον καί ρυπαρόν. Εσχάτως ή Ί. ’Αρχιεπισκοπή 
Αθηνών δι’ Εγκυκλίου συνέστησεν είς τά Έκκλησ. Συμβούλια 
τήν άγοράν εύπρεπών ράσων διά τούς ίεροψάλτας, παρακληθέν- 
τας όπως διατηρώσι ταύτα είς καλήν κατάστασιν.

Ή  σοβαροπρεπής άμφίεσις συντελεί τά μέγιστα εϊςτήνσυνει- 
δητοποίησιν έκ μέρους τοϋ πιστού λαού τής μυσταγωγικής 
άτμοσφαίρας τής Λατρείας. Αύτή ώσαύτως, όμού μετ’ άλλων 
στοιχείων, περί ών κατωτέρω, δύναται νά όδηγήση τούς έκκλη-



σιαζομένους είς τήν κατανόησιν τής ίερας ώρας καί τοΰ καθή
κοντος, όπερ εκλήθησαν νά έπιτελέσουν έντός τοΰ ναού.

β) Ή  έν γένει παράστασις

Ιεροπρεπής και σοβαρά λοιπόν πρέπει νά είναι ή έμφά- 
νισις τοΟ ιεροψάλτου. Είς τοϋτο έκτός τής άμφιέσεως, συμβάλ
λει καί ή λοιπή έν γένει π α ρ ά σ τ α σ ι ς  αύτοΰ.

ΓΑς μή θεωρηθή ύπερ βολική ή άπαίτησις όπως ό ιεροψάλ
της εμφανίζεται πάντοτε μέ λαιμοδέτην όστις προσιδιάζει είς 
τούς αξιοπρεπείς άνθρώπους. Ή  έν καιρφ θέρους χαλάρωσις 
τοΟ λαιμοδέτου ή τό άνοιγμα τοϋ υποκαμίσου εις σημεϊον έκθε
τον είς τά όμματα τών πιστών γυμνόν τό στήθος τοϋ ίεροψάλτου 
είναι άπόβλητοι συνήθειαι, ούδαμώς συμπορευόμεναι προς τήν 
απαραίτητον ίεροπρέπειαν. Ό χ ι δέ μόνον ή άμφίεσις δέον νά ή 
σεμνοπρεπής και κατάλληλος, άλλα καί ή κόμμωσις τής Κεφα
λής. Ό  έπικρατήσας συρμός τής μακρας καί άτιμελήτου κόμης, 
ή διατήρησις «φαβορίτας» κ.τ.ο. άτινα άποτελοϋσιν, άν μή τι 
άλλο, σοβαρόν ενδειξιν έλλείψεως σοβαρότητος καί κενόσπου
δου νεωτερισμού, δέν έχουν θέσιν έπί τοΰ στασιδίου.Ό Ιεροψάλ
της πρέπει νά έμφανισθή σοβαροπρεπής καί συντηρητικός ώς 
άρμάζει είς τό λειτούργημα αότοΰ καί είς τόν ιερόν τοΰ ναοΰ 
χώρον. Όταν λειτουργοί κοσμικών θεσμών οϊον δικαστικοί, 
άξιωματικοί, διπλωμάται, μετά παραδειγματικής εύπειθείας ύπο- 
τάσσωνται είς τούς κανονισμούς τών Σωμάτων είς ά ύπηρετοϋν 
καί ένδύονται ώς επιβάλλει ή αύστηρά πειθαρχία καί τάξις, 
φέροντες καί κατά τούς θερινούς μήνας άμφίεσιν έπίσημον, 
διατί θά ΰστερήσουν οί ίεροψάλται, όταν μάλιστα πολύ πλη
σίον των έχουν τούς ίερεΐς, φέροντας άδιαμαρτυρήτως έν και- 
ρφ θέρους τό θερμόν μαΰρον ράσον;

Καί τοσαδτα μέν ώς πρός τήν διά τής σεμνοπρεπούς έμφα- 
νίσεώς του καί ίεροπρεποΰς παραστάσεώς του, συμβολής τοϋ 
ίεροψάλτου είς τήν ούσιαστικήν Λατρείαν τοϋ Θεοΰ.



2. Ή  σ τ ά σ ι ς

Λεν είναι όμως μόνον ή ιεροπρεπής καθόλου έμφάνισις 
τοδ Ιεροψάλτου έκείνη, ή όποία συμβάλλει είς τήν ουσιαστικήν 
Λατρείαν τοϋ Θεοί! καί καθιστά τόν ιερόν όμνωδόν ζώντα καί 
θετικόν παράγοντα διά μίαν λειτουργικήν άναγέννησιν μέσα είς 
τους κόλπους τής Εκκλησίας μας. Είναι προσέτι καί ή ε ύ λ α- 
β ή ς  τ ο υ  σ τ ά σ ι ς  κατά τήν ώραν τής άσκήσεως τής ίεράς 
του διακονίας.

Πας έν τώ ίερώ ναφ παρέχων τάς υπηρεσίας αότοΰθά πρέπει 
συνεχώς νά διακατέχεται άπό τήν βαθεΐαν συναίσθησιν τής φόβε* 
ρας του διακονίας. Κυριολεκτικός «έν φόβω καί τρόμω» πρέπει 
νά έπιτελή το εργον του. Ούδ* έπί στιγμήν πρέπει νά τόν άπολεί- 
πη ό φόβος τοΟ Θεού και ό τρόμος πρό τοδ ύψηλοδ έργου είς 
τό όποιον τόν έκάλεσεν ό Θεός. Διακονών είς τόν ναόν συμμε
τέχει εις τήν θείαν τής Εκκλησίας προσπάθειαν διά τόν αγια
σμόν καί τήν ήθικήν τελείωσιν τών μελών της. Και πας οΰτω 
συμμετέχων, άνήκει εις τά στελέχη τής Εκκλησίας καί κυκλώ
νει, ούτως είπεΐν, έστω καί νοερώς, έστω καί έκ τοδ μακρόθεν, 
«έξω τοϋ Βήματος» ίστάμενος καί διακονών, τό ιερόν καί θειον 
θυσιαστήριον.Ός έκ τούτου άντιλαμβάνεται πδςτις όπόση προσ
οχή καί συναίσθησις άπαιτείται έν τή έκτελέσει τοϋ ίεροΟ αύ- 
τοδ καθήκοντος. Προσοχή άπαραμείώτος καί συναίσθησις βα- 
θεια, ότι ύπουργεΐ είς όπόθεσιν άγίαν καί ούρανίαν.

Όταν λοιπόν ό Ιεροψάλτης κατέχεται άπό τήν τοιαύτην συν- 
αίσθησιν, όταν συνεχώς θά έχη κατά νοϋν ότι συνεχίζει τό έργον 
μεγάλων τής Εκκλησίας πατέρων, όταν θά άναμιμνήσκεται ότι 
προσφέρει λόγους καί ψάλλει άσματα θρησκευτικά, τά όποια 
ήδυμόλπως συνέταξαν καί έστιχούργησαν καίέμελοποίησαν δγιαι 
όσιακαί ύπάρξεις καί μεγάλαι τής πίστεως φυσιογνωμίαι, όταν 
θά σκέπτεται ότι καλείται νά γίνη έκπρόσωπος τής προσευχό
μενης ευχαριστιακής κοινότητος καί έξ όνόματός της νά άπευ- 
θύνη προς τόν Θεόν δοξολογίας καί Ικεσίας, τότε άφευκτος 
καί ή στάσις του κατά τήν ώραν τής Θ. Λατρείας θά είναι καί 
ευλαβική· καί σεμνή, άνάλογος πρός τόν τόπον τόν ίερόν καί 
πρός τόν χρόνον τόν άγιον. Θά άποφεύγη δέ δεόντως παν δ,τι



εϊναι δυνατόν νά προδίδη ή νά σημαίνω άνευλάβειαν ή ελλειψιν 
τής τοιαύτης συναισθήσεως τής άποστολής του.

Ή  εύλαβής όμως στάσις τοϋ ψάλλοντος εϊναι συνάρτησις 
πολλών έπι μέρους λεπτομερειών. ’Άλλωστε έκ λεπτομερειών 
άπαρτίζεται τό σύνολον τό τέλειον, τό προκαλοϋν τόν θαυμασμόν 
μας. Δυστυχώς όλίγοι εϊναι έκεινοι πού δίδουν σημασίαν είς τάς 
λεπτομέρειας.

"Ομως έάν διά πάντα άνθρωπον έπιθυμοϋντα να παρουσιάζη 
πρόοδον πνευματικήν, έχουν σημασίαν αί λεπτομέρειαι, πολλώ 
μάλλον τούτο ισχύει διά τούς άνθρώπους τής Εκκλησίας, καί 
είδικώτερον διά τούς ίεροψάλτας, οϊτινες ίστάμενοι έπι τοΟ στα- 
σιδίου των όμοιάζουν πρός φώς τεθειμένον έπϊ τήν λυχνίαν και 
πρός έπιστολήν Χριστού «γινωσκομένην και άναγινωσκομένην 
ύπό πάντων άνθρώπων». Καί ή έλαχίστη περί τήν στάσιν και τήν 
συμπεριφοράν άπροσεξία τοϋ ίεροψάλτου γίνεται άμέσως 
άντιληπτή καί σχολιάζεται δυσμενώς μέν δι’ αύτόν, έπιζημίως 
δέ διά τάς ψυχάς τών έκκλησιαζομένων, Ή  διακεκριμένη θέσις, 
τήν όποίαν έπεφύλαξε διά τόν ιεροψάλτην ή Εκκλησία έντός 
τοϋ ναού, έχει καί ώρισμένας απαιτήσεις, τάς οποίας όφείλει πας 
τις νά ίκανοποιή, Τάς έκ τής θέσεώς των άπορρεούσας ύποχρεώ- 
σεις είς τόν τομέα τοΰτον άσφαλώς δέν άγνοοϋν οί ίεροψάλται. 
"Ισως όμως ή όπογράμμισις ώρισμένων έξ αυτών ένταϋθα, 
νά προσφέρη άφορμήν γονιμωτέρων σκέψεων,

α) Ή  έγκαιρος κατάληψις τοϋ στασιδιού

Έν πρώτοις άναφέρομεν τό θέμα τ ή ς  έ γ κ α ι ρ ο υ  
κ α τ α λ ή ψ ε ω ς  τ ή ς  θ έ σ ε ω ς  α ύ τ ώ ν  έκ μέρους τών 
ίεροψαλτών. Καί δυνατόν μέν νά άναμείνη ό Ιεροψάλτης τό 
πέρας τής άναγνώσεως τού Έξαψάλμου προκειμένου νά κατα- 
λάβη τήν θέσιν του, πάντως μετά προσοχής καί κατανύξεως 
άκροώμενος αύτοΰ άπό τού 'Ιερού Βήματος. Όμως είναι άπα- 
ράδεκτον νά μή είσέρχεται καν είς τόν ναόν, άναγιγνωσκομέ- 
νου τοϋ Έξαψάλμου, άναμένων τήν εναρξιν τών Είρηνικών 
ϊνα είσέλθη, διότι σκανδαλίζεται 0 προσερχόμενος είς τόν Να
όν «άπό φυλακής πρωίας» κόσμος, παριστάμενος οΰτω μάρτυς



άτοπων, δέν προάγεται δέ το θρησκευτικόν του συναίσθημα καί 
δέν ύποβοηθεϊται οδτος είς τήν έπίτευξιν ψυχικής άνατάσεως.

Όταν ό λαός δέν διακρίνη εις τούς άνθρώπους τής Έκ- 
λησίας πίστιν καί εύλάβειαν πολύ άνεπτυγμένην, καί όταν 
διαπιστώνη ότι περιοριζώμεθα εις λόγους μόνον, ένφ ή πράξις 
άλλα περί ήμών καταμαρτυρεί, τότε καί δικαίως, κλονίζεται 
καί δυσμενές έπηρεάζεται, προς κατάκρισιν ήμών. ’Αξίζει όθεν 
τόν κόπον να καταβληθή πάσα προσπάθεια ώστε ή ύπάρχουσα 
πίστις και εύλάβεια να έκδηλοϋται καί έξωτερικώς κατά τρό
πον ειλικρινή καί πηγαΐον.

β) Ό χ ι  περιτται μετακινήσεις

Έξ άλλου δέν έπιτρέπεται ή π ε ρ ι ο δ_ι κ ή  έ γ κ α 
τ ά  λ ε ι ψ ι ς τοΟ σ τ α σ ι δ ι ο ύ  διαρκούσης τής ίεροψαλτι- 
κής διακονίας είτε πρός άνάπαυλαν, είτε προς άναψυχήν. Ή  
θεία Λατρεία άπ’ άρχής μέχρι τέλους είναι Ιερά. Ή  δέ ίερότης 
αύτής δέν διακόπτεται καθ’ άς ώρας δέν άπασχολεϊται ό ιερο
ψάλτης. Τοιαύται ώραι καί στιγμαί είναι ή τής άναγνώσεως τού 
ίερού Εύαγγελίου καί ή τής έκφωνήσεως τού θείου κηρύγματος. 
Ή  τυχόν κάθοδος τού ψάλτου άπό τού στασιδιού ή καί ή άπομά- 
κρυνσις αύτού ή τών βοηθών του έξ αυτού κατά τάς ώρας ταύτας, 
έκθέτει τούτον άνεπανορθώτως εις τά δμματα τών πιστών, ένο- 
χλεϊ καί σκανδαλίζει τό πλήρωμα, γίνεται πρόξενος αταξίας καί 
θορύβου καί κατά πολύ ζημιώνει τήν άτμόσφαιραν τής Λατρείας.

Ή  ώρα τής άναγνώσεως, τού ίερού Εύαγγελίου είναι κατ’ 
έξοχήν ιερά. Τό ύποδηλοΐ έμφαντικώς τό παράγγελμα έκείνο τού 
λειτουργού τό όποιον άμέσως προηγείται αύτής: Σοφία. ’Ορθοί! 
Πρόσχωμεν! Είναι παράγγελμα πρός περισυλλογήν καί αύτο- 
συγκέντρωσιν έτι μεγαλυτέραν, πρός έντασιν τής προσοχής, 
πρός μείζονα εύλάβειαν προκειμένης τής άναγνώσεως τών θείων 
λογίων. Θά άκουσθή ό λόγος τοΟ Θεού. Περικλείει έντός του 
πάσαν τήν σοφίαν. Δι’ αύτό όλοι προσκαλούνται μέ ιδιαιτέραν 
προσοχήν να άκροασθούν, όρθιοι καί άκίνητοι εις τάς θέσεις 
των, τού εύαγγελικοΰ άναγνώσματος, να τό άφομοιώσουν, νά 
έμβαθύνουν είς τάς έννοίας του τάς ύπερόχους καί ύψηλάς, καί



νά τάς έφαρμόσουν εν συνεχείς είς τήν ζωήν των. Μαζί με τούς 
ιπστούς, όρθιος καί άκίνητος παραμένει καί ό ιεροψάλτης. 
Δέν μετακινείται άσκόπως. Δέν έγκαταλείπει τήν θέσιν του. 
Συμπροσεύχεται καί ό ίδιος μαζί, μέ τήν χριστιανικήν κοινότητα. 
Καμμία τεχνολογική πρόφασις δέν τού παρέχει τήν άδειαν νά 
άπουσιάση κατά τήν ΐεράν αυτήν στιγμήν άπό τού ψαλτηρίου 
του.

Ή  ώρα έξ άλλου του θείου κηρύγματος, έντεταγμένη μέσα 
είς τα πλαίσια τής ορθοδόξου Λατρείας, είναι καί αυτή ιερά. 
Κατ’ αύτήν παρέχονται ώρισμέναι πρακτικαί καί έποικοδομητι- 
καί όδηγίαι διά τήν πνευματικήν ζωήν τών πιστών, τάς όποιας 
δύναται νά έκτιμήση περισσότερον παντός άλλου, ώς έγγύτερον 
τοΟ ιερού εύρισκόμενός, ό ίεροψάλτης.Ή τυχόν άποχώρησις κα
τά τήν ώραν ταύτην, άποδεικνύει περιφρόνησιν πρός τόν έξαγ- 
γελλόμενον νόμον τοΟ Θεού, άλλά καί πρός τόν έξαγγέλλοντα 
τάς άληθείας τής πίστεως ιεροκήρυκα. Ό ,τι θά έσήμαινεν ή 
έπιδεικτική ή συστηματική άποχώρησις τινών άπό τής αιθούσης 
τών διαλέξεων, άμα τή έμφανίσει τού όμιλητού, τούτ* αύτό τούλά- 
χιστον σημαίνει ή έγκατάλειψις τής θέσεως έκ μέρους τινός 
ή τινών ιεροψαλτών άμα τή ένάρξει τού θείου κηρύγματος. 
Το κακόν έπιτείνεται ετι μάλλον έκ τού κινδύνου όπως τήν τοιαύ- 
την στάσιν του μιμηθούν έν συνεχείς καί οί βοηθοί τού ψαλτη
ρίου, μέ άποτέλεσμα τήν δημιουργίαν κατά τήν ίεράν έκείνην 
στιγμήν «ρεύματος» έξόδου, μέ τόν συμπαρομαρτούντα θόρυβον, 
σκανδαλισμόν κ.τ,ό. Θά ήτο όμολογουμένως παντελώς άνάξιον, 
άλλα καί ξένον δλως πρός τάς ίστορικάς παραδόσεις τής μεγάλης 
ίεροψαλτικής οίκογενείας, συναριθμησάσης κατά τό παρελθόν, 
καί σήμερον ετι συναριθμούσης είς τούς κόλπους της άνδρας πνευ- 
ματικότητος σπανίας καί εύλαβείας ου σμικράς καί εύκατάφρο- 
νήτου, τό νά έμφανίζωνται καί σήμερον άκόμη τοιαδτα κρού
σματα όλοτελώς άποδοκιμαστέα. Έκ διηγήσεων παλαιών ήδη 
ιεροψαλτών, πληροφορούμεθα περί τής προσοχής καί σημασίας, 
ήν πρεπόντως έδιδον είς τό σημεΐον τούτο οί τής ίεράς τέχνης 
μϋσται καί ύπηρέται, Διακατεχόμενοι υπό βαθείας συναισθήσεως 
τού έπιτελουμένου έργου, παρέμενον είς τήν θέσιν των άμετακίνη- 
τοι, προσευχόμενοι καί οί ίδιοι είς τόν λατρευόμενον Θεόν, μετά



πόσης κατανύξεως καί εύλαβείας. Τυχόν δέ άνευλάβειαν τών 
βοηθών αύτών έσπευδον να ψέξουν άμέσως, έπαναφέροντες εις 
τήν τάξιν τόν παρεκτραπέντα έπ* ώφελείςι πρωτίστως μέν αύτοϋ, 
έν συνεχείφ δέ τών ύπολοίπων. Θα ήτο άσφαλώς περιττόν να 
έπιμείνωμεν περισσότερον έπί τής παραγράφου ταύτης. Οί ση
μερινοί ίεροψάλται, στοιχοϋντες τή εύλαβεΐ παραδόσει τής τά- 
ξεώς των, άσφαλώς πάσαν φιλότιμον καταβάλλουν προσπάθειαν, 
ώστε νάμή ύπολείπωνται τοόλάχιστον τών,προγενεστέρων καί 
είς το σημεϊον τοΰτο,

γ) ’Αποφυγή περιττών συζητήσεων

Ή  βαθεϊα συναίσθησις τοΟ μεγάλου καί ίεροΟ έργου, οπερ 
ό Ιεροψάλτης έπιτελεΐ έντός τοϋ ίεροΰ χώρου τοϋ ναοΰ, θά 
όδηγή αυτόν είς τό νά άποφεύγη καί άλλα άτοπα σχέσιν έχοντα 
μέ τήν έν τφ ναφ στάσιν του.

Ούτω θά άποφεύγη άσφαλώς τ ά ς  π ε ρ ι τ τ ό ς  σ υ ζ η 
τ ή σ ε ι ς  κ α ί  σ υ ν ο μ ι λ ί α ς  έ π ί  τ ο ϋ  σ τ α σ ι 
δ ι ο ύ .

’Εάν μετά κατανύξεως, σιωπής καί εύλαβείας ύποχρεοϋται 
νά έκκλησιάζεται πάς πιστός, τούτο Ισχύει πολλφ μάλλον διά τόν 
ιεροψάλτην. Καμμία συζήτησις έπιτρέπεται νά λαμβάνη χώραν 
έπί τού βάθρου τού στασιδίου* ούτε σχόλια, ούτε πολύ περισσό
τερον συζητήσεις περί παντοίων ζητημάτων, μή έχόντων άμεσον 
σχέσιν μέ τήν έπιτέλεσιν τού ίεροψαλτικού έργου. Βεβαίως πολ- 
λάκις καθίσταται έκ τών πραγμάτων έπιτακτική ή άνάγκη ποίάς 
τίνος συνεννοήσεως τών ίεροψαλτών μεταξύ των οσον άφορφ 
είς τήν έπιλογήν τοϋ εκτελεστέου μέλους, τόν τόνον, τόν ρυθμόν 
καί άλλας τινάς μικρολεπτομερείας, ’Ασχέτως τού ότι πάντα ταΟ- 
τα τά τεχνικής φύσεως ζητήματα δύνανται νά έπιλύωνται έγκαί- 
ρως, είτε άφ’ έσπέρας, είτε πρό τής άνόδου τών ίεροψαλτών έπί 
τού στασιδίου, έπιβάλλεται όπως αί λίαν άπαραίτητοι έπί τόπου 
συνεννοήσεις διεξάγονται μετά περισσής σπουδής, άνευ περιτ
τών συζητήσεων, εΐ δυνατόν διά νευμάτων, πάντοτε δέ χαμηλο- 
φώνως, έκ τών ένόντων καί έν συντόμω. Έπί τοϋ στασιδίου πρέπει 
νά έπικρατή άκρα σιγή, ήσυχία, τάξις, εύλάβεια, εύπρέπεια καί



σεμνότης. Καλόν είναι νά προλαμβάνονται τοιούτου είδους συ
ζητήσεις, να άπαγορεύωνται δέ αυστηρός άλλαι μή έχουσαι σχέ
σιν τινά μέ τό έργον τής στιγμής ταύτης.

Οΐκοθεν νοείται ότι τήν εύθύνην τήςτάξεωςκαί τής σιωπής 
έπωμίζεται Ô ίεροψάλτης ού μόνον δι* έαυτόν, άλλα καί διά τούς 
βοηθούς και μαθητάς του. Εκτός τόπου καί χρόνου κεϊνται άστεϊ- 
σμοί μεταξύ αυτόν, μειδιάματα, σχολιασμοί, συνομιλίαι παράκαι
ροι καί εϊ τι έτερον έπί τού σημείου τούτου, δπερ δέν ύποβοηθεί 
τό εργον τής Λατρείας. Πάντα ταΰτα τυχόν συμβαίνοντα άσφαλώς 
παρενοχλοΟν τήν Θ. Λατρείαν καί δημιουργούν κατάστασιν 
άφόρητον, ήτις δέν συνιστφ άνθρώπους σεβομένους τόν Θεόν. 
Έάν οίίεροψάλται Ιστανται άκίνητοι,.σιωπηλοί καί προσεκτικοί, 
δέν θά δίδουν τό δικαίωμα καί είς τούς εξ αύτών έξαρτωμένους 
νά παρεκτρέπωνται, καί διά τού τρόπου αύτού νά άμαρτάνουν 
καί νά δημιουργούν προβλήματα. ’Ασφαλώς θά δύνανται νά 
επηρεάσουν αύτούς εύμενώς, ώστε καί ούτοι, καί έάν άκόμη δέν 
διαθέτουν τήν πνευματικήν καί λοιπήν κατάρτισιν τών προϊ
σταμένων των ίεροψαλτών, νά προσανατολίζονται πρός μίαν 
εύλαβή καί εύπρεπή παρουσίαν έντός τού ναού. Ά ς  μή ύπάρχη 
είς τό σημεϊον τούτο έλαστικότης καί άνοχή. Προτιμώτερον νά 
έπιβληθή ή τάξις, ώς έμπρέπει καί έπιβάλλεται. Τό θέαμα ψαλλόν- 
των, οιτινες άργολογοΰν συζητοΰντες μεταξύ των, ένίοτε δέ άνευ 
λήψεως ούδενός προφυλακτικού μέτρου, δημιουργεί τήν χειρί- 
στην έντύπωσιν.

Ô) Μετρημένοι κινήσεις

Συναφές πρός τήν δλην τού ιεροψάλτου στάσιν είναι καί τό 
ζήτημα τώ ν  έν  γ έ ν ε ι  κ ι ν ή σ ε ω ν  α ύ τ ο ΰ . Κινήσεις 
άργαί, μετρημέναι, περιοριζόμεναι είς τάς αύστηρώς άπαραιτή 
τους καί άναγκαίας, ύποβοηθούν τούς πιστούς καί διευκολύνουν 
τήν άνάτασίν των. Κινήσεις όμως χειρών καί κτυπήματα ποδών 
συνήθως πρός τήρησιν τού ρυθμού, άλλαι κινήσεις τής κεφαλής 
καί τού λοιπού σώματος άμετροι, άπεριόριστοι, έκτός τού δτι 
είναι ένοχλητικαί διά τούς παρακολουθούντας, καθίστανται καί 
άντιπαθητικαί καί έπιδροΰν δυσμενώς έπί τών πιστών. Ή  τήρησις



τού χρόνου διά τής ποδοκρουσίας δύναται νά άντικατασταθή 
διά σεμνής καί έλαφράς κινήσεως τής μιας χειρός. Τό αύτό 
δύναται νά συμβή καί διά τήν διεύθυνσιν τού χορού. ‘Αντί τών 
μεγαλειωδών και πομπωδών κινήσεων άμφοτέρων τών χειρών, 
διαγραφουσών έπαλλήλους κύκλους είς τόν άέρα, είναι προτιμώ- 
τερον νά κινήται έλαφρώς ή μία χείρ κατά τρόπον ήπιον, σοβαρόν 
καί σεμνόν, άνευ ύπερμέτρων τανυσμών, προκαλούντων ένίοτε τήν 
θυμηδίαν. Όσον περισσότερον μετρημένος είναι είς τάς κινή
σεις αύτού ό ιεροψάλτης, τόσον περισσότερον οίκοδομεΐ τούς 
όρώντας καί ακούοντας αύτόν. Και τόσον περισσότερον συμβάλ
λει είς τήν άρτιωτέραν διεξαγωγήν τής θείας Λατρείας.

ε) Οΐ μορφασμοί

Σχετικόν είναι καί τό ζήτημα τών μορφασμών.  Τινές 
συνηθίζουν νά συνοδεύουν τήν άπόδοσιν τών ύπ* αύτών ψαλλό
μενων ύμνων δι’ ανεπίτρεπτων μορφασμών, οί όποιοι αποβλέπουν 
είτε είς τό να προσδώσουν έμφασίν τινα είς τό ψαλλόμενον, είτε 
είς τό νά διευκολύνουν τήν όμαλήν έξοδον τής φωνής, είτε διά ν’ 
άποδώσόυν έπί τό καλύτερον τό φσμα. Καί αί τρεϊς πάντως αύται 
περιπτώσεις δέν δικαιολογούν, νομίζομεν, τάς παραμορφώσεις 
τού προσώπου, ή τό όπερβολικόν άνοιγμα τού στόματος ή τάς 
συσπάσεις τών μυών. Μέ όλίγην καλήν θέλησιν δύναται νά διορ- 
θωθή τό άτοκον. Τοιούτοι μορφασμοί προσιδιάζουν μάλλον είς 
τούς καλλιτέχνας τού φσματος. Ό χ ι είς τούς Ιερούς ύμνωδούς. 
Μεταξύ δέ τών προσόντων ένός καλού όπωσδήποτε ίεροψάλτου, 
είναι καί τό ψάλλειν άνευ μορφασμών καί περιττών κινήσεων. 
Διά παλαιούς τής ίερας τέχνης μύστας διασήμους τοΟ στασιδίου 
κατόχους, πολλάκις λέγεται μετά θαυμασμού ότι έσυνήθιζον νά 
ψάλλουν άκίνητοι. Χωρίς ούδέ τό παράπαν νά κινούν τήν κεφαλήν 
των δεξιά ή άριστερά. Χωρίς τόν παραμικρόν μορφασμόν. “Επει
τα άς μή λησμονώμεν ποτέ ότι, ώς εΐπομεν, ή σοβαρότης ένός 
άνθρώπου είναι συνάρτησις πολλών έπί μέρους λεπτομερειών. 
Οί μορφασμοί διευκολύνουν μόνον τήν φαιδρότητα καί τήν ίλα- 
ρότητα καί ούδέν πλέον. Δι’ αύτό μέ κάθε τρόπον πρέπει νά τούς 
άποφεύγη πάς κηδόμενος έαυτού Ιεροψάλτης. Βεβαίως δέν άνα-



φερόμεθα είς τούς άπό (ρύσεως νευρικούς μορφασμούς (τρύκ). 
Περί αυτόν δέν δυνάμεθα νά έχωμεν λόγον.

στ) Λεπτός τρόπος διορθώσεως τών υφισταμένων

Ή  όλη εύλαβής παράστασις τού Ιεροψάλτου, έξαρτάται 
έν πολλοΐς καί έκ τού τρόπου καθ’ δν γίνονται α ί  6 π ο δ ε 1- 
ξ ε ι ς  κ α ί  α ί  π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς  ε ί ς  τ ο ύ ς  β ο η -  
θ ο ύ ς  α υ τ ο ύ .  Όσονδήποτε καί άν τό προκείμενον ζήτημα 
παρουσιάζεται ώς άνάξιον λόγου, έν τούτοις συντελεί κατά πολύ 
είς τήν κοσμίαν έμφάνισιν του ίεροψάλτου. Βεβαίως περί αυτού 
τόν λόγον έχει πρωτίστως ή ευγένεια καί ή άβρότης, καί παρέλκει 
πάσα έπ* αυτού συζήτησις ένταΰθα, Οί ίεροψάλται έχουν ίκανήν 
γνώσιν τών κανόνων τής κοινωνικής συμπεριφοράς. 'ίϊρισμέναι 
όμως παραλείψεις σημειούμεναι είς τό συγκεκριμένον τούτο θέμα, 
μάς δίδουν τήν εύκαιρίαν να παρατηρήσωμεν τά άκόλουθα.

Είναι φυσικόν τό καλλιεργημένοι μουσικόν συναίσθημα 
τού ίεροψάλτου νά θίγεται καί έκ τής παραμικρός παραφωνίας 
πού ένδεχομένως διαπράττουν οί βοηθοί του, είτε έξ άγνοίας, 
είτε καί έξ άμελείας. Πολλοί συνηθίζουν νά μορφάζουν άνεπι- 
τρέπτως έπί τφ άκούσματι κάποιας μουσικής άστοχίας. ’Άλλοι 
πάλιν προβαίνουν είς δημοσίας αποδοκιμασίας ή έπιπλήξεις 
προς τόν αίτιον, έν έκδήλω πολλάκις έκνευρισμφ, μέ μικράν ή 
μεγαλυτέραν άπώλειαν τού έλέγχου τών λεγομένων των. Ελά
χιστοι ευτυχώς, χειρονομούν ή προβαίνουν καί είς έλαφρά 
μικρό ραπίσματα ή προσκρούσματα τής παλάμης έπί τής κεφα
λής τού πταίσματος, ή είς ώθήσεις διά τών άγκώνων τών παρα- 
φωνούντων παραπλεύρων ψαλτολόγων.

Ή  τοιαύτη άντίδρασις, όσονδήποτε μέγα καί βαρύ καί άν 
είναι τό ατόπημα τού μαθητευομένου ή τού βοηθού, λαμβάνουσα 
χώραν έν καιρφ θείας Λατρείας καί είς έπήκοον ή ύπό τα βλέμ
ματα τών έκκλησιαζομένων, είναι άδικαιολόγητος καί τελικώς 
άποβαίνει είς βάρος όχι τού πταίσαντος άλλα τού άντιδρώντος, 
προδίδουσα εύέξαπτον χαρακτήρα. Ό  έμπειρος Ιεροψάλτης 
δέον νά άναμένη έκ μέρους τών βοηθών αύτού σφάλματα καί πα
ραλείψεις. Ένίοτε άστοχοΰν περί τήν έκτέλεσιν τού μέλους καί



ίκανοί είσέτι ίεροψάλται, πόσω μάλλον οι αρχάριοι. "Ας ένβυ- 
μήται συχνάκις πάς Ιεροψάλτης π$ς ήρχισε τήν ίεροψαλτικήν 
του σταδιοδρομίαν. Μέ πόσην συστολήν έπλησίασε τό πρώτον 
τό ίεροψαλτικόν στασίδιον. Μέ πόσηνέντροπήν άνέλάβε νά έκτε- 
λέση τόν πρώτον του ύμνον.Έπορφύρωσε τότε τάς παρειάς του τό 
αίμα. Πόσον όμως τόν ένίσχυσε ή ένθαρρυντική διαβεβαίωσις 
τοϋ Πρωτοψάλτου ότι καλώς ή έστω μετρίως, πάντως όμως ίκα- 
νοποιητικώς, διά πρώτην φοράν έξετέλεσε τό μάθημα! Πόσην 
δύναμιν θελήσεως ήντλησεν έκ τής ένθαρρύνσεως έκείνης! 
Καί πώς έν συνεχείς έξειλίχθη είς άριστον καί Ικανόν μουσικόν. 
Άντιθέτως δέ, άν εχη τήν τοιαύτην πικράν πείραν, άς ένθυμηθή 
πόσας δυσκολίας παρενέβαλον εϊς τήν έξέλιξίν του αί άγριαι 
φωναί τοΟ ψάλτου, αί άποδοκιμασίαι του, ώς καί κάθε τι άλλο 
πού εσκόπει νά τόν «άποπάρη» καί μάλιστα ένώπιον τρίτων. 
Ήτο ώς εάν τοϋ έσπασε τάς πτέρυγας τής έλπίδος έπί τήν έκμά- 
θησιν τής ίερδς τέχνης, καί ώς έάν τόν ώθησε πρός τά όπίσω. 
Αότά άς σκέπτωνται συχνά καί οί σημερινοί Πρωτοψάλται καί 
Λαμπαδάριοι καί λοιποί έχοντες ύφ* έαυτούς μαθητευομένους 
μουσικούς. Καί άς είναι ψυχικώς προητοιμασμένοι νά άκούουν 
ένίοτε τάς παραφωνίας των καί τά λοιπά των σφάλματα είτε περί 
τό ίσον,είτε καί περί τήν έκτέλεσιν απλών είσέτι μελών. "Αλλωστε 
κατά τόν Προφητάνακτα «ήτοιμάσθην καί ουκ έταράχθην». 
Είς τάς περιπτώσεις ταότας ή όξυχολία, τό εύρέθιστον καί ή 
έξαψις δεν ώφελοΰν, μάλλον βλάπτουν, Καί βλάπτουν διά τόν 
έξής έπί πλέον λόγον.

Τήν τυχόν μουσικήν παραφωνίαν μόνον όλίγοι έπαΐοντε.ς 
δύνανται νά άντιληφθοϋν. Ό  πολύς προσευχόμενος λαός, κατά 
κανόνα, δέν είναι είς θέσιν νά έπισημαίνη μουσικά σφάλματα 
έμφιλοχωρούντα κατά τήν έκτέλεσιν των βυζαντινών μελών. Τήν 
βιαίαν όμως τού ίεροψάλτου—δικαίαν ή άδικον -άντίδρασιν 
άπαντες είναι είς θέσιν νά άντιληφθοϋν. Δέν είναι δυνατόν νά 
κρύψη άπό τών όμμάτων ή τών ώτων τών πιστών ό ίεροψάλτης 
τήν νευρικότητά του, τάς έντόνους παρατηρήσεις κ.τ.ό. Καί 
τότε ποίον κϋρος καί ποιαν προβολήν δύναται νά διεκδική δι’ 
έαυτόν; "Απαξ καταπέση είς τήν συνείδησιν τών ένοριτών, δυ- 
σκόλως έπανακτά τό κϋρος του καί τήν καλήν Ιδέαν τήν όποίαν



είχον έκεΐνοι περί αύτοΰ. Είναι δέ άξιον ιδιαιτέρας σημειώσεως 
τό γεγονός ότι είναι άπαραίτητον νά διαθέτη ηύξημένον κϋρος 
ό Ιεροψάλτης προκειμένου νά έπιτελέση τά καθήκοντά του. 
Έφ1 όσον ασκεί ύψηλόν εκκλησιαστικόν λειτούργημα, δέον νά 
τόν συνοδεύη ή φήμη ή καλή. Δι5 αύτό — άς μάς έπιτραπή έν- 
ταΰθα ή παρέκκλισις—ένδιαφέρει κατά πολύ καί ή άτομική καί 
ιδιωτική του ζωή.

Ό  ίεροψάλτης πρέπει να είναι άψογος καί άμεμπτος και ώς 
άτομον καί ώς οικογενειάρχης. Παρεκτροπαι, καί δή δημόσιαι, 
καί πάθη κεΐνται πέραν καί μακράν αύτοϋ. Όπως ούδείς έκδοτος 
είς τοιαΰτα πάθη, μέ παρελθόν βεβαρημένον, επιτρέπεται νάείσέλ- 
θη εις τά άγια τών άγιων, είς τάς τάξεις τοϋ ίεροϋ δηλονότι κλή
ρου, οότω πως άναλογικώς τρόπον τινά, καί ό ίεροψάλτης δέον να 
είναι προσεκτικός είς τήν καθόλου ζωήν καί συμπεριφοράν του, 
ώστε νά μη όπάρχουν εις βάρος του «αίτιάματα» ώς έκ τοϋ τρόπου 
τής έν γένει ζωής καί πολιτείας του.

Δι* όλους τούς προεκτεθέντας λόγους θά πρέπει τάς παρατη
ρήσεις του πρός τούς τυχόν ύποπεσόντας είς σφάλμα βοηθούς 
του νά κάμνη ό ίεροψάλτης μετά τό πέρας τής Θ, Λειτουργίας. 
Θά σημειώση βεβαίως τό σφάλμα. Δέν θά τό άμνηστεύση. Καί 
θά τό έπισημάνη άργότερον εξω τοϋ ναοϋ είς μέρος κατάλληλον. 
Εκεί καί αύστηρότητα δύναται νά μετέλθη, άναλόγως τοϋ σφάλ
ματος, καί ποινήν ενδεχομένως νά έπιβάλη. Μέσα είς τόν ναόν 
όμως δέν έπιτρέπονται άποδοκιμασίαι δι* έργων ή λόγων. 
Πολλώ μάλλον διότι ύπάρχει ό κίνδυνος ή μία παρατήρησις νά 
φέρη άπάντησιν έκ μέρους τοϋ πταίσαντος. Καί αυτή νέαν άντα- 
πάντησιν τοϋ ιεροψάλτου, όπότε θά διαιωνίζεται ή συζήτησις, 
ήτις δυνατόν νά καταλήξη καί είς έριν. Συνετόν είναι διά νεύ
ματος ή έλαφράς κινήσεως τοϋ δακτύλου νά είδοποιηθή πρός 
τό παρόν ό ύποπεσών είς σφάλμα μουσικόν νά μή τό έπανα- 
λάβη είς τό μέλλον. Τοϋτο άρκεϊ διά τήν στιγμήν έκείνην. 
Άργότερον, ώς έλέχθη, καιρός καί τόπος δι' έκτενεστέρας 
παρατηρήσεις καί άμοιβαίας έξηγήσεις.



ζ) (( Έπαρσις τών χειρών»

Ή  όλη στάσις τοϋ ιεροψάλτου δέον να σημαίνη σ τ ά σ ι ν  
π ρ ο σ ε υ χ ή ς .  Εκείνος οστις ώς έκ τής έν τφ ναφ διακονίας 
του καλείται να ύποβοηθήση τόν προσευχόμενου λαόν να έπι- 
τύχη ψυχικήν άνάτασιν καί συνομιλήση με τόν Κύριον τών δυ
νάμεων, οΐκοθεν νοείται ότι πρέπει πρώτος νά δίδη τό σύνθημα 
τής άφοσιώσεως εις τό εργον τής προσευχής. ΙΙρέπει πρώτος ό 
ιεροψάλτης νά προσεύχεται καθ’ ήν ώραν ψάλλει. Νά παρέχη 
τόν έαυτόν του πρότυπον προς μίμησιν εις τούς πιστούς, 
«μετά πολλής κατανύξεως καί θεάρεστου τρόπου» ώς γράφει 6 
Βαλσαμών (Σύνταγμα Ρ-Π τ. 2ος σ. 479).

Βεβαίως είναι γνωστόν πόσον δύσκολον είναι, όταν κανείς 
φέρη τήν εύθύνην τής διευθύνσεως τοϋ χορού, νά συγκεντρωθή 
άπολύτως είςτό εργον τής προσευχής καί νάπαραδώση τόν έαυτόν 
του καθ’ όλοκληρίαν είς τήν άγίαν ταύτην άπασχόλησιν. Συνή
θως ή έγκαιρος τών τόνων έξεύρεσις, ή συνεχής έτοιμότης πρός 
έπιλογήν τών μελών, ή εύθύνη τής αρμονίας καί τής επιτυχούς 
έκτελέσεως τών ύμνων καί τόσα άλλα μέ τα όποια είναι επιφορτι
σμένος ό ιεροψάλτης, άπορροφούν τήν προσοχήν του είς τό τε
χνικόν μέρος τής έκτελέσεως καί δεν τού έπιτρέπουν νά μεταρ- 
σιωθή όσον θά έπρεπε καί όσον άναμφιβόλως θά επεθύμει καί ô 
ίδιος. Τούτο άποτελεί δεδομένον μειονέκτημα. Δέν τό άγνοοΰμεν* 
Δεν πρέπει νά τό παραβλέψωμεν.

"Ομως μέ όλίγην καλήν θέλησιν, άσκησιν έπί πλέον, καί 
ποίάν τινα ικανότητα νόμίζομεν ότι είναι δυνατόν νά ρυθμισθούν 
πωςτά συναφή ταύτα θέματα, ώστε νά παρασχεθή εις τόν ιεροψάλ
την ή δυνατότης διά τό άνέβασμα τής ψυχής του πρός.τόν ούρα- 
νόν. Καί πρέπει νά καταβληθή προσπάθεια πρός τήν κατεύθυνσιν 
ταύτην. Δέν είναι νοητόν, είναι μάλλον όξύμωρον, τό νά διευκο- 
λύνωμεν τήν προσευχήν τών άλλων, καί ήμεΐς νά παραμένωμεν 
άμέτοχοι τής θείας ταύτης εύφροσύνης.Περιττόν νά τονισθή ότι 
είς τήν περίπτωσιν ταύτην δέν θά είναι δυνατόν νά έπιτύχη ού
τε είς τό έργον του τούτο ό ίεροψάλτης. Δέν έμπνέεται εύκόλως 
ό πιστός όταν διακρίνη ψυχρότητα ή άσέβειαν έκ μέρους τοϋ ψάλ
του. Τό ζήτημα είναι σοβαρόν καί πρέπει μετά τής δεούσης προσ



οχής να άντιμετωπισθή, καί μετά τής έπιβαλλομένης ευθύνης 
έναντι τών ψυχών των άνθρώπων.

Πρέπει λοιπόν να κατορθώση ό ιεροψάλτης να προσεύχεται 
καθ’ ήν ώραν ψάλλει. Καί όχι μόνον τούτο. Να δίδη καί τήν έντύ- 
πωσιν ότι προσεύχεται. Νά έξωτερικεύη δηλονότι έκεϊνο πού εις 
τό έσωτερικόν του συμβαίνει, διά νά ύποβοηθή μέ τόν τρόπον αυ
τόν τόν έκκλησιαζόμενον λαόν. Δέν θά ήτο π.χ. δύσκολον ούτε 
δυσκατόρθωτον νά δίδη πρώτος αύτός είς τούς πιστούς τό σύνθη
μα τής σταυροκοπήσεως, ποιών αύτός πρώτος τό σημεΐον τού 
σταυρού οπού δει, Ιδιαίτατα όμως κατά τό «Δόξα Πατρί...», κατά 
τήν άναφοράν τών ονομάτων τής 'Αγ,Τριάδος, κατά τόν Τρισά- 
γιον ύμνον, κατά τήν άναφοράν τού όνόματος τής Ύπεραγίας 
Θεοτόκου, τού τιμωμένου άγίου κλπ. Οΐ πιστοί, έχοντες προσ- 
ηλωμένον τό βλέμμα έπί τού ψάλλοντος, θά τόν μιμηθοϋν είς 
τήν τοιαύτην ευλαβή εκδήλωσιν καί διά τού τρόπου αυτού θά 
παρασχεθή εις τούτους μία επί πλέον εύκαιρία διά νά συμμετά- 
σχουν ένεργώτερον είς τήν Λατρείαν. Θά άνυψωθή έξ άλλου εις 
τήν συνείδησιν αύτών ό ιεροψάλτης, διότι θά παρέχη τήν ει
κόνα τού συμμετέχοντος ένσυνειδήτως είς τήν Λατρείαν.

Όταν τούτο έπιτευχθή τότε θά ήτο δυνατόν νά άποβή ό Ιερο
ψάλτης καί όδηγός τρόπον τινά τών πιστών εις τινας εύκταίας 
έκδηλώσεις αύτών κατά τήν διάρκειαν τής θείας Λατρείας, τάς 
όποίας οί πολλοί αγνοούν, χωρίς καί νά έχουν πρόχειρον τήν δυ
νατότητα νά τάς διδαχθούν. Συγκεκριμένος θά ήτο λ.χ. δυνατόν ο 
ιεροψάλτης νά δηλώνη δι* απλής υποκλίσεώς του τά σημεία έκεΤ- 
να τής Θ. Λειτουργίας, καθ’ά ένδείκνυται άπλή ύπόκλισις ώς π.χ. 
όταν ό ίερεύς μας θυμιά ή ζητή συγχώρησιν άπό τόν λαόν, ή έκ- 
φωνή τό «Ειρήνη πάσι» κλπ.Έπίσης είς ώρισμένας στιγμάς είς άς 
έπιτρέπεται νά καθήση τις, θά ήδύνατο νά άποβή οδηγός τών πι
στών ό καλός ιεροψάλτης έφ’ όσον δέν ψάλλη, πρώτος έκεΐνος κα- 
θήμενος, δίδων οΰτω τό σύνθημα καί τήν είδοποίησιν είς τούς πι
στούς, οϊτινες πολλάκις κάθηνται όταν δέν πρέπει καί μένουν όρ
θιοι πάλιν όταν δέν ύπάρχει λόγος. Οϊκοθεν νοείται ότι πρέπει νά 
έκλειψη παντελώς τό λυπηρόν φαινόμενον ψαλτών θεωμένων νά 
κάθηνται είς ίερωτάτας τής Θ. Λειτουργίας στιγμάς, καθ’ άς 
άπαντες δέον μετά περισσής εύλαβείας νά ϊστανται ώς π.χ. κατά



τήν άνάγνωσιν τοϋ Εύαγγελίου, κατά τήν Είσοδον κλπ. ΣτιγμαΙ 
καθ’ ας δύναται ό Ιεροψάλτης νά κάθηται είναι ή τής άναγνώ- 
σεως τοϋ Άποστολικοΰ άναγνώσματος, τής έκφωνήσεως τοϋ 
κηρύγματος κ.ά. Έπι πλέον δέ οί πιστοί δύνανται, ώς γνωστόν, 
να κάθηνταικατά τα Είρηνικά, τόν ’Απόστολον, τα Πληρωτικά 
κλπ. Άναγνωρίζομεν ότι τοϋτο είναι έργον κατ’ έξοχήν τοϋ 
ποιμένος τής ένορίας έφημερίου, όστις θά άναλάβη τήν κατάλλη
λον επί τών θεμάτων τούτων διαφώτισιν τών'πιστών διά κηρυγμά
των, όμιλιών ή και διδαχών. Εις τό έργον τούτου,θά έλθουν αρω
γοί οί ίεροψάλται και θά προσφέρουν δ,τι δύνανται είς τόν το
μέα τοϋτον έπικουρικώς καί ύποβοηθητικώς. Και τήν γονυκλι
σίαν ώσαύτως θά ήδύνατο νά ύποδεικνύη ό Ιεροψάλτης, εΐτε 
κατά τό «Σέ όμνοϋμεν», είτε κατά τήν Είσοδον έν τή Θ. Λειτουρ
γία τών Προηγιασμένων, είτε είς πάσαν άλλην σχετικήν περίπτω- 
σιν.

Ταΰτα πάντα καλώς γινόμενα θά παρέχουν ώς πρότυπον τόν 
Ιεροψάλτην είς τόν λαόν. 'Ακόμη όμως θά βοηθοϋν καί τόν ίδιον 
είς τό νά προσεύχεται καί νά άπολαμβάνη πρώτος αύτός τών 
αγαθών άποτελεσμάτων τής άσκήσεως τής Ιεράς του διακονίας. 
Επομένως ή ώφέλεια θά είναι διττή: καί διά τόν λαόν καί διά 
τόν Ιεροψάλτην. Καί νομίζομεν ότι δεν είναι ευκαταφρόνητος, 
ούτε αμελητέα.

Τό έργον τοϋ ίεροψάλτου-έτονίσαμεν εν τοίς πρόσθεν- 
είναι μέγα. «Ό ίεροψάλτης έχει ύψηλήν άποστολήν ώς άντιπρο- 
σωπεύων τόν λαόν ένώπιον τοϋ Θεοΰ» ύπεσημείου πρός τούς 
ίεροψάλτας τής Τέρας ’Αρχιεπισκοπής ’Αθηνών αοίδιμος ήδη 
Πρωθιεράρχης. (Βλ. ’Εκκλησίαν έτ. 1940 σ. 211). *Ως έκ τού
του και ή εύθυνη αύτών είναι τεραστία ώς πρός τήν άξίαν άνταπό- 
κρισίν των έναντι τής άποστολής ταύτης.

η) Αποφυγή περισπασμού τής διανοίας

Έλέχθησαν ικανά ώς πρός τήν στάσιν τοϋ Ιεροψάλτου έν τφ 
ναφ. Κατακλείοντες τήν παράγραφον ταύτην έπιθυμοΰμεν νά 
εΐπωμεν, δτι τήν κατά πάντα ιεροπρεπή καί εύλαβή του στάσιν 
ό ίεροψάλτης θά τονίζη έπι μάλλον έάν διαθέτη κατά τήν στιγ



μήν τής έπιτελέσεως τής ίερας αύτοϋ διακονίας, τήν άπαιτου- 
μένην σ υ γ κ έ ν τ ρ ω σ ι ν  π ρ ο σ ο χ ή ς  είς τό έργον του.

"Οταν ή διάνοια περισπάται περί πολλά, και ô νοϋς περιφέ
ρεται τήδε κακεϊσε, μειουται ώς εϊναι φυσικόν καί ή άπόδοσις. 
Έπί πλέον δέ, λόγω τοϋ περισπασμοϋ τής διανοίας, είναι 
δυνατόν νά έκτεθή ενώπιον τοϋ έκκλησιάσματος ό ίεροψάλτης, 
κατά τρόπον σοβαρόν, ένίοτε δέ καί άνεπανόρθωτον. Ποίαν λ.χ. 
καλήν έντύπωσιν δύναται νά καταλείπη είς τους έκκλησιαζομέ- 
νους περί έαυτοϋ ό ίεροψάλτης εκείνος, ό όποιος δεν εύρίσκεται 
έτοιμος κατά τήν σειράν του νά έκτελέση τό οικείον αύτοϋ 
μέλος, ή ό άλλο άντ' άλλου ψάλλων τροπάριον λόγφ άβλε- 
ψίας ή άφαιρέσεως; Είναι δυνατόν άκόμη νά μή έκτεθή είς τα 
όμματα τών πιστών, και νά μή γινη άντικείμενον μομφής έκ 
μέρους των ή καί τών προϊσταμένων του, ό ίεροψάλτης, όστις, 
άντί νά είναι προσηλωμένος είς τό εργον του, εκείνος περιφέρει 
άνευ λόγου τά βλέμματά του μεταξύ τών έκκλησιαζομένων παρα
κολουθούν αότούς είσερχομένους ή έξερχομένους ή οιονεί 
περισκοπών από τοϋ στασιδίου του πρόσωπα καί πράγματα; 
Τό σημεϊον τοϋτο έπισημαίνων πρός τούς ίεροψάλτας ό μνηνο- 
νευθεις 'Ιεράρχης έλεγε πρός αύτούς κατά μίαν σόναξίν των πρός 
λήψιν ώρισμένων χρησίμων όδηγιών και παραινέσεων: «Φευ- 
κτέαι έπίσης αί πολλαί καί άκαιροι κινήσεις ώς καί ή άπό τοϋ 
στασιδίου περισκόπησις προσώπων καί πραγμάτων» (6νθ’ άνωτ. 
σ. 211).

Ή  ιερά στιγμή τής θείας Λατρείας επιβάλλει άποχήν άπό 
παντός άτάκτου βλέμματος, άνωφελοϋς καί άσκοπου, όπερ 
ενώ είναι ένδεχόμενον όλως άφελώς ή επιπολαίως καί άγαθώς 
νά γίνεται, έν τούτοις δυνατόν νά άποβή έπιβλαβές πνευματικώς 
καί διά τόν ιεροψάλτην καί διάτό πλήρωμα. Ή  συγκέντρωσις τής 
προσοχής καί τήν καλήν έκτέλεσίν ύποβοηθεΐ, καί τόν ιερο
ψάλτην άνυψώνει είς τάς συνειδήσεις τών πιστών, καί αύτούς τού
τους κατανύσσει. Παρέχει έπί πλέον τόν ιεροψάλτην ώς μέτρον 
συγκρίσεως δι’ αύτούς. Καί παράδειγμα πρός μίμησιν. * Ακόμη 
δέ εμφανίζει τοϋτον καί άποδεικνύει ώς καλώς είδότα «πώς δεϊ 
έν οίκφ Θεοϋ άναστρέφεσθαι».

Συνελόντι δ' είπεΐν ό ίεροψάλτης μνήμων τών εύθυνών αύ-



του ώς έκ τοΟ ύψηλοΰ καί ίεροΰ του λειτουργήματος, οπερ έντός 
τοΟ ναοϋ έπιτελεϊ, άλλά καί τής μεγάλης του άποστολής, ήν 
έχει έπι τών ώμων του άναθέσει ή άγία Εκκλησία, θά πρέπει 
συνεχείς να καταβάλλη προσπάθειας καί άνυστάκτους φροντί
δας, ώστε μέ τήν ολην στάσιν του να ύποβοηθή τον λαόν εις τό 
εργον τής καθαράς καί άμιάντου λατρείας τοϋ Θεοϋ, εις τό έργον 
τής προσευχής.

Τά όσα είς τό κεφάλαιον τούτο έλέχθησαν άναφορικώς 
πρός τήν στάσιν τοϋ ιεροψάλτου κατά τήν ώραν τής θείας Λα
τρείας, είναι όλίγα έκ πολλών, δυνάμενα όμως να παράσχουν 
αφορμήν πρός λήψιν γενναίων καί γονίμων άποφάσεων. Είναι 
τά πλεΐστα πρακτικής ύφής, καί ώς τοιαϋτα δύνανται εύκολώτερον 
νά συνειδητοποιηθούν, πολλφ μάλλον οσω καί αύτοί οδτοι οί 
ίεροψάλται έκ τής μικράς ή μεγάλης των πείρας, θά έχουν ασφα
λώς έπισημάνει πολλά έξ αύτών. Τέλος προσθετέον καί τοϋτο. 
Τά εις τήν έν γένει στάσιν τοϋ ιεροψάλτου άφορώντα σημεία, 
ώς ταΰτα άνωτέρω διεγράφησαν, άποτελοΟν μέρος τής ίεροψαλ- 
τικής παραδόσεως. Καθήκον τών ιεροψαλτών είναι όχι μόνον νά 
συντηρήσουν τήν παράδοσιν ταύτην, άλλα καί νά τήν διδάξουν 
καί νά τήν παραδώσουν εις τούς έπιγενομένους. Οί παλαιοί 
πρός τούς νεωτέρους, οί έμπειροι πρός τούς απειροτέρους. Ή  
ίεροψαλτική παράδοσις, οχι μόνον ώς πρός τήν έκτέλεσιν τών 
ύμνων, περί ής θά διαλάβωμεν κατωτέρω, άλλα και ώς πρός τήν 
στάσιν καί τήν καθόλου έμφάνισιν έπί τού στασιδιού τού ψάλτου, 
δέον νά τύχη τής δεούσης προσοχής, έκ μέρους κυρίως τών ιερο
ψαλτών. Αυτοί έχουν τήν ευθύνην τής παρακαταθήκης ταύτης,τήν 
οποίαν παρέλαβον γραπτώς ή προφορικώς έκ τών παλαιών διδα
σκάλων τής ίεράς ταύτης τέχνης, όχι διά νά τήν κρύψουν «υπό 
τόν μόδιον», άλλ* όλως άντιθέτως διά νά τήν μεταδώσουν έν τή 
πράξει καί νά τήν συντηρήσουν μετ* εύλαβείας πολλής. Είναι 
πάντως σημεΐον εύχάριστον καί ενθαρρυντικόν τό ότι έχει συνει- 
δητοποιηθή ή ανάγκη αΰτη, πολλοί δέ τών καλών ιεροψαλτών 
εκμεταλλεύονται φιλοτίμως πάσαν ευκαιρίαν διά νά τηρήσουν 
πρώτοι αύτοί όσα άνωτέρω έγράφησαν, και νά διδάξουν ούτω 
διά τοϋ παραδείγματός των καί τούς νεωτέρους. Πάντως 
πρέπει νά θεωρήται εύτύχημα ή ΰπαρξις τής τοιαύτης παρα-



δόσεως γραπτής ή άγραφου. Τό μέγεθος όχι μόνον τής τιμής, 
άλλα καί τής εύθύνης είναι ικανόν, ναμίζομεν, διά νά τονίζη 
τήν άνάγκην τής συναισθήσεως αύτής'τής τιμής και αύτής τής 
εύθύνης. ’Αξίζει λοιπόν τον κόπον οί ίεροψάλται νά δώσουν 
τήν προσοχήν των είς όσα ενδεικτικός άνεφέρθησαν έν τοϊς 
πρόσθεν, μέ τήν πεποίθησιν καί τήν βεβαιότητα ότι έκπληροϋν 
τον σημαίνοντα ρόλον των εις τήν άγίαν προσπάθειαν τής λει
τουργικής άναγεννήσεως.

Αυτά μέν ώς πρός τόν πρώτον τρόπον συμβολής τών ιερο
ψαλτών είς τήν προσπάθειαν ταότην.



Β \ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΨΑΛΜΩΔΙΑΣ

Έάν μέ τήν έμφάνισιν και καθόλου στάσιν του έπί τοϋ στα- 
σιδίου ό ιεροψάλτης δημιουργέ τάς εύνοϊκάς προϋποθέσεις καί 
τούς άπαραιτήτους όρους προς έπιτέλεσιν τής άποστολής του, 
μέ τόν τρόπον τής προσφοράς τής ψαλμωδίας, όχι μόνον συμπλη
ρώνει, άλλα όλοκληρώνει τό ίερόν αύτοϋ έργον. Ή  καλή και 
ώραία έκτέλεσις τών ύμνων συντελεί τά μέγιστα είς τήν έπιδιω- 
κομένην λειτουργικήν άναγέννησιν. Άντιγράφομεν ό,τι σχετικώς 
πρός όλοκλήρου 30ετίας είχε διατυπωθή: «Δέν πρέπει να λη- 
σμονήται πόσον μεγάλην σημασίαν έχει σήμερον ή έκτέλεσις 
είς τήν μουσικήν. Ό  εκτελεστής θεωρείται σήμερον σχεδόν έξ 
ίσου συντελεστής δσον καί ό συνθέτης. Είς τήν Ευρωπαϊκήν 
τούλάχιστον μουσικήν παίζει μέγιστον ρόλον. Πολλάκις άρι- 
στουργήματα έμφανίζονται άγνώριστα ή άντιστρόφως* είς πολ
λά έργα χάρις είς τούς έκτελεστάς έμφανίζονται αί ώραιότητες 
ένός έργου αί όποΐαι ούδέποτεεϊχονπαρουσιασθή. Πόσον ισχύει 
τοϋτο περισσότερον διά τήν Βυζαντινήν μουσικήν. Ένας ιερο
ψάλτης όφείλει να κρατήση έπί ώρας τό ένδιαφέρον τοΟ πολυ- 
πληθοϋς εκκλησιάσματος, νά συγκινήση αυτό καί να δημιουρ
γήσω άτμόσφαιραν άνάλογον προς τήν ιερότητα τοΟ χώρου καί 
τών τελουμένων Ιερών ακολουθιών» (Εκκλησία τ. IZf σ. 189).

Ή  έκτέλεσις λοιπόν τών ύμνων, θά ήδυνάμεθα νά εΐπωμεν» 
είναι ή πεμπτουσία διά τήν έπιτυχίαν είς τήν μεγάλην κμί ίεράν 
ίεροψαλτικήν άποστολήν. Έάν άπουσιάζη τό στοιχεΐον τής κα
λής και κατά τούς κανόνας τής τέχνης άποδόσεως τών ψαλλο- 
μένων ύμνων, τότε ô σκοπός τής ψαλμωδίας δέν επιτυγχάνεται. 
’Αλλ’ εις τό σημείον τοϋτο όφείλομεν μίαν διευκρίνησιν. Πολλοί 
ασχολούμενοι μέ τήν ίεράν τέχνην, έχονται στερρώς τοϋ αξιώ
ματος: «ή τέχνη διά τήν Τέχνην». Τοϋτο σημαίνει κατ* αύτούς 
ότι σκοπός τοϋ ψάλλειν είναι μόνον ή κυρίως έστω ή ήδύμολπος 
άκρόασις, τό «κατακηλήσαι» τά ώτα τών άκροωμένων, ή έστω ή 
καλλιέργεια τής μουσικής έπιστήμης ή τέχνης. Ύπό τό πρίσμα



τοϋτο θεωρούμενη ή βυζαντινή μουσική άπογυμνοϋται άπό πδν 
το δυνάμενον νά έχη άξίαν στοιχεϊον της, έκλαμβάνεται δέ ώς 
ύποδεεστέρα καί αύτής εϊσέτι τής κοσμικής εύρωπαϊκής μουσι
κής. Διότι είναι γνωστόν ότι ή κλασσική λεγομένη μουσική 
διεκδικεΐ δι5 εαυτήν-καί δικαίως-τήν δυνατότητα να διεγείρη 
εύγενή συναισθήματα μέσα εις τάς καρδίας τών ακροατών της, 
νά δημιουργή έσωτερικάς συγκινήσεις, νά προτρέπη εις πράξεις, 
νά χαρακτηρίζη άξίας ή άπαξίας. "Οταν λοιπόν ή βυζαντινή 
μουσική στερηθή τών τοιούτων δυνατοτήτων, τας οποίας άναμφι- 
σβητήτως φέρει, τότε άπογυμνοΟται άπό δ,τι πολυτιμώτερον δια
θέτει: άπό τήν δύναμιν ν.ά συγκινή, νά δημιουργή κατάνυξιν, 
νά μεταφέρη τόν νοϋν είς ούρανόν, νά ένώνη τό πλάσμα πρός τον 
Πλάστην. Οι τοιοϋτοι εχθροί, θά έλέγομεν, τής Βυζαντινής μουσι
κής άπορρίπτοντες τήν ούσίαν, προσκολλώνται εις τό έξωτερικόν 
περίβλημα καί επιδίδονται, έν όνόματι δήθεν τής τέχνης, κατ' 
ούσίαν όμως καί έν τή πραγματικότητι έπί βλάβη αύτής, εις τήν 
έκτέλεσιν «μαθημάτων» τεχνικώς μέν άξιολόγων, άνιαρών δμως 
καί έν πολλοϊς άκαταλήπτων εις τόν σύγχρονον αδαή περί τά 
βυζαντινά μέλη έκκλησιαζόμενον. Οδτος προσήλθεν είς τόν ναόν 
διά νά προσευχηθή. Καί άντί ύμνων καταληπτών, άκούει τήν 
έκτέλεσιν δυσκόλων, ένίοτε δέ καί σχοινοτενών μελών, εχόντων 
άξίαν μόνον διά τούς ειδικούς, μέ άποτέλεσμα νά μή εκπληρώνη 
τόν σκοπόν του. Βεβαίως είναι ενδεχόμενον ό ιεροψάλτης, δστις 
άψόγως έξετελέσε τό «μάθημα», νά καυχαται διά τάς ικανότητάς 
του. "όμως δέν διήυκόλυνε τόν πιστόν. Δέν μετερσίωσε τό πνεΟμα 
του. Ψάλται διά τούς όποιους πρωτεύουσαν σημασίαν εχει όχι 
ή άπόδοσις τής έννοίας τοϋ ψαλλομένου, άλλα ή τεχνική μόνον 
έκτέλεσις τών μελών δέν δύνανται νά διεκδικήσουν δι’ έαυτούς 
τήν πρωτοπορίαν εις τήν λειτουργικήν άναγέννησιν. Πολλφ 
μάλλον καθότι είς τά οΰτω πως έκτελούμενα μέλη ή έννοια θυσιά
ζεται είς τόν βωμόν τής τέχνης καί τό νόημα καλύπτεται άπό τόν 
τεχνολογικόν πέπλον,

"Ομως ή τοιαύτη τοποθέτησις τοΟ ζητήματος δέν συμβάλλει— 
—όπωςεύκόλως κατανοεί τις:—είς τήν λειτουργικήν άναγέννη- 
σιν, διότι άπλούστάτα δέν διευκολύνει τήν κατανόησιν τοΟ 
ύμνου. Λειτουργική άναγέννησις σημαίνει νά κατανοή ό λαός



τα ψαλλόμενα, τό όψηλόν τοδ ύμνου περιεχόμενον, να γίνεται 
μέτοχος τών συναισθημάτων τοΟ ύμνογράφου, να διεγείρωνται 
έντός του άνάλοχα συναισθήματα θρησκευτικής μεταρσιώσεως, 
να άνυψοδται ή καρδία του πρός τόν οδράνιον Πατέρα καί νά 
λαμβάνη οΰτω πείραν και μετοχήν τής Θείας Παρουσίας.

α) Ό  προορισμός τής βυζαντινής μουσικής

Πρός τόν σκοπόν τούτον ικανήν καί πολύτιμον δύναται 
να προσφέρη όπηρεσίαν ή μουσική, ήτις δεν είναι α ύ τ ο σ κ ο
π ό ς  άλλα μέσον πρός κατάκτησιν τοϋ ώς άνω σκοπού. Τό 
καλλιτέχνημα είναι και πρέπει να μείνη πηγή άνεξάντλητος συγ- 
κινήσεως καί χαράς. ΕΙς τά χριστιανικά καλλιτεχνήματα «κυ
ριαρχεί ό θρίαμβος τοδ άγαθοδ κατά τοδ κακοδ, ή νίκη τοδ πνεύ
ματος κατά τού κόσμου, ή έξαρσις τής άνθρωπίνης προσωπικό- 
τητος, ό ήρωϊσμός καί ή άγιοποίησις τής άνθρωπίνης βουλήσεως, 
ή γαλήνη καί ή χαρά τής ψυχής ή άπορρέουσα άπό τήν συναί- 
σθησιν τής κατακτήσεως τής χριστιανικής αλήθειας ώς χαρο
ποιού φωτός καί δόξης αίωνίου» (Σάμου Ειρηναίος ενθ* άνωτ. 
σ. 162). Οί μεγάλοι μελωδοί οί οποίοι ήσαν καί οί ποιηταί τών 
ύμνων, δεν έμελοποίησαν αύτούς διά νά περικαλύψουν τό νόημά 
των διά τοϋ τεχνικού μουσικού πέπλου. Άντιθέτως έπρόσεξαν 
τήν διάσωσιν άκεραίας τής έννοιας τού ύμνου, διότι ,έξ αύτής 
κυρίως έξαρταται ή δημιουργία τών άπαραιτήτων έκείνων συναι
σθημάτων έν τή καρδία τού λαού. Καί έάν εχωμεν μέλη τεχνικώς 
άψογα, άργά, μέ μελωδίαν μή διευκολύνουσαν τήν κατανόησιν 
τοδ νοήματος, ταΰτα δυνάμεθα νά είπωμεν ότι συνετέθησαν δι’ 
είδικούς λόγους όπό άοιδίμων διδασκάλων άφορώντων είς 
άνάγκας τής έποχής, σήμερον δε διατηρούν σχολαίαν άξίαν καί 
ίστορικήν τής έξελίξεως τής μουσικής σημασίαν. Δέν υπεισερ- 
χόμεθα εις τό θέμα τής γνησιότητας τών τοιούτων μελών καί τής 
προελεύσεως αύτών, καθότι περί τούτου πολλά έχουν γραφή.

β) Τό ύφος τής βυζαντινής μουσικής

Ό  μέγας καί ύψηλός σκοπός τόν όποιον ή έκκλησιαστι- 
κή μουσική έχει νά έπιτελέση, προσδιορίζει φυσικώς καί τό



ΰ φ ο ς αυτής. Τοϋτο φέρει χαρακτήρα έκκλησιαστικόν καί 
πνευματικόν, πόρρω άπέχοντα άπό πάσης έπεισάκτου κοσμικής 
χροιάς, ξένης πρός τό κατανυκτικόν περιβάλλον τοϋ όρθοδόξου 
ναοϋ. Έγραφέ που σχετικώς ό Ί . Σακελλαρίδης πρό έτών τά έξής 
σημαντικά: «Όπόσην χάριτα όφείλομεν τή μητρί ήμών Εκκλη
σία τή περισωσάση ώς έν άκλύστφ λιμένι, τάς περισέμνους καί 
ήθικωτάτας ώδάς, δι’ ών ό νοϋς και ή καρδία καθαιρόμενοι εύθύ- 
νονται ώς θυμίαμα λιβώνου πρός τόν θρόνον τοϋ αιωνίου πατρός, 
διά ρημάτων κάλλους άμηχάνου καί μελοποιίας ίεροπρεποϋς 
μή παραγούσης ήμδς διά τής άναπολιτικής φαντασίας ούτε είς τό 
θέατρον, ούτε είς τάς βαναυσότητας τών όδών, ένθα ψυχαί, παρε- 
στραμμέναι τής κατά φύσιν έξεως, ποιούνται χρήσιν άνειμένων 
καί παρακεχρωσμένων μελών. Μάλιστα δ’ όταν ή διδασκαλία τής 
ίερδς μουσικής γίγνηται παρ’ άνδρών où μόνον έμπείρων, άλλά 
καί φερόντων τήν τών θείων λόγων εΟσεπτον άγνείαν, καί καθα- 
ρευόντων άπό πραγμάτων καί βουλευμάτων πονηρών, καί κατο- 
κωχίμων ύπό ριπών ένθεου μανίας ώστε νά δύνωνται καί τάς τών 
άλλων ψυχάς νά ποιώσι ένθουσιαστικάς. Ναί. Διότι τότε και μό
νον τότε καταλείπεται ώσπερ έμπύρευμάτι έντή ψυχή τοϋ άκροα- 
τοϋ. Καί τότε μόνον αληθεύει τό λόγιον: ή ζωή γεννά ζωήν». 
(Κ,Δ. Παπαδημητρίου: Ό  Ί. Σακελλαρίδης καί τό παρ’ ήμϊν 
μουσικόν ζήτημα έν «Εκκλησία» 1939 σ. 10).

Τό ύφος τής βυζαντινής μουσικής είναι άνάγκη νά περισωθή 
εις τρόπον ώστε νά διατηρηθή ή ίεροπρέπεια τής τέχνης, καί ή 
πνευματική της διαύγεια. Πρός τοϋτο πρέπον είναι νά άναληφθή 
προσπάθεια πρός άποκάθαρσιν τής έκκλησιαστικής μας μουσι
κής άπό παντός «έν ήμέραις δουλείας είσδύσαντος έπεισάκτου 
άπηχήματος», διά νά άποβή «άξιωτέρα τόν ύψηλόν αύτής προο
ρισμόν νά έπιτελή, προσήκοντος είς τάς ψυχάς τών πιστών 
ένεργοΰσα, είς μείζονα εύπρέπειαν τοϋ οίκου τοϋ Θεοϋ τών Πατέ
ρων» (Κ. Παπαδημητρίου: Τό μουσικόν ζήτημα έν τή Εκκλησία 
τής Ελλάδος. Άθήναι 1921). Εκείνο τό όποιον δυνάμεθακαί 
ύποχρεούμεθα νά πράξωμεν είναι «νά τηρώμεν όση ήμΐν δύναμις 
τήν έκκλησιαστικήν μουσικήν ασφαλώς, καί μετ’ έπιστήμης νά 
χωρώμεν είς τελειοτέραν καί έλληνοπρεπεστέραν αύτής μόρφω
σήν, ούχί παιδαριωδώς νεωτερίζοντες άλλ’ έπιστημονικώς καί



λελογισμένος έπί τών άρχαίών έπιστημονικών βάσεων οίκοδο- 
μοΰντες» ώς λίαν χαρακτηριστικός διαλαμβάνει τό πρός τό Ύ- 
πουργείον Εθνικές Παιδείας έγγραφον τής X Συνόδου τής 13 
Ιουνίου 1874. Τήν γνώμην ταύτην, ό πολύς Κ. Παπαδημητρίου 
θεωρεί ώς τήν σοβαρωτέραν δλων δσαι, μέχρι τής έποχής του, 
διετυπώθησαν.

Δέν δυνάμεθα νό άπόχωρίσωμεν τό ύφος άπό τήν βυζαντινήν 
μουσικήν. Τό τοιοδτον θά ώδήγετείς άληθή τραγέλαφον πού θά 
ένεφάνιζεν είς τα όμματά μας όχι μόνον τήν δυσαρμονίαν, άλλά 
καί τό κατάντημα είς τό όποιον δύναται να φθάση ή μουσική, 
άποψιλουμένη άπό τού χαρακτηριστικού αύτής τούτου στοιχεί
ου. Πείραν τούτου λαμβάνει τις έάν άκούση τήν έν τισιν ίεροϊς 
ναοΐς είσαχθείσαν τετράφωνον εύρωπαϊκήν μελωδίαν, όλως ξέ- 
νην τυγχάνουσαν πρός τό όσιακόν και άγιον περιβάλλον τού 
ναού. Ή  μουσική τής όπερας δέν προσιδιάζει είς τόν ναόν. 
«Μυρίζει κολώνιαν» κατά τήν έκφρασιν λογίου διδασκάλου 
τής μουσικής, έν άντιθέσει πρός τήν έκκλησιαστικήν ή όποία 
«μυρίζει λιβάνι». Επομένως πρόδηλον καθίσταται ότι τό ύφος 
τής έκκλησιαστικής μουσικής πρέπει νά είναι τό προσήκον 
τή Έκκλησίά καί τή ίερότητι τής άκολουθίας. Εκείνο δηλαδή 
τό όποϊον μάς παρέδωκαν οί Πατέρες, τό σεμνόν καί κατανυκτι- 
κόν πού δέν έχει καμμίαν απολύτως σχέσιν μέ τάς «καντάδας» 
ή τα λαϊκά φσματα, καί τάς κοσμικός μελωδίας. Τό έπικρατήσαν 
παρ* ήμίν έν πολλοίς σύστημα τού Τ  Σακελλαρίδη, άποτελούν 
διασκευήν έπί τό άπλούστερον των βυζαντινών μελών, δέν 
πρέπει νά θεωρήται απόβλητον άπό πλευράς ύφους, δεδομένου 
ότι κατά βάσιν είναι σύστημα μονόφωνον, ένφ ή άρμονία του 
(τρίφωνος συμφωνία) όπου έφηρμόσθη δέν προσέκρουσεν 
εις τάς γενικός τού έκκλησιαστικοΰ μέλους άπαιτήσεις. "Άλλω
στε μή λησμονώμεν ότι ή όξία τού έργου τού Σακελλαρίδου δέν 
έγκειται τόσον είς τό άρμονικόν του σύστημα, όσον είς τήν 
προσπάθειάν του πρός ρυθμικήν καί μελωδικήν άποκατάστασιν 
τών φσμάτων ΐνα ταύτα προσαρμόζωνται πρός τήν έννοιαν τού 
ποιήματος.

Δυστυχώς ώς προείπομεν, ή κακώς έννοουμένη πρόοδος, ώς 
έπιδημία τις κατέλαβε καί τούς περί τήν μουσικήν ένασχολουμέ-



νους, άποτολμήσαντας είς τινας περιπτώσεις τήν άντικατάστασιν 
τής παραδοσιακής μας μουσικής διά τής ξενικής εύρωπαϊκής, 
τής δλως άποβλήτου έκ τών όρθοδόξων ναών. Δέν άμφιβάλλο- 
μεν ότι και ή μουσική έχει άνάγκην προόδου, και μελέτης τών 
σχετικών προβλημάτων. "Ομως ή πρόοδος ένταύθα δέον να νοηθή 
ώς άποκατάστασις τής γνησιότητος αύτής καί ώς έπάνοδος είς 
τάς πηγάς. Ό  άείμνηστος Κ. Ψάχος έγραφε σχετικώς: «"Αν 
εϊς πάσαν τέχνην καί έπιστήμην ή άνάπτυξις καί ή πρόοδος συν- 
τελεΐται διά τής πορείας πρός τα πρόσω, ή τής ήμετέρας έκκλη- 
σιαστικής καί έθνικής μουσικής άνόρθωσις καί άναβίωσις κατ’ 
άντίστροφον λόγον θέλει συντελεσθή διά τής πορείας ήμών 
πρός τα όπισθεν». Τούτο βεβαίως δέν είναι εύκολο ν. Πρέπει 
νά άναγνωσθούν οί Κώδικες τής πρός τής άλώσεως έποχής. 
Ήδη δέ έχει άναληφθή, έξ όσων δυνάμεθα νά γνωρίζωμεν, 
συναφής προσπάθεια έκ μέρους τής’Ακαδημίας Αθηνών, άποβλέ- 
πουσα είς τήν έπί μαγνητοταινίας άποτύπωσιν τών απανταχού 
τής Ελλάδος ψαλλόμενων ή φδομένων φσμάτων, διά τήν άναψη- 
λάφισιν τών πηγών καί τήν έπίλυσιν τού προβλήματος τής προε- 
λεύσεως τής βυζαντινής μουσικής μας.

Οί ψάλται καλούνται όπως, παραμένοντες πιστοί είς τό παρα- 
δεδομένον ύφος τής έκκλησιαστικής μουσικής, «μή μεταίροντες 
δρια» τά όποϊα οί πατέρες μας έθεσαν, διατηρήσουν καί σή
μερον άσβεστον τήν φλόγα καί τήν λαμπάδα τής παραδόσεως, 
έστω καί άν αύτη, λόγω τής πνευματικής καθυστερήσεως τού 
"Εθνους μας έκ τής πολυχρονίου δουλείας, παρουσιάζεται όχι 
τόσον σταθερά καί συγκεκριμένη. Εϊς τούτο συντελεί καί τό γε
γονός δτι «έπειδή ή μουσική κινείται εντός τής έννοίας τού χρό
νου, τά δημιουργήματά της είναι μάλλον άπροσδιόριστα καί μετα
δίδονται περισσότερον διά ζώσης καί άπό στόματος είς στόμα, 
δέν προσομοιάζουν πρός τά λοιπά είδη τής τέχνης τά πραγματο
ποιούμενα έν χώρφ, τά όποια γίνονται διά τούτο άντικείμενα τής 
όράσεως καί συνεπώς ύπόκεινται εύκολώτερον είς κατανόησιν 
καί κρίσιν υπό τών μεταγενεστέρων γενεών» ώς ό άοίδιμος Μη
τροπολίτης Σάμου Είρηναίος παρετήρει, (εν περιοδικφ Έκκλησίςι 
1939, σ. 162).



γ) *Η χρονική Αγωγή

Μεγίστην σπουδαιότητα είς τό έξεταζόμενον ζήτημα τού 
τρόπου έκτελέσεως τών έκκλησιαστικών ύμνων ένέχει καί ό 
χ ρ ό ν ο ς  καθ’ δν δέον οδτοι νά έκτελώνται σήμερον,

Έλέχθη δτι ό χρόνος είναι ή ψυχή τής μουσικής.Μέλος μου
σικόν ψαλλόμενον είς χρόνον άτακτον χάνει τήν ώραιότητα καί 
άξίαν του. Άντιθέτως καλή καί Ακριβής περί τόν χρόνον έκτέ- 
λεσις διπλασιάζει, θά έλέγομεν, τό κάλλος καί τήν μεγαλοπρέ
πειαν τού ψαλλόμενου φσματος. Τούτο γνωρίζουν κάλλιον παν
τός άλλου οί περί τήν μουσικήν μετ’ επιστασίας άσχολούμενοι, 
οίτινες, καί πάνυ δικαίως, περί πολλού ποιούνται τής έν χρόνω 
ακριβούς έκτελέσεως τών ύμνων. Είναι προφανές δτι καί τα λει
τουργικά μέλη καί φσματα τήςΈκκλησίας μας πρέπει νά χαρακτη
ρίζονται κατά τήν έκτέλεσίν των καί άπό άψογον από πλευράς 
χρόνου πληρότητα. Καί τούτο διότι έάν διά παν μουσικόν μέλος 
εχη σημασίαν ό χρόνος, νομίζομεν δτι διά τά μέλη τής έκκλησια- 
στικής βυζαντινής μας μουσικής ό χρόνος προσλαμβάνει δλως 
ιδιαιτέραν άξίαν.

Ύπό τάς σημερινός συνθήκας επιβάλλεται ή έκτέλεσις τών 
ύμνων έν τοΐς ναοϊς νά γίνεται εις χρόνον σύντομον, Τό δλον 
κλίμα πού έπικρατεί, ίδίςι εις τάς μεγαλουπόλεις, δεν εύνοεΐ τήν 
έκτέλεσίν σχοινοτενών ύμνων. Ή  έποχή μας είναι τής ταχύτητος 
έποχή τής όλονέν αύξανομένης. Χωρίς τούτο νά σημαίνη συσχη- 
ματισμόν καί τής εκκλησιαστικής μουσικής είς τάς απαιτήσεις 
τής συγχρόνου έποχής, έν τούτοις είναι άναγκαΐον είς τό σημεΐον 
τούτο νά πειθαρχήσωμεν είς τήν γενικωτέραν άπαίτησιν. “Άλ
λωστε είναι ήδη γνωστόν δτι τά ειρμολογικά λεγόμενα μέλη τής 
έκκλησαστικής μας μουσικής είναι καί τά περισσότερον γνήσια. 
Κατά τόν αοίδιμον Σάμου Ειρηναίον «σταθερωτέρα καί περισσό
τερον αναλλοίωτος ή παράδοσις τής βυζαντινής μουσικής 
άνευρίσκεται είς τά τροπάρια όποια είναι τά άπολυτίκια, τά 
καθίσματα, οί ειρμοί, τά έξαποστειλάρια, τά προσόμοια, πάντα 
εις τό είρμολογικόν των μέλος καί εις όλους τούς ήχους» (πρβλ. 
περιοδικόν «Εκκλησία» τ. ΙΖ' σ. 162).

Τά «παπαδικά» μέλη δεν άνταποκρίνονται σήμερον εις πρα-



κτικήν τινα άνάγκην τών έκκλησχαζομένων. Οδτοι μάλλον δυσα
νασχετούν δταν είναι υποχρεωμένοι νά άκούσουν τοιαΟτα μέλη 
έκτελούμενα. Ή  βραδεία έκτέλεσις τών ΰμνων δυνάμεθα νά εΐπω- 
μεν ότι, κατά γενικόν κανόνα, έρχεται σήμερον είς άντίθεσιν προς 
τό λαϊκόν αίσθημα, καί δημιουργεί όχι εύχάριστα συναισθήματα, 
πάντως δέ δυσαρέστους έντυπώσεις είς βάρος τής βυζαντινής 
μουσικής καί τής λειτουργικής μας ζωής. Οί πολλοί, μή δυνά- 
μενοι νά έκτιμήσουν τήν εν τοϊς «παπαδικοΐς» καί λοιποΐς άρ- 
γοϊς μέλεσιν ύποκρυπτομένην τεχνολογικήν άρτιότητα, καταλαμ
βάνονται έξ άνοίας καί άποκομίζουν ώς μόνον όφελος τήν μονο
τονίαν καί τήν ελλειψιν ένδιαφέροντος. Προτιμώτερον θά ήτο, 
καί τούτο διά τήν καθαρώς μουσικοτεχνικήν πλευράν τοΟ θέ
ματος, τά τοιαύτα κλασσικά καί άργά μαθήματα νά έχρησιμο- 
ποιούντο είς τά ώδεΐα ή είς καταλλήλους άλλος εδκαιρίας πρός 
σκοπούς διδακτικούς, καλολογικούς καί ίστορικούς, καί έντός 
τών ναών κατά τήν Θείαν Λατρείαν άλλ’ είς σπανίας περιπτώσεις. 
Ή  άργή έκτέλεσις τών έκκλησιαστικών ύμνων μόνον εύαρίθμους 
τινάς πιστούς δυνατόν νά ίκανοποιή. Οί πλεΐστοι δυσανασχετούν, 
ενίοτε δέ καί άγανακτοΰν. Τό «καιρός παντί πράγματι» έχει καί 
ένταΰθα τόν λόγον. Είς πολύ όλίγας, μετρημένος περιπτώσεις 
δέον ό ίεροψάλτης νά άπασχολή τό έκκλησίασμα μέ αργά μέ
λη. Σπανιώτατα, οσάκις λόγοι ίσως παραδοσιακοί, έπιτρέπουν 
τήν χρησιμοποίησιν τοιούτων μελών. Είς τάς λοιπάς περιπτώσεις 
πρέπει νά χρησιμοποιήται χρόνος σύντομος.

Είς τό σημεϊον τοϋτο όφείλομεν μίαν έξήγησιν, Ό  σύντομος 
χρόνος, περί τοΰ οποίου κάμνομεν έδώ λόγον, δέν έχει καμμίαν 
σχέσιν μέ τήν διολίσθησιν είς σημεϊον ύπενθυμΐζον άγώνα 
δρόμου κατά τήν έκτέλεσίν τών ύμνων. Ό  σύντομος χρόνος δέν 
πρέπει νά όδηγή τόν ίεροψάλτην είς τό νά βιάζεται ή νά παραλεί- 
πη τινά τών ψαλλόμενων. ’Άλλο χρόνος σύντομος καί άλλο βια
σύνη. Τό σύντομον μέλος οΐκοδομεΐ. Τό βιαστικόν σκανδαλίζει. 
Παρέχει τήν έντυπωσιν ότι γίνεται μία «αγγαρεία» από τήν 
όποίαν έπειγόμεθα νά άπαλλαγώμεν τό ταχύτερον. Ποτέ τό βε
βιασμένου μέλος δέν έκπληροΐ τόν σκοπόν τής Λατρείας. 
Άντιθέτως γίνεται άφορμή είς τό νά παρακωλύεται ή όμαλή έξέ- 
λιξις τής λειτουργικής ζωής καί τής πνευματικότητος τών πι



στών. Βιαστική έκτέλεσις τών τροπαρίων προδίδει ελλειψιν 
συναισθήσεως τής ύψηλής άποστολής μας. Τίποτε άλλο. Τό 
σύντομον μέλος κάλλιστα δύναται. να συνδυασθή μέ έκτέλεσιν 
χρονικήν τοιαύτην οϊα ή ένδεδειγμένη διά τήν έποχήν μας.

Ό  σύντομος χρόνος δέον να υίοθετηθή τόσον διά τούς ύ
μνους τού όρθρου, όσον καί δια τήν Θ. Λειτουργίαν. Έάν θά 
έδει κάπου νά θεσπισθή άργότερός πως χρόνος, τούτο άσφαλώς 
θά έπεβάλλετο νά γίνη προκειμένου περί τής Θ. Λειτουργίας, 
ή όποία άποτελεϊ καί τό κέντρον τής όλης λειτουργικής μας ζωής. 
Άτυχώς τό άντίθετον πολλάκις συμβαίνει. Ό  δρθρος ψάλλεται 
μέ πάσαν χρονικήν άνεσιν καί έν συνεχεία ή Θ. Λειτουργία 
βεβιασμένος. Τούτο δεν είναι όρθόν ούτε εύκταΐον. Τό προβάδι
σμα δέον πάντοτε νά εχη ή Θ. Λειτουργία δήλ. τόΜυστήριον τής 
Θ. Εύχαριστίας πέριξ τού όποιου συγκεντροϋται ή καθόλου 
πνευματική έκκλησιαστική ζωή.

Δεν θά πρέπει νά παραλείψωμεν νά σημειώσωμεν τό γεγονός 
ότι έν πάση περιπτώσει ο χρόνος των ψαλλομένων ύμνων δέον 
νά ρυθμίζεται πάντοτε έν συνεννοήσει μετά τού ιερατικός Προϊ
σταμένου τού Τεροΰ ναού, προς άποφυγήν δημιουργίας ζητημά
των δυναμένων νά σκιάσουν τάς αρμόνικάς σχέσεις μεταξύ ιε
ρέων καί ψαλτών. Μία καλή συνεννόησις προλαμβάνει πάντοτε 
ένδεχομένας παρεξηγήσεις καί διευκολύνει τήν αγαστήν συνερ
γασίαν μεταξύ των παραγόντων τού ναού.

Έν κατακλεΐδι τούτο καί πάλιν έπιθυμοΰμεν νά τονίσωμεν, 
ότι παρήλθεν ό καιρός πού εγίνοντο άνεκτά ψαλλόμενα μέλη 
άργά. Τώρα πλέον μόνον σχολαίαν άξίαν δύναται νά έχουν 
ταύτα. Ή  εποχή μας ζητεί τό σύντομον μέλος, τό όποιον διασώζει 
τήν παράδοσιν καί τό νόημα τού ποιήματος. Ό  χρόνος τής έκτε- 
λέσεως των ύμνων δέν είναι παρωνυχίς. Είναι ζήτημα σπουδαΐον, 
τό όποιον πρέπει νά τύχη τής προσοχής όλων όσοι έχουν λό
γον είς τήν λειτουργικήν άναγέννησιν. Καί μέ τόν τρόπον αύ- 
τόν ή βυζαντινή μας μουσική θά παραμείνη ό,τι άνέκαθεν ύπήρ- 
ξεν, ήτοι θεραπαινίς τής άληθοΰς Λατρείας καί τού άληθούς της 
σκοπού.



δ) Δύο βασικά τής Β.Μ. γνωρίσματα

Ό  τρόπος τής όρθοδόξου ψαλμωδίας είναι ώς γνωστόν 
μ ο ν ο φ ω ν ι κ ό ς  και χ ο ρ ι κ ό ς .  Τά δύο ταΟτα γνωρίσματα 
αντιδιαστέλλουν τήν βυζαντινήν έκκλησιαστικήν άπό πάσης 
άλλης έξω τού περιβόλου τής ’Εκκλησίας μουσικής καί δή και 
άπό τής εύρωπαΐκής τοιαύτης, ήτις είναι δλως ξένη πρός τό κατα- 
νυκτικόν περιβάλλον τής όρθοδόξου Λατρείας. Ώ ς έκ τούτου δεν 
όπάρχει έν αύτή θέσις διά πολυφωνικά μουσικά συστήματα και 
άρμονικάς συνθέσεις προσιδιαζούσας πρός τήν κοσμικήν μουσι
κήν. Ή  βυζαντινή μουσική, γέννημα τής ’Εκκλησίας καί τού Έ θ 
νους μας, γνωρίζει έκ παραδόσεως μόνον τό μονοφωνικόν σύστη
μα ποικιλόμενον άπλώς διά τοϋ ίσοκρατήματος. Περί τοΟ συ
στήματος τούτου δέν κρίνομεν σκόπιμον να έπεκταθώμεν ένταϋ- 
θα περισσότερον, άναλύοντες τά γνωρίσματα καί τά ίστορικά του 
δεδομένα διότι τυχόν άναφορά είς τούτο άπό τής ένταΟθα σκο
πιάς θά έξέκλινεν άσφαλώς τών πλαισίων τής συγγραφής ταύ- 
της1. Ώμως τοϋτο μόνον ένταϋθα λεκτέον: τό μονοφωνικόν σύ
στημα τής βυζαντινής μουσικής εύρίσκει τήν πληρότητά του 
εις τόν χορικόν τρόπον τής ψαλμωδίας, δηλ. εις τήν «όμαδικήν 
ή άλλως κοινοτικήν» θείαν Λατρείαν.

Είναι έκ τής ιστορίας γνωστόν πώς τό πάλαι εψάλλοντο οί 
ύμνοι καθ’ ύπακοήν, τού λαού ύποψάλλοντος τά άκροστίχια. 
"Απαν τό πλήρωμα τής ’Εκκλησίας συμμετεϊχεν είς τήν άναφο- 
ράν των ύμνων καί όλόκληρος ή εύχαριστιακή κοινότης «έν 
ένί στόματι καί μια καρδίςι» άνέμελπε πρός τόν Κύριον τάς πνευ
ματικός της φδάς. Ούτως έτονίζετο όχι μόνον ή θέσις τού πληρώ
ματος έντός τού όλου θεσμού τής ’Εκκλησίας, άλλά καί ούσιαστι- 
κώς διηυκολύνετο ή τών προσευχών του πρός Θεόν άνοδος. 
Άργότερον ό λαός έπαυσε νά ψάλλη, άντικασταταθείς όπό τού 
χορού τών ιεροψαλτών, όμως ό χορικός χαρακτήρ τής έκκλησια- 
στικής μας μουσικής δέν έπαυσε νά άποτελή χαρακτηριστικόν 
γνώρισμά της. Λόγοι εσωτερικοί καί έξωτερικοί έπιμαρτυροΰν

1. Πρβλ, δύο άρθρα μας είς «Ίεροψαλτικά Νέα», Αύγούστου - Σε
πτεμβρίου 1967, μέ τόν τίτλον «Πώς δυσφημείται ή Βυζαντινή μουσική».



τόν πολυφωνικόν καί χορικόν τρόπον τής έκκλησιαστικής ψαλ
μωδίας περί τοδ οποίου ό πολύς Πάπας Πΐος ό X «είς τήν περί 
έκκλησιαστικής μουσικής έγκύκλιον αυτού, ζητών ακριβώς να 
άνακόψη τήν είσόρμησιν τών μουσικών όργάνων εις τήν Ε κ
κλησίαν καί άπείργων τών ίερών περιβόλων τήν μουσικήν τοδ 
θεάτρου καί τάς άμετροεπείς καί άσεμνους είς έπίδειξιν δε- 
ξιοτεχνιακής ίκανότητος μονωδιακάς έκτελέσεις γράφει ότι 
ούτος (δηλ. ό χορικός) τυγχάνει εϊς τών πιστών τής έκκλησιαστι- 
κής μουσικής όρων» (Μητροπολίτου Κοζάνης Διονυσίου: Ή  
βυζαντινή Μουσική έν Ίεροψαλτ. Νέοις φ. 57, 1969).

Κατά ταΟτα άμφότερα τά χαρακτηριστικά ταδτα γνωρίσμα
τα, τα άμεσον σχέσιν εχοντα πρός τήν έκτέλεσιν τών βυζαντινών 
έκκλησιαστικών μελών, δέον νά τύχουν τής δεούσης προσοχής 
έκ μέρους τών ιεροψαλτών, οΐτινες φιλοδοξούν νά συντελέσουν 
άποφασιστικώς είς τήν λειτουργικήν άναγέννησιν τήν όποίαν οί 
καιροί μας άπαιτοϋν. Πρέπει οδτοινά κατανοήσουν καλώς, οτιτό 
μονοφωνικόν σύστημα, συμβαδίζον πρός τε τό ύφος καί τό ήθος 
τής βυζαντινής μουσικής, δημιουργεί κατάνυξιν είς τάς ευλαβείς 
καρδίας, έν άντιθέσει πρός τό πολυφωνικόν τετράφωνον εόρω- 
παϊκόν όπερ κείται πέραν τής μακραίωνος έκκλησιαστικής μας 
παραδόσεως, καί δυσχεραίνει τήν μεταρσίωσιν τών πιστών εϊς 
τάς σφαίρας τοΟ θείου. Έάν τοϋτο καταστή συνείδησις καί βίωμα, 
τότε άφεύκτως θά περιορισθοδν αί όθνεΐαι έπιδράσεις έπί τήν 
πατρφαν μουσικήν τής Εκκλησίας μας, κατά μικρόν δέ θά άπο- 
κατασταθή έν πάση πληρότητι ή έν τή θείςι Λατρεία αμιγής χρη- 
σιμοποίησις τών παραδεδομένων μελών καί ή κατά τήν όρθήν 
παράδοσιν έκτέλεσις αύτών.Μακράν λοιπόν από τών έκκλησιαστι- 
κών στασιδίων αί ευρωπαϊκαΐ πολυφωνίαι. Δυνατόν νά τέρπουν 
τά ώτα τινών έκ τών τοδ πληρώματος. Πρέπει όμως όλοι νά άντι- 
ληφθοϋν οτι είς τόν ναόν δεν προσερχόμεθα διά νά εύχαριστή- 
σωμεν τάς αίσθήσεις καί νά τέρψωμεν τήν ακοήν, άλλά μέ συναι
σθήματα άλλοϊα έκείνων τά όποΐα διαθέτει ό είς αίθουσαν συναυ
λιών είσερχόμενος Είς τόν ναόν προσερχόμεθα έν ταπεινώσει 
καί συναισθήσει τών ιδίων μας άμαρτημάτων, μετανοοδντες δι’ 
αύτά καί έκζητοδντες τοδ Θεοδ τό έλεος. Πώς θά τό έπιτύχωμεν; 
Μέτάς «βοάς» τών χορωδιών ή μετά σεμνά μέλη τής έκκλησια-



στικής μας μουσικές; Είναι αυτονόητον ότι ô χορικός χαρακτήρ 
τής βυζαντινής μουσικής, όταν εύρίσκη τήν κατά τόν καλύτερον 
τρόπον έκδήλωσιν καί καλλιέργειάν του, δύναται νά προσφέρη 
τό παν εΐς τόν πιστόν άπό πλευράς μουσικής.

Διά τόν λόγον τούτον είναι ανάγκη όπως οί ίεροψάλται άπο- 
δυθοΟν εις άγώνα δημιουργίας βυζαντινών χορών παρ’ αύτοΐς. 
Γνωρίζομεν ότι τό τοιοΰτον δέν είναι εΰκολον. ’Απαιτεί και θυ
σίαν χρόνου, καί οικονομικήν τού ναοϋ έπιβάρυνσιν συνεπάγε
ται, άλλα και γνώσεις μουσικής προϋποθέτει. "Ομως πάντα ταύτα 
άξίζει τόν κόπον νά προσφερθοϋν διά τήν δημιουργίαν βυζαντι
νών μουσικών χορών. Ή  μονωδία, νομίζομεν, δέν προσιδιάζει 
πρός τήν έκκλησιαστικήν μας μουσικήν. Ή  μουσική μας είναι 
χορική, καί ό βυζαντινός μονοφωνικός χορός είναι έκεΐνος πού 
δύναται νά προσφέρη δ,τι έχει σήμερον άνάγκην ό έκκλησιαζό- 
μενος. Όπου υπάρχουν συγκεκροτημένοι τοιοΰτοι βυζαντινοί 
χοροί, ή έντύπωσις τήν όποιαν δημιουργούν είναι άρίστη, Πολ- 
λάκις δέ μοί παρεσχέθη ή εύκαιρία, ώς καί άλλοτε έγραφον, 
διά νά διαπιστώσω ιδίοις ώσίν τά άποτελέσματα τών έκάστοτε 
δημοσίων έμφανίσεων βυζαντινών χορών έξ ιεροψαλτών καί νά 
αισθανθώ τήν ώφέλειαν έκ τών τοιούτων έκδηλώσεων. "Οντως 
άσύγκριτος καί άφθαστος είναι ή ώραιότης τού βυζαντινού μέ
λους, όταν τούτο άποδίδεται άπό πειθαρχημένον χορόν. Δη
μιουργεί συναισθήματα κατανύξεως καί εύλαβείας μέσα είς τήν 
ψυχήν τού άκροατού. Αύτό ακριβώς πού χρειάζεται ό πιστός 
διά νά λατρεύση τόν Θεόν.

ε) Το πρόβλημα τής συ μ ψαλμωδίας

Ή  δημιουργία βυζαντινών χορών, τή έπιμελείςι μέν τών 
έκασταχοϋ ιεροψαλτών, τή χορηγία δέ τών οίκείων έκκλησια- 
στικών Συμβουλίων, δύναται σύν τή προόδω τοδ χρόνου νά συμ- 
πληρωθή διά τής εισαγωγής βαθμηδόν καί κατ’ όλίγον τής σ υ μ- 
ψ α λ μ ω δ ί α ς  κατά τήν Θ. Λατρείαν. Είναι όμολογουμένως 
άνυπολόγιστοι αί ώφέλειαι διά τούς πιστούς έκ τής εισαγωγής 
τού συστήματος τούτου, όπου βεβαίως αί συνθήκαι έπιτρέπουν 
τήν τοιαύτην πρωτοβουλίαν. Διότι θά πρέπει ευθύς έξ άρχής



νά λεχθή οτι ή συμψαλμωδία τονίζουσα «δεόντως τόν συλλο
γικόν χαρακτήρα τής Θ. Λειτουργίας» τότε συμβάλλει είς τήν 
πραγματικήν καί γνησίαν λειτουργικήν άναγέννησιν, όταν πλη
ροί ώρισμένας προϋποθέσεις, άνευ τών όποίων αποβαίνει έπί 
ζημία αύτής ταύτης τής Θ. Λατρείας.

Λί προϋποθέσεις αδται είναι αί έξής:
αα) Σταδιακή είσαγωγή τού θεσμοϋ, και μάλιστα άρχικώς 

δλως δοκιμαστικούς. Θά άπετέλει άφροσύνην εάν έπεδιώκετο ή 
είσαγωγή τής συμψαλμωδίας έν σχεσει πρός άπαντα τα ψαλλό
μενα μέλη ή έν σχέσει πρός άπαντας τούς ναούς. Πρέπει όπωσ- 
δήποτε νά προηγηθή μακρόν στάδιον προπαιδείας τού πληρώ
ματος, πράγμα δυσκολώτατον προκειμένου περί ναών μέ έναλλασ- 
σόμενον έκκλησίασμα ή μέ πιστούς μή δυναμένους όττοος άφο- 
μοιώσουν τήν σχετικήν προπαιδείαν. Τό έξελικτικόν τούτο στά
διον θά είναι όπωσδήποτε μακρόν και έπίπονον διότι προϋπο
θέτει έπιπόνους καί έπιμόνους προσπάθειας έκ μέρους των ύπευ- 
θύνων παραγόντων τής ένορίας πρός καλλιέργειαν τού έδάφους. 
Μεθ’ υπομονής όμως καί έπιμονής άναλαμβανόμενον τό τοιούτον 
έργον δόναται άσφαλέστατα νά άποδώση άποτελέσματα άριστα 
καί νά όδηγήση εις τήν καθιέρωσιν τής συμψαλμωδίας, πράγμα 
εύκταίον καί δξιον παντός έπαίνου.

ββ) Καθιέρωσις άπλοδ τρόπου άποδόσεως των μελών. 
Είναι φανερόν καί αύταπόδεικτον ότι ό λαός μόνον λίαν άπλά 
μέλη δύναται νά άποδώση συμψάλλων. Μέλη μέ γραμμάς δύσκο
λους κατά τήν έκτέλεσιν ή άγνώστους είς τό άπειρον λαϊκόν ούς, 
δέν δύνανται να άποτελέσουν τό άντικείμενον συμψαλμωδίας. 
*Αντιθέτως μέλη άπλά, πολλάκις καί μακροχρονίως έπαναλαμ- 
βανόμενα καί καταστάντα πλέον οικεία είς τόν έκκλησιαζόμενον 
λαόν, δύναται ευχερέστερον νά άποδίδωνται ύπ1 αυτού κατά τήν 
ώραν τής Θ. Λατρείας.

γγ) Καθοδήγησις τού συμψάλλοντος λαού. *Εάν άφεθή έκα
στος νά λέγη δ,τι. καί όπως θέλει τότε θά παύση ό ναός νά άποτε- 
λή ίερόν χώρον. ’Αντί κατανύξεως θά έπικρατήση σύγχυσις 
καί άταξία. Πρός άποφυγήν τοιούτων έκτρόπών είναι άπαραίτη- 
τον ό χορός ό Βυζαντινός, μέ έπικεφαλής τόν Ιεροψάλτην νά



προεςάρχη τοΰ μέλους, ό δέ λαός νά κατακολουθή όδηγούμενος 
εις τήν μελωδίαν άπό τήν διεύθυνσιν τοΰ ψάλτου. Είς τοΟτο θά 
ύποβοηθήση πρώτον μέν ή είς μέρος έμφανές έγκατάστασις τοϋ 
ιεροψάλτου, ώστε νά είναι όρατός άπό τό μέγιστον δυνατόν μέρος 
τοΰ πληρώματος, δεύτερον δέ ή διά τών καταλλήλων κινήσεων 
τών χειρών κατευθυνσις τοϋ λαοϋ διά τήν ταυτόχρονον άπό μέ
ρους πάντων έκτέλεσιν τών διαφόρων ύμνων. Όπου έφηρμόσθη 
τό σύστημα τής συμψαλμωδίας, κατέστη άναγκαία ή καθιέρωσις 
τής καθοδηγήσεως τοϋ λαοϋ πρός έπίτευξιν άρμονίας.

Ύπό τάς άνωτέρω προϋποθέσεις δύναται νά έπιτύχη ό θεσμός 
ούτος ό όποιος άναμφιβόλως και παραδοσιακός είναι καί εις τήν 
λειτουργικήν άναγέννησιν συμβάλλει. Βεβαίως είναι δύσκολον 
νά έπιτύχη εύθύς έξ άρχής ή εισαγωγή τής συμψαλμωδίας. Καί 
μάλιστα όταν πρόκειται περί ναών μέ πολυπληθές έκκλησίασμα. 
"Ομως άξίζει νομίζομεν τόν κόπον νά άναληφθή σχετική προ
σπάθεια. Έξ όσων έχομεν πληροφοριών ή σχετική σύστασις τοΰ 
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών κ,κ. 'Ιερωνύμου, περί' 
εισαγωγής όπου δει τής συμψαλμωδίας, έχει εϋρει άπήχησιν, εις 
τινας δέ Ϊερούς ναούς τών ‘Αθηνών καί δή εις τόν Καθεδρικόν, 
έχει αρχίσει ή σχετική προσπάθεια,. Φρονοΰμεν ότι διά τής συμ
ψαλμωδίας ό λαός διευκολύνεται είς τήν συνειδητήν συμμετοχήν 
του είς τήν όρθόδοξον λατρείαν. Άλλωστε είναι γνωστόν ότι τό 
άρχαΐον σύστημα τής άποδόσεως τών δμνων έν τή Καθολική 
Έκκλησίφ, τή άδιαιρέτω καί άρχεγόνφ, ήτο άκριβώς τοϋτο.

Διά τούς τυχόν άμφισβητοϋντας τήν άρχαιότητα καί γνησιό
τητα τοϋ θεσμού, ύπενθυμίζομεν ότι τό πάλαι οί ύμνοι έψάλλοντο 
άντιφωνικώς τό δέ πλήθος «ξυνηπήχει έν συμφωνίφ». Μαρτυρίαι 
άψευδεις πατέρων τής Εκκλησίας ήδη άπό τών Άποστολικών 
χρόνων έπιβεβαιοϋν τοϋ λόγου το άσφαλές. Κατά τάς άρχαίας 
μαρτυρίας σύμπας ό λαός έψαλλε τό «Αλληλούια», τό «Κύριε 
έλέησον», τό «Παράσχου Κύριε» κλπ. Κατά τόν Νικ. Καβά- 
σιλαν «άπέρχεται μέν ό ίερεύς, πληροϋσι δέ τό παν οί περιε- 
στώτες, τά θεόπνευστα τών ιερών προφητών φδοντες ρήματα». 
Κατά δέ τόν Μ. Βασίλειον: «Πάντες κοινή ώς έξ ένός στόμα
τος και μιας καρδίας τόν τής έξομολογήσεως ψαλμόν άναφέ- 
ρουσι τώ Κυρίω». Βαλσαμών μάλιστα ό μέγας τών Κανόνων,



έρμηνευτής ύπομνηματίζων τόν ια' Κανόνα τής έν Λαοδικείρ 
Συνόδου έπάγεται: «Τό γάρ συμψάλλειν καί λαϊκούς έπ’ έκκλη- 
σίαις ού κεκώλυται» (Ράλλη—Ποτλή: Σύνταγμα.... τ. Γ' σ. 484). 
Παρ’ ήμϊν, καθώς γνωρίζομεν, πρώτος ô 1. Σακελλαρίδης είσή- 
γαγε τήν συμψαλμωδίαν δίδων αύτός τό σύνθημα τής ένάρξεως 
ή μέ ένα έλαφρόν τής ράβδου του κτύπημα ή μέ ένα προστακτικόν 
«έμπρός» ή καί μέ άμφότερα. Καί τό έκκλησίασμα συνέψαλλε 
τά άντίφωνα π.χ. καί τά λοιπά λειτουργικά, τάάκροστίχια και τά 
έφύμνια συνήθως. Είς τούς δρθρους δέ τήςΜ. Έβδομάδος ό λαός 
συμμετεΐχεν είς τήν ψαλμωδίαν, όπως άκριβώς γίνεται καί 
σήμερον κατά τήν στιγμήν πού ψάλλονται τά «έγκώμια» κατά τόν 
Όρθρον τοϋ Μ. Σαββάτου. (Γερ. Βαγγελάτου èv «Ριζάρειος 
Εκκλησιαστική Σχολή. Πανηγυρικός Τόμος, έπί τή 125ετηρίδι» 
σ. 648). Οί είδότες δέ είναι είς θέσιν νά μαρτυρήσουν διά τήν 
θρησκευτικήν έξαρσιν καί κατάνυξιν, ήν έδημιούργει τότε ή ύπό 
τοιαύτας συνθήκας είσαχθεϊσα καί έφαρμοσθεΐσα συμψαλμωδία. 
Είρήσθω δ’ έξ άλλου ότι πολλαί όρθοδοξοι σλαυικαί Έκκλη- 
σίαι έχουν έν χρήσει τήν συμψαλμωδίαν.

ΕΙς τόν διατυπούμενον ύπό τινων φόβον περί βαθμιαίας 
άχρηστεύσεως κλασσικών βυζαντινών μαθημάτων διά τής εισα
γωγής τής συμψαλμωδίας, ήτις εύνοεΐται μόνον διά τής χρήσεως 
απλών μουσικών μελών, θά εΐχομεν νά παρατηρήσωμεν ότι δέν 
ύφίσταται τοιοΟτος φόβος διότι άφ* ένός μεν ή συμψαλμωδία 
δέν δύναται νά έπεκταθή έφ’ όλων τών ύμνων τής Λατρείας μας, 
άφ’ ετέρου δέ οί βυζαντινοί χοροί δέν πρόκειται νά καταργη- 
θοϋν. Ουτω παραμένουν πολλαί εύκαιρίαι πρός έκτέλεσιν παρα- 
δοσιακών μελών έν τε τοίς έσπερινοΐς καί όρθροις καθώς καί έν 
αύτή τή Θ. Λειτουργά?.

στ) Ή  άπόδοσις τού νοήματος. Προϋποθέσεις

Διά τήν όρθήν καί καλήν τών ύμνων έκτέλεσιν σημασίαν 
μεγίστην κέκτηται ή προσπάθεια πρός άπόδοσιν τού ν ο ή μ α 
τ ο ς  τών ψαλλομένων.

Τό νά ψάλλη τις μέ νόημα δέν είναι εΰκολον πράγμα. Ά π’ 
έναντίας καί δύσκολον είναι καί πολυσύνθετον.



1) Προϋποθέτει κατ’ άρχήν ίκανάς γραμματικός γνώσεις. 
Είναι αύτονόητον ότι άγράμματος ή όλιγογράμματος ιερο
ψάλτης κατακρεουργεί τό νόημα τών ύμνων, μή δυνάμενος 
νά άποδώση καλώς έκεϊνο τό όποιον δέν κατανοεί. Υπάρχουν 
διασκεδαστικά έπί τοΰ προκειμένου Ιστορήματα και διηγή
σεις, σχέσιν έχουσαι πρός τήν ύπό παλαιοτέρων ίδίςι ιερο
ψαλτών έν χωρίοις, ώς έπί τό πλεΐστον διακονούντων, 
μεταλλαγήν του νοήματος του ύμνου, είτε διά μετατοπίσεως 
τής στίξεως, είτε δι’ άδεξίου χωρισμού λέξεων ή συλλα
βών, είτε διά.,.διορθώσεως τής ώς έσφαλμένης έκλαμβανομένης 
λέξεως έπί τό... καλλιεπέστερον, κατά τήν κρίσιν πάντοτε τοϋ 
άδαώς ψάλλοντος. (Π.χ. Τό «κ ο ϋ φ ο ι πρός τήν άνω πορείαν 
μετίωμεν», διωρθώθη είς «κ ο υφ  ο ί πρός...», ή τό «Θεός Κύριος 
καί έ π έ φ α ν ε ν  ήμϊν» εις «Θεός Κύριος καί έ π έ θ α ν ε ν  ήμϊν», 
ή τό «εί ήθέλησας θυσίαν, έδωκα άν....» είς «εΐ ήθέλησάς θυ
σίαν έδωκα, άν...» ή τό «Χριστός άνέστη... θανάτφ θάνατον 
πατήσας» είς «Χριστός... θανάτφ θάνατόν πα τήσας καί», ή τό 
«Καί νόμον έκπληρών, περιτομήν...» εις «Καί νόμον έκπληρών 
περιτομήν, Θελήσει...» ή τό « Θ ί α σ ο ν  συγκροτήσαντας» είς 
« θ ι ά σ ο ν  συκροτήσαντας» ή τό «μείνωμεν Χ ρ ι σ τ ό ν  βλέ- 
ψαι» είς «μείνομεν Χ ρ ί σ τ ο ν  βλέψαι». Τοιουτους παρατονι- 
σμούς καί λοιπάς τής έννοιας άλλοιώσεις ήκουέ τις συχνάκις 
κατά τό παρελθόν. Σήμερον, τουλάχιστον εις τάς πόλεις, τό φαι- 
νόμενον τείνει νά έκλειψη χάρις εις τήν ύψηλήν μορφωτικήν 
στάθμην τών ψαλτών, είς τό έκπολιτιστικόν εργον τών μουσικών 
μας Ιδρυμάτων καί είς νεωτέρας μουσικώς βυζαντινός έκδόσεις, 
αϊτινες άπήλειψαν τήν έν παλαιοϊς μουσικοϊς βιβλίοις παρατη- 
ρουμένην παρατονίαν ή άρρυθμίαν ένίων λέξεων. Ό  πολύς Σακελ
λαρίδης παρετήρει σχετικώς: «Ai βάσεις τής σημερινής έκκλη- 
σιαστικής μουσικής είναι αί τής αρχαίας έλληνικής, ή μακραίων 
όμως δουλεία διέστρεψε τά μέλη ταύτης, καί σήμερον σώζονται 
μέλη άρρυθμα και παράτονα. Καί ακούει κανείς τούς ψάλτας 
μας νά λέγουν, χωρίς νά θέλω νά έπιρρίψω τήν εύθύνην εις αύτούς* 
Θιάσον συγκροτήσαντας πνευμάτικον στερέωσον, άντί Θίασον 
συγκροτήσαντας πνευματικόν-στερέωσον. Λοιπόν πώς είναι δυ
νατόν νά είναι αύτή αυτή ή Μουσική τού Βυζαντίου;» (έν Έκκλη-



σία τ. IΖ' σ. Π). Ό  δέ Κ. Παπαδημητρίου διεπίστου: «Είμαι 
ευτυχής δυνάμενος νά διαπιστώσω δτι τά άνωτέρω εσφαλμένα 
παραδείγματα, ειλημμένα κατά τό πλεΐστον έκ τών έκδόσεων 
Ίωάννου Πρωτοψάλτου, είναι όρθώς συντεθειμένα έν τφ Στι- 
χηραρικφ Άναστασιματαρίω καί Είρμολογίω Πέτρου Πελοπον- 
νησίου, μελίσαντος έπι τή βάσει τφν παλαιοτέρων μελοποιών, 
έχόντων ύπ’ δψει τά άρχικά κείμενα» (ένθ’ άνωτ. σ. 12). Έκ τών 
όσων δέ καί ήμεϊς έχομεν ύπ’ δψει, είς τά έν χρήσει μουσικά 
βυζαντινά βιβλία καταβάλλεται σύντονος προσπάθεια έκ μέρους 
έκδοτων διά τήν διόρθωσιν σφαλμάτων στίξεως κλπ. πρός διά- 
σωσιν ακεραίου τοϋ νοήματος τών ύμνων. Επομένως οί άπό δι- 
φθέρας σήμερον ψάλλοντες ίεροψάλται δέν διατρέχουν τόν κίν
δυνον παρατονισμών καί άλλων παραλλαγών τών νοημάτων. 
’Απομένει νά τονισθή ή σημασία τής γραμματικής παιδείας τών 
Ιεροψαλτών, ήτις άναφαίνεται κυρίως εις τάς περιπτώσεις έκείνας, 
καθ’ ας δέν έξαρτώνται έκ τού βιβλίου οί ψάλλοντες. Θά έλεγον 
δτι, ύπό τάς σημερινός συνθήκας άπαιτεϊται άπαραιτήτως τδ 
’Απολυτήριον Γυμνασίου.Μέ τό έφόδιον τούτο θά δικαιοΰταί τις 
νά άναμένη άπό τον Ιεροψάλτην νά κατανοή πρώτος αυτός τά 
ύπ’ αύτοΰ ψαλλόμενα, ώστε έπειτα νά τά καθιστά προσιτά καί 
κατανοητά και είς τόν λαόν. Τοΰτ’ αύτό συμβαίνει καί κατά τήν 
άπαγγελίαν τών αναγνωσμάτων είτε τού Εσπερινού, είτε κατά 
τήν Θ. Λειτουργίαν τοϋ ’Αποστόλου. Τά κείμενα ταΰτα, γεγραμ- 
μένα εις γλώσσαν άρχαιοπρεπή, άπαιτοΰν ίκανάς γνώσεις, έκ 
μέρους τού άπαγγέλλοντος, τών κανόνων τής στίξεως προκει- 
μένου νά άποδοθοΰν είς τήν έντέλειαν. Είναι άπαράδεκτον, τού- 
λάχιστον διά τάς πόλεις, ένθα οί έκκλησιαζόμενοι είναι ώς έπι τό 
πολύ κάτοχοι ύψηλής μορφώσεως, νά άκούωνται τά άποστολικά 
άναγνώσματα παραπεποιημένά έν πολλοϊς, λόγω τής κατωτέρας 
προφανώς μορφώσεως τού άναγνώστου. Ή  έμμελής άπαγγελία 
έπιτυγχάνει τοϋ σκοποΰ της όταν παρέχη τήν δυνατότητα εις 
τούς άκροατάς νά κατανοούν τάς έννοιας τού άναγνώσματος. 
Διά τόν λόγον δέ άκριβώς τούτον καί έπιβάλλεται όπως τό Άπο- 
στολικόν κυρίως άνάγνωσμα μή ψάλληται πομπωδώς καί περι- 
στρόφως, άλλ’ άπαγγέλληται έμμελώς μέν άλλά μετά σαφηνείας 
καί σεμνότητοςπαρέχον ούτω είς τούς άκροατάς του τήνεύκαι-



ρίαν συμμετοχής εις τάς έν αύτφ διατετυπωμένας ίδέας καί 
ύψηλάς έννοίας.

Είς τήν έν προκειμένφ μορφωτικήν άνοδον τών νέων Ιερο
ψαλτών πολλά θά εϊχον νά προσφέρουν αί Σχολαι βυζαντινής 
μουσικής. Τό μάθημα τής απαγγελίας τών έκκλησιαστικών κει
μένων δέν είναι δευτερεϋον. Δύναται να συντελέση κατά πολύ είς 
τόν καταρτισμόν τών μαθητών ώστε ότε άργότερον θα καταλά
βουν τήν υπεύθυνον θέσιν τού ιεροψάλτου νά δύνανται νά άπαγ- 
γέλλουν όρθώς καί νά άποδίδουν καλώς τά ύπ* αύτών άναγ*γνω- 
σκόμΒνα καί ψαλλόμενα. Ένθυμούμεθα ότι ότε κατά τό παρελ
θόν, διετελούμεν μαθητής τής Σχολής βυζαντινής μουσικής τού 
Ωδείου ’Αθηνών ό καθηγητής τής άπαγγελίας αείμνηστος Γιάγ- 
κος Άργυρόπουλος άφοΰ άνέλυεν είς τούς μαθητάς τό νόημα 
ψαλμών ή άποστολικών άναγνωσμάτων, κατήρτιζεν έν συνεχείςι 
τούτους είς τήνόρθήν άπόδοσιν τού νοήματος έπισημαίνων τά 
σημεία ένθα έπεβάλλετο ισχυρότερος τονισμός τής συλλαβής, 
ή όξύτερος τόνος τής φωνής άναλόγως έκάστοτε πρός τήν 
άποδιδομένην έννοιαν ή λέξιν. Ό  χρωματισμός τής φωνής, ή 
ποιοτική ρύθμισις τού τόνου καί άλλα συναφή συντελούν τά μέγι
στα είς τήν άπόδοσιν τού νοήματος. Ένθυμούμεθα δέ άκόμη όπό- 
σην δυσκολίαν τότε άντιμετώπιζον συνάδελφοι μαθηταί όλιγο- 
γράμματοι, προκειμένου νά άφομοιώσουν τά διδασκόμενα καί νά 
άποδώσουν τήν έννοιαν τού ψαλμοϋ ή τού ύμνου. Ή το μία κα
θαρά ματαιοπονία δι* αυτούς ή τοιαύτη προσπάθεια. ’Αγνοούντες 
τους κανόνας τής γλώσσης, εύρίσκοντο έν άδυναμία τού νά τονί
σουν όρθώς τάς λέξεις, νά έφαρμόσουν τάς στίξεις καί γενικώς 
νά βοηθήσουν είς τήν κατανόησιν τού ύμνου. Πρώτιστος δθεν, 
άπαραίτητος τυγχάνει ή μορφωτική καί γραμματική κατάρτισις 
τών μελλόντων Ιεροψαλτών, ή τελεία κατά τό δυνατόν γνώσις 
ύπ* αύτών τών κανόνων τής στίξεως καί ή άρτία έννοιολογική 
αύτών διείσδυσις είς τό νόημα τών μελών, προκειμένου ίνα ταύτα 
αποδίδονται έκάστοτε κατά τόν πλέον πρόσφορον καί προσή
κοντα τρόπον.

Ή  κατά τήν άπόδοσιν τών λειτουργικών ύμνων τής Εκκλη
σίας έκφαινομένη μουσική τέχνη πρέπει νά έκτείνεται μέχρι 
σημείου, καθ’ δ δέν θά παραβλάπτεται τό ούσιαστικόν μέρος



τών ύμνων τούτων, ήτοι τό υψηλόν αυτών περιεχόμενον. Μουσι
κή ή όποία έπικαλύπτει τήν ούσίαν τών ύμνων και άπείργει τούς 
πιστούς τής άπολαύσεως τών νοημάτων αύτών δέν θητεύει είς τόν 
μέγαν προορισμόν τηςάλλάκαταντάάπλοϋν άκρόαμα μή έμποιοϋν 
είς τήν ψυχήν «σώφρονα λογισμόν» όπως λέγει ό Μέγας Βασί
λειος (P.G. 29,213 Β). Κατά τόν Χρυσόστομον δέον ό Ιερο
ψάλτης να νοή Û λέγει καί να δύναται αύτά «και έτέροις έρ- 
μηνεύσαι, μετά συνέσεως είπειν καί διδάξςο τούς ακούοντας». 
Τό νόημα των ύμνων είναι άνάγκη να μετοχετεύεται είς τούς 
πιστούς. Διότι μόνον ή κατανόησις αύτοϋ καταξιώνει πλήρως 
τήν όρθόδοξον Λατρείαν. «Ούκ έστι θέατρον ή Εκκλησία ΐνα 
προς τέρψιν άκούωμεν» παρατηρεί ό ιερός Χρυσόστομος (P.G. 
49,58) άλλ’ είναι τόπος ένθα όχι απλώς ανάγονται αί ψυχαί πρός 
τόν Θεόν, άλλα τοϋτ* αύτό ένουνται μέ αύτόν, άποβαίνει «πε~ 
δίον συναντήσεως Θεού καί άνθρώπων έν τή μύστη ριακή ζωή 
τής Εκκλησίας» (Γ. Μεταλληνοΰ-: 'Αρμόνιον καί όρθόδοξος 
πνευματικότης).

2) Ή  δευτέρα προϋπόθεσις, μετά τήν γραμματικήν κατάρτι- 
σιν τοϋ ψάλλοντος, πρός άπόδοσιν τού νοήματος τών ύμνων είναι 
ή άρίστη γνώσις τοΰ μουσικού μέλους. Τσως φανή πως περίεργος 
ό όρος ούτος. "Ομως είναι άπαραίτητος. Ή  άρίστη γνώσις τού 
μέλους παρέχει είς τόν ψάλλοντα τήν ευχέρειαν νά κινήται άνέ- 
τως μέσα είς τά πλαίσια τοΰ ήχου καί νά ρυθμίζη έκάστοτε τό 
μέλος κατά τοιούτον τρόπον ώστε νά διασώζεται πάντοτε ή έννοια 
τού ύμνου, έν άνάγκη καί διά στιγμιαίας παρεκκλίσεως άπό τής 
παραδεδομένης μουσικής γραμμής. Τούτο συμβαίνει διά τόν 
λόγον ότι οί ίεροί ύμνωδοί κατέβαλον μέν πρώτοι πάσαν πρό- 
votav πρός διάσωσιν άκεραίας τής έννοίας τού ύμνου. "Ομως 
ενίοτε, μεταγενέστεροι ίδίςι ποιηταί, προσαρμόσαντες τούς στί
χους των πρός τι μουσικόν πρότυπον (προσόμοιο) διέλαθον τοϋ 
μέτρου, πράγμα δπερ άπαιτεϊ μεγίστην προσοχήν έκ μέρους τού 
έκτελεστοΰ, ώστε ή τονιζομένη συλλαβή νά κείται πάντοτε είς 
τήν θέσιν, ούδέποτε δέ εις τήν άρσιν. Άναφέρομεν ώς παράδειγ
μα τό «Σταυρέ πανσεβάσμιε...». Ή  πρώτη συλλαβή «Σταυ» κείται 
είς τήν θέσιν. Ό  άπειρος ιεροψάλτης, έπακριβώς έφαρμόζων



τήν έπΓ τοϋ « Όλην άποθέμενοι» στηριζομένην μουσικήν γραμ
μήν, θά έκτελέση «Σταϋρε πανσεβάσμιε...». Ή  δουλική έξάρτη- 
σις άπό τοϋ μέλους όδηγεϊ είς τάς περιπτώσεις ταύτας είς 
άλλοίωσιν τής έννοίας τοϋ ύμνου. Ή  δυσκολία είναι μεγαλυτέρα 
εις τα προσόμοια ή είς τά Ιδιόμελα. Καί τοΰτο διότι είς τα προσό- 
μοια ύπάρχει έκ τών προτέρων γνωστή ή γραμμή τοϋ μέλους, 
ήτοι τό μουσικόν ύπόδειγμα συμφώνως πρός τό όποιον θά 
πρέπει να ψαλοϋν διάφοροι εις τό αυτό μέτρον γεγραμμένοι 
ΰμνοι. Ή  δυσκολία κυρίως έγκειται είς τήν άκριβή προσαρμο
γήν τών λέξεων τοϋ νέου ύμνου πρός τά μελικά καί τονικά μέτρα 
τοϋ προτύπου. Άλλα τοϋτο δεν είναι πάντοτε εΰκολον νά γίνη 
είς άς περιπτώσεις άναφέρομεν ανωτέρω, ένθα ή ταύτισις ή άπό- 
λυτος κατά τήν πορείαν τοΰ μέλους πρός τόν τονικόν ρυθμόν 
τοϋ προτύπου παρακωλύεται ένίοτε είτε έκ τίνος πλεοναζούσης 
συλλαβής, είτε έκ τίνος διαφορετικού τονισμοϋ τής λέξεως με- 
ταβάλλοντος τήν θέσιν είς άρσιν καί τάνάπαλιν. Ή  άρίστη κα- 
τάρτισις τοϋ ψάλτου έν προκειμένη άποτελεί απαραίτητον προϋ
πόθεσήν διά τήν διόρθωσιν τών κακώς κειμένων. Πρός τοϋτο θά 
έδει νά προηγήται μία προπαιδεία τοϋ ψάλτου έν σχέσει πρός 
τα ύπ’ αύτοϋ ψαλλησόμενα μαθήματα ή μέλη ώστε νά είναι δεόν
τως παρεσκευασμένος καί ώς πρός τό μέλος καί ώς πρός τό πε
ριεχόμενον καί τό νόημα τοϋ ύμνου. "Οταν ό ψάλτης διά πρώτην 
φοράν άντικρύζη τόν ύμνον καί ώς έννοιαν καί ώς μέλος κατά 
τήν στιγμήν καθ’ ήν έκτελεΐ τοϋτον, είναι ένδεχόμενον ή μάλλον 
βέβαιον ότι τήν προσοχήν του έπισπς τό μέλος αύτό καθ’ έαυτό, 
ένφ τό νόημα διεκφεύγει τής προσοχής του. Τοιαϋτα μέλη 
ψαλλόμενα prima vista θά έλεγον, παριστοϋν έν πολλοίς τόν 
Ιεροψάλτην ώς αύτοσχεδιάζοντα ή καί συλλαβίζοντα ενίοτε έν 
τή προσπαθείς του νά έκτελέση τήν άγνωστον είς αύτόν μελωδίαν 
καί ταύτοχρόνως νά άποδώση καί τό νόημα τοΰ ύμνου. Τοϋτο 
συμβαίνει συνήθως είς τούς έσπερινούς ή είς τά ίδιόμελα μεγά
λων έορτών, οτε τά τροπάρια δεν είναι έπαρκώς γνωστά, ώς εκεί
να τών Κυριακών. Διά τοϋτο ό καλός ιεροψάλτης έγκαίρως θά 
προετοιμάση έαυτόν μεριμνών διά τήν άσκησιν αύτοϋ είς τε τήν 
μουσικήν γραμμήν, καί είς τό περιεχόμενον τοΰ ύμνου. Μέ τόν 
τρόπον αύτόν θά διαθέτη ποίάν τινα άνεξαρτησίαν καί εύχέρειαν



προκειμένου είς δεδομένην στιγμήν να προσαρμόση την μουσι
κήν γραμμήν πρός τό νόημα τού τροπαρίου καί νά μή δποτάξη 
τό νόημα είς τό μέλος.

’Αλλα καί άπό άλλης έπόψεως ή μουσική κατάρτισις τού 
Ιεροψάλτου διευκολύνει τήν κατανόησιν τού ύμνου. Καί τούτο 
διότι ό καλάς κατηρτισμενος Ιεροψάλτης είναι είς θέσιν νά 
έκτελέση έπακριβώς καί έπιτυχώς τά λεγάμενα σημεία ποιότητος 
τής βυζαντινής μουσικής, άτι να προσδίδουν έξαίρετον και Ιδιά- 
ζον κάλλος είς τήν μελωδίαν άλλά καί σκοπόν έχουν νά έξάρουν 
τά νοήματα τών ύμνων. Τά σημεία ποιότητος τιθέμενα είς τήν 
πρέπουσαν θέσιν καί κατά γράμμα έκτελούμενα διευκολύνουν τά 
μάλιστα τήν κατανόησαν τού περιεχομένου τού ύμνου. Καί τούτο 
άκριβώς συνηγορεί ύπέρ τής άπόψεως ότι οί Ιεροί όμνογράφοι τής 
Εκκλησίας μας, οίτινες ταυτοχρόνως ήσαν καί μελωδοί, δέν ύπέ- 
τσξαν τό νόημα είς τήν μουσικήν, άλλά άντιθέτως έμερίμνησαν 
διά τήν διάσωσιν άκεραίου τού νοήματος τούτου διά τής εισαγω
γής είδικών σημείων êv τή βυζαντινή παρασημαντική, δ»5 ών 
τονίζονται είδικώτερον ώρισμέναι συλλαβαί, έξαίρεται παθητι
κός ή άπόδοσις άλλων, διά λικνισμάτων δέ έλαφρών τής φω
νής άποδίδεται έπιτυχώς τής λέξεως ή έννοια καί ούτω πως ό 
πιστός διευκολύνεται είς τό νά έννοήση πλήρως τού λειτουργι
κού ύμνου τό ύψηλόν περιεχόμενον καί τούτοχρόνως νά άνυψώ- 
ση νούν καί καρδίαν πρός τόν Θεόν.

Έν τή πράξει βεβαίως άπαιτεϊται μεγίστη προσοχή διά τόν, 
κατά τήν συμμόρφωσιν πρός τά σημεία ποιότητος, περιορισμόν 
τού Ιεροψάλτου έντός τών πλαισίων τής σοβαρότητος καί τής 
εύπρεπείας. Έχομεν έπί τού σημείου τούτου τονίσει τά δέοντα 
έν τοΐς πρόσθεν. Άνευ χειρονομιών καί μορφασμών πρέπει νά 
έκτελώνται τά σημεία τούτα, ή δέ φωνή άβιάστως έξερχομένη 
τού λάρυγγος νά άποδίδη κατά τό δυνατόν τό νόημα.

3) Μία τρίτη προύπόθεσις τής καλής άποδόσεως τού νοήμα
τος τού ύμνου ύπό τού Ιεροψάλτου, παραλλήλως πρός τήν γραμμα
τικήν καί μουσικήν του κατάρτισαν, είναι καί τό νά κατανοή 
πρώτος 0 Ιεροψάλτης τό περιεχόμενον τού 6π* αύτοΰ άποδιδομέ- 
νου ύμνου έν τή έννοίςι τής προσωπικής καί συνειδητής συμμε-



τσχής αύτοϋ πρώτου είς τήν Λατρείαν, καί μή περιορισμού του 
είς μίαν Απλήν «έπαγγελματικήν» άπάσχόλησιν, ή όποία στερεί
ται τού βαθυτέρου ύποστρώματος τής πνευματικότητας καί κατά 
συνέπειαν τοΟ κυριωτέρου έρείσματος πρός έπίτευξιν τής λειτουρ
γικής Αναγεννήσεως. Πρέπει μέ άλλους λόγους ό Ιεροψάλτης 
νά προσεύχεται πρώτος αύτός,δίδων οδτω τό σύνθημα άλλα καί τό 
καλόν παράδειγμα τής Αφοσιώσεως είς τό ίερόν του εργον. Δυ
στυχώς ένίοτε ό νοϋς τών Ιεροψαλτών δέν είναι είς τήν. έννοιαν 
τών ψαλλομένων άλλά περισπάται ότέ μέν είς τήν μέριμναν πρός 
έκλογήν τού καταλλήλου τόνου, ότέ δέ είς τήν άγωνίαν πρός έπι- 
τυχή καί συγχρονισμένην έκτέλεσιν ύπό τού χορού τών ύμνων* 
ότέ δέ και είς άλλας σκέψεις. Εφαρμόζεται δηλαδή έκεϊνο πού 
όμολογεϊ ό ίερός συγγραφεύς τής Παρακλητικής: «Πολλάκις τήν 
ύμνωδίαν έκτελών, εύρέθην τήν αμαρτίαν έκπληρών, τή μέν 
γλώσση άσματα φθεγγόμενος, τή δέ ψυχή άτοπα λογιζόμενος..». 
Έχομεν και άλλοτε τονίσει πόσον συμβάλλει ή προϋπόθεσις 
αύτη είς τήν όρθήν άπόδοσιν τού νοήματος. Δέν νομίζομεν ότι 
ένδείκνυται νά έπιμείνωμεν έπί τοϋ σημείου τούτου, πολλφ 
μάλλον, όσω ή συνεχώς άνερχομένη ποιοτική στάθμη τού ίερρ- 
ψαλτικοΟ στοιχείου, ίδίφ είς τάς πόλεις, έγγυάται περί τής πλη- 
ρώσεως και τού όρου τούτου, έκ τών ών ούκ άνευ διά μίαν πραγμα
τικήν Αναγέννησιν είς τόν χώρον τής Λατρείας μας,

4) Τήν κατανόησιν τών ύμνων ευνοεί περαιτέρω καί ή A π λ ό- 
τ η ς τών μουσικών μελών. Τά άργά καί πολύπλοκα μέλη, έκτός 
τού ότι δέν διασώζουν τήν γνησίαν παράδοσιν τής Βυζαντινής 
Μουσικής, διά τής έπαναλήψεως τών μουσικών φθόγγων, τής 
στρυφνότητΟς αύτών καί τών Απαραιτήτων φωνητικών παρεκτά
σεων Οποτάσσουν τήν ούσίαν είς τόν τύπον καί τό νόημα είς τήν 
μουσικήν γραμμήν, μέ Αποτέλεσμα οί πιστοί νά παραμένουν Αμέ
τοχοι τών ύψηλών έννοιών τής Αφθάστου είς σόλληψιν όρθοδό- 
ξου ύμνογραφίας. Κατά τόν Ζιγαβηνόν τά μέλη τής έκκλησιαστι- 
κής μας μουσικής δέον νά είναι «οίκονομικά» καί «άτεχνα»; 
Καί ώς «οίκονομικά» νοούνται τά έχοντα άμεσον σχέσιν πρός τό 
μυστήριον τής σωτηρίας μας, δπερ διά τής ένσάρκου οικονομίας 
τού Κυρίου καί τής θυσίας αύτοΰ τελειούται, ώς «άτεχνα» δέ τά



απλά, ήτοι τά απηλλαγμένα έξεζητημένης τεχνικής έπενδύσεως. 
Τα μή άπλά μέλη ούδένα σκοπόν ύπηρετοϋν άντιθέτως μάλιστα 
άρνητικώς συμβάλλουν είς τήν μή κοινωνίαν καί μετοχήν τοϋ 
πιστοΟ είς τά μεγάλα τής Εκκλησίας μας πιστεύματα. Οί πιστοί 
δυσανασχετούν όσάκις παρεκτείνονται τά μέλη καί θυσιάζεται 
τό νόημα είς τήν μουσικήν τέχνην. Καί άς μή έκλαμβάνεται ώς 
άπειρία καί έλλειψις τεχνικής ίκανότητος ή έκ μέρους ιεροψάλ
του τινός άποφυγή έκτελέσεως στρυφνών μαθημάτων έν όορςι Θ. 
Λατρείας. ’'Ας τό κατανοήσωμεν όλοι ότι ή ώρα αύτή δέν προ
σιδιάζει εις άκαίρους καί άτοπους έπιδείξεις, άλλ’ είναι ώρα 
συντριβής καί κατανύξεως. Δέν εχει σημασίαν τί μάς αρέσει. Ση
μασίαν έχει τί πρέπει να γίνη. Οί φίλοι πιστοί οί έκ τής ’Ανατο
λής καταταγόμενοι, έκ Μ. Ασίας ή Κωνσταντινουπόλεως προερ
χόμενοι, είναι ένδεχόμενον νά άρέσκωνται είς ό,τι τό ύπενθυμί- 
ζον είς αυτούς παιδικός άναμνήσεις έκ τής χαμένης πατρίδος, 
ή φέρον κατά νοϋν των είς άκοάς των προσιτά καί οίκεΐα μέλη. 
Τό πρόβλημα όμως είναι έάν τά μέλη αύτά είναι τά γνήσια βυ
ζαντινά. Διότι είναι βέβαιωμένον ότι λόγω τής μακραίωνος δου
λείας τοϋ Έθνους στοιχεία ξενικά έπιδράσαντα καί έπί τής μου
σικής μας διέστρεψαν τόν άκραιφνή της έλληνικόν χαρακτήρα 
μέχρι σημείου τινός καί κατέστησαν τά μέλη έν πολλοϊς άγνώρι- 
στα. Οί «άμανέδες» λ.χ. δέν αποτελούν μέρος ή εκφρασιν τοϋ γνη
σίου βυζαντινοϋ μέλους. Διά τόν λόγον δέ τοϋτον είναι άνάγκη 
νά γίνη ό,τι πρέπει προκειμένου νά άποκαθαρθοϋν τά μέλη 
άπό τά «έπείσακτα» στοιχεία, τά όποια ώς έλαφρά κόνις έχουν 
έπικαθήσει έπ’ αυτών άλλοιοϋντα πως τήν γνησίαν μορφήν αυτών.

Ή  άπλότης τοϋ μέλους έξυπηρετεΤ καί άλλον τινα σκοπόν: 
-άπαλλάσσει τόν Ιεροψάλτην άπό περιττός φωνασκίας αί όποίαι 
μάλλον πρός... τό άκουσθήναι ύπό τών άνθρώπων γίνονται. 
Κραυγαί διάτοροι καί «βοαί άτακτοι» είναι αύστηρώς άπηγορευ- 
μέναι είς τούς ίεροψάλτας ύπό τών Κανόνων τής ’Εκκλησίας. Αί 
είς τήν διά πασών φωναΐ καταπνίγουν πάσαν πνευματικήν Ικμά
δα καί Αναστέλλουν τήν κατανυκτικήν άτμόσφαιραν. Κατάνυξις 
καί φωναί ύψηλαΐκαί«μεγάλαυχοι» είναι πράγματαΑσυμβίβαστα. 
Τήν κατάνυξιν δημιουργεί συντηρεί καί προάγει ή σεμνότης τοϋ 
ύφους τοϋ τε λειτουργού καί τοϋ ιεροψάλτου. Άδικοϋν όμολογου-



μένως τόν έαυτόν των όσοι έκ τών παραγόντων τούτων άπολύουν 
όλόκληρον τής φωνής των τήν δύναμιν καταστρέφοντες ούτε* 
ό,τι θεωρείται άπαραίτητον καί ύπο βλητικόν διά τόν σκοπόν τής 
προσευχής καί τής «έν πνεύματι και άληθείφ» λατρείας τού Θείου. 
Τός περιττός «κενοφωνίας» καθιστά επί μάλλον καί μάλλον πε
ριττός καί ή μικροφωνική έγκατάστασις εις τούς ναούς, ήτις 
έπιτρέπει νό άκούωνται εόκρινώς καί τό είς χαμηλόν τόνον έκτε- 
λούμενα μέλη. Μάλιστα τός δυνατός φωνός άλλοιώνει συνήθως 
τό μεγάφωνον κατά τρόπον φοβερόν, άναμεταδίδον ταύτας άγνω- 
ρίστους έπί τό χείρον έπί προφανεΐ βλάβη καί τοΟ έκτελεστοΰ καί 
τού άκροατοΰ. Τό ψαλτήριον δέν είναι βήμα επιδείξεως. Είναι 
δεύτερος άμβων προωρισμένος καί ούτός νό διδάσκη τόν λαόν. 
Τά λειτουργικά μας κείμενα είναι μνημεία τοϋ λόγου καί περιέ
χουν άφθονον κατηχητικήν, δογματικήν, λειτουργικήν καί ήθι- 
κήν ύλην, τήν όποιαν όφείλομεν νό καθιστώμεν προσιτήν είς τόν 
λαόν.

Ιεροψάλτης έπιδιδόμενος εις «άτάκτους βοός» δέν παραβαί
νει μόνον Κανόνα Οίκουμενικής Συνόδου, νδέν έκθέτει μόνον 
έαυτόν εΐς τό όμματα τόν πιστών, άλλό καί άμαρτάνει ένώπιον 
τού Θεοϋ δίδων τόπον είς τήν έπίδειξιν καί τήν κενοδοξίαν. 
Διό τούς τυχόν έπαιρομένους διό τό φωνητικόν των τάλαντον 
έχουν πάντοτε ίσχύν καί πρέπει έναυλοι νό άντηχοϋν είς τό ώτα 
οί θεόπνευστοι λόγοι τοϋ ’Αποστόλου Παύλου: «Τί. έχεις ό 
ούκ έλαβες; εί δέ καί έλαβες τί καυχάσαι ώς μή λαβών;», ώς καί 
ή μυριόστομος όμολογία ότι «παν δώρημα τέλειον άνωθεν έστί 
καταβαΐνον» έκ τού Πατρός τών Φώτων. Δώρον Θεού είναι καί ή 
γλυκεία φωνή, τό «μέταλλον» αύτής, ή δεξιότης τού λάρυγγος, 
ή φωνητική άντοχή καί τό συναφή. Καί είναι υπεύθυνοι δωρεοδό- 
χοι οί λαβόντες τό δώρημα τούτο. Υπεύθυνοι ένώπιον τού Θεού 
διό τήν καλήν διαχείρισιν τού ταλάντου, ήτις καί θά τούς κατα- 
στήση ευπροσώπους ένώπιον τοϋ δωρητοϋ Θεοϋ. Άντιθέτως ή 
έπαρσις διό τό δώρον αποτελεί όνεπίτρεπτον σφετερισμόν άλλο- 
τρίας δόξης, αποτελεί καί συνιστά «ύβριν» ύπό τήν κλασσικήν 
τής λέξεως έννοιαν, όξίαν τιμωρίας καί όχι έπαίνου. Τί τό όφελος 
άλλωστε έόν τούς άλλους όδηγώμεν εΐς τόν ούρανόν διό τής 
γλυκείας φωνής, ήμ&ς δέ αύτούς άποκλείωμεν έκ λόγων έγωϊ-



σμού ή έπιδείξεως καί κενοδοξίας τής άπολαύσεως ταότης; 
Τί τό κέρδος όταν τών άλλων διευκολΰνωμεν τήν άνάτασιν, ήμέϊς 
δ* αύτοι παραμένωμεν θλιβεροί τής γής πεζοί. "Ας τό προσέξω- 
μεν τό ζήτημα, Υπάρχει καί έδώ ό αύτός φόβος καί κίνδυνος 
δστις ίσχύει καί διά τους κήρυκας τοϋ Θείου λόγου, ΰν ό θείος 
Παΰλος είχε πάντοτε προ όφθαλμών όταν μετά φόβου διεκή- 
ρυττεν ότι φοβείται «μήπως άλλοις κηρύξας αύτός άδόκιμος 
γένηται».

ζ) Έίδικά τινα άξιοπρόσεκτα σημεία

Περαίνοντες τό κεφάλαιον τούτο περί τού τρόπου τής 
ψαλμωδίας εντός τού όρθοδόξου ναού, κρίνομεν άπαραίτητον νά 
σημειώσωμεν όλίγα τινά καί έπί ώρισμένων σημείων τής Θείας 
Λειτουργίας είς τα όποια ένδείκνυται μείζων προσοχή εκ μέρους 
τού Ιεροψάλτου. "Αμα τή ένάρξει τής Θ. Λειτουργίας καί μεθ* 
έκάστην δέησιν τών «Ειρηνικών» ό λαός διά τοϋ ψάλτου άνα- 
φωνεΐ «Κύριε, έλέησον» Ή  φράσις αϋτη ένέχει ικεσίαν καί θερ
μήν προς τον Κύριον παράκλησιν όπως γίνη ΐλεως έναντι τών ά- 
μαρτιών ήμών άφ’ ένός, καί έκπληρώση τό προηγηθέν αίτημα τής 
χριστιανικής κοινότητοςάφ’ έτέρου.Έπομένως δέν πρέπει νά ψάλ
λεται κατά τρόπον άγέρωχον καί άθεόφοβον τοϋτο. Κατά τρό
πον έγγίζοντα όχι τήν ικεσίαν άλλά.,.τήν άπειλήν. Δέν ψάλλεται 
Ιταμός ώς άπαίτησις τό «Κύριε έλέησον», δχι προπετώς ώς 
δικαίωμα, άλλ* ήπίως καί ταπεινοφρόνως ώς δέησις καί έκλιπά- 
ρησις τής θείας μεγαλωσύνης καί άγαθότητος. Πρέπει νά ψάλ
λεται όχι άσυνειδήτως άλλ* ένσυνειδήτως, μετά προσοχής καί 
συναισθήσεως τοϋ περιεχομένου αύτοϋ. Διά τοϋτο καί ένδείκνυ- 
ται νά άποφεύγωνται κατά τό δυνατόν τά σχοινοτενή «Κύριε 
έλέησον» ή τα είς ρυθμόν έμβατηρίου άποδιδόμενα διά συνεχών 
έπαναλήψεων τών δύο τούτων λέξεων. Πάντα ταϋτα δέν μαρτυ- 
ροϋν «πνεύμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καί τετα- 
πεινωμένην», είς ήν εύαρεστείται ό Θεός, ’Εκ τής καρδίας πρέπει 
νά έξέρχεται τό «Κύριε έλέησον», όχι άπλώς έκ τών χειλέων, 
Νά είναι άπαύγασμα τοϋ έσωτερικοϋ μας. Νά έκφράζη τό πλήρω
μα τής ψυχής. "Αλλως καθίσταται μία τυπική έπίκλησις μηδεμίαν



σχέσιν εχουσα μέ τήν Ικεσίαν τής ψυχής και τήν δέησιν τής καρ- 
δίας. Τά αύτά Ισχύουν και διά τα «Παράσχου Κύριε» καί τά 
«Σοί Κύριε»· Πάντα ταϋτα είναι δεήσεις, καί ώς δεήσεις δέον νά 
άποδίδωνται καί νά έκτελώνται όπό τού ιεροψάλτου· *Εν βαθείφ 
δηλονότι συναισθήσει τοϋ νοήματος αυτών και τής δι1 αυτών 
αΐτοομένης θείας άντιλήψεως ή ύποσχομένης άνθρωπίνης άφο- 
σιώσέως.

Ό  Τρισάγιος ΰμνος εχει τόνον πανηγυρικόν. ’Αποτελεί εκ- 
φρασιν τής μεγαλωσύνης τοϋ Θεοϋ. Είναι ό ϋμνος τών Χερουβείμ 
πρό τοϋ Θρόνου τής δόξης τοϋ Θεοϋ. Κατά συνέπειαν άνάλογος 
δέον νά είναι καί ή άπόδοσις τοϋ μέλους. Τόν Τρισάγιον ψάλ
λει ό ιεροψάλτης θριαμβευτικώς ώς φδήν έπινίκιον πρός τόν 
μόνον άληθή Θεόν άπευθυνόμενον. ’Αντιθέτως ό Χερουβικός 
ϋμνος πρέπει νά ψάλλεται ήπίως καί μετά δέους καί συστολής 
άναλόγου πρός τήν ιερότητα τής στιγμής.Άντεδείκνυνται φωνα- 
σκίαι καί ίσχυραί βοαί κατά τήν έκτέλεσιν τοϋ ΰμνου τούτου. 
Έν τφ ναφ έπικρατεΐ ατμόσφαιρα κατανύξεως, τήν όποιαν δια
λύουν αί άτακτοι φωναί, ένφ τό ήπιον μέλος δημιουργεί μίαν 
άληθή μυσταγωγίαν διευκολύνουσαν τήν ψυχικήν άνοδον. 
Επομένως έκτος τόπου καί χρόνου εύρίσκονται όσοι έκμεταλ- 
λεύονται τήν θέσιν των καί θεωροϋντες τήν ώραν ταύτην ώς 
μοναδικήν εύκαιρίαν πρός έπίδειξιν μουσικών γνώσεων, σπεύ
δουν νά έκτελέσουν τόν Χερουβικόν ύμνον κατά τρόπον πόρρω 
άπέχοντα τής μυσταγωγικής τελετουργίας καί μή ύποβοηθοϋν- 
τα τούς πιστούς. ’Ενώ ό μνήμων τών εύθυνών του καί τών καθη
κόντων του Ιεροψάλτης μέ σιγηλήν φωνήν, ήπιαν, κατανυκτικήν, 
σχεδόν άκουομένην θά ψάλη τόν Χερουβικόν δίδων οϋτω πολύ
τιμον εύκαιρίαν είς τούς πιστούς νά προσευχηθούν καί νά αίσθαν- 
θοϋν σπάνια συναισθήματα θείας κοινωνίας.

Τό «άξιον καί δίκαιον» πρέπει νά ψάλλεται ήπίως είς 
τρόπον ώστε νά άκούηται ό τελετουργός ίερεύς άναγινώσκων 
χαμηλοφώνως τάς ύπερόχους εύχάς πρό τοϋ φρικτοϋ Θυσιαστη
ρίου. Άλλως ό λαός παρακολουθών τό μέλος, δέν αντιλαμβά
νεται τής ευχής τά νοήματα καί άκούων μετά ταϋτα έκφώνως 
τό «Τόν έπινίκιον ύμνον....» δέν άντιλαμβάνεται τήν συντακτι
κήν τής φράσεως δομήν, διότι ή έκφώνησις είναι ή κατάληξις



τής προηγηθείσης ευχής. Τό αύτό λεκτέον καί πρσκειμένου περί 
τού «άγιος, άγιος, άγιος Κύριος Σαββαώθ».

Μεγίστη προσοχή δέον νά καταβάλλεται κατάτό «Σέ ύμνοΰ- 
μεν». Είναι ή φοβερωτέρα στιγμή τής Θ. Λειτουργίας. Μέ τήν 
επίκλησιν τού Παναγίου Πνεύματος μετουσιοΰται ό άρτος καί ό 
οίνος εις Σώμα καί Αίμα Χριστού. Οί άγγελοι φρίσσουν προ τού 
φρικτοΰ Μυστηρίου. Ό  ίερεύς γονυκλινής πρό τής άγ. Τραπέ- 
ζης δέεται ϊνα ό Θεός καταπέμψη τό άγιον Πνεύμα. Καί οί πιστοί 
έν συγκινήσει πολλή ζούν τήν μεγάλην ταύτην στιγμήν. Ό  Ιερο
ψάλτης τό «Σέ όμνοΰμεν» πρέπει νά έκτελέση λίαν ήπίως, μόλις 
άκουόμενος. Ούτω δεν θά ταράξη τήν μυσταγωγικήν ατμόσφαι
ραν καί δέν θά παρεμβάλη έμπόδια είς τήν μεταρσίωσιν τών πνευ
μάτων. 'Ιεροψάλται τινές έν συνεννοήσει μετά τού λειτουργού 
ίερέως δύνανται νά έκτελοΰν συντόμως τό μέλος, ώστε είς τό 
ύπόλοιπον τού χρόνου διάστημα νά άκούηται ή ευχή καί ή δέησις 
τού ίερέως, τού λαού κλίνοντος γόνυ ψυχής καί σώματος προς 
προσκύνησιν τής Παναγίας Τριάδος. Γεγονός είναι ότι άμφότερα 
τα συστήματα καλώς καί πρεπόντως εφαρμοζόμενα συντελούν, 
καθ’ ά γνωρίζομεν, είς τήν κοινωνίαν τής Χάριτος.

Τό « ’Αξιόν έστιν» είναι ύμνος άφιερωμένος είς τήν Παρθέ
νον Μαρίαν. Τό ύφος τού ύμνου είναι πανηγυρικόν καί θριαμβευ
τικόν. ’Ανάλογος δέον νά είναι καί ή άπόδοσις τού μέλους. Μεγα- 
λύνομεν τήν Θεοτόκον μετά παιάνος ιερού διό καί ή όμνωδία 
είς τόνον έπίσημον πρέπει νά άποδίδη αύτόν τόν ίερόν παιάνα. 
Εύτυχώς ότι οί μελωδοί τής Εκκλησίας μας έχουν κληροδοτήσει 
είςήμάς διάφορα καί ποικίλα μέλη « ’Άξιον έστίν» άνταποκρινό- 
μενα είς τάς πρόσθεν άπαιτήσεις. Υπάρχει λοιπόν τό ύλικόν. 
’Αρκεί νά έκτελεσθή κατά τόν πλέον κατάλληλον καί έπιβεβλη- 
μένον τρόπον.

Βεβαίως δέν κρίνομεν άσκοπον νά ύπομνήσωμεν καί ένταύθα 
τήν άνάγκην όπως περί πάντων τούτων προηγήται συνεννόησις 
μεταξύ τού 'Ιερέως καί τού Ιεροψάλτου πρός αποφυγήν τυχόν 
παρεξηγήσεων έπι βλάβη τής άγαστής αότών συνεργασίας 
καί τής οίκοδομής τού πληρώματος.

Τού λόγου δέ ήδη έλθόντος έπί τήν συνεργασίαν γενικώς με
ταξύ ίερέως καί ιεροψάλτου, καλόν θεωροΰμεν νά άφιερώσωμεν



καί όλίγας λέξεις δι1 αυτήν, διότι φρονοϋμεν ότι διά τήν άρτίαν 
καί ώλοκληρωμένην προσφοράν τής θείας Λατρείας ό παράγων 
«ίεροψάλτης» δέον νά εύρίσκεται είς στενήν έπαφήν καί συνερ
γασίαν μέ τόν παράγοντα «ίερεύς». Ή  συνεργασία αΰτη, ώς είκός, 
δέν πρέπει νά περιορίζηται μόνον εις θέματα τάξεως έν ταΐς 
Άκολουθίαις. Θά ήτο εύχής έργον έάν έπεξετείνετο καί είς τήν 
προσπάθειαν πρός άποφυγήν δυσαρμονίας κατά τήν εναλλαγήν 
έκφωνήσεων καί ψαλμάτων. Άτυχώς, έπειδή εκ τών ιερέων 
τινές είναι παντελώς άμοιροι μουσικής παιδεύσεως, στερούνται 
δέ καί τοΟ φυσικοΟ δώρου τής μουσικότητος, έρχονται είς φωνη
τικήν άντίθεσιν μέ τόν ίεροψάλτην. Είς άλλον τόνον ψάλλει ού- 
τος καί είς άλλον ό ίερεύς ποιεί τάς έκφωνήσεις. Είς τάς περι
πτώσεις ταύτας δημιουργείται δυσαρμονία, ή όποια καί είς τόν 
ίεροψάλτην δημιουργεί προβλήματα άλλά καί τήν Θ. Λατρείαν 
τραυματίζει. Είς τάς περιπτώσεις ταύτας καλόν θά ήτο εάν ό 
ίεροψάλτης άνελάμβανε νά προπαιδεύση κάπως τόν ίερέα είς 
ζητήματα τόνων, ώστε ολίγον κατ’ όλίγον νά εκλείψη τό κακόν. 
Ένας έμπειρος ίεροψάλτης ποθών τήν έπικράτησιν τής άρμονίας 
έν τή Λατρεία οπωσδήποτε πολλά δύναται νά έπιτύχη εις τόν το
μέα τούτον. Πάντως ώς γενικήν τινα άρχήν δυναμένην νά έχη 
έφαρμογήν είς ζητήματα τόνων, ήμεΐς τουλάχιστον φρόνούμεν 
ότι ή πρωτοβουλία δέον νά άνήκη είς τόν ίεροψάλτην. Καί ίδού 
διατί: ό ίερεύς κατά τάς .έκφωνήσεις κυμαίνεται μεταξύ δύο 
ή τριών τό πολύ φθόγγων (φωνών). Αί έκφωνήσεις έχουσι τήν 
μορφήν έμμελοΰς άπαγγελίας. Ώ ς έκ τούτου καί είς τυχόν χαμη
λήν, έάν κινηθή ό ίερεύς βάσιν δέν διατρέχει τόν κίνδυνον νά 
κατέλθη είς σημεΐον, τό όποιον θά τόν δυσκολεύση φωνητικώς, 
ή εάν κινηθή είς ύψηλήν βάσιν ομοίως. Άντιθέτως πρός ταΟτα ό 
ίεροψάλτης ψάλλων κινείται τούλάχιστον είς μίαν πλήρη κλί
μακα. Ώ ς έκ τούτου θά πρέπει πριν άρχίση τό μέλος νά φροντίση 
νά έπιλέξη τόν κατάλληλον τόνον ώς βάσιν ό όποιος θά τφ 
έπιτρέπη τήν άνετον έκτέλεσιν τοΟ ύμνου. Επομένως καί ό 
ίερεύς, άναγνωρίζων τήν βασιμότητα τοΟ άντιμετωπιζομένου 
προβλήματος δέν θά πρέπει, νομίζομεν, νά έπιδιώκη νά έπιβάλλη 
είς τόν ίεροψάλτην τούς τόνους, όλως δ5 άντιθέτως θά πρέπει 
τήν τοιαύτην πρωτοβουλίαν νά παραχωρή είς εκείνον, άκολου-



θών τήν βάσιν καί ούτος εις τάς Εκφωνήσεις είτε εις τον βασικόν 
φθόγγον ίστάμενος, είτε εϊς Ετερόν τινα χαμηλότερον ή ύψηλό- 
τερον èv άρμονική προς τον βασικόν εύρισκόμενον σχέσει. 
"Άλλως βεβαίως εχει τό θέμα έάν ό ίερεύς είναι κάτοχος μουσι
κών γνώσεων. Τότε ούτος λαμβάνων ύπ’ δψιν όλους τούς παρά
γοντας, ώς καλός μουσικός, δύναται νά κατευθύνη τήν τονικό
τητα τών όπό τοϋ Ιεροψάλτου έκτελουμένων μελών, εϊς άς Εννο
είται περιπτώσεις Εναλλάσσεται εϊς Εκφωνήσεις καϊ ψάλματα ό 
ίερεύς καϊ ό ψάλτης ,όπερ και συνήθως συμβαίνει.

Πάντως ό προσευχόμενος λαός πρέπει να ίκανοποιήται 
και αίσθητικώς. Ώνόμασέ τις κάποτε τήν Θ. Λειτουργίαν ώς 
άρίστην ψυχαγωγίαν. Έάν ό όρος έκληφθή κατά κυριολεξίαν, 
τότε σημαίνει ότι ή Θ. Λατρεία άποβαίνει όντως ψυχής άγωγή. 
Και τούτο συμβαίνει οσάκις άποφεύγεται παν ό,τι προσβάλ
λει τά αισθητικά διαφέροντα τού άνθρώπου καϊ ύποβοηθεϊ 
τήν ψυχικήν του άνάπαυσιν. ’Από τής πλευράς δέ ταότης καί ή 
διαμνημονευομένη ένταϋθα συνεργασία ίερέως καϊ ψάλτου Επι- 
βάλλεται νά έπεκτείνεται καθ' όλην τήν έκτασιν τών σχέσεων 
αυτών. Είναι όλως άτοπον καί άπαράδεκτον νά γίνωνται δημοσία 
συστάσεις ή καϊ παρατηρήσεις έκ μέρους τοϋ ίερέως πρός τον 
ίεροψάλτην, καϊ πάντη άπόβλητον καϊ κατακριτέον, νά σχολιά- 
ζηται τυχόν ό ίερεύς ύπό τοϋ ψάλτου καϊ δή και εϊς έπήκοον των 
πιστών. Πρέπει εϊς τον λαόν νά παρέχηται ή έντύπωσις, ήτις 
άλλωστε δέν θά άπέχη καϊ τής πραγματικότητος, ότι μεταξύ 
τών παραγόντων τοϋ ναοΰ Επικρατεί πνεύμα άγάπης, εϊρήνης, 
άρμονικής συνεργασίας καϊ άμοιβαίας κατανοήσεως ώς ακριβώς 
έμπρέπει εϊς τούς εϊς τον οίκον τοϋ Θεοϋ διακονοϋντας.

** *
Και νϋν, κατακλείοντες τάς έπϊ τοϋ όλου θέματος προεκτεθεί- 

σας άπόψεις ήμών, έπιθυμοϋμεν νά τονίσωμεν έτι άπαξ, ότι σκο
πός τούτων ύπήρξεν ό τονισμός πρωτίστως μέν τοϋ σκοποΰ τής 
όρθοδόξου Λατρείας, έν συνεχείς δέ τοϋ ρόλου και τής συμβολής 
τών ιεροψαλτών εϊς τήν λειτουργικήν άναγέννησιν τών ήμερών 
μας. Τό αίσθημα τοϋτο τής λειτουργικής άνανεώσεως λίαν 
Επιτακτικόν Εμφανίζεται εϊς τάς ήμέρας μας άπό τε όρθοδόξου



και διαχριστιανικης σκοπιάς. Παραλλήλως δέ πρός τά συγκαλού- 
μενα είδικά έπιστημονικά συνέδρια πρ6ς μελέτην τών σχετικών 
ζητημάτων, παρατηρεΐται και ποίά τις κίνησις εις τούς κόλπους 
της καθ’ ήμας Εκκλησίας της Ελλάδος άποβλέπουσα είς τήν 
συνειδητοποίησιν τών της Λατρείας σκοπών. Βασική θέσις τών 
όσων μέχρι τοϋδε έξεθέσαμεν ήτο τό ότι ή Λατρεία αποτελεί 
εν τών πλέον ουσιωδών γνωρισμάτων καί ένεργημάτων της θρη- 
σκευούσης ψυχής, άπορρέουσα έκ τοϋ θεμελιώδους θρησκευτι- 
κοϋ βιώματος. Και είναι ή Λατρεία μας όχι μόνον τύπος. Ούτε 
μόνον ούσία. ’Αλλά τύπος άμα και ουσία. Τό αίσθητόν σημεΐον 
έν τη Λατρεία δέν έχει τήν έννοιαν παραθεωρήσεως της ούσίας, 
ούτε «άποπνευματοποιήσεως» αύτης. Είναι τό κίνητρον της θρη
σκευτικής έμπειρίας. Ό  δέ «θησαυρός τών τύπων» δι* ήμδς τούς 
όρθοδόξους ένέχει μεγίστην άποστολήν, διότι τά μέγιστα δύνα- 
ται νάσυντελέση είςτήν όλόψυχον προσφοράν τοϋ εύωδεστάτου 
θυμιάματος τών «πνευματικών φδών» δηλαδή τών προσευχών πρός 
«τό ύπερουράριον καί νοερόν θυσιαστήριον» συμβάλλων οΰτω 
είς τήν «έν πνεύματι καί άληθείςι» λογικήν τοϋ Θεοϋ Λατρείαν. 
’Αλλά καί ή ούσία καί τό νόημα της Λατρείας, έγκρυπτομένη κά
τωθεν τοϋ ύλικοϋ πολλάκις πέπλου, παραμένει πάντοτε δι* ή μάς 
τούς όρθοδόξους ώς ή μετά κατανοήσεως βίωσις τών άξιών τής 
πίστεως, ητις όδηγεΐ ήμδς εϊς τό νά άποκτήσωμεν ό,τι διά τής 
πτώσεως τών πρωτοπλάστων άπωλέσαμεν, δηλονότι τήν θέωσιν. 
Κατά τόν απολογητήν ’Ιουστίνον όφείλομέν κατά τήν Λατρείαν 
όπως σπουδάζωμεν «φύλακες τών έντεταλμένων εύρεθήναι ϊνα 
τήν αΙώνιον σωτηρίαν σωθώμεν» (Ιουστίνου Απολογία Α' 
P.G. 6,421).

Κατά τήν ορθόδοξον Λατρείαν «τά ούράνια συναγάλλεταί 
τη γή... τά έπίγεια συγχορεύει ούρανοίς». Καί μέσα εις τήν 
ώραίαν καί κατανυκτικήν ατμόσφαιραν τοϋ όρθοδόξου ναοδ, ô 
πιστός εν τη μεθέξει τών πνευματικών βιωμάτων άπολήγει, κατά 
τόν Γρηγόριον τόν Θεολόγον, «υίός γενέσθαι Θεοϋ, Θεός αύ- 
τός» (P.G. 35, 785). Επομένως διά καί άπότής θείας Λατρείας 
ό άνθρωπος προσκτάται όχι μόνον τάς βιωτικάς του έμπειρίας 
άλλά καί τήν ψυχικήν απολύτρωσαν καί τήν πνευματικήν όλο- 
κλήρωσιν, τήν μεταρσίωσιν, τήν θέωσιν.



Παράγων καί ό ιεροψάλτης έντός τοΟ χώρου τής ορθοδόξου 
Λατρείας άσκεΐ ύπούργημα μέγιστον καί ψυχωφελές. Καί όφείλει 
διά τε τής καθόλου αύτοΰ συμπεριφοράς έν τή ένασκήσει τών 
καθηκόντων του, άλλα καί τής έν γένει μουσικής άποδόσεως 
τών ψαλλόμενων νά άποβαίνη χειραγωγός τών πιστών πρός τά 
άνω, συμβάλλων τά μέγιστα είς τήν συνειδητοποίησιν, έν τή 
μεθοδεύσει τών σκοπών τής Λατρείας, τής άνεφράστου καί θείας 
παρουσίας. ^

Οί ίεροψάλται άνερχόμενοι είς τό έκκλησιαστικόν στασί- 
διον, περιβαλλόμενοι τό ίερόν ράσον, ήγούμενοι τοϋ χορού καί 
έξ όνόματος τών πιστών «τάς λατρείας έπιτελοΟντες», δημιουρ
γούν μίαν εόαίσθητον παρουσίαν εντός τοΟ όρθοδόξου ναού. 
Καί ή παρουσία αύτή, καθ’ ο εόαίσθητος, είναι καί λεπτή καί ευά
λωτος. Διά τούτο άπαιτεΐται έκ μέρους των μεγίστη προσοχή καί 
έπιμέλεια. Πάσα προχειρότης ή αβελτηρία δεν άποτελεν άπλώς 
άμέλειαν άλλα άμαρτίαν διά τήν οποίαν ή τιμωρία τού Θεού εί
ναι σοβαρά: «έπικατάρατος πας ό ποιων τά έργα Κυρίου άμελώς» 
(Ίερ. 31,10). ’Από τούς ίεροψάλτας έχει άπαιτήσεις καί ή ’Εκ
κλησία καί τό πλήρωμα. Καί ή μέν Εκκλησία, δωροφορήσασα 
είς τούτους τήν ιδιότητα τού κατωτέρου κληρικού απαιτεί 
σεμνότητα καί ίεροπρέπειαν καί πάντα τά ούσιαστικά έκεϊνα 
προσόντα τών λειτουργών της, διά τών όποίων ούτοι καθίστανται 
ικανοί όπως έπιτελούν έν συναισθήσει τού χρέους των καί έν 
φόβφ Θεού τά καθήκοντά των. Τό δέ πλήρωμα έχει τήν άπαίτησιν, 
προσερχόμενον είς τον ναόν διά προσευχήν, νά ύποβοηθήται 
ύπ’ αυτών καί νά ώθήται μάλλον πρός τά άνω.

Είναι όθεν έξόχως ίερόν καί μέγα τό εργον οπερ ή ’Εκκλησία 
έχει έπιθέσει έπί τών ώμων τών ιερών όμνωδών. Καί ούτοι, μνή- 
μονες τών παραδόσεων τής λαμπρός οικογένειας τού ίεροψαλτι- 
κού κόσμου, καί τών απέναντι τής ’Εκκλησίας καί τού πιστού 
λαού υποχρεώσεων των τό εργον τούτο διεξάγουσι μετά πίστεως 
καί φόβου Θεού έν παντί καί πάντοτε προνοοΰντες «ίνα μή μωμη- 
θή ή διακονία» (Β' Κορ. 64,3), Είναι δύσκολον νά εύρίσκεταί τις 
πάντοτε συνεπής πρός τά πνευματικά του καθήκοντα. Οί ίεροψάλ- 
ται τό γνωρίζουν αότό. Διό καί συντόνους καί φιλότιμους κατα
βάλλουν προσπάθειας διά νά άνταποκρίνωνται πρός τάς ύπο-



χρεώσεις τής θέσεώς των. Εκλαμβάνουν τό στασίδιον ώς βήμα 
διακονίας. Και τήν τέχνην ώς όπουργίαν. Άμεσοι βοηθοί καί 
συνεργάται όντες τοδ λειτουργοδ ίερέως συνεργάζονται μετ’ 
αύτοΟ άγαστώς άποβλέποντες εις τήν πνευματικήν πρόοδον 
τής ένορίας. "Οσον κακόν δύναται νά προκαλέση ιεροψάλτης 
μή έκτιμών τήν ίεράν του αποστολήν, τόσον καλόν, καί δή καί είς 
βαθμόν πολλαπλάσιον, δημιουργεί καί προσφέρει είς όλους 0 
σεμνός, ευλαβής καί προσεκτικός όμνωδός. Οδτος συγκλονίζεται 
άπό δέος. Ψάλλει όχι «μετά παρατηρήσεως» άλλά άπλώς καί 
σεμνώς. Προσφέρει καί προσφέρεται. Γίνεται ίερόν κίνητρον. 
Καί όδηγεϊ ψυχάς είς τον ούρανόν, Αποβαίνει προπομπός τοΰ 
Παραδείσου. ’Απόστολος τοΰ Χριστοδ καί κήρυξ τής Χάριτος.

Τοιούτων ίεροψαλτών άνάγκην έχει σήμερον ή Εκκλησία. 
'Αγίων κατά πάντα. Καί ίκανών είς «τό έπιτελεΐν άγιωσύνην εν 
φόβιρ Θεοΰ» (Β' Κορ. ζ' 1). Καί οδτοι όσάκις θά πορεύονται 
«άμωμοι έν όδώ», τή όδφ τοΰ ΐεροδ των χρέους, θά λαμβάνουν 
δύναμιν καί θείαν εύλογίαν διά νά συνεχίσουν ές άεί, «εως ύπάρ- 
χουν» έπί τής γής αότής «λαλοΰντες έαυτοϊς ψαλμοϊς καί ΐίμνοις 
καί φδαΐς πνευματικαΐς, άδοντες καί ψάλλοντες έν τή καρδίφ 
αυτών τώ Κυρίω» (Έφεσ. ε', 19).
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