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'Ο πολύτιμος νμνολογικός πλούτος της ’Εκκλη
σίας δεν προσφέρει μόνον ευκαιρίας καταννκτικής εμ- 
βαθύνσεως εις το έννοιολογικόν του περιεχόμενον, 
αλλά και θέτει ενίοτε ενδιαφέροντα εσωτερικά προ
βλήματα^ είτε καλολογικής, είτε ιστορικής μορφής, 
τα οποία απασχολούν συνήθως τους ειδικούς επιστή
μονας. ’Αλλά και αυτή εισέτι ή υπό επιστημονικήν 
απλώς θεώρησιν προσέγγισις του θησαυρόν τούτον 
προσφέρει πνευματικός εμπειρίας, διότι εξοικειώνει 
τους ερευνητάς με την αγίαν Ατμόσφαιραν των ψυχι
κών αναβαθμών, τούς οποίους προβάλλουν οϊ εμπνευ
σμένοι ποιηται και ύμνογράφοι.

'I I  προσέγγισις, κατά συνέπειαν, εις τον χώρον 
τής 'Υμνολογίας συνίστα οπωσδήποτε κατάλληλον ευ
καιρίαν πνευματικής οικοδομής καί αξιολογικής εκ- 
τιμήσεως τών ύπερκάλλων δημιουργημάτων της, ού
τως, ώστε νά δικαιώνεται δχι μόνον ο θρησκευτικός 
στοχασμός τον πιστόν, αλλά και το καλλιτεχνικόν 
του συναίσθημα, καί ai ψυχικαί τον άνάγκαι. Καθώς 
δε ή Υμνολογία είναι άναπόσπαστον τμήμα τής θείας 
Λατρείας, ή μετ’ αυτής ενσυνείδητος κοινωνία σννι- 
σταπροσέτι και ιερόν κίνητρον διά μίαν εν εργοτέραν 
συμμετοχήν εις τήν εκκλησιαστικήν λατρευτικήν ζωήν, 
ή εκ τής οποίας ωφέλεια είναι ανυπολόγιστος.

Τό περιεχόμενον τον παρόντος βιβλίου άποτελεΐ- 
ται από θέματα ύμνολογικά, ή επεξεργασία των ο
ποίων υπό του Σεβάσμιωνάτον σνγγραφέως σκοπόν 
εχει ότε μεν τήν διαφώτισιν ώρισμένων πτυχών τής



δσωτερικής προβληματολογίας row, ότε ôè τήν, δια 
λόγους οικοδομής, Ιμβάθννσιν ■ εις τούς εκκλ. ύμνους 
ετι εύκαιρία τών μεγάλων εορτών της ενσεβείας ημών. 
'Η  διαπραγμάτενσις τών τελευταίων τούτων γίνεται 
πολλάκις èv συνδνασμω καί προς τα ενδιαφέροντα 
των Ιεροψαλτών τής Εκκλησίας, οιτινες απαρτίζουν 
σήμερον τήν αγίαν παρεμβολήν των ιερών ύμνωδών 
καί μελοποιών. \ :·.

Προσφέρονσα καί τήν εκδοσιν ταύτην εις το ανα
γνωστικόν της κοινόν ή Άποστολική Διακονία πι
στεύει, ότι συμβάλλει καί δι αυτής εις τήν πνεύματι- 
κήν κατάρτισιν αντοϋ καί εις τήν σαφεστεραν κατα- 
νόησιν καί αξιολόγησιν των ύμνολογικών θησαυρών 
τής 5Εκκλησίας.

I I  ΑΠΟΣΎΟΛΙΚΙΙ ΔΙΑΚΟΝΙΑ
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Εις ώρισμένας, ευάριθμους, έορτάς, παρατηρειται 
το φαινόμενοννά ψάλλωνται παραλλήλως προς τούς 
συνήθεις κανόνας, ώς Καταβασίαι, και άλλοι τινές, 
γνωστοί ώς «ιαμβικοί»* Οί κανόνες ούτοι, είναι συν
τεταγμένοι εις ιαμβικόν μέτρον κατά τό πρότυπον 
τών άρχαίων προσωδιακών ύμνων και είς την άνά- 
λογον αρχαιοπρεπή γλώσσαν, ή όποία είναι έν πολ- 
λοϊς άκατάληπτός άπό τούς συγχρόνους Έλληνας. 
Εις τοιαδτα προσωδιακά μέτρα έχουν συντάξει ύ
μνους αρκετοί έκ τών γνωστών ύμνογράφων ώς ο 
Κλήμης ό Άλεξανδρεύς, ο Γρηγόριος Νύσσης, ό 
Γρηγόριος ό Ναζιανζηνός (τα περίφημα Έπη του), 
ό Σωφρόνιος Ιεροσολύμων, 6 Ιωάννης ο Δαμασκη
νός κ.ά. Έξ όλων όμως τούτων, είς την λατρείαν 
μας περιεσώθησαν μέχρι τής σήμερον μόνον τρεις 
ιαμβικοί κανόνες άποδιδόμενόι είς τον περίφημον 
ύμνογράφον καί μέγαν δογματικόν τής Εκκλησίας 
μας Ιωάννην τον Δαμασκηνόν, τον «μοναχόν», άφι- 
ερωμένοι είς τάς εορτάς τής Γεννήσεως (Έσωσε 
λαόν...), τών Φώτων (Στίβει θαλάσσης...) καί τής 
Πεντηκοστής (Θείφ καλυφθείς...), ψαλλόμενοι άντι- 

■ στοίχος. :



Ή  γλωσσά είς τήν οποίαν είναι συντεταγμένοι 
οι κανόνες οδτοι τού Δαμασκηνού, ώς και τό ύπ* 
αυτόν χρησιμοπόιούμενον μέτρον, δέν είναι της έπο- 
χής του ποιητού, αλλά κατά πολύ άρχαιότερα. Ά - 
νήκουν εις τήν πρώτην λεγομένην περίοδον των χρι
στιανικήν ύμνων, δτε οί χριστιανοί ύμνογράφοι, κατ’ 
άνάγκην άντέγραφον τό μέτρον τών άρχαίων Ελλή
νων ποιητών. Τούτο βεβαίως δέν διήρκεσεν επί μα
κράν, δοΟέντος ότι έφευρέθη τό τονικόν μέτρον εις 
άντικατάστασιν τού προσωδιακού, στηριζόμενον όχι 
πλέον εις τήν διαφοράν μακρας και βραχείας συλλα
βής, άλλ’ εις τήν διαφοράν τονιζόμενης καί μή το
νιζόμενης. (Βλ. Κων/νου Οικονόμου τού έξ Οικονό
μων γνώμην εν έργφ του: Περί τής γνησίας προφο
ράς τής ελληνικής γλώσσης).

Εις τό μέτρον τούτο έγράφησαν έκτοτε όλοι οΐ 
ύμνοι τής ’Εκκλησίας μας, έκβληθέντων ώς άκατα- 
λήπτων εκ τής λατρείας τών είς τό άρχαΐον γεγραμ- 
μένων ύμνων, πλήν τών άνωτέρω μνημονευΟέντων 
τριών κανόνων. ’Εάν λοιπόν ληφθή σοβαρώς ύπ’ 
οψιν τό γεγονός ότι και κατ’ αύτήν είσέτι τήν εποχήν 
καθ’ ήν συνετάγησαν οι ιαμβικοί ούτοι κανόνες, θά 
άπετέλουν διά τούς πολλούς κενόν περιεχομένου 
ποίημα, έφ* όσον δέν Οά ήσαν εις θέσιν νά τούς εν
νοήσουν, γεννάται τό ερώτημα, διατί ό ’Ιωάννης ό 
Δαμασκηνός έν προκειμένφ συνέθεσε τούτους, καί- 
τοι γνωρίζων ότι δέν θά εύρισκον τήν δέουσαν άπή-
χησιν είς τήν ψυχήν τού λαού.

Διά τούς κατά πολύ προγενεστέρους τού Δαμα
σκηνού ύμνογράφους, ώς π.χ. διά τον Γρηγόριον 
Νόσσης κλπ., ύπεστηρίχθη ή άποψις ότι διά λόγους 
σκοπιμότητος συνέθεσαν ύμνους είς προσωδιακά μέ
τρα. Καί τούτο διότι ό ’Γουλιανός ό Παραβάτης, 
έν τώ πλαισίω τού κατά τών. χριστιανών πολέμου



του, άπηγόρευσεν εις αύτούς τήν φοίτησιν εις τάς 
σχολάς τής Αύτόκρατοριας και τήν έκμάθησιν ύπ’ 
αύτών τής κλασσικής γραμματείας, με τον σκοπόν 
όπως στερηθώσι παντελώς τών φώτων τής κλασσι
κής άρχαιότητος. Είναι ήδη γνωστόν, ότι ό Αύτο- 
κράτωρ οδτος εξέδωκε διάταγμα διά τού οποίου ά- 
πηγόρευεν εις τούς χριστιανούς να διδάσκουν, κατ’ 
άρχήν εις τά δημόσια σχολεία. (Πρβλ. Vassiliev, 
Ιστορία τής Βυζ. Αυτοκρατορίας, σ. 99). Άργότε- 
ρον δε έπεξέτεινε τήν άπαγόρευσιν και εις τήν έκ 
μέρους τών χριστιανών παρακολούθησιν τών μαθη
μάτων. (Πρβλ. Gibbon: History of Cristianity, 
N. York 1916, σελ. 359. Bidez : 1 / empereur Ju
lien, tome ï, 1924, σ. 73-74). Και ό ιερός Αυ
γουστίνος άναφέρει: «Μήπως ό Ίουλιανός δέν κα- 
τεδίωξε τήν Εκκλησίαν άπαγορεύσας εις τους χρι
στιανούς να διδάσκουν καί να μελετούν τά ελευθέρια 
μαθήματα;» (De‘ civitate Dei, XVIII 52). 5Αντί- 
δρώντες κατά τής τοιαύτης άποφάσεως του βασιλέως 
οί Χριστιανοί ύμνογράφοι τής έποχής, άνέλαβον νά 
αντικαταστήσουν αύτοί οί ίδιοι, τούς αρχαίους ποιη- 
τάς, καί νά προσφέρουν είς τούς αδελφούς των χρι
στιανούς ο,τι ό Αύτοκράτωρ τούς έστέρει. Γνώσται 
τής αρχαίας ποιήσεως, συνέθεσαν ύμνους είς τά μέ
τρα αυτής, καί ούτω δέν άπεστερήθησαν οί χριστια
νοί τής έκμαθήσεως τών άρχαίων δημιουργημάτων 
ύπό μορφήν χριστιανικών ύμνων (πρβλ. Ά . Φυ- 
τράκι, Πανεπιστημιακά! παραδόσεις υμνολογίας).

’Αλλά τοιουτος λόγος βεβαίως δέν συνέτρεχε 
και διά τον Δαμασκηνόν, άπέχοντα χρονικώς τής 
εποχής τού Παραβάτου. ’Ήδη κατά τήν εποχήν του 
Δαμασκηνού άνθεΐ τό τονικόν μέτρον, τό τόσον κα
ταληπτόν από τόν λαόν, καί τόσον όμιλοϋν είς τήν 
καρδίαν του. Αύτός ούτος ό Δαμασκηνός αποτελεί



τον πρώτιστον ίσως παράγοντα, ό όποιος ένέπνεύ- 
σθη έκ τοΰ νέου μέτρου καί κυριολεκτικές έθαυμα- - 
τούργησε. Βρίθουν τα λειτουργικά μας βιβλία άπό 
Κανόνας τοΰ ίεροΰ αύτου ύμνογράφου είς τονικόν 
μέτρον. Πως λοιπόν δέον να έρμηνευθή και ή έπί- 
δοσίς του εις την προσωδίαν ;

Τινές αμφισβητούν την γνησιότητα των Ιαμβι
κών κανόνων, καί την πατρότητα τοΰ Δαμασκηνοΰ.
Έάν υίοθετηΟη παρομοία άποψις, τότε γενναται νέον 
πρόβλημα: εάν δεν είναι ό Δαμασκηνός ό συνθέτης 
των ιαμβικών τούτων κανόνων, τότε πώς μόνοι αυ
τοί διεσώθησαν μέχρις ημών εις την λατρείαν; Ά - 
ναμφιβόλως ή διατήρησις ένός νεκροΰ πλέον μέτρου 
είς ίσχύν, εξηγείται μόνον αν δεχθώμεν ότι ό Δα
μασκηνός είναι ό δημιουργός του, καί λόγω τοΰ ηύ- 
ξημένου κύρους τοΰ δημιουργού, διετήρήΟησαν τα 
δημιουργήματα του μόνον αύτά, μεταξύ πλήθους πα
ρομοίων. Ή  φήμη τοΰ Δαμασκηνοΰ ώς ύμνφδοΰ ήτο 
τεραστία. Πδν, λοιπόν, το προερχόμενοι* έκ τής 
γραφίδος του, έκ μόνου τοΰ λόγου τούτου, έπρόκειτο 
να έπιζήση. Καί όντως έπέζησεν.

Ούτως εχόντων τών πραγμάτων θά πρέπει να 
δεχθώμεν την άποψιν ότι ό Δαμασκηνός, έκ λόγων 
μάλλον φιλολογικών, καί εις τό περιθώριο ν τής εις 
τό τονικόν μέτρον έπιδόσεώς του, ήσχολήθη καί μέ 
τό άρχαίον προσωδιακόν μέτρον, συντάξας Ιαμβι
κούς κανόνας, ώς άλλωστε είχον πράξει και πλείστοι 
όσοι έκ τών προ αύτοΰ ύμνογράφων, επιδείξας όμως

: κατά τήν σύνΟεσιν τών τοιούτων ύμνων τήν αυτήν 
ιδιοφυίαν καί ποιητικήν δεινότητα, ήν καί εις τούς 
λοιπούς ύμνους του έπέδειξε, πράγμα τό όποιον 
φδήγησεν είς τήν έπιβίωσιν καί αύτών τών δη
μιουργημάτων του. Τό ότι εις τον πολύν λαόν δεν 
έγίνοντο καταληπτά τα τοιαΰτα ποιήματα του δεν

; ■: i 12;:. . Λ : ■



εΐχεν ίσως διά τον μέγαν ύμνωδόν και τόσην ση
μασίαν. Πρώτον μέν διότι καί τότε οπωσδήποτε Οά 
ύπήρχον οι όλίγοι έστω, οί όποιοι ώς και σήμε
ρον θά κατενόουν ασφαλώς τά γραφόμενα είς Ιαμ
βικόν μέτρον ποιήματα του. Δεύτερον δέ διότι 
γράφων ύμνους δεν άπέβλεπε πρωτίστως είς τήν 
εισαγωγήν των γενικώς είς τήν λατρείαν, άλλα, 
καί κυρίως, είς τήν εξωτερίκευση» τών συναισθη
μάτων του έσωτερικοϋ του κόσμου, εις τήν άπό 
μέρους του βίωσιν τών μεγάλων γεγονότων καί είς 
τήν προβολήν αύτών εντός του κύκλου του.
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Ειρμός (ή ειρμός) καλείται, ώς γνωστόν, το πρώ
τον τροπάριον έκάστης ωδής κανόνος τινός. Το τρο- 
πάριον τούτο αναφέρεται εις τό περιεχόμενον τής 
Αντιστοίχου βιβλικής ώδής και εις τό πρόσωπον ή 
τό ίερόν γεγονός εις τό όποιον είναι Αφιερωμένος 
ο κανών. Κατά τρόπον ομολογουμένως θαυμαστόν 
και μετά καταπλησσούσης δεξιοτεχνίας, οί ύμνο- 
γράφοι, συνήθως, έν τφ τροπαρίφ τούτω, συνδυά
ζουν άρμονικώς άμφότερα τα ώς άνω περιεχόμενα, 
τό βιβλικόν δηλονότι και τό τής αγόμενης έορτής. 
Έπί πλέον ό ειρμός χρησιμεύει καί ώς τονικόν ρυ
θμικόν Καί. μουσικόν πρότυπον των Ακολουθούντων 
αύτόν τροπαρίων τής ιδίας μέ τούτον ωδής.

Περί τής προελεύσεως του όρου «ειρμός» διε- 
τυπώθησαν ικαναί έκδοχαί, Αφορμώμεναι κυρίως από 
τό ετυμον τής λέξεως. Ή  λέξις ειρμός, παράγεται 
εκ τού αρχαίου ελληνικού ρήματος εϊρω δπερ ση· 
μαίνει συναρμόζω, δένω, συμπλέκω* (Πρβλ. Λεξικόν 
τής Έλλην. Γλώσσης Δημητράκου, σ. 412 καί Λε
ξικόν τής Έλλην. Γλώσσης Σκαρλάτου τού Βυζαν
τίου σ. 369). Επομένως καί τό έκ τού ρήματος τού
του προερχόμενον ούσιαστικόν είρμός σημαίνει πλο-



κήν, τάξιν, άλληλουχίαν, σειράν, (Πρβλ, Νεώτερον 
Λεξικόν Ήλιου, τ. 6ος, σ. 426). :

Έπί τής ώς άνω ετυμολογίας στηριζόμενοι, ύ- 
πεστήριξαν τινές ότι τό κορυφαίο ν τοΰτο τροπάριον 
καλείται ειρμός «διότι κατά τάξιν τινά καί συνθέσει 
καί μελουργία ειρόμενος καί πλέκόμενος καί άρμο- 
ζόμενος πρόεισι καί ούχ ώς έτυχε». Επομένως ό 
ειρμός παρουσιάζει αρμονικήν πλοκήν λέξεων, κα
τά σειράν καί τάξιν συντεθειμένων, ώστε νά άπο- 
τελοΰν §ν ώραΐον σύνολον πλήρες νοήματος (Βλ. 
Βησαρ. Κοσκέρη,Ερμηνεία εις τάς Καταβασίας τοϋ 
Ένιαυτοϋ, σ. 5). Καί είναι μεν αληθές ότι ή θαυμα
στή πλοκή των νοημάτων αποτελεί ιδιαίτερον χα
ρακτηριστικόν γνώρισμα των ειρμών, πλήν όμως καί 
τά λαμπρά τροπάρια τοϋ κανόνος δεν ύστεροϋν εις 
τοιαύτην πλοκήν, καί μάλιστα εις τοσοϋτον βαθμόν 
ώστε εις μόνον τον ειρμόν νά άποδοθή μία παρομοία 

■ ίδιότης. ;
Κατ’ άλλην εκδοχήν, ο ειρμός «συνείρεται» δηλ. 

έπαναλαμβάνεται μεθ’ έκαστον στίχον τής αντιστοί
χου ώδής. Βεβαίως εις ήμάς είναι άγνωστος ή τοιαύ- 
τη χρησιμότης τοϋ είρμοΰ, ούδόλως άπαντώσα είς 
την πράξιν. Επομένως μάλλον έπισφαλής δέον όπως 
Οεωρηθή ή άποψις αϋτη, καίτοι ο Καθηγητής Τρε- 
μπέλας δεν θεωρεί άπίθανον νά έχρησιμοποιείτο πο
τέ ό ειρμός, ώς συνειρόμενον τροπάριον. (Π. Τρε- 
μπέλα, Εκλογή Ελληνικής Όρθοδόξου Ύμνογρα- 
φίας, σ. λγ).

Περισσότερον πιθανή φαίνεται ή Οπό των κλει
στών λειτουργιολόγων υίοθετουμένη έρμηνεία τοϋ 
όρου. Κατ’ αυτήν ο ειρμός άποτελών, ώς έτονίσθη, 
τό μετρικόν, μουσικόν, καί ρυθμικόν, πρότυπον τών 
άκολουθούντων αύτόν τροπαρίων δίδει είς αύτά «τά
ξιν μέλους καί άρμονίας». Επομένως, κατά Ζωναράν,



τα τροπάρια τής ώδής «εκ τού ειρμού κανονίζεται 
και τονίζεται» (P.G. 135, 424). 'Ομοιάζει, ώς χαρα
κτηριστικός παρετηρήΟη, ο ειρμός προς άτμομηχα- 
νήν ήτις σύρει όπισθεν αυτής σειράν ολην βαγονίων. 
Τα τροπάρια λοιπόν κατά τινα τρόπον αίρονται προς 
τον ειρμόν και εξ αυτού λαμβάνουν καί τό μέτρον 
και τήν μελωδίαν, «ώς προς ύπόδειγμα συντιθέμενά 
τε καί μελωδούμενα» (Ζωναρας ένθ’ άνωτ.). Τήν σει
ράν λοιπόν καί τήν τάξιν εις τήν ολην ωδήν δίδει 
Ô ειρμός. Είναι έξόχως χαρακτηριστικός ό ορισμός 
του είρμοϋ, ώς τον παραδίδει ήμίν ό πολύς σχολια
στής των κανόνων Ζωναρας. Λέγει λοιπόν «ό μέν 
ούν είρμός άρμονία τις έστι μέλους έν συνθήκη, 
φωνής ένάρθρου τε καί σημαντικής είρημένφτινΐ μέ- 
τρφ καί ποσω μεγέθους περί ήν τα λεγόμενά τρο
πάρια άναφερεται. Οίονεί δέ άρχή των τροπαρίων 
έστί καί κανόνων. Έπεί τά τροπάρια διά το0 ειρμού 
κανονίζεται καί ρυθμίζεται πρός αύτόν, ώς πρός υπό
δειγμα, συντιθέμενα Καί άρμοζόμενά τε καί μελωδού
μενα» (ενθ’ άνωτ.). Έκ τού διδόμενου ύπερόχου τού
του ορισμού καθίσταται σαφής ή ύπηρεσία τήν ό
ποιαν προσφέρει ο είρμός είς τήν αρχιτεκτονικήν 
τών κανόνων. Τά τροπάρια των ώδών «συνείρονται», 
τώ είρμφ, έξαρτώμενα συνήθως περιτέχνως καί άρ-
μονικώς απ’ αύτου.

ΈπΙ τής έκδοχής ταύτης στηριζόμενος καί ό 
Θεοδόσιος ô ’Αλεξανδρεύς. παρατηρεί, ότι προκειμέ- 
νου ύμνογράφος τις νά προβή εις σύνθεσιν τροπα
ρίων πρός άποτέλεσιν Κανόνός, όφείλει κατά πρώ
τον νά μελίση τον ειρμόν. «Έάν τις θέλη ποίησαν 
κανόνα πρώτον δεί μελίσαι τον ειρμόν, εΐτα έπαγα- 
γεΐν τά τροπάρια ΐσοσυλλαβοϋντα καί όμοτονουντα 
τώ είρμφ καί τον σκοπόν άποσώζοντα». Pitra Ily- 
müographie... σ. 32. παρά II. Τρεμπέλα, ένθ’ άνωτ.).



Δηλ. πρώτον μέλημά του είναι νά δημιουργήσω τό 
πρότυπον* το «καλουπι» έπί τοϋ όποιου έν συνεχείς 
πρόκειται νά στηριχθή όλόκληρος ή φδή μετά των 
τροπαρίων αυτής και κατ’ επέκτασιν όλοκληρος ο 
Κανών. Έλλείποντος του είρμοϋ, άδυνατεΐ νά προ
χωρήσω εις τό εργον αύτου ό ύμνογράφος, στερού
μενος του άπαραιτήτου μετρικού και τονικοΟ οδη
γού. Επειδή δέ είναι έξόχως δύσκολον τό εργον 
τοϋ αμελίσαι» ειρμόν, δοθέντος ότι πλήν τοϋ μέτρου, 
έν τφ είρμφ συμπλέκεται τό περιεχόμενον τής αντι
στοίχου βιβλικής φδής μετά του περιεχομένου τής 
εορτής εις ήν είναι ό μέλλων νά συντεθή κανών ά- 
φιερομένος, διά τοϋτο πλεΐστοι όσοι,μέτριοι ύμνο- 
γράφοι, παρακάμπτοντες τον σκόπελον, περιελάμβα- 
νον εις τούτους είρμούς δοκιμωτέρων ποιητών, έθε- 
τον τούτους ώς άρχήν τών ιδικών των φδών, καν 
κατά τό πρότυπον τοΰτό έγραφον έν συνεχείς τά 
λοιπά τροπάρια. Τό «μελίσαι» άναφέρεται πρωτίστους 
εις τό μουσικόν μέλος, εις τήν μελοποίησιν τοϋ είρ
μοδ, καν τούτο διότι κατά τήν άρχαίαν έποχήν αί 
ιδιότητες τοϋ ποιητοΰ και τοϋ μελωδοϋ συνέπιπτον 
εις έν και τό αυτό πρόσωπόν. Δεν ήρκει δηλονότι 
μετρική μόνον όμοιότης τών τροπαρίων προς τον 
είρμόν άλλ5 άπητεΐτο και μουσική τοιαύτη. Διά τόν 
λόγον τοϋτον όρθώς ό ειρμός ώνομάσθη «συνεκτι- 
κτικός δεσμός τής όλης φδής».

Έκ τών εΐρημένων καθίσταται δήλον ότι ό 
είρμός οφείλει τήν ονομασίαν του ταύτην εις τόν 
υπεύθυνον ρόλον, τόν όποιον παίζει εις τούς Κα
νόνας. Προς αύτόν, ώς πρός κεφαλήν καί άρχήν, 
προσβλέπουν άπαντα τά τροπάρια τής φδής, οίονεί 
έξ αύτοϋ άπεκδεχόμενα πάσαν δομήν. *Ανευ τοϋ 
είρμοϋ τό έργον τοϋ ύμνογράφου άποτυγχάνει, ή 
ώδή παραλύει, ό κανών καταρρέει, τό μέλος πά-



σχει, τό μέτρον χωλαίνεις ο ρυθμός άτονεΐ. 5Αντι- 
θέτως ό ειρμός ώς τις μεγαλεπίβολος συμπαραστά
της καν τοϋτ5 αύτό όδηγός καίκυβερνήτης, συγ
κροτεί ολόκληρον τό οίκοδόμημα του κανόνος,

θρωσιν και τέλος παρέχει τα μέτρα του μέλους, του 
σκοπού, τοϋ μέτρου, του ρυΟμοϋ, βάσει των οποίων
θά άποτελεσθη ή ένιαία και ώλοκληρωμένη εΐκών |
τοϋ Κανόνος. |
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βγΧ Α Ν ΤΙΝ Η Ο  H O y O K H C

Έξ άφορμής τοΰ έσχάτως δημόσιευθέντος Α.Ν. 
192 /68 περί ιδ ρύσεως άνωτάτης Σχολής Όρθο δόξων 
Σπουδών, ύπό την όνομασίαν «Εκκλησιαστική ’Α
καδημία», έλέχθη ότι είς αύτήν θά ύπαχθή καί τό 
μέλλον να ίδρυθή, κατά τήν έπαγγελίαν τοϋ Μακα- 
ριωτάτου ’Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί Πάσης Ε λ 
λάδος κ.κ. Ιερωνύμου, Ίνστιτοΰτον Βυζαντινής Μου
σικής, τοϋ όποιου εργον θά είναι να επιληφθή «τής 
έπιστημονικής έρεύνης τής Έκκλ. Βυζ. Μουσικής». 
(Βλ. «Ίεροψαλτικά Νέα» άρ. φύλλου 43, σ. 4). Ή  
διά Νόμου μέριμνα προς διατήρησιν άσβεστου τής 
πατρώας εκκλησιαστικής μουσικής, δεν δύναται εΐ 
μή νά ένθουσιάση πάντας τούς άγαπώντας αύτήν 
καί γενικώς πάντας όσοι στερρώς εχομένοι τών 
παραδεδόμένων, βλέπουν τούς προγονικούς μας θη
σαυρούς νά παραθεωρώνται ή νά ύποτιμώνται. Ε π ι 
πλέον'ή πραγματοποΐησις τών όσων ό Νόμος προ
βλέπει, προοιωνίζεται άνθησιν τής βυζαντινής μας 
μουσικής, ή οποία, κατά τρόπον πανεπίσημον και 
άνεπίδεκτον άμφισβητήσεως, καταλαμβάνει πλέον 
τήν πρέπουσαν θέσιν εις τόν καθόλου έκκλησιαστι- 
κόν μας όργανισμόν. Είναι όντως άξιοι όχι μόνον



έπαίνου, άλλα και της εύγνωμοσύνης μας, οί πρω- 
τεργάται τής έκδόσεως τού φιλομούσου τούτου Νό
μου, ό όποιος έρχεται να προστεθή εις τούς όλίγους 
ύπάρχοντας καί περί τής Βυζαντινής Μουσικής προ- 
βλέποντας ελληνικούς Νόμους.

Ό  τελευταίος ούτος Νόμος, φέρει εις τήν μνή
μην μας ένα άλλον έξ ίσου φιλόμουσον νόμον, πρώ
τον όμως μεριμνήσαντα διά τήν διάσωσιν τής έκκλ. 
μουσικής, καί έκδοθέντα προ 131 ετών εύθυς σχεδόν 
μετά τήν άπελευθέρωσιν τής πατρίδος μας εκ τού 
τουρκικού ζυγού καί τήν άνακήρυξιν τής Ελλάδος 
εις ελεύθερον Βασίλειον.

Ή το τότε ή εποχή καθ’ ήν το Έθνος μας μόλις 
έξήλθε τών καπνών καί των έρειπίων τά όποια είχεν 
επισωρεύσει ό πολυετής υπέρ άνεξαρτησίας αγών 
τού 1821. Παντού φλόγες, παντού διάλυσις. Ευθύς 
τότε ή Πατρίς έπεδόθη εις τήν έπούλωσιν τών πλη
γών της, είς τήν άναδιοργάνωσιν τής Πολιτείας, είς 
τήν άνασύστασιν τών θεσμών πού είχον καταλυθή 
ή περιορισθή έκ τού φόβου τού βαρβάρου κατακτη- 
τού, καί γενικώς εις τήν ετοιμασίαν τών μέσων έ- 
κείνων διά τών όποίων ήλπίζετο νά άναλάβη συντό- 
μως άπό τούς βαρείς τού πολέμου μώλωπας καί νά 
καταστή εύνομουμένη πολιτεία. Ό  νεαρός τότε βα
σιλεύς ’Όθων, τά μέλη τής Άντιβασιλείας καί ή 
Κυβέρνησις έπεδόθη σαν είς τήν σύνταξιν καί δη- 
μοσίευσιν σειράς όλης νομοθετημάτων διά τών ό
ποιων έπεδιώκετο ή κάλυψις τών κενών καί ή δη
μιουργία εύνοΐκών προοπτικών διά το νεοπαγές Κρά
τος. Κάθε τι τό όποιον έπρόκειτο νά συντέλεση εις 
τήν πρόοδον τού Γένους, έπροστατεύετό καί ερρυ- 
θμίζετο. Οί πρώτοι κυβερνώντες τήν Ελλάδα έπε- 
δίωξαν νά τής χαρίσουν, κατά τό δυνατόν, νομοθε
σίαν άνταξίαν τής μεγάλης της ιστορίας. Νόμοι περί



στρατιωτικήν, διατάγματα περί έκπαιδεύσεως, νο- 
μοθετήματα περί νοσοκομείων, περί δικαστηρίων, 
περί Ταμείων, περί Πανεπιστημίου, περί σχολείων, 
τέλος δε καί περί Εκκλησίας, άμιλλώνται εις μίαν 
προσπάθειαν ρυθμίσεως τών κακώς έχόντων.

Τότε άκριβώς έξεδόθη καί τό διάταγμα τής 26 
Τανουαρΐου / 7 Φεβρουάριου ί 837 «Περί συστά- 
σεως σχολείου ψαλτικής». Είναι ή πρώτη, μετά τήν 
άπελευθέρωσιν, άντιμετώπισις τοϋ θέματος ίδρύσεως 
έπισήμου βυζαντινής Σχολής εν τή πρωτευούση τής 
Ελλάδος, καί ώς τοιαύτη ενέχει ιδιαιτέραν σημασίαν. 
Τό διάταγμα υπογράφει ο Βασιλεύς "Οθων, καί τό 
Υπουργικόν Συμβούλιον άποτελούμενον έκ τοϋ Κό- 
μητος “Άρμανσπεργ ώς Προέδρου, καί τών Ί. Ρίζου 
Σμάλτς, Δ. Μανσόλα, Α. Κριεζή καί Γ. Λασσάνη
οός μελών.

Είναι χαρακτηριστικά τά οσα προοιμιακώς πε
ριλαμβάνει τό διάταγμα περί τής άξίας τής βυζαντι
νής μουσικής. Δέν πρέπει ή πατρώα μουσική τής εκ
κλησίας μας νά θεωρήται άπόβλητος ώς δήθεν άχρη
στος. Ό λος τούναντίον πρέπει νά εΰρη τήν έμπρέ- 
πουσαν είς αύτήν θέσιν. Διό καί ή πρώτη εκείνη 
ελληνική Κυβέρνησις έχει κατά νοϋν νά τελειοποιή- 
ση «βαθμηδόν τήν ψαλτικήν», και τούτο διότι — 
κατά τό διάταγμα — «συνεργεί ούσιωδώς είς τον ή- 
θικόν έξευγενισμόν τού άνθρώπου καί εις τον καλ
λωπισμόν τού βίου». Είς τήν βυζαντινήν μουσικήν, 

Εθνος δέν Αναγνωρίζει μόνον καλλιτεχνικήν 
ξηράν καί άγονον. ’Όχι. Τής αναγνωρίζει 

καί βαθύτέραν, πλέον οόσιαστικήν επίδρασιν επί 
τής άνθρώπίνης ψυχής. Τήν θεωρεί παράγοντα έκ- 
πολιτιστικόν τοϋ ανθρώπινου βίου, έρεισμα τής ψυ
χής. Τό διάταγμα δέν φιλολογεί. Εκφράζει τήν θέσιν 
τής έπισήμου ήγεσίας του διά τό τιμαλφές δώρον

το



το όποιον μας έκληροδότησαν αί γενεαί των βυ
ζαντινών μας προγόνων.

Το διάταγμα προβλέπει την σύστασιν έν Άθή- 
ναις «σχολείου ψαλτικής» εις τό όποιον δύνανται να 
φοιτούν δωρεάν «όσοι έχουν κλίσιν εις την ψαλτι
κήν καί Ιδίως εις την χορωδίαν». Είναι ή πρώτη» 
μετά την ανεξαρτησίαν, επίσημός Σχολή Βυζαντινής 
μουσικής πού ιδρύεται υπό τού έλευθέρου πλέον 
έλληνικοΰ Κράτους. Τά έξοδα λειτουργίας τής σχο
λής, αναλαμβάνει το Εκκλησιαστικόν Ταμειον, οι 
δέ μαθηταί ύποχρεουνται «νά συμπράττωσιν άμισθί 
είς τούς γινομένους ψαλμούς είς τάς εκκλησίας καί 
εις τάς χορωδίας έν καιρω εθνικών έορτών».

Τό άξιον ιδιαιτέρας σημειώσεως είναι ότι τό 
διάταγμα προχωρεί καί περαιτέρω. Λαμβάνει έν συν
εχεία πρόνοιαν διά τήν ϊδρυσιν έν καιρω, μερίμνη 
του τότε Υπουργείου Παιδείας, Εθνικής Μουσικής 
Εταιρείας «προς διάδοσιν μουσικών γνώσεων εις τό 
εσωτερικόν καί έν ταυτώ προς βελτίωσιν τής εις 
ευσέβειαν τόσον συντελούσης έκκλησιαστικής ψαλ
τικής, ώστε νά άναγεννηθή πάλιν ό περί μουσικής 
ζήλος τών παλαιών Ελλήνων». "Ασφαλώς πρόκειται 
περί Ινστιτούτου βυζ. μουσικής, περί του οποίου 
γίνεται καί είς τάς ημέρας μας λόγος.

Είς μεταγενέστερον διάταγμα του Δεκεμβρίου 
του ίδιου έτους, ορίζονται καί δύο καθηγηταί τής 
έκκλησιαστικής μουσικής, εντεταλμένοι νά διδά
σκουν τήν μουσικήν είς τάς αίθούσας του Β. Διδασκα
λείου μέ είσοδον έλευθέραν.

Αυτή είναι ή πρώτη νομοθετική πρόβλεψις τής 
διαδόσεως τής βυζαντινής μουσικής. Πολύ άργότε- 
ρα, μόλις τφ 1904 ίδρύθη παρά τφ "Ωδείφ "Αθηνών 
ή Σχολή Βυζ. Μουσικής, μετακληθέντος τού αει
μνήστου Κ. Ψάχου. "Εάν δέ ληφθή ύπ" όψει ότι διά



του προσφάτου Λ.Ν. δύναται ή Εκκλησιαστική ’Α
καδημία (θεσμός νέος διά τήν Χώραν μας) νά ίδρύ- 
ση Τνστιτοΰτον βυζ. μουσικής, τότε δικαιούμεθα νά 
θεωρώμεν τον Νόμον τούτον, ώς σημειουντα τον 
τρίτον μεγάλον σταθμόν εις τήν ιστορίαν τής εκ
κλησιαστικής μας μουσικής. Τούτο βεβαίως χωρίς 
τό παράπαν να ύποτιμώμεν καί άλλας αξιέπαινους 
προσπάθειας εις τον τομέα τούτον, δημιουργή
ματα τής Ιδιωτικής κυρίως πρωτοβουλίας.

"Ας έλπίσωμεν, λοιπόν, ότι νέαι προοπτικοί 
διανοίγονται διά τήν εκκλησιαστικήν μας μουσι
κήν καί ώς επιστήμην καί ώς τέχνην καί ας εύχη- 
θώμεν συντόμως νά άνοίξη τάς πύλας του τό Τν- 
στιτοΟτον αύτό, πού θά άποτελέση τό ώραΐον έρ- 
γαστήριον καλλιέργειας τής γνησίας βυζαντινής 
μας μουσικής, τής συνεργοόσης τόσον ούσιωδώς 
«είς τόν ήθικόν εξευγενισμόν τού άνθρώπου καί τον 
καλλωπισμόν τού βίου».



τό όποιον μάς έκληρσδότησαν αί γενεαί των βυ
ζαντινών μας προγόνων.

Τό διάταγμα προβλέπει την σύστασιν έν Άθή- 
ναις «σχολείου ψαλτικής» εις τό όποιον δύνανται να 
φοιτούν δωρεάν «όσοι έχουν κλίσιν είς τήν ψαλτι
κήν και Ιδίως είς την χορωδίαν». Είναι ή πρώτη, 
μετά τήν ανεξαρτησίαν, επίσημος Σχολή Βυζαντινής 
μουσικής που ίδρύεται υπό τοϋ ελευθέρου πλέον 
ελληνικού Κράτους. Τά έξοδα λειτουργίας τής σχο
λής, αναλαμβάνει τό Εκκλησιαστικόν Ταμεΐον, οί 
δέ μαθηταν όποχρεοϋνται «νά συμπράττωσιν άμισθί 
είς τούς γινομένους ψαλμούς είς τάς εκκλησίας και 
εις τάς χορωδίας εν καιρώ εθνικών έορτών».

Τό άξιον Ιδιαιτέρας σημειώσεως είναι ότι τό 
διάταγμα προχωρεί και περαιτέρω. Λαμβάνει έν συν
εχεία πρόνοιαν διά τήν ϊδρυσιν έν καιρώ, μερΐμνη 
τοϋ τότε Υπουργείου Παιδείας, Εθνικής Μουσικής 
Εταιρείας «προς διάδοσιν μουσικών γνώσεων είς τό 
εσωτερικόν και έν ταυτώ προς βελτίωσιν τής εις 
εύσέβειαν τόσον συντελούσης εκκλησιαστικής ψαλ
τικής, ώστε νά άναγεννηθή πάλιν ο περί μουσικής 
ζήλος των παλαιών Ελλήνων». ’Ασφαλώς πρόκειται 
περί ’Ινστιτούτου βυζ. μουσικής, περί τοϋ όποιου 
γίνεται καί είς τάς ή μέρας μας λόγος.

Είς μεταγενέστερον διάταγμα τοϋ Δεκεμβρίου 
του ίδιου έτους, ορίζονται καί δύο καθηγηται τής 
εκκλησιαστικής μουσικής, εντεταλμένοι νά διδά
σκουν τήν μουσικήν είς τάς αίθούσας τοϋ Β. Διδασκα
λείου μέ είσοδον έλευθέραν.

Αυτή είναι ή πρώτη νομοθετική πρόβλεψις τής 
διαδόσεως τής βυζαντινής μουσικής. ΙΙολό άργότε- 
ρα, μόλις τώ 1904 ίδρύθη παρά τώ Ώδείω ’Αθηνών 
ή Σχολή Βυζ. Μουσικής, μετακληθέντος τοϋ αει
μνήστου Κ. Ψάχου, ’Εάν δέ ληφθή ύπ’ όψει ότι διά



τού προσφάτου Α.Ν. δύναται ή Εκκλησιαστική ’Α
καδημία (θεσμός νέος δια τήν Χώραν μας) νά ίδρύ- 
ση Ίνστιτοΰτον βυζ. μουσικής, τότε δικαιούμεθα να 
θεωρώμεν τον Νόμον τούτον, ώς σημειοΰντα τον 
τρίτον μεγάλον σταθμόν εις τήν ιστορίαν τής εκ
κλησιαστικής μας μουσικής. Τούτο βεβαίως χωρίς 
τό παράπαν νά όποτιμώμεν καί άλλας άξιεπαίνους 
προσπάθειας είς τον τομέα τούτον, δημιουργή
ματα τής ιδιωτικής κυρίως πρωτοβουλίας.

"Ας έλπίσωμεν, λοιπόν, ότι νέαι προοπτικοί 
διανοίγονται διά τήν εκκλησιαστικήν μας μουσι
κήν καί ώς έπιστήμην καί ώς τέχνην και άς εύχη- 
Θώμεν συντόμως νά άνοιξη τάς πύλας του τό Ίν- 
στιτούτον αύτό, πού θά άποτελέση τό ώραϊον έρ- 
γαστήριον καλλιέργειας τής γνήσιας βυζαντινής 
μας μουσικής, τής συνεργούσης τόσον ούσιωδώς 
«είς τον ήθικόν έξευγενισμόν τού ανθρώπου καί τον 
καλλωπισμόν τού βίου».
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Μέσα εις την παγεράν καί φεγγαρόλουστην νύ
κτα, τήν χειμωνιάτικη χριστουγεννιάτικη νύκτα, πού 
μέ την σιγαλιά της δημιουργεί έντονον άτμόσφαιραν 
υποβολής και μυστηρίου, έρχεται εξ ούρανού τό θειον 
και δπερκόσμιον μήνυμα τής σωτηρίας. Είναι μήνυ
μα πού μέ πανανθρώπινη νοσταλγίαν άνέμενεν ο κό
σμος. Βουτηγμένος μέσα εις το τέλμα τής αμαρτίας 
«εδεΐτο τού ίατρεύοντος» κατά τον θειον Γρηγόριον, 
ένοιωθεν έπιτακτικήν την ανάγκην νά λυτρωθή άπό 
τά δεσμά πού έχάλκευσεν ή παρακοή και ή άνταρσία, 
ήσθάνετό τήν Προμηθεϊκήν φλόγα νά καίη μέσα 
είς τά σωθικά του, άλλ* άλυσσοδεμένος έπάνω εις 
τούς βράχους τής άποστασίας, ματαίως άνέμενεν έπΐ 
αιώνας Εκείνον ô Όποιος θά έγίνετο «διάδοχος τών 
πόνων» του, Σωτήρ καί Λυτρωτής καί Εύεργέτης.

Νά όμως ότι τούτη τήν ήσυχη νύκτα, φθάνει 
μέχρι τή γή ή ουρανία αγγελία, πού έρχεται νά ση- 
μάνη λύσιν τών δεσμών, απαλλαγήν έκ τού φόβου, 
νέον κεφάλαιον εις τήν ιστορίαν τού ανθρώπου. Εί
ναι λοιπόν φυσικόν, αισθήματα χαράς και άγαλλιά- 
σεως νά πλημμυρίζουν τήν καρδίαν τού ανθρώπου. 
Εις αύτήν τήν χαράν σπεύδει νά συγκαλέση όλους 
ό ιερός ύμνωδός:

V;\■-Λ·;'ν· ■ : 27;



«Εύφράνθητι 'Ιερουσαλήμ καί ; πανηγυρίσατε 
πάντες οί άγαπώντες Σιών. Σήμερον ό χρόνιος ελύ- 
Οη δεσμός τής καταδίκης τού Άδάμ...»

(Δοξαστικόν Άποστίχων κε' Δεκεμβρίου).
Ναί. Έλύθησαν πλέον τα δεσμό, Ό  Άδάμ, Ô 

γενάρχης καί προπάτωρ μας άπηλευθερώθη. Μαζί 
του καί όλοι ήμεΐς. eH χαρά είναι ανέκφραστος. 
Λιαχέεται εις όλόκληρον την πλάσιν. Τό σύνθημα 
δίδει πάλιν ό ποιητής:

«Χορευέτω τοίνυν πόσα ή κτίσις καί σκιρτάτω».
(Δοξαστικόν Άποστίχων)

Άλλα δεν πρέπει μόνον ή άψυχος φύσις νά εύ- 
φρανθή. Κυρίως καί πρωταρχικές πρέπει να χαρή 
ô άνθρωπος εις τόν οποίον άνοίγεται καί πάλιν ή 
πύλη τής Έδέμ.

«Γήν Έδέμ Βηθλεέμ ήνοιξε...» (Οίκος έορτής).
Ή το κεκλεισμένη ερμητικώς ή πύλη τού Πα

ραδείσου. Χάος καί χάσμα αγεφύρωτον διεχώριζε 
Θεόν καί άνθρώπους. Καί αποστροφή καί φθορά. 
Καί τώρα τό σκηνικόν άλλάσσει.

«Απηνές έχθος τό προς αύτόν Δεσπότης τεμών 
διαμπάξ σαρκός εν παρουσία,..».

(Τροπάριον ε' ιαμβικού Κανόνος).
Τήν φθοράν καί την καταστροφήν διαδέχεται 

σωτηρία καί λύτρωσις. Τό άνθρώπινον τής κατάρας 
ήλευθερώθη, καί εκ τού σκότους προήλθεν είς τό 
φές. Πολύ παραστατικός ό υμνογράφος εις τό ση- 
μεΐον τούτον τονίζει:
«Ό λαός είδεν ό πριν ήμαυρωμένος μεθ* ήμέραν 
φως τής άνω φρυκτωρίας...»

(Τροπάριον ε' ώδής ιαμβικού Κανόνος)



Δέν ήμπορεϊ νά συγκρατήση τόν ενθουσιασμόν 
του ό ύμνογράφος διά τό τελουμενον θαύμα, Ή  σω
τηρία τοϋ κόσμου συνέχει τήν ψυχήν του, Τό μέγα 
γεγονός τής Βηθλεέμ τόν έχει κατακλύσει. Και νά 
ότι πνίγεται. Πνίγεται από χαράν, και τρέχει. *Α- 
να βαίνει κάπου υψηλά, και άπ5 εκεί βλέπει όλον τον 
κόσμον. Τόν βλέπει νά ΐσταται και εκείνος ένεός 
προ τού φρικτοϋ μυστηρίου. Σηκώνει τάς χειρας, 
τάς θέτει εις τό στόμα διά νά ενισχύση τήν φωνήν, 
και μέ δύναμιν προσκαλεΐ:

«Έθνη τά πρόσθεν τή φθορή βεβυσμένα 
όλεθρον άρδην δυσμενούς πεφευγότα 
ύψοϋτε χειρας συν κρότοις εφυμνίοις...»

(Τροπάριον δ' ωδής ιαμβικού Κανόνος).

Τά έθνη, οί λαοί, άκούουν τήν πρόσκλησιν. Τήν 
αποδέχονται, τήν υίοθετοϋν. Καί σπεύδουν νά υψώ
σουν χειρας, νά εύχαριστήσουν τόν Λυτρωτήν. Μά 
πώς; Τί νά εΐπουν; Πώς νά εκδηλώσουν τό περιεχό- 
μενον τής καρδίας των; Τήν διέξοδον δίδει ό ιερός 
ύμνωδός ύποδεικνύων εις πάντας τόν τρόπον τής 
τοιαύτης πανηγύρεως:

«Χριστός γεννάται δοξάσατε, Χριστός έξ ούρανών
απαντήσατε

Χριστός επί γής ύψώθητε, άσατε τώ Κυρίω πάσα ή 
γή και έν ευφροσύνη άνυμνήσατε λαοί..,»

(Καταβασία).

Γεμάτος άγαλλίασιν βλέπει τώρα ό ύμνωδός τήν 
φύσιν ολόκληρον, καί τόν κόσμον όλον, ύπακούοντα 
εις τήν παρακέλευσίν του νά σκιρτά καί νά χαίρη. 
Τό θέαμα είναι επιβλητικόν. Διό καί σπεύδει να τό 
καταστήση εις όλους γνωστόν:



«Τά σύμπαντα σήμερον χαρας πληρούται. Χρι
στός έτέχθη εκ τής Παρθένου».

’Αλλά δεν θέλει τούς ανθρώπους τυπικούς προσ- 
κυνητάς ενός γεγονότος εις του οποίου την ούσίαν 
δεν έχουν εισχωρήσει. Θέλει ο ποιητής να αποκτή
σουν όλοι ενσυνείδητον γνώσιν του ύπερφυοϋς θαύ
ματος. Να εμβαθύνουν εις την βουλήν του Θεού 
να άποκομίσουν πλήρη εί δυνατόν εικόνα του Θείου 
γεγονότος. Διό καί προσκαλεϊ όλους να πλησιάσουν 
εκεί όπου τελεσιουργειται τό φρικτόν θαύμα.
«Δεύτε ίδωμεν πιστοί, πού έγεννήθη ο Χριστός 
άκολουθήσωμεν λοιπόν ένθα όδεύει ο άστήρ...»

(Κάθισμα ’Όρθρου).
Ό  δρόμος προς τήν Βηθλεέμ φωτίζεται από τον 

άστέρα. Οί μάγοι βαδίζουν προς τό σπήλαιον. Ό  
Ηρώδης φρυάττει. Οι ποιμένες δοξάζουν. Και εις 
τό έπίκεντρον ή Παρθένος με τό θείον βρέφος. Τήν 
σκηνήν αποθανατίζει ο ποιητής μέ ολίγους στίχους:
«Ή Παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτει 
καί ή γη τό σπήλαιον τφ άπροσίτφ προσάγει. 
"Άγγελοι μετά ποιμένων δοξολογοΰσι.
Μάγοι δέ μετά άστέρος όδοιπορούσι...»

(Κοντάκιον)
Συγκλονίζεται από βαθέων ό θεατής τού απορ

ρήτου Μυστηρίου. Γίνεται μάρτυς ένός αληθούς θαύ
ματος εις τού οποίου τήν ούσίαν αδυνατεί νά πλη- 
σιάση. "Όντως κατά τόν ποιητήν:
«Μέγα καί παράδοξον θαύμα τετέλεσται σήμερον. 
Παρθένος τίκτει καί μήτρα ού φθείρεται.
Ό  Λόγος σαρκούται καί τού Πατρός 
ού κεχώρισται...».

(Στιχηρόν ίδιόμελον τού στίχου).



Επιχειρεί προς στιγμήν μίαν λογικήν επεξερ
γασίαν του ολου μυστηρίου ο ποιητής. ’Αφήνει τήν 
φαντασίαν του να πετάξη εις τό παρελθόν, εις τήν 
πτόδσιν. Ή  πτωσις ώδήγησεν εις τήν ένσάρκωσιν 
τού Θεού Λόγου :

«Ίδών ô Κτίστης όλλύμενον τον άνθρωπον J1 j 
χερσίν ον έποίησε, κλίνας ουρανούς κατέρχεται...».

(Τροπάριον α' ωδής Κανόνος).
Δεν είναι τυχαίος Ô ελθών. Είναι Θεός καί άν

θρωπος. Είναι μάλλον Θεός ένανθρωπήσας. Μέγα 
και παράδοξον τό τελούμενον. ’Αλλά καί ό τρόπος 
τής σαρκώσεως ύπέρ έννοιαν. ’Απορεί ό ύμνωδός:

Θεός «τό τεχθέν, ή δε μήτηρ παρθένος.
Τί μείζον άλλο καινόν είδεν ή κτίσις;»

(Στίχος εις τό Συναξάριον).
Ώ ς ενέργειαν τής όλης 'Αγίας Τριάδος εκλαμ

βάνει τήν ένσαρκον οικονομίαν τοΰ Κυρίου ο ύμνο- 
γράφος. Καί με ζωηράς εκφράσεις παριστά τήν συν
εργασίαν όλων των θείων καί ούρανίων παραγόντων 
προς σωτηρίαν.
«Ό Πατήρ εύδόκησεν, ô Λόγος σαρξ έγένετο 
καί ή Παρθένος έτεκε Θεόν ένανθρωπήσαντα...».

(Στιχηρον των Αίνων)



Η ΜΕΓΑΛΗ EBAÔMAC

Έάν ή Μ. Τεσσαρακοστή άποτελή τήν πλέον 
ίεράν και κατανυκτικήν περίοδον τού λειτουργικού 
έτους τής Εκκλησίας μας, ή Μ. Έβδομάς άποτελεΐ 
τήν καρδίαν τής περιόδου ταύτης. Ή  συστηματική 
άνοδική προσπάθεια τήν όποιαν, διά τού λατρευτι
κοί) της πλούτου καί τού υμνολογικοϋ της θησαυρού, 
καταβάλλει από τής Κυριακής τού Τελώνου Και Φα
ρισαίου ή Εκκλησία, προκειμένου νά μεταρσιώση 
τάς ψυχάς των πιστών καί νά τάς οδηγήση προς 
τάς σφαίρας τής μεταφυσικής άγιότητος, κορυφούται 
άμα τή είσόδφ εις τήν Μ. Εβδομάδα, οτε ο άφθα
στος λυρισμός των ύμνων καί ή ύπο βλητική μεγα
λοπρέπεια τής Λατρείας, καθιστούν τον άνθρωπον 
πράγματι «θείας κοινωνόν φύσεως» καί κατεργάζον
ται, εν ευλογητή συνεργία, τήν άρνησιν τού ύλικού 
καί γεώδους καί τήν κατάφασιν τού πνευματικού 
καί θείου έν αύτω στοιχείου, πρός κατανόησιν καί 
βίωσιν τής μεγάλης έπί τοΰ Σταυρού θυσίας τού Σω- 

■■ τήρος. ■
Ή  Γεθσημανή καί ό Γολγοθάς τού Κυρίου, ώς 

έκφρασις τής θείας αγάπης καί τής πρός λυτρωτικήν 
πορείαν άνάγκης τού ανθρώπου δεν βιοϋνται ύπό



ψυχών, αί όποΐαι φέρουν έπ' αύτών τα βάρη των πα
θών, ούτε κατανοοΰνται ύπό καρδιών, αί όποΐαι δέν 
έμφανίζουν δείγματα ήθικής καθαρότητος και χρι
στιανικής συνέπειας. Εντεύθεν και όσοι, εμφορτοι 
άπό τον κάματον τής καθημερινότητος και έμπλεοι 
άπό τήν πεζότητα και ρηχότητα τής ζωής, έπιχει- 
ροϋν νά προσπελάσουν άνευ ετέρου εις τό λυτρωτι
κόν τοϋτο Μυστήριον, δέν τό κατορθώνουν, παρά 
τήν ένδεχομένην επιμονήν των. Τό θειον δράμα ά
ξιοι, διά τήν ολοκληρωτικήν κατανόησίν του, κα- 
τανϋκτικήν προσέγγισιν, εν σιγή θεώρησιν και Εν
συνείδητον συμμετοχήν. Λ^νευ τούτων ό άνθρωπος 
παραμένει ψυχρός θεατής των απορρήτων του Θεοϋ, 
άρνεΐται τήν θειότητά του και στερείται των ιερών 
εκείνων συναισθημάτων, διά των όποιων πάσα πιστή 
ψυχή δωροφορεΐται ύπό τοϋ Θεοϋ κατά τάς αγίας 
ήμέρας τής Έβδομάδος των Παθών.

Ά λλ’ ή βίωσις των θείων γεγονότων τοϋ Πά
θους δέν είναι ύπόθεσις άπλή. Έκκινά άπό προϋπο
θέσεις βασικός, διά νά καταλήξη εις τό ποθούμενον. 
Μία υπέροχος αρχιτεκτονική, μέ σοφίαν περισσήν 
ήρμοσμένη πρός τά ανθρώπινα μέτρα, χαρακτηρίζει 
τήν προσπάθειαν τής Εκκλησίας νά ύποβοηθήση 
τήν ψυχήν και τον στοχασμόν μας πρός τον σκοπόν 
τοϋτον. Μία πραγματική κλϊμαξ εκδιπλοΰται ενώ
πιον τοϋ πιστού, τούς Αναβαθμούς τής οποίας καλεί
ται οδτος έν πολλή εύλαβεία νά άνέλθη ολίγον κατ’ 
όλίγον, διά νά φθάση εις τό Έβερεστ τής θεώσεώς. 
Καί εκεί,: μετά μίαν άγωνιστικήν προσωπικήν προσ
πάθειαν, καλείται νά γευθή τά "Αχραντα Πάθη, ώς 
αμοιβήν εις τήν «συμπόρευσιν» πρός τόν Κύριον, 
τήν «συσταύρωσιν» μέ αύτόν καί τήν «συνανάστα- 
σιν» μαζί του.

Και εδώ ακριβώς εμφανίζεται ανάγλυφος τής



ίεράς ύμνολογίας καί υμνωδίας τό μέγεθος και ή 
τεραστία καν πολύτιμος συμβολή προς οίκείωσιν των 
εσωτερικών διαστάσεων τής Μ. Έβδομαδος. Οΐ με- 
γάλοι τής ’Εκκλησίας μας ύμνογράφοι έξήντλησαν 
εδώ ολην τών χαρισμάτων των την δύναμιν, καί έ- 
πειδή έξω άπό τό λειτουργικόν περιβάλλον καί τήν 
λειτουργικήν ζωήν τής Εκκλησίας είναι άδύνατος ή 
άφομοίωσις του κατανυκτικοΰ περιεχομένου τής α
γίας Έβδομάδος, έρριψαν έπάνω της όχι απλώς του 
στοχασμού των τό γέννημα, άλλάκαί τής καρδίας 
των τήν θέρμην, καν κατώρθωσαν νά κληροδοτή
σουν εις τήν οικουμένην, διά τής ’Ορθοδοξίας, όχι 
μόνον αληθή αριστουργήματα τού λόγου, άλλα φω
ταγωγικά τής ψυχής δημιουργήματα, έμμετρα καί 
πεζά, όπου «τό θνητόν ένδύεται αθανασίαν καί τό 
φθαρτόν ένδύεται άφθαρσίαν».

Οΐ ύμνοι τής Μ. Έβδομάδος δεν είναι άπλώς
κατανυκτικοί. Αυτό είναι γνώρισμα όλων τών ύμνων 
τού Τριωδίου. Είναι επί πλέον μυσταγωγικοί, διό
τι «όλη ή ποίηση τού Χριστιανισμού καί όλη ή δό
ξα τής ’Ορθοδοξίας άπό αυτή τήν εβδομάδα πηγά
ζουν» (Π. Πάσχου, Έρως ’Ορθοδοξίας, σ. 175). Χει
ραγωγούμενος όπό τού ποιητοΰ ο πιστός, εισάγεται 
εις τά ενδότερα μυστήρια τού θείου Πάθους καί μυει- 
ται εις τήν άνυπέρβλητον ουσίαν αυτής τής έβδομά- 
δος, καθ’ ήν, όπως λέγει ο ίερός Χρυσόστομος, «ή 
χρονία τού διαβόλου κατελύθη τυραννίς, ο θάνατος 
εσβέσθη, ο ισχυρός εδέθη, τά σκεύη αύτού διηρπάγη, 
ή αμαρτία άνηρέθη, ή κατάρα κατελύθη, ο Παράδει
σος άνεώχθη, ό Ούρανός βάσιμος γέγονεν, άνθρωποι 
άγγέλοις άνεμΐγησαν, τό μεσότοιχον τού φραγμού 
ήρθη, τό θρίγγιον περιηρέθη, ô τής ειρήνης Θεός 
είρηνοποίησε τά άνω καί τα επί τής γής. Διά τούτο 
Μεγάλη καλείται Έβδομάς» (ένθ. άνωτ.).



Σκοπός τών ύμνογράφων δεν είναι μόνον να έγ- 
γίσουν τό συναίσθημα. Αυτό έχει βοηθητικόν καί 
επικουρικόν χαρακτήρα. Κύριος σκοπός των είναι 
να κινήσουν τήν καρδίαν εις μίαν εύλογημένην πο
ρείαν παρά τό πλευράν τού άναβαίνοντος εις Ιερο
σόλυμα Κυρίου. Καί αυτό θά γίνη «κεκαρθαμέναις 
διανοίαις» καί «ψυχαϊς καθαραις». Μόνος ο συναι
σθηματισμός όδηγει είς τον στεΐρον λυρισμόν, τήν 
προσωρινήν εμπειρίαν τών δακρύων. Στόχος τών 
ποιητών τής Μ. Έβδομάδος είναι να δημιουργήσουν 
μονιμωτέρας καταστάσεις, νά κατευθύνουν προς τήν 
θέωσιν καί διά μέσου τής άσυλλήπτου είς έκφρασιν 
στιχολογίας των, καθώς καί διά τής γλυκύτητος καί 
παθητικότητος του μέλους, νά κατευνάσουν «τά ά- 
χθηφόρα τών ήδονών πάθη» καί νά καταστήσουν 
τήν ψυχήν αίθερίαν, φερομένην μετάρσιον προς ά- 
πόλαυσιν τής ούρανίου πνευματικής δωρεάς του 
πάσχοντος Θεού.

Εντεύθεν εκπηγάζει ή σοβαρά τών ιεροψαλτών 
ευθύνη, όπως διά τε τής απαγγελίας καί τής μελικής 
έκτελέσεως των ύμνων συμβάλλουν είς τήν επιτυχίαν 
αυτού τού άγιου σκοπού. Ή  κατ’ έννοιαν απαγγελία 
καί εκτέλεσις τών αριστουργημάτων τής Μ. Έβδο
μάδος είναι, θά ελέγομεν, όχι απλή τών ιεροψαλτών 
ύποχρέωσις, αλλά ιερόν καθήκον έναντι Θεού καί 
ανθρώπων. Καί ούδείς αμφιβάλλει ότι καί είς τήν 
εκπλήρωσιν τού καθήκοντος τούτου οί ίεροψάλται, 
θά φανούν, όπως πάντοτε, συνεπείς καί ευσυνεί
δητοι.
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Ή  Μεγ. Έβδομάς αποτελεί τήν κορυφαίαν στιγ
μήν τοϋ Τριωδίου. Είναι ασύγκριτος εις πνευματικόν 
κάλλος και εις δημιουργίαν έντονων θρησκευτικών 
βιωμάτων. Ό  ορθόδοξος λαός μας την περιβάλλει 
με ιδιαίτερον σεβασμόν και τήν αναμένει με τα ανά
λογα συναισθήματα. Καμμία άλλη έβδομάς τοϋ έ
τους δεν συγκινεΐ και δεν διδάσκει τούς ανθρώπους, 
τόσον, όσον ή Μεγάλη. Τα γεγονότα τοϋ θείου Δρά
ματος, ώς έκτυλίσσονται διά μέσου των ήμερων της, 
συνθέτουν μίαν λυρικήν εΙκόνα τοϋ μεγαλείου τής 
αγάπης τοϋ Θεοΰ προς τον πεπτωκότα άνθρωπον, καί 
αιχμαλωτίζουν ψυχάς καί καρδίας, κατά τρόπον ό 
όποιος χαρίζει μίαν βιωματικήν εμπειρίαν εις τον 
έπιθυμοϋντα νά γίνη συνοδοιπόρος τοϋ Ίησοϋ. Διό
τι, ώς χαρακτηριστικές σημειώνει ό Ήλίας Μηνιά- 
της, δύο μεγάλα καί πρωτοφανή θαύματα είδεν ο 
κόσμος: ένα Θεόν νά γίνεται άνθρωπος Καί αυτόν 
πάλιν τον Θεόν καί άνθρωπον νά άνέρχεται εις τον 
σταυρόν προς χάριν τών άνθρώπων. Τα δύο ταΰτα 
θαύματα, ώς τά άποκαλεί ό μεγάλος οϋτος εκκλησια
στικός ρήτωρ, περικλείουν εντός τωντό Μυστήριον 
τής απεριορίστου και άπειρου καί άτέρμονος άγά-



πης τοϋ Θεοΰ,τό όποιον με εκφραστικότητα σπα- 
νίαν καί τέχνην άπαράμιλλον ύμνοϋν καί προβάλ
λουν οι ύμνογράφοι της Μεγ. Έβδομάδος.

Οι ύμνοι τής Μεγ. Έβδομάδος είναι άσύγκρι- , 
τόι εις ποιότητα έννοιών καί ήδύτητα μέλους. Τό
σον οΐ ποιηταί, όσον και οΐ μελουργοι κατέθεσαν 
ό,τι πολυτιμώτερον καί ΐερώτερον και άγιώτερον 
διέθετεν ή εύσεβής ψυχή των. Προσεπάθησαν νά 
έξωτερικεύσουν τον ψυχικόν των κόσμον με ενα 
πρωτότυπον και συγκινητικόν τρόπον. Ή  άγαπητι- 
κή των διάθεσις άπέναντι τοϋ πάσχοντος Θεανθρώ
που ύπήρξεν ή κινητήριος δύναμις τοϋ καλάμου τών, 
καί τό σπινθηροβόλημα τοϋ νοϋ των άπετυπώθη με 
έκπαγλον ώραιότητα εις τά ύμνολογικά των δημιουρ
γήματα, όμοια τών οποίων δέν έχει, κατ’ έγκυρον 
γνώμην νά επίδειξη καί αύτή ή παγκόσμιος λογο
τεχνία. Είναι ύπεράνω πάσης αμφιβολίας ή αλήθεια, 
καθ’ ήν διά τών ύμνων τής Μεγ. Έβδομάδος ό χοϊ
κός άνθρωπος άποκαλύπτει τήν εντός του ύπάρχου- 
σαν θείαν πνοήν καί έγκαταλείπων τον κατώτερον 
εαυτόν του ανάγεται είς τάς ύψηλάς σφαίρας τής συν
αισθηματικής του ώραιότητος. Αυτήν δέ τήν αλή
θειαν καθιστά έμφανή καί απτήν ό καλός ιεροψάλ
της με τήν Καλήν έκτέλεσιν τών ύμνων τούτων.

Ό  καλός ιεροψάλτης ποτέ δέν λησμονεί ότι Ô 
βασικός καί Ô μοναδικός χαρακτήρ τής Μεγ. Έβδο
μάδος είναι ο κατανυκτικός. Ό  χαρακτήρ δέ οΰτος 
διαγράφει τό περίγραμμα εντός τοϋ οποίου κινείται 
ή πάσα οικονομία της. Καί προς τό περίγραμμα 
τοϋτο πρέπει νά συνταυτίζονται όλοι οι λειτουργι
κοί παράγοντες τής Εκκλησίας. Καί ο ιεροψάλτης 
οφείλει νά συμβάλη εις τήν διατήρησιν τής Τέρας 
ταύτης άτμοσφαίρας άποφεύγων έπιμελώς παν ό,τι 
θά ήτο δυνατόν νά βεβήλωσή ταύτην. Καί έν πρώ-
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τοις πρέπει ό Ιεροψάλτης πρώτος αύτός να αίσθαν- 
θη εκ βαθέων τήν κατάνυξιν, την όποιαν δημιουργεί 
εις τήν ψυχήν ή έντονος ζωηρότης τών γεγονότων 
τοϋ Πάθους, ώς ταΰτα διαδραματίζονται κατά τήν 
Μ. Εβδομάδα. "Οταν εκείνος κυριευθή άπό τά πη
γαία εκείνα συναισθήματα διά των όποιων ό άν
θρωπος προσφέρεται ώς συμπάσχων τώ πάσχοντι 
Χριστώ και ώς συσταυρούμενος τώ Έσταύρωμένω 
Λυτρωτή, τότε καθίσταται πομπός ιερών μηνυμάτων 
προς τούς εΚκλησιαζομένους πιστούς, μεταμοσχεύων 
εις αυτούς τό περιεχόμενον τού εσωτερικού του κό
σμου. Ή  εύθύνη αύτή είναι τεραστία. Άλλα καί ή 
πνευματική ώφέλεια ανεκτίμητος. Έν συνεχεία ή 
ψυχική αύτή. κατάστασις θά γίνη όδηγός διά τήν 
άνάλογον έκτέλεσιν τών ύμνων. Καί όπως είναι φυ
σικόν θά παρακωλύση πάσαν εκδήλωσιν, ή όποια 
δεν θά συμπορεύεται προς τό όλον κατανυκτικόν 
πνεύμα τών ήμερων εκείνων.

Συχνάκις παριστάμεθα μάρτυρες, κατά τήν Μεγ. 
Εβδομάδα, μιας προσπάθειας, ήτις καταβάλλεται υ
πό ευαρίθμων, ευτυχώς, λειτουργών τού άναλογίού, 
καί άποβλέπει μάλλον εις τήν προβολήν τών φωνη
τικών χαρισμάτων τού ψάλλοντος. Βεβαίως οι ύμνοι 
τής Μεγ.Έβδομάδος είναι μελοποιημένοι κατά τρό
πον εύνοούντα τήν μονωδίαν. Χωρίς τούτο νά είναι 
άπόλυτον, έν τούτοις παρέχει τήν βάσιν δι3 επιδεί
ξεις αί όποϊαι πάντοτε μέν, άλλ3 ιδιαιτέρως τήν Μεγ. 
Εβδομάδα, ούδεμίαν έχουν θέσιν εν τφ ναφ. Καλόν 
θά ήτο εάν οί ύμνοι τής Μεγ. Έβδομάδος εξετελούν- 
το χορικώς, υπό συγκεκροτημενών δηλονότι βυζαν- 
τικών χορών, κατά τήν παράδοσιν. Επειδή όμως 
τούτο δεν είναι εύκολον, καί λόγφ ελλείψεως τοι- 
ούτων κατηρτισμένων χορών, καί λόγφ τού ύφους 
τών εν λόγφ ύμνων, καλόν θά είναι ή μονωδιακή



έκτέλεσις αύτών νά μή ή εξεζητημένη, προδίδουσα 
«άμανεδιστικήν» διάθεσιν. Άτυχώς παρ’ ένίων ιε
ροψαλτών ακολουθείται επί τού προκειμένου έσφαλ- 
μένη τακτική. Έκτελοΰν οδτοι τούς ύμνους κατά 
τρόπον, ο όποιος δεν διευκολύνει ούτε τήν κατάνόη- 
σιν αύτών, ούτε τήν ψυχικήν άνύψωσιν τών πιστών. 
Έ τσι καταντά ή ψαλμωδία των γρίφος αληθής διά 

τούς έκκλησιαζομένους, οΐτινες μόνον χάρις είς τά 
μικρά έγκόλπιά των δύνανται νά μή χάνουν τόν είρ- 
μόν των εννοιών. Είναι νομΐζομεν περιττόν νά έπι- 
μείνωμεν επί τού σημείου τούτου, διότι είναι προφα
νής ή βλάβη τήν όποίαν προξενεί τό σύστημα τού
το τής ψαλμωδίας.

Περαίνοντες τήν διατύπωσίν τών σκέψεων η
μών τούτων, επιθυμοΰμεν νά εύχηθώμεν είς τούς α
γαπητούς ίεροψάλτας όπως τούς άξιώση ο παθών 
καί άναστάς Κύριος, νά ύμνήσουν τά Πάθη του καί 
τήν αγίαν Του ’Ανάστασιν, «ψυχαΐς καθαραΐς καί 
άρρυπώτοις χείλεσι», καί νά γίνουν τροφοδόται τού 
πιστού λαού παρέχοντες εις αύτόν τό γλυκύ καί θε- 
σπέσιον μάννα τών ύψηλών εννοιών τάς οποίας υπο
κρύπτει ή έκπάγλου ώραιότητος ύμνολογία τής Μ. 
Έβδομάδος.
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Ή  Άνάστασις τού Κυρίου αποτελεί δι= όλους 
τούς χριστιανούς, Ιδιαιτέρως όμως δι= ήμας τούς 
όρθοδόξους, γεγονός ύψίστης σημασίας και σπου- 
δαιότητος, επί τού όποιου εδράζεται τό σύστημα 
άπαν τής πίστεώς μας. Διά τούτο καί αποτελεί τό 
έπίκεντρον τής όλης λειτουργικής μας ζωής. ΔΤ ό
λου τού έτους προβάλλεται τό θαυμαστόν τούτο γε
γονός, δεδομένου ότι έκαστη Κυριακή είναι μία ά- 
νάμνησις τής Άναστάσεως τού Λυτρωτού μας. Ά λλ’ 
εξαιρέτως όλως καί είδικως τήν Άνάστασιν τονίζει 
ή μεγάλη του Πάσχα έορτή καί ή επί πεντηκονθή
μερον εξικνουμένη χαρμόσυνος τού Πεντηκοσταριού 
περίοδος. Τοιουτοτρόπως «αυτή ή εορτή— κατά τον 
άγιον Έπιφάνιον — πασών των εορτών κορυφή καί 
άκρόπολις» τυγχάνει διό καί ή θέσις τήν οποίαν κα
τέχει εις τήν εκκλησιαστικήν καί θρησκευτικήν μας 
ζωήν είναι όλως περίοπτος καί κεντρική.

Εις τον τονισμόν τού πρωτεύοντος καί θεμελιώ
δους σημασίας χαρακτήρος τής έορτής ταύτης συμ
βάλλουν τά μέγιστα οί ιεροί τής Εκκλησίας μας 
ύμνοι, οϊτινες, άπηχούντες τά αισθήματα ευλαβών 
ψυχών, εκφράζουν με μυστικόν βάθος καί άπεφθον



και κρυσταλλΐνην διαύγειαν τάς σωτηριώδεις άλη- 
θείας έκείνας, διά των οποίων διαχέεται είς τήν οι
κουμένην τό μήνυμα τής Χαράς και του Φωτός. Ή  
πεμπτουσία τής Άναστάσεως είναι ή έννοια τής Νί
κης. Μιας Νίκης καθολικής των δυνάμεων τού πνεύ
ματος. Ό  Άναστάς Κύριος είναι «ό πατήσας τον 
θάνατον». Μέσα είς τήν έκφρασιν αύτήν κρύπτεται 
βάθος άπύθμενον θεολογίας. Καί εις τό βάθος αυτό, 
πού συνάμα είναι καί ύψος δυσθεώρητον φιλοθέου 
στοχασμού, αναλαμβάνουν οι ύμνοι οί έπίκαιροι τής 
Εκκλησίας μας νά μάς συντροφεύσουν, νά μάς μυή
σουν καί νά μάς εισαγάγουν.

Κύριος ερμηνευτής τού άναστασίμου μηνύματος 
είναι ο ’Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο Κανών τού οποίου 
ψάλλεται είς τον "Ορθρον τής Άναστάσεως. Ό  Κα
νών ούτος είναι άριστος συνδυασμός βαθείας θεο- 
λογικής σκέψεως και λιτού ποιητικού ύφους. Καί 
τούτο διότι, καθώς παρατηρεί καί ό άγιος Νικόδημος 
ό Αγιορείτης, «μέ δύο λαμπρά πράγματα ήθέλησε 
νά λαμπρύνη τήν λαμπράν Άνάστασιν τού Κυρίου 
άξίως τής ίδικής του λαμπρότητος Ô λαμπρός τφ 
βίω λαμπρότερος τφ λόγω καί λαμπρότατος τήν ψυ
χήν Ιωάννης· πρώτον μέν γάρ έλάμπρυνε τήν λαμ
πράν ημέραν ταύτην όχι μέ άλλον ήχον, άλλα μέ τον 
πρώτον διότι αυτός εΐνε ήχος όπου εχει τό μέλος 
ορθόν τε σύντονον καί γενναιον... δεύτερον δέ έλάμ
πρυνε τήν Λαμπράν ο λαμπρός μελωδός μέ τάς 
λαμπράς ρήσεις τού λαμπροτάτου πανηγυριστου, 
Γρηγορίου τού Θεολόγου, ίνα έκ τού λαμπρού πα- 
νηγυριστού ύπό λαμπρού μελωδοΰ, διά λαμπρού ή
χου, μέ λαμπράς ρήσεις λαμπρώς τό λαμπρόν τής 
Λαμπράς ημέρας συγκρΰτήται μέλος...» (Έορτοδρό- 
μιον σ. 418, βλ. παράΆρχ.ΈπιφανίφΘεοδωροπούλφ 
εν’Περίοδος Πεντηκοσταρίου Άθήναι 1973, σ. 13).



«Έν τη ύμνογραφία τής κυρίως εορτής τοϋ Πά- 
σχα — τονίζει και δ αοίδιμος ’Αρχιεπίσκοπος ’Α
θηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος — έξέχει Ô «Κα
νών» τοϋ 'Αγίου Ίωάννου Δαμασκηνού, άποτελου- 
μενος εκ 37 τροπαρίων συμπεριλαμβανομένων και 
τών 8 ειρμών εις 9 ώδάς, παραλειπομένης τής δευ- 
τέρας ώς συνήθως. Δι’ αυτο.ΰ διήκει ή ιδέα τής Ά 
ναστάσεως τοϋ Σωτήρος εκφραζομένη διά λαμπρών 
καί ζωηρών παραστάσεων μεγαλοπρεπών είκόνών 
καί προσωποποιήσεων. ’Εκτίθεται δέ τό γεγονός τής 
Άναστάσεως κατά τήν άφήγησιν τής 'Αγ. Γραφής». 
Καί πάλιν «'Ο Ίω. Δαμασκηνός διά τοϋ “Κανόνος” 
εις τήν εορτήν τοϋ Πάσχα, ώς πράττει δι’ όλων τών 
ύμνων του, αναπτύσσει καί τήν δογματικήν έννοιαν 
αυτής, εύστόχως δε έξαίρει τά διάφορα σημεία τοϋ 
έξυμνουμένου γεγονότος τής Άναστάσεως τοϋ Κυ
ρίου καί προσαρμόζει τά εξ αυτών συμπεράσματα 
εις τούς πιστούς».

Έκ τών λοιπών ποιητών τοϋ Πεντηκοσταρίου 
μνημονευτέοι ένταϋθα ό Κοσμάς δ Άγιοπολίτης, 
Άνδρέας δ Κρήτης, Γερμανός, Θεοφάνης, Άνατό- 
λιος, ’Ιωσήφ δ τοϋ Θεοδώρου Στουδίτου αδελφός, 
Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος κ.ά. Οδτοι μέ 
τό ποιητικόν καί ύμνολογικόν των τάλαντον άμιλ- 
λώνται εις μίαν εύγενή προσπάθειαν προς τελειο- 
τέραν έκφρασιν καί θεώρησιν καί παράστασιν τοϋ 
μεγίστου γεγονότος τής Πίστεως ημών. Είναι φορείς 
τοϋ ανακαινιστικού πνεύματος τό οποίον ενσαρκώ
νει ό Άναστάς Κύριος. Καί τό πνεΰμα τοϋτο τό ζωο
ποιόν καί λαμπροφόρον διοχετεύουν μέ άφθαστον 
ωραιότητα εις τά υπέροχα δημιουργήματά των, δι’ 
αυτών δέ καί εις τον φιλακόλουθον πιστόν, δ οποίος 
καλείται να γευθή από τό ποιητικόν τοϋτο νέκταρ 
καί να δοκιμάση τήν θείαν γλυκύτητα τήν όποίαν



προσφέρει ή πνευματική πανδαισία τής ορθοδόξου 
λατρείας.

Τών θείων τούτων στροφών έρμηνευταί είναι οί 
ίεροψάλται. Ό  χαρμόσυνος χαρακτήρ τοϋ Πάσχα 
γίνεται περισσότερον έκδηλος διά του μέλους. Κατά 
τον/Αρχιεπίσκοπόν Χρυσόστομον «οϊκοθεν νο
είται οτι οί εκκλησιαστικοί οδτοι ύμνοι ιδιαιτέραν 
έξαρσιν καί μεγαλοπρέπειαν προσλαμβάνουν καί βα- 
θυτέραν εμποιούν έντύπωσιν εμμελώς έκφερόμενοι», 
Τά εκφραστικά στοιχεία τοΰ μέλους, καταλλήλως 
χειριζόμενα υπό του ιεροψάλτου, συμβάλλουν κατά 
τρόπον μοναδικόν εις τήν μέθεξιν των πιστών εις τό 
βαθύτερον πνεύμα τής μεγάλης εορτής καί εις τάς 
εξ αύτοϋ άπορρεούσας σωστικάς αλήθειας. Εντεύθεν 
καί ή αποστολή των ιερών τοϋ ψαλτηρίου λειτουρ
γών εν τή έκτελέσει των πασχαλιών ύμνων είναι 
ιερά, γεγονός δπερ προσδιορίζει καί τό ύψος τής 
ευθύνης αυτών. Έάν σκεφθή κανείς οτι τά άνεπα- 
νάληπτα δημιουργήματα των άγιων έκείνων άνδρών, 
των ύμνογράφων τής Εκκλησίας ήμών, τά ποιηθέν- 
τα, στίχουργηθέντα καί μελουργηθέντα έν έξόχως 
πνευματική άτμοσφαίρα καί ίερα, εύρίσκονται σή
μερον εις τά ΐεροψαλτικά χείλη διά νά εκφρασθοϋν 
καταλλήλως, γίνεται σαφές όπόση προσοχή απαιτεί
ται καί υψηλή συναίσθησις εύθύνης προς επίτευξιν 
έκείνου διά τό όποιον ή εκκλησ. μουσική καταξιώνει 
τήν ϋπαρξιν αυτής, ήτοι τής ουσιαστικής κοινωνίας 
τών πιστών προς τά βαθέα νοήματα τών ύμνων τής 
Εκκλησίας.



“ fïACXA ΚΑΙΝΟΝ Α Π Ο Ν ,;

Ή  μεγάλη εορτή το G Πάσχα αποτελεί τό επί
κεντρου τής ’Ορθοδοξίας. Είναι ô πόλος, πέριξ τού 
οποίου ανελίσσεται τό λειτουργικόν έτος τής Ε κ 
κλησίας μας, και Ô φάρος, ο φωτίζων την ζωήν μας 
με τό άνέσπερον και λαμπρόν του φως. Καί όχι μό
νον τούτο.. ’Αλλά τό Πάσχα είναι ακόμη δΤ ήμας 
τούς ορθοδόξους τό σύμβολου τής καινής, τής νέας 
έν Χριστφ ζωής, τής κατά Θεόν κτισθείσης. Τό κε
νόν μνημεϊον, είναι πηγή χαράς και άναγεννήσεως, 
διότι διαλαλεϊ τήν άφραστον χαράν των επιγείων, 
επουρανΐων καί καταχθονίων. Καί ό Άναστάς εκ 
νεκρών Κύριος είναι όλος φώς, καί όλος ευφροσύνη 
καί όλος θυμηδία καί τερπνότης πνευματική. Καί 
όλα αύτά προσφέρονται άφθονα, πληθωρικά εις πάν
τα πιστόν, ό οποίος θά είχε τήν διάθεσιν νά προσ- 
φέρη τήν ίδικήν του καρδίαν, τόν ίδικόν του κόσμον 
τον νεκρωμένου άπό τά εγκόσμια καί άπό τήν αμαρ
τίαν διά μίαν άνάστασιν εν Χριστώ.

Ή  λέξις «Πάσχα», έβραϊκής προελεύσεως καί 
έτυμολογίας, σημαίνει, ώς γνωστόν, διάβασιν. Καί 
κυριολεκτεΐται εις τήν σωτήριον διά τόν Ισραήλ 
καί θαυμαστήν διέλευσιν τής Έρυθράς θαλάσσης,



όπου κατεποντίσθησαν οι επίλεκτοι άναβάται καί 
τριστάται τοϋΦαραώ. Καί οί αθάνατοι Πατέρες τής 
Εκκλησίας μας, άρεσκόμενοι εις τήν άποκάλυψιν 
των θεσπεσίων συμβολισμών, οί όποιοι πάντοτε κρύ
πτονται κάτωθεν τών συνταρακτικών καί μεγάλων 
γεγονότων τής ιστορίας του άνθρώπου, διεΐδον εις 
τήν διάβασιν αυτήν, μίαν άλλην εν Χριστώ πλέον 
δίοδον και διαπεραίωσιν: τήν διάβασιν έκ τών φθαρ
τών του βίου τούτου προς τα άφθαρτα τοϋ ούρανοϋ, 
εκ τής άμαρτίας προς τήν λύτρωσιν, έκ τού σκότους 
προς τό φώς. Τοιουτοτρόπως ό άνθρωπος, μετέχων 
τής νίκης τοϋ Άναστάντος Χριστού, συμμετέχει καί 
εις τά έπινίκια αύτής άποτελέσματα και γίνεται και 
ό ίδιος τό άντικείμενον τής «εν δυνάμει» Άναστά- 
σεως τοϋ Κυρίου, ή οποία μεταφράζεται εις έργα 
εμπνευσμένα άπό τό πνεϋμα τής Άναστάσεως, τό 
οποίον είναι τό πνεϋμα τής ζωής τοϋ μέλλοντος αί- 
ώνος, τό πνεϋμα τής άθανασίας.

Τήν μεγάλην ταύτην σημασίαν τής κοσμοσω
τηρίου Άναστάσεως επισημαίνουν, μέ άφθαστον γο
ητείαν καί φιλολογικήν άρτιότητα, οί μεγάλοι τής 
Εκκλησίας μας ύμνογράφοι, οί όποιοι μέ τήν δύ- 
ναμιν τοϋ λυρισμοϋ των, τήν ύποβάλλουσαν καλλιέ
πειαν και τό ρέον ύφος, είς όλίγας έκάστοτε γραμ- 
μάς, περικλείουν ΰψιστα νοήματα καί πολύτιμα συν
θήματα διά τόν πνευματικόν άγώνα τών πιστών τέ
κνων τής Εκκλησίας. Διά τόν ύμνογράφον τής εορ
τής τοϋ Πάσχα, «νϋν πάντα πεπλήρωται φωτός, ου
ρανός τε καί γή καί τά καταχθόνια» διότι «ήγέρθη 
ό Κύριος θανατώσας τόν θάνατον». Ή  σωτηριολο- 
γική σημασία τοϋ Πάσχα έγκειται είς τήν θυσίαν 
τοϋ άμνοΰ Χριστοϋ, οστις «ύπέρ πάντων τέθυται». 
Ή  άξιοποΐησις αυτής τής θυσίας συνίσταται εις τήν 
βίωσιν μιας νέας ζωής κατά Θεόν, καί είς τήν έν



άπολύτφ συνεπείς προς την πίστιν μεταφοράν εις 
την πραξιν των βιωμάτων τούτων. ΟΟτω πως καθο- 
ρώμεν πλέον οί πιστοί ενώπιον μας «Πάσχα τό κα
θαρτήριον» ύπό τήν έννοιαν ότι «όψόμεθα—εάν τό 
έπιδιώξωμεν —- δικαιοσύνης ήλιον πασι ζωήν άνα- 
τέλλοντα».

Τό Μυστήριον τής νέας εν- Χριστώ ζωής, κα
θώς, διά τής Άναστάσεως του Κυρίου, προσλαμβά
νει νέας διαστάσεις, γίνεται προσιτόν εάν «κλαύ- 
σωμεν καί κράξωμεν- ώ Δέσποτα έξεγέρθητι, ό τοΐς 
πεσούσι παρέχων άνάστασιν». Έφ* όσον ο πασχών 
Χριστός «διά πάθους τό θνητόν αφθαρσίας ένδύει 
εύπρέπειαν», γίνεται δΓ όλους μας «άλλης βιοτής 
τής αιωνίου απαρχή». Μέσα εις τήν φράσιν αύτήν 
κυρίως υποκρύπτεται τό ούσιαστικώτερον καί βαθύ- 
τερον νόημα τών ήμερων τούτων. Οί πολλοί άνθρω
ποι, παρασυρόμενοι από τον κόσμον τών φαινομένων, 
καί παραμένοντες εις τήν έπιφάνειαν, άρνούνται ή 
και δεν δύνανται ενδεχομένως νά φθάσουν εκεί όπου, 
πέρα τών συμβατικοτήτων τής ζωής, ύπάρχει τό κρυ
σταλλώδες ύδωρ, διά του οποίου ό άνθρωπος κατορ
θώνει νά σβύνη τήν πνευματικήν του δίψαν καί νά 
προσανατολίζεται προς τήν λυτρωτικήν του πορείαν 
εν μέσφ τών δυσβάτων τής ζωής αύτής ατραπών. 
Διά τούς ανθρώπους τούτους τό Πάσχα είναι μία 
έπι πλέον αφορμή δΤ έγκόσμιον καί στεϊραν χαράν, 
ή οποία όμως δεν εχει σχέσιν μέ τήν πνευματικήν 
κατάκτησιν πού ό "Αναστάς Κύριος χαρίζει εις οσας 
ψυχάς έπιποθοϋν «τον τής αμαρτίας μολυσμόν άπο- 
τινάξασθαι».

Όμως διά τούς πιστούς ή Άνάστασις έρχεται 
ώς «Πάσχα καινόν, άγιον». Γίνεται δηλαδή ή αφέ
τη ρία μιας νέας πνευματικής πορείας, έφ’ όσον 
«άνέστη Χριστός καί ζωή πολιτεύεται». Προς τούτο



όμως χρειάζεται ή προσωπική έκαστου συμβολή 
Χρειάζεται να άπεκδυθώμεν τον παλαιόν άνθρωπον 
«συν ταις πράξεσιν αύτού και ταΐς επιθυμΐαις» καί 
νά «ένδύθώμεν τον νέον». 'Υπό τό πνεύμα τούτο 
ομίλων και ο άγιος Μάξιμος λέγει: «άνΐσταται δέ και 
άνεισιν εις ουρανούς τοϊς όλον τον παλαιόν άπεκ- 
δυσαμένοις άνθρωπον, τον φθειρόμενον κατά τάς ε
πιθυμίας τής άπάτης και όλον τον νέον ένδυσαμένοις, 
τον διά πνεύματος κατ5 είκόνα ΘεοΟ κτιζόμενον». 
Έάν με τήν προσωπικήν έκαστου συμμετοχήν. δεν 
επιτευχθή ό άφορισμός μας εκ τού κόσμου και ο 
έγκεντρισμός μας εις τό θέλημα τοϋ Θεού, τότε τό 
Πάσχα δεν θά είναι δΤ ήμάς καινόν και άγιον, ούτε 
σωτήριον, ούτε διάβασις «εκ θανάτου προς ζωήν 
και εκ γης προς ούρανόν», ούτε «εύφροσύνη αιώ
νιος», ούτε «αφθαρσίας πηγή». Τότε θά έχωμεν ά- 
στοχήσει εις τά καίρια, θά έχωμεν χάσει μίαν ευκαι
ρίαν πνευματικού άναβαπτισμοϋ, θά έχωμεν περιό- 
ρισθή εις μικράς καί άφελεΐς μικρό θυσίας, ένώ θά 
μάς έχει δια φύγει τό ζωηφόρον μήνυμα του κενού 
μνημείου διά μίαν καινήν εν Χριστφ ζωήν.

Τό Πάσχα διά τον πιστόν είναι μία ύπόμνησις 
αγίας ζωής. 'Ως γεγονός τής ιστορίας έχει πνευμα
τικήν σημασίαν καί καταξιώνεται μέ τήν εσωτερικήν 
άνάτασιν τών ψυχών. Αί εξωτερικά! διαχύσεις και 
έκδηλώσεις τών ήμερών δέν θά πρέπει νά σταθούν 
έμπόδιον δι5 αυτήν τήν πνευματικήν καταξίωσιν. Τό 
φώς τής /Άναστάσεως πρέπει νά φωτίση τον δρόμον 
μας. Και νά φέρη πλησίον μας τήν γνησιότητα τού 
χριστιανικού βίου. Καί νά εγκαινιάση τήν εσωτερι
κήν μας άνάστασιν καί τήν ψυχικήν μας άνάτασιν. 
Διά νά είναι καί δι* ήμάς «Πάσχα καινόν, άγιον».
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eXKAHOACTUCA Δ ΙΠ Τ γ Χ Α

Ό  άπό τοϋ τρέχοντος μηνός άρξάμενος γενικός 
καί πανελλήνιος εορτασμός τής 150ετηρίδος άπό τής 
Εθνικής Παλιγγενεσίας, είναι κατ’ ούσίαν μνήμη τής 
Εκκλησίας και των πολυτίμων και άνεκτιμήτων 
προσφορών της προς τό Γένος. Καμμία άλλη δύναμις 
τοϋ ’Έθνους δεν δύναται να διεκδικήση τόσας δά- 
φνας και τόσην ευγνωμοσύνην άπό τό πλήθος των 
πανελλήνων, όσην ή ’Ορθόδοξος Ελληνική ’Εκκλη
σία, ή Μήτηρ αυτή και Τροφός τοϋ ελληνικού λαοϋ. 
Πολύ προ τής άλώσεως, άλλα κυρίως μετ’ αυτήν ή 
Εκκλησία άπέβη ή σώζουσα εθνική κιβωτός και ή 
άμαχος τ&ν κινδυνευόντων προστάτις καί βοηθός. 
Ό  υπόδουλος ελληνισμός χάρις εις τον ’Εκκλησίαν 
του διετήρησε την εθνικήν του συνείδησιν, και δΓ 
αύτής τήν εθνικήν του ύπόστασιν, εις πείσμα των 
βαρβάρων κατακτητών, οιτινες χαιρέκακουντες άνέ-
μενον τόν άφανισμόν τής Φυλής έκ τοϋ ιστορικού 
προσκηνίου. Και όχι μόνον ό βάρβαρος κατακτη- 
τής έπεπόθει τοϋτο, αλλά καί οι εξ Εσπερίας δήθεν 
πολιτισμένοι χριστιανοί, ήρχοντο εις τήν πτωχήν
καί αίμάσσουσαν Ελλάδα οιονεί «μετά σκαπανών
καί πτύων άνασκάψοντες τούς τάφους ήμών ώς πά-
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λαι τεθνεώντφν ή καίάπολαύσοντες ήμάς...», κατά 
την προσφυά τοϋ Γερμανού Γρήγορα έκφρασιν (εν 
«Πανδώρα», τ. Θ', σ. 257), ’Αλλα παρά πάσαν προσ
δοκίαν ό ελληνισμός τής Τουρκοκρατίας διετήρησεν 
άμείωτον την δόναμιν τής ψυχής του και άπαραχά- 
ρακτον τον θησαυρόν τής εύσεβείας του και άνό- 
θευτον τήν πίστιν τών πατέρων του, ενα καί μόνον 
τρέφών μυστικόν καί ύποκάρδιον πόθον: την ελευ
θερίαν του. Καί ό πόθος οότος γιγαντούμενος όση- 
μέραι χάρις εΐς την άφθονον δρόσον, την οποίαν 
ή έθναρχοϋσα Εκκλησία έχάριζεν, έν τή καμίνφ 
των δοκιμασιών, εις τό άχραντον σώμα τοϋ Γένους, 
ώδήγησεν εις την έθνικήν άποκατάστασιν καί εις τήν 
διά μυρίων θυσιών άπόκτησιν τής ελευθερίας «ής 
ούδέν έν κόσμφ γλυκύτερον». Όντως ή Εκκλησία 
έν τοϊς χρόνοις εκείνοις άπέβη ή σανίς τής σωτη
ρίας καί ή άγκυρα τής άσφαλείας του Γένους ήμών.

Ή  Εκκλησία του ΧριστοΟ, προοδοποιήσασα 
τήν ανατολήν τής εύλογημένης έκείνης Έπαναστά-
σεως, και χειραγωγήσασα μητρικως και στοργικως 
τον εις άμετρους συμφοράς περιπεσόντα ελληνισμόν 
διά μέσου «παγίδων πολλών» δέν έγκατέλειψεν αυ
τόν κατά τήν αυγήν τής ιστορικής ήμέρας, άλλα 
προηγούμενη αϋτοΰ, ευλογούσα τον μόχθον του καί 
αίρουσα πρώτη τον σταυρόν του εθνικού μαρτυρίου/ 
ήγήθη τοϋ άγώνος εκείνου, εις τήν αίσίαν εκβασιν 
τοϋ όποιου όφείλομεν οί νεοέλληνες τήν ελευθερίαν 
μας. «Το ράσον — κατά τον Παραμυθίας ’Αθηναγό- 
ραν — ô νάρθηξ των Εκκλησιών καί τά κελλία των 
μοναχών υπήρξαν ή ιερά εστία, έξ ής έξεπυρσεύετο 
τό τής πνευματικής άναβιώσεως ζώπυρον τοϋ Έ 
θνους ήμών». Πρώτη εκ τών πρώτων ή Εκκλησία 
προητοίμασε καί έπραγματωσε τήν Έπανάστασιν. 
Διότι αύτή ήτο ο φυσικός φορεύς τών έθνικών προσ-



δοκιων καί των έθνικων όνείρων. Τους κληρικούς 
της, τα Μοναστήρια της, τα τιμαλφή της, τήν δλην 
αύτής ούσίαν προθύμως και άνευ δισταγμών έθεσεν 
ή Εκκλησία εις τήν δάθεσιν τοδ άγωνιζομένου λαού, 
εις μίαν γιγαντώδη προσπάθειαν διά τήν άποτίνα- 
ξιν τών δεσμών. ΔΓ αυτό και ήλθε πρώτη και εις τάς 
θυσίας. Έκατόμβας θυμάτων προσέφερεν είς τό "Ε
θνος. «Δέκα κορυφαί τής ελληνικής Εκκλησίας, 
δέκα Πατριάρχαι Κων(πόλεως έδωσαν τήν ζωήν των 
ύπερτάτην προσφοράν εις τον αγώνα τής εθνικής, 
τής άληθοδς ελευθερίας». Τό άγιον ράσον των κλη
ρικών της τό μέχρι τότε, κατά τήν μνημειώδη τοδ 
Πατριάρχου "Ιωακείμ τοδ Γ' έκφρασιν σομβολίζον 
τό πένθος του Γένους εβάφη διά τοδ αίματος των 
μαρτύρων, καί ή πορφύρα του πλέον συμβολίζει τήν 
δόξαν τοδ Γένους καί τόν θρίαμβον αύτοδ.

Δεν έχει κανείς ή νά άναδιφήση τάς σελίδας 
τοδ άγώνος διά νά ϊδη τήν Εκκλησίαν πανταχοδ 
παροδσαν είς εκάστην μεγάλην στιγμήν του άγώνος 
τοδ 1821. Μακρότατα είναι τά Εκκλησιαστικά Δΐ- 
πτυχα άπό τά ονόματα των εκκλησιαστικών ένγένει. 
Άναφέρονται εις ονόματα γνωστά. Υπάρχουν ό
μως καί τά άγνωστα, τά οποία αγνοεί ή ιστορία, 
γνωρίζει όμως Κύριος, ο Θεός. Ή  Εκκλησία, συμ- 
μετέχουσα είς τόν ένιαύσιον έορτασμόν τής 150ετη- 
ρίδος, θά τιμήση τά τέκνα της καί θά τιμηθή καί ή 
ιδία. Έκαστη Τ. Μητρόπολις θά μνημονεύση τών 
επιτόπιων στελεχών της τά οποία προσέφερον ύπη- 
ρεσίας εις τόν αγώνα. Καί άπό πάσαν γωνίαν τής 
ελληνικής γής θά ύψωθοδν πρός τον ουρανόν δεή
σεις καί ίκεσίαι διά τήν άνάπαυσιν τών μακαρίων 
ψυχών όλων τών ήρώων τής πίστεως καί τής πατρί- 
δος, ΐδί<? δε τών τής Εκκλησίας.

Εΐμεθα ύπερήφανοι οχι μόνον διότι έγεννήθημεν



ελληνες, άλλα Κυρίως διότι έγεννήθημεν Όρθόδο- 
ξοι. Διότι άνήκομεν είς τήν ήρωικήν και μαρτυρικήν 
’Ορθοδοξίαν, εις τήν Εκκλησίαν μέ τά άμέτρητα 
θύματα εις τον βωμόν του χρέους καί του καθήκοντος. 
“Ό χι μόνον τώρα, αλλά και πάντοτε, ένθυμούμεθα 
το τι όφείλομεν εις τήν Μητέρα μας Εκκλησίαν. 
Δέν λησμονοϋμεν τάς θυσίας της Καί τήν προσφο
ράν της. Είναι ανυπολογίστου αξίας. Θεωρουμεν 
δέ τον έαυτόν μας, ήμεΐς οΐτινες ήξιώθημεν νά τήν 
διακονούμεν είτε ώς άνώτεροι, εϊτε ώς κατώτεροι 
κληρικοί, ιδιαιτέρως προνομιουχον. Διότι είναι μέγα 
άληθώς προνόμιον νά διακονή τις τήν Εκκλησίαν 
άντιπροσφέρων εις αότήν το μικρόν άντίδωρον τής 
διακονίας του. ·:

Καί οί ίεροψάλται ώς κατώτεροι κληρικοί καί 
ενεργά τής Εκκλησίας μέλη, ασφαλώς χαίρουν καί 
άγάλλονται διά τήν μνήμην αυτήν τής Εκκλησίας. 
Καί μέ ολας των τάς δυνάμεις θά συμμετάσχουν είς 
τάς πανηγυρικός εκδηλώσεις τής 150ετηρίδος. Θά 
ψάλουν από καρδίας τά επινίκια τψ Σωτήρι Θεφ, τω 
διασώσαντι από μυσαράς δουλείας καί επονείδιστου 
είρκτής τό γένος των έλλήνων. Θά υμνολογήσουν 
τής Εκκλησίας το πάγκαλλον μεγαλεΐον καί θά δια
τρανώσουν μέ τούς θεσπεσίους έκκλησιαστικούς ύ
μνους προς τήν Εκκλησίαν όφειλομένην εθνικήν 
ευγνωμοσύνην. Μαζί δέ μέ τούτους καί όλοι οί πι
στοί ορθόδοξοι χριστιανοί τής Ελλάδος θά άφήσουν 
φωνήν εύγνωμοσύνης καί θά χύσουν δάκρυα χαράς 
καί μέ φωνήν στεντορείαν θά διακηρύξουν το «Τϊς 
Θεός μέγας ώς ο Θεός ήμών. Σύ εί ο Θεός ήμών, ό 
ποιων θαυμάσια μόνος».
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«Το ενεργότατου μέρος εις τον ύπερ τής ελευ
θερίας του Γένους αγώνα έλαβεν ή Εκκλησία καί 
διά των πολεμικών πράξεων των λειτουργών αυτής 
καί διά των μεγαλοπρεπεστάτων θυσιών εις τον βω
μόν τής πατρίδος». Οί λόγοι ούτοι τού Παύλου Κα- 
ρολίδου ιδιαιτέραν προσλαμβάνουν σημασίαν κατά 
τόν μήνα τούτον ’Απρίλιον, καθ3 Ôv συμπίπτει καί 
ή έβδομάς των Παθών του Κυρίου καί ή ένδοξος έκ 
νεκρών 3Λνάστασις αύτού. Τό έκούσιον λυτρωτικόν 
Πάθος εις τό όποιον «ώς πρόβατον έπί σφαγήν 
ήχθη» ο αμνός τού Θεού υπέρ τής τού κόσμου ζωής 
καί σωτηρίας, φέρει εις τήν μνήμην ήμώντάςκατά 
τόν μήνα άκριβώς τούτον καί εν έτει 1821 προσφερ- 
θείσας αΐματηράς θυσίας υπό τού ορθοδόξου έλλη- 
νικοΰ κλήρου εις τόν βωμόν τής εις Χριστόν Πίστεως 
καί τής εις τήν Πατρίδα άγάπης καί άφοσιώσεως.

Ό  εθνικός Γολγοθάς αΐματοβαφής καί όλοπόρ- 
φυρος προβάλλει εις τά βλέμματα όλων μας ώς ολο
καύτωμα ίερόν σελαγίζον εις τόν έθνικόν όρίζοντα, 
καθ3 ήν ώραν αί θρησκεύουσαι καρδΐαι μας άπορρο- 
φώνται άπό τό θειον Δράμα, τού όποιου εγγίζει πλέον 
ή ψυχοσωτήριος άνάμνησις. Καί υπό τό πρίσμα



των εθνικών μας προσδοκιών και τής ενδόξου μας 
ιστορίας, βλέπομεν ότι τό έπος τού 1821 ώς έθελουσία 
προσφορά αιμάτων, αντιφεγγίζει συμβολικός τήν αν
ταύγειαν μιας άκτίνος του θείου Γολγοθά. Ή  Ε κ 
κλησία συνεχίζουσα είς τον αιώνα τήν θυσίαν τού 
θείου αύτής Δομήτορος, και εμπνεομένη ύπ’ αύτής, 
έσπευσε μιμούμενη τό παράδειγμα εκείνου, Ό στις 
ήθέλησε να είναι «τα πάντα εν πάσι πρωτεύων», 
νά θυσίάση προθύμως εις τον καθηγιασμένον βω
μόν τής δούλης Πατρίδος, τούς τα πρώτα φέροντας 
εν τή διοικήσει αύτής, άναδεικνυομένη τοιουτοτρό
πως πρωτομάρτυς τής εθνικής ελευθερίας καί άπο- 
καταστάσεως των προσδοκιών των πανελλήνων, εις 
πείσμα των δυσμενών συνθηκών ύφ’ ας διετέλει τότε 
τό Γένος όλόκληρον.

Ό  ’Απρίλιος τού 1821 στεφανουται μέ τήν πορ
φύραν καί τον βύσσον των αιμάτων τών δύο εφη
μερίων τής Μεγάλης Εκκλησίας οίτινες άπεκεφα- 
λίσθησαν είς τάς 9, τού Πατριάρχου Γρηγορίου τού 
ΕΓ όστις άπηγχονίσθη εκ τής θύρας τών Πατριαρ
χείων είς τάς 10, καί τών Ιεραρχών Εφέσου Διο
νυσίου, Άγχιάλου Εύγενίου καί Νικομήδειας ’Αθα
νασίου οίτινες άπηγχονίσθησαν κατά τήν ίδιαν ή- 
μέραν, Καθώς Καί του έν Άδριανουπόλει εφησυχά- 
ζοντος πρ. Οικουμενικού Κυρίλλου τού Ζ' άπαγχο- 
νισθέντος καί τούτου κατά τήν αύτήν ήμέραν, ένφ 
είς τήν Πελοπόννησον εφονεύετο κατά τήν ΙΟην 
’Απριλίου εις μάχην ό Ηγούμενος τής Μονής Αύ- 
γοΰ παρά τό Άργος. Είς τάς 17 ’Απριλίου έφυλα- 
κίσθησαν ώς όμηροι είς τήν Τρίπολιν οί ’Επίσκοποι 
Τριπόλεως Δανιήλ, Μονεμβασίας Χρύσανθος, Άν- 
δρούσης ’Ιωσήφ, Κόρινθου Κύριλλος, Ναυπλίου 
Γρηγόριος -μετ’ άλλων πολλών προκρίτων, ένώ εις 
τάς 22 κατεστρέφοντο βαναύσως ναοί έν Κωνσταν-



τινουπόλει, και εις τήν Στερεάν Ελλάδα ό μέν Σα- 
λώνων Ήσαΐας έφονεύετο εις τάς 22, ό δε "Αθανάσιος 
Διάκος έσουβλίζετο εις τάς 24.

Τοιουτοτρόπως ή Εκκλησία ή ΌρΟόδοξος προ- 
κινδυνευόυσα του Γένους ολοκλήρου έμάχετο εις 
τάς πρώτας γραμμάς και έδιδε τον φόρον τής Ου
σίας της πλουσιοπάροχος διά τήν άνάστασιν τοϋ 
"Εθνους καί τήν ταχειαν άνΟησιν τοΰ δένδρου τής 
ελευθερίας. Δεν είναι εύκολον νά άπαριθμηθοΟν αί 
είς αίμα θυσίαι τής Εκκλησίας άμα τή εκρήξει 
τής Έπαναστάσεως. Καί όχι μόνον τούτο. Δεν είναι 
ευκολον ουδέ ή συμβολή της εις τήν ετοιμα
σίαν τής εθνεγερσίας νά παρασταθή, διότι εί
ναι τρισμέγιστη και πελώρια. "Όντως διά τον ύ- 
πόδουλον ελληνισμόν μετά τήν άλωσιν τής βασι- 
λευούσης ή Εκκλησία κατέστη τροφός καί φρου
ρός τής εθνικής συνειδήσεως, διατηρήσασα, κατά τον 
Θρ. Ζαΐμην, «εν ταΐς περιπετείαις των χρόνων τήν 
πνευματικήν καί εθνικήν ενότητα τών Ελλήνων».

Ή  25η Μαρτίου 1821 δέν ύπήρξεν αφετηρία. 
Ύπήρξεν ή συνέχεια μιας εργώδους προσπάθειας 
τής Εκκλησίας, ήτις ώς μόνη συγκεκροτημένη δύ- 
ναμις έντός τών κόλπων του ύποδούλου ελληνισμού, 
είχεν άναλάβει τον άφυπνιστικόν ρόλον τών συνει
δήσεων καί τήν ψυχικήν προπαρασκευήν τών «ρα
γιάδων» διά τήν ανατολήν τής μεγάλης ήμέρας τής 
άποκαταστάσεως του Γένους, ήδη άπό τής επομέ
νης τής πτώσεως τής Πόλεως. Ή  διάσωσις τής θρη
σκείας καί τής γλώσσης ύπό τής Εκκλησίας, προω- 
δοποίησε τήν Έπανάστασιν καί μοναδικώς συνέβα- 
λεν είς τήν έξέγερσιν κατά του δυνάστου. "Αλλως 
ή τύχη τΰΟ έλληνισμοϋ Οά ήτο καταδεδικασμένη 
καί τό όνειρον τής άποκαταστάσεως θά παρέμενε 
μία φρούδη ελπίς.



“Ας έχη όμως δόξαν ό Πανάγαθος Θεός. Έκ 
των εθνικών ερειπίων άνεπήδησεν ώς δύναμις απροσ
μάχητος ή Εκκλησία, μέ το άδούλωτον φρόνημα 
και τήν άήττητον πνευματικήν ίσχύν. Οϊ ταγοί της 
ενεσάρκωσαν τους πόθους των ορθοδόξων έλλήνων 
και μετά σθένους καί ηρωισμού άπαραμίλλου έρρί- 
φθησαν εις τον αγώνα και προσέφερον τον έαυτόν . 
των ώς καλοί ποιμένες θυσίαν διά τήν σωτηρίαν 
τών λογικών προβάτων τής ποίμνης του Χρίστου. 
Καθ’ δλην τήν διάρκειαν του άγονος δέκα Πατριάρ- 
χαι Κωνσταντινουπόλεως εθυσίασαν τήν ζωήν των 
ύπέρ Πίστεως και Πατρίδος. Καί ’Αρχιερείς άλλοι 
πολυαριθμοτεροι, καί κληρικοί κατά εκατοντάδας, 
καί μοναχοί καί μοναχαί κατά χιλιάδας.

Ή  'Αγία και Μεγάλη Έβδομάς των Παθών του 
Κυρίου, καλοΰσα ημάς ίνα «κεκαθαρμέναις διανοίαις 
συμπορευθωμέν Λύτω καί συσταυρωθωμεν καί νε- 
κρωθώμεν δι9 αυτόν ταίς τοϋ βίου ήδοναις», αποτελεί 
εν ταύτφ καί πολύτιμον εύκαιρίαν εθνικής μνήμης. ; 
Ό  Γολγοθάς τού Κυρίου άς μάς φέρη εις τον νουν 
τον Γολγοθάν τής Πατρίδος. Καί μέ αίσθήματα ευ
γνωμοσύνης προς τούς γνωστούς καί άγνωστους ε
κείνους ήρωας, τούς κληρικούς καί λαϊκούς, άς άνα- 
μνησθωμεν των θυσιών των αιτινες ώδήγησαν είς 
τήν εθνικήν έξανάστασιν.
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Εΐχα τήν ευκαιρία να συμμετάσχω εις τήν προσ- 
κυνηματικήν επίσκεψιν πού επραγματοποίησεν 0 
Μακαριώτατος5 Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης 
Ελλάδος κ.κ. Σεραφείμ, με τήν άκολουθίαν του στήν 
Βασιλίδα των Πόλεων. Ήταν ή πρώτη φορά πού, 
ένα παιδικό μου όνειρο έπαιρνε σάρκα καί οστά. 
’Από μικρός σκεπτόμουν μέ νοσταλγική αναμονή 
τήν άγια ήμερα πού θά μέ αξίωνε ό Θεός νά προσκυ
νήσω τα άγια τούτα μέρη τοϋ Βυζαντίου, νά άνα- 
πνεύσω τον ζείδωρο αέρα τοϋ μυρωμένου βοσπορί- 
τικου πέλαγους καί νά νοιώσω τούς συγκλονισμούς 
έκείνους κάθε έλληνικής καί χριστιανικής ψυχής 
πού ατενίζει τά άχραντα παλλάδια τής μαρτυρικής 
Πίστεως καί τοϋ τυραννισμένου Γένους. Γι’ αύτό 
καί εθεώρησα τρανή τήν εύλογία τής συμμετοχής 
μου σ” αύτό τό ταξίδι, έκεΐ όπου τά περασμένα με
γαλεία ξυπνοΰν μέσα σου ανεπανάληπτους γλυκα
σμούς καί σέ μεταφέρουν σέ εξωγήινους χώρους, 
καθώς λιτανεύουν μπροστά στά μάτια σου καί μέσα 
στά σωζόμενα ερείπια τής Πόλης οί όσιες μορφές 
ενδόξων προγόνων, πού στάθηκαν πιστοί στις έπάλ- 
ξεις τοϋ χρέους των απέναντι όλης τής άνθρωπό- 
τητος.



Πρώτη μας έμπειρία ύπήρξεν ή γνωριμία μας 
μέ τό Πατριαρχείο στ ό πασίγνωστο Φανάρι. Ή  με
γαλώνυμη αύτή συνοικία τής Πόλης τής έλληνικής 
άκμής, τώρα είναι μια άσημη γωνιά της, Μικρά 
σπίτια, στενοί και λασπωμένοι δρόμοι, πραγματικά 
σοκάκια, περιβάλλουν τήν κάθέδρα τής ’Ορθοδοξίας. 
Διασκελίζουμε τό κατώφλι της μέ σεβασμό καί συγ
κίνησή μέ σιγηλό δέος καί μυστικό κλάμμα. Μπρο
στά μας στέκει βουβή ή κλειστή πύλη τών Πατριαρ
χείων ένα σύμβολο γιά όλη τή ρωμηοσύνη οπουδή
ποτε γής καί άν διαμένη. Σύμβολο μιας τρανής θυ
σίας στα ριζά τού δένδρου τής εθνικής ελευθερίας, 
σε μια σκοτεινή και άχαρη περίοδο σκλαβωμένης 
ζωής, τότε πού όλα «τάσκιαζ* ή φοβέρα καί τά πλά- 
κων’ ή σκλαβιά». Στήν πύλη τούτη πρέπει νάρχεται 
από καιρού εις καιρό σύσσωμο τό Γένος καί νά 
υποκλίνεται εύλαβικά καί να χύνη δάκρυα μυστικά 
καί νά δίνη όρκους φοβερούς. Γιατί πάντα στή ζωή 
τών λαών τα αιώνια σύμβολα τών θυσιών τού Γέ- 
νους μένουν στύλοι ακλόνητοι, πού βαστάζουν τά 
βάρη τής προγονικής κληρονομιάς και παρέχουν 
εύκαιρίες για μεγαλουργίες καί κατακτήσεις.

' ■■■■■■■ J ·.
Ό  Πατριαρχικός ναός, απέριττος καί πτωχικός 

κρύβει μέσα του μυστικά πολύτιμα πού σου χαρί
ζουν πρωτόγονες συγκινήσεις. "Οπου κι’ άν στρέψης 
τό βλέμμα σου θυμάσαι τό σκλαβωμένο Γένος. Ό λα 
εκεί μέσα είναι έτσι φτιαγμένα πού θαρρείς πώς 
πασχίζουν νά σέ γυρίσουν χρόνια πίσω, αιώνες μα- 
κρυά, στα χρόνια εκείνα τά παληά, όπου, ύστερα ά- 
πό τή φωτεινή χιλιετία τής βυζαντινής αίγλης, πυκνό 
καί πνιχτό σκοτάδι έπεσε στό ρωμέικο, καί τό Πα
τριαρχείο έμεινε ή μόνη απαντοχή τών σκλαβωμέ
νων, τό θρησκευτικό καί εθνικό τους κέντρο. Μά



δέν είναι μόνο αύτή ή μνήμη τού παρελθόντος πού 
άθελά σου σούρχεται στο νοΰ καθώς περιδιαβάζεις 
τις επιφάνειες του πατριαρχικού ναού. Είναι και 
κάτι άλλο που σίγουρα σέ συγκλονίζει. Είναι ή βα- 
ρειά πατριαρχική τάξι πού τηρείται μέ θρησκευτική 
εύλάβεια σ’ όλες τις ιερές Ακολουθίες* Παρευρέθη- 
κα καί προσευχήθηκα στόν Εσπερινό τού Σαββά
του, παραμονής τής Σταυροπροσκυνήσεως, όπου έ- 
χοροστάτησεν ό Πατριάρχης. Μπορώ νά είπω πώς 
ήμουνα ίσως ο μοναδικός έκκλησιαζόμενος, έκτος 
βέβαια από τό προσωπικό τής Πατριαρχικής Αυλής 
και τούς κληρικούς πού, κατά τό πρωτόκολλο, συν
οδεύουν τον Πατριάρχη στο ναό. Λοιπόν έΚεΐνο 
πού έγινε έκεΐνο τό βροχερό άπογευματινό ήταν για 
μένα κάτι άνεπανάληπτο, κάτι συγκινητικό. Χτύπησε 
ή καμπάνα για τον Εσπερινό. Κατέβηκα άπό τά 
Γραφεία τού Πατριαρχείου στην έκκλησία. Έκεΐ έ
μαθα πώς θά έρχόταν σέ λίγο ό Πατριάρχης. Και 
ήλθε. Μέ πομπή επίσημη. Καθώς άτένιζα στο οίκη
μα τής διαμονής του, είδα τήν θύρα του ν’ άνοίγη. 
Προηγείτο ό Μ. ’Εκκλησιάρχης μέ τήν ράβδο τού 
Πατριάρχη στό χέρι. Κατέβαινε ένα ένα τά σκαλο
πάτια. Και άκολουθοΰσε ό Πατριάρχης. Σιωπηλός, 
αμίλητος, έπιβλητικός. Πίσω του σέ δυό σειρές ον 
έσωκατάκοιλοι κληρικοί. Σιωπηλοί καί αυτοί καί 
μεγαλοπρεπείς. Καθώς περνούσε μπροστά μου αμί
λητος ό Πατριάρχης, σκέφθηκα τά λόγια τού άοι- 
δίμου Οικουμενικού Ιωακείμ τού Γλ "Οταν κάποτε 
τον ήρώτησε κάποιος ξένος, γιατί φοράει μαύρο 
ράσο, έκεϊνος άπήντησε: «Φέρω τό πένθος τού Γέ
νους μου...».

Στό νάρθηκα ή συνοδεία στέκεται. Ό  Πατριάρ
χης φοράει μανδύα καί παίρνει τή ράβδο. Καί ή 
πομπή εισέρχεται μέ τήν ίδια τάξι στό ναό, πρόπο-



ρευσμένου τώρα και του Μ. Πριμηκηρΐου, πού κρα- 
τάει τή λευκή λαμπάδα του. Στα άναλόγια οί ψάλται 
αναμένουν.9Από τό ένα μέρος ό λαμπρός πρωτοψάλ
της μέ τον δομέστιχό του, καί άπό τό άλλο ο γλυκύς 
λαμπαδάριος μέ τό βοηθό του. Καί οί τέσσερεις μέ 
τά ράσα καί τα καλπάκια τους. Και κοντά τους τα 
παιδιά, οί Κανονάρχαι. Καί καθώς ο Πατριάρχης 
εόλογεΐ, όλοι μαζί αρχίζουν να ψάλλουν τό «Εις 
πολλά έτη Δέσποτα» σέ βάσι χαμηλή, σέ ρυθμό 
άργό, σέ ΰφος μεγαλοπρεπές. ’Ώ, καί τί δεν αισθά
νεσαι καθώς άκούς στήν κοιτίδα της τή μουσική τής 
’Ορθοδοξίας. Άκούς καί σκέπτεσαι. Σκέπτεσαι καί 
μέ τό νοϋ σου βλέπεις στή θέσι του Πρωτοψάλτου 
τον Ιάκωβο, τον Πρίγκο, τούς άλλους τούς παληό- 
τερους. "Ολη την σειρά των αειμνήστων αυτών τε-
χνουργών πού τό γλυκύφθογγον άσμα τους έτερπε 
γενεές πιστών καί ύμνησε μέ εύλάβεια τον Κύριο 
τής δόξης. Είναι άληθινό προνόμιο νά ψάλλης στο 
Πατριαρχείο. Καί νά άκούς τούς ψάλτες εκεί μέσα 
στον σκοτεινό ναό τού Άγ. Γεωργίου δεν είναι δα
μικρότερο. Μετά τον «καιρό» πού πήραν οί λειτουρ
γοί, με βραδείες κινήσεις, μετρημένες μέ τό ράμα, 
άρχισε ό Εσπερινός. Ό  Πατριάρχης άπήγγειλε τον
Προοιμιακό άπό βιβλίο πού τού πρόσφερε για άνά- 
γνωσι ô Μ. ’Αρχιδιάκονος, πού στεκόταν στα δεξιά 
του; Οί Κανονάρχαι, δύο τον άριθμό, μικρά κΓ α
μούστακα παιδιά είπαν τό «Κέλευσον». Άρχισε ή
μελωδία. "Αγγελοι κατέβηκαν στο ναό. Χρόνος σύν
τομος, πεταχτά τά μέλη, ύφος πατριαρχικό. "Ολα 
στήν εντέλεια. Μέχρι τέλους. Καί στο τέλος πάλι 
μεγαλοπρεπής ή άποχώρησι. Μέχρι τον νάρθηκα ό 
πατριάρχης μέ τον μανδύα. Κι5 άπ’ έκεΐ χωρίς μαν
δύα κατευθύνεται, πάλι μέ πομπή, στα δώματά του. 
’Ακολουθούν πιστά οί κληρικοί. "Ολοι μας. Στήν



αρχή της σκάλας των δωμάτων του έμεΐς στεκόμεθα. 
Εκείνος ανεβαίνει μόνος. Στο τελευταίο σκαλοπά
τι, στέκεται καί γυρίζει πρός έμδς. Μας ευλογεί. 
Έμεΐς ύποκλινόμεθα. Κι’ εκείνος μπαίνει πιά μόνος 
μέσα στο οίκημα. Καθώς χάνεται ή σιλουέττα του 
μέσα στο κτίριο διαλυόμεθα κι5 εμείς στοχαστικά. 
Τί νά πώ; Είναι άραγε αυτά όλα τύποι; *Ή μήπως 
κάτι περισσότερο;

Ή  Αγία Σόφιά, τό μέγα Μοναστήρι, μάς δέ
χθηκε ενα πρωινό όλους μαζί. Καθώς ξεκινούσαμε 
ένοιωθα μια ανυπομονησία. Φθάσαμε απ’ εξω. Ένας 
κιτρινωπός όγκος, τεράστιος και έπιβλητικός άμέ- 
σως σέ αιχμαλωτίζει. Έδώ κρύβονται τά όσια τής 
Φυλής... Μπαίνουμε μέ τά μάτια ύγρά. Τί είν’ αυτό, 
Θεέ μου, που άντικρύζομε; Τ ι μεγαλείο, τίπλαστικό- 
της στό σχέδιο, τί ευλυγισία στις γραμμές! Μένομε 
έκθαμβοι. Ένας απέραντος χώρος άπλώνεται μπρο
στά μας, στεγασμένος σ’ ένα τεράστιο τροϋλλο, πού 
δεν σέ πλακώνει, άλλά σοϋ φαίνεται σάν προέκτασι 
τών ούρανών. Θαυμάζομε τά σωζόμενα μωσαϊκά, τήν 
όρθομαρμάρωσι, τά κιονόκρανα, τΙς άψίδες, τά τό
ξα. "Ολα μέ χάρι και αρμονία. Άκουμε ιστορίες 
βυζαντινές. Καί ό νους μας πετάει μακρυά... Ή  ή- 
χητική τοϋ ναοΟ τέλεια. Δοκιμάζομε σέ μϊά γωνιά 
τό «Σώσον Κύριε τον λαόν Σου...» καί θαρρείς πώς 
ξεχύνεται άπό παντού ή μελωδία. Μέ τή φαντασία 
μας γυρίζομε πίσω, στα ένδοξα χρόνια τής Αυτοκρα
τορίας. Μέ τά μάτια μας βλέπομε τις μεγαλόπρεπες 
λιτανείες, μέ τον Αύτοκράτορα καί τόν Πατριάρχη. 
Μέ τ’ αύτιά μας άκοΰμε τούς ύπέροχους βυζαντινούς 
χορούς. Μεγαλείο ανέκφραστο. Καθώς ξυπνάμε άπό 
τό όνειρο μπαίνουμε στ ή σκληρή πραγματικότητα...



Όποιος δέν πήγε στήν Πόλι καί δεν γονάτισε 
μπροστά στα προσκυνήματά της δεν ξέρει τό μεγα
λείο τής ρωμηοσύνης. Γιατί εκεί τό μακρυνό γίνεται 
προσπελάσιμο και τό αόρατο ορατό. Και ή Μεγάλη 
τοϋ Χριστοϋ Εκκλησία σοϋ παρέχει τό άγιο Μάννα 
«τό γλυκαΐνον τά τών ευσεβών αισθητήρια». Και κα
θώς ή γεΟσι τοϋ παρόντος άναμειγνύεται μέ τή δίψα 
τοϋ παρελθόντος, ο καθένας νοιώθει ανερμ?/νευτες 
συγκινήσεις και πραγματικούς συγκλονισμούς. Συγ
κινήσεις για τό θαϋμα και συγκλονισμούς γιά τό 
δράμα, πού μαζί αγκαλιασμένα συνθέτουν την πεμ
πτουσία και τής ’Ορθοδοξίας καί τοϋ Ελληνισμού,
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Ή  άνατολή τοϋ νέου ένιαυτοϋ άποτελεΐστα- 
θμόν εις τήν ζωήν τοϋ ανθρώπου. Δι9 αυτό δέ καί δεν 
δύναται νά παρέλθη άπαρατή ρητός. Ένφ γλυκοχα- 
ράζει ή αύγή τοϋ νέου έτους, οί άνθρωποι άνασυν- 
τάσσουν τάς δυνάμεις των, καταστρώνουν σχέδια 
και προγραμματισμούς, οραματίζονται τό μέλλον καί 
θέτουν στόχους, διά τήν έπιτυχίαν τών οποίων καί 
αγωνίζονται.

’Αλλά καί ή ιεροψαλτική οικογένεια, ενώπιον 
τοϋ σταθμοϋ τούτου πρέπει νά αύτοσυγκεντρωθή, νά 
άνασυνταχθή και νά ριφθή μέ ζήλον εις τήν επιτυ
χίαν ώρισμένων ίερών στόχων της κατά τό νέον 
έτος. Αί έπιδιώξεις δέ αύταί τοϋ ιεροψαλτικοϋ κό
σμου, σχέσιν άμεσον εχουσαι μέτήν άσκησιν τοϋ σε- 
μνοϋ του λειτουργήματος, πρέπει νάτύχουν τής άμε- 
ρίστου όποστηρίξεως πάντων τών δυναμένων νά συν- 
τρέξωσιν εις τήν προσπάθειαν ταύτην.

Πρώτος στόχος δέον νά είναι ή έπικράτησις 
έν τοίς ναοϊς τής βυζαντινής μουσικής, ώς παραδο
σιακής καί πατρίου, πάση θυσία. Ή  ευρωπαϊκή λε- 
γομένη μουσική δεν έχει θέσιν εις τήν όρθόδοξον 
λατρείαν. Είναι όθνεία και παντελώς άνικανός νά



δημιουργήση κατάνυξιν και συναισθήματα θρησκευ
τικά. Άντιθέτως ή βυζαντινή μάς μουσική έχει την 
δυνατότητα να συγκινή καί νά μεταρσιώνη τόν άν
θρωπον. Και τούτο διότι δέν είναι εν άπλοδν μελώ- 
δημα, άλλ5 είναι «τό ήχητικόν άπαύγασμα τού όρθο- 
δόξου βιώματος».

Πολλάκίς έχει αναληφθή προσπάθεια εϊσπηδή- 
σεως τής εύρωπαΐκής τετραφωνίας έντός τοδ ιερού 
περιβόλου των ναών.’'Ανθρωποι δε, έκλαμβάνοντες 
τόν ίερόν χώρον ώς αίθουσαν συναυλιών, ύποστη- 
ρίζουν την προσπάθειαν ταύτην, άγνοοΰντές προφα
νώς ότι και ή μουσική εντός τής ορθοδόξου λατρείας 
προσλαμβάνει πνευματικόν περιεχόμενον και Συντε
λεί εις την ούσιαστικωτέραν λατρείαν τοϋ Θεού. 
Ή  τυχόν τέρψις των ώτων δέν εχει, δεν πρέπει νά 
έχη ,τήν πρώτην θέσιν. Τήν πρώτην θέσιν εχει ή 
διευκόλυνσις τής ψυχής προς μεταρσίωσιν καί «έν 
πνεύματι και άληθεία» προσκόνησιν τοδ Θεοΰ.

Καθήκον όλων όσοι άγαποδν τήν Εκκλησίαν 
εϊναι νά ύποστηρίξουν τήν έπικράτησιν τής όρθοδό- 
ξου μουσικής. Τό βυζαντινόν μέλος, μέ τόν χορικόν 
του χαρακτήρα, εντός τοδ πολυφωνικοδ συστήματος 
άνελισσόμενον, δύναται και δικαιούται νά καθέξη 
τήν πρώτην θέσιν εντός των ναών. Προσωπικώς πι- 
στεύομεν ότι τό σύστημα τοδ Σακελλαρΐδου, έπι- 
κρατήσαν παρ” ήμΐν, ώς διαθέτον τά στοιχεία έκεΐνα 
άτινα διατηρούν τούτο έντός των πλαισίων τής εκ
κλησιαστικής μας μουσικής, εϊναι εις θέσιν νά ίκα- 
νοποιήση τάς εκκλησιαστικός λατρευτικός μας 
άνάγκας.

Συναφές είναι και τό θέμα τής δημιουργίας εκκλη
σιαστικών βυζαντινών χορών προς περίσωσιν τών 
μουσικών μας θησαυρών καί άρτιωτέραν έκτέλεσιν 
τών βυζαντινών μας ύμνων. Πρέπει νά τό άντιληφθώ-



μεν ότι ô χορικός χαρακτήρ τής μουσικής μας εί
ναι ουσιώδες στοιχεΐον της και ότι εχο μεν καθήκον 
τήν προσοχήν μας νά στρ έψωμεν προς τήν κατ άρτι- 
σιν τοιούτων χορών ικανών νά αποδώσουν κατά τον 
πλέον άρτιον τρόπον τα αθάνατα βυζαντινά μέλη.

Δεύτερος στόχος τών ασχολούμενων μέ τήν ίε- 
ράν τέχνην θά πρέπει νά είναι ή αμέριστος συμβολή 
των πρός επιτυχίαν τής λειτουργικής άναγεννήσεως 
μέσα εις τά πλαίσια τής ορθοδόξου λατρείας. Είναι 
άπαίτησις τών καιρών έπιτακτική ή άναγέννησις αυ
τή. Καί, όπως έχομεν τονίσει εις σειράν άρθρων μας 
επί του θέματος τούτου, οί ίεροψάλται είναι βασικοί 
παράγοντες διά τήν έπιτυχίαν τής προσπάθειας ταύ- 
της. Έχουν εις τάς χειρας των τήν δυνατότητα νά 
συντελέσουν άποτελεσματικώς εις τήν έν πνεύματι 
καί άληθείμ λατρείαν του Θεού. Καί βαρεία επιπί
πτει έπί τών ώμων των ή ευθύνη διά τυχόν άδράνειαν 
ή αβελτηρίαν. Πολλάκις έχει τονισθή δεόντως ο 
ρόλος ούτοςτών ιεροψαλτών. Καί είναι άςιον πάσης 
εξάρσεώς τό γεγονός ότι οί ίεροψάλται είς τήν με- 
γίστήν αύτών πλειονότητα συντελούν μέ όσας διαθέ
τουν δυνάμεις είς τό μέγα τούτο εργον. Άρεσκόμεθα 
νά χαρακτήρίζωμεν καί τήν ίεροψαλτικήν ένασχο- 
λησιν ώς λειτούργημα Καί όχι ώς βιοποριστικόν ε
πάγγελμα. Καί πάνυ δικαίως. Όμως ή άσκησις του 
λειτουργήματος τούτου προϋποθέτει πλήρη συναί- 
σθησιν τών εύθυνών τού λειτουργού έναντι τής Ε κ 
κλησίας καί ιών πιστών. Καί αξίζει τόν κόπον να 
αφιερωθούν οί ίεροψάλται μας είς τήν άποστολήν 
ταύτην, τής όποιας οί καρποί θά είναι άσφαλώς 
άγλαοί διά τήν πνευματικήν πρόοδον τών πιστών μας.

Τρίτος στόχος δέον νά είναι ή στενή συνεργα
σία τών ήγετών τής ίεροψαλτικής οικογένειας μετά 
τών άρμοδίων εκκλησιαστικών παραγόντων διά τήν



προαγωγήν των καλώς νοουμένων συμφερόντων 
τής συμπαθούς τάξεως των ιεροψαλτών. Δεν έννοώ 
μόνον τα σχέσιν έχοντα προς την νομικήν ή άσφα- 
λιστικήν κατοχύρωσιν τών ψαλτών συμφέροντα.

'Γήν πρώτην θέσιν όφείλομεν νά δίδωμεν πάν
τοτε εις τήν προαγωγήν τής έν πνεύματι αμοιβαίας 
εμπιστοσύνης και κατανοήσεως συνεργασίας όλων 
τών δυνάμεων τής Εκκλησίας ήτις πάντοτε αποβαίνει 
εις όφελος αύτής ταύτης τής ’Εκκλησίας τήν οποίαν 
όλοι διακονοϋμεν. Έ χει μεγάλην σημασίαν τό γε
γονός ότι δεν είναι ακέφαλος ουδέ άνοργάνωτος ή 
ίεροψαλτική οικογένεια. Έ χει τούς εκπροσώπους 
της, άπολαύοντας τής εμπιστοσύνης της, έπαξίως 
χειριζομένους και ύπευθύνως αντιμετωπίζοντας τα 
άφορώντα εις τήν καλυτέραν εκπλήρωσιν τού έργου 
της ζητήματα. Και ή καλή συνεργασία εις τήν κο
ρυφήν, θά άποτελέση τό παράδειγμα διά τήν έπέκτα- 
σιν τής συνεργασίας ταύτης καί εις τήν βάσιν τής 
πυραμίδος. Συνεργασίας δηλ. αγαστής, άνεπισκιά- 
στου, ειλικρινούς καί γονίμου τών Ιεροψαλτών μετά 
τών επί μέρους ίερατικώς προϊσταμένων τών ναών. 
Εΐμεθα βέβαιοι ότι εάν ό στόχος οϋτος ιδιαιτέρως 
γίνή άντικείμενον συντόνου προσπάθειας, θά εκλεί- 
ψωσι καί τά τυχόν δημιουργούμενα κατά καιρούς 
παράπονα εκατέρωθεν. Θά επικρατήση τάξις καί 
«παροξυσμός αγάπης» εις τάς σχέσεις τών ιεροψαλ
τών μετά τών προϊσταμένων των καί θά επιλυθούν 
όλα τά έκκρεμή ζητήματα.

Τούς τρεις τούτους στόχους, έκ πληθύος άλλων 
πολλών σταχυολογηθέντας, θεωροϋμεν ώς σοβαρούς 
καί άξιους πάσης προσοχής κατά τό νέον έτος. 
Δεν άμφιβάλλομεν ότι τά θίγόμενα θέματα ασφαλώς 
απασχολούν τούς ΐεροψάλτας μας, καί δεν διαφεύ
γουν ώς εκ τούτου τής προσοχής των. Ή  από τής



θέσεως ταύτης ύπόμνησις αυτών δεν εχει άλλον τινά 
σκοπόν ε ί μή μόνον να τονίση έτι άπαξ τήν σπουδαι- 
ύτητα αυτών και νά συντέλεση εις τον συντονισμόν 
τών προσπαθειών προς επίτέυξιν αγαθού αποτελέ
σματος, πράγμα το όποιον ώς κοινός πόθος όλων μας 
κατακλύζει κατά τήν στιγμήν ταύτην τάς ψυχάς μας 
και ώς ύποκάρδιος εύχή συνέχει τάς καρδίας μας.



“ΜΑρτγρίΧ, KOÏNCONIA. npOBÔAH,,

Ή  συμπλήρωσις δέκα όλων ενιαυτών èv τη εκ
κλησιαστική δημοσιογραφική διακονία των αγαπη
τών «Τεροψαλτικόδν Νέων» άποτελεΐ άναμφισβητή- 
τως γεγονός άξιον πάσης εξάρσεως, τοσούτω μάλ
λον καθ’ όσον ή διακονία αυτή ύπήρξεν ού μόνον 
Αδιάλειπτος και συνεχής, άλλά και ύψηλής οπωσ
δήποτε περιωπής, έν τφ πλαισίφ πάντοτε των, εις 
οϋς έθήτευεν αΰτη, στόχων, οϊτινες δεν ήσαν μόνον 
περιορισμένης έκτάσεως συναδελφικοί, άλλα καί Α
κραιφνώς εκκλησιαστικοί, καλόπτοντες πολλάς πτυ- 
χάς τής παρ’ ήμΐν έκκλησ. ζωής. Άτενίζοντες σή
μερον εις τήν προηγηθεϊσαν ταύτην δεκαετίαν, δυ- 
νάμεθα νά προσδιορίσωμεν αξιολογικός μίαν τριά
δα στόχων, τούς όποιους πιστΦς διηκόνησε και ύ- 
πηρέτησεν ή εφημερίς αΰτη, αφ5 ής ήρξατο έκδιδο- 
μένη μέχρι σήμερον, παρά τάς ενίοτε ύπαρξάσας 
Αντιξοότητας, ών άμοιρον οΰδέν σπουδαΐον εργον 
εστί. .

1. Καί κατά πρώτον μέν τό δημοσιογραφικόν 
τούτο βήμα υπήρξε μία μ α ρ τ υ ρ ί α  γνησίου εκ
κλησιαστικού φρονήματος καί στοργικής αγάπης 
προς τήν μητέρα καί τροφόν Εκκλησίαν, Τόσον



τήν άρθρογραφΐαν δσον και τα επιτυχή σχόλιά του 
έκάλυψαν Κατά τό πλείστον νευραλγικούς τομείς τής 
εκκλησιαστικής ζωής και αντιμετώπισαν έκάστοτε 
μετά της επιβαλλόμενης συναισθήσεως χρέους τήν 
έκκλησιαστικήν έπικαιρότητα, μακράν προσωπικών 
τοποθετήσεων; εις τό συμφέρον Καί μόνον τής Ε κ 
κλησίας άφόρώντα. Τήν μαρτυρίαν ταύτην έτόνιζον 
ιδιαιτέρως εκλεκταί συνεργασίαν Σεβασμιωτάτων 
Μητροπολιτών και άλλων κληρικών, άποπνέουσαι

τή διαπραγματεύσει θεμάτων πνευματικής οίκοδομής 
ή θεολογικής καταρτίσεως. Τήν σημασίαν τής τοι- 
αύτης μαρτυρίας εντός του συγχρόνου κόσμου επι
μαρτυρεί και υπογραμμίζει το συνεχώς αύξάνον έν- 
διαφέρον τού λαού διά τά τής Εκκλησίας πράγματα 
και ή άναγκαιότης τής όρθής αυτού τοποθετήσεως 
έναντι αύτών. Και ή έφημερΐς αύ'τη με τήν μικράν 
μεν άλλ’ ορθήν φωνήν της προσεπάθησε να συμ- 
βάλη εις τήν ύπό γνήσιον εκκλησιαστικόν πρίσμα 
Οεώρησιν τής Εκκλησίας εκ μέρους των αναγνωστών 
της, άγωνισθεΐσα μέ όλας αυτής τάς δυνάμεις προς 
τήν κατεύθυνσιν ταύτην.

2. ’Αλλά και κ ο ι ν ω ν ί α άγάπης μεταξύ τών 
ιεροψαλτών ύπήρξεν ή έφημερίς. Και έκφράσις καί 
συνεκτικός δεσμός καί κρίκος των μεταξύ αύτών στε
νών σχέσεων, ώς άρμόζει είς τήν εκκλησιαστικήν 
οικογένειαν. Μέλη τής ίεροψαλτικής οίκογενείας 
άπαντες οί έν τή Έκκλησίμ ήμών διακονουντες ιε
ροί ψαλμωδοί, εύρισκον έν ταϊς γραμμαίς τής εφη- 
μερίδος αύτών ταύτής τό ενοποιούν πνεύμα τής κα
λώς νοούμενης αλληλεγγύης καί άλληλοσυμπαρα- 
στάσεως έν τ ή αντιμετωπίσει ού μόνον τών προβλη
μάτων του κλάδου αύτών, αλλά καί τών άτΰμικών τοι-
ούτων, άτινα πολλάκις σκιάζουσιν έπικινδύνως τήν



αίθριότητα τού όρίζοντος καί περιπλέκουσιν εντός 
λαβυρινθώδους αδιεξόδου τον βιοτικόν αγώνα. Και 
ήλθεν ή εφημερίς αυτή, όρμωμένη εκ του ευεργε
τικού πνεύματος τής εν Χριστώ αγάπης και αδελφό
τητος να συμπαρασταθή ολαις δυνάμεσιν εις των 
μελών της ίεροψαλτικής οικογένειας τάς άνάγκας, 
τονίζουσα διά τοΟ τρόπου αυτού την μεταξύ αυτών 
ενότητα, τήν άγάπην καί τό ενδιαφέρον του ενός 
προς τά προβλήματα του ετέρου, ώς ακριβώς συμβαί
νει εις τό ανθρώπινον σώμα, όπου «εί χαίρει εν μέ
λος συγχαίρει πάντα τά μέλη» καί αεί, πάσχει έν 
μέλος, συμπάσχει πάντα τά μέλη»: Ή  τοιαύτη μέ- 
θεξις, θά έλέγομεν, πάντων εις τά προβλήματα άλ
λη λων, είναι τι τό άξιοζήλεοτον, ίδια εις τον εκκλη
σιαστικόν χώρον.

3. Τέλος τό βήμα τούτο τών «'ίεροψαλτικών 
Νέων» ύπήρξε καί μία π ρ ο β ο λ ή  του θησαυρού 
τής πατρώας βυζαντινής Μουσικής. Ά πό τών στη
λών αύτοΟ διεσαλπίσθη στεντορείαις φώνάΐς ή αλή
θεια ότι ή άρμόζουσα εις την ορθόδοξον λατρείαν 
μουσική είναι ή βυζαντινή τοιαύτη, έλληνικωτάτη 
την καταγωγήν, θεσπεσία κατά τό ύφος καί τά μά
λιστα πρέπουσα είς τον κατανυκτικόν χώρον τού 
ορθοδόξου ναού. Τά κατά καιρούς δήμοσιευθέντα 
εξ άλλου μουσικολογικά άρθρα, επί υψηλού επιστη
μονικού ίστάμενα έπιπέδου, εκαλλιέργησαν την έν 
σπαργάνοις εΐσέτι εύρισκομένην παρ’ ήμΐν ειδικήν 
επιστήμην τής βυζαντινής μουσικολογίας, καί ετα- 
μον οδούς, εν τή πεποιθήσει ότι ού'τω πως διανοί- 
γονται εύρεϊς οί όρίζοντες προς μίαν συστηματικήν 
καί επί τή βάσει έπιστημονικών δεδομένων άνάπτυ- 
ξιν αυτής έν τή κοιτίδι της. Έάν μάλιστα ληφθή 
ύπ’ όψιν ότι ή εφημερίς αυτή ύπήρξε καί εξακολου
θεί καί σήμερον νά άποτελήτό μοναδικόν σχεδόν



βήμα προβολής των απόψεων τούτων εν τή πατρί- 
δι ήμών, κατανοεί τις τήν σπουδαιότητα του στόχου 
τούτου και τάς υπηρεσίας τού έναντι τής λειτουργι
κής εν γένει περιοχής τής ορθοδόξου Εκκλησίας 
ήμών.

Και νυν, εις τό κατώφλιον πλέον τής δευτέρας 
δεκαετίας, όφείλομεν όχι μόνον να έκφράσωμεν τάς 
συγχαρητηρίους εύχάς ήμών προς τε τούς σχόντας 
τήν πρωτοβουλίαν τής έκδόσεως τής έφημερίδος ταύ- 
της καί τούς έν συνεχεία μοχθήσαντας και μοχθούν- 
τας διά τήν άπρόσκοπτον αυτής σύνταξιν και κυ
κλοφορίαν, άλλα και να ευχηθώμεν όπως και εις τό 
μέλλον τό ίεροψαλτικόν καί εκκλησιαστικόν τούτο 
βήμα εξακολούθηση μέ τήν αυτήν πνοήν τής δη
μιουργίας να υπηρέτη, μεταξύ τών άλλων, τούς τρεις 
ώς άνω βασικούς στόχους τής μαρτυρίας, τής κοι
νωνίας καί τής προβολής, βέβαιον ότι προσφέρει 
θετικός καί τά μάλιστα χρησίμους ύπηρεσίας ού 
μόνον είς τήν ίεροψαλτικήν οικογένειαν, άλλα, καί 
κυρίως, εις τήν Εκκλησίαν. ’Από τής έπόψεως δέ 
ταύτης είναι λίαν ευχάριστος ή διαπίστωσις ότι έν 
ταίς συνειδήσεσι τών τε εκκλησιαστικών παρ’ ήμΐν 
καί τών ίεροψαλτικών κύκλων, τό φϋλλον τούτο 
ίσταται εις περίοπτον θέσιν, τοϋΟ’ όπερ αποτελεί 
ανυπολογίστου αξίας ηθικήν δύναμιν, ικανήν νά 
προεξόφληση, συν Θεω, τήν καί κατά τήν άρξαμέ- 
νην δευτέραν δεκαετίαν μετά πιστότητος διακονίαν 
του εις τούς αυτούς στόχους. /
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