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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 
 

 Ο Κοινωνικός Ύμνος αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της Θείας Λειτουργίας. 

Συνοδεύει την Θεία Κοινωνία του κλήρου και του λαού. 

 Απλό κατά τα πρώϊμα χρόνια της Εκκλησίας, εξελίσσεται στην συνέχεια 

για να φθάσει στο αποκορύφωμά του κατά την περίοδο της Καλοφωνίας, 

οπότε και έχουμε την δημιουργία των μελισματικών μαθημάτων. Ο 

συγκεκριμένος ύμνος βέβαια συνέχισε να εξελίσσεται και κατά τις επόμενες 

περιόδους μελοποιΐας. 

 Ένας εκ των μελοποιών του Κοινωνικού ύμνου είναι και ο Δανιήλ 

Πρωτοψάλτης ο από Τυρνάβου, ο οποίος δρα κατά τα μέσα του 18ου αιώνος. 

Ως συνθέτης υπήρξε ο σημαντικότερος της περιόδου και γενικότερα από τους 

πιο ικανούς του 18ου αι. Υπήρξε μαθητής του Χαλάτζογλου ενώ η μουσική του 

έμπνευση φαίνεται ότι έμεινε αρκετά ανοιχτή στις εξωτερικές επιδράσεις του 

καιρού του. Ένα από τα έργα που χαρακτηρίζουν το μελοποιητικό του έργο 

είναι το Κοινωνικό "Αινείτε τον Κύριον..." σε ήχο πλ. δ΄, τις διάφορες 

παραμέτρους του οποίου διαπραγματευόμαστε στην παρούσα εργασία. 

 Η εργασία μας αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο 

Κεφάλαιο εξετάζεται η ιστορία του Κοινωνικού ύμνου, ενώ στο δεύτερο 

αναλύεται η θεολογία του ύμνου. Στο τρίτο Κεφάλαιο εξετάζεται μελοποιητική 

περίοδος 1720-1770 της ψαλτικής τέχνης, με την παρουσίαση των κυριωτέρων 

μελοποιών της περιόδου. Γίνεται δε ειδική αναφορά στον Δανιήλ 

πρωτοψάλτη. Στο τέταρτο Κεφάλαιο πραγματοποιείται τροπική ανάλυση του 

Κοινωνικού "Αινείτε τον Κύριον..." σε ήχο πλ. δ΄, του Δανιήλ. Εξετάζονται 

λεπτομερώς οι μελωδικές φράσεις του Κοινωνικού και οι συζεύξεις των 

τετραφωνιών, τριφωνιών και διφωνιών που πραγματοποιούνται στην εξέλιξη 

του μέλους. Η εναλλαγή αυτή των μελικών φράσεων υπόκειται στους κανόνες 
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της συνεργασίας των ήχων σύμφωνα με την θεωρία της οκταηχίας, δηλαδή 

των συστημάτων του τροχού και της τριφωνίας. Τελος διατυπώνεται άποψη 

για την ισοκρατηματική πρακτική που μπορεί να εφαρμοσθεί στο υπό εξέταση 

Κοινωνικό. 

 Τέλος θα πρέπει να σημειωθεί οτι η παρούσα πτυχιακή εργασία 

αποτελεί μία έναρξη προβληματισμού επι των θεμάτων που αφορούν την 

θεωρία και το ισοκράτημα στην ψαλτική τέχνη. Το Κοινωνικό "Αινείτε τον 

Κύριον..." σε ήχο πλ. δ΄ του Δανιήλ Πρωτοψάλτου θα μας βοηθήσει σε αυτό, 

καθ’ ότι παρατηρούμε σε αυτό τις ποικίλες μελωδικές κινήσεις της ως άνω 

αναφερομένης μελοποιητικής περιόδου. 

 Ευχαριστώ τον π. Νεκτάριο Πάρη, επιβλέποντα καθηγητή της εργασίας 

μου, για την επιστημονική καθοδήγηση κατά την σύνταξή αλλά και για το 

ευχάριστο και ευδιάθετο κλίμα κατά τα χρόνια της μαθητείας μου σε αυτόν. 

Θερμά ευχαριστώ και την κα Άννα-Μαρία Ρεντζεπέρη, συνεπιβλέπουσα της 

εργασίας μου, για την πολύτιμη και συνεχή βοήθειά της. 

 

 

 

Βασίλειος Κ. Βλέτσης 

5 Ιουνίου 2016 

Μνήμη του Ιερομάρτυρος Δωροθέου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Ιστορία του Κοινωνικού ύμνου 
 

 1. Εισαγωγικό σχόλιο 

 Φαίνεται ότι κατά τους πρώϊμους χριστιανικούς χρόνους η μετάδοση 

της θ. κοινωνίας γινόταν με σιωπή. Από πολύ ενωρίς όμως κρίθηκε σκόπιμο να 

συνοδεύεται η προετοιμασία και η μετάδοση της θ. κοινωνίας από ύμνο ή 

ψαλμό κατάλληλο για την περίπτωση, ύμνο δηλαδή ο οποίος να έχει ευχαρι-

στιακό περιεχόμενο. Έτσι περί τον Δ΄ αι. συναντούμε τις πρώτες μαρτυρίες για 

την εισαγωγή του Κοινωνικού Ύμνου στην λατρεία της χριστιανικής εκκλησίας. 

 Ο κοινωνικός ύμνος συνοδεύει μία συγκεκριμένη στιγμή της ακολουθίας 

του μυστηρίου της θείας ευχαριστίας, την μετάληψη της θείας κοινωνίας από 

τον κλήρο και τον λαό. Επομένως ο ύμνος αυτός είναι αναπόσπαστα συνδε-

δεμένος με όλη την ιστορία και την πράξη του μυστηρίου αυτού στο πλαίσιο 

της τελετουργίας της θείας λειτουργίας. 

 Στα πλαίσια αυτά διαμορφώθηκε μία λειτουργική πράξη, πού κατά 

εποχές παρουσιάζει ποικίλες διαφοροποιήσεις στην διαμόρφωση του κοινω-

νικού ύμνου1. 

 

 2. Ιστορία της δομής του κοινωνικού ύμνου 

 Περί τον 4ο αι. συναντούμε τις πρώτες μαρτυρίες για την εισαγωγή στην 

λατρεία του κοινωνικού, που ταυτίζεται με τον 33ο Ψαλμό: "Εὐλογήσω τὸν 

Κύριον ἐν παντί καιρῷ...", του οποίου η εκλογή οφείλεται στο ευχαριστιακό 

περιεχόμενο του στίχου 9: "Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὀ Κύριος". 

                                                
1 ΘΗΕ 7, σ. 722-723. 
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 Ο κοινωνικός ύμνος ψαλλόταν έως και τον 4ο αι. καθ΄ υπακοήν, ενώ στη 

συνέχεια θα επικρατήσει ο κατ' αντιφωνία τρόπος2. 

 Στην συνέχεια η εκτέλεση της ψαλμωδίας περιορίζεται στον χορό τών 

ψαλτών αποκλειστικά και εισάγεται μεγαλύτερη ποικιλία ως προς την εκλογή 

των στίχων ενώ αλλάζει και η μουσική επένδυση. Προτιμώνται ψαλμοί των 

οποίων κάποιοι στίχοι ή λέξεις υπαινίσσονται την θεία κοινωνία. 

 Με το περιορισμό της ψαλμωδίας στους χορούς των ψαλτών το μέλος 

των κοινωνικών θα γίνει συνθετώτερο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την βαθμιαία  

ελάττωση του αριθμού των στίχων έως και τον περιορισμό τους στον ένα και 

σπουδαιότερο στίχο ή και ημιστίχιο, στο αρχικό δηλ. εφύμνιο ή τον στίχο ο 

οποίος επιλεγόταν ως ο καταλληλότερος. 

 Με την πάροδο του χρόνου φθάνουμε στην σημερινή μορφή του 

κοινωνικού ύμνου, που αποτελείται συνήθως από μία ψαλμική φράση όπως 

π.χ. "Αινείτε τον Κύριον εκ των ουρανών". Το μέλος του μελισματικού πλέον 

κοινωνικού συμπληρώνεται με την δοξολογική λέξη "Αλληλούϊα". 

 

 3. Ο κύκλος των κοινωνικών 

 Τα Κοινωνικά, γενικά, των βυζαντινών και μεταβυζαντινών και νεώτερων 

ελλήνων μελοποιών, είναι η ευρύτερη ενότητα της μελοποιίας στην ιστορία 

της Ψαλτικής Τέχνης. Πρόκειται δηλαδή για μελοποιήματα του Παπαδικού 

Γένους. Όλοι, σχεδόν, οι μελοποιοί, σε όλες τις εποχές, μέλισαν κάποιο 

Κοινωνικό στην κοινότερη περίπτωση μιά σειρά, στους οχτώ ήχους δηλαδή, 

Κοινωνικών "Αἰνεῖτε τὸν Κύριον", και αρκετά συχνά σε κάποιους ήχους και δύο 

και τρία μελοποιήματα. Στην καλύτερη περίπτωση κάποιοι μελοποιοί εμέλισαν 

και δύο και τρείς πλήρεις σειρές Κοινωνικών "Αἰνεῖτε". Οι επιφανέστεροι 

δάσκαλοι μελοποιοί του ιη΄ και ιθ΄ αιώνα μελοποίησαν Κοινωνικά των εορτών 

σε όλους τους ήχους. Απο μελοποιητική μορφολογική άποψη, τα Κοινωνικά 

έχουν δύο σημαντικά οργανικά στοιχεία. Πρώτο και κυριώτερο, περιέχουν ως 

                                                
2 Περί των τρόπων αυτών της ψαλμωδίας βλ. Α. Αλυγιζάκης, Θέματα εκκλησιαστικής μουσικής, Θεσσαλονίκη 
1978, σσ. 75-76. 
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σύνολο, τον μεγαλύτερο αριθμό μελισμένων Αλληλούια. Το δεύτερο στοιχείο 

είναι η επιβολή νενανισμών, δηλαδή μουσικής πάνω στις ασήμαντες συλλαβές 

νε-να, να-νε, α-νε-να, τε-νε-να, κ.α., όλα απότοκα των ηχημάτων των ήχων της 

βυζαντινής μελοποιίας Ανανες, Νεανες, Νανα, Νεναννω, Νεχεανες, Ανεανες. 

Συνυφαίνονται αυτά τα ηχήματα με τα Αλληλούια, επιβάλλονται στην 

επιμήκυνση του αρκτικού α ή του τελικού α της λέξεως και απλώνονται σε 

σύντομα μελίσματα και προς το τέλος σε πλήρες και αυτόνομο σναφώνημα. 

Σπάνια σε περιπτώσεις Κοινωνικών μεγάλων εορτών επιβάλλονται τερετισμοί, 

κρατήματα δηλαδή με τις λέξεις τε-ρι-ρεμ σε ποικίλες μορφές. 

 Τα Αλληλούια με τους νενανισμούς αποτελούν τα τρία τέταρτα του όλου 

μέλους, στα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μέχρι τον ιζ΄ αιώνα, μελοποιήματα. 

Το ψαλμικό μέρος απλώνεται σε παπαδικό μέλος, χωρίς πολλούς πλατυσμούς, 

με ευδιάκριτες τις μελικές θέσεις, που είναι κοινές σε πολλά ομόηχα 

Κοινωνικά όλων των εποχών. Αυτά τα κοινά μελικά τόξα, με μεταθέσεις σε 

ψηλές περιοχές, ή και πάλι σε πλαγιασμούς, ανάλογα με τον ήχο, κύριο ή 

πλάγιο, στον οποίο μελίσθηκαν, είναι το φωνητικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο, 

αναπαύονται οι ακροατές πιστοί κατα τους καιρούς της λατρείας.  

 Στο δεύτερο μέρος και το εκτενέστερο, των Ἀλληλούια και των 

νενανισμών, αποδεσμεύονται οι πιστοί απ’ την προσήλωση στο ψαλλόμενο 

κείμενο, αφού είναι μόνο το Ἀλληλούια και τα νε-να ή να-νε Τα κρατήματα, 

όπου υπάρχουν, είναι ο λίγο παραπέρα πανηγυρισμός για την μεγάλη εορτή. 

 Η δομή των Κοινωνικών μετα τα μέσα του ιη΄ αιώνα άλλαξε, πλατύνθηκε 

το ψαλμικό μέρος, πολλές φορές με φωνητικούς ακροβατισμούς ιδιαίτερα 

κατα τα νεώτερα χρόνια, και συρρικνώθηκε το μέλος των Ἀλληλούια, που 

ψάλλεται πλέον μόνο μιά φορά στο τέλος. Ο Κοινωνικός ύμνος, το Κοινωνικό 

δηλαδή, είναι επικαλυπτικός ύμνος, καλύπτει τον χρόνο της ετοιμασίας της 

θείας κοινωνίας και της μεταλήψεως των λειτουργούντων κληρικών, εντός του 

Βήματος, και σε προέκταση καλύπτει τον χρόνο της μεταλήψεως των πιστών. 

Δεν προβλέπεται απο κανένα Τυπικό η ψαλμώδηση κανενός άλλου μέλους για 

την ώρα της μεταλήψεως των πιστών, ούτε και ψαλμώδηση άλλων στίχων του 
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ιδίου ψαλμού, απ’ τον οποίο επιλέχτηκε ο κοινωνικός στίχος. Αυτή είναι η 

ψαλτική παράδοση απ’ τα τέλη του ιγ΄ αιώνα, που πρωτοεμφανίζονται τα 

Κοινωνικά στη μορφή που έφτασαν μέχρις εμάς3. 

 Αναπτύχθηκε εντέλει ένας ολοκληρωμένος κύκλος κοινωνικών και ο 

κάθε ύμνος αποδόθηκε σε μία ή περισσότερες ακολουθίες του λειτουργικού 

έτους. Ο κυκλος των κοινωνικών ύμνων χωρίζεται σε τρείς κατηγορίες: 

 α. Τα σταθερά κοινωνικά που χρησιμοποιούνται πάντοτε σε συγκεκρι-

μένες ημερομηνίες του έτους. 

 β. Τα κοινωνικά τα οποία προσαρμόζονται στις ημερομηνίες του κινητού 

εορτοδρομίου του Πάσχα και 

 γ. Κοινωνικά που χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες ακολουθίες που 

τελούνται σε ποικίλες ημερομηνίες. 

 Το κοινωνικό κατ' αρχήν κατευθύνει την προσοχή των πιστών στο 

μυστήριο της θ. ευχαριστίας, αλλά υπενθυμίζει, επίσης, την εορτή για την 

οποία τελείται η θ. λειτουργία. Έτσι έχουν ορισθεί διαφορετικά κοινωνικά για 

κάθε ημέρα της εβδομάδος και διαφορετικά για τις μεγάλες εορτές. Το 

ποιητικό κείμενο των κοινωνικών, είτε είναι βιβλικοί στίχοι ή ελεύθερες 

συνθέσεις, σχετίζονται με την εορτή ή τον χαρακτήρα του μνημονευομένου 

αγίου. Τα κοινωνικά πού χρησιμοποιούνται είναι τα εξής: 

 Για τη Κυριακή, αφιερωμένη στην ανάσταση του Κυρίου, το ημιστίχιο· 

«Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν» (Ψ. 148, 1) Ἀλληλούϊα. 

 Για την Δευτέρα, αφιερωμένη στη μνήμη των Ασωμάτων Δυνάμεων, ο 

στίχος· «Ὁ ποιῶν τοὺς Ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ 

πυρὸς φλόγα» (Ψ. 103, 4) Ἀλληλούϊα. 

 Για την Τρίτη, αφιερωμένη στον τίμιο Πρόδρομο, το ημιστίχιο· «Εἰς 

μνημόσυνον αἰώνιον ἔσται δίκαιος» (Ψ. 111, 6β΄) Ἀλληλούϊα. 

                                                
3 Γρ. Στάθης, πρόλογος στο έργο Ανθολογία Κοινωνικών Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μελοποιών, Εκδο-
σεις Ηχάδιν 2013. 
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 Για την Τετάρτη, αφιερωμένη στη μνήμη της Θεοτόκου, ο στίχος· 

«Ποτήριον σωτηρίου λήψομαι καὶ τὸ ὄνομα Κυρίου ἐπικαλέσομαι» (Ψ. 115, 4) 

Ἀλληλούϊα. 

 Για την Πέμπτη, αφιερωμένη στους Αποστόλους, ο στίχος· «Εἰς πᾶσαν 

τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ρήματα 

αὐτῶν» (Ψ. 18, 5) Ἀλληλούϊα. 

 Για την Παρασκευή, σε ανάμνηση του σταυρικού θανάτου του Κυρίου, η 

σύμφωνη με το πνεύμα του στίχου 12 του 73ου ψαλμού συντεταγμένη 

ελεύθερη ποιητική σύνθεση· «Σωτηρίαν εἰργάσω ἐν μέσῳ τῆς γῆς, Χριστὲ ὁ 

Θεός», και το ημιστίχιο· «Ἐσημειώθη ἐφ’ ἡμᾶς τὸ φῶς τοῦ προσώπου σου, 

Κύριε» (Ψ. 4, 7) Ἀλληλούϊα. 

 Για το Σάββατο, σφιερωμένο στη μνήμη «πάντων τῶν Ἁγίων καὶ τῶν ἀπ’ 

αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς», τα ημιστίχια· «Μακάριοι, οὓς ἐξελέξω καὶ 

προσελάβου, Κύριε· καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν» (ψ. 64, 4 

καὶ 101, 13) Ἀλληλούϊα και ο στίχος· «Ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ, τοῖς 

εὐθέσι πρέπει αἴνεσις» (ψ. 32, 1) Ἀλληλούϊα. 

 Για τις εορτές και μνήμες Αγίων: 

 Των Χριστουγέννων (Δεκ. κε'), την πρώτη μεθέορτη ημέρα τους (Δεκ. 

κστ') και την ημέρα της αποδόσεως τους (Δεκ. λα') το ημιστίχιο· «Λύτρωσιν 

ἀπέστειλε Κύριος τῷ λαῷ αὐτοῦ» (ψ. 110, 9) Ἀλληλούϊα. Την παραμονή τους 

(Δεκ. κδ'), εάν μεν τύχει αυτή Σάββατο· «Μακάριοι, οὓς ἐξελέξω...», αν όμως 

τύχει άλλη ημέρα· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον...». 

 Των Φώτων(Ιαν. στ΄) και την ημέρα της αποδόσεως τους (Ιαν. ιδ') ο 

καινοδιαθηκικός στίχος· «Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος πᾶσιν 

ἀνθρώποις» (Τίτ. γ΄, 11) Ἀλληλούϊα. 

 Της Μεταμορφώσεως(Αυγ. στ') και την ημέρα της αποδόσεως της (Αυγ. 

ιγ') τα ημιστίχια· «Ἐν τῷ φωτὶ τῆς δόξης τοῦ προσώπου σου, Κύριε, 

πορευσόμεθα καὶ ἐν τῷ ὀνόματί σου ἀγαλλιασόμεθα εἰς τὸν αἰῶνα» (ψ. 88, 

16β΄ – 17α΄) Ἀλληλούϊα. 
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 Του Γενεσίου της Θεοτόκου (Σεπτ. η΄), των Εισοδίων (Νοεμ. κα'), της 

Υπαπαντής (Φεβ. β'), της Κοιμήσεως (Αυγ. ιε') και στις ημέρες της αποδόσεως 

τους (Σεπτ. ιβ', Νοεμ. κε΄, Φεβ. θ', Αὐγ. κγ') όπως και το Σάββατο του 

Ακαθίστου, εάν δεν συμπέσει η εορτή του Ευαγγελισμού, ο στίχος· «Ποτήριον 

σωτηρίου...». 

 Του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (Μαρτ. κε΄) ο στίχος· «Ἐξελέξατο 

Κύριος τὴν Σιών· ᾑρετίσατο αὐτὴν εἰς κατοικίαν ἑαυτῷ» (ψ. 131, 13) 

Ἀλληλούϊα. 

 Της Υψώσεως του τιμίου Σταυρού (Σεπτ. ιδ'), στην απόδοση της (Σεπτ. 

κα'), όπως και την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως (Γ΄ Κυρ. τῶν νηστειῶν), 

εάν δεν συμπέσει η εορτή του Ευαγγελισμού, το ημιστίχιο· «Ἐσημειώθη ἐφ’ 

ἡμᾶς...». 

 Στη σύναξη των Αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ (Νοεμ. η'), ο στίχος· 

«Ὁ ποιῶν τοὺς Ἀγγέλους...». 

 Της Ινδίκτου, δηλ. του νέου εκκλησιαστικού έτους (Σεπτ. α') ο στίχος· 

«Εὐλόγησον τὸν στέφανον τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου, Κύριε» (ψ. 64, 

12) Ἀλληλούϊα. 

 Του Προδρόμου (Ιαν. ζ', ’Ιουν. κδ', εάν το Γενέσιον αυτού δεν τύχει την 

Κυριακή ή τη Δευτέρα της Πεντηκοστής ή την Κυριακή των αγίων Πάντων και 

Αυγ. κθ'), το ημιστίχιο· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον...». 

 Των αποστόλων Ιωάννου του Θεολόγου (Σεπτ. κστ΄), Λουκά (Οκτ. ιη'), 

Ματθαίου (Νοεμ. ιστ'), Ανδρέου (Νοεμ. λ'), Πέτρου και Παύλου (Ιουν. κθ'), των 

ιβ' (Ιουν. λ') και των τριών Ιεραρχών (Ιαν. λ') ο στίχος· «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν...». 

 Τ κοινωνικά αυτά ψάλλονται οποιαδήποτε ημέρα τύχει η εορτή ή η 

μνήμη του Αγίου, ενώ παραλείπεται το κοινωνικό της ημέρας ακόμη και της 

ίδιας της Κυριακής. 

 Για τις θείες Λειτουργίες των προηγιασμένων Δώρων, εάν στον Όρθρο 

ψάλθηκε Ἀλληλούϊα, το ημιστίχιο· «Γεύσασθε καὶ ἴδετε, ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος» 

(ψ. 33, 9) Ἀλληλούϊα. 
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 Για το Σάββατο του Λαζάρου, τὸ ημιστίχιο· «Ἐκ στόματος νηπίων καὶ 

θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον» (ψ. 8, 3) Ἀλληλούϊα. 

 Για την Κυριακή των Βαΐων, το ημιστίχιο· «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν 

ὀνόματι Κυρίου» (ψ. 117, 26α΄) Ἀλληλούϊα. 

 Για την Μεγ. Πέμπτη, το τροπάριο· «Τοῦ δείπνου σου τοῦ μυστικοῦ...». 

 Για το Μέγα Σάββατο, το ημιστίχιο· «Ἐξηγέρθη ὡς ὁ ὑπνῶν, Κύριος» (ψ. 

77, 65α΄) μαζί με την ελεύθερη ποιητική σύνθεση· «καὶ ἀνέστη σῴζων ἡμᾶς» 

Ἀλληλούϊα. 

 Για το Πάσχα και τις μεθέορτες ημέρες μέχρι και την απόδοσή του εκτὸς 

απο την Κυριακή του Αντίπασχα, το Σάββατο της ίδιας εβδομάδας, την εορτή 

της Μεσοπεντηκοστής και την απόδοσή της, η ελεύθερη ποιητική σύνθεση· 

«Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε, πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε», χωρίς όμως το 

Ἀλληλούϊα. 

 Για την Κυριακή του Αντίπασχα και για το Σάββατο της αποδόσεώς της, 

ο στίχος· «Ἐπαίνει, Ἱερουσαλήμ, τὸν Κύριον, αἴνει τὸν Θεόν σου, Σιών» (ψ. 147, 

1) Ἀλληλούϊα. 

 Για την εορτή της Μεσοπεντηκοστής και την απόδοσή της, ο 

καινοδιαθηκικός στίχος· «Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν 

ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ» (Ιω. στ', 56), συμπληρωμένος με τη φράση· «εἶπεν 

(ἢ λέγει) ὁ Κύριος». 

 Για την εορτή της Αναλήψεως και την απόδοσή της, ο στίχος· «Ἀνέβη ὁ 

Θεὸς ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος» (ψ. 46, 6) Ἀλληλούϊα. 

 Για την Κυριακή της Πεντηκοστής και την απόδοσή της, το ημιστίχιο· «Τὸ 

πνεῦμά σου τὸ ἀγαθὸν ὁδηγήσει με ἐν γῇ εὐθείᾳ» (ψ. 142, 20» Ἀλληλούϊα. 

 Για την εορτή του Αγίου Πνεύματος, το ημιστίχιο· «Τὸ πνεῦμά σου τὸ 

ἅγιον μὴ ἀντανέλῃς ἀφ’ ἡμῶν» (ψ. 50, 13β΄) συμπληρωμένο με το· «δεόμεθα, 

φιλάνθρωπε» Ἀλληλούϊα. 

 Για την εορτή των αγ. Πάντων, ο στίχος· «Ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, ἐν 

Κυρίῳ...». 
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 Για τις θείες λειτουργίες των καθημερινών, στη μνήμη Αγίου που έχει 

μεγάλη Δοξολογία, ψάλλονται τα εξής κοινωνικά: στους Ασωμάτους· «Ὁ ποιῶν 

τοὺς Ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα...», στους Αποστόλους και Ισαποστόλους 

(Κων/νο και Ελένη)· «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν...», στους Προφήτες και Δικαίους· 

«Ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι...», σε Μάρτυρες, Ιερομάρτυρες, Ιεράρχες και Οσίους, 

άνδρες και γυναίκες· «Εἰς μνημόσυνον αἰώνιον...», στην εορτή της Περιτομής· 

«Αἰνεῖτε...», σε Εγκαίνια, ο στίχος· «Κύριε, ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἴκου σου καὶ 

τόπον σκηνώματος δόξης σου» (ψ. 25, 8) Ἀλληλούϊα. 

 

 4. Ο κοινωνικός ύμνος "Αἰνείτε τὸν Κύριον..." 

 Ο συγκεκριμένος ύμνος φέρεται ως ο πρώτος ψαλμικός στίχος ο οποίος 

τυποποιήθηκε ως κοινωνικό της βυζαντινής θ. λειτουργίας, και εμφανίζεται 

συχνά στον λειτουργικό κύκλο ως κοινωνικό της Κυριακής, λόγω και του 

δοξολογικού χαρακτήρος του περιεχομένου του. 

 Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ο κοινωνικός ύμνος "Αἰνεῖτε τὸν 

Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν. Ἀλληλούϊα". Ο συγκεκριμένος ύμνος παρουσιάζει 

ιδιαίτερο μελοποιητικό ενδιαφέρον, καθότι έχει μελοποιηθεί από πολλούς 

εκκλησιαστικούς μουσικούς, σε όλους τούς ήχους, αφού χρησιμοποιείται ως 

κοινωνικό των Κυριακών. Στην εργασία μας εξετάζεται η μελοποίηση του 

Δανιήλ πρωτοψάλτου του εκ Τυρνάβου. 

 Η Κυριακή είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδος για τον χριστιανικό 

κόσμο, και αυτό διότι η ημέρα αυτή αφιερώνεται στην Ανάσταση του Χριστού, 

η οποία καταξιώνει το θεολογικό περιεχόμενο του χριστιανισμού. Επομένως 

οτιδήποτε πλαισιώνει της τελετουργίες της Κυριακής ή θα αναφέρεται άμεσα 

στην Ανάσταση ή θα έχει έντονα χαρμόσυνο περιεχόμενο. Στο δεύτερο 

υπακούει ξεκάθαρα ο Ψαλμός 148 αφού παρουσιάζει έντονο αινετικό-

δοξαστικό περιεχόμενο: ο υμνωδός καλεί όλα τα δημιουργήματα να υμνήσουν 

τον Κύριο4. 

                                                
4 Χρ. Κοτόπουλος, Ο κοινωνικός ύμνος "Αινείτε τον Κύριον" (Ψαλμ. 148) Πέτρου Λαμπαδαρίου, διπλωματική 
εργασία, ΤΜΣ. ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 1992, σ. 24. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Θεολογία του Κοινωνικού ύμνου 
 

 1. Θεολογία της Θείας Κοινωνίας 

 Η θεολογία του κοινωνικού ύμνου ειναι η θεολογία της θείας Κοινωνίας. 

Για τον Κύριλλο Αλεξανδρείας η συμμετοχή στην θεία Κοινωνία είναι ομολογία 

της Αναστάσεως του Χριστού. Αυτό επιβεβαιώνεται απο την απαγγελία εκ 

μέρους του κλήρου τεσσάρων αναστασίμων τροπαρίων5: 

 

  Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι... 

  Φωτίζου, φωτίζου, η Νέα Ιερουσαλήμ... 

  Ώ θείας, ώ φίλης, ώ γλυκυτάτης σου φωνής... 

  Ώ Πάσχα το μέγα και ιερώτατον Χριστέ... 

 

 Στη θεία Λειτουργία οράται η Ανάσταση του Χριστού: Ανάστασιν 

Χριστού θεασάμενοι...Στην ευχαριστιακή Σύναξη ιερουργείται η Ανάσταση. Με 

τη μετάληψη των θείων Δώρων ιερουργείται η Ανάσταση του Χριστού διότι, 

"ανασταίνεται μέσα μας ο Χριστός, λαμπροφορώντας και αστράπτοντας τις 

αστραπές της αφθαρσίας και της θεότητος"6. 

 Με την θεία κοινωνία ο χριστιανός εκδηλώνει την βεβαιότητα ότι έχει 

με τον Κύριο απόλυτη εγγύτητα. Η ελληνική λέξη κοινωνία εκφράζει στην 

Καινή Διαθήκη την σχέση του χριστιανού με τον αληθινό θεό και την σχεση 

μεταξύ των χριστιανών. 

                                                
5 Γρηγόριος Ιερομόναχος, Η Θεία Λειτουργία. Σχόλια, Αθήνα 1982, σ. 372. 
6 Συμεών ο νέος θεολόγος, SC 104, 198. 
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 Η αναζήτηση της κοινωνίας με τον Θεό είναι δεδομένη στον άνθρωπο. Ο 

πόθος του ανθρώπου για ένωση και κοινωνία με τον Θεό εκφράζεται με τις 

διάφορες τελετές στις θρησκείες. 

 

 2. Η "κοινωνία" στην Παλαιά Διαθήκη 

 Στην Παλαιά Διαθήκη η ισραηλιτική λατρεία αντανακλά την ανάγκη 

συνάψεως κοινωνίας με τον Θεό. Αυτό εκφράζεται κυρίως με τις "ειρηνικές" 

θυσίες, κατά τις οποίες ένα μέρος του θυσιασθέντος ζώου ανήκει στον 

προσφέροντα την θυσία, με την βρώση του μέρους αυτού ο προσφέρων 

γίνεται δεκτός στο τραπέζι του Θεού. Έτσι η πράξη αυτή ονομάζεται "θυσία 

κοινωνίας"7. Όμως η Παλαιά Διαθήκη δεν μιλά ρητώς για κοινωνία με τον Θεό, 

αλλά μόνο για γεύμα "ενώπιον Θεού"8. 

 Η ανάγκη για κοινωνία με τον Θεό θα έμενε ανεκπλήρωτη για τον 

άνθρωπο, εάν ο ίδιος ο Θεός δεν πρότεινε τρόπο αμοιβαιότητας και κοινής 

ζωής Θεού και ανθρώπου. Έτσι με την Παλαιά Διαθήκη ο Γιαχβέ δημιουργεί 

τον Ισραήλ, αναλαμβάνει την προστασία του9, θέλει σχέση μαζί του10, και ζητά 

από τον Ισραήλ να του δώσει την καρδιά του11. Το σχέδιο αυτό της κοινωνίας 

Θεού και ανθρώπου, που προκύπτει από την Διαθήκη, αποκαλύπτεται στον 

τρόπο με τον οποίο ο Θεός πραγματώνει την πρωτοβουλία του: Έχει μακρές 

συνομιλίες με τον Μωϋσή12 όπως και το όνομα της "Σκηνής του Μαρτυρίου", 

όπου τον συναντά13. 

 Ο Νόμος, ο καταστατικός χάρτης της Διαθήκης, διδάσκει στον Ισραήλ τις 

ενέργειες του Θεού14. Διδάσκεται η υπακοή στον Νόμο, η παράδοση του 

ανθρώπου στον Θεό ώστε να διαπλαστεί από τις εντολές του, το οποίο 

                                                
7 Λευ 3. 
8 Εξ 18, 12 και 24, 11. 
9 Εξ. 23, 22 
10 Αμ 3, 2 
11 Ωσ 2, 16 
12 Εξ 19, 20-25, 24, 12-18. 
13 Εξ 33, 7-11. 
14 Δτ 24, 18, Λευ 19, 2. 
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σημαίνει συνάντηση και γνωριμία με τον Θεό15. Και αντιστρόφως, το να αγαπά 

κάποιος τον Θεό και να τον αναζητά σημαίνει τήρηση των εντολών του16. 

 Ο Ισραηλίτης ο οποίος ζει με πιστότητα στην Διαθήκη μπορεί να 

συναντήσει τον Θεό με τρόπο πιό εσωτερικό, με τις δύο μορφές προσευχής: 

στην αυθόρμητη εκδήλωση θαυμασμού και χαράς μπροστά στα θαυμάσια του 

Θεού, μιά εκδήλωση που προκαλεί την ευλογία, τον αίνο και την πράξη 

ευχαριστίας, και στην θερμή ικεσία για την αναζήτηση της παρουσίας του 

Θεού17, κάτι που και ο θάνατος να μη μπορεί να διακόψει18. 

 

 3. Η "κοινωνία" στην Καινή Διαθήκη 

 Στην Καινή Διαθήκη η κοινωνία με τον Θεό γίνεται πραγματικότητα στο 

πρόσωπο του Χριστού ο οποίος, με την γέννησή του από την Θεοτόκο, μετέχει 

στην ανθρώπινη φύση. Ακόμη και στο Πάθος του ο Χριστός19 δίνει στον 

άνθρωπο την δυνατότητα να γίνει "κοινωνός Θεού"20. 

 Η κοινωνία με τον Θεό βιώνεται στους κόλπους της Εκκλησίας. Από την 

αρχή της δραστηριότητάς του ο Χριστός παίρνει κοντά του τους δώδεκα 

μαθητές του, τους οποίους θέλει στενά αλληλέγγυους με την δική του 

αποστολή διδασκαλίας και ευσπλαγχνίας. Τους ζητά να συμμερίζονται τις 

θλίψεις του, ώστε να είναι άξιοι μαθητές του. Ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, ο 

βασιλιάς που γίνεται ένα με τον λαό του, ο οποίος ταυτόχρονα υπογραμμίζει 

την θεμελιώδη ενότητα των δύο εντολών της αγάπης21. 

 Η αδελφική σχέση των πρώτων χριστιανών προκύπτει από την κοινή 

πίστη τους στον Χριστό, από την επιθυμία τους να τον μιμηθούν, από την 

αγάπη τους σε Αυτόν, που συνεπάγεται απαραίτητα την αμοιβαία αγάπη τους: 

                                                
15 Ψλ 118: "Μακάριοι οἱ ἄμωμοι ἐν ὁδῷ οἱ πορευόμενοι ἐν νόμῳ Κυρίου. 2μακάριοι οἱ ἐξερευνῶντες τὰ μαρ-
τύρια αὐτοῦ· ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ἐκζητήσουσιν αὐτόν". 
16 Δτ 10, 12 εξ. 
17 Ψλ 41, 2-5, 62, 2-6. 
18 Ψλ 15, 9, 45, 16, 72, 24. 
19 Εβρ 2, 14. 
20 2 Πε 1, 4. 
21 Μτθ 22, 37. 
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δεν είχαν παρά "καρδίαν και ψυχήν μίαν"22. Αυτή η μεταξύ των χριστιανών 

κοινωνία πραγματοποιείται κατ' αρχήν στην κλάση του άρτου23. Εκφράζεται, 

στο εσωτερικό της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, με την κοινωνία των 

αγαθών24, έπειτα, ανάμεσα στις κοινότητες τις προερχόμενες από τον 

ειδωλολατρικό κόσμο, με την λογεία που συνιστά ο Απόστολος Παύλος25. Η 

υλική βοήθεια που προσφέρεται στους κήρυκες του Ευαγγελίου φανερώνει 

την κοινωνία αυτή, δινοντάς την τον χαρακτήρα της πνευματικής 

ευγνωμοσύνης26. Οι διωγμοί των χριστιανών συντελούν στην ενότητα των 

καρδιών τους27, όπως και η συμμετοχή στην διάδοση του Ευαγγελίου28. 

 Για τον Απόστολο Παύλο, ο πιστός που προσκολλάται στον Χριστό, με 

την πίστη και το βάπτισμα, συμμετέχει στα μυστήρια του29. Οι θλίψεις και ο 

θάνατος εξιμοιώνουν τον πιστό με το πάθος, τον θάνατο και την ανάσταση του 

Χριστού30. Η συμμετοχή στο ευχαριστιακό σώμα του Χριστού31 πραγματοποιεί 

την "κοινωνία ἐν τῷ Υἱῷ"32 και ταυτόχρονα την ένωση των μελών του 

Σώματος33. Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος επισφραγίζει την μεταξύ των 

πιστών εσωτερική κοινωνία34. 

 Για τον ευαγγελιστή Ιωάννη, οι μαθητές που δέχονται το άγγελμα του 

"Λογου της ζωής" έρχονται σε κοινωνία με τους μάρτυρές του, τους 

αποστόλους, και δια μέσου αυτών με τον Ιησού και τον Πατέρα35. Τελικά οι 

πιστοί, ενωμένοι μεταξύ τους, μένουν "ἐν τῇ ἀγάπῃ" του Πατρός και του Υιού, 

όπως ο Πατήρ και ο Υιός μένουν ο ένας "ἐν τῷ ἄλλῳ" και δεν υπάρχουν παρά 

                                                
22 Πραξ 4, 32. Πρβλ. ΛΒΘ, 573. 
23 Πραξ 2, 42. 
24 Πραξ 4, 32-5, 11. 
25 Β΄ Κορ 8-9, Ρωμ 12, 13. 
26 Γαλ 6, 6-Φιλ 2, 25. 
27 Β΄ Κορ 1, 7-Εβρ 10, 33-Α΄ Πε 4, 13. Πρβλ. ΛΒΘ, 573. 
28 Φιλ 1, 5. 
29 ΛΒΘ, 574. 
30 Β΄ Κορ 4, 14-Ρωμ 8, 17-Φιλ 3, 10 εξ-Α΄ Θεσ 4, 14. 
31 Α΄ Κορ 10, 16. 
32 Α΄ Κορ 1, 9 
33 Α΄ Κορ 10, 17. 
34 Β΄ Κορ 13, 13-Φιλ 2, 1. 
35 Α΄ Ιω 1, 3-2, 24. 
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ως ενότητα36. Η τήρηση των εντολών του Χριστού είναι η απόδειξη της 

επιθυμίας για την διαρκή κοινωνία με Αυτόν37. Πραγματοποιείται διά Αγίου 

Πνεύματος, με απαραίτητη τροφή τον ευχαριστιακό άρτο38. 

 Με τον τρόπο αυτό ο πιστός γεύεται από τον παρόντα βίο την αιώνια 

χαρά, γίνεται κοινωνός της δόξας του Θεού39, και ευρίσκεται πάντοτε πλησίον 

του Κυρίου, κατά το "πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα"40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                
36 Ιω 14, 20-15, 4-17, 20-Α΄ Ιω 4, 12. 
37 Ιω 14, 21-15, 10. 
38 Ιω 14, 17-Α΄ Ιω 2, 27-3, 24-4, 13. 
39 Α΄ Πε 5, 1. 
40 Α΄ Θεσ 4, 17. Βλ. και Ιω 17, 24. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Η περίοδος 1720-1770 στην ψαλτική τέχνη 
 

 1. Εισαγωγικό σχόλιο 

 Η περίοδος αυτή αρχίζει στην πραγματικότητα από ένα συμβατικό 

χρονικό σημείο, τη στιγμή δηλαδή που έχει συντελεστεί η πνευματική ή 

φυσική φθορά των μεγάλων μουσικών της προηγούμενης περιόδου. 

Ταυτόχρονα ωστόσο είναι μια καμπή, όπου νέα πρόσωπα και νέες τάσεις 

δημιουργούν, μια καινούργια διαφορετική πραγματικότητα. Το κυρίαρχο 

μουσικό υλικό είναι εκείνο της προηγούμενης περιόδου και η επιβολή του 

είναι σχεδόν ολοκληρωτική. Ωστόσο, από μια ίσως αντίθετη ροπή γίνεται 

επιστροφή απευθείας και στο παλαιότερο, πρωτότυπο υλικό. Τα παλαιά 

μουσικά χειρόγραφα ξανάρχονται στην επικαιρότητα και ή αντιγράφονται 

αυτούσια ή σταχυολογούνται, για να δώσουν τις ογκώδης μουσικές 

Ανθολογίες της εποχής, στις οποίες καταγράφονται δίπλα, και πριν από τα 

νεώτερα μέλη, όλα τα γνωστά των παλαιών μουσικών και δασκάλων. Παρ’ όλα 

αυτά το πνεύμα της αναδημιουργίας εξακολουθεί και παραμένει αρκετά 

ισχυρό, έτσι ώστε η περίοδος αυτή να φέρνει προς το τέλος της και πάλι όλα 

τα χαρακτηριστικά μιας νέας, επικείμενης ακμής41. 

 

 2. Παναγιώτης Χαλάτζογλου 

 Ως πρώτος μουσικός της περιόδου αυτής μνημονεύεται ο Παναγιώτης 

Χαλάτζογλου (+1748). Υπήρξε μαθητής του Δαμιανού Βατοπαιδινού ενώ 

αναφέρεται αρκετά νωρίς ως «πριμικήριος» (1703) και στη συνέχεια ως 

«δάσκαλος» της Μεγάλης Εκκλησίας. Το συνθετικό του έργο είναι 

                                                
41 Μ. Χατζηγιακουμής, Χειρόγραφα εκκλησιαστικής μουσικής 1453-1820, Αθήνα 1980, σ. 42. 
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περιορισμένο. Πρόκειται για έναν καλοφωνικό ειρμό και δυο κρατήματα σε 

ήχο πλ. α’ και βαρύ. Υπηρετεί καταρχήν ως λαμπαδάριος και στη συνέχεια ως 

πρωτοψάλτης τον πατριαρχικό ναό και εγκαινιάζει την μεγάλη περίοδο των 

λαμπαδαρίων και πρωτοψαλτών της Μεγάλης Εκκλησίας, οι οποίοι για έναν 

και πλέον αιώνα υπήρξαν ο καθοριστικός παράγοντας για την διαμόρφωση και 

εξέλιξη στη θεωρία και πράξη της εκκλησιαστικής μουσικής. Ταυτόχρονα, 

φαίνεται ότι ο Χαλάτζογλου δημιούργησε κατά τημ προφορική διδακτική και 

ψαλτική του παράδοση, τις νέες προϋποθέσεις για να διαμορφωθεί αυτό που 

λίγο αργότερα αποκαλείται «ύφος και προφορά της Μεγ. Του Χριστού 

Εκκλησίας», σε αντίθεση προς την ευρύτερη έννοια του παλαιότερου όρου 

«πολίτικον»42. 

 

 3. Ιωάννης Τραπεζούντιος 

 Μια άλλη κυρίαρχη μουσική μορφή της περιόδου αυτής είναι ο Ιωάννης 

Τραπεζούντιος δομέστιχος, λαμπαδάριος και στη συνέχεια πρωτοψάλτης της 

Μεγ. Εκκλησίας. Υπήρξε μαθητής του Παναγιώτη Χαλάτζογλου, συνεχίζοντας 

την παράδοση του διδασκάλου του. Το συνθετικό έργο του Ιωάννη υπήρξε 

πλούσιο. Από τα πολλά πρωτότυπα μέλη του περισσότερο γνωστά είναι ο 

πολυέλεος Δούλοι Κύριον σε ήχο α’ και δ’, τα κρατήματα στους καλοφωνικούς 

ειρμούς του Μπερεκέτη οι αργές δοξολογίες και τα αργά πασαπνοάρια του 

όρθρου. Ωστόσο το σημαντικότερο για τον Ιωάννη παραμένει η αποφασιστική 

συμβολή του στη διαμόρφωση της αναλυτικής γραφικής παράστασης των 

εκκλησιαστικών μελών και στη δημιουργία βασικών προϋποθέσεων που 

οδήγησαν αργότερα στην νέα γραφή. Έτσι ο Ιωάννης εγκαινιάζει την 

προσπάθεια για την αναλυτική απλούστευση της σημειογραφίας43. 

 

 

 

                                                
42 Ό. π., σ. 43. 
43 Ό. π., σ. 43. 
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 4. Δανιήλ Πρωτοψάλτης 

 Σχεδόν σύγχρονα με τον Ιωάννη Τραπεζούντιο δρα και ο Δανιήλ, 

δομέστιχος καταρχήν, λαμπαδάριος στη συνέχεια, και τέλος πρωτοψάλτης της 

Μεγάλης Εκκλησίας. Μολονότι η δραστηριότητα του, κυρίως η ψαλτική, 

συνεχίζεται μετά το 1770, εντούτοις το κύριο δημιουργικό του έργο 

συντελείται αυτή την περίοδο. Ως συνθέτης υπήρξε ο σημαντικότερος της 

περιόδου και γενικότερα από τους πιο ικανούς του 18ου αι. Υπήρξε μαθητής 

του Χαλάτζογλου ενώ η μουσική του έμπνευση φαίνεται ότι έμεινε αρκετά 

ανοιχτή στις εξωτερικές επιδράσεις του καιρού του44. 

 

 5. Κύριλλος Μαρμαρινός 

 Άλλος σημαντικός μουσικός της εποχής χωρίς να έχει άμεση σχέση με 

την πρακτική ψαλτική παράδοση της Μεγάλης Εκκλησίας είναι ο Κύριλλος 

Μαρμαρινός, μαθητής επίσης του Χαλάτζογλου. Διακρίνεται ως αξιόλογος και 

ικανός συνθέτης. Από τα πιο γνωστά μέλη του είναι ο πολυέλεος Δούλοι 

Κύριον σε ήχο βαρύ, οκτώ τιμιωτέρες κατ’ ήχο, τα έντεκα εωθινά, τα της 

λειτουργίας του Μ. Βασιλείου, ορισμένοι καλοφωνικοί ειρμοί, τα κοινωνικά 

(των Κυριακών της εβδομάδος και του ενιαυτού) και τα οκτώ χερουβικά κατ’ 

ήχο. Πέρα από το συνθετικό έργο ο Μαρμαρινός είναι και συγγραφέας ενός 

θεωρητικού εγχειριδίου με τον τίτλο «Εισαγωγή μουσικής κατ’ ερωτα-

πόκρισιν». Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά θεωρητικά εγχειρίδια των 

χρόνων της τουρκοκρατίας το οποίο αναφέρεται στον χαρακτήρα και στους 

ρυθμούς της αραβοπερσικής μουσικής45. 

 Κατά την επόμενη περίοδο, η οποία θεωρείται ως δεύτερη μεγάλη ακμή 

στην ψαλτική τέχνη, ανάμεσα στους εκφραστές της οποίας παραμένει και ο 

Δανιήλ, ως πρωτοψάλτης πλέον του πατριαρχικού ναού, ξεχωρίζουν μεγάλες 

μορφές μουσικών όπως ο Πέτρος Πελοποννήσιος, ο Πέτρος Βυζάντιος, 

                                                
44 Ό. π., σ. 43. 
45 Ό. π., σ. 44. 
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Ιάκωβος πρωτοψάλτης, ο Αναστάσιος Ραψανιώτης καθώς και ο Μελέτιος 

Σιναίτης ο Κρής. 

 

 6. Βίος και έργο του Δανιήλ Πρωτοψάλτου 

 Ο Δανιὴλ μαθήτευσε στον Παναγιώτη Χαλάτζογλου, συνέψαλλε με τον 

Ιωάννη τον Τραπεζούντιο, και ήταν ονομαστὸς μουσικός, σεμνυνόμενος για 

την καλλιφωνία και τον εύσχημο τρόπο της ψαλμωδίας του. 

 Δίδαξε στην Β´ μετὰ την άλωση εκκλησιαστικὴ μουσικὴ σχολὴ αντὶ 400 

γροσίων κατ᾽ έτος. Ήταν εγκρατὴς της εξωτερικής μουσικής, την οποία 

διδάχθηκε από τον περιώνυμο μουσικό της εποχής του Ζαχαρία χανενδὲ, ο 

οποίος μέλισε εκκλησιαστικά και ἀσιατικὰ άσματα, συνέταξε μάλιστα καὶ 

συλλογή αντιστοίχων ασμάτων με το όνομα Ευτέρπη. Στον Ζαχαρία ο Δανιὴλ 

αντεδίδαξε την εκκλησιαστικὴ μουσική. 

 Από τα πιο γνωστά του μέλη παραμένουν μια δοξολογία σε ήχο βαρύ 

επτάφωνο, ο πολυέλεος Δούλοι Κύριον σε ήχο δ’, τρία χερουβικά, τα 

κοινωνικά των κυριακών και του ενιαυτού, πολυάριθμα μαθήματα θεοτοκία, 

ορισμένα κρατήματα σε καλοφωνικούς ειρμούς, τα δογματικά της οκτωήχου, 

οκτώ κεκραγάρια κατ’ ‘ηχο και άλλα. Επιπλέον φέρεται ότι μελοποίησε πλήρες 

το Αναστασιματάριο. Απεβίωσε την 23η Δεκεμβρίου 1789. 

 Ο Χρύσανθος ο εκ Μαδύτων σημειώνει ότι ο Δανιήλ ήταν ευρηματικός 

μουσικός με βάθος και ποιότητα. Είχε δυνότητα στην χρήση των φθορών, 

επέμενε κατά κόρον στο μέλος τους46. 

 

 

 

 

 

 

                                                
46 Γ. Παπαδόπουλος, Συμβολαί εις την ιστορίαν της παρ' ημίν εκκλησιαστικής μουσικής, εν Αθήναις 1890, σσ. 
313-314. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Τροπική ανάλυση του Κοινωνικού 
 

 Το κοινωνικό του Δανιήλ είναι μελοποιημένο σε ήχο πλάγιο του 

τετάρτου. Σημειώνονται συνεργασίες υπομονάδων της διαπασών, τετραφω-

νιών και τριφωνιών, σε κάποια σημεία το μέλος αντιφωνεί, ενώ σε μία 

περίπτωση σημειώνεται μεταβολή κατ' ήχον. Στο τέλος το κοινωνικό έχει 

σύντομο κράτημα47. 

 

 1. Ο ήχος πλάγιος του τετάρτου κατά τον Χρύσανθο εκ Μαδύτων 

Μαρτυρία: ẅ     Ỳ”     Νη‘ 
Απήχημα: 

σύντομο: ŧŞчЛфчØ ŧŞ 
           ῡε            α         γι          ε 

αργοσύντομο:ŧŞч схЛ¿ тт¡! ç чØш¡с °øтчØ ŧŞ 
           ῡε           α        α         α         α     α              γι         ι         ι           ι        ε 
 

 Ο Πλάγιος του Τετάρτου είναι ο ήχος ο οποίος θεμελιώνεται στο ]εαγιε 

τό οποίο δείχνει ανάβαση και κατάβαση ενός μείζονος τόνου, ή δύο τόνων, 

                                                
47 Περί κρατημάτων βλ. ΕΜΜ. ΒΑΜΒΟΥΔΑΚΗ, «Τὰ ἐν τῇ βυζαντινῇ μουσικῇ κρατήματα», ΕΕΒΣ 10 (1933) 353-361, 
D. CONOMOS, Byzantine Trisagia and Cheroubika of the fourteenth and fifteenth centuries, Patriarchal Institute 
for Patristic Studies, Thessaloniki 1974, σ. 273-286. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ τοῦ ἐκ Μαδύτων, Θεωρητικὸν Μέγα, σ. 203, στὶς 
ὑποσημειώσεις, D. Touliatos, «The teretism tradition in ancient Greece and Byzantium», Proceedings of the 
International Music Symposium on Ancient, Byzantine and Contemporary Greek Music, Delphi, Greece, Sept. 
1986. Athens (Delphi European Cultural Center) 1996, 403-415. Συστηματικὴ ἐργασία γιὰ τὰ κρατήματα εἶναι ἡ 
διδακτορικὴ διατριβὴ τοῦ ΓΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, Τὰ κρατήματα στὴν ψαλτικὴ τέχνη, Ἀθήνα 2005. 
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μείζονος και ελάσσονος, ή ανάβαση τριών τόνων, μείζονος, ελάσσονος και 

ελαχίστου κ.λπ. 

 Έχει τέτοια βάση ώστε νά μπορεί να ανεβαίνει μέν επτά τόνους αλλά να 

κατεβαίνει μόνο τρείς τόνους. Τέσσερεις τόνους προς το οξύ φανερώνει τον 

Αγια, τρείς τόνους προς το βαρύ τον Νεαγιε. Τέτοιος τόνος είναι ο Νη. Άν έχει 

ίσον τον Γα, τότε τό μέλος οδεύει από τόν Γα ως τον Νη, δηλαδή δύο τόνους 

προς το οξύ δείχνει τον Βου καί όχι τον Κε, όπως στο «Ἰδού ὁ Νυμφίος» κ.λπ. 

 Ο Πλάγιος του Τετάρτου χρησιμοποιεί την κατα το διαπασών σύ-στημα 

διατονική κλίμακα, πολλές φορές όμως θέλει τον Ζω σέ ύφεση. Φθορά του 

Πλαγίου Τετάρτου είναι το σημείο , το οποίο τίθεται στον φθόγγο Νη. Στην 

επι το οξύ αντιφωνία του τίθεται τό σημείο . 

 Όταν ο ήχος έχει τον τόνο Γα, τότε τίθεται το  επι του Γα ο οποίος 

ονομάζεται πλέον Νη και παραλλαγίζεται τό μέλος απο τον Νη διότι 

μεταβάλλονται και τα διαστήματα. 

 Δεσπόζοντες φθόγγους στα στιχηραρικά και τα ειρμολογικά έχει τους 

Νη, Βου και Δι, διότι όταν αρχίζει ζητά μελωδία η οποία περι-στρέφεται περί 

τον Βου και στην συνέχεια επιστρέφει στην βάση του, άλλοτε θέλοντας νά 

οδεύσει προς το οξύ περιστρέφεται περί τον Δι ή ανεβαίνει έως και την ογδόη, 

καταλήγοντας ατελώς στον Δι και εντελώς στην βάση του. 

 Καταλήξεις ατελείς πραγματοποιεί στους Δι, Βου και Νη, εντελείς στον 

Νη, σπάνια στόν Δι, και τελικές στον Νη. 

 Το απήχημά του αρχίζει απο τον Νη και τελειώνει στον Νη. Όταν το 

μέλος σημειώνεται δίτονο, τότε ο προψαλλόμενος στίχος λήγει στον Βου, όταν 

το μέλος είναι τρίτονο ο στίχος λήγει στον Γα. 

 Ο Πλάγιος του Τετάρτου αρχίζει από τον Νη, ο δε προψαλλόμενος 

στίχος αρχίζει μέν από τον Δι αλλά καταλήγει στόν Νη. 

 Μεταβαίνοντας ο ήχος από τον Πρώτο ήχο και τον Πλάγιό του, καθώς 

και από τον Πλάγιο του Δευτέρου οι οποίοι έχουν βάση τον Πα, αρχίζει από 

τόνο πρός το βαρύ. Από τους εκ του Βου Δεύτερο και Τέταρτο αρχίζει κατά 
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διτονία πρός το βαρύ. Απο τον Τρίτο και τον εκ του Γα Βαρύ κατά τριτονία 

πρός το βαρύ. 

 Ο Πλάγιος του Τετάρτου διαφέρει από τους χρωματικούς και 

εναρμονίους ήχους κατά την κλίμακα, από τους διατονικούς κατά την βάση, 

κατά τους δεσπόζοντες φθόγγους και κατά τις καταλήξεις. 

 Το ήθος του Πλαγίου Τετάρτου κλίνει πρός το θελκτικό, το ηδο-νικό, το 

ελκυστικό στα πάθη, το τερπνό και το ευχάριστο. Για τον λόγο αυτό και τα 

τραγούδια της κωμωδίας εμελοποιούντο στον ήχο αυτό. Όταν το μέλος 

μετατίθεται στον Γα και ψάλλεται με αργό χρόνο, τότε το ήθος κλίνει πρός το 

σεμνό48. 

 

 2. Ανάλυση του Κοινωνικού 

 Το ποιητικό κείμενο του Κοινωνικού στην μελοποίηση 

  Αἰνεῖ- 

  Αἰνεῖτε τὸν Κυ- 

  τὸν Κυ- 

  τὸν Κύρι- 

  τὸν Κύριον 

  ἐκ τῶν οὐρα- 

  ἐκ τῶν οὐρανῶν 

  Κράτημα (Νε νε να) 

  Ἀλληλούϊ- 

  Ἀλληλούϊα 

 

 α. "Αἰνεῖτε...". Γραμμές 1-8 

 Γραμμές 1-4: Πρόκειται γιά εισαγωγικό μέρος το οποίο κινείται κυρίως 

στην τριφωνία του ήχου49. Ο μελοποιός δημιουργεί με την ομαλή μελωδική 

κίνηση, με το χρώμα του ήχου, την κατάλληλη κατανυκτική ατμόσφαιρα, χωρίς 
                                                
48 Χρυσάνθου του εκ Μαδύτων, Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής, Τεργέστη 1832, σσ.165-167. 
49 Περί τριφωνίας των ήχων, Κ. Ψάχος, Η παρασημαντική της Βυζαντινής Μουσικής, Αθήναι 1917, έκδ. με 
επιμέλεια Γ. Χατζηθεοδώρου, Αθήναι 1978, σσ. 137-138. 
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αιφνιδιασμούς, προετοιμάζοντας τους πιστούς για το σημαντικό γεγονός για 

το οποίο ψάλλεται το συγκεκριμένο μέλος, την συμμετοχή στην θ. κοινωνία50. 

 Γραμμές 1-2-3: Το μελος δείχνει αρχικά την υποφωνία της βάσεως, και 

αφού παρέλθει προσωρινά από την βάση σταθμεύει στην επιφωνία51 (κατά 

την νέα γραφή). Επιμένει στην διφωνία, με ποικιλματική ψαύση της 

τριφωνίας. Επιμένει στην τριφωνία, κινείται κυματοειδώς και στέκεται στην 

διφωνία με σκοπό να επιστρέψει καταληκτικώς (ατελής κατάληξη)52 στήν 

επιφωνία. 

 Γραμμές 3-4: Ανέρχεται στην διφωνία, εν συνεχείᾳ κατέρχεται 

σταδιακώς έως και την μεσότητα53 (Κε). Σταθμεύει στην υποφωνία, ανέρχεται 

και πάλιν στην διφωνία καταλήγοντας στην βάση του. 

 Γραμμές 4-5: Μετά το εισαγωγικό μέρος αρχίζει η εξέλιξη του μέλους. 

Δημιουργούνται διαφορετικές μελωδικές κινήσεις. Το μέλος κινείται 

κυματοειδώς, κατέρχεται στην μεσότητα, ανέρχεται στην βάση, διέρχεται 

παροδικώς από την μεσότητα, ανέρχεται στην βάση καί καταλήγει ατελώς 

στην μεσότητα (κατά την νέα γραφή). 

 Γραμμές 6-8: Επανέρχεται στην βάση, ανέρχεται στην τριφωνία, 

διέρχεται από την διφωνία, στέκεται στην επιφωνία και καταλήγει στην βάση 

(εντελής κατάληξη). 

 

 β. "τὸν Κύριον...". Γραμμές 8-17 

 Γραμμές 8-9: Για πρώτη φορά το μέλος ανέρχεται στην τετρα-φωνία54 

στην οποία και στέκεται με κυματοειδείς κινήσεις (κατωφερείς και 

ανωφερείς)55. 

                                                
50 Βλ. σχετικά, Α. Ευθυμιάδη, Υμνολόγιον Φωναίς Αισίαις, τόμ. γ΄, Θεία Λειτουργία, Θεσσαλονίκη 1978, σσ. 
398-399. 
51 Περί υποφωνίας και επιφωνίας βλ. πληθωρικά Αχ. Χαλδαιάκης, Ερμηνεία σύντομος εις την καθ' ημάς 
μουσικήν Παχωμίου Ρουσάνου, Αθήνα 2015. 
52 Περί καταλήξεων, Α. Ευθυμιάδη, Μαθήματα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, Θεσσαλονίκη 1972, σσ. 
351-352. 
53 Κ. Ψάχος, Η παρασημαντική, σ. 136, 
54 Ό. π., σ. 138. 
55 M. Alexandru, Eξηγήσεις και Μεταγραφές της βυζαντινής μουσικής. Σύντομη εισαγωγη στον προβλη-ματισμό 
τους, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 89. 
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 Γραμμές 9-10: Το μέλος δημιουργεί κατωφερή παλλιλογία56 επισ-

τρέφοντας στην βάση. 

 Γραμμές 10-11: Κινείται ανοδικώς προς την τετραφωνία, στέκεται 

παροδικώς στην τριφωνία, για να επανέλθει εντονώτερα στην τετρα-φωνία 

(Άγια). Μετα από ανωφερή ποικιλματική ψαύση της επταφωνίας (συνημμένης 

τριφωνίας της τετραφωνίας, Νη΄), το μέλος καταλήγει ατε-λώς στην μεσότητα 

του Άγια (διατονικό Νεχεανες, Βου). 

 Γραμμές 12-14α: Το μέλος κατέρχεται στην βάση του με μικρή 

παλλιλογία, επανέρχεται προσωρινά στην διφωνία, μέ μία όμοια παλλι-λογία 

επανέρχεται στην βάση, καταλήγοντας στην διφωνία. 

 Γραμμές 14β-17: Ανέρχεται στην τετραφωνία και στην συνέχεια άπτεται 

της επταφωνίας. Το μέλος κατέρχεται βηματικώς, σταθμεύει δια-δοχικώς στην 

μεσότητα της επταφωνίας (Κε), στην μεσότητα της μεσό-τητος (ή τριφωνία της 

βάσεως) (Γα), στην μεσότητα της μεσότητος της μεσότητος ή πλαγιότητα της 

μεσότητος της επταφωνίας (ή επιφωνία της βάσεως) (Πα). Ακολούθως 

ανέρχεται στην τετραφωνία της βάσεως (Δι), κατέρχεται στην μεσότητα (Βου) 

και τελικώς στην βάση του (Νη). 

 

 γ. "ἐκ τῶν οὐρανῶν". Γραμμές 17-24 

 Γραμμές 17-22: Υπάρχει κατ' αρχήν κορύφωση του μέλους, με την 

μεταφορά του στην αντιφωνία (άπτεται της τριφωνίας της αντιφωνίας), η 

οποία διαρκεί αρχικά έως το μέσον της γραμμής 19. Στην συνέχεια το μέλος 

μεταφέρεται στον Αγια, για να επανέλθει στην αντιφωνία (άπτεται της 

διφωνίας της αντιφωνίας). Στο δεύτερο μέρος της γραμμής 21 το μέλος 

μεταφέρεται στο σκληρό χρώμα με τον φθορισμό της τριφωνίας του Αγια. 

 Γραμμές 22-24: Το μέλος αποφθορίζεται μεταφερόμενο σε χαρακ-

τηριστικές μελωδικές γραμμές του Αγια. 

 

 
                                                
56 Χρυσάνθου του εκ Μαδύτων, Θεωρητικόν, σ. 187. 
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 δ. Κράτημα. Γραμμές 24-28 

 Γραμμές 24-28: Το μέλος επιμένει στον Αγια, έως και την γραμμή 28 

οπότε επιστρέφει στον Νεαγιε. 

 

 ε. "Ἀλληλούϊα". Γραμμές 29-33 

 Στις γραμμές 29-30 το μέλος ευρίσκεται κατ' αρχήν στον Αγια, 

σταθμεύοντας στην αντιφωνία της βάσεως ή και ως τριφωνια του Αγια (Νανα). 

Στις τελευταίες τρείς μελωδικές γραμμές καταλήγει στην βάση του ήχου. 

 

 στ. Ισοκράτημα 

 i. Γενικά περί ισοκρατήματος 

 Η λέξη Ισοκράτημα είναι σύνθετη αποτελούμενη απο τις λέξεις ἴσον και 

κρατῶ. Στην Ψαλτική Τέχνη χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει την συνοδεία 

του μέλους, με την έννοια της συνεχούς εκτελέσεως του τονικού κέντρου γύρω 

απο το οποίο δομείται η μελωδία57. 

 Η λέξη ίσον προέρχεται εκ του χαρακτήρος "ίσον" της παρα-σημαντικής 

της ψαλτικής. Το ίσον είναι το πρώτο και μοναδικό σημάδι της βυζαντινής 

σημειογραφίας, που χαρακτηρίζεται απο όλες τις Προ-θεωρίες της Παπαδικής 

ως "ἀρχή, μέση καὶ σύστημα πάντων τῶν σημα-δίων τῆς ψαλτικῆς τέχνης. 

Χωρὶς γὰρ τοῦ ἴσου οὖ κατωρθοῦται φωνή. Τὸ ἴσον δὲ λέγεται ἄφωνον, οὐχ 

ὅτι φωνὴν οὐκ ἔχει. Φωνεῖται μέν, οὖ μετρεῖται δέ. Και δια μεν οὐν πάσης τῆς 

ἰσότητος ψάλλεται τὸ ἴσον...". Από την ονομασία του χαρακτήρος "ίσον" 

προέρχεται και η ετυμολογία αλλά και η κυριολεκτική έννοια του όρου: η 

συνεχής φωνητικὴ επα-νάληψη, από τον κατάλληλο κάθε φορά φθόγγο του 

χαρακτήρος που ονομάζεται ίσον, είναι το κράτημα του ίσου, δηλαδή το 

ισοκράτημα58. 

                                                
57 Συναγωγή απόψεων των διαφόρων θεωρητικών περί του ισοκρατήματος βλ. Σ. Κανάκης, Τὸ μέγα 
«ἀλληλουϊάριο» τοῦ Νυμφίου. Ἀνάλυση καὶ ἰσοκρατηματικὴ πρακτική, Διπλωματική εργασία, Τμήμα 
Ποιμαντικής και Κοινωνικής θεολογίας ΑΠΘ, 2015, σσ. 59-71 
58 Λ. Αγγελόπουλος, "Ἡ τεχνική του ισοκρατήματος στη νεώτερη μουσική πράξη", Μουσικὸς Τόνος 31 (2004) 
55. 
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 Το ισοκράτημα θεμελιώνεται στις βάσεις των ήχων και αποτελεί 

στήριγμα της μελωδίας. Δεν είναι βέβαιος ο χρόνος της συστηματικής 

εμφανίσεως του ισοκρατήματος στην ψαλτική τέχνη, παρά το ότι η ύπαρξη 

των ισοκρατών επιβεβαιώνεται μέσα απο τα υστεροβυζαντινά μουσικά 

χειρόγραφα59. 

 

 3. Το ισοκράτημα στο Κοινωνικό του Δανιήλ 

 Στην περίπτωση του ισοκρατήματος το μέλος πρέπει να εξετάζεται 

κυρίως μακροδομικά ώστε να αποφεύγονται οι κάθετες αρμονικές συνη-

χήσεις και οι συγχορδίες, οι οποίες προκαλούν κατακερματισμό των 

μελωδικών φράσεων και ως εκ τούτου και αλλοίωση του ήθους ενὸς 

μαθήματος. Το ισοκράτημα αλλάζει εφ' όσον αλλάζει ο ήχος (συνερ-γαζόμενες 

διφωνίες, τριφωνίες, τετραφωνίες) και επιμένει με εκτενή μελωδική γραμμή. 

 Στην έναρξη του μαθήματος, έως και το μέσον της Γραμμής 1, στην 

πρώτη ατελή κατάληξη, το μέλος θα εκτελεσθεί άνευ ισοκρατήματος. το μέρος 

αυτό είναι εισαγωγικό και χρησιμοποιεί φθόγγους διαφορετικούς της βάσεως. 

 Από το μέσον της Γραμμής 1 θα εφαρμοσθεί ισοκράτημα στην βάση του 

μέλους (Νη), το οποίο θα διαρκέσει έως και το μέσον της Γραμμής 5. Στο 

δευτερο ήμισυ της γραμμής αυτής θα χρησιμοποιηθεί ο φθόγγος κάτω Κε, 

διότι δημιουργείται συμφωνία τριφωνίας Πα-κάτω Κε. 

 Από την Γραμμή 6 έως και το πρώτο μέρος της 19 το ισοκράτημα 

παραμένει στην βάση του διότι το μέλος φθάνει ως την τετραφωνία του 

Νεαγιε, με παροδικές μόνο ψαύσεις άλλων συμφωνιών60 (βλ. Γραμμές 11 και 

14). Από το τέλος της Γραμμής 17 έως και το μέσον της 19 το μέλος ανέρχεται 

στην αντιφωνία, οπότε και το ισοκράτημα παραμένει στην βάση του μέλους. 

                                                
59 Ε. Σπυράκου, Οι χοροί ψαλτών κατα την βυζαντινή παράδοση, Αθήνα 2008, σ. 152, και Γρ. Στάθη, Οι 
αναγραμματισμοί και τα μαθήματα της βυζαντινής μελοποιΐας, Αθήνα 1979, σσ. 28, 31, 36-37, 105.  
60 Περί συμφωνιών Κ. Ψάχος, Το οκτάηχον σύστημα της βυζαντινής μουσικής, Νεάπολις Κρήτης 1980, σσ. 63-
76, και Α. Ευθυμιάδης, σσ. 92-94. 
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 Από το μέσον της Γραμμής 19 έως και το μέσον της 20 το μέλος 

ανέρχεται στην τετραφωνία του και ως εκ τουτου και το ισοκράτημα θα 

μεταφερθεί στην βάση της τετραφωνίας , στον Αγια (Δι). 

 Από το μέσον της Γραμμής 20 έως και το μέσον της 21 το μέλος 

ανέρχεται στην αντιφωνία της βάσεως του, ετσι το ισοκράτημα θα είναι η 

βάση του μαθήματος ήτοι ο Νεαγιε (Νη). 

 Από το μέσον της Γραμμής 21 έως και την Γραμμή 25 το μέλος 

ευρίσκεται στον Αγια (τετραφωνία της βάσεως) και το ισοκράτημα ευρίσκεται 

στο ύψος αυτό (Αγια, Δι). 

 Από την Γραμμή 26 έως και την 30 το ισοκράτημα θα μεταφερθεί στην 

βάση του μέλους, τον Νεαγιε (Νη), παρά τα παροδικά περάσματα από τον 

Αγια. 

 Από το τέλος της Γραμμής 30 έως και το τέλος του μαθήματος, όπου 

δημιουργείται χαρακτηριστική οριστική καταληκτική φράση του πλαγίου 

τετάρτου, οι ισοκράτες θα συμψάλλουν με τους ψάλλοντες. 
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 
 

 Το Κοινωνικό "Αινείτε τον Κύριον" σε ήχο πλ. δ΄ του Δανιήλ Πρω-

τοψάλτου εντάσσεται στην μελοποιητική τάση του 18ου αιώνος και φαίνεται, 

κατά τον Μ. Χατζηγιακουμή, να έχει και εξωτερικές επιδρά-σεις, καθώς ο 

μελοποιός ήταν εγκρατής και της λογίας εξωτερικης μου-σικής. 

 Στην έναρξή του το μέλος κινείται στην τριφωνία του. Μετά το 

εισαγωγικό μέρος αρχίζει η εξέλιξη του μέλους. Ανέρχεται στην τετρα-φωνία 

στην οποία και στέκεται με κυματοειδείς κινήσεις. Το μέλος δημιουργεί 

κατωφερή παλλιλογία επιστρέφοντας στην βάση. Μετά από ανωφερή 

ποικιλματική ψαύση της επταφωνίας καταλήγει ατελώς στην μεσότητα του 

Άγια. Στην συνέχεια έχουμε την κορύφωση του μέλους, με την μεταφορά του 

στην αντιφωνία, ενώ στην εξέλιξή του μετα-φέρεται στο σκληρό χρώμα με τον 

φθορισμό της τριφωνίας του Αγια. Στο τέλος το μέλος αποφθορίζεται 

μεταφερόμενο σε χαρακτηριστικές μελωδικές γραμμές του Αγια. Τέλος το 

μέλος καταλήγει στην βάση του ήχου. 

 Το ισοκράτημα θα ακολουθήσει την εξέλιξη του μέλους, την σύζευξη 

των διαφόρων συμφωνιών. Παραμένει κυρίως στην βάση του μέλους και 

μεταβάλλεται μόνο σε περίπτωση θεμελιώσεως του μέλους σε ανώτερη ή 

κατώτερη βαθμίδα, εφ' όσον βέβαια το μέλος επιμένει σε εκτενή και 

χαρακτηριστική μελωδική φράση. 
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