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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 
 

 Τὸ δοξαστικὸ τῶν αἴνων τῆς Πεντηκοστῆς "Βασιλεῦ Οὐράνιε" 
ἀναφέρεται ἐξ ὁλοκλήρου στὸ Ἅγιο Πνεῦμα. 
 Μέ τό Βάπτισμα καί τό Ἅγιο Χρῖσμα γινόμαστε ὅλοι κοινωνοί 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τό Ἅγιο Πνεῦμα ἐξακολουθεῖ νά συνοδεύει 
τήν ψυχή μας γιά πάντα. Κάθε τι πού αἰσθανόμαστε ὡς εὐλογία καί 
«καλή ἐνέργεια», ἡ ζωή, ἡ ἀγάπη, ἡ δημιουργία εἶναι στήν 
πραγματικότητα ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ Θεία Χάρις, εἶναι 
τό ζητούμενο ἀπὸ τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι ὁ στόχος τῆς 
προσευχῆς, τό ἀποτέλεσμα καί τό δῶρο τοῦ Οὐράνιου Πατέρα σέ 
ἐμᾶς τά παιδιά Του. 
 Τό «Βασιλεῦ Οὐράνιε», εἶναι μιά προσευχή πού μαθαίνουμε 
ὅλοι ἀπό μικροί. Παλιά τό μάθαιναν τά παιδιά στό σχολεῖο, τώρα 
πλέον τό μαθαίνουν στό Κατηχητικό. 
 Ὁ ὕμνος αὐτός ψάλλεται καί ὡς ἰδιόμελο καί ὡς Δοξαστικό, τήν 
ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Ἔτσι μπήκαμε στή διαδικασία νά 
μελετήσουμε τόν ὕμνο, νά ἐρευνήσουμε τίς θεολογικές του ἔννοιες, 
νά ἀναλύσουμε τή μουσική καταγραφή του. 
 Ἡ Πτυχιακή ἐργασία εἶναι ἕνας κοινός τόπος γνώσεων καί 
ἔρευνας. Γνώσεις πού κατά τή διάρκεια τῆς φοίτησης στό Τμῆμα 
Μουσικῆς Ἐπιστήμης καί Τέχνης ἀφομοιώθηκαν καί 
χρησημοποιοῦνται πλέον ὡς ἐργαλεῖα στή μελέτη τῆς μουσικῆς. Πιό 
συγκεκριμένα στὴν Κατεύθυνση Βυζαντινῆς μουσικῆς ἄνοιξαν νέοι 
ὁρίζοντες στήν κατανόηση τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς, στήν ἑρμηνεία 
καί τήν ἐκτέλεση, στήν μουσική ἀνάλυση. 
 Τά ἐφόδια καί οἱ γνώσεις πού κατεῖχα ἀρχικά ὀφείλονται στούς 
Ἄρχοντες Μουσικοδιδασκάλους τῆς Μ.τ.Χ.Ε. τόν Ἀβραάμ Εὐθυμιάδη, 
μέ τόν ὁποῖο ξεκίνησα τῃ μουσική ἀπό τά ἑπτά μου χρόνια, μέχρι τά 
δεκαοκτώ μου, ὁπότε καί συνέχισα κοντά στόν ἄλλο σημαντικό 
δάσκαλό μου τόν Δημήτριο Σουρλαντζῆ. Οἱ δάσκαλοί μου, τούς 
ὁποίους εὐγνωμονῶ, μοῦ μάθανε ὅλα ὅσα χρειάζονται γιά νά ψάλλω 
συνετά, νά διαβάζω καλά, νά μαθαίνω καί νά ἐκτελῶ μεγάλο μέρος 
τῶν κλασσικῶν μαθημάτων. Ὡστόσο ὑπῆρχαν κι ἄλλα νά γνωρίσω. 
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Ἡ μορφολογία τῆς μουσικῆς, ἡ ὁρολογία τῆς μορφολογίας, ἡ γραφή 
τῆς ἐποχῆς τοῦ Πέτρου τοῦ Βυζαντίου, μοῦ ᾖταν ἐντελῶς ἄγνωστα 
καί δέν φαινόταν νά ἐνδιαφέρουν τούς δασκάλους μου. Νά σημειώσω 
βέβαια ὅτι ὁ Ἀβραάμ Εὐθυμιάδης εἶχε κάποιες γνώσεις γιὰ τὰ 
χειρόγραφα καίτίς μεταγραφὲς τοῦ Χουρμουζίου, ἀπό τόν καθηγητή 
κ. Γρηγόριο Στάθη, μέ τόν ὁποῖο συνδεόταν φιλικά. Εἶχε μιά 
ἐπιφυλακτικότητα στήν ἀποτύπωση τῆς θεωρίας τῆς μουσικῆς καί γι 
αὐτό θεωρῶ ὅτι γνώριζε ὅτι ὑπάρχουν πολλά ἀκόμα νά μελετηθοῦν 
στή μουσική μας. 
 Ἡ ἔρευνα ᾖταν ἡ ἄλλη μεγάλη πρόκληση τῆς πτυχιακῆς 
ἐργασίας. Δέν ἀρνοῦμαι ὅτι δυσκολεύθηκα ἀλλά γυρίζοντας πίσω τη 
σκέψη μου διαπιστώνω ὅτι ἤταν μιά ἀπολαυστική πορεία. Ἡ 
καθοδήγηση καί ἡ συμβολή τοῦ π. Νεκταρίου Πάρη, ἦταν 
καθοριστική. Ἐκτός τῆς βοήθειας καί τῶν λύσεων πού ἔδινε σέ 
θέματα καί προβληματισμούς μου, μοῦ ἐμφύσησε καί τόν πόθο τῆς 
ἐπιστημονικῆς ἔρευνας. Πραγματικά ἔνοιωσα νά χάνομαι ὧρες σέ 
βιβλία, ἱστοσελίδες καί συζητήσεις μέ φίλους ψάλτες καί μουσικούς. 
 Ἡ ἐργασία πραγματοποιήθηκε σταδιακά. Ἀρχικά 
ἀποφασίστηκε τό ἀντικείμενο τῆς μελέτης. Ἀφοῦ ἐξετάσαμε 
διάφορες προτάσεις καί ἰδέες πού εἶχα καταλήξαμε στό  δοξαστικό 
τῶν αἴνων τῆς Πεντηκοστῆς «Βασιλεῦ Οὐράνιε». Βρέθηκαν κάποια 
χειρόγραφα Δοξασταρίων τῆς ἐποχῆς τοῦ Πέτρου τοῦ Βυζαντίου, ἀπό 
τά ὁποῖα ἐπιλέχθηκε τό χειρόγραφο Βατοπαιδίου (1254), λόγω τῆς 
καθαρότητάς του καί τῆς διάθεσής του ἀπό τή βιβλιοθήκη τοῦπ. 
Νεκταρίου. Αὐτό θά ἦταν ἡ βάση τῆς ἐργασίας, ἡ συγκριτική 
σταθερά ἐπάνω στήν ὁποία θά διακριβώνονταν οἱ διαφοροποιήσεις 
ἀλλά καί οἱ ὁμοιότητες τῶν ὑπολοίπων. 
 Στή συνέχεια ξεκίνησε ἡ μελέτη τῶν ἐντύπων ἐκδόσεων ἀπό τό 
1820 στίς νέες ἐκδόσεις. Ἡ πρώτη ἔκδοση τοῦ Δοξασταρίου τῶν τριῶν 
διδασκάλων ἦταν ἡ ἔκδοση τοῦ Πέτρου Ἐφεσίου καί ἦταν ἐπίσης 
σταθερά καί βάση σύγκρισης μέ τούς ὑπολοίπους, γιατί ἀποτελοῦσε 
τήν ἀπευθείας μεταγραφή ἀπό τούς τρεῖς διδασκάλους καί ἀπό τά 
πρῶτα τυπωμένα ἔργα τους. 
 Τό ἑπόμενο χρονολογικά κείμενο πού ξεχώρισε ἦταν τό ἔργο 
τοῦ Στεφάνου Λαμπαδαρίου «Μουσική Κυψέλη», λόγω τῆς εὐρείας 
διάδοσής του καί τοῦ ἰσχυρισμοῦ ὅτι ἡ Κυψέλη ψαλλόταν στόν 
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Πατριαρχικό Ναό, πού σημαίνει ὅτι προσεγγίζει τό παραδοσιακό 
μέλος καί ἀκολουθεῖ πιστά τό ἀρχαῖο κείμενο. 
 Ἔπειτα ἀποφασίστηκε νά συμπεριληφθεῖ στήν ἐργασία μας τό 
δοξαστικό ἀπό τό δοξαστάριο τοῦ Γεωργίου Βιολάκη, τόσο ἐπειδή ὁ 
Βιολάκης εἶναι λιτός στά μέλη του, ὅσο καί ἐπειδή στήν ἔκδοση 
συνεργάστηκαν οἱ δύο Δομέστιχοι τοῦΠατριαρχικοῦ ἀναλογίου 
Ἰάκωβος Ναυπλιώτης καί Κλαββᾶς, καί οἱ δύο ἐξαιρετικοί ψάλτες καί 
μέ γνώσεις τοῦ παραδοσιακοῦ μέλους. 
 Ἡ τελευταία μας μουσική προσέγγιση στήν ἀνάλυση τῶν 
κειμένων συμπεριέλαβε τό δοξαστικό ἀπό τὴν καταγραφὴ τῆς ἐκτε-
λέσεως τοῦ Ἰάκωβου Ναυπλιώτη ἀπὸ τόν Ἄγγελο Βουδούρη. Ὁ 
Βουδούρης ἦταν δομέστιχος τοῦ Ναυπλιώτη, φανατικός ὑπέρμαχος 
τοῦ ἀρχαίου ὕφους καί χρησιμοποίησε μιά πιό ἁπλῆ γραφή 
στάκείμενα πού κατέγραψε, μετά ἀπό μελέτη τῆς γραφῆς τοῦ Πέτρου 
Βυζαντίου. Ὁ ἴδιος ἰσχυρίζεται ὅτι τό ὕφος καί οἱ ἀναλύσεις πού 
καταγράφει ἀποτελοῦν οὐσιαστικά ἐκτελέσεις, γι αὐτό καί εἶναι 
πολύ σημαντική ἡ ἐργασία του. 
 Μέ τή βοήθεια και τίς διορθώσεις τοῦ ἐπιβλέποντος, προχω-
ρήσαμε σέ τροπική, ἑρμηνευτικὴ ἀναδρομικὴ καὶ ρυθμική ἀνάλυση 
τῶν μουσικῶν κειμένων. 
 Ἡ ἀνάλυση ἦταν καί εἶναι ἡ καρδιά κάθε ἐργασίας. Ἐκεῖ 
ἀποσαφηνίζονται ὅλες οἱ ἀπορίες, διαφαίνονται οἱ διαφορές, 
συγκεκριμενοποιοῦνται οἱ ἀναλύσεις καί γίνεται ἀντιληπτή ἡ 
τοποθέτηση καί ποιότητα γραφῆς τοῦ κάθε ἐξεταζόμενου κειμένου. 
Ἀπό τήν  ἀνάλυση καταλήγουμε σέ συμπεράσματα καί εἶναι δυνατό 
στόν καθένα νά διαπιστώσει τή σχέση καί τίς διαφορές τῶν μελῶν. Ἡ 
καταγραφὴ τοῦ Βουδούρη τό 1930 σήμανε καί τή λήξη τῶν 
ἐξεταζόμενων ἐκδόσεων. 
 Ἡ ἐξέταση τῆς θεολογίας τοῦ δοξαστικοῦ ἦταν πρόκληση, ἀλλά 
εἶχα σύμμαχο τόν π. Νεκτάριο καί βοηθούς τούς θεολογικούς 
συγγραφεῖς. Ἔτσι καταγράφηκαν τά ἱστορικά καί θεολογικά στοιχεῖα 
τοῦ ὕμνου. 
 Ἔν ὀλίγοις τά ὑπόλοιπα στοιχεῖα τῆς ἐργασίας συλλέχθηκαν μέ 
βιβλιογραφική ἀνάδευση καί συλλογή. Ἡ διατύπωσή της, ἔπρεπε νά 
συμφωνεῖ μέ τό μουσικολογικό λόγο, ὀπότε κατευθύνθηκα μέ βάση 
τίς ἐργασίες πού ἐνεργήσαμε κατά τή φοίτησή μας στόΠανεπιστήμιο. 
Ὁ πολυτονικός τονισμός τέθηκε μετά ἀπό παράκλη-ση τοῦ 
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ἐπιβλέποντος π. Νεκταρίου, ὁπότε καί συμμορφώθηκα μέ τήν 
ἐπιθυμία του. 
 Ὀφείλω, λοιπόν, νά εὐχαριστήσω τόν επιβλέποντα π. 
Νεκτάριον Πάρην χωρίς τήν ἀμέριστη συμπαράσταση καί βοήθεια 
τοῦ ὁποίου, δέν θά εἶχα εὐχαριστηθεῖ τόσο πολύ τή διαδικασία 
ἔρευνας, μελέτης, ἀνάλυσης καί συγγραφῆς αὐτῆς τῆς ἐργασίας. 
Εὐχαριστίες καί στήν κ. Ἄννα Μαρία Ρεντζεπέρη ἡ ὁποία δέχθηκε νά 
συνεπιβλέπει καί νά συμβάλλει στήν κατάρτιση αὐτῆς τῆς 
Πτυχιακῆς. 
            Ἡ μνήμη τοῦ παπποῦ μου, στόν ὁποῖο ἀφιερώνω τήν ἐργασία 
αὐτή, μέ συνοδεύει πάντα κι εὔχομαι νά μεσιτεύει στόν Πανάγαθο. 
Τέλος, ἡ βοήθεια τῆς συζύγου μου Ἑλένης-Ἀγγελικής Φραγκῆ, ἦταν 
ἀνεκτίμητη καί τήν εὐχαριστῶ μέσα ἀπό τήν καρδιά μου. 
 Ὅλη ἡ ἐργασία ἦταν ἕνα ταξίδι πού εὐχαρίστως θ’ ἄνοιγα 
πανιά νά ξανασαλπάρω στά νερά της κι έυχομαι  νά ἔχει προσθέσει 
ἕνα λιθαράκι στό οἰκοδόμημα τῆς γνώσης τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς. 
 
 

 
Νικόλαος Κ. Στάθης 

28 Μαΐου,  
Ἑορτὴ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου 
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

Ἱστορία καὶ θεολογία τοῦ δοξαστικοῦ 

 
 1. Ἱστορία τοῦ ὕμνου καὶ λειτουργικό πλαίσιο χρήσεώς του 
 Τὸ τροπάριο "Βασιλεῦ οὐράνιε..." ἀποδίδεται ἀπὸ τὴν παράδοση 
στὸν Κοσμᾶ τὸν Μελωδό1. Τὸ τροπάριο χρησιμοποιεῖται ὡς δοξαστικὸ 
τῶν αἴνων τῆς Πεντηκοστῆς, ἀλλὰ ἀπαγγέλλεται καὶ ἀπὸ τὸν Προ-
εστῶτα κατὰ τὴν ἔναρξη τοῦ Ὄρθρου καθ' ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ 
λειτουργικοῦ ἔτους. Στὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς τὸ τροπάριο, ὡς 
στιχηρὸ ἰδιόμελο δοξαστικό, συγκεφαλαιώνει ὁλόκληρη τὴν ὑμνο-
γραφία τῆς ἑορτῆς2 ἐνῶ συνδέεται μὲ δύο ὁμόηχά του ἰδιόμελα ἀπό-
στιχα (Ἀγνοοῦντα τὰ ἔθνη, Κύριε τοῦ παναγίου Πνεύματος ἡ ἐπιφοίτησις) καὶ μὲ 
τρία ἰδιόμελα τὼν αἴνων σὲ ἦχο λέγετο (Παράδοξα σήμερον, Τὸ Πνεῦμα τὸ 

ἅγιον ἦν μὲν ἀεί, Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον φῶς καὶ ζωή). Ὅλα τὰ πιὸ πάνω 
τροπάρια ἀποδίδονται ἐπίσης στὸν Κοσμᾶ τὸν Μελωδό. 
 
 
 2. Θεολογικὸ περιεχόμενο τοῦ δοξαστικοῦ 
 Τὸ ποιητικὸ κείμενο τοῦ δοξαστικοῦ μπορεῖ νὰ χωρισθεῖ σὲ δύο 
τμήματα, τὴν προσφώνηση καὶ τὴν ἐπίκληση: 
 

                                                 
1 Θ. Δετοράκης, Κοσμᾶς ὁ Μελωδός, βίος καὶ ἔργο, Ἀνάλεκτα Βλατάδων 28, Θεσσαλονίκη 1979, σ. 218. 
2 Α. Ἀλυγιζάκης, "Βασιλεῦ οὐράνιε Παράκλητε,, Πρακτικὰ Θεολογικοῦ Συνεδρίου μὲ θέμα τὸ 
Ἅγιον Πνεῦμα, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 66. 
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  ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ    ΕΠΙΚΛΗΣΗ 
 Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε,   ἐλθέ, καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, 
 τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας3,    καὶ καθάρισον ἡμᾶς 
 ὁ πανταχοῦ παρών,     ἀπὸ πάσης κηλῖδος4, 
 καὶ τὰ πάντα πληρῶν,    καὶ σῶσον ἀγαθὲ 
 ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν5,    τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
 καὶ ζωῆς χορηγός, 
 
 Στὸ πρῶτο τμῆμα ὁ ὑμνογράφος, καὶ δι' αὐτοῦ οἱ πιστοί, προσ-
φωνοῦν τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, διατυπώνοντας τὰ χαρακτηριστικά του, ἐνῶ 
στὸ δεύτερο τμῆμα τὸ παρακαλοῦν νὰ κατασκηνώσει ἐντός τους. 
 
 α. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε 
 Ἅγιον Πνεῦμα, ἐσὺ ποὺ εἶσαι ὁ βασιλεὺς τοῦ οὐρανοῦ, ὁ παρη-
γορητής6. 
 Ἡ προσφώνηση "Βασιλεῦ οὐράνιε" εἶναι ἀναφορὰ στὴν οὐσία 
τοῦ Θεοῦ. Ἡ πατερικὴ διδασκαλία εἶναι σαφής, τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι 
τῆς ἴδιας οὐσίας μὲ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱό. Ἡ ἀλήθεια αὐτὴ 
ὁμολογεῖται καὶ στὴν Θεία Λειτουργία: 

 
 Διάκονος: Ἀγαπησωμεν ἀλλήλους, ἵνα ἐν ὁμονοίᾳ ὁμολογήσωμεν. 
 Λαός: Πατέρα, Υἱὸν καὶ Ἁγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καὶ ἀχώριστον. 

 
 Ἐξ ἀποκαλύψεως, ἡ Ἐκκλησία γνωρίζει ἕναν ἄκτιστο Θεό, ὁ 
ὁποῖος εἶναι τρισυπόστατος. Ἡ φύση τῶν τριῶν Ὑποστάσεων τῆς 
Θεότητας εἶναι μία καὶ κοινή, γι᾿αὐτὸ μεταξύ τους δὲν ὑπάρχει καμία 
διαφορὰ παρὰ μόνο ὅτι ὁ Υἱὸς γεννᾶται καὶ τὸ Πνεῦμα ἐκπορεύεται 
ἀπὸ τὸν Πατέρα. Ὁ Πατέρας εἶναι ἡ πηγὴ καὶ ἡ αἰτία τῶν 
ὑποστάσεων τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος . Ὁ Μέγας Βασίλειος 
σημειώνει ὅτι οἱ κοινὲς προσηγορίες στὰ πρόσωπα τῆς Ἁγίας 
Τριάδος, ὅπως ἡ ὀνομασία «βασιλεύς», τονίζουν τὴν δόξα τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος . 

                                                 
3 Ἰωάν., 14, 17. 15, 26. 16, 13. 
4 Ματθ., 7, 11, Λουκ. 11, 13. 
5 Α΄ Πέτρ. 1, 2, 22. 
6 Ε. Θεοδωρόπουλος, Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάς μετὰ ἑρμηνείας, Ἀθῆναι 1988, σ. 47. 
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        Ἡ ἐπίκληση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὴν ἀφετηρία κάθε 
λειτουργικῆς πράξεως σημαίνει τὴν δωρεὰ τοῦ Θεοῦ, τὴν ἐνφύσηση 
τοῦ Θεοῦ στὸ πρόσωπο τοῦ Ἀδὰμ ὥστε νὰ γίνει ψυχὴ ζῶσα. Εἶναι ἡ 
δυνατότητα τοῦ ἀνθρώπου γιὰ συνεργασία μὲ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα γιὰ 
τὴν πραγμάτωση τοῦ προορισμοῦ του. Αὐτὴ ἡ δωρεὰ ἀπορρίφθηκε 
ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο διὰ τῆς πτώσεως, ἀλλὰ προσφέρεται ἐκ νέου ἀπὸ 
τὸν Θεάνθρωπο . Ἐπειδὴ ἡ πτώση ἦταν ὀντολογικὸ γεγονός, ποὺ 
τραυμάτισε καὶ ἐπηρέασε τὸν ὅλο ἄνθρωπο ὀργανικά, ἀνέλαβε ὁ 
ἴδιος ὁ Θεὸς τὴν ἀνόρθωσή του. Ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ, 
γενόμενος ἄνθρωπος ἑνώθηκε μὲ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρώπινη φύση 
στὴ θεανδρικὴ προσωπικότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὥστε νὰ λυτρώσει 
καὶ νὰ σώσει τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ καὶ τὸν κόσμο του. Ὅπως, λοιπόν, 
τὰ πάντα στὴν ἱστορία γίνονται κατὰ τὸ θεοπρεπὲς σχῆμα «ἐκ τοῦ 
Πατρὸς διὰ τοῦ Υἱοῦ ἐν Ἁγίω Πνεύματι», ἔτσι καὶ ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ 
Κυρίου ἔγινε ἐκ Πνεύματος Ἁγίου. Σκοπὸς καὶ τέλος τῆς ἐνσάρκου 
οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ ἦταν νὰ λάβουν τὸ Ἅγιο Πνεῦμα οἱ πιστοί»7. 
 
 β. τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας 
 ἡ πηγὴ καὶ ὀ διδάσκαλος τῆς ἀληθείας8 
 Ὁ Χριστὸς τονίζει ὅτι θὰ δοθεῖ ἀπὸ τὸν Πατέρα στοὺς ἀποστό-
λους τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὸ ὀποῖο θὰ παραμένει στὸν κόσμο αἰωνίως. Τὸ 
Ἅγιο Πνεῦμα θά διδάσκει στοὺς δεκτικοὺς τὴν ἀλήθεια. Ὁ μακρὰν 
τοῦ Θεοῦ κόσμος δὲν θὰ εἶναι δεκτικὸς τῆς πνευματικῆς ἀλήθειας, 
διότι ἔχει μόνο αἰσθητοὺς ὀφθαλμούς. Ὅμως τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι 
πλησίον τῶν ἀποστόλων, ἐπειδὴ εὑρίσκεται μέσα στὸν Χριστό, ὁ 
ὁποῖος εἶναι ἑνωμένος πνευματικῶς μὲ τοὺς ἀποστόλους. Κατὰ τὴν 
Πεντηκοστὴ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα κατοίκησε μέσα στὴν ψυχή τῶν ἀπο-
στόλων καὶ κατ' ἐπέκταση στὴν ψυχὴ τῶν πιστῶν9. 
 Κατὰ τὴν Πεντηκοστὴ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, ὁ Παράκλητος, ὁ ὁποῖος 
ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ Πατρὸς, καὶ ἀποστέλλεται ὡς ὁδηγὸς καὶ βοηθὸς 
τῶν πιστῶν, μαρτύρησε περὶ τοῦ Χριστοῦ10. 
                                                 
7 Α. Θεοδώρου, 38-49. 
8 Ε. Θεοδωρόπουλος, Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάς..., σ. 47. Πρβλ. Κ. Γρηγοριάδης, Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη 
Ἑβδομάς, σ. 20. 
9 Π. Τρεμπέλας, Ἡ Καινὴ Διαθήκη μετὰ συντόμου ἑρμηνείας, Ἀθῆναι 1981, σ.  455. 
10 Ἔνθ. ἀν., σ. 461. 



 11 

 Κατὰ τὴν Πεντηκοστὴ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μίλησε ὄχι ἀπὸ τὸν 
ἑαυτό του καὶ ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὰ ἄλλα πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος, 
ἀλλὰ εἶπε ὄσα ἄκουσε ἀπὸ τὸν Πατέρα καὶ ἀνήγγειλε τὰ ὅσα ἔμελλε 
νὰ συμβοῦν στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ11. 
 
 γ. ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν 
 ὥστε οὐρανὸν καὶ γῆν καὶ τὰ πάντα γεμίζει ἡ παρουσία σου12. 
 Ὁ ποιητὴς ἀκολουθεῖ τὴν πατερικὴ διδασκαλία στὸ σημεῖο αὐτὸ 
τοῦ ὕμνου13. Ὁ Μ. Ἀθανάσιος σημειώνει ὅτι ἐὰν ὀ Υἱὸς δὲν εὑρίσκεται 
σὲ συγκεκριμένο τόπο, ἀλλὰ εὑρισκόμενος μαζὶ μὲ τὸν Πατέρα εἶναι 
πανταχοῦ παρών δὲν εἶναι κτίσμα, κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ τὸ Ἅγιο 
Πνεῦμα εἶναι πανταχοῦ παρόν, καὶ "πληροῦν πᾶσαν τὴν οἰκου-
μένην"14. 
 
 δ. ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς χορηγός 
 Ἐσὺ ποὺ εἶσαι ὁ θησαυρὸς ὅλων τῶν ἀγαθῶν καὶ ὁ χορηγὸς τῆς 
ζωῆς15. 
 Ὁ ἄνθρωπος ὑφίσταται διαχρονικὰ τὶς συνέπειες τῆς πτώσεως 
τῶν πρωτοπλάστων. Δὲν παύει ὅμως νὰ νουθετεῖ, σὲ πολλὲς περι-
πτώσεις, ὀρθὰ τὰ παιδιά του. Ὁ οὐράνιος Πατέρας, ὁ γεμᾶτος μὲ 
ἀγαθότητα, θὰ δώσει πολὺ περισσότερα ἀγαθὰ σὲ ἐκείνους ποὺ τὸ 
ζητοῦν μὲ τὸν ὀρθὸ τρόπο16. Θὰ δώσει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἀλλὰ καὶ 
ἀγαθὰ τὰ ὁποία εἶναι πολὺ μικρότερης ἀξίας.17 
 Ὁ ποιητὴς τοῦ δοξαστικοῦ στὴν φράση "ὁ θησαυρὸς τῶν 
ἀγαθῶν" φαίνεται νὰ συνοψίζει ὅσες ἰδιότητες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
ἀναφέρει ἡ Γρηγόριος ὁ Θεολόγος18, ἐνῶ στὴν φράση "καὶ ζωῆς 
χορηγός" δανείζεται ἀναφορὲς τοῦ Μ. Βασιλείου19. 

                                                 
11 Ἔνθ. ἀν., σ. 463 
12 Α. Φραγκόπουλος, Τὰ ἀναστάσιμα, Ἀθῆναι 1975, σ. 488. 
13 Α. Ἀλυγιζάκης, σ. 69. 
14 Μ. Ἀθανασίου, Ἐπιστολὴ πρὸς Σεραπίωνα, 4, ΒΕΠΕΣ 33, σ. 130, 25-33. Πρβλ. Μ. Βασιλείου, Περὶ 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κεφ. Θ΄, ΒΕΠΕΣ 52, 249, 18-30. 
15 Κ. Γρηγοριάδης, Ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομάς, σ. 20. 
16 Π. Τρεμπέλας, σ. 27. 
17 Π. Τρεμπέλας, σ. 289. 
18 Γρηγορίου Θεολόγου, Λόγος ΜΑ΄ εἰς τὴν Πεντηκοστήν, Θ΄, ΒΕΠΕΣ 60, σ. 116, 14 
19 Μ. Βασιλείου, Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, κεφ. Θ΄, σ. 249, 4-21. Πρβλ. Α. Ἀλυγιζάκης, σσ. 70-71. 
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 ε. ἐλθέ, καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν 
 στ. καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος 
 Ἔλα Σὲ παρακαλοῦμε, πανάγιον Πνεῦμα, ἔλα καὶ σκήνωσε 
μέσα μας, ὥστε νὰ μένεις πάντοτε ἐντός μας, ἔλα νὰ μᾶς καθαρίσης 
ἀπὸ κάθε ἀκαθαρσία ψυχική20. 
 Ὁ ποιητὴς λαμβάνει τὴν ἔννοια τῆς καθαρότητος ἀπὸ τὸν Μ. 
Βασίλειο, ὁ ὁποῖος τονίζει ὅτι ἡ προσέγγιση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
ἀφορᾶ τὸν χωρισμὸ τῶν παθῶν καὶ τὴν κάθαρση ἀπὸ τὴν κακία. 
Ἔτσι, μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται ἡ ἐπαναφορὰ στὸ ἀρχαῖον 
κάλλος21. Ὁ Γρηγόριος Νύσσης σημειώνει ὅτι ἡ καθαρτικὴ ἰδιότητα 
τοῦ Ἁγίου Πνεύματος συνδέεται μὲ τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ22. Οἱ δύο 
Πατέρες προβάλλουν τὴν πραγματικὴ διάσταση τοῦ κάλλους καὶ τῆς 
ὡραιότητος τὸ ὁποῖο ἀπακαλύπτεται στὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ διαποτίζει 
ὁλόκληρη τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας23. 
 Στὴν Α΄ ἐπιστολὴ Πέτρου σημειώνεται ὅτι τὸ Ἅγιο Πνεῦμα 
μεταδίδει στοὺς πιστοὺς τὸν ἁγιασμό, μὲ ἀποτέλεσμα αὐτοὶ νὰ 
ὑποτάσσονται στὸν Χριστό καὶ νὰ ἀπολαμβάνουν τὶς χάριτες καὶ 
τοὺς καρποὺς ποὺ ἐπήγασαν ἀπὸ τὴν σταυρικὴ θυσία Του24. Οἱ πιστοὶ 
ὀφείλουν νὰ διατηροῦν τὶς ψυχές τους καθαρὲς ἀπὸ ρυπαρὸ πάθος 
καὶ κακία καὶ νὰ ὑπακούουν κάθε ἀλήθεια. Τὴν ὑπακοὴ θὰ τὴν δώσει 
τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Μὲ τὴν ἁγνότητα αὐτή καὶ μακρὰν ἀπὸ κάθε 
προσποίηση θὰ ἀγαπήσουν ὁ ἕνας τὸν ἄλλον μὲ καθαρὴ καρδία καὶ 
ξένη ἀπὸ κάθε ἰδιοτέλεια25 
 
 ζ. καὶ σῶσον ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν 
 καὶ σῶσε , ἀγαθέ τὶς ψυχές μας26. 
 Ὁ Μ. Βασίλειος τονίζει ὅτι τὰ κοινὰ ὀνόματα ἀνάμεσα στὸν 
Πατέρα καὶ στὰ ἄλλα πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος, στὴν περίπτωσή 
μας τὰ ὀνόματα "Παράκλητε" καὶ "ἀγαθὲ", ὑποδεικνύουν τὸ ὁμοούσιο 
                                                 
20 Α. Φραγκόπουλος, σ. 488. 
21 Μ. Βασιλείου, ἔνθ. ἀν. 
22 Γρηγορίου Νύσσης, Εἰς τὴν προσευχήν, Λόγος Γ΄, ΒΕΠΕΣ 66, σ. 348, 29. 
23 Α. Ἀλυγιζάκης, σσ. 71-71. 
24 Α΄ Πέτρ. 1, 2. Πρβλ. Π. Τρεμπέλας, σ. 947. 
25 Α΄ Πέτρ. 1, 22. Πρβλ. Π. Τρεμπέλας, σσ. 949-950. 
26 Ε. Θεοδωρόπουλος, σ. 47 
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τῶν Τριῶν Προσώπων27. Εἶναι εὐνόητο ὅτι ὁ συνδυασμὸς τῶν προση-
γοριῶν "Παράκλητε" καὶ "ἀγαθὲ" δὲν εἶναι τυχαῖος στὸ ποιητικὸ κεί-
μενο τοῦ δοξαστικοῦ, γιατὶ ἀποτυπώνει τὴν παράδοση τῆς Ἐκκλη-
σίας28. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 Μ. Βασιλείου, Κατὰ Εὐνομίου, Λόγος Γ΄ περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, 3, ΒΕΠΕΣ 52, σ. 223, 4 
28 Α. Ἀλυγιζάκης, σ. 72 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

Καταγραφὴ τοῦ δοξαστικοῦ 

 
 Ὅσον ἀφορᾶ τὶς ἔντυπες ἐκδόσεις βιβλίων βυζαντινῆς μουσι-
κῆς, τὸ δοξαστικὸ τῶν αἴνων τῆς Πεντηκοστής καταγράφεται σὲ 
ἀρκετὰ ἔργα, κυριώτερα τῶν ὁποίων εἶναι τὰ ἑξῆς: 
 
 1. Τα εξεταζόμενα έργα στην ανάλυση 
 Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου 
 Σύντομον Δοξαστάριον. 
 Τὸ ἔργο ἐκδόθηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1820 στὸ Βουκουρέστι. 
Μεταφράστηκε στὴ νέα μέθοδο τῆς Μουσικῆς ἀπὸ τοὺς τρεῖς 
Μουσικολογιώτατους Διδασκάλους τοῦ Νέου Συστήματος. Οἱ ἐκδότες 
τοῦ ἔργου ἦταν τρεῖς, ὁ Στέφανος Δ. Ἀρχιχρυσοχόος, ὁ Πέτρος 
Ἐφέσιος καὶ ὁ Χτζ. Θεοδώσιος Στεργίου. 
         Ὁ Γρηγόριος ὁ ὁποῖος ἦταν Λαμπαδάριος τῆς Μ.Χ.Ε., τὸ 1821 
ξανατυπώνει τὸ ἔργο σὲ δική του ἐξήγηση καὶ τὸ ἴδιο ἔργο 
ἐπανεκδίδει τὸ 1835 καὶ τὸ 1849 ὡς Πρωτοψάλτης πλέον τῆς Μ.Χ.Ε. 
στὴν Κωνσταντινούπολη ἐκ τῆς τυπογραφίας Κάστρου στὸ Γαλατά. 
         Ὁ Π. Κηλτζανίδης ἐκδίδει τὸ ἔργο σὲ ἐξήγησή του τὸ 1882, 
προσθέτοντας τὰ ἰδιόμελα τῶν περιεχομένων ἑορτῶν. 
          Τελευταῖος μὲ δική του ἐξήγηση ὁ Γεώργιος Βιολάκης ἐκδίδει τὸ 
1899 τὸ Δοξαστάριον τοῦ Πέτρου. 
         Ἀναστατικὴ ἀνατύπωση τῆς ἔκδοσης τοῦ 1820, 
πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο «Κουλτούρα», τὸ 1986.29 
 
          Στεφάνου Λαμπαδαρίου, Μουσική Κυψέλη. 
 Τὸ ἔργο ἐκδόθηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1857 ἀπὸ τὸν Στέφανο ὃ 
ὁποῖος ἦταν Α´ Δομέστικος τῆς Μ.Χ.Ε., στὴν Κωνσταντινούπολη, ἐκ 
τῆς Πατριαρχικῆς του Γένους Τυπογραφίας σὲ δύο τόμους. Κατὰ μὲν 

                                                 
29 Γεωργίου Ι. Χατζηθεοδώρου, Βιβλιογραφία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Τόμος Α΄, 
εκδ. Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη 1998, σ. σ. 58-59 §2,3 
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τὸ μέλος σύμφωνο πρὸς τὸ Δοξαστάριον τοῦ Πέτρου Λαμπαδαρίου 
τοῦ Πελοποννησίου κατὰ δὲ τὴν προφορὰν πρὸς τὸ τοῦ 
Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου . 
        Τὸ 1882 ἐπανεκδόθηκε στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ τὸν Ἰωάννη 
Πρωτοψάλτη, ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Ι. Παλλαμάρη Πέραν σὲ τρεῖς 
τόμους (προστέθηκε ἕνας τόμος μὲ δοξαστικὰ μὴ ἑορταζομένων 
Ἁγίων). Σὲ αὐτὴν τὴν ἔκδοση ἀναγράφεται «Κατὰ τὴν προφορὰν καὶ 
τὸ ὕφος τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας ὑπὸ τοῦ Στεφάνου 
Λαμπαδαρίου».  
         Τὸ 1968 ἀνατυπώθηκε ἀπὸ τὸν Μ. Πολυχρονάκη σὲ τρεῖς τόμους.          
Τὸ 2005 ἔγινε ἡ πιὸ πρόσφατη ἐπανέκδοση τῆς Κυψέλης τοῦ 1882, μὲ 
διορθώσεις καὶ σὲ διχρωμία (κόκκινο –μαῦρο), ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ 
Γρηγορίου, στὸν Ἅγιον Ὅρος, σὲ τρεῖς τόμους. 
 
 Γεωργίου Βιολάκη, Το Δοξαστάριον Πέτρου τουΠελοποννησίου. 
 Στὸ ἐσωτερικό του βιβλίου ἀναφέρεται κάτω της προμετωπίδας 
ὅτι τὸ Δοξασταριο ἔχει ἐξηγηθεῖ πιστὰ ἀπὸ τὴν ἀρχαία γραφὴ στὴ 
νέα, ἀπὸ τὸν Πρωτοψάλτη Γεώργιο Βιολάκη, διατηρώντας ἀδιάφθορο 
τὸ ἀρχαῖο μέλος (δηλαδὴ χωρὶς προσθῆκες δικῶν τοῦ ἀναλύσεων). 
          Φέρει γιὰ πρώτη φορὰ τὴν ἔγκριση τοῦ Πατριάρχη 
Κωνσταντίνου τοῦ Ε καὶ ἔχει ἐκδοθεῖ σὲ δύο τόμους ἀπὸ τοὺς δύο 
Δομεστίχους τοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, τὸν Ἰάκωβο Ναυπλιώτη καὶ 
τὸν Κωνσταντῖνο Κλάββα. Ἔχει δὲ τυπωθεῖ στὴν Κωνσταντινούπολη 
τὸ 1899, ἀπὸ τὸ Πατριαρχικὸ τυπογραφεῖο. 
         Πρόκειται γιὰ τὸ Δοξαστάριο τοῦ Πέτρου Λαμπαδαρίου, τῆς 
ἔκδοσης τοῦ 1835 (μὲ λίγες προσθῆκες), ἀλλὰ σὲ ἐξήγηση Γεωργίου 
Βιολάκη. Ξαναεκδόθηκε σὲ ἀναστατικὴ ἔκδοση ἀπὸ τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο 
Β. Ρηγόπουλου τὸ 1987 30. 
 
 Καταγραφὴ Ἄγγέλου Βουδούρη, Πεντηκοστάριον 
 Τὸ ἔργο ἀναγράφει στὴν προμετωπίδα: «περιέχον τα ἀπὸ τῆς 
Κυριακῆς του Πάσχα μέχρι τῆς Κυριακῆς των Ἁγίων Πάντων 
μουσικὰ μέλη ὅπως αὐτὰ ψάλλονται ἀπαράλλακτα ἐν τῇ Μεγάλη 
Ἐκκλησία». Τὸ Πεντηκοστάριον ὅπως καὶ τὰ ὑπόλοιπα βιβλία τοῦ 

                                                 
30 Γεωργίου Ι. Χατζηθεοδώρου, Βιβλιογραφία της Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Τόμος 
Α΄, εκδ. Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη 1998, σ. σ. 213 §226. 
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Βουδούρη γράφτηκαν στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ 1938 ἀλλὰ 
ἐκδόθηκαν ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Κέντρο Τέχνης τὸ 1997 στὴν Ἀθήνα. 
 
 2. Λοιπά έντυπα ἔργα ετών 1820-1930 
 Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Δοξαστικά Τριωδίου και Πεντηκο-
σταρίου, Κωνσταντινούπολις 1835. 
 Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Δοξαστάριον, εκδοθέν εις τύπον παρά 
Θεοδώρου Π.Π. Παράσχου Φωκαέως, Κωνσταντινούπολις 1836.31  
 Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, Δοξαστάριον, εξηγηθέν δε 
απαραλλάκτως εις την Νέαν της Μουσικής Μέθοδον παρά του 
πρώτου Δομεστίκου Στεφάνου, Κωνσταντινούπολις 1840.32 Το βιβλίο 
εκδόθηκε ξανά το 1841. 
 Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Δοξαστάριον, εκδοθέν εις τύπον πα-
ρά Θεοδώρου Π.Π. Παράσχου Φωκαέως, Κωνσταντινούπολις 185033.  
 Νικολάου Πρωτοψάλτου, Δοξαστάριον Τριωδίου και Πεντη-
κοσταρίου, Κωνσταντινούπολις 1857.34 
 Γεωργίου Λεσβίου, Το Νέον Εκκλησιαστικόν Κύμβαλον, Κων-
σταντινούπολις 1863. 
 Κηλτζανίδου Π., Δοξαστάριον Πέτρου Πελοππονησίου, Κων-
σταντινούπολις 188635. 
 Ραιδεστηνού Ε. Γεωργίου, Πεντηκοστάριον, Κωνσταντινού-
πολις 1886.36 
 Αβαγιανού Σίμου, Τριώδιον και Πεντηκοστάριον, Αθήναι 1891.37 
                                                 
31 Το έργο ξαναεκδόθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1888 από τον Ιωάννη Πρωτοψάλτη. 
32 Το βιβλίο γράφτηκε, με μουσική υπαγόρευση του Κωνσταντίνου, από το μαθητή του Στέφανο 
Δομέστικο. Ξαναεκδόθηκε από τον εκδ. Οίκο ΄΄Μ. Πολυχρονάκης’’ και από τον εκδ. οίκο 
Β.Ρηγόπουλου. 
33 Το έργο εκτός από την προσθήκη αντιφώνων και ειρμών είναι το ίδιο με την έκδοση του 1835, 
με απλή αλλαγή εξωφύλλου. 
34 Η έκδοση αυτή δημιούργησε θόρυβο επειδή κατά τους πατριαρχικούς δεν τηρούσε τις 
κλασσικές γραμμές. Τελικά και αυτό όπως και τα υπόλοιπα έργα του Νικολάου δεν εγκρίθηκαν 
από το Πατριαρχείο. Ωστόσο γνώρισαν σχετικά μεγάλη διάδοση και επηρέασαν σημαντικά το 
ψαλτικό ύφος των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Το βιβλίο ξανατυπώθηκε το 1895 με τίτλο 
Δοξαστικάριο και με προσθήκες από τον Αθ. Σακελλαριάδη. Ξαναεκδόθηκε αναστατικά από τον 
εκδ. Οίκο Β.Ρηγόπουλου. 
35 Όπως αναφερεται στην έκδοση από τον Κηλτζανίδη, ‘’ή έκδοση έγινε κατά παραλληλισμόν εκ 
της αρχαίας προς την νέαν μεθοδον’’, πράγμα που δείχνει ότι υπήρχαν γνώσεις της παλαιάς 
μεθόδου ακόμη. Ξαναεκδόθηκε από τον εκδ. Οίκο Β.Ρηγόπούλου. 
36 Ξαναεκδόθηκε αναστατικά από το εκδ. Οίκο Β. Ρηγοπούλου το 1987. 
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 Σακελλαρίδου Θ.Ι., Εορτολόγιον, ήτοι βιβλίον περιέχον τας 
μελωδίας του Πεντηκοσταρίου, Αθήναι 189738. 
 Πέτρου Πελοππονησίου και Στεφάνου Λαμπαδαρίου, Νέα 
Μουσική Κυψέλη, τομ. Β΄, Αθήναι 1898.39 
 Φιλανθίδου Γ. Πέτρου, Η Αθωνιάς, τομ. Β΄, Κωνσταν-
τινούπολις 1907. 
 Φαρλέκα Ι. Εμμανουήλ, Πεντηκοστάριον, Ἀθῆναι 1935. 
 Έκδοσις Αδελφότητας Θεολόγων «Η ΖΩΗ», Μουσικός 
Πανδέκτης,  Πεντηκοστάριον, Τομ. Η΄, Ἀθῆναι 1938.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
37 Το έργο εγκρίθηκε από τη Σύνοδο της Ελλάδας, όχι όμως και από το Πατριαρχείο. 
38 Το έργο ξαναεκδόθηκε το 1903, Σακελλαρίδου Θ.Ι., ΑΓΙΟΠΟΛΙΤΗΣ,  ήτοι περιέχον τας 
μελωδίας του Πεντηκοσταρίου, Τεύχος Γ΄, Αθήναι 1903.  
39 Ανατύπωση της εκδόσης του 1882 στην Κωνσταντινούπολη, σε επιμέλεια του Θεοδ. Ν. 
Χανιώτου. Στην έκδοση προτέθηκαν κάποια ανέκδοτα μαθήματατου Φωνίωνος Βάμβα. 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

Ἀνάλυση τοῦ δοξαστικοῦ 
 

 1. Βιογραφικὰ μελουργῶν 
 α. Πέτρος Λαμπαδάριος. 
 Δομέστικος τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας ἀπὀ τὸ 1764 ἕως τὸ 1771, 
λαμπαδάριος ἀπὸ τὸ 1771 ἕως τὸν θάνατό του ἀπὸ πανώλη τὸ 177740. 
Ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες μορφὲς στὴν ἱστορία τῆς ψαλτικῆς τέχνης, 
θεωρεῖται ἡ τέταρτη πηγή της. Ἡ παραγωγὴ του εἶναι ἐκπληκτική, 
τόσο σὲ ὄγκο ὅσο καὶ ποιότητα. Τὸ ἔργο του ἀποτελεῖ τὴν σπονδυλικὴ 
στήλη τοῦ σημερινοῦ ρεπερτορίου τῆς ψαλτικῆς τέχνης. Γνώριζε 
ἄριστα καὶ τὴν ἐξωτερικὴ μουσική41. 
 
 β. Στέφανος Μιχαὴλ Λαμπαδάριος42 
 Λαμπαδάριος τῆς Μ. Ἐκκλησίας, ἐπὶ Πρωτοψαλτείας τοῦ 
Ἰωάννου τοῦ Βυζαντίου. Μεγάλωσε στὴ συνοικία τῶν Ταταούλων καὶ 
ἦταν μαθητὴς τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος. Εἶχε σοβαρὸ μουσικὸ 
ὕφος καὶ ἀναδείχθηκε μιμητὴς τοῦ Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. 
Ἄριστος ἐκτελεστὴς τῆς ψαλμωδίας καὶ εὐδόκιμος μελοποιός. 
          Τὸ 1840 ἐξέδωσε τὴν «Μούσαν», στὴν ὁποία ἑρμηνεύει τὰ 
συστήματα τῶν κλάδων τῆς ἀραβοπερσικῆς μουσικῆς. Τὸ 1850 
ἐξέδωσε μὲ τὸν Ἰωάννη Λαμπαδάριο (τοῦ κατόπιν πρωτοψάλτου) τὴν 
«Πανδέκτην», ἡ ὁποία περιέιχε πολλὰ ποιήματα διαφόρων ἀρχαίων 
ποιητῶν σὲ τόμους τέσσερις. Ἐξέδωσε ἐπίσης καὶ τὴν «Κυψέλην», ποὺ 
εἶναι ἀπὸ τὰ πιὸ γνωστὰ καὶ διαδομένα ἔργα του καὶ ἡ ὁποία ἦταν 
συλλογὴ ἰδιομέλων, ἀπολυτικίων καὶ ἄλλων. Τὸ 1862 ἐξέδωσε μία 
                                                 
40 Χρυσάνθου ἐκ Μαδύτων, Θεωρητικόν Μέγα τῆς Μουσικῆς, Τεργέστη 1832, σ. 34. 
41 Φ. Οἰκονόμου, Βυζαντινή ἐκκλησιαστική μουσική καὶ ψαλμωδία, Αἴγιο 1992, σσ. 128-129. 
42 Γ. Παπαδόπουλος, Συμβολαὶ εἰς τὴν ἱστορίαν τῆς παρ' ἡμῖν ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, Ἀθῆναι 
1890, σσ. 346-347. Βλ. καὶ, τόμ. 17, Ἀθήνα 1996, σσ. 251-260. 
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ἐπίτομο Ἀνθολογία, ἡ ὁποία περιεῖχε ἔργα διαφορῶν ποιητῶν ἀλλὰ 
καὶ πολλὰ δικά του.  
          Ὁ Στέφανος κατέγραψε στὴν νέα παρασημαντικὴ τὰ 
μελουργήματα τοῦ Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου Βυζαντίου. Ὁ ἴδιος 
καταρτισε καὶ Θεωρητικὸ τὸ ὁποῖο ὅμως λόγω τοῦ θανάτου τοῦ τὸ 
1864, ἔμεινε ἐλλειπές. Ὡστόσο συμπληρώθηκε ἀργότερα ἀπὸ τὸν 
Παναγιώτη Κηλτζανίδη, ὁ ὁποῖος πρόσθεσε καὶ πραγματεία σὲ αὐτὸ 
«Περὶ ὀρθογραφίας». Ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη καὶ τὴ φροντίδα τοῦ 
Κηλτζανίδη ἐκδόθηκε καὶ τὸ Εἰρμολόγιο τοῦ Στεφάνου, μὲ ἔξοδα τοῦ 
γαμπροῦ τοῦ Δημητρίου Ἰωάννου Πρωτοψάλτου. 
 
  γ. Γεώργιος Βιολάκης Πρωτοψάλτης43 
 Ὁ Γεώργιος Βιολάκης διέπρεψε ὡς πρωτοψάλτης τῆς Μεγάλης 
Ἐκκλησίας καὶ ὡς μουσικοδιδάσκαλος. Ἀρχικὰ τὸ ἐπώνυμό του 
φέρεται νὰ ἦταν Σίφνιος, ἐνῷ τὸ ἐπώνυμον Βιολάκης τοῦ δόθηκε  
ἀπὸ τὸν δάσκαλό του στὴν Χίο Νικόλαο Πουλάκη. 
 Κατὰ τὴν ἐποχὴν τῆς μαθητείας του στὴν Κωνσταντινούπολη 
εἶχε ὡς καθοδηγητὴ του στὴν ψαλτικὴ τὸν Θεόδωρο τὸν Φωκαέα. 
Κατὰ τὴν περίοδον 1843-1875 ἔψαλλε ὡς λαμπαδάριος, ἐπὶ 11 ἔτη, καὶ 
κατόπιν ὡς πρωτοψάλτης στὸν ἱερὸ ναὸ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου στὸν 
Γαλατᾶ. Στὴν  Ἀνθολογία τοῦ Φωκαέως ἀναφέρεται ὡς πρωτοψάλτης 
τὸ 1869 στὸν ἴδιο ἱερὸ ναὸ Γεώργιος ὁ Σίφνιος, τοῦ ὁποίου ἔχει 
συμπεριληφθῆ καὶ ὀκτάηχο μάθημα ἐπὶ τοῦ ἀπολυτικίου τῶν τριῶν 
Ἱεραρχῶν. Ἀπὸ δὲ τοῦ ἔτους 1875 προσελήφθη ὡς πρωτοψάλτης στὸ 
Πατριαρχεῖο. 
 Πολύτιμη θεωρεῖται ἡ συμβολή του ὡς μέλους τῆς Μουσικῆς 
Ἐπιτροπῆς τοῦ 1881 γιὰ τὴν κατασκευὴ τοῦ μουσικοῦ ὀργάνου 
«Ψαλτήριον», καὶ τὸν καθορισμὸ τῶν τονιαίων διαστημάτων τῆς 
βυζαντινῆς μουσικῆς. Ὑπῆρξε μέλος καὶ σὲ ἄλλες μουσικὲς ἐπιτρο-
πές, ὅπως στὴν Ἐπιτροπὴ τοῦ 1897, ἡ ὁποία μελέτησε χειρόγραφο 
ἔργο τοῦ Παναγιώτου Κηλτζανίδου γιὰ τὴν ἀρχαία μουσικὴ γραφή. 

                                                 
43 Γ. Παπαδόπουλος, Συμβολαὶ..., σσ. 433-436. Βλ. καὶ τοῦ ἰδίου, Λόγος πανηγυρικὸς τῆς ἑξηκον-
ταετηρίδος τοῦ μουσικοῦ σταδίου πρωτοψαλτείας στὴν Μ. Χ. Ε Γεωργίου Βιολάκη, Κωνσταν-
τινούπολις 1900. Βλ. καὶ Δ. Ἀνατολικιώτης, Γεώργιος Βιολάκης ὁ πρωτοψάλτης, ὁ μουσικολόγος, ὁ 
τυπικολόγος (διδ. διατριβή), Ἀθῆναι 2011. Βλ. Α. Βουδούρης, Μουσικολογικά, σσ. 275-283. 
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 Συμμετεῖχε μὲ τοὺς Μητροπολίτες Αἴνου, Σάμου, Καισαρείας, 
καὶ Μυτιλήνης στὴν πενταμελῆ ἐπιτροπή, ἡ ὁποία ἀνεθεώρησε τὰ 
μέχρι τότε τὸ ἐν χρήσει Τυπικὸ τοῦ Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου. 
Ἀργότερα ἐξέδωσε καὶ τὸ Τυπικὸν τῆς Μεγάλης ᾿Εκκλησίας, τὸ ὁποῖο 
τηρεῖται μέχρι σήμερα. 
 ῾Η προσφορὰ τοῦ Γεωργίου Βιολάκη στὴν μελοποίησι, ἐξήγησι, 
διασκευὴ καὶ καταγραφὴ ἐκκλησιαστικῶν μελῶν καὶ μὴ ἐκκλησια-
στικῶν ᾀσμάτων εἶναι ἰδιαίτερα ἀξιόλογη. πολλὰ ἀπὸ τὰ ἔργα του 
αὐτὰ ἐκδόθηκαν πολὺ νωρίς. Ἀπὸ τὶς μελοποιήσεις καὶ καταγραφὲς 
τοῦ Γεωργίου Βιολάκη ἀποδεικνύεται ἡ γνῶση καὶ ἐνασχόλησή του 
τόσο μὲ τὴν εὐρωπαϊκὴ ὅσο καὶ μὲ τὴν ἐξωτερικὴ ἀνατολικὴ μουσική. 
ἰδίως στὸ βιβλίο ποὺ ἐξέδωσε ὁ α΄ δομέστικός καὶ γαμπρός του 
Ἰάκωβος Ναυπλιώτης ὑπὸ τὸν τίτλο «Φόρμιγξ» (Κωνσταντινούπολη 
1894) ὑπάρχουν πολλὰ σχολικὰ τραγούδια, τὰ ὁποῖα ὁ πρωτοψάλτης 
τὰ μεταφέρει ἀπὸ τὴν εὐρωπαϊκὴ στὴν βυζαντινὴ παρασημαντική. 
 Εκκλησιαστικὰ μέλη: Καθημερινὰ ἰδιόμελα τεσσαρακοστῆς· 
πρόκειται γιὰ 53 καθημερινὰ ἰδιόμελα τῆς Τεσσαρακοστῆς σὲ ὅλους 
τοὺς ἤχους ποὺ βρίσκονται στὸ Τριῴδιον καὶ ψάλλονται στὶς κατα-
νυκτικὲς καθημερινὲς ἀκολουθίες αὐτῆς τῆς περιόδου κατὰ τὸν ἑσπε-
ρινὸ καὶ τὸν ὄρθρο. Τὰ μελοποίησε ὁ Γ. Βιολάκης γιὰ πρώτη φορὰ καὶ 
τὰ συμπεριέλαβε στὸν β΄ τόμο τοῦ δοξασταρίου τοῦ Πέτρου Πελο-
ποννησίου. Πρόκειται γιὰ πρωτότυπη μελοποιητική του ἐργα-σία. 
Μερικὰ ἀπὸ αὐτά· «᾿Ελήλυθεν ἡ νηστεία», «Τὸν χαλεπὸν τῶν πταισ-
μάτων μου ῥύπον», «Πάτερ ἀγαθέ, πάντων ὧν μοι δέδωκας», «Τῆς 
πατρικῆς δωρεᾶς», «Νικῶν τὸν τελώνην τοῖς παραπτώμασιν», «῾Ορῶ-
σά σε ἡ κτίσις ἅπασα», «Πορφύραν αὐτοκρατορίας θεότευκτον». 
 Οἱ ἀργὲς δοξολογίες. του εἶναι πολὺ γνωστὲς καὶ διαδεδομένες, 
ἡ μία σὲ ἦχο πλ. α΄ πεντάφωνο ἐναρμόνιο, καὶ ἡ δεύτερη σὲ ἦχο πλ. 
β΄. Πρόκειται γιὰ ἰδιαιτέρως ἀριστοτεχνικὲς δοξολογίες. 
 Αντίφωνα Μεγάλης Παρασκευῆς. Εἶναι τὰ γνωστὰ ἀντίφωνα 
τῶν παθῶν ποὺ ψάλλονται στὸν ὄρθρο τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς. 
Ἐδῶ βέβαια δὲν πρόκειται γιὰ πρωτότυπη μουσικὴ δημιουργία, ἀλλὰ 
γιὰ διασκευὴ τοῦ Γεωργίου Βιολάκη, καὶ συγκεκριμένα γιὰ σύντμησι, 
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ὅπως τὰ ἔψελνε στὸν πατριαρχικὸ ναό. Λόγῳ ἀκριβῶς τῆς συντομίας 
τους εἶναι χρήσιμα καὶ σήμερα, ἀφοῦ διασῴζουν τὸ στιχηραρικὸν 
μέλος καὶ τὶς παραδοσιακὲς γραμμές. Εκτὸς ἀπὸ ὅσα ἐνδεικτικῶς 
ἀναφέρονται ἐδῶ ὑπάρχουν καὶ ἄλλα ἔργα του στὴν «καθ᾿ ἡμᾶς» 
ἐκκλησιαστικὴ μουσική· πρόκειται γιὰ μελοποιήσεις, διασκευές, 
ἐξηγήσεις ἀπὸ τὴν παλαιότερη σημειογραφία στὴν νέα, συγγραφὲς 
γιὰ τὴν ἱστορία καὶ τὴν θεωρία τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς κ. ἄ. 
 Στὰ ἔργα τοῦ Γεωρίου Βιολάκη ὑπάρχουν ἐπίσης συνθέσεις καὶ 
καταγραφὲς μὴ ἐκκλησιαστικῶν μελῶν ἤ διαφόρων ᾀσμάτων ποὺ 
γράφτηκαν γιὰ ἐξωεκκλησιαστικὴ χρῆσι καὶ ἐντάχτηκαν σὲ 
συλλογὲς μὲ ἀνάλογο ὕφος. Ἀκόμη πραγματοποίησε καταγραφὲς 
ἐθνικῶν καὶ ἐξωτερικῶν ᾀσμάτων, μεταγραφὲς εὐρωπαϊκῶν 
μελῳδιῶν στὴν παρασημαντικὴ τῆς Νέας Μεθόδου, κ. λπ. εἶναι 
χαρακτηριστικὸ ὅτι ἀσχολήθηκε καὶ μὲ τὴν μελέτη τῆς ἀνατολικῆς 
λόγιας ὀθωμανικῆς μουσικῆς, ἀφοῦ ἐπιπλέον ἦταν γνώστης καὶ 
διδάσκαλος τοῦ ταμπουρίου, ἐνῷ κατέγραψε μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ 
παρασημαντικὴ 24 τουρκικὰ τραγούδια καὶ μακάμια τῆς 
ἀραβοπερσικῆς μουσικῆς. 
 «Φωταγωγικόν». Εἶναι μία πρωινὴ προσευχὴ σὲ ποιητικὴ μορφὴ 
μὲ αὐτὸν τὸν τίτλο. ξεκινᾷ μὲ τὶς λέξεις «᾿Εκ μέσης, ζωοδότα, ὀρθρί-
ζων τῆς νυκτός». Ποιητὴς εἶναι ὁ «μέγας ῥήτωρ» τοῦ Πατριαρχείου 
Ἠλίας Τανταλίδης, προσωπικὸς φίλος τοῦ Βιολάκη. Ὁ Γ. Βιολάκης 
μελοποίησε αὐτὸ καὶ ἄλλα παρόμοια ᾄσματα, γιὰ νὰ τὰ διδάσκονται 
τὰ παιδιὰ τῶν δημοτικῶν σχολείων.  
 «῞Υμνος παίδων εἰς Χριστόν». Αὐτὸς ὁ ὕμνος προέρχεται ἀπὸ 
ἕνα πολὺ ἀρχαῖο κείμενο τοῦ 3ου αἰῶνος, τὸ ὁποῖο διασῴζει ὁ Κλήμης 
᾿Αλεξανδρεὺς σὲ ἕνα σύγγραμμά του. Τὸν ὕμνο συντόμευσε, ἁπλο-
ποίησε γλωσσικῶς καὶ διεσκεύασε σὲ σύγχρονα ποιητικὰ μέτρα ὁ 
Κωνσταντῖνος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων. Ἡ μελοποίησι τοῦ ὕμνου 
εἰς ἦχον πλ. δ΄ ἀνετέθη στὸν Γεώργιο Βιολάκη τὸ 1861, ὅταν ἀκόμη 
ἦταν πρωτοψάλτης στὸν ἅγιο ᾿Ιωάννη τῶν Χίων. 
 «Ὠδὴ Πατριαρχική». Εἶναι σὲ μέλος ἐναρμόνιον ἐκ τοῦ Ζω καὶ 
πρόκειται γιὰ ἐμβατηριακὸ ποίημα ποὺ συνέθεσε ὁ Ἠλίας Ταντα-
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λίδης, ἀποτελούμενο ἀπὸ τέσσερις τετράστιχες στροφὲς μὲ ζευγα-
ρωτὴ ὁμοιοκαταληξία. Οἱ Κωνσταντινουπολῖτες ψάλτες καὶ μουσικοὶ 
πολὺ συχνὰ μελοποιοῦσαν ποιήματα τοῦ Τανταλίδη γιὰ διάφορες 
ἐκδηλώσεις. 
 Τέσσερα ἄλλα μελῳδήματα δὲν εἶναι μελοποιήσεις τοῦ Βιολάκη 
ἀλλὰ καταγραφὲς «ἐθνικῶν ᾀσμάτων», τὰ ὁποία κατέγραψε πιθανὸν 
σὲ πρώιμη ἐποχή, ὅταν ἀκόμη δὲν εἶχε καθιερωθῆ ὡς ἐπώνυμό του τὸ 
Βιολάκης. Τὸ πρῶτο ἀπὸ αὐτὰ τὰ «ἐθνικὰ ᾄσματα» εἶναι σὲ ἦχο β΄ (ἐκ 
τοῦ βου) καὶ πρόκειται γιὰ μία παραλλαγὴ τοῦ γνωστοῦ καὶ σήμερα 
παραδοσιακοῦ τραγουδιοῦ «Τσαλαπετεινοί»· Ἀρχίζει μὲ τὸν 
στίχο«Πόθεν ν᾿ ἀρχινήσω, φῶς μου, νὰ θρηνήσω». Τὸ δεύτερο ἀρχίζει 
μὲ τὸν στίχο «῞Οταν ἡ γλυκιά σου γλῶσσα σὰν ἀηδόνι κηλαηδεῖ», καὶ 
διασῴζεται οὐσιαστικὰ μόνον ἕνα δίστιχο. Θὰ λέγαμε ὅτι εἶναι ἕνα 
ψαλτοτράγουδο σὲ ἦχο πλ. α΄ (Πα). Συμπληρώθηκε ἀπὸ τὸν Φίλιππο 
Οἰκονόμου μὲ ἄλλο ἕνα δίστιχο καὶ ὀνομάζεται ὕμνος στὸν ψάλτη. Τὸ 
τρίτο «ἐθνικὸ ᾆσμα» εἶναι ἕνα ἐρωτικὸ τραγοῦδι σὲ ἦχο β΄, «Τὰ μάτια 
σου μὲ κάμανε νὰ στρώσω· δὲν κοιμοῦμαι». καὶ τὸ τέταρτο εἶναι 
ἐπίσης σὲ β΄ ἦχο (ἐκ τοῦ βου)·«Εἰς τὸ τρυφερόν σου στῆθος». καὶ τὰ 
τέσσερα αὐτὰ ᾄσματα δὲν εἶναι δημοτικὰ τραγούδια, ἀλλὰ ἔντεχνες 
ποιητικὲς δημιουργίες τῆς ἀστικῆς κοινωνίας τῆς 
Κωνσταντινουπόλεως, στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰῶνος. 
 
 δ. Ἰάκωβος Ναυπλιώτης Πρωτοψάλτης44 
 Γεννήθηκε (1864) στὴ Νάξο, ἀλλὰ πολὺ σύντομα (1870) 
ἐγκαταστάθηκε οἰκογενειακῶς στὴν Κωνσταντινούπολη, ὅπου καὶ 
φοίτησε στὴ Μεγάλη του Γένους Σχολή.  
         Ἀπὸ πολὺ νωρὶς (1874) προσλήφθηκε ὡς Α᾿ Κανονάρχης στὸν 
Πατριαρχικὸ ναό, ὅπου καὶ κατέλαβε, στὴ συνέχεια, ὅλα τα ψαλτικὰ 
ἀξιώματα: Α᾿ Δομέστικος (1882-1888), Β᾿ Δομέστικος (1888-1905), 
Ἄρχων Λαμπαδάριος (1905-1911) καί, τέλος, Ἄρχων Πρωτοψάλτης 

                                                 
44 Σ. Φαράσογλου, Οἱ ψάλτες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Ἀθῆναι 1996, σσ. 18-33. Καὶ τοῦ 
ἰδίου "Ἰάκωβος Ναυπλιώτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου 1864-1942", στὸ Χρ. Τσιούνης, Ἄρθρα 
καὶ μελέτες γιὰ τὴν Πατριαρχικὴ Τάξη καὶ παράδοση, Ἀθήνα 2007, σσ. 261-291. Βλ. καὶ Α. 
Τσαούσογλου, Οἱ ψάλτες τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, σειρὰ α΄, Ἰάκωβος Ναυπλιώτης, Ἀθήνα 
1996. Καὶ Α. Βουδούρης, Μουσικολογικά, τόμ. ιζ΄, σσ. 297-305. 
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(1911-1939). Παράλληλα, δίδαξε ὡς καθηγητὴς τὴν ἐκκλησιαστικὴ 
μουσικὴ στὴ Μεγάλη του Γένους Σχολή, στὸ Ζάππειο 
Παρθεναγωγεῖο, στὴν Μαράσλειο καὶ στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ Χάλκης 
(ἕως τὸ 1928).  
          Στὸ ὄνομά του ὡς ἐκκλησιαστικοῦ μελοποιοῦ σώζονται 
ἐλάχιστα μέλη. Ὑπῆρξεν ὁ ἐκδότης τῆς γνωστῆς «Φόρμιγγος» 
(Κωνσταντινούπολη 1894), «Συλλογὴ ἀσμάτων καὶ ὠδῶν, τῶν μὲν 
μετενεχθέντων ἐκ τῆς εὐρωπαϊκῆς μουσικῆς γραφῆς εἰς τὴν καθ᾿ 
ἡμᾶς ἐκκλησιαστική, τῶν δὲ πρωτοτύπων ὅλως πρὸς χρῆσιν τῶν Δημ. 
Σχολείων καὶ παντὸς φιλομούσου») καὶ τοῦ Δοξασταρίου τοῦ Πέτρου 
Πελοποννησίου (Κῶν/πόλη 1899, μὲ συνεκδότη τὸν Κ. Κλάββα) κατὰ 
τὴν ἐξήγηση τοῦ Γεωργίου Βιολάκη. 
         Ὁ Ναυπλιώτης ψάλλει σὲ δίσκους 78 στροφῶν διάφορα 
ἐκκλησιαστικὰ μαθήματα (ἠχογραφήσεις 19141926 τοῦ Μουσικοῦ 
Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως «Ὀρφεύς», ἐπανέκδοση ὁρισμένων 
σὲ ψηφιακὸ δίσκο τὸ 1999 ἀπὸ τὸν Παγκρήτιο Σύλλογο Φίλων 
Βυζαντινῆς Μουσικῆς «Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης» σὲ κακὴ 
ἐπεξεργασία καὶ μὲ ἰσχυρὴ τονικὴ ἀλλοίωση, καὶ σήμερα σὲ πλήρη 
σειρὰ 5 ψηφιακῶν δίσκων, Κῶν/πόλη 2008).  
         Ὡστόσο, ἡ μεγάλη φήμη (καὶ ἀξία) τοῦ Ἰακώβου προέρχεται ἀπὸ 
τὸν τρόπο ποὺ ἔψαλλε. Ἐκκλησιαστικὸς καὶ ἡγεμονικὸς (κατὰ τὶς 
παλαιότερες μαρτυρίες), μὲ ἀνάλογο φωνητικὸ τάλαντο, ἐξέφραζε 
καίρια τὴν ἡγεμονικὴ Φαναριωτικὴ καὶ Πατριαρχικὴ μουσικὴ 
παράδοση, μὲ καθολικὴ ἀποδοχὴ καὶ ἀπήχηση. 
 
 ε. Ἄγγελος Βουδούρης Α΄ Δομέστικος45 
 Ὁ Ἄγγελος Βουδούρης γεννήθηκε στὸ χωρίο Ταϋφίριο τῆς 
Διοικήσεως Καλλιπόλεως, τῆς Θρακικῆς χερσονήσου, στὰ 1891. Οἱ 
γονεῖς του Λεόντιος καὶ Μαρία εἶχαν ἀκόμα τέσσερα παιδιά, ποὺ 
μεγάλωσαν μέσα στὴν παραδοσιακὴ ἀγροτικὴ οἰκογένεια μὲ τὰ 
γνήσια νάματα τοῦ ἑλληνορθόδοξου γένους. Ἦταν ὁ Ἀθανάσιος, ἡ 
Ζαχαρῶ, ποὺ μετὰ τὸ γάμο της βρέθηκε στὴν Ἀμερική, ἡ Χρυσάνθη 
ποὺ μετὰ τὸ γάμο της ἔζησε στὴν Πάτρα καὶ ὁ Μιλτιάδης, 
πρωτότοκος γιός, μουσικὸς καὶ αὐτός, ποὺ πέθανε σὲ νέα ἡλικία, 

                                                 
45 Σ. Φαράσογλου,  "Ὁ Ἄγγελος Βουδούρης καὶ τὸ μουσικό του ἔργο, στὸ Χρ. Τσιούνης, , σσ. 205-
218. Βλ. καὶ Α. Βουδούρης, Ὀκτώηχος, τόμ. α΄, Ἀθῆναι 1996, βιογραφικά. 



 24 

κατὰ τὴ Μικρασιατικὴ καταστροφή. Ἡ πατρικὴ περιουσία τοὺς 
περιελάμβανε σαράντα πέντε στρέμματα ἀγρῶν ὅπου 
καλλιεργοῦσαν ἀμπέλι, βαμβάκι καὶ δημητριακά. Εἶχαν κι ἕνα 
μεγάλο σπίτι μὲ τέσσερα δωμάτια, σάλες, δύο στάβλους, δύο 
ἀχυρῶνες καὶ κῆπο δυόμισι στρεμμάτων. 
         Ὁ Ἄγγελος ἀπὸ μικρὸς ἄρχισε νὰ ξεχωρίζει κυρίως γιὰ τὴν 
κλίση του στὴ μουσική. Ὅταν τελείωσε τὸ Σχολαρχεῖο στὴν 
Καλλίπολη, στὰ 1907, γράφεται στὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τῆς Χάλκης, 
ὕστερα ἀπὸ εἰσαγωγικὲς ἐξετάσεις. Καθηγητὴς τῆς Βυζαντινῆς 
Μουσικῆς στὴ Σχολὴ ἦταν τότε ὁ Γεώργιος Πρωγάκης, 
καταρτισμένος μουσικοδιδάσκαλος καὶ συγγραφέας τρίτομης 
μουσικῆς συλλογῆς μαθημάτων διαφόρων μουσουργῶν, ποὺ εἶχε 
μάλιστα διατελέσει μέλος τῆς «Μουσικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ 1881» καὶ 
τῆς «Μουσικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ 1895». Ὡς φοιτητὴς γνωρίζεται μὲ τὸν 
Ἰάκωβο Ναυπλιώτη καὶ μὲ τὸν Κωνσταντῖνο Κλάββα, Ἄρχοντα 
Λαμπαδάριο τοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ Κωνσταντινουπόλεως, ὁ ὁποῖος 
σὲ συνεργασία μὲ τὸν Ναυπλιώτη ἐξέδωσε σὲ δύο τόμους τὸ 
«Δοξαστάριο» τοῦ Πέτρου Πελοποννήσιου. Κοντά τους συμψάλλει ὁ 
Βουδούρη κάθε Κυριακή, λαμβάνοντας γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτὸ εἰδικὴ 
ἄδεια ἀπὸ τὴ Σχολή του. 
           Στὰ χρόνια 1912-1913, σὲ ἡλικία μόλις εἴκοσι ἑνὸς χρονῶν, μὲ 
τὴν προτροπὴ καὶ τὶς συστατικὲς ἐπιστολὲς τοῦ Πατριάρχη Ἰωακεὶμ 
Γ´ ἐπισκέπτεται τὸ Ἅγιον Ὅρος, ὅπου μελετᾶ μουσικὰ χειρόγραφα. 
Στὰ 1915 ἀποφοιτὰ ἀπὸ τὴ Σχολὴ καὶ ὑπηρετεῖ ὡς δάσκαλος στὴν 
Ἀστικὴ Ἑλληνικὴ Σχολὴ Πριγκήπου ἐνῶ παράλληλα ἐκτελεῖ χρέη 
ἱεροψάλτη καὶ ἱεροκήρυκα. 
            Τὸ Αὔγουστο τοῦ 1917 διορίζεται Διευθυντὴς στὸ 
Ἀρρεναγωγεῖο τῆς Κοινότητας Εὐαγγελιστρίας Ταταούλων καὶ 
ἀναλαμβάνει δεξιὸς ψάλτης τοῦ Ναοῦ. Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ ἑπόμενου 
χρόνου θητεύει στὴ Μαγνησία ὡς Καθηγητὴς καὶ Ἱεροκήρυκας. Στὰ 
1919 ἀρθρογραφεῖ στὴν ἐφημερίδα τῆς Σμύρνης «Πατρίς». Στὰ 1922 
ψάλλει στὸ Ναὸ Ἁγίου Γεωργίου ἘδιρνέΚαπου. Στὰ 1923 εἶναι 
Ἐκκλησιαστικὸς Μουσικοδιδάσκαλος μὲ ἐπίσημο Ἀποδεικτικό της 
Πατριαρχικῆς Κεντρικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς (Αὔξων 
ἀριθμὸς 134, Ἀριθμὸς Μητρώου 143) καὶ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1924 
λαβαίνει τὸν τίτλο τοῦ Α´ Δομέστικου τοῦ Πατριαρχικοῦ Ναοῦ, πλάι 
στὸν Ναυπλιώτη. Τὸν Αὔγουστο τοῦ ἴδιου χρόνου ὑπηρετεῖ ὡς 
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καθηγητὴς στὸ Ἑλληνογαλλικὸ Λύκειο τῆς Κοινότητας Πέραν καὶ 
στὶς 29 Νοεμβρίου τοῦ 1925 παραιτεῖται ἀπὸ τὸ Πατριαρχικὸ 
Ἀναλόγιο, ἐρχόμενος σὲ σύγκρουση μὲ τὴ βούληση τοῦ 
Τριαντάφυλλου Γεωργιάδη νὰ ἀναλαμβάνει πρωτοψαλτεύων στὸν 
Πατριαρχικὸ Ναὸ ἐνῶ κατὰ τὴν τάξη ὅταν ἀπουσιάζει ὁ 
Πρωτοψάλτης καθήκοντα πρωτοψαλτεύοντος ἀναλαμβάνει ὁ Α´ 
Δομέστικος, ποὺ ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Βουδούρης. Ἔκτοτε καὶ μέχρι τὸ 
θανατὸ τοῦ ὑπηρετεῖ ὡς Καθηγητὴς στὸ Ἰωακείμειο Παρθεναγωγεῖο 
Φαναρίου, στὸ Ζωγράφειο Λύκειο Πέραν καὶ στὸ Κεντρικὸ 
Παρθεναγωγεῖο Πέραν. 
          Ἔγραψε βιβλία καὶ δημοσιογραφικὰ ἄρθρα ἀναφερόμενα στὴν 
ἱστορία τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία καὶ 
στὴν ἐκπαίδευση.  
           Ὅμως οἱ ἐπιδόσεις τοῦ Ἄγγελου Βουδούρη δὲν ἐξαντλήθηκαν 
στὴν ἐπιστήμη, στὴ μουσικὴ καὶ στὴν ἐκπαίδευση. Στὰ 28 χρόνια του 
ἀνέλαβε δράση γιὰ τὴν περίθαλψη καὶ προστασία τῶν 
ἑλληνορθόδοξων προσφύγω, νπροσφυγας καὶ ὁ ἴδιος, τοῦ κινήματος 
τῶν Νεοτούρκων. 
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 2. Μετρικὴ ἀνάλυση 
 Τὸ ἐξεταζόμενο δοξαστικὸ χωρίζεται σὲ τρεῖς (3) νοηματικὲς 
περιόδους καὶ σὲ ἕξη (6) στίχους. Γιὰ τὴν ἀνάλυσή του τὸ χωρίζουμε 
σὲ δώδεκα (12) κῶλα (ἑνότητες, ἡμιστίχια), μὲ φιλολογικὰ καὶ μουσι-
κολογικὰ κριτήρια. Τὰ κῶλα μποροῦν νὰ διαιροῦνται σὲ κόμματα 
(τερματίζονται μὲ ἀτελεῖς καταλήξεις χωρὶς ὁλοκλήρωση τοῦ νοή-
ματος). Ὁ ἀριθμὸς τῶν συλλαβῶν ἀνὰ κῶλον δείχνει τὴν μετρικὴ 
κατάρτιση τοῦ ὕμνου. Δύο ἤ περισσότεροι στίχοι δημιουργοῦν μία 
περίοδο, μία μεγαλύτερη ἑνότητα τοῦ κειμένου 

 
  Εὶς τὴν Πεντηκοστήν. Εἰς τοὺς αἴνους. 
  Δόξα... Καὶ νῦν ... Ἦχος πλ. β' 

 
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Ι 
  1. Βασιλεῦ οὐράνιε, 
  2. Παράκλητε, 
  3. τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, 
  4. ὁ πανταχοῦ παρών, 
  5. καὶ τὰ πάντα πληρῶν, 
  6. ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, 
  7. καὶ ζωῆς χορηγός, 

 
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΙ 
  8. ἐλθέ, καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, 
  9. καὶ καθάρισον ἡμᾶς 
  10. ἀπὸ πάσης κηλῖδος, 

 
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΙΙ 
  11. καὶ σῶσον ἀγαθὲ 
  12. τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 
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 3. Τροπικὴ, ἑρμηνευτικὴ καὶ ἀναδρομικὴ ἀνάλυση46 
 α. Ὁ Ἦχος Πλάγιος τοῦ Δευτέρου κατά τον Χρύσανθο47 
 Πλάγιος τοῦ Δευτέρου εἶναι ὁ ἦχος ὁ ὁποῖος ἀπηχεῖται μέ τό 
Νεχεανες. Τό ἀπήχημα αὐτό δείχνει ἀνάβαση ἡμιτονίου, τριημι-
τονίου καί ἡμιτονίου καί τήν ἴδια κατάβαση. Ἡ βάση τῆς μελωδίας 
πρέπει νά εἶναι τέτοια ὥστε νά μπορεῖ νά ἀνεβαίνει ἑπτά τόνους καί 
νά δείχνει τόν Δεύτερο ἦχο τέσσερεις τόνους ἐπί τό ὀξύ, ἤ ἔστω καί 
τρεῖς. Τέτοιος τόνος εἶναι ὁ Πα, ὁ ὁποῖος εἶναι βάση γιά τά παπαδικά 
καί τά στιχηραρικά. Τά εἱρμολογικά ἔχουν βάση τόν Κε ἤ τόν Δι. Ὁ 
Πλάγιος τοῦ Δευτέρου φανερώνεται μέ τά χρωματικά διαστήματα 
Πα-Βου, Βου-Γα, χωρίς νά χρειάζεται προσλαμβανόμενο φθόγγο, ἤ 
μέ τόν πλαγιασμό τοῦ Δευτέρου ἤχου σέ αὐτόν. Ἡ κλίμακά του εἶναι 
ἡ ἐξῆς χρωματική: 

 
Πα   Δι, Κε   Πα΄ 

 
ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπό δύο ὅμοια χρωματικά τετράχορδα. Οἱ 
φθορές τοῦ ἤχου εἶναι οἱ  καί . Ἡ πρώτη τίθεται στόν Πα καί 
στόν Κε καί ἀναφέρεται πρός τό ὀξύ ζητώντας ἡμιτόνιο, τριημιτόνιο 
καί ἡμιτόνιο, ἡ δεύτερη τίθεται στόν Δι καί στόν Πα΄ καί ἀναφέρεται 
πρός τό βαρύ ζητώντας ἐπίσης ἡμιτόνιο, τριημιτόνιο καί ἡμιτόνιο. Ὁ 
Πλάγιος τοῦ Δευτέρου χρησιμοποιεῖ πολλές φορές καί τήν πιό κάτω 
κλίμακα: 

 
Πα   Δι Κε Ζω΄ Νη΄ Πα΄ 

 
Στήν περίπτωση αὐτή βέβαια τίθεται φθορά στόν πρῶτο ἀπαντώ-
μενο διατονικό φθόγγο. Στά εἱρμολογικά μέλη χρησιμοποιεῖ τήν 
κλίμακα: 

 
Νη  Βου Γα Δι  Ζω΄ Νη΄ 

                                                 
46 Γενικὰ περὶ ἀναλύσεως βλ. Μαρία Ἀλεξάνδρου, Ἐξηγήσεις καὶ Μεταγραφὲς τῆς βυζαντινῆς 
μουσικῆς. Σύντομη εἰσαγωγὴ στὸν προβληματισμό τους, Θεσσαλονίκη 2010. 
47 Χρυσάνθου, Θεωρητικόν Μέγα, Τεργέστη 1832, σσ. 159-162. 
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Δεσπόζοντες φθόγγους στά στιχηραρικά καί παπαδικά ἔχει 

τούς Πα, Δι, Κε, ὅπου καί ζητᾶ τήν δίεση τοῦ Γα γιά χρωματισμό τοῦ 
Δι. Στά εἱρμολογικά καί ὅταν βάση εἶναι ὁ Δι δεσπόζουν οἱ Δι καί Βου. 

Ἀτελεῖς καταλήξεις πραγματοποιεῖ στόν Δι, ἐντελεῖς καί 
τελικές στόν Πα, ἐνίοτε πραγματοποιεῖ καί τελικές στόν Δι διότι 
πολλές φορές ἀπηχεῖται μέ τό ]ε[α[ω, ὅπως στό νεκρώσιμο τρισάγιο. 
Στά εἱρμολογικά ἀτελεῖς καί τελικές στόν Δι καί ἐντελεῖς στόν Βου. 
 Τό ἀπήχημα τοῦ Πλαγίου Δευτέρου ἀρχίζει ἀπό τόν Πα καί 
λήγει στόν Πα ὅταν εἶναι ]εχεα]ες καί στόν Δι ὅταν εἶναι ]ε[α[ω. 

Ἀρχίζει κατά τετρατονία ἐπί τό βαρύ ἀπό τόν κύριο του Δεύτερο, 
καθώς καί ἀπό τόν ἐκ τοῦ Κε Πρῶτο. Ἀπό τόν Πλάγιο τοῦ Πρώτου 
καί τόν Τέταρτο, ἔστω καί ἄν λήγει αὐτός στόν Βου, ἀπό τό ἴδιο ἴσο. 
Ἀπό τόν τρίτο καί τόν Βαρύ κατά διτονίαν ἐπί τό βαρύ καί ἀπό τόν 
Πλάγιο τοῦ Τετάρτου κατά τόνον ἐπί τό ὀξύ. 
 Ὁ Πλάγιος τοῦ Δευτέρου διαφέρει ἀπό τόν Δεύτερο κατά τό ὅτι 
ἔχει μεγαλύτερη ἔκταση ἐπί τό ὀξύ καί μικρότερη ἐπί τό βαρύ. 
Διαφέρουν ἀκόμα καί ὡς πρός τίς καταλήξεις διότι ὁ Δεύτερος 
πραγματοποιεῖ ἐντελεῖς καταλήξεις δύο τόνους κάτω ἀπό τήν βάση 
του (στόν Βου), ἐνῶ ὁ Πλάγιος τοῦ Δευτέρου στήν βάση του. 
 Τό ἦθος τοῦ Πλαγίου Δευτέρου στά στιχηραρικά καί παπαδικά 
ἁρμόζει σέ πένθιμα τροπάρια καί ὑψηλές πνευματικές μελέτες, ἐνῶ 
στά εἱρμολογικά, ὅπου κυριαρχεῖ ἡ ποιότητα τοῦ ]εχεα]ες ἔχει χαρα-
κτῆρα ἡδονικό. Ἡ ἡδονή αὐτή εἶναι μεγαλύτερη ἀπό τήν ἀντίστοιχη 
τοῦ Δευτέρου. 
 Κατὰ τὴν ἀνάλυση τοῦ μέλους τοῦ δοξαστικοῦ χρησιμοποι-
οῦνται οἱ ἐκδοχὲς, τῶν ἐντύπων πιὸ κάτω ἐκδόσεων, λόγω τῆς κομβι-
κῆς τους σημασίας: 
 Πέτρου Πελλοπονησίου, Δοξαστάριον, ἔκδοση Πέτρου Εφεσίου 
Βουκουρέστι 1820, μετάφραση των τριών Διδασκάλων 
 Στεφάνου Λαμπαδαρίου, Μουσική Κυψέλη, Κωνσταντινούπο-λις 1857 καὶ 
1882, Νεάπολις Κρήτης 1968. Στὴν παροῦσα ἐργασία παρατίθεται ἀπὸ τὴν 
ἔκδοση τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου,  Άγιον Όρος 2005. 
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 Πέτρου Πελλοπονησίου, Δοξαστάριον ἐξήγησις Γεωργίου Βιο-λάκη, 
ἔκδοσις Ἰακώβου Ναυπλιώτου και Κωνσταντίνου Κλάββα, Κωνσταντινούπολις 
1899. 
 Ἰακώβου Ναυπλιώτου (Καταγραφὴ Ἄγγέλου Βουδούρη), Πεντηκ-
οστάριον Κωνσταντινούπολις 1938, ἐκδοθὲν στὴν Αθήνα τὸ 1997. 
 Κατὰ τὴν ἀνάλυση χρησιμοποιοῦνται καὶ καταγραφὲς τῆς 
χειρόγραφης παραδόσεως, ὤστε νὰ ἐπιβεβαιώνεται ἡ παρουσία τῆς 
ἐγχρόνου πεταστῆς καὶ τῶν μελωδημάτων λυγίσματος, διπλῆς 
βαρείας κ.λπ.: 
 Χφ. Βατοπαιδίου 1254, Δοξαστάριον Πέτρου Πελοποννησίου, ἔτη 1775-
1800, γραφέας Ἰωαννίκιος ιερομόναχος Βατοπαιδινός Χίος. 
 Χφ Βατοπαιδίου 1527, Πέτρου Βυζαντίου. 
 Χφ. Mingana Greek 7, Δοξαστάριο Πέτρου (παλαιά γραφή, υπό Α. 
Προικονησίου) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://analogion.com/forum/showthread.php?t=18829
http://analogion.com/forum/showthread.php?t=18829
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 Κῶλον 1 

Πέτρου 
Πελλοπονησίου 
(Μεσοβυζαντινή 
Παλαιά γραφή) 

     
      

Μετάφραση των 
τριών 
Διδασκάλων 
(Εκδ.Π. Εφεσίου 
1820) 

 

Στεφάνου 
Λαμπαδαρίου 
Εκδ. 
Ι.Μ.Γρηγορίου 
(Κυψέλη 1883) 

 

Βιολάκη 
Δοξαστάριον 
1899 

 
Ιακώβου 
Ναυπλιώτου 
(Καταγραφή Α. 
Βουδούρη 1930) 

 

 
 Στὴν συλλαβὴ "-λεῦ", οἱ ἐξηγητὲς τῆς ἐκδόσεως τοῦ 
Βουκουρεστίου μεταφράζουν, τὴν πεταστὴ μὲ ἀντικένωμα τῆς 
παλαιᾶς γραφῆς, μὲ ἔγχρονο ὀλίγον. 
 Στὴν ἴδια συλλαβὴ ὁ Στέφανος ἀποδίδει τὴ θέση μὲ ἀναλυτικὴ 
γραφή. Στὴν συνέχεια ἀκολουθεῖ τοὺς ἐξηγητές. 
 Ὁ Βιολάκης καταγράφει τὴν ἴδια θέση μὲ ἔγχρονο πετα-στή. Μὲ 
τὸν ἴδιο τρόπο καταγράφει καὶ τὴν συλλαβὴ "-ρά". 
 Ὁ καταγραφέας τῶν ἐκτελέσεων τοῦ Ἰακώβου Ναυπλιώ-του 
καταγράφει ἐπίσης τὴν συλλαβὴ "-λεῦ" μὲ ἔγχρονο πετα-στή. Τὴν δὲ 
συλλαβὴ "-ρά" μὲ ἀναλυτικὴ γραφή. 
 Οἱ συλλαβὲς "-λεῦ", καὶ "-ρά" καταγράφονται εἴτε μὲ ἔγχρονο 
ὀλίγον εἴτε μὲ ἔγχρονο πεταστή. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι ὅμοιο. Τὰ ἴδια 
ἰσχύουν τόσο στὴν ἐκτέλεση τοῦ μέλους ὅσο καὶ στὴν διαποίκιλση48. 
                                                 
48 Μὲ τὸν ὅρο διαποίκιλση ἀναφερόμαστε στὴν ἀναλυτικὴ-μελισματικὴ ἐκτέλεση ἤ καταγραφὴ 
τῆς κινήσεως τῆς φωνῆς τοῦ ἐκτελεστὴ (performer) τοῦ μέλους. Βλ. σχετικὰ Θ. Γεωργιάδης, Νέα 
Μέθοδος τῆς καθ' ἡμᾶς ἐκκλησιαστικῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, Ἀθῆναι 1963, σσ. 25-39, Ἀ. 
Εὐθυμιάδης, Μαθήματα βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, Θεσσαλονίκη 1972, σσ. 37-47, καὶ 
Γ. Χατζηθεοδώρου, Μέθοδος διδασκαλίας τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, Νεάπολις 
Κρήτης 2004, σσ. 137-147. Βλ καὶ στὴν διδακτορικὴ διατριβή, Γ. Κωνσταντίνου, Ἡ παρασήμανση τῆς 
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Κῶλον 2 

Π.Π. 

 
Π.Εφ. 

 
Στ.Λ. 

 
Βιολ. 

 
Ιακ.Ν. 

 

 
 Οἱ τρεῖς πρώτες καταγραφὲς εἶναι ὅμοιες, μὲ τὶς δύο ἀπὸ αὐτὲς 
νὰ σημειώνουν ἐνέργεια τοῦ ἐγχρόνου ἀντικενώματος49. 
 Ἡ τελευταία καταγραφὴ διαφοροποιεῖται ἐλαφρῶς. Πρόκειται 
ἄλλωστε γιὰ καταγραφὴ προφορικῆς ἐκτελέσεως. Στὴν δεύτερη 
συλλαβὴ τῆς λέξης "Παράκλητε" σημειώνεται ἐνέργεια τοῦ ἀνιόντος 
κλάσματος50. Ἡ μελωδικὴ αὐτὴ κίνηση εἶναι ἰδιαί-τερα λεπτὴ51, 
γνωστὴ στὴν πατριαρχικὴ ψαλτική. 
 Ὅσον ἀφορᾶ τὴν τροπικότητα52 τῆς μελωδικῆς φράσεως, 
ἔχουμε συνεργασία τῶν τριφωνιῶν ]εχεα]ες καὶ Αγια. Εἶναι 
συστηματικὴ τροπικὴ συμπεριφορὰ τοῦ πλαγίου δευτέρου53. 
 

                                                                                                                                                         
μουσικῆς ἔκφρασης μετά τήν ἐφαρμογή τῆς Νέας Μεθόδου σέ ἑλληνικές καί ρουμανικές πηγές, 
Κέρκυρα 2003. Ὁ ὅρος διαποίκιλση χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τὸν Γιάννη Ζαρία στὴν διδακτορική του 
διατριβή Ἡ διαποίκιλση στὴν ἑλληνικὴ παραδοσιακὴ  βιολιστικὴ τέχνη, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
2010. 
49 Περὶ ἐγχρόνου ἀντικενώματος βλ. Α. Εὐθυμιάδης, Μαθήματα, σσ. 41-42, Γ. Χατζηθεοδώρου, 
Μέθοδος, σ. 139, Γ. Κωνσταντίνου, 2013, σ. 80. 
50 Γ. Κωνσταντίνου, Θεωρία καὶ πράξη τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, Ἱερὰ μεγίστη Μονὴ 
Βατοπαιδίου 2013, σ. 77. 
51 Γ. Κωνσταντίνου, 2013, σ. κβ΄. 
52 Μὲ τὸν ὅρο τροπικότητα ἐννοεῖται ἡ διαστηματικὴ δομὴ τῶν τριφωνιῶν καὶ τετραφω-νιῶν τῶν 
ἤχων (τρόπων) ἤ καὶ τῶν συνεργασιῶν τους. Γιὰ τὸν ὅρο αὐτὸ βλ. πληθωρικά στὸν Μ. Μαυροειδή, 
Οἱ μουσικοὶ τρόποι στὴν ἀνατολικὴ Μεσόγειο, Ἀθήνα 1999, στὸ κεφάλαιο περὶ τῶν ἤχων τῆς 
βυζαντινῆς μουσικῆς, σσ. 87-107. 
53 Μ. Μαυροειδής, σ. 154. 
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 Κῶλον 3 

Π.Π. 

 
Π.Εφ. 

 
Στ.Λ. 

 
Βιολ. 

 
Ιακ.Ν. 

 

 
 Οἱ δύο πρώτες καταγραφὲς εἶναι ὅμοιες. Ὅμως ἡ πρώτη 
καταγραφὴ ἀκολουθεῖ μὲ περισσότερη πιστότητα τὴν χειρόγραφη 
παράδοση τῆς ἐξηγητικῆς περιόδου, καὶ τοῦτο διότι καταγράφει 
σαφέστερα τὴν ἐνέργεια τῆς θέσεως τῶν συλλα-βῶν "ἀλη-" 
(πεταστὴ-ἀντικένωμα-συνεχὲς ἐλαφρόν). 
 Ὁ Βιολάκης μεταφράζει ἀκριβῶς τὶς ἐνέργειες τῶν θέσε-ων τῆς 
χειρογράφου παραδόσεως. Συγκεκριμένα, καταγράφει ἐνέργειες τῆς 
πεταστῆς μὲ μαῦρο ἀντικένωμα, διπλῆς βαρείας54 καὶ ἀνιόντος 
λυγίσματος55 στὴν λέξη "Πνεῦμα". 
 Στὴν καταγραφὴ τοῦ Βουδούρη καταγράφονται διαφορετικὲς 
ἐκδοχὲς τῶν ἰδίων ἐνεργειῶν τῶν ἰδίων σημαδίων. Ἐπισημαίνεται ὅτι 
στὴν κατάληξη χρησιμοποιεῖται ἀκριβῶς ἴδια γραφὴ μὲ τὰ 
χειρόγραφα56 ἐκτὸς βέβαια ἀπὸ τὸ λύγισμα57. 
 
 
 
 
                                                 
54 Γ. Κωνσταντίνου, 2013, σσ. 82, καὶ Γ. Χατζηθεοδώρου, Μέθοδος, σσ. 140. 
55 Γ. Κωνσταντίνου, 2013, σσ. 82-83, καὶ Γ. Χατζηθεοδώρου, Μέθοδος, σσ. 140-141. 
56 Βλ. πληθωρικὰ στὸ Χφ. Βατοπαιδίου 1254. 
57 Τὸ γνωστὸ καταληκτικὸ σχῆμα τῶν μελῶν τῆς ψαλτικῆς τέχνης εἶναι ἐξήγηση φράσεως 
κατιόντος λυγίσματος. 
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 Κῶλον 4 
Π.Π. 

 
Π.Εφ. 

 
Στ.Λ. 

 
Βιολ. 

 
Ιακ.Ν. 

 

 
 Στὴν συλλαβὴ "-χοῦ", οἱ ἐξηγητὲς τῆς ἐκδόσεως τοῦ Βου--
κουρεστίου μεταφράζεται ἡ πεταστὴ μὲ ἀντικένωμα, τῆς πα-λαιᾶς 
γραφῆς, μὲ ἔγχρονο ὀλίγον. 
 Στὴν ἴδια συλλαβὴ ὁ Στέφανος ἀποδίδει τὴ θέση μὲ ἀναλυτικὴ 
γραφή. Στὴν συνέχεια ἀκολουθεῖ τοὺς ἐξηγητές. 
 Ὁ Βιολάκης καταγράφει τὴν ἴδια θέση μὲ ἔγχρονο πετα-στή58. 
Ὅπως σημειώνει ὁ Στ. Χουρμούζιος, ὅταν λέμε ὕψωση τῆς φωνῆς γιὰ 
σχηματισμὸ τῆς ἀνάλυσης, δὲν ἐννοοῦμε νὰ φτάνει ἡ φωνὴ μέχρι τὸ 
ὕψος τοῦ ἑπομένου τόνου ἀλλά ἕως κάποια ἀόριστα τμήματά του59. 
 Ὁ καταγραφέας τῶν ἐκτελέσεων τοῦ Ἰακώβου Ναυπλιώ-του 
καταγράφει ἐπίσης τὴν συλλαβὴ "-λεῦ" μὲ ἔγχρονο πεταστή. 
 Ἡ πιὸ πάνω μελωδικὴ φράση εἶναι πανομοιότυπη μὲ τὴν 
ἐναρκτήρια "Βασιλεῦ οὐράνιε", γι' αὐτὸ καὶ ἡ συλλαβὴ "-χοῦ" 
καταγράφεται εἴτε μὲ ἔγχρονο ὀλίγον εἴτε μὲ ἔγχρονο πεταστή. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
58 Περὶ ἐγχρόνου πεταστῆς Στ. Χουρμούζιος, Ὁ Δαμασκηνός, Λευκωσία 1934, βλ. σσ. 35-36. 
59 Στ. Χουρμούζιος, Ὁ Δαμασκηνός, σ. 115. 
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 Κῶλον 5 
Π.Π. 

 
Π.Εφ. 

 
Στ.Λ. 

 
Βιολ. 

 
Ιακ.Ν. 

 

 
 Οἱ τρεῖς πρῶτες καταγραφὲς εἶναι ὅμοιες. 
 Ὁ Βουδούρης καταγράφει διαφορετικὴ ἀναλυτικὴ ἐκδοχή τῆς 
θέσης. Καταγράφει τὴν ἀπὸ στήθους ἐκτέλεση τοῦ Ἰακώβου 
Ναυπλιώτου60. 
 Στὴν θέση αὐτὴ ἔχουμε τροπικὴ δομὴ τοῦ ἤχου Ἅγια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
60 Βλ χαρακτηριστικὰ τὰ ἔργα τοῦ Α. Βουδούρη, Πρωτοψαλτικὰ, καὶ Μουσικολογικὰ 
ἀπομνημονεύματα, ἀμφότερα γραφὴ γραφὴ στὴν Κωνσταντινούπολη τὸ ἔτος 1940  καὶ ἐκδοση 
Ἀθήνα 1998. 
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 Κῶλον 6 
Π.Π. 

 
Π.Εφ. 

 
Στ.Λ. 

 
Βιολ. 

 
Ιακ.Ν. 

 

 
 Στὶς τρεῖς πρῶτες περιπτώσεις καταγράφεται ἡ ἐνέργεια τῆς 
διπλῆς βαρείας στὴν πρώτη συλλαβὴ τῆς λέξης "ἀγαθῶν". 
 Ὁ Στέφανος σημειώνει ἀνάλυση τοῦ ἐγχρόνου ὀλίγου μὲ 
ψηφιστόν στὴν συλλαβὴ "-ρὸς". 
 Στὴν καταγραφὴ τοῦ Βιολάκη ὑπάρχει ἡ διαρκὴς ὕφεση τοῦ Ζω, 
ὡστόσο στὴν περίπτωση αὐτὴ ὁ καταγραφέας ἁπλῶς ὑπενθυμίζει ὅτι 
ὁ Ζω εἶναι χαμηλωμένος61. 
 Στὸν Βουδούρη ἡ μελωδικὴ γραμμὴ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν 
τετραφωνία τοῦ μέλους (Κε) ὅπου καὶ καταλήγει. Αὐτὸ ἔχει ὡς 
ἀποτέλεσμα καὶ τὸν τρόπο καταγραφῆς τῆς λέξης "τῶν", μὲ χρήση 
ὑπορροῆς62. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
61 Πρβλ. Π. Φιλανθίδης, Ἀθωνιάς, Κωνσταντινούπολις 1907, τόμ. α΄, ενδεικτικά  σσ 14, 98, 99, 111 
κ.λπ.   
62 Για τὴν χρήση τῆς ὑπορροῆς, Α. Εὐθυμιάδης, Μαθήματα, σ. 495. 
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 Κῶλον 7 
Π.Π. 

 
Π.Εφ. 

 
Στ.Λ. 

 
Βιολ. 

 
Ιακ.Ν. 

 
 
 Οἱ δύο πρῶτες καταγραφὲς εἶναι ὅμοιες. 
 Στὸν Βιολάκη ἔχουμε καταγραφὴ κατὰ σειρὰν τῶν ἐνερ-γειῶν 
τῆς πεταστῆς μὲ κόκκινο ἀντικένωμα, τῆς σύνθεσης ἐλαφροῦ, 
πεταστῆς καὶ ψηφιστοῦ. Στὸ τέλος τῆς μελωδικῆς φράσης 
σημειώνεται μέλισμα, σύνηθες στὴ πατριαρχικὴ ψαλ-τικὴ παράδοση. 
 Στὴν καταγραφὴ τῆς ἀπαγγελίας τοῦ Ναυπλιώτη ἔχουμε πιὸ 
στενογραφικὴ ἀπόδοση τῆς μελωδικῆς φράσης μὲ χρήση ἐγχρόνων 
ἀντικενωμάτων. 
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 Κῶλον 8 
Π.Π. 

 
Π.Εφ. 

 
Στ.Λ. 

 
Βιολ. 

 
Ιακ.Ν. 

      
 
 Ἐδῶ ἡ μετάφραση τῶν Τριῶν Διδασκάλων εἶναι δωρικὴ63. Στὴν 
λέξη "ἐν" ἔχουμε καταγραφὴ μιᾶς ἐκδοχῆς τῆς ἐνέργειας τοῦ 
λυγίσματος. 
 Ὁ Στέφανος ἀναλύει τό κλάσμα στὴν προέκταση τῆς πρώτης  
συλλαβῆς τῆς λέξης "σκήνωσον". 
 Ὁ Βιολάκης ἀναλύει τό ἀνιὸν κλάσμα στὴν ἔναρξη τῆς λέξης 
"ἐν". σημειώνεται  
 Ὁ Βουδούρης χρησιμοποιεῖ καὶ τὰ δύο πιὸ πάνω μελι-σματικὰ 
σχήματα. 
 Ἀπὸ ἀπὸψεως τροπικότητας στὴν φράση "ἐν ἡμῖν" τὸ μέλος 
ἀγγίζει πρὸς στιγμὴν τὸν Ἅγια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
63 Βλ. σχετικὰ Γ. Χατζηθεοδώρου, Βιβλιογραφία τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, 
Θεσσαλονίκη 1998, σ. 30. 
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 Κῶλον 9 
Π.Π. 

 
Π.Εφ. 

 
Στ.Λ. 

 
Βιολ. 

 
Ιακ.Ν. 

 
 
 Τὸ παρὸν μελωδικὸ σχῆμα εἶναι πανομοιότυπο μὲ τὸ σχῆ-μα 6, 
καὶ στὶς τρεῖς πρῶτες καταγραφὲς καὶ ἰσχύει ὅ,τι ἀνα-φέρεται στὸ 
κῶλο αὐτὸ. 
 Στὴν καταγραφὴ τῆς ἀπαγγελίας τοῦ Ναυπλιώτη τὸ μέλος 
ἀνέρχεται στὴν τετραφωνία τοῦ Ἅγια64, ἐνῶ στὸ τέλος τὸ μέλος 
μεταφέρεται στὴν τετραφωνία πλ. β΄ (Κε), μὲ χρήση τοῦ μείζονος 
διαζευκτικοῦ τόνου Δι-Κε65. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
64 Περὶ τοῦ ἤχου Ἅγια βλ. Κ. Ψάχου, Ἡ παρασημαντικὴ τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, Ἀθῆναι 1917, σσ. 
146-151. 
65 Ἀ. Εὐθυμιάδης, Μαθήματα, σ. 214. 
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 Κῶλον 10 
Π.Π. 

 
Π.Εφ. 

 
Στ.Λ. 

 
Βιολ. 

 
Ιακ.Ν. 

 
 
 Ἡ πρώτη καὶ ἡ τρίτη καταγραφὴ εἶναι ὅμοιες. 
 Ὁ Στέφανος μεταφέρει τὸ μέλος στὴν δεύτερη (ὑψηλὴ) 
τετραφωνία τοῦ πλ. β΄66. 
 Στὸν Βουδούρη τὸ μέλος καταλήγει στὴν τριφωνία τοῦ ἤχου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
66 Ἀ. Εὐθυμιάδης, Μαθήματα, σ. 208-210. 
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 Κῶλον 11 

Π.Π. 

 
Π.Εφ. 

 
Στ.Λ. 

 
Βιολ. 

 
Ιακ.Ν. 

 
 
 Οἱ τρεῖς πρῶτες καταγραφὲς εἶναι ὅμοιες. Σὲ αὐτὲς ἀναλύεται, 
στὸ τέλος τους, ἡ ἔγχρονη πεταστή. 
 Ἡ καταγραφὴ τοῦ Βουδούρη εἶναι στενογραφικὴ καὶ ὅμοια μὲ 
τὴν ἀντίστοιχη τῶν χειρογράφων. 
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 Κῶλον 12 

Π.Π. 

 
Π.Εφ. 

 
Στ.Λ. 

 
Βιολ. 

 
Ιακ.Ν. 

 
 
 Οἱ Τρεῖς Διδάσκαλοι καὶ ὁ Βιολάκης μεταφράζουν τὴν ἐνέργεια 
τοῦ ἀνιόντος λυγίσματος, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο ἀκολου--θοῦν τόσο ὁ 
Στέφανος ὅσο καὶ ὁ Βουδούρης. Ὠστόσο ὁ Βιολάκης εἶναι πιὸ ἀκριβὴς 
διότι καταγράφει καὶ τὴν ἐνέργεια τῶν συνδέσμων67. Βέβαια οἱ δύο 
γραφὲς, εἰτε μὲ ἀργία εἴτε χωρὶς αὐτὴ, ἔχουν τὸ ἴδιο ἀποτέλεσμα 
στὴν ἐκτέλεση68. 
 Ὁ Στέφανος καὶ ὁ Βιολάκης καταγράφουν ἀναλυτικὰ τὴν 
δίφωνη ἀνάβαση τῆς τελευταίας συλλαβῆς τῆς λέξης "ψυχάς". 
 Τέλος ὁ Βουδούρης ἀκολουθεῖ, στὴν τελικὴ κατάληξη, τὸν 
στενογραφικὸ τύπο τῶν χειρογράφων69 

 
 

 
 
 

                                                 
67 Βλ. Προθεωρία Παπαδικῆς, ιη΄ αἰ., Βιβλ. Νεκτ Πάρη Χφ. 6, φ. 2, καὶ  Μ. Ἀλεξάνδρου, Ἐξηγήσεις 
καὶ μεταγραφὲς τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 71. 
68 Γ. Κωνσταντίνου, 2013, σ. 83. 
69 Α. Βουδούρης, Μουσικριτικά, Ἀθήνα 1998, παρ. 124. 
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 4. Ρυθμικὴ ἀνάλυση 
 Ὁ ρυθμός τῶν ἐκκλησιαστικῶν μελῶν 
 Ἡ βάση γιὰ τὴν ρυθμικὴ σήμανση τῶν βυζαντινῶν μουσικῶν 
κειμένων εἶναι ὁ λογικὸς τόνος τοῦ λειτουργικοῦ κειμένου70. Βάση 
καθίσταται ὁ τετράσημος ῥυθμὸς, ὡς ὁ πρῶτος στὴν σειρὰ τέλειος 
ῥυθμός71. 
 Στὴν δημιουργία τῶν ῥυθμικῶν μέτρων, ἰδιαίτερα στὶς συλλα-
βικὲς καὶ σύντομες μελωδίες, συμβάλλει τόσο ὁ λογικὸς (ἤ ῤυθμικὸς) 
τόνος τοῦ ποιητκοῦ κειμένου, ἀλλὰ, καὶ καθοριστικὰ, τὸ ἴδιο τὸ 
μέλος72. 
 Στὰ σύντομα εἱρμολογικὰ μέλη σχηματίζονται ποικίλοι ῥυθμοὶ 
ποὺ ἐξαρτῶνται ἀπὸ τὸν λογικὸ τόνο τοῦ λεκτικοῦ κειμένου καὶ ἀπὸ 
τὸ μέλος: 
 
   Ἦχος α’. Ὁ Εἱρμός. 

 Σοῦ ἡ τροπαιοῦχος δεξιά, 
 θεοπρεπῶς ἐν ἰσχύϊ δεδόξασται· 
 αὕτη γὰρ Ἀθάνατε, ὡς πανσθενὴς 
 ὑπεναντίους ἔθραυσε, 
 τοῖς Ἰσραηλίταις, 
 ὁδὸν βυθοῦ καινουργήσασα. 

 

 
 Βασικός ρυθμός τῶν ἐκκλησιαστικῶν μελῶν εἶναι ὁ τετράσημος 
ὁ ὁποῖος μετρᾶται σέ δύο κινήσεις. Τά δίσημα, τά τρίσημα, ἐνίοτε δέ 
καί τά τετράσημα μέτρα συμπτύσσονται μέ ἄλλα γιά νά ἀποτε-

                                                 
70 Π. Τρεμπέλας, Ἐκλογὴ ἐλληνικῆς ὀρθοδόξου ὑμνογραφίας, Ἀθῆναι 1978, σσ. 74-77, καὶ Κ. Μάρκος 
Θεωρία καὶ πράξη τῆς ἑλληνικῆς παραδοσιακῆς μουσικῆς, τ. α΄, Παιανία 2010, σ. 356. 
71 Χατζηθεοδώρου, Μέθοδος διδασκαλίας, σ. 54. 
72 Κ. Μάρκος, σ. 358. 
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λέσουν μεγαλύτερα σύνθετα μέτρα: πεντάσημα, ἑξάσημα, ἑπτά-
σημα, ὀκτάσημα καί, σπανίως, ἐννεάσημα73. 
 

 

 
 

 Μὲ βάση τὸν 4-σημο ῥυθμὸ καὶ τὸν λογικὸ τόνο τοῦ λεκτικοῦ 
κειμένου, σχηματίζονται ποικίλα ῥυθμικὰ σχήματα, ἑνούμενα δὲ τὰ 
μικρότερα μὲ τὸν 4-σημο δημιουργοῦν μεγαλύτερα μέτρα, ἤτοι : 
2-σημος καὶ 3-σημος (καὶ ἀντιστρόφως) συνιστοῦν 5-σημο: 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
73 Α. Εὐθυμιάδης, Μαθήματα, σσ. 56-59. 
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Πέτρου Λαμπαδαρίου74 

 

 
 
 
 

                                                 
74  Ὅπως ἔχει καθαρογραφεῖ ἀπὸ τοὺς Σωτήριο καὶ Ἀλέξανδρο Γενεκίδη, Χρήστο Τσακίρογλου καὶ 
Χαράλαμπο Τσερκέζη κατὰ τὸ ἔτος 2012. 



 45 

Τετράσημα μέτρα (22, δάκτυλος 13) 
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Τὰ ἐκτὸς τετρασήμου μέτρα (10) 
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 Στὴν καταγραφὴ τοῦ δοξαστικοῦ "Βασιλεῦ οὐράνιε" στὴν ἔκδο-
ση Πέτρου Ἐφεσίου (Βουκουρέστι 1820) ὑπάρχουν τριανταδύο μέτρα 
ἀπὸ τὰ ὁποία τὰ εἰκοσιδύο εἶναι τετράσημοι πόδες. 
 Ἀπὸ τοὺς εἰκοσιδύο τετρασήμους οἱ δεκατρεῖς εἶναι δάκτυλοι. 
Ὑπάρχουν ἐπίσης πέντε προκελευματικοί, τρεῖς σπονδείοι καὶ ἕνας 
ἀνάπαιστος. 
 Ὑπάρχουν ἐπίσης ἄλλοι πέντε τετράσημοι, οἱ ὁποίοι ἑνωμένοι 
μὲ ἄλλα μέτρα ἀποτελοῦν μεγαλύτερα ρυθμικά σχήματα: 
 Δάκτυλοι: Στὴν γραμμὴ 8-9 (-σον ἡμᾶς) ὁ δάκτυλος ἑνώνεται 
μὲ ἕνα δίσημο (δεύτερο χρόνο) καὶ ἀποτελοῦν ἑξάσημο ρυθμικὸ 
σχῆμα. 
 Στὴν γραμμὴ 11 (ἡμῶν) ὁ δάκτυλος ἑνώνεται μὲ ἕνα τρίβραχυ 
καὶ ἀποτελοῦν ἑπτάσημο ρυθμικὸ σχῆμα. 
 Ἀμφίβραχυς. Στὴν γραμμὴ 3 (-θείας ο παντα-) ὁ ἀμφίβραχυς 
τεττράσημος ἑνώνεται μὲ ἕνα δίσημο (δεύτερο χρόνο) καὶ ἕνα τρί-
βραχυ καὶ συναποτελοῦν ἕνα ἐννεάσημο ρυθμικὸ σχἠμα. Τὸ μέτρο 
αὐτὸ εἶναι μκαλύτερα νὰ ἐκτελεσθεῖ ὡς ἐννεάσημο καὶ ὄχι ὡς τετρά-
σημο καὶ πεντάσημο (4+5), ὥστε νὰ ἀναδειχθεῖ ἡ ἐννεαμερὴς μουσι-
κορητορικὴ φράση. 
 Σπονδεῖος. Στὴν γραμμὴ 1 (-ράνιε Πα-) ὁ δάκτυλος ἑνώνεται μὲ 
ἕνα τροχαῖο μέτρο καὶ ἀποτελοῦν ἑπτάσημο ρυθμικὸ σχῆμα 
 Στὴν γραμμὴ 6-7 (-ης χορη-) ὁ σπονδεῖος (δεύτερο μέρος) ἑνώ-
νεται μὲ ἕνα δίσημο καὶ ἀποτελοῦν ἕνα ἐξάσημο ἰωνικὸ ἀπὸ ἐλάσ-
σονος μέτρο. 
 Στὰ τριανταδύο μέτρα κυριαρχεῖ ὁ τετράσημος μὲ εἰκοσιεπτά 
ρυθμικὰ σχήματα (84%), μὲ τὰ δεκαπέντε νὰ ἀνήκουν στὸν δάκτυλο. 
Γενικὰ στὰ ἀργοσύντομα στιχηραρικὰ μέλη κυριαρχεῖ τὸ τετράσημο 
ρυθμικὸ σχῆμα, μὲ τὶς διάφορες μορφές του. 

 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΤΡΑΣΗΜΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΙ 

32 27 15 
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 

 
 Τὸ δοξαστικὸ τῶν αἴνων τῆς Πεντηκοστῆς "Βασιλεῦ οὐράνιε" 
παρατίθεται γιὰ πρώτη φορὰ σὲ ἀργοσύντομο στιχηραρικὸ μέλος, σὲ 
ὄτι ἀφορᾶ τὶς ἔντυπες ἐκδόσεις βιβλίων τῆς ψαλτικῆς, στὸ Δοξα-
στάριο τοῦ Πέτρου Λαμπαδαρίου τὸ ὁποῖο ἐκδίδεται τὸ 1820 στὸ 
Βουκουρέστι, μὲ ἐπιμέλεια τοῦ Πέτρου Ἐφεσίου. Τὸ μέλος στὴν ἐκδο-
χὴ αὐτὴ ἀκολουθεῖ τὶς βασικὲς μελωδικὲς γραμμὲς τοῦ πλαγίου δευ-
τέρου, τὴν τριφωνία Πα-Δι, καὶ τὴν μελωδικὴ κίνηση τῆς συνερ-
γασίας μὲ τὸν ἦχο ἄγια (Δι-Νη΄). 
 Στὴν συνέχεια τὸ δοξαστικὸ θὰ διασκευασθεῖ καὶ θὰ ἐκδοθεῖ 
ἀπὸ τὸν Στέφανο Λαμπαδάριο στὸ ἔργο του Μουσικὴ Κυψέλη. Στὴν 
ἐκδοχὴ αὐτὴ καὶ στὸ δέκατο ἡμιστίχιο "ἀπὸ πάσης κηλῖδος" ἔχουμε 
εἰσαγωγὴ τῆς ὀξείας σκληρᾶς χρωματικῆς τριφωνίας του πλαγίου 
δευτέρου (Κε-Πα΄). 
 Ὁ Γεώργιος Βιολάκης στὴν συνέχεια θὰ ἐξηγήσει τὸ δοξαστικὸ. 
Ἡ ἐξήγηση αὐτὴ συμφωνεῖ ἀπόλυτα μὲ τὴν ἀντίστοιχη τοῦ Βουκου-
ρεστίου, διαφοροποιούμενη ἐλαφρῶς σὲ θέματα ὀρθογραφίας. 
 Ἀργότερα ὁ Ἄγγελος Βουδούρης θὰ καταγράψει τὴν ἐκτέλεση 
τοῦ δοξαστικοῦ ἀπὸ τὸν πρωτοψάλτη Ἰάκωβο Ναυπλιώτη, ὁ ὁποῖος 
ἀκολουθεῖ περισσότερο τὴν ἐκδοχὴ τοῦ Βουκουρεστίου, πραγματο-
ποιώντας διάφορες διαποικίλσεις τοῦ μέλους 
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