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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 
 

 Η δοξολογία αποτελεί κομβικό σημείο της ακολουθίας του Όρθρου και 
έχει δύο μορφές, η μεγάλη δοξολογία ψάλλεται κατά τις Κυριακές, μεγάλες 
εορτές και στις ακολουθίες των εορταζομένων αγίων, ενώ η μικρή αναγινώ-
σκεται κατά τις μη εορτάσιμες ημέρες. 
 Άνκαι η δοξολογία φαίνεται να υπάρχει από τα πρώϊμα χρόνια της 
Εκκλησίας, η πρώτη μελοποίησή της πραγματοποιείται μόλις το 1620 από τον 
επίσκοπο Ραιδεστού και Πανίου Μελχισεδέκ ενώ πρώτος μελοποιός πλήρους 
σειράς δοξολογιών στούς οκτώ ήχους είναι ο Μπαλάσιος ο ιερεύς και Νομο-
φύλαξ (Β΄ήμισυ ΙΖ΄ αιώνος). 
 Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η δοξολογία σε μελοποίηση του 
Πρωτοψάλτου της Μεγάλης Εκκλησίας Γεωργίου Βιολάκη σε ήχο πλάγιο του 
πρώτου πεντάφωνο, μία από τις μελωδικότατες δοξολογίες που μας άφησε ο 
μουσικώτατος Πρωτοψάλτης 
 Η παρούσα εργασία αποτελείται από τρία Κεφάλαια. Στο Α΄ Κεφάλαιο 
παρουσιάζεται η ιστορία και το θεολογικό περιεχόμενο της δοξολογίας, ενώ στο 
Β΄ η γενική θεωρία του πλαγίου πρώτου ήχου. Στο Γ΄ Κεφάλαιο πραγματο-
ποιείται τροπική ανάλυση επιλεγμένων στίχων δοξολογίας. 
 Ευχαριστώ τον επιβλέποντα π. Νεκτάριο Πάρη, αναπληρωτή Καθηγητή, 
για την βοήθειά για την καθοδήγηση κατά την διάρκεια της εκπονήσεως της 
παρούσης εργασίας, όπως και στον συνεπιβλέποντα αναπληρωτή Καθηγητή κ. 
Αθανάσιο Ζέρβα για την συμπαράσταση  και για κάθε βοήθεια που μου 
προσέφερε. 

 
 

Παναγιώτης Γρηγοριάδης 
18 Αυγούστου 2017 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
Ιστορία και θεολογία της Δοξολογίας 

 
 1.΄Υμνολογικά 

 Ο καινοδιαθηκικός ύμνος "Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν 

ἀνθρώποις εὐδοκία"1 αποτελεί το προοίμιο της μεγάλης δοξολογίας, που 

ψάλλεται στο τέλος του όρθρου. Η δοξολογία, που ο ποιητής της είναι 

άγνωστος, αναφέρεται από τον άγιο Αθανάσιο2 και από τον άγιο Ιωάννη τον 

Χρυσόστομο3, από τον δεύτερο ως ύμνος χρησιμοποιούμενος στις ορθρινές 

μοναχικές ακολουθίες. Από αλεξανδρινό κώδικα η δοξολογία αναφέρεται 

σχεδόν με την σημερινή της μορφή4. Μένει άγνωστο το ποιός ποιητής έχει 

γράψει την Δοξολογία. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αναφέρει οτι η 

δοξολογία ψαλλόταν στις Ορθρινές πρωινές ακολουθίες. Απο Αλεξανδρινό 

κώδικα αναφέρεται σχεδόν με τη σημερινή της μορφή. 

 Πρώτη μελοποίηση μεγάλης δοξολογίας έχουμε γύρω στο 1620 απο τον 

επίσκοπο Ραιδεστού Μελχισεδέκ, ενώ πρώτος μελοποιός δοξολογιών και στους 

8 ήχους είναι ο Μπαλάσιος ο Νομοφύλακας. Το κείμενο της δοξολογίας 

αποτελείται απο 15 στίχους, οι οποίοι χωρίζονται σε 3 ενότητες. Η πρώτη 

ενότητα (στιχ.1-6) έχει δοξολογικό χαρακτήρα και περιεχόμενο. Η δεύτερη 

ενότητα (στιχ.7-9) έχει ευχολογικό και η τρίτη (στιχ.10-15) παρακλητικό 

περιεχόμενο5. 

 Η δοξολογία είναι ένας ύμνος που δημιουργήθηκε με το συγκερασμό 

διαφόρων προτάσεων και στίχων απο την Αγία Γραφή, Καινή και Παλαιά 

Διαθήκη και ιδιαίτερα απο τους ψαλμούς. 

 

                                                
1 Λκ. 2, 14. 
2 Μ. Αθανάσιος, Περί παρθενίας, PG 28, 276. 
3 Ιω. Χρυσόστομος, Εις το Κατά Ματθαίον, 68, 3, PG 58, 644. 
4 Αλ. Κορακίδης, Ο αγγελικός ύμνος, Αθήνα 1984, σ. 149. 
5 Γ. Βεργωτής, Λεξικό λειτουργικών και τελετουργικών όρων, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 40 
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 2. Εξέλιξη της δοξολογίας 

 Κατ' αρχήν χρησιμοποιήθηκε ως ο ύμνος των Αγγέλων, όπου εμφανί-

ζεται στο κείμενο του Ευαγγελιστή Λουκά (2, 14). Με αυτήν τη μορφή το 

βρίσκουμε στο κείμενο των Αποστολικών Διαταγών τοποθετημένο στη Θεία 

Λειτουργία μετά το "Εις Άγιος". Στην ίδια πηγή σε άλλο σημείο βρίσκουμε τον 

ύμνο εξελιγμένο σχεδόν στη σημερινή του εποχή, ως ύμνο τριαδικό (Κεφάλαιο 

47, 48, Βιβλίο 7)6. 

 Ένα άλλο βασικό στοιχείο του περιεχομένου της δοξολογίας είναι η 

αναφορά στο φως, το υλικό αρχικά, και το Πνευματικό στη συνέχεια με κατά-

ληξη τον ίδιο τον Χριστό που είναι το φως το Αληθινό. Ήδη έγινε προα-

ναγγελία για τον Χριστό ως φως με την εκφώνηση "Την Θεοτόκον και Μητέρα 

του φωτός", πριν την ψαλμωδία της Θ' Ωδής και με τα φωταγωγικά. 

 Η δοξολογία παλαιότερα ψαλλόταν σχεδόν συγχρόνως πριν την ανα-

τολή των πρώτων ακτίνων του ηλίου. Η αναφορά στο φως το υλικό έχει και 

έναν χαρακτήρα αναγγελίας της έναρξης της ημέρας. Απο τους στίχους της 

δοξολογίας όπως η αναφορά κατευθύνεται στο πρόσωπο του Χριστού7. 

 Εξ' άλλου, όπως και στον Εσπερινό, ψάλλουμε τον Λυχνικό Ύμνο "Φως 

Ιλαρόν", με εμφανή τη μετάβαση απο το υλικό φως στο πρόσωπο του Χριστού. 

Στην ακολουθία του εσπερινού διαγράφεται μια λύπη για το φως που απέρχεται 

και μια αγωνία για τη νύχτα που έρχεται, με πνευματικές αναγωγές. Αντίθετα 

στον Όρθρο στο σημείο της Δοξολογίας φαίνεται καθαρά η Χαρά της Εκκλη-

σίας, γιατί ήρθε το φως το υλικό ως προάγγελος του Πνευματικού φωτός του 

Χριστού8. 

 Η δοξολογία ψάλλεται στο τέλος του Όρθρου, λίγο πριν την έναρξη της 

Θείας Λειτουργίας, διότι ευθύς αμέσως στη Θεία Λειτουργία θα δούμε να 

εκτυλίσσεται το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου, που έγινε ευδοκία του 

Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. 

 Πριν τη δοξολογία, υμνήσαμε τον Θεό με τους ψαλμούς των Αίνων, το 

ίδιο και στη δοξολογία υμνούμε τον Τριαδικό Θεό και έπειτα στη Θεία 

                                                
6 Κ. Καραϊσαρίδης, Αναβαθμοί λειτουργικής ζωής, Θεσσαλονίκη 2007, σ. 272. 
7 Ό. π., σ. 273. 
8 Ό. π., σσ. 273-274. 
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Λειτουργία μέσα απο τη Θεία Κοινωνία θα μπούμε και πάλι κάτω απο το 

στοργικό βλέμμα του Πατρός και θα ενδυναμωθούμε με την ζωοποιό χάρη του 

Παναγίου Πνεύματος9. 

 

 3. Θεολογικό περιεχόμενο 

α. Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς, Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς 

εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. 

 Υπενθυμίζεται η πρώτη μέρα της δημιουργίας του κόσμου. Έτσι τα μέλη 

της Εκκλησίας παρουσιάζονται ενώπιον του Θεού-Δημιουργού μετά την πάρο-

δο του νυκτερινού σκότους. Με την ψαλμώδηση της δοξολογίας ομολογείται 

ότι το φως είναι ένα εξαίσιο δημιούργημα του Θεού10, ενώ ταυτόχρονα διατυ-

πώνεται η πεποίθηση της όλης δημιουργίας από τον Θεό11. 

 Το Δόξα εν υψίστοις Θεώ εψάλη από τους αγγέλους κατά την νύκτα της 

Γεννήσεως του Χριστού12, η οποία έφερε και διατηρεί την ειρήνη στον κόσμο13. 

 Η Γέννηση του Χριστού υπήρξε ευδοκία του Θεού προς τον άνθρωπο 

αλλά και ευδοκία μεταξύ των ανθρώπων14. 

 

β. Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, 

εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν. 

 Ο στίχος αυτός συνδέεται με τον προηγούμενο και είναι άμεση συνέπεια 

εκείνου. Οι πιστοί απευθύνονται προς τον Θεό, τον Δημιουργό του φωτός και 

φωτοδότη του διπλού φωτός. Φέρνουν στην μνήμη τους το γεγονός της 

ενανθρωπήσεως του Χριστού, την οποίαν ύμνησαν οι άγγελοι. Τώρα οι πιστοί 

καλούνται να υμνήσουν τον αυτουργόν των μεγάλων δωρεών15. 

 

γ. Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ 

μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, 

                                                
9 Ό. π., σσ. 273-274. 
10 Γεν. 1, 3. 
11 Σ. Παπακώστας, Δοξολογία, Αθήναι 1962, σσ. 57-58. 
12 Λκ. 2, 13-14. 
13 Βλ. σχετικά, Σ. Παπακώστας, σσ. 71-81. 
14 Ό. π., σσ. 82-89. 
15 Ό. π., σσ. 93-102. 
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 Ο στίχος αυτός αποτελεί προσφώνηση προς τα τρία πρόσωπα της Αγίας 

Τριάδος, τα οποία αναφέρονται ονομαστικώς. Το έργο της Δημιουργίας και 

αναδημιουργίας είναι της Αγίας Τριάδος, και για το λόγο αυτό της ανήκει δοξο-

λογία. Ο Θεός είναι ο μόνος Κύριος και βασιλεύς και φιλόστοργος πατέρας16. 

 

δ. Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν 

ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου. 

 Αφού στους πρώτους στίχους εξυμνήθηκε ο Τριαδικός Θεός, ο δημι-

ουργός του υλικού και του πνευματικού φωτός, η Εκκλησία απευθύνεται με τον 

τέταρτο στίχο προς τον Ιησούν Χριστόν με την προσφώνηση «Κύριε ο Θεός. Ο 

Χριστός είναι αληθινός Θεός, είναι ο αμνός του Θεού. Αντιπαραβάλεται με τον 

γήϊνο αμνό ο οποίος έσωσε τους Ισραηλίτες από την φαραωνική δουλεία17. 

Αντιστοίχως ο ουράνιος αμνός σώζει τον κόσμο από την δουλεία της αμαρτίας 

και αυτό αποτελεί μέγα γεγονός18. 

 

ε. Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, 

καὶ ἐλέησον ἡμᾶς. 

 Ο πέμπτος στίχος αποτελεί συνέχεια του τετάρτου, κυρίως διότι εκφρά-

ζει την συνέχεια και τον στενό σύνδεσμο των γεγονότων μετά την ενανθρώ-

πηση του Λόγου του Θεού. Ο Χριστός ανελήφθη και εκάθισε στα δεξιά του 

Πατέρα19, είναι ο αιώνιος αρχιερέας ο οποίος μεσιτεύει υπέρ του κόσμου, 

πράγμα το οποίο βεβαιώνει ο παρών στίχος της δοξολογίας20. 

 

στ. Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς 

δόξαν Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν. 

 Ο Μεσίτης Χριστός είναι ο μόνος άγιος και ο μόνος ισχυρός προ-

στάτης21. Τα λόγια αυτά ανήκουν στον απόστολο Παύλο, ο οποίος στην Προς 

Φιλιππισίους επιστολή του σημειώνει ότι ο Θεός υπερύψωσε τον Χριστό και 

                                                
16 Ό. π., σσ. 105-110. 
17 Ησ. 53, 7. 
18 Παπακώστας, σσ. 113-127. 
19 Μρκ. 16, 19, Πράξ. 7, 55-56. 
20 Ό. π., σσ. 131-135. 
21 Ό. π., σσ. 139-142. 
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του εχάρισε το υπέρ παν όνομα, ώστε στο όνομά του θα καμφθεί κάθε γόνατο 

και θα τον προσκυνήσουν λατρευτικώς οι άγγελοι, οι άνθρωποι αλλά και οι 

ευρισκόμενοι στα καταχθόνια και οι πάντες θα υποκλιθούν μπροστά στο 

μεγαλείο του22. 

 

ζ. Καθ’ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς 

τὸν αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

 Ο παρών στίχος προέρχεται από τους Ψαλμούς και με αυτόν η Εκκλησία 

δίνει μία διαβεβαίωση και μία υπόσχεση. Εκφράζει την ευγνωμοσύνη της που 

προέρχεται από την συναίσθηση του μεγάλου αγαθού που παρέχεται, του θείου 

ελέους. Έτσι υπόσχεται ότι θα ευλογεί συνεχώς τον δωρεοδότη Θεό. Με την 

καταληκτική φράση «καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος» εκφράζεται η πίστη για την 

αιώνια ζωή, την Βασιλεία του Θεού23. 

 

η. Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἀναμαρτήτους 

φυλαχθῆναι ἡμᾶς. 

 Πρόκειται για αίτηση προς τον Θεό. Ο κύριος τόνος των προσευχών της 

Εκκλησίας είναι ικετευτικός, διότι οι πιστοί ζουν επί της γης και οι ανάγκες 

τους είναι πολλές και κυρίως ψυχικές. Έχουμε στον στίχο αυτό παράκληση 

ώστε να διαφυλαχθούν οι πιστοί από την αμαρτία η οποία είναι ολέθρια. Κάθε 

ημέρα της ζωής των ανθρώπων έχει ιδιαίτερη αξία, διότι όσο μικρή και να είναι, 

και από αυτήν εξαρτάται η αιωνιότητά μας24. 

 

θ. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ  

δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. 

 Ο στίχος προέρχεται από τον Δανιήλ25 και υπενθυμίζει στους 

χριστιανούς τους τρεις παίδες στην κάμινο, οι οποίοι είναι υπόδειγμα σταθερής 

πίστεως προς τον Θεό26. 

                                                
22 Φιλιππ. 2, 8-11. 
23 Παπακώστας, σσ. 145-155. 
24 Ό. π., σσ. 159-163. 
25 Δανιήλ 1, 4-6, 17-20, 2, 48-49. 
26 Παπακώστας, σσ. 167-173. 
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ι. Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. 

 Ο παρών στίχος προέρχεται από τον 32ο Ψαλμό, ο οποίος είναι ψαλμός 

ελπίδας. Ζητείται το έλεος του Θεού, η χριστιανική ελπίδα δεν είναι απατηλή 

ελπίδα αλλά ελπίδα ασφαλής και βεβαία27. Ασφαλής ελπίδα είναι ο ίδιος ο 

Χριστός. Ο χριστιανός δεν ελπίζει σε κανένα μάταιο πράγμα, σε κανένα 

αστήρικτο και αβάσιμο, αλλά σε όσα βεβαιώνει ο Θεός με υπόσχεση και όρκο 

απαράβατο28. 

 

ια. Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε. δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου (γ'). 

 Στον στίχο αυτό εναλλάσσονται η αίτηση και η ελπίδα. Αυτός φαίνεται 

να είναι ο λόγος για τον οποίο επαναλαμβάνεται τρεις φορές από τους χορούς 

των ψαλτών. Ο στίχος προέρχεται από τον Άμωμο (Ψαλμ. 118). Ο φωτιζόμενος 

άνθρωπος είναι βαθύτατα εντυπωσιασμένος από τον νόμο του Θεού, από την 

αγαθότητα του Νομοθέτη. Ο στίχος αποτελεί επιτομή της χριστιανικής ηθικής, 

είναι αίτηση για φωτισμό ώστε να κατανοηθεί ο νόμος του Θεού. Ο Θεός είναι 

άξιος εγκωμίων και λατρείας29. 

 

ιβ. Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν, ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ, Ἐγὼ εἶπα· 

Κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι. 

 Είναι οι πρώτες λέξεις της προσευχής του Μωυσή, ανδρός θεοπνεύστου 

και θεόπτη, ο οποίος δοκίμασε πολλές και μεγάλες θλίψεις και περιπέτειες. Είχε 

σοφία και μόρφωση, έλαβε αποκαλύψεις και επιτέλεσε μεγάλα έργα. Επομένως 

είναι προσευχή ανθρώπου πού περιέκλειε στον εαυτό του και συγκεφαλαίωνε 

την ιστορία κάθε ανθρώπου αλλά ολόκληρου λαού, του Ισραήλ. Ασφαλής 

καταφυγή του Ισραήλ υπήρξε ο Θεός. Καταφυγή και σωτηρία των χριστιανών 

είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου30. 

 

ιγ. Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, 

ὅτι σὺ εἶ ὁ Θεός μου. 

                                                
27 Εβρ. 6, 17-18. 
28 Παπακώστας, σ. 183. Πρβλ. Ψαλμ. 32, 20-21. 
29 Ό. π., σσ. 189-193. 
30 Ό. π., σσ. 197-206. 
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 Ο στίχος ανήκει στον 142ο Ψαλμό (στ. 9-10). Μετά την άφεση και την 

θεραπεία χρειάζεται σταθερή εφραμογή του θείου θελήματος. ¨Ετσι χρειάζεται 

τόνωση του πιστού, αφού η εφαρμογή του θείου θελήματος είναι κατόρθωμα 

ανώτερο των ανθρωπίνων δυνάμεων. Έτσι απαιτείται καταφυγή στον Θεό. 

Κύριο αίτημα του πιστού είναι το να εφαρμόζει το θέλημα του Θεού31. 

 

ιδ. Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. 

 Είναι ο 10ος στίχος του 35ου Ψαλμού. Ο πιστός ζητά «την οδό στην 

οποία θα πορευθεί» αφού μακρυά από τον Θεό υπάρχει ολίσθημα, ταλαιπωρία 

και συντρίμια. Έτσι καταφεύγει στον Θεό ώστε να διδαχθεί τον τρόπο 

εφαρμογής του θεϊκού θελήματος. Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής και της 

πνευματικής ζωής, η πηγή της αιωνίου ζωής32. 

 

ιε. Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε. 

 Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατός, ἐλέησον ἡμᾶς. 

 Πρόκειται για τον 11ο στίχο του 35ου Ψαλμού ο οποίος συνδυάζεται με 

τον τρσάγιο ύμνο. Ο στίχος είναι συνέχεια του προηγουμένου. Αφού ο Θεός 

είναι πηγή της ζωής και μόνο με το δικό του φως θα δούμε το απρόσιτον φως, 

του απευθύνεται δέηση με την οποία ζητείται παράταση του ελέους του σε 

όσους τον γνωρίζουν. Ο κάθε πιστός δέεται και υπέρ των άλλων. Ο θεός είναι ο 

μόνος άγιος, είναι παντοδύναμος και αθάνατος ο μόνος ο οποίος μπορεί να 

δώσει το έλεος στον κόσμο33. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 Ό. π., σσ. 209-211. 
32 Ό. π., σσ. 215-223. 
33 Ό. π., σσ. 227-230. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
Θεωρητικά του πλ. α΄ ήχου 

 
 1. Ο Ήχος πλάγιος του Πρώτου κατά τον Χρύσανθο 
  τον εκ Μαδύτων 

 
 α. Στιχηραρικά μέλη (Ήχος Πλάγιος του Πρώτου Τριφωνών) 
 

 Μαρτυρία:  
 

 Απήχημα:  
 

 Ο Πλάγιος του Πρώτου είναι ο ήχος ο οποίος θεμελιώνεται τέσσερεις 

τόνους χαμηλότερα από το ίσον του Πρώτου, αν βέβαια το ίσον του Πρώτου 

είναι ο Κε. Απηχείται με το α]εα]ες. Ο Πλάγιος του Πρώτου πρέπει να έχει 

τέτοιο ίσο ώστε να έχει την δυνατότητα να ανεβαίνει επτά τόνους και να δείχνει 

τον Πρώτο ήχο κατά τέσσερεις τόνους υψηλότερο επί το οξύ Και αυτό το ίσον 

είναι ο Πα, ο οποίος είναι βάση των παπαδικών και στιχηραρικών μελών του 

Πλαγίου Πρώτου. Τα ειρμολογικά του ήχου αυτού έχουν βάση τον Κε με την 

φθορά του Πα34. 

 Ο Πλάγιος του Πρώτου απηχείται με το α]εα]ες, το οποίον δείχνει 

ανάβαση και κατάβαση δύο τόνων, ελάσσονος και ελαχίστου. 

 Ο ήχος αυτός δεν χρειάζεται προσλαμβανόμενο φθόγγο προς το βαρύ, 

αλλά μετράται με τα υπέρ αυτόν διατονικά διαστήματα. 

 Ο Πλάγιος του Πρώτου μεταχειρίζεται την κατά το διαπασών σύστημα 

διατονική κλίμακα. Πολλές φορές όμως ο ήχος θέλει τον Ζω ελκόμενο προς το 

βαρύ, τεταρτημόριο του μείζονος τόνου, έτσι χρησιμοποιεί και μία μικτή εκ 

διατονικού και εναρμονίου γένους κλίμακα. 

                                                
34 Χρύσανθος, Θεωρητικόν Μέγα, σσ. 156-159. 
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Πα Βου Γα Δι, Κε  Νη΄ Πα΄ 

 
Φθορά του Πλαγίου Πρώτου στην περίπτωση αυτή είναι το , το οποίον 

τίθεται στον Ζω΄ και τον ζητά εν υφέσει. Όταν βέβαια χρησιμοποιεί την 

διατονική κλίμακα, τότε τίθεται το  επί του Πα. 

 Δεσπόζοντες φθόγγοι στο στιχηραρικό και παπαδικό μέλος έχει τους 

Πα, Δι, Κε, οπότε και ακούεται και η ύφεση του Ζω΄. Στο ειρμολογικό μέλος 

δεσπόζοντες φθόγγοι είναι οι Κε και Νη΄, ο Ζω΄ είναι φυσικός. 

 Καταλήξεις στα στιχηραρικά και παπαδικά πραγματοποιούνται ατελείς 

στους Δι, Κε, εντελείς και τελικές στον Πα. Στα ειρμολογικά ατελείς στον Νη΄, 

εντελείς στον Κε και τελικές στον Πα και στον Κε. Όταν στα ειρμολογικά 

έχομε κατάληξη στον Πα, αυτή πραγματοποιείται από τον φυσικό Κε και όχι 

από τον Κε ως Πα. 

 Ο Πλάγιος τοῦ Πρώτου διαφέρει από τον Πρώτο ήχο εις το ότι έχει 

μεγαλύτερη έκταση προς το οξύ και μικρότερη προς το βαρύ. Οι δύο ήχοι έχουν 

επίσης διαφορετικούς δεσπόζοντες φθόγγους και διαφορετικές ατελείς 

καταλήξεις. 

 Το ήθος του Πλαγίου Πρώτου κλίνει προς το φιλοικτίρμον και θρηνώ-

δες στο στιχηραρικό και παπαδικό μέλος. Στο ειρμολογικό μέλος κλίνει προς το 

διεγερτικόν και χορευτικόν στην σύντομη χρονική αγωγή και προς το χαύνον 

στην αργή χρονική αγωγή. Το θρηνητικό ήθος φαίνεται στα μεγαλυνάρια «Ἡ 

ζωή ἐν τάφω» και «Ἄξιόν ἐστι», το φιλοικτίρμον στο «Σωτῆρι Θεῶ» και 

«Χαίροις ἀσκητικῶν», το χορευτικό στο «Πάσχα ἱερόν» το οποῖο έχει σύντομη 

χρονική αγωγή και το χαύνον στις καταβασίες που ψάλλονται σε αργό χρόνο. 

 

 β. Ειρμολογικά μέλη 
 (Ήχος Πλάγιος του Πρώτου Τετράφωνος) 
 

 Μαρτυρία:  
 

Απήχημα:  
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 Κλίμακα: Άνκαι είναι πλάγιος ήχος, δεν κινείται σε όλη την έκταση της 
κλίμακάς του. 

 

 
 

 Ο Ζω΄ είναι φυσικός. 

 Δεσπόζοντες φθόγγοι: Ο Κε, Νη΄, Πα΄. 

 Έλξεις: Σταθμεύει στην διφωνία του, στον Νη΄, έχοντας τον Ζω΄ με 

δίεση και τον Πα΄ με ύφεση. Ο άνω Γα΄ εγγιζόμενος είναι με ύφεση. 

 Καταλήξεις: Ατελείς στον Νη΄ και στον Πα΄, τελικές στον Κε. 

  

 2. Πλάγιος του Πρώτου δίφωνος 

 Παραλλήλως ο ήχος στην μορφὴ αυτή παρουσιάζεται και ως δίφωνος με 

τον άνω Πα΄ εν υφέσει. Στην περίπτωση αυτή ονομάζεται Νάος διότι έχει ως 

χαρακτηριστικό την επί του διφώνου του Νανα χρωματική διφωνία35. Άν στο 

μέλος δεσπόζει ο Νη΄ και το μέλος περιστρέφεται σε αυτόν, τότε ο Πα΄ 

ευρίσκεται πάντοτε εν υφέσει, αν όμως το μέλος σταθμεύει στον Πα΄ ή ο 

φθόγγος αυτός δεσπόζει τότε είναι φυσικός36. 

 

 3. Πλάγιος του Πρώτου τετράφωνος 

 Ακόμα ο πλάγιος του πρώτου συμπεριφέρεται και ως τετράφωνος, ενώ 

δηλαδή ευρίσκεται σε συνεχή αναφορά προς την βάση του, τον Πα, τόσο οι 

προτασσόμενοι στίχοι όσο και τα τροπάρια καταλήγουν στην τετραφωνία του, 

στον Κε37. Ο Ζω΄ κατά την άνοδο είναι φυσικός, ενώ κατά την κάθοδο 

ευρίσκεται εν υφέσει, όπως επίσης και εάν το μέλος φθάνει έως αυτόν και 

επιστρέφει προς τον Κε. Το τελευταίο αυτό είναι και το βασικό του γνώρισμα 

έναντι του πρώτου τετραφώνου, ο οποίος χρησιμοποιεί τον Ζω΄ του μαλακού 

διατόνου και τον εν υφέσει Ζω΄ κατά την κάθοδό του στον Πα του πλαγίου 

πρώτου38. 

                                                
35 Σ. Καράς, Θεωρητικὸν α΄, σσ. 320-321. 
36 Ό. π. 
37 Π. χ. το αυτόμελο "Χαίροις ἀσκητικῶν". 
38 Σ. Καράς, Θεωρητικὸν α΄, σ. 301. Πρβλ. Μ. Μαυροειδής, σσ. 123-124. 
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 4. Πλάγιος του Πρώτου Re Μinore 

 Η κλίμακα με Ζω΄ ύφεση αντιστοιχεί με την ευρωπαϊκή Ρε ελάσσονα ή 

αρμονική, η οποία, είναι παμφιλικόν μέλος, με αντίστοιχο αραβοπερσικό το 

buselik από Πα39. Στην εξωτερική αυτή εκδοχή του πλαγίου του πρώτου έχει 

μελοποιήσει λειτουργικά ο Γεώργιος Κανελλίδης40. Έχουν επίσης καταγραφεί 

διακονικές και ιερατικές εκφωνήσεις41. 

 

 5. Πλάγιος του Πρώτου με καταλήξεις στον Κάτω Κε 

 Σε κάποια μέλη οι ενδιάμεσες και οι τελικές καταλήξεις πραγματο-

ποιούνται στον κάτω Κε. Τέτοια μέλη είναι το Αξιόν εστιν του Ανθίμου αρχι-

διακόνου42, οι δοξολογίες των Κοσμά Μαδυτινού43, Φωτεινού Διονυσάκη44, 

Χαραλάμπους Παπανικολάου45, Γαβριήλ Κουντιάδου46, και Νικολάου Ιωαννί-

δου47. 

 

 6. Ἦχος Πλάγιος του Πρώτου πεντάφωνος (acem) 

 Ο πλάγιος του πρώτου εμφανίζεται και ως πεντάφωνος, με μόνιμη 

ύφεση στον Ζω΄ (acem), με τον Βου όμως να κινείται διατονικώς. Ο όρος 

πεντάφωνος δηλώνει ότι το μέλος επιμένει συστηματικώς πέντε φωνές πάνω 

από την βάση του48. 

 Ο Μιχαήλ Χατζηαθανασίου συνέθεσε Λειτουργικά και Άξιόν εστιν με 

συνδυασμό του Ζω΄(acem) και Βου (kurdi)49. Στην περίπτωση αυτή το μέλος 

λαμβάνει την ονομασία του από την μόνιμη ύφεση στους φθόγγους Βου (kurdi) 

                                                
39 Περί ελασσόνων  κλιμάκων, Α. Αμαραντίδης, Το τονικό μουσικό σύστημα, Αθήνα 1987, σσ. 
100-101. Περί του δρόμου buselik, Μ. Μαυροειδής, σσ. 245-246, και Κ. Ψάχος, Το οκτάηχον 
σύστημα, σ. 98. 
40 Α. Καραμάνης, Νέα Μουσικὴ Συλλογή, τόμ. β΄, Θεία Λειτουργία, Ἀθῆναι 1955, σσ. 180-181, 
καὶ Ἐκδόσεις Ζωῆς, Μουσικὸς Πανδέκτης, τόμ. δ΄, Θεία Λειτουργία, Ἀθῆναι 1968 σσ. 174-176. 
41 Α. Καραμάνης, ενθ. ἀν., σσ. 172-179, καὶ Α. Δεβρελής, Πηδάλιον Βυζαντινῆς Μουσικῆς, 
Ἱερατικὸν Λειτουργικόν, Θεσσαλονίκη 1989, σσ. 184-190. 
42 Εκδόσεις Ζωής, Μουσικός Πανδέκτης, τόμ. δ΄, Θεία Λειτουργία, Αθήναι 1968, σσ. 207-208. 
43 Εκδόσεις Ρηγοπούλου, Ταμείον Ανθολογίας, τόμ. β΄, τεύχος γ΄, Ακολουθία του Όρθρου, 
Θεσσαλονίκη 1979, σσ. 123-127. και σσ. 501-508. 
44 Ό. π., σσ. 147-153. 
45 Ό. π., σσ. 166-173 
46 Ό. π., σσ. 174-178. 
47 Ό. π., σσ. 523-529. 
48 Βλ. Μ. Μαυροειδής, σσ. 134-135, καὶ Γ. Χατζηθεοδώρου, Μέθοδος διδασκαλίας, σ. 93 
49, Μιχ. Χατζηαθανασίου, Μουσική Ζωοδόχος Πηγή, Νεάπολις Κρήτης 1975, σσ. 202-206. 
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και Ζω΄ (acem)50. Ο Γ. Χατζηθεοδώρου σημειώνει ότι αστόχως ο Μ. Χατζηα-

θανασίου ονομάζει τον δρόμο αυτό Φρύγιο. Επίσης πιό άστοχη είναι η συνή-

θεια πολλών ψαλτών να ισοκρατούν, ειδικά στην κατάληξη του μέλους, στον 

φθόγγο Ζω ύφεση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μετατόπιση της βάσεως του 

μέλους και οδηγεί σε άκουσμα βαρέως εναρμονίου εκ του Ζω ύφεση. Ακόμα 

χειρότερα, οδηγεί σε άκουσμα πλαγίου του τετάρτου σε μεθαρμογή με σκληρή 

διατονική κλίμακα, αντίστοιχη του Do μείζονος, της ευρωπαϊκής μουσικής, με 

κατάληξη στην διφωνία του ήχου51. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
50 Νεκτ. Πάρης, Το εκκλησιαστικό άσμα. Πατερικές θέσεις, Θεσσαλονίκη 1999, σ. 122. 
51 Γ. Χατζηθεοδώρου, Μέθοδος, σσ. 200-201. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: Ανάλυση της Δοξολογίας 
 

 1. Το ποιητικό κείμενο της Δοξολογίας 

 Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς, Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη,  
  ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. 
 Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε,  
  εὐχαριστοῦμέν σοι, dιὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν. 
 Κύριε βασιλεῦ, ἐπουράνιε Θεέ, Πάτερ παντοκράτορ, Κύριε Υἱὲ  
 μονογενές, Ἰησοῦ Χριστέ, καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, 
 Κύριε ὁ Θεός, ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, ὁ αἴρων τὴν  
  ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ  
  κόσμου. 
 Πρόσδεξαι τὴν δέησιν ἡμῶν, ὁ καθήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ Πατρός, καὶ  
  ἐλέησον ἡμᾶς. 
 Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος, σὺ εἶ μόνος Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν  
  Θεοῦ Πατρός. Ἀμήν. 
 Καθ' ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε, καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά σου εἰς τὸν  
  αἰῶνα, καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 
 Καταξίωσον, Κύριε, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ, ἀναμαρτήτους φυλαχθῆναι  
  ἡμᾶς. 
 Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, καὶ αἰνετὸν καὶ  
  δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. 
 Γένοιτο, Κύριε, τὸ ἔλεός σου ἐφ' ἡμᾶς, καθάπερ ἠλπίσαμεν ἐπὶ σέ. 
 Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε. δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου (γ'). 
 Κύριε, καταφυγὴ ἐγενήθης ἡμῖν, ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ, Ἐγὼ εἶπα· Κύριε,  
  ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἥμαρτόν σοι. 
 Κύριε, πρὸς σὲ κατέφυγον, δίδαξόν με τοῦ ποιεῖν τὸ θέλημά σου, ὅτι σὺ  
  εἶ ὁ Θεός μου. 
 Ὅτι παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ φωτί σου ὀψόμεθα φῶς. 
 Παράτεινον τὸ ἔλεός σου τοῖς γινώσκουσί σε. 
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 1. Ο μελοποιός Γεώργιος Βιολάκης52 

 Ο Γεώργιος Βιολάκης γεννήθηκε στην Σίφνο το 1820. Απο μαθητὴς 

ανεβαίνει στο αναλόγιο, διδάσκεται τα μουσικὰ μαθήματα και αναλαμβάνει το 

κανονάρχημα, σύμφωνα με τις τότε συνήθειες. 

 Έφηβος αναχωρεί από τον Κωνσταντινούπολη και πηγαίνει στη Χίο, για 

να φοιτήσει στο εκεί περίφημο γυμνάσιο αλλά και στην μουσική σχολή του  

γυμνασίου με δάσκαλο τον ονομαστό πρωτοψάλτη της Χίου Νικόλαο Πουλάκη 

(1810-1889). Εκεί πήρε τρία πολύτιμα εφόδια που του χρησίμευσαν σε όλη την 

μετέπειτα ζωή του 1ον, ο δάσκαλός του τον τελειοποίησε στη μουσική· 2ον, του 

έμαθε τις τυπικές διατάξεις των ιερών ακολουθιών και 3ον, αυτός ο δάσκαλος 

έδωσε στον ευνοούμενο μαθητή του το ἐπίθετο Βιολάκης λόγω της γλυκύτητας 

της φωνής του· μέχρι τότε το επώνυμο του Γεωργίου ήταν Σίφνιος. 

 Επίσης ο τότε περίφημος πρωτοψάλτης της Νέας Μονής Χίου ιερο-

μόναχος Μελέτιος ανέλαβε να του διδάσκει συστηματικά τη μουσική σε όλες 

τις ιερές ακολουθίες και αγρυπνίες τόσο στο πρακτικό μέρος της ψαλμωδίας 

όσο και στην τυπική διάταξη των ακολουθιών . 

 Το 1842 ο Γεώργιος επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, όπου υπη-

ρέτησε στο αναλόγιο διαφόρων ναών. Παράλληλα όμως συνεχίζει τις μουσικές 

σπουδές του. Μαθητεύει στον Θεόδωρο Φωκαέα. Αργότερα ως πρωτοψάλτης 

του πατριαρχικού ναού παρουσιάζει τον εαυτό του ως μαθητή του Θεοδώρου 

Φωκαέως. Την ίδια περίπου περίοδο ο Γ. Βιολάκης ασχολείται και με την εκμά-

θηση τόσο της ευρωπαϊκής όσο και της ανατολικής μουσικής. 

Όταν το 1842 επέστρεψε στην Πόλη, διορίστηκε δεύτερος ψάλτης στον 

ναὸ της Παναγίας του Γαλατά. Το 1843 διορίζεται ψάλτης στον ναὸ του Αγίου 

Ιωάννου των Χίων πάλι στον Γαλατά, όπου θα παρέμενε για τα επόμενα 33 

χρόνια· τα πρώτα επτά στο αριστερό αναλόγιο, και τα υπόλοιπα 26 (1851-1876) 

ως πρωτοψάλτης. εξαιρετική φιλία είχε με τον διδάσκαλο του γένους και «μέγα 

ρήτορα» του Πατριαρχείου ᾿Ηλία Τανταλίδη (1818-1876), του οποίου διάφορα 

ποιήματα μελοποίησε. 

                                                
52 Διον. Ανατολικιώτης, Γεώργιος Βιολάκης. Ο πρωτοψάλτης, ο μουσικολόγος, ο τυπικολόγος, 
διδ. διατριβὴ, Αθήνα 2011, και Γ. Παπαδόπουλος, Συμβολαί εις την ιστορίαν της παρ’ ημιν 
εκκλησιαστικής μουσικής, Αθήναι 1890, 433-436. 
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 Ύστερα από 36 χρόνια ψαλτικής υπηρεσίας σε ναούς της Χίου και 

κυρίως της Κωνσταντινούπολης ήρθε η ώρα ο Γεώργιος Βιολάκης να αναλάβει 

τη θέση του πρωτοψάλτη στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου στο 

Φανάρι στις 5 Νοεμβρίου του 1876 διαδεχόμενος τον Γεώργιο τον Ραιδεστηνό. 

 Το 1905 ο Γεώργιος Βιολάκης συμπλήρωσε 65 χρόνια μουσικής 

σταδιοδρομίας και από αυτά τα 30 ως πρωτοψάλτης της Μεγάλης του Χριστού 

Εκκλησίας. Αποχώρησε όταν συνταξιοδοτήθηκε και διατήρησε τον τίτλο του 

«επίτιμου πρώην πρωτοψάλτη της Μεγάλης Εκκλησίας ». Ο Γ. Βιολάκης 

απεβίωσε στις 10 Ιουλίου 1911 πλήρης ημερών, σε ηλικία 91 ετών. 

 

 α) Εκκλησιαστικά μέλη 

 Καθημερινά ιδιόμελα Τεσσαρακοστής· Πρόκειται για 53 καθημερινά 

ιδιόμελα της Τεσσαρακοστής σε όλους τους ήχους που βρίσκονται στο Τριώδιο 

και ψάλλονται στις κατανυκτικές καθημερινές ακολουθίες αυτής της περιόδου 

κατα τον εσπερινό και τον όρθρο. Τα μελοποίησε ο Γ. Βιολάκης για πρώτη 

φορά και τα συμπεριέλαβε στον β΄ τόμο του δοξασταρίου του Πέτρου 

Πελοποννησίου. Πρόκειται για πρωτότυπη μελοποιητική του εργασία. 

Αναφέρω μερικά απο αυτά· «Ελήλυθεν η νηστεία», «Τον χαλεπόν των 

πταισμάτων μου ρύπον», «Πάτερ αγαθέ, πάντων ων μοι δέδωκας», «Της 

πατρικής δωρεάς», «Νικών τον τελώνην τοις παραπτώμασιν», «Ορώσά σε η 

κτίσις άπασα», «Πορφύραν αυτοκρατορίας θεότευκτον». 

 Αργὲς δοξολογίες. Είναι πολύ γνωστές και διαδεδομένες οι δύο αργές 

δοξολογίες του, η μία σε ήχο πλ. α΄ πεντάφωνο εναρμόνιο, και η δεύτερη σε 

ήχο πλ. β΄. Πρόκειται γιὰ ιδιαίτερα αριστοτεχνικές δοξολογίες, που φανερώ-

νουν τη μουσική ευαισθησία και λεπτότητα του δημιουργού τους. 

 Οκτάηχον απολυτίκιον. Ο Γεώργιος Βιολάκης είχε ασχοληθεί απο νωρίς 

με την μελοποιία, μελοποίησε καλοφωνικά ένα «μάθημα οκτώηχον για τους 

τρεις ιεράρχες». Πρόκειται για το γνωστό απολυτίκιο των τριών ιεραρχών σε 

ήχο α΄ «Τοὺς τρείς μεγίστους φωστήρας», μελοποιημένο ως οκτώηχο μάθημα 

με κρατήματα κατά μίμηση του γνωστού «Θεοτόκε παρθένε» του Πέτρου 

Μπερεκέτη. 
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 Αντίφωνα Μεγάλης Παρασκευής. Είναι τα γνωστά αντίφωνα των παθών 

που ψάλλονται στον όρθρο της Μεγάλης Παρασκευής. Εδώ βέβαια δεν 

πρόκειται για πρωτότυπη μουσική δημιουργία, αλλὰ για διασκευή του Γεωργίου 

Βιολάκη, και συγκεκριμένα για σύντμηση, όπως τα έψαλλε στον πατριαρχικό 

ναό. Λόγω ακριβώς της συντομίας του είναι χρήσιμα και σήμερα, αφού 

διασώζουν το στιχηραρικό μέλος και τις παραδοσιακές γραμμές53. 

 

 β) Μη εκκλησιαστικά άσματα 

 Στα έργα του Γεωργίου Βιολάκη υπάρχουν επίσης συνθέσεις και 

καταγραφές διαφόρων ασμάτων σε ύφος θύραθεν μουσικής ή ευρωπαϊκής, και 

εντάχτηκαν σε συλλογές με ανάλογο ύφος. Ακόμη πραγματοποίησε καταγραφές 

εθνικών και εξωτερικών ασμάτων, μεταγραφές ευρωπαϊκών μελωδιών στην 

παρασημαντική της νέας μεθόδου. 

 Το 1899 εξέδωσε σε δύο τόμους το Δοξαστάριον Πέτρου του 

Πελοποννησίου εξηγώντας το πιστά απο την αρχαία στη δική μας γραφή. Στις 

30 Μαρτίου 1899 ανακοίνωσε μια σημαντική εργασία του με τίτλο «Μελέτη 

συγκριτικὴ της νυν εν χρήσει μουσικής γραφής προς την του Πέτρου του 

Πελοποννησίου και προς την αρχαιοτέραν γραφήν». Στην εν λόγω εργασία του 

ο Γεώργιος Βιολάκης καταλήγει στο συμπέρασμα πως οι τρεις διδάσκαλοι 

Γρηγόριος, Χουρμούζιος καὶ Χρύσανθος εξήγησαν τα αρχαία μέλη με ακρίβεια 

και πιστότητα. Μία ακόμη βασικὴ και σαφὴς θέση του στην ίδια μελέτη είναι 

οτι η αλλαγὴ της μουσικής γραφής και η κατάργηση πολλών σημαδίων σε καμ-

μία περίπτωση δεν αλλοίωσε το μουσικό ύφος. 

 Η σημαντικότερη εκδοτική προσφορά του Γεωργίου Βιολάκη, για την 

οποία έμελλε να γίνει γνωστός σε όλο τον ορθόδοξο κόσμο, είναι η έκδοση του 

Πατριαρχικού Τυπικού το 1888. Χαρακτηρίστηκε ως «μέγιστος άθλος και 

πόνος καλλίγονος» του πρωτοψάλτου. 

 

 

                                                
53 Πέτρος Λαμπαδάριος, Δοξαστάριον, ἐξήγησις Γ. Βιολάκη, έκδ. Ιακώβου Ναυπλιώτου και 
Κωνσταντίνου Κλάββα, δομεστίκων της Μεγάλης Εκκλησίας, εκ του Πατριαρχικού Τυπο-
γραφείου, Κωνσταντινούπολις 1899, σσ. 468-498. 
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 3. Καταγραφή της υπό εξέταση δοξολογίας του Γ. Βιολάκη 

 Η σε πλάγιο του πρώτου πεντάφωνο δοξολογία του Γεωργίου Βιολάκη, 

η οποία στερείται ασματικου, παρατίθενται σε λίγες έντυπες εκδόσεις, κυριώ-

τερες των οποίων είναι οι ακόλουθες: 

 i. Εκδόσεων "Ζωής", Μουσικός Πανδέκτης, τόμ. β΄, Όρθρος, Αθήναι 
1973, σσ. 206-211. 
 ii. Εκδόσεων Ρηγοπούλου, Ταμείον Ανθολογίας, τόμ. β΄, Ακολουθία του 
Όρθρου, τεύχος Γ΄, Θεσσαλονίκη 1979, σσ. 536-541.  
 iii. Ευθυμιάδη Αβρααάμ, Υμνολόγιον Φωναίς Αισίαις, τόμ. β΄, 
Ακολουθίαι του Όρθρου, Θεσσαλονίκη 1978, σσ. 566-572.  
 iv. Καραμάνη Αθανασίου, Νέα Μουσική Συλλογή, τόμ. α΄, Όρθρος, 
Θεσσαλονίκη 1983, σσ. 419-424.  
 v. Θεοδοσοπούλου Χρυσάνθου, Επτάτομος Μουσική Κυψέλη, τόμ. στ΄, 
Όρθρος, Θεσσαλονίκη 1989, σσ. 453-461. 
 vi. Θεοδοσοπούλου Χρυσάνθου, Επτάτομος Μουσική Κυψέλη, Όρθρος 
χειρόγραφο στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πολιούχου Θεσσαλονίκης, , σσ. 
308-313. 
 vii. Πάρη Νεκταρίου, Φάκελλος Μαθήματος Εκτέλεση Ψαλτικής Β΄, 
Δοξολογίαι, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2013, σσ. 131-135. 
 
 Το κλασσικό μέλος του Γ. Βιολάκη παρατίθεται στις εκδόσεις i, ii και 
vii. Στις υπόλοιπες η δοξολογία καταγράφεται κατά την προφορικότητα. Στα 
βιβλία των Θεσσαλονικέων διδασκάλων το μέλος καταγράφεται όπως αυτό 
απηγγέλλετο από τους εκ Κωνσταντινουπόλεως ψάλτες και κυρίως από τον 
Κωνσταντίνο Πρίγγο, τον οποίο οι Θεσσαλονικείς συναναστρέφονταν τακτι-
κώς. 
 Στο βιβλίο των εκδόσεων Ρηγοπούλου το μέλος της δοξολογίας είναι 
ακριβές αντίγραφο των αντιστοίχων Εκδόσεων "Ζωής". 
 Ο Ευθυμιάδης σημειώνει ότι η χρονική αγωγή της δοξολογίας είναι 120 
κτύποι ανά λεπτό. 
 Ο Καραμάνης παραθέτει και σύντομο ασματικό. 
 Στην Φάκελλο Μαθήματος του π. Νεκταρίου Πάρη σημειώνονται και οι 
ρυθμικοί πόδες της δοξολογίας. 
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 4. Τροπική ανάλυση 

 Ο ήχος της δοξολογίας είναι ο πλάγιος του πρώτου πεντάφωνος, ο 

οποίος επιμένει πέντε φωνές πάνω από την βάση του πλαγίου πρώτου (Πα). Ο 

δρόμος αυτὸς εμφανίζεται συνήθως με μόνιμη ύφεση στον Ζω΄ (acem), με τον 

Βου όμως να κινείται διατονικώς54. 

 

 α. Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς, Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, 

     καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία. 

 
 

 Στην έναρξή του το μέλος κινείται κυματοειδώς περί την πενταφωνία 

του (Ζω), γεγονός το οποίο του δίνει και τον χαρακτηρισμό του πενταφώνου, 

αγγίζοντας παροδικώς και την παραμεσότητα της πενταφωνίας (Γα). Στην 

συνέχεια ανέρχεται στην διφωνία της πενταφωνίας (Πα΄), εγγίζει την τριφωνία 

                                                
54 Βλ. Μ. Μαροειδής, Οἱ μουσικοὶ τρόποι, σσ. 134-135, καὶ Γ. Χατζηθεοδώρου, Μέθοδος διδα-
σκαλίας, σ. 93. 
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η οποία είναι ελαττωμένη (Βου΄)55. Στην συνέχεια πραγματοποιεί ατελή 

κατάληξη στην παραμεσότητά του (Γα). Στο τέλος και αφου προηγουμένως 

ανέλθει έως και την διφωνία της πενταφωνίας κατέρχεται συνεχώς και 

διατονικώς στην βάση του (Πα). 

 

 β. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε 

     προσκυνοῦμέν σε, δοξολογοῦμέν σε, 

    εὐχαριστοῦμέν σοι, διὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν. 

 

 
 

 Στην έναρξή του στίχου το μέλος κινείται κυματοειδώς περί την 

πενταφωνία του (Ζω), αγγίζοντας παροδικώς και την παραμεσότητα της 

πενταφωνίας (Γα). Στην συνέχεια πραγματοποιεί κάθοδο στην παραμεσότητα 

της πενταφωνίας (Γα). Ανέρχεται στην διφωνία της πενταφωνίας (Πα΄), όπου 

σταθμεύει ατελώς56. Από το σημείο αυτό κατέρχεται στην μεσότητα της 

                                                
55 Γ. Κωνσταντίνου, Θεωρία και πράξη της εκκλησιαστικής μουσικής, Ιερά Μεγίστη Μονή 
Βατοπαιδίου 2013, σ. 173. 
56 Περί ατελών καταλήξεων, Γ. Χατζηθεοδώρου, σσ. 82-83. 
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πενταφωνίας (Δι) δημιουργώντας συμφωνία πέμπτης (Πα΄-Δι), η βάση της 

οποίας αποτελεί και τον ισοκρατηματικό φθόγγο57. Στο τέλος το μέλος, αφου 

προηγουμένως ανέλθει έως και την διφωνία της πενταφωνίας, κατέρχεται 

συνεχώς και διατονικώς στην βάση του (Πα). 

 

 γ. Κύριε ο Θεός ὁ Υἱὸς τοῦ Πατρός, 

     ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, 

    ἐλέησον ἡμᾶς, ὁ αἴρων 

    τὰς ἁμαρτίας τοῦ κόσμου. 

 

 

 
 

                                                
57 Περί ισοκρατήματος βλ. συγκεντρωτικά Σ. Κανάκης, Ἡ ἰσοκρατηματικὴ πρακτικὴ στὸ ἰδιό-
μελο «Ἐξεπλήττετο ὁ Ἡρώδης» Ἰακώβου Πρωτοψάλτου σὲ ἦχο βαρύ (Πτυχιακή εργασία, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2012, σσ. 16-25. 
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 Στην έναρξή του στίχου το μέλος κινείται κυματοειδώς περί την 

πενταφωνία του (Ζω), κατέρχεται στην μεσότητα της πενταφωνίας (Δι) και 

καταλήγει στην βάση του (Πα). Κινείται κυματοειδώς περί την πενταφωνία του 

(Ζω), ενώ στην συνέχεια σημειώνεται μεταβολή κατ΄ ήχον και κατά γένος58, η 

οποία προετοιμάζεται με την σημειούμενη ελάττωση της διφωνίας (Πα). Η 

πενταφωνία του πλαγίου του πρώτου μεταβάλλεται σε κορυφή της τριφωνίας 

μαλακού χρώματος59, πράγμα το οποίο αποδεικνύει ότι το μέλος είναι νεώτερο. 

Μετά την επιστροφή στον αρχικό ήχο, το μέλος ανέρχεται στην διφωνία της 

πενταφωνίας όπου σταθμεύει, αφού προηγουμένως αγγίζει την τετραφωνία 

(Γα΄). Στο τέλος κατέρχεται στην βάση του με την δημιουργία με σύναψη 

τετραφωνίας (Πα΄-Δι) και τριφωνίας (Δι-Πα). Στην τετραφωνία 

ισοκρατηματικός φθόγγος είναι ο Δι, ενώ στην τριφωνία η βάση του μέλους 

(Πα).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
58 Περί μεταβολών βλ.Χρυσάνθου του εκ Μαδύτων, σσ. 169-174. 
59 Περί μαλακού χρώματος, Μ. Μαυροειδής, σσ. 149-152. 
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 δ. Ευλογητός ει Κύριε ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, 

    καὶ αἰνετὸν καὶ δεδοξασμένον τὸ ὄνομά σου 

   εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν. 

 

 
 

 Στην έναρξή του στίχου το μέλος κινείται κυματοειδώς περί την 

πενταφωνία του (Ζω), αγγίζοντας παροδικώς και την παραμεσότητα της 

πενταφωνίας (Γα). Στην συνέχεια δημιουργεί συμφωνία συμφωνία πέμπτης 

(Πα΄-Δι), η βάση της οποίας αποτελεί και τον ισοκρατηματικό φθόγγο. 

Ανέρχεται στην πενταφωνία και στην διφωνία της όπου σταθμεύει, αφου 

προηγουμένως αγγίζει και την τετραφωνία (Γα΄). Στο τέλος κατέρχεται στην 

βάση του με την δημιουργία με σύναψη τετραφωνίας (Πα΄-Δι) και τριφωνίας 

(Δι-Πα). 
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 ε. Ευλογητός ει, Κύριε, δίδαξόν με 

     δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου 

 

 
 Στην έναρξη το μέλος σταθμεύει στην διφωνία της πενταφωνίας αφού 

προηγουμένως αγγίζει και την πενταφωνία (Δι΄). Στο τέλος κατέρχεται στην 

βάση του με την δημιουργία με σύναψη πενταφωνίας (Πα΄-Γα) και τριφωνίας 

(Δι-Πα). 
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 στ. Κύριε καταφυγή, εγεννήθης ημίν ἐν γενεᾷ καὶ γενεᾷ, 

      Ἐγὼ εἶπα· Κύριε, ἐλέησόν με, ἴασαι τὴν ψυχήν μου, 

     ὅτι ἥμαρτόν σοι. 
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 Στην έναρξή του στίχου το μέλος κινείται κυματοειδώς περί την 

πενταφωνία του (Ζω), αγγίζοντας παροδικώς και την παραμεσότητα της 

πενταφωνίας (Γα). Σταθμεύει στην διφωνία της πενταφωνίας (Πα΄) και 

κατέρχεται στην βάση του μέ χρήση της τριφωνίας Δι-Πα, και ανέρχεται στην 

διφωνία της βάσεως (Γα). Το μέλος ανέρχεται στην τετραφωνία της διφωνίας 

(Νη΄) όπου σημειώνεται μεταβολή κατ΄ ήχον και κατά γένος, η επιφωνία 

μεταβάλλεται σε σε κορυφή της τριφωνίας μαλακού χρώματος, με το μέλος να 

κατέρχεται στην πλαγιότητα και να δημιουργείται ήχος πλάγιος τοῦ δευτέρου 

(Νη΄-Γα). Στο τέλος κατέρχεται στην βάση του με την δημιουργία με σύναψη 

τετραφωνίας (Πα΄-Δι), διφωνίας (Γα-Πα) και πενταφωνίας (Ζω΄-Πα). 
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 5. Ρυθμικά 

 Στην δοξολογία εμφανίζεται ο τετράσημος συνεπτυγμένος ρυθμός (σε 2 

κινήσεις) με ελάχιστες εξαιρέσεις εξασήμων ποδών. Προφανώς ο Άρχων 

Πρωτοψάλτης Βιολάκης ήταν εγκρατέστατος της Μετρικής και Ρυθμικής της 

βυζαντινής μουσικής60. Σε πολλά σημεία δύο τετράσημα μέτρα μπορούν να 

ενωθούν και να εκτελεσθούν ως οκτάσημα για την συνεπέστερη εκτέλεση του 

μέλους. Όπως επίσης και ένα τετράσημο και ένα εξάσημο μέτρο να ενωθούν 

και να εκτελεσθούν ως ένα δεκάσημο μέτρο. Ωστόσο η εκτέλεση μεγάλων 

συνθέτων μέτρων απαιτεί πείρα στα θέματα αυτά. Παρατίθενται τα μέτρα της 

δοξολογίας από τον Φάκελλο Μαθήματος Εκτέλεση Ψαλτικής Β΄, Δοξολογίαι, 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 2013, σσ. 131-135: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
60 Ι. Αρβανίτης, Ο ρυθμός των εκκλησιαστικών μελών μέσα από την παλαιογραφική έρευνα και 
την εξέλιξη της παλαιάς σημειογραφίας, Κέρκυρα 2010, Κ. Μάρκος, Θεωρία και πράξη της 
ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, τόμος α΄, Παιανία 2010, και Νεκτ. Πάρης, Μετρική και 
ρυθμική της βυζαντινής υμνολογίας και μουσικής, Λευκωσία 2017. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Ο χαρισματικός μελοποιός Γεώργιος Βιολάκης, Ἀρχων Πρωτοψάλτης 

της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας (1876-1906) μελοποίησε δύο δοξολογίες, 

μία από τις οποίες είναι η παρούσα, σε ήχο πλάγιο του πρώτου πεντάφωνο, η 

οποία εξετάστηκε στην παρούσα εργασία. 

 Η δοξολογία ανήκει στον ήχο πλάγιο του πρώτου πεντάφωνο. Στην 

περίπτωση αυτή ο πλάγιος του πρώτου ἐμφανίζεται μὲ μόνιμη ὕφεση στὸν Ζω΄ 

(acem), μὲ τὸν Βου ὅμως νὰ κινεῖται διατονικῶς. Ὁ ὅρος πεντάφωνος δηλώνει 

ὅτι τὸ μέλος ἐπιμένει πέντε φωνὲς πάνω ἀπὸ τὴν βάση του. Ο μελοποιός 

γνωρίζει τις "θέσεις του ήχου" με αποτέλεσμα να καταγράφει καθαρό μέλος 

στον ήχο, χρησιμοποιεί μόνο δύο μεταβολές κατά γένος και κατ΄ ήχον, στον 

στίχο "Κύριε ο Θεός", στην λέξη αμαρτία και στο "Κύριε καταφυγή...", στην 

λέξη ελέησόν με. 
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CONCLUSIONS 
 

 The charismatic melopoios (composer) Georgios Violakis, Archon 

protopsaltis of the Great Church of Christ (1876-1906) melodificaded two 

doxologies (gloria-s). One of these doxologies is the present one, in mode plagal 

of first pentafon, that is examined in this work. 

 The examined doxologia is composed in the mode plagal of first 

pentafon. In this melody the mode uses fixed ifesis (flat, acem) on the note Zo', 

but the note Vou is diatonic. The term pentafon means that the melody insists to 

move five fones (notes) over the base of the melody. 

 The melodist knows very well the "theseis" (melodic motifs) of the 

mode. This knowledge leads with precision to the register of "pure" melody of 

the mode (plagal of first pentafon). In this doxologia there are only two music 

conversions by gender and by mode: In the verse "Κύριε ο Θεός", on the word 

λέξη αμαρτία and in the verse "Κύριε καταφυγή...", on the word ελέησόν με. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

 
Εκδόσεις ¨Ζωής" 
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Εκδόσεις Ρηγοπούλου 
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Αβρααάμ Ευθυμιάδη 
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Αθανασίου Καραμάνη 
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Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου 
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Χειρόγραφο Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου  
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