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ιστορία και η θεολογία του δοξαστικου, ενώ στο δεύτερο πραγματοποιείται 
ανάλυση του δοξαστικού. 
 Ευχαριστώ τον π. Νεκτάριο Πάρη, επιβλέποντα καθηγητή της εργασίας 
μου, για την επιστημονική καθοδήγηση κατά την σύνταξή αλλά και για το 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΜΕΛΟΥ 

 
 α. Ιστορία του δοξαστικού 
 Το δοξαστικό "Των Αγίων Πατέρων ο χορός" είναι ποίημα του Μητρο-
πολίτη Γεωργίου Νικομηδείας (+880), ο οποίος ζει τον Θ΄ αιώνα. Ο Γεώργιος 
υπήρξε διάκονος και Χαρτοφύλακας της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και 
συνομιλητής του Πατριάρχη Φωτίου του Μεγάλου1. Ο Φώτιος είναι ο Πατρι-
άρχης ο οποίος απέστειλε τους Μεθόδιο και Κύριλλο για τον ευαγγελισμό των 
Σλάβων2. 
 Ο παλιότερος σλαβικός κώδικας που αφορά τα Μηναία (Εορτολόγιο) 
είναι αυτός του Κλήμεντος Αχρίδος (+916). Πιθανόν δε στον κώδικα αυτό να 
υπήρχε μεταφρασμένο το υπό εξέταση δοξαστικό3. 
 Το δοξαστικό αυτό έχει μελοποιηθεί από μελοποιούς όλων των περιό-
δων της βυζαντινής μελοποιΐας. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η μετάφ-
ραση και προσαρμογή του Manasij Pop Todorov, από την έκδοση του ιδίου το 
1940 και στην οποία μεταφέρει στα σλαβονικά το αργοσύντομο μέλος του 
Πέτρου Λαμπαδαρίου4, όπως αυτό αποτυπώνεται στην έκδοση του Βου-
κουρεστίου (1820). 
 
 i. Βιογραφικά των μελουργών 
 Πέτρος Λαμπαδάριος: Δομέστικος της Μεγάλης Εκκλησίας απὀ το 1764 
έως το 1771, λαμπαδάριος από το 1771 έως τον θάνατό του από πανώλη το 
17775. Από τις μεγαλύτερες μορφές στην ιστορία της ψαλτικής τέχνης, 
θεωρείται η τέταρτη πηγή της. Η παραγωγή του είναι εκπληκτική, τόσο σε 
όγκο όσο και ποιότητα. Το έργο του αποτελεί την σπονδυλική στήλη του 

                                                             

1 Περί Φωτίου, Π. Χρήστου, Εκκλησιαστική Γραμματολογία, τόμ. α΄, Θεσσαλονίκη 1984, σσ. 331-336. 
2 Α. Nikiforova, Από την ιστορία των Μηναίων στο Βυζάντιο: υμνογραφικά μνημεία Η΄-ΙΒ΄αι. από την συλλογή 
του μοναστηρίου της Αγ. Αικατερίνης στο όρος Σινά, Μόσχα 2012. 
3 R. Krivko, Κριτική μελέτη του κειμένου και της γλώσσας των σλαβονικών Μηναίων ΙΑ΄-ΙΔ΄αι., Μόσχα 2015, σ. 
661 
4 Μ. Teodorov, Psaltikien Mineinik, Sofia 1921. 
5 Χρυσάνθου του εκ Μαδύτων, Θεωρητικό Μέγα της μουσικής, Τεργέστη 1832, σ. 34. 
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σημερινού ρεπερτορίου της ψαλτικής τέχνης. Γνώριζε άριστα και την 
εξωτερική μουσική6. 
 
 Manasij Pop Todorov (1860-1938): Γεννήθηκε στο χωριό Sybaskoj κοντά 
στις Σέρρες. Αποφοίτησε από την ελληνική παιδαγωγική σχολή που είχε 
καθηγητές από την Γερμανία, μεταξύ άλλων μαθημάτων σπούδαζε και τη 
θεωρία της δυτικής μουσικής. Ξεκίνησε να εργάζεται ως δάσκαλος στην 
Κωνσταντινούπολη και αργότερα στις Σαράντα Εκκλησιές. Επισκέφτηκε το 
Άγιον Όρος και μελέτησε τα μουσικά χειρόγραφα. To 1892 υπηρέτησε ως 
ψάλτης και δάσκαλος στο Μπουργκάς. Από 1903 έως 1925 διετέλεσε 
καθηγητής στην Εκκλησιαστική Ακαδημία στη Σόφια. Εξέδωσε τα εξής ψαλτικά 
βιβλία: Αναστασιματάριον σε δυτικές νότες (1898), Ψαλτική Λειτουργία 1905, 
Σύντομον Αναστασιματάριον(1905), Ψαλτικόν Ευχολόγιον (1911), Ψαλτικόν 
Αναστασιματάριον–αργόν (1914), Ψαλτικός Όρθρος (1914), Ψαλτικόν Μηναί-
ον (1921), Ψαλτικόν Τριώδιον και Πεντικοστάριον (1922). Μέχρι σήμερα οι 
ψάλτες στη Βουλγαρία χρησιμοποιούν βιβλία με τις μελοποιήσεις του Manasij 
Pop Todorov7. 
 
 β. Θεολογικό περιεχόμενο του δοξαστικού 
 Τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ χορός 
 ἐκ τῶν τῆς οἰκουμένης περάτων συνδραμών 
 Πατρός, καὶ Υἱοῦ, καὶ Πνεύματος ἁγίου 
 μίαν οὐσίαν ἐδογμάτισε καὶ φύσιν, 
 καὶ τὸ μυστήριον τῆς θεολογίας τρανῶς παρέδωκε τῇ Ἐκκλησίᾳ· 
 οὓς εὐφημοῦντες ἐν πίστει, μακαρίσωμεν λέγοντες· 
 Ὦ θεία παρεμβολή, θεηγόροι ὁπλῖται, παρατάξεως Κυρίου, 
 ἀστέρες πολύφωτοι, τοῦ νοητοῦ στερεώματος, 
 τῆς μυστικῆς Σιὼν οἱ ἀκαθαίρετοι πύργοι, 
 τὰ μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου, τὰ πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου, 
 Νικαίας τὸ καύχημα, οἰκουμένης ἀγλάϊσμα, 
 ἐκτενῶς πρεσβεύσατε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν 
 

                                                             

6 Φ. Οικονόμου, Βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική και ψαλμωδία, Αίγιο 1992, σσ. 128-129. 
7 Ι. Borisov, Διάσημοι μουσικοδιδάσκαλοι και ψάλτες της ανατολικής ορθόδοξης εκκλησιαστικής μουσικής, 
Σόφια, Ιζκολυστβο, 2014. 
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 Το ιδιόμελο δοξαστικό αναφέρεται στους Πατέρες οι οποίοι συμμε-
τείχαν και εδογμάτισαν στις Οικουμενικές Συνόδους. Ψάλλεται τρείς φορές 
κατά την διάρκεια του εκκλησιαστικού έτους: 
 α. Την Κυριακή του Οκτωβρίου η οποία συμπίπτει μεταξύ ια΄ και ιζ΄ του 
μηνός, κατά την οποία τιμώνται οι Πατέρες της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου. Η 
Οικουμενική Σύνοδος συνήλθε στη Νίκαια της Βιθυνίας από τις 24 Σεπτεμ-
βρίου έως τις 13 Οκτωβρίου 787 μ.Χ., με πρωτοβουλία της αυτοκράτειρας 
Ειρήνης, η όποια ασκούσε χρέη αντιβασιλέως. Υπό την προεδρία του 
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Αγίου Ταρασίου συγκεντρώθηκαν 350 ορ-
θόδοξοι επίσκοποι, και σε αυτούς προστέθηκαν άλλοι δεκαεπτά ιεράρχες, οι 
όποιοι αποκήρυξαν την αίρεση των εικονομάχων. 
 β. Την Στ΄ Κυριακή μετά το Πάσχα, κατά την οποία τιμώνται οι 318 
Πατέρες της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, η οποία συνεκλήθη από τον Μέγα 
Κωνσταντίνο το 325 στη Νίκαια της Βιθυνίας και απεφάνθη ότι ο Χριστός είναι 
Θεός, ομοούσιος με τα άλλα δύο πρόσωπα της Τριαδικής Θεότητας. Συνέταξε 
επίσης Σύμβολο της Νίκαιας, καθιέρωσε τον όρο ομοούσιος και όρισε την ημε-
ρομηνία εορτασμού του Πάσχα. Το ποιητικό κείμενο του δοξαστικού αναφέρει 
"Νικαίας το καύχημα". Στις άλλες περιπτώσεις το κείμενο διαμορφώνεται σε 
"Εκκλησίας το καύχημα". 
 γ. Την Κυριακή του Ιουλίου η οποία συμπίπτει μεταξύ ιγ΄ και ιθ΄ του 
μηνός, κατά την οποία τιμώνται οι Πατέρες της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου. Η 
Σύνοδος συγκλήθηκε από τον Αυτοκράτορα Μαρκιανό και τη σύζυγό του, 
Αυγούστα Πουλχερία το 451 στη Χαλκηδόνα. Αποτελείτο από 650 επισκόπους 
και καταπολέμησε τη διδασκαλία του Μονοφυσιτισμού, η οποία, με πρω-
τεργάτη τον αρχιμανδρίτη Ευτυχή, δίδασκε ότι η θεία φύση του Χριστού 
απορρόφησε πλήρως την ανθρώπινη. 
 δ. Γενικά η Εκκλησία εορτάζει τους Αγίους Πατέρες σε διάφορες 
ημερομηνίες: 
 i. Την εβδόμη Κυριακή από του Πάσχα τους 318 Θεοφόρους Πατέρες της  
    Α΄ Οικουμενικής Συνόδου. 
 ii. Στις 22 Μαΐου τους 150 Πατέρες της Β΄ Οικουμενικής Συνόδου. 
 iii. Την 9η Σεπτεμβρίου τους 200 Πατέρες της Γ΄ Οικουμενικής Συνόδου. 
 iv. Στις 11 Ιουλίου τους 630 Πατέρες της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου. 
 v. Στις 25 Ιουλίου τους 165 Πατέρες της Ε΄ Οικουμενικής Συνόδου. 
 vi. Στις 14 Σεπτεμβρίου τους 170 Πατέρες της ΣΤ΄ Οικουμενικής Συνόδου. 
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 vii. Στις 11 Οκτωβρίου τους 367 Πατέρες της Ζ' Οικουμενικής Συνόδου. 
 viii. Στις 16 Ιουλίου τους Πατέρες των έξη πρώτων Οικουμενικών  
    Συνόδων8. 
 
 Οι Πατέρες είναι κυρίως οι επίσκοποι, αλλά και άλλοι κληρικοί, οι οποίοι 
συνέδραμαν στις Οικουμενικές Συνόδους από όλες τις χριστιανικές περιοχές. 
Το δοξαστικό αναφέρεται κατ' εξοχήν στα δογματικά θέματα της Α΄ Οικου-
μενικής Συνόδου, αλλά χρησιμοποιείται και για την υμνολόγηση των Πατέρων 
των άλλων δύο Συνόδων. 
 Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος εδογμάτισε για την θεότητα του Ιησού 
Χριστού, η οποία αμφισβητήθηκε από τον Άρειο, ο οποίος έλεγε ότι ο Χριστός 
είναι κτίσμα, χρησιμοποιώντας την φράση "ἦν ποτε, ὅτι οὐκ ἦν", δηλαδή ότι 
υπήρξε καιρός κατά τον οποίο ο Χριστός δεν υπήρχε, άρα δεν είναι Θεός, αλλά 
κοινός άνθρωπος. Η Σύνοδος αποφάνθηκε ότι ο Χριστός είναι Θεός, ομοούσιος 
με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα: "Πατρός, καὶ Υἱοῦ, καὶ Πνεύματος ἁγίου 
μίαν οὐσίαν ἐδογμάτισε καὶ φύσιν"9. 
 Έτσι οι Πατέρες της Α΄ Συνόδου ονομάζονται θεοφόροι, διότι μίλησαν 
για το ομοούσιο της τριαδικής θεότητας. Ευφημούνται από τους πιστούς και 
μακαρίζονται. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

8 Α. Παπαδόπουλος, Αγιολογία, Θεσσαλονίκη 1985, σσ. 112-113. 
9 Ι. Φουντούλης, Λογική λατρεία, Αθήνα 1997, σσ. 121-125. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΜΕΛΟΥ 
 

 α. Μέθοδος αναλύσεως 
 Θα πρέπει να σημειωθεί εξ αρχής ότι το σλαβικό μουσικό κείμενο 
διαφοροποιείται σε πολλά σημεία από το αντίστοιχο ελληνικό, όχι στην ουσία 
του, λόγω της μεταφράσεως του. Στην πραγματικότητα είναι μία προσπάθεια 
προσαρμογής του σλαβικού κειμένου στο κλασσικό μέλος. 
 'Ετσι στα μουσικορητορικά σχήματα 2-3: 
 το ελληνικό κείμενο: ἐκ τῶν τῆς οἰκουμένης περάτων συνδραμών, 
 μεταφέρεται ως:  ἐκ τῶν περάτων τῆς οἰκουμένης συνδραμών 
 
 Μεταγραμματισμός 
 Στην αντιπαραβολή των πηγών ο μεταγραμματισμός του ίσου καί των 
εμφώνων σημαδίων της μεσοβυζαντινής σημειογραφίας γίνεται στο πεντά-
γραμμο με το κλειδί του Fa της τρίτης γραμμής, προς οπτική διευκόλυνση της 
σγκρίσεως με τις πηγές της Νέας Μεθόδου, προβάλλοντας συγχρόνως καί τις 
θεωρητικές βάσεις της παλαιάς οκταηχίας, ως προς την τοποθέτησή τους στο 
πεντάγραμμο. 
 Μεταγραμματισμός (μεσοβυζαντινή εξηγητική σημειογραφία): Ακολου-
θείται το μοντέλο του μεταγραμματισμού τύπου Β, ο οποίος προσεγγίζει 
αποκλειστικώς την ποσοτική διάσταση της δομής του μέλους καί μόνο. Με-
ταγραμματίζεται μόνο η μετροφωνική δομή του μέλους, μόνο τα ύψη, τα 
οποία είναι καταγεγραμμένα με το ίσον καί τα ἔμφωνα σημάδια της πρότυπης 
γραφής. Οι μεταγραμματισμοί σε καμμία περίπτωση δεν χρησιμεύουν ως 
παρτιτούρες για την μουσική εκτέλεση κομματιών. 
 Οι λεγόμενες αργίες: η διπλή ( ), οι δύο απόστροφοι ή σύνδεσμοι 
( ) και το κράτημα ( ), μεταγραμματίζονται συμβατικώς ως νότες 
χωρίς γέμισμα ( ) (ολόκληρα). 
 Το ίσον και τα έμφωνα σημάδια μεταφέρονται με μαυρισμένες νότες 
χωρίς ουρές ( ). 
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 Το μικρόν κλάσμα ( ) (τζάκισμα) ἀποδίδεται με μία μικρή οριζόντια 
γραμμή πάνω σε μαυρισμένη νότα ( ), έχοντας, σύμφωνα με την Παπαδική, 
μισή αργία. 
 Η απόστροφος (σώμα) που προηγείται του ελαφρού (πνεύμα) ( ) 
αποδίδεται συμβατικώς με μικρή, περασματική νότα μέσα σε παρένθεση  
(πρόκειται για πρόγονο του συνεχούς ελαφρού της Νέας Μεθόδου). 
 Κυρίως κατά την μεταβυζαντινή εποχή παρατηρείται η χρήση ενός 
μικρού ίσου (με ή χωρίς γοργό) ( ) ή, σπανιότερα, μιάς αποστρόφου, σε 
σημεία όπου το κείμενο έχει διπλό ή τριπλό σύμφωνο. Αυτά τα σημάδια 
μπορούν να μεταγραμματιστούν ως αποτζιατούρες ( )10. 
 δ. Σχηματική μεταγραφή (αναλυτική νεοβυζαντινή σημειογραφία): 
Μεταγράφονται σχηματικώς στο πεντάγραμμο η βασική μορφή της μελωδίας, 
δηλαδή τα ύψη και οι διάρκειες11. 
 
 β. Ο ήχος πλ. δ΄ κατά τόν Χρύσανθο 

 Μαρτυρία: ẅ     Ỳ”     Νη‘ 
 Απήχημα: 

σύντομο: ŧŞчЛфчØ ŧŞ 
           ῡε            α         γι          ε 

αργοσύντομο:ŧŞчс хЛ¿т т¡!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 Νεαγιε 
τό οποίο δείχνει ανάβαση και κατάβαση ενός μείζονος τόνου, ή δύο τόνων, 
μείζονος και ελάσσονος, ή ανάβαση τριών τόνων, μείζονος, ελάσσονος και 
ελαχίστου κ.λπ12. 

                                                             

10 Μ. Αλεξάνδρου, Εξηγήσεις και Μεταγραφές της βυζαντινής μουσικής. Σύντομη εισαγωγή στον προβλη-
ματισμό τους, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 79. 
11 Ό. π., σσ. 80-89. 
12 Χρυσάνθου του εκ Μαδύτων, Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής, Τεργέστη 1832, σσ.165-167. 
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 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 
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 ηδονικό, 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 
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μετατίθεται στον Γα και ψάλλεται με αργό χρόνο, τότε το ήθος κλίνει πρός το 
σεμνό. 
 
 γ. Ανάλυση του ιδιομέλου 
 i. Το ποιητικό κείμενο του ιδιομέλου 
 Το ποιητικό κείμενο του δοξαστικού χωρίζεται σε τέσσερεις (4) 
περιόδους και εικοσιδύο (22) κώλα-κόμματα. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

Γεωργίου Νικομηδείας. Δόξα... Ἦχος πλ. δ' 
 Τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ χορός, ἐκ τῶν τῆς οἰκουμένης περάτων συνδραμών, Πατρός, καὶ Υἱοῦ, 
καὶ Πνεύματος ἁγίου, μίαν οὐσίαν ἐδογμάτισε καὶ φύσιν, καὶ τὸ μυστήριον τῆς θεολογίας, τρανῶς 
παρέδωκε τῇ Ἐκκλησίᾳ· οὓς εὐφημοῦντες ἐν πίστει, μακαρίσωμεν λέγοντες· Ὦ θεία παρεμβολή, 
θεηγόροι ὁπλῖται, παρατάξεως Κυρίου, ἀστέρες πολύφωτοι, τοῦ νοητοῦ στερεώματος, τῆς μυστικῆς 
Σιὼν οἱ ἀκαθαίρετοι πύργοι, τὰ μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου, τὰ πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου, 
Νικαίας τὸ καύχημα, οἰκουμένης ἀγλάϊσμα, ἐκτενῶς πρεσβεύσατε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 
 

ΣΛΑΒΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 
Слава, глас 8. Георгия Никомидийскаго: 

Святых отцев лик, от конец вселенныя стекшийся, / Отца, и Сына, и Духа Святаго, Едино 
Существо научиша и Естество, / и тайну Богословия ясно предаша Церкви; / ихже, похваляюще 
верою, ублажим, глаголюще: / о Божественный полче, Богоглаголивии оружницы ополчения 
Господня, / звезды многосветлыя мысленныя тверди, / таинственнаго Сиона необоримии 
столпи, / миродохновеннии цвети райстии, / всезлатая уста Слова, / Никейская похвало, 
вселенныя украшение, / прилежно молитеся о душах наших. 

 
 

ΚΩΛΑ-ΚΟΜΜΑΤΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΥΛΛΑΒΩΝ 
ΣΛΑΒΙΚΟ  
ΚΕΙΜΕΝΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΥΛΛΑΒΩΝ 

1. Τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ χορός 10 Святых отцев лик, 5 
2. ἐκ τῶν τῆς οἰκουμένης 7 от конец вселенныя 7 
3. περάτων συνδραμών 6 (от конец) стекшийся 6 
4. Πατρός, καὶ Υἱοῦ, καὶ Πνεύματος 

ἁγίου 
12  Отца, и Сына, и Духа Святаго, 11 

5. μίαν οὐσίαν ἐδογμάτισε καὶ φύσιν, 13 Едино Существо научиша и 
Естество, 

14 

6. καὶ τὸ μυστήριον τῆς θεολογίας, 12 и тайну Богословия 8 
7. τρανῶς παρέδωκε τῇ Ἐκκλησίᾳ· 11 ясно предаша Церкви;  7 
8. οὓς εὐφημοῦντες ἐν πίστει, 8 ихже, похваляюще верою, 10 
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9. μακαρίσωμεν λέγοντες· 8 ублажим, глаголюще: 7 
10.  Ὦ θεία παρεμβολή, 7 о Божественный полче, 7 
11. θεηγόροι ὁπλῖται, 7 Богоглаголивии оружницы 11 
12. παρατάξεως Κυρίου, 8 ополчения Господня,  8 
13. ἀστέρες πολύφωτοι, 7 звезды многосветлыя 7 
14. τοῦ νοητοῦ στερεώματος, 9 мысленныя тверди, 6 
15. τῆς μυστικῆς Σιὼν 6 таинственнаго Сиона 8 
16.  οἱ ἀκαθαίρετοι πύργοι, 8 необоримии столпи, 8 
17. τὰ μυρίπνοα ἄνθη τοῦ 

Παραδείσου, 
12 миродохновеннии цвети 

райстии, 
12 

18. τὰ πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου, 10 всезлатая уста Слова, 8 
19. Νικαίας τὸ καύχημα, 7 Никейская похвало,  7 
20. οἰκουμένης ἀγλάϊσμα, 8 вселенныя украшение, 9 
21. ἐκτενῶς πρεσβεύσατε, 7 прилежно молитеся 7 
22. ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 7 о душах наших. 5 

 
 ii. Τροπική ανάλυση του ιδιομέλου 
 Τῶν ἁγίων Πατέρων ὁ χορός-Святых отцев лик, 
 Στην ελληνικη εκδοχή το μέλος ανέρχεται κατ΄ αρχήν στην διφωνία του, 
στην συνέχεια στην τετραφωνία για να καταλήξει ατελώς στην διφωνία 
πραγματοποιώντας κατιούσα τριφωνική κίνηση Κε-Βου. Το σλαβικό μέλος 
ανέρχεται στην τετραφωνία για να καταλήξει ατελώς στην διφωνία (Βου). Η 
διαφοροποίηση οφείλεται στο μικρότερο κείμενο της σλαβικής εκδοχής το 
οποίο αποτελείται από 5 συλλαβές σε αντίθεση με το εκτενέστερο ελληνικό 
(10 συλλαβές)13. 
 
 ἐκ τῶν τῆς οἰκουμένης-от конец вселенныя 
 Το ελληνικό μέλος καταλήγει ξανά στην διφωνία (Βου) ενώ το σλαβικό 
στην βάση του μέλους (Νη). 
 
 περάτων συνδραμών-стекшийся 
 Και στις δύο εκδοχές το μέλος πραγματοποιεί κατάληξη στην βάση του 
μέλους (Νη) με την χαρακτηριστική καταληκτική μελωδική κίνηση του πλαγίου 
τετάρτου (θέση κατιόντος λυγίσματος). 
 
 Πατρός, καὶ Υἱοῦ, καὶ Πνεύματος ἁγίου-Отца, и Сына, и Духа Святаго, 

                                                             

13 Περί διαιρέσεως των ήχων, Κ. Ψάχος, Η παρασημαντική της βυζαντινής μουσικής, Αθήνα 1917, σσ. 135-142. 
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 Το μέλος και στις δύο εκδοχές κινείται κατ'  αρχήν κυματοειδώς μεταξύ 
τετραφωνίας και διφωνίας για να καταλήξει ατελώς στην διφωνία πραγματο-
ποιώντας κατιούσα τριφωνική κίνηση Κε-Βου. 
 
 μίαν οὐσίαν ἐδογμάτισε καὶ φύσιν. Едино Существо научиша и Естество 
 Στην ελληνική εκδοχή το μέλος αφού σταθμεύσει προσωρινώς στην 
διφωνία και στην τετραφωνία καταλήγει στην βάση του με κίνηση κατιόντος 
λυγίσματος. Στην σλαβική εκδοχή κινείται κυματοειδώς μεταξύ τετραφωνίας 
και διφωνίας για νά καταλήξει στην βάση του με κίνηση κατιόντος λυγίσματος. 
 
 καὶ τὸ μυστήριον τῆς θεολογίας-и тайну Богословия 
 Στην ελληνική εκδοχή το μέλος αφού διέλθει από την τετραφωνία 
καταλήγει ατελώς στην διφωνία. Στην σλαβική εκδοχή ανέρχεται στην τετρα-
φωνία και καταλήγει μεν στην διφωνία αλλά με κατιούσα τριφωνική κίνηση 
Κε-Βου. 
 
 τρανῶς παρέδωκε τῇ Ἐκκλησίᾳ-ясно предаша Церкви; 
 Και στις δυο εκδοχές το μέλος κινείται κατ' αρχήν κυματοειδώς για να 
καταλήξει στην βάση του με κίνηση κατιόντος λυγίσματος. 
 
 οὓς εὐφημοῦντες ἐν πίστει,-ихже, похваляюще верою, 
 Και στις δύο εκδοχές το μέλος ανέρχεται και επιμένει στην τετραφωνία, 
στον ήχο Αγια. Στο ελληνικό μέλος σημειώνεται ανάλυση των συνδέσμων και 
στο σλαβικό του κατιόντος κλάσματος. 
 
 μακαρίσωμεν λέγοντες·-ублажим, глаголюще 
 Και στις δύο εκδοχές το μέλος διέρχεται παροδικώς από την τετραφωνία 
για νά καταλήξει στην βάση του με κίνηση κατιόντος λυγίσματος. 
 
 Ὦ θεία παρεμβολή,-о Божественный полче, 
 Το ελληνικό μέλος κινείται κυματοειδώς για να καταλήξει στην 
τετραφωνία, ενώ το σλαβικό διέρχεται παροδικώς από την τετραφωνία για να 
καταλήξει ατελώς στην διφωνία. 
 
 θεηγόροι ὁπλῖται,-Богоглаголивии оружницы 
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 Στην ελληνική εκδοχή το μέλος αφού διέλθει από την τετραφωνία 
καταλήγει ατελώς στην διφωνία. Στην σλαβική εκδοχή ανέρχεται στην 
τετραφωνία και καταλήγει μεν στην διφωνία αλλά με κατιούσα τριφωνική 
κίνηση Κε-Βου. 
 
 παρατάξεως Κυρίου,-ополчения Господня, 
 Και στις δύο εκδοχές το μέλος πραγματοποιεί εντελή κατάληξη στην 
βάση του με γραμμές ανιόντος και κατιόντος λυγίσματος. 
 
 ἀστέρες πολύφωτοι,-звезды многосветлыя 
 Και στις δύο εκδοχές το μέλος ανέρχεται και επιμένει στην τετραφωνία, 
στον ήχο Αγια. Στην σλαβική εκδοχή σημειώνονται αναλύσεις του ανιόντος 
κλάσματος και της εγχρόνου πεταστής. 
 
 τοῦ νοητοῦ στερεώματος,-мысленныя тверди, 
 Και στις δύο εκδοχές το μέλος πραγματοποιεί εντελή κατάληξη στην 
βάση του με γραμμή κατιόντος λυγίσματος. 
 
 τῆς μυστικῆς Σιὼν-таинственнаго Сиона 
 Και στις δύο εκδοχές το μέλος σταθμεύει κατ΄ αρχήν στην επιφωνία για 
να καταλήξει στην βάση του με μελωδική κίνηση αργού λυγίσματος. Η δεύτερη 
μελωδική κίνηση χρησιμοποιείται πληθωρικά στους Νανα ήχους (γ΄, βαρύ και 
πλ. δ΄ εκ του Γα). 
 
 οἱ ἀκαθαίρετοι πύργοι,-необоримии столпи, 
 Και στις δύο εκδοχές το μέλος πραγματοποιεί εντελή κατάληξη στην 
βάση του με γραμμή κατιόντος λυγίσματος. 
 
 τὰ μυρίπνοα ἄνθη τοῦ Παραδείσου,-миродохновеннии цвети райстии, 
 Και στις δύο εκδοχές το μέλος ανέρχεται στην τετραφωνία, η οποία 
φθοριζόμενη ποιεί μέλος σκληρό χρωματικό ενώ στο τέλος αποφθοριζόμενο 
κατέρχεται στην μεσότητα της τετραφωνίας δημιουργώντας τριφωνική κίνηση 
Κε-Βου. 
 
 τὰ πάγχρυσα στόματα τοῦ Λόγου,-всезлатая уста Слова, 
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 Και στις δύο εκδοχές το μέλος πραγματοποιεί εντελή κατάληξη στην 
βάση του με γραμμή κατιόντος λυγίσματος. 
 
 Νικαίας τὸ καύχημα,-Никейская похвало, 
 Και στις εκδοχές το μέλος κινείται κυματοειδώς για να καταλήξει στην 
μέν ελληνική εκδοχή στην διφωνία, στην δε σλαβική στην τετραφωνία. 
 
 οἰκουμένης ἀγλάϊσμα,-вселенныя украшение, 
 Και στις δύο εκδοχές το μέλος πραγματοποιεί εντελή κατάληξη στην 
βάση του με γραμμή κατιόντος λυγίσματος. Στην σλαβική εκδοχή το λύγισμα 
παρουσιάζεται συντετμημένο. Η τελευταία συντετμημένη μελωδική γραμμή 
χρησιμοποιείται πληθωρικά στον βαρύ εκ του Γα ήχο. 
 
 ἐκτενῶς πρεσβεύσατε,-прилежно молитеся 
 Και στις δύο εκδοχές το μέλος ανέρχεται και επιμένει στην τετραφωνία, 
στον ήχο Αγια. Στην σλαβική εκδοχή σημειώνονται αναλύσεις κατ' αρχήν της 
συνθέσεως υψηλής-κεντημάτων-ψηφιστού και στην συνέχεια της εγχρόνου 
πεταστής. 
 
 ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.-о душах наших. 
 Και στις δύο εκδοχές το μέλος πραγματοποιεί τελική κατάληξη στην 
βάση του με γραμμή κατιόντος λυγίσματος. 
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ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ 
 

 Το Δοξαστικό "Των αγίων πατέρων ο χορός", το οποίο ψάλλεται τρείς 
φορές κατά την διάρκεια του εκκλησιαστικού έτους αποτελεί ποίημα του 
Γεωργίου Νικομηδείας. Το τροπάριο μεταφράζεται πιθανότατα κατά τα τέλη 
του Θ΄ ή αρχές του Ι΄ αιώνος στα σλαβικά. 
 Το δοξαστικό έτυχε μελοποήσεως σε όλες τις μελοποιητικές περιόδους 
της βυζαντινής μουσικής. Την τελική του μορφή, στο αργοσύντομο στιχη-
ραρικό μέλος, θα την λάβει κατά την περίοδο των εξηγήσεων, από τον 
περιώνυμο Πέτρο Λαμπαδάριο. Αυτό το μέλος χρησιμοποιείται βασικά μέχρι 
σήμερα, λαμβάνοντας ασφαλώς και διάφορες μελικές μορφές λόγω των 
διαφόρων διασκευών. 
 Ο βούλγαρος μουσικός Manasij Pop Todorov, μεταφέρει στα σλαβονικά 
το αργοσύντομο μέλος του Πέτρου Λαμπαδαρίου, όπως αυτό αποτυπώνεται 
στην έκδοση του Βουκουρεστίου (1820). Το μέλος αυτό χρησιμοποιείται, σε 
όσες σλαβόφωνες Εκκλησίες χρησιμοποιούν την βυζαντινή μουσική, αυθεν-
τικό, χωρίς διασκευές. 
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