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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η παρούσα πτυχιακή εργασία αποτελεί σπουδή στην ιστορία και εξέλιξη της Ψαλτικής 

Τέχνης, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατά τους τελευταίους δύο αιώνες (19ο - 20ο) στη με-

γαλόννησο της Κύπρου. Μέσα από την εξέταση και την ανάδειξη του μελοποιητικού έρ-

γου ενός αφανούς, αφοσιωμένου καθ’όλη την διάρκεια της ζωής του, υπηρέτη του ιερού 

αναλογίου, του Παναγιώτη Κουσιάππα (1921 -1990), δόθηκε η αφορμή για έρευνα και 

μελέτη επί πολλών άλλων Κυπρίων μελοποιών, συγχρόνων, παλαιοτέρων, ή και νεοτέ-

ρων του, το έργο των οποίων έως τώρα μας ήταν εν πολλοίς άγνωστο. 

Η εργασία αυτή αποτέλεσε την αφορμή για την εξέταση μεγάλου όγκου υλικού που μας 

παραδίδεται από του Κυπρίους μελοποιούς. Εστιάζοντας στην εποχή της Νέας Μεθόδου, 

γίναμε κοινωνοί ενός μεγάλου όγκου της μελοποιητικής παραγωγής επιφανών μελο-

ποιών, όπως του Στυλιανού Χουρμουζίου, ο Χαραλάμπους Οικονόμου, ο Θεοδούλου Καλ-

λινίκου και πολλών άλλων αξιόλογων μουσικών, παρόλα αυτά ελάχιστα γνωστών στον 

Ελλαδικό χώρο. Για τα πρόσωπα και τα έργα των δύο πρώτων έχει ήδη πραγματοποιηθεί 

εξαντλητική έρευνα· για μεν τον Στυλιανό Χουρμούζιο έχει συγγράψει και εκδόσει ο α-

ναπλ. καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης αρχιμανδρίτης του Οι-

κουμενικού Θρόνου Νεκτάριος Πάρης, ενώ για τον Χαράλαμπο Οικονόμο έχει πρόσφατα 

εγκριθεί διδακτορική διατριβή που εκπονήθηκε από τον Χριστόδουλο Βασιλειάδη. Η πα-

ρούσα εργασία αποτελεί ίσως συνέχεια των δύο αξιόλογων προηγουμένων, αν και σε 

πολύ μεγάλο βαθμό ατελέστερη αυτών. 

Το μελοποιητικό έργο του Παναγιώτη Κουσιάππα αξιολογείται ως ιδιαίτερης σπουδαιό-

τητας, καθώς φανερώνει όλες εκείνες τις επιρροές που δέχθηκε η Κύπρος από τα μου-

σικά περιβάλλοντα πρωτίστως της Σμύρνης και δευτερευόντως της Κωνσταντινούπο-

λης. Το εύρος δε του έργου του είναι τεράστιο, αφού μας παραδίδει συνθέσεις σε όλες τις 

ακολουθίες και τα μυστήρια της Ορθοδόξου εκκλησίας, καθώς επίσης και κοσμικά ά-

σματα, παραδοσιακά ή λαϊκά. Το σύνολο του έργου του εκτέινεται σε περί τις 1200 σελί-

δες. Αν ληφθεί δε υπόψιν πως, σύμφωνα με την μαρτυρία του ίδιου του Κουσιάππα και 

οικείων του, μεγάλο μέρος του έχει απωλεσθεί κατά την Τουρκική εισβολή του 1974, ο-

πότε και το μεγαλύτερο μέρος του ελληνοκυπριακού πληθυσμού εκδιώχθηκε, ή εξανα-

γκάστηκε σε φυγή από τις πατρογονικές του εστίες, μιλούμε για έναν πολύ παραγωγικό 

συνθέτη. 
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Αναφορικά με την δομή της εργασίας, αυτή εκτείνεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κε-

φάλαιο επιχειρείται σύντομη επισκόπηση της ιστορίας της Ψαλτικής Τέχνης στην Κύ-

προ, εστιάζοντας στις σημαντικότερες περιόδους της εξέλιξής της.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται εκτενώς η ζωή του Παναγιώτη Κουσιάππα, σύμ-

φωνα με τις πηγές στις οποίες ήμασταν σε θέση να ανατρέξουμε. Κατόπιν, αναφέρονται 

συνοπτικά τα έργα του, ταξινομημένα κατά ακολουθίες και μυστήρια. Ξεχωριστός τόμος 

έργων υπάρχει για τα κοσμικά άσματα που συνέθεσε ή κατέγραψε ο Κουσιάππας. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται λόγος περί του τροπαρίου προσκυνήσεως «Πρόσδεξαι Κύ-

ριε», το οποίο ψάλλεται κατά την διάρκεια των λιτανειών και απαντάται στη σημερινή 

λειτουργική πράξη μόνο στο νησί της Κύπρου. Αυτός ήταν άλλωστε και ο βασικότερος 

λόγος για τον οποίο επελέγη το συγκεκριμένο τροπάριο προς ανάλυση. Παρουσιάζονται 

οι τέσσερις εκδοχές του τροπαρίου όπως μας τις παραδίδει ο ίδιος ο συνθέτης και γίνεται 

τροπική και συγκριτική ανάλυση πάνω στις ερμηνείες-εκτελέσεις, όπως αυτές αποτυπώ-

νονται στα χειρόγραφα. 

Τέλος, η εργασία κλείνει με τα συμπεράσματα, ενώ παρατίθεται σε παράρτημα αναλυτι-

κός κατάλογος του συνόλου του έργου του Κουσιάππα και επίμετρο με χαρακτηριστικά 

μουσικά του έργα (Πρόσδεξαι Κύριε, Ἄξιον ἐστί). 

Θερμές ευχαριστίες εκφράζω στον αναπλ. καθηγητή αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Πάρη, ο ο-

ποίος απετέλεσε σύμβουλο και οδηγό καθόλη την διάρκεια των σπουδών μου στο Τμήμα 

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η αγάπη και η εμπι-

στοσύνη με την οποία με περιβάλλει στα είκοσι χρόνια της γνωριμίας και συναναστρο-

φής μας με καθιστούν υπόχρεω απέναντί του. Ευχαριστίες οφείλω επίσης σε όλους του 

διδάσκοντες της Κατεύθυνσης Ερμηνείας και Εκτέλεσης Ψαλτικής του Τμήματος, Ευαγ-

γελία Σπυράκου, Γεώργιο Πατρώνα και Βασίλειο Βασιλείου, καθώς και στους καθηγητές 

και διδάσκοντες του Τμήματος. Διακινδυνεύοντας να λησμονήσω κάποιους, μνημονεύω 

τους Λελούδα Στάμου, Σωκράτη Σινόπουλο, Θύμιο Ατζακά, Ελένη Καλλιμοπούλου, Πέτρο 

Βούβαρη, Μόνικα Αδριανοπούλου, Αθηνά Κατσανεβάκη, οι οποίοι πρόσφεραν σε μένα 

τα μέγιστα μέσα από τον πλούτο των γνώσεών τους, ο καθείς στο αντικείμενό του. Ευ-

χαριστώ επίσης στους συμφοιτητές μου, νεότερους ή γηραιότερους, μαζί με τους οποί-

ους δαπανήσαμε μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς μας όλα αυτά τα χρόνια παρακο-

λουθώντας τις διαλέξεις, εκπονώντας εργασίες, συμμετέχοντας σε συναυλίες, 
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εκδηλώσεις, εξετάσεις, παραβλέποντας επαγγελματικές ή οικογενειακές υποχρεώσεις. 

Τέλος, αποδίδω την οφειλόμενη ευγνωμοσύνη την συζυγό μου Όλγα για την αμέριστη 

συμπαράστασή και καρτερικότητά της, όπως και στην κόρη μου Άννα-Μαρία για την α-

γάπη της, εκζητώντας παράλληλα την συγχώρεσή τους για όλες εκείνες τις στιγμές που 

έχασα ευρισκόμενος μακρυά τους για την παρακολούθηση κάποιου μαθήματος, για με-

λέτη σε κάποια βιβλιοθήκη, για πρόβες, για ταξίδια σε κάποια γωνιά της γης…   

 

Δήμος Παπατζαλάκης 

19 Ιανουαρίου 2020 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1. Οι απαρχές της Εκκλησίας των Κυπρίων  

Η γεωγραφική θέση της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ των ανατολικών α-

κτών της Μικράς Ασίας και της Μέσης Ανατολής, είναι αυτή που κατέστησε από την αρ-

χαιότητα το νησί ως εμπορικό και πολιτισμικό κόμβο μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Αφρι-

κής.1 Ήδη στα πρώτα χρόνια δε της εμφάνισης του Χριστιανισμού, το μήνυμα της νέας 

θρησκείας μεταφέρεται στην Κύπρο αρχικά από τους διασπαρέντες πιστούς μετά τον 

λιθοβολισμό του Στεφάνου κι έπειτα μέσω της αποστολικής περιοδείας Παύλου και Βαρ-

νάβα του Κυπρίου κατά το έτος 45 μ.Χ.2 Μάλιστα, μαρτυρείται και χειροτονία των πρώ-

των επισκόπων Ταμασέων Ηρακλειδίου και Σόλων Αυξιβίου.3 

 Όσον αφορά στη μουσική της παράδοση, η οποία αποτελεί το ιδιαίτερο αντικείμενο ε-

ξέτασης του παρόντος κεφαλαίου, ο Σόλων Χατζησολωμός παρέχει την πληροφορία πως 

ήδη από τον 4ο κιόλας αιώνα , πρώτος ο Κύπριος πατέρας της Εκκλησίας Επιφάνιος επί-

σκοπος Κωνσταντίας της Κύπρου, στο έργο του «Περί Μέτρων και Σταθμών», επισημαίνει 

και περιγράφει τα εκφωνητικά σημάδια της μουσικής.4 Την ακρίβεια της πληροφορίας 

αυτής όμως δεν είχαμε την δυνατότητα να επιβεβαιώσουμε· για τον λόγο αυτό την πα-

ραθέτουμε αυτούσια, ως ισχυρισμό του Χατζησολωμού. 

Η εκκλησία της Κύπρου απέκτησε ανεξαρτησία από τα πατριαρχεία Αλεξανδρείας, Α-

ντιοχείας και Κωνσταντινουπόλεως πολύ νωρίς. Αμέσως μετά την Οικουμενική σύνοδο 

της Εφέσου το 431 μ.Χ. ανακηρύχθηκε ως αυτοκέφαλη, χωρίς ωστόσο να αποσπαστεί 

πολιτικά από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία έως το 649, οπότε και κατελήφθη από τους 

Άραβες.5 Μετά την ανακατάληψή της από τον αυτοκράτορα Νικηφόρο Φωκά στα 

964/965, υλοποιήθηκε ένα αμυντικό σχέδιο, στα πλαίσια του οποίου τα μεγάλα 

 
1 Alexander Lingas, Cyprus: Between East and West (Portland, USA: Cappella Romana, 2015), 4. – Maria Pan-
teli, “Pitch patterns of Cypriot folk music between Byzantine and Ottoman influence” (Master Thesis, Uni-
versitat Pompeu Fabra, 2011), 1. 
2 Νεκτάριος Πάρης, Ὁ Στυλιανὸς Χουρμούζιος ὡς θεωρητικὸς καὶ μελοποιός (Κατερίνη: Ἐπέκταση, 2016), 
17. 
3 Πάρης, Στυλιανός Χουρμούζιος, 17. 
4 Σόλων Χατζησολωμος, «Η Βυζαντινή μουσικολογική έρευνα στην Κύπρο», σε Μελουργία: Μελέτες Ανατο-
λικής Μουσικής, επιμ. Αντώλιος Αλυγιζάκης (Θεσσαλονίκη: Μηχανισμός Εκδόσεων Πανεπιστημίου Μακε-
δονίάς, 2008), 120. 
5 Christiana Demetriou, Spätbyzantinische Kirchenmusik in Spiegel der zypriotischen Handschriftentradition. 
Studien und Texte zur Byzantinistik, 7 (Frankfurt am Main: Peter Lang, 2007), 41. 
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μοναστήρια της Κύπρου χρησιμοποιήθηκαν και ως οχυρά. Στα πλαίσια του σχεδίου αυ-

τού ανηγέρθησαν πολλά μοναστήρια πάνω σε ερείπια παλαιοτέρων. 

Η βυζαντινή κυριαρχία στην Κύπρο τελειώνει με την κατάληψη του νησιού από τον Άγ-

γλο βασιλιά Ριχάρδο Α΄ στα 1191 κατά την γ΄ Σταυροφορία, ο οποίος αρχικά το πούλησε 

στους Ναΐτες ιππότες κι έπειτα, λόγω της ανικανότητας των ιπποτών να διοικήσουν, 

στον Γκυ των Λουζινιανών, η δυναστεία του οποίου κυριάρχησε στο νησί επί δύο αιώνες. 

Στα 1489 οι Βενετοί κατέκτησαν το νησί, διατηρώντας το υπό την διοίκησή τους έως το 

1571, οπότε και κατελήφθη από τους Οθωμανούς.6 

 

1.2. Η εκκλησιαστική μουσική στην Κύπρο κατά τη βυζαντινή και  μεταβυζα-

ντινή εποχή, έως τον 18ο αιώνα 

Η έρευνα σχετικά με τη μουσική παράδοση της Κύπρου, εκκλησιαστικής και κοσμικής, 

ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα. Στην αρχή απετέλεσε μέρος ευρύτερων λαογραφικών 

μελετών για διάφορες περιοχές του Ελληνισμού, ενώ από τις αρχές του 20ου αιώνα μαρ-

τυρούνται οι πρώτες έρευνες και μεταγραφές τραγουδιών και ύμνων από τους Χαράλα-

μπο Παπαδόπουλο, Χρίστο Αποστολίδη και Κλεόβουλο Αρτεμίδη. Ακολούθως, ο Θεόδου-

λος Καλλίνικος, ο Σώζος Τομπόλης και ο Γεώργιος Αβέρωφ εκδίδουν τις δικές τους συλ-

λογές μεταγραφών κυπριακών μελωδιών. Αυτοί είναι και οι «πρόδρομοι» της μουσικο-

λογικής έρευνας-μουσικοκριτικής της κυπριακής μουσικής.7 

Μουσική δραστηριότητα στην Κύπρο, αναφορικά με την εκκλησιαστική μουσική, μαρ-

τυρείται στους χειρόγραφους κώδικες σχεδόν ταυτόχρονα με τα κέντρα της μουσικής 

δραστηριότητας της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, την Κωνσταντινούπολη και το Άγιον Ό-

ρος. Είναι χαρακτηριστικό πως ένα από τα παλαιότερα στιχηράρια, του 11ου αιώνα, βρί-

σκεται στη βιβλιοθήκη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου υπό τον ταξινομικό αριθμό 39. 

Ο κώδικας είναι αχρόνιστος, όμως ο μουσικολόγος Σόλων Χατζησολωμός, εξετάζοντας 

την μουσική σημειογραφία του έπειτα από αυτοψία, τον κατατάσσει σε αυτή την περί-

οδο.8  

 
6 Lingas, Cyprus, 4. 
7 Panteli, “Pith patterns”, 6. 
8 Σόλων Χατζησολωμός,  «Ὁ ὑπ’ ἀρ. 39 Βυζαντινὸς μουσικὸς κώδικας τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου σὲ 
σχέση μὲ τὸ λεγόμενο “Theta Notation” », σε Πρακτικὰ Β΄ Διεθνοῦς Κυπρολογικοῦ Συνεδρίου, τ. Β΄: Μεσαιω-
νικὸν τμῆμα (Λευκωσία: Ἑταιρεία Κυπριακῶν Σπουδῶν, 1986), 500. 
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Εξάλλου, υμνογραφικά κείμενα ως έμμεσες μουσικές πηγές υπάρχουν ήδη από την εποχή 

του του Επιφανίου επισκόπου Κωνσταντίας (315-402), στα μέσα του 4ου αιώνα.9 Την 

εποχή αυτή όμως, όπως και καθ’ όλη την πρώτη χιλιετηρίδα, δεν έχουν εντοπιστεί σαφή 

τεκμήρια ύπαρξης ολοκληρωμένου συστήματος μουσικής γραφής. Έχουμε υπόψη μας 

μόνο ορισμένα σπαράγματα σε αρχαία ελληνική αλφαβητική σημειογραφία, όπως ο γνω-

στός πάπυρος της Οξυρύγχου με αρ. 1786 του β΄ μισού του 3ου αι., ο οποίος περιέχει έναν 

ύμνο στην Αγία Τριάδα και θεωρείται το τελευταίο μνημείο της αρχαιοελληνικής μουσι-

κής και ταυτόχρονα το πρώτο μνημείο της χριστιανικής μουσικής. Από εκείνη την εποχή 

και έως τα μέσα ου 10ου αιώνα έχουν βρεθεί ελάχιστα τεκμήρια με διάφορες υποτυπώ-

δεις μουσικές γραφές. 

Θέλοντας να ανατρέξουμε εν συντομία στη μουσική προσωπογραφία της Κύπρου, συνα-

ντούμε ήδη από τα μέσα του 14ου αιώνα σημαντικές μουσικές προσωπικότητες. Αυτή 

άλλωστε είναι και η εποχή που παρατηρείται άνθιση στην εκκλησιαστική μουσική του 

νησιού, η οποία ασφαλώς συμπίπτει με τη γενικότερη ανάπτυξη των τεχνών και των ε-

πιστημών στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, γνωστή ως Παλαιολόγεια Αναγέννηση. Στην εκ-

κλησιαστική μουσική η περίοδος αυτή είναι γνωστή υπό τον όρο Καλοφωνία και αποτε-

λεί την εποχή κορύφωσης της μελουργίας.  

Στο τέλος του 14ου αι. εντοπίζεται η δράση του Νικολάου Ασσάν, του οποίου ένα κοινω-

νικό Αἰνεῖτε τὸν Κύριον σε ήχο δ΄ βρίσκει μεγάλη απήχηση σε μεταγενέστερους της επο-

χής του κώδικες.10 Σύγχρονος ή λίγο υστερότερος του Νικολάου είναι ο π. Εμμανουήλ 

Ασσάν, με μοναδική έως τώρα γνωστή σύνθεσή του τη μελοποίηση του στίχου «Θαυμα-

στὰ τα μαρτύριά σου» από τον Άμωμο ψαλλόμενον εἰς μοναχούς.11  

 
9 Demetriou, Spätbyzantinische Kirchenmusik, 41. 
10 Λειμώνος 459 (Ανθολογία της Παπαδικής-΄Απαντα Πέτρου Μπερεκέτη), 280v-281r - Λειμώνος 238 
(Ανθολογία Παπαδικής), 304v-305r – Λειμώνος 8 (Ανθολογία Παπαδικής), 183r-v. – Γρηγόριος Στάθης, Ἡ 
δεκαπεντασύλλαβος ὑμνογραφία ἐν τῇ βυζαντινῇ μελοποιία (Ἀθῆναι: Ἴδρυμα Βυζαντινῆς μουσικολογίας, 
1977), 94-95: Παλαιότερος κῶδιξ εὶς τὸν ὁποῖον ἀνθολογεῖται ὁ Νικόλαος Ἀσσὰν εἶναι ἡ Παπαδικὴ τοῦ Μα-
νουὴλ Βλατηροῦ, κῶδιξ Ἰβήρων 985, γραφεῖσα τὸ ἔτος 1425. Εκεί ο Νικόλαος Ασσάν μνημονεύεται ως με-
λοποιός στίχων των αντιφώνων «Οἱ φοβούμενοι τὸν Κύριον, ἀλληλούια…».   
11 Δημήτριος Μπαλαγεώργος, Η Βυζαντινή μουσική παράδοση μετά την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως 
στην Κρήτη και την Κύπρο, ανάκτηση 3 Ιουνίου, 2019, από από  
https://www.asbmh.pitt.edu/page9/page13/page17/page17.html. 



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΙΑΠΠΑΣ Ο ΜΕΛΟΠΟΙΟΣ (1921-1990)  
         15 
 

 
 

Στο α΄ μισό του 15ου αιώνα τοποθετείται και η δράση ενός άλλου σημαντικού μουσικού, 

ιερομονάχου και πρωτοψάλτη Παύλου Κασά.12  Λίγο αργότερα, στα μέσα του ίδιου 

αιώνα, τοποθετείται η δράση του Ανδρέα Στέλλιώτη, δομεστίκου και αργότερα πρωτο-

ψάλτου Παλαιών Πατρών. Η παλαιότερη αναφορά που για αυτόν εντοπίζεται στον κώ-

δικα Ιβήρων 975, αυτόγραφο του Μανουήλ Χρυσάφη. Από τον κώδικα ΕΒΕ 2401 επίσης 

λαμβάνουμε σημαντικές πληροφορίες για τον χρόνο δράσης του, καθώς εκεί αναφέρεται 

η προαγωγή του από δομέστικο σε πρωτοψάλτη.13 Στα μέσα-τέλη του ίδιου αιώνα δρα-

στηριοποιείται ακόμη ένας μουσικός, ο Νικόλαος Πετρόπουλος· το όνομά του απαντάται 

σε μια κυπριακή Ανθολογία που περιέχει σύνθεσή του στη β΄ στάση του πολυελέου 

Δοῦλοι Κύριον (Ἐξομολογεῖσθε) και βρίσκεται στη Μονή Λειμώνος της Λέσβου υπό τον 

ταξινομικό αριθμό 240.14 Την ίδια περίοδο συναντούμε τους ιερείς Θωμά και Ιωάννη 

Κορδοκοτό, με τον Θωμά να συμπεραίνεται από τα χειρόγραφα ως πρεσβύτερος του Ιω-

άννη, καθώς ο ίδιος ονομάζει τον Θωμά ως μακαριώτατο.15  

Σε δυο Μαθηματάρια του 16ου αι. συναντούμε δυο ακόμη μουσικούς με το επώνυμο  «Κα-

σάς»· τους Μανουήλ και Ιωάννη.16 Στα τέλη της ίδιας εκατονταετηρίδας επίσης μαρτυ-

ρείται και ο Ανδρέας Κορδοκοτός, πιθανότατα μέλος της ίδιας οικογένειας των Κορδο-

κοτών, ο οποίος διακρίθηκε ως αντιγραφέας μουσικών κωδίκων· αυτόγραφο δικό του 

είναι ο κώδικας 1291 της Αγιορειτικής μονής των Ιβήρων, γραμμένος στα τέλη του 16ου 

αι.17 

Στην ίδια εποχή δρα ακόμη ένας πολύ σημαντικός για την μουσική ιστορία της Κύπρου 

μελουργός· είναι ο ιερέας Κωνσταντίνος Φλαγγής, του οποίου το όνομα ως μελοποιού 

μαρτυρείται στην προαναφερθείσα Κυπριακή Ανθολογία της Μονής Λειμώνος υπ’ αρ. 

240. Εκεί φαίνεται ως συνθέτης ενός Αλληλουιαρίου σε ήχο πλ. δ΄ και ορισμένων ακόμη 

 
12 Demetriou, Spätbyzantinische Kirchenmusik, 43. - Λειμώνος 300 (Μαθηματάριον του Στιχηραρίου, έτ. γρ. 
1475-1500): Ακάθιστος· ο οίκος Ὦ πανύμνητε μῆτερ, ἦχος β΄, 118r-v. - Λειμώνος 240 (Ανθολογία, έτ. γρ. 
1550-1600): τρισάγιον ἦχος πλ. α΄ (σύντμηση Κωνστατνίνου Φλαγγή), 76r.  
13 Ο Ανδρέας εκτός από Στελιώτης, κατονομάζεται και ως Στέλλων. 
14 Λειμώνος 240 (Ανθολογία, έτ. γρ. 1550-1600), 59r-61v. 
15 Μπαλαγεώργος, «Η Βυζαντινή μουσική παράδοση». - Λειμώνος 300 (Μαθηματάριο), έτ. γρ. 1475-1500): 
Ὁ ἥλιος τὸ φῶς ἐφήπλωσε, ἦχος γ΄,12v-13v. Τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ἐπέστης Χριστέ, ἦχος πλ. β΄, 133v-
134v. Ὑπόδεξαι Βηθλεὲμ τὴν τοῦ Θεοῦ μητρόπολιν, ἦχος πλ. α΄, φφ. 11r-12v. – Λειμώνος 240 (Ανθολογία, 
ἐτ. γρ. 1550-1600): τρισάγιο με κράτημα, ἦχος γ΄, 78v-79v. Για τον χαρακτηρισμό «μακαριωτάτου ἱερέως 
Θωμᾶ Κορδοκοτού βλ. σε Λειμώνος 300), του οποίου γραφέας είναι ο ιερέας Ιωάννης Κορδοκοτός. 
16 Demetriou, Spätbyzantinische Kirchenmusik, 43. 
17 Μπαλαγεώργος, «Η Βυζαντινή μουσική παράδοση». 
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μελών.18 Σπουδαίος επίσης μουσικός της εποχής αυτής είναι ο Ιερώνυμος Τραγωδιστής. 

Του Ιερωνύμου σώζονται αρκετά αυτόγραφα, πολλά εξ αυτών μη μουσικά, καθώς δια-

κρίθηκε ως καλλιγράφος, ενώ ασχολούνταν επίσης με την συλλογή και εμπόριο χειρο-

γράφων. Ήταν μαθητής του ιερέα Κωνσταντίνου Φλαγγή, ενώ μετά την μετοίκησή του 

από την Κύπρο στη Βενετία, στα μέσα του 16ου αι. διδάχθηκε Αρμονία και Σύνθεση δυτι-

κής μουσικής από τον Gioseffo Zarlino. Του Ιερωνύμου μας παραδίδεται μια πραγματεία 

περί μουσικής, καθώς και συνθέσεις ποιημάτων και μελουργημάτων αφιερωμένων στη 

Θεοτόκο (Ἀγνὴ παρθένε Δέσποινα Θεοῦ τοῦ Λόγου μήτηρ, ήχ. πλ. β΄ - Τὴν ἀνωτέραν χερου-

βίμ πάντων ἐνδοξοτέραν, ήχ. πλ. β΄), όπως επίσης και Χερουβικών σε ήχους γ΄ και πλ. β΄.19 

Ονόματα άλλων μελουργών που έζησαν σε αυτή την περίοδο μαρτυρούνται στον κώδικα 

Κουτλουμουσίου 427· είναι οι Μανουήλ οικονόμος  και ο Παύλος επίσκοπος, οι οποίοι 

συνέθεσαν ύμνους προς τιμήν Κυπρίων αγίων και της Θεοτόκου της Μονής του Κύ-

κκου.20 

Ο 17ος αιώνας δεν είναι περίοδος παρόμοιας άνθισης της μουσικής δραστηριότητας, ό-

πως φαίνεται στις πηγές. Παραδίδονται ελάχιστα ονόματα μελουργών μικρότερης των 

προηγουμένων εμβέλειας και κυρίως υμνογράφων. Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή 

του Ιλαρίωνα Κιγάλα, Αρχιεπισκόπου Κύπρου κατά τα έτη 1674-1678· πρόκειται για μια 

αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, καθώς πέρα από την υψηλή μόρφωση που έλαβε στην 

Ιταλία και τις σχέσεις του με τη Μεγάλη Εκκλησία, τελικά καθαιρέθηκε και εξέπεσε του 

επισκοπικού του αξιώματος. Ο Ιλαρίων φέρεται ως ποιητής ορισμένων εκκλησιαστικών 

ύμνων, όπως και ο Κοσμάς (Μαυρουδής) επίσκοπος Κιτίου (1675-1676), ο οποίος συνέ-

γραψε μια ακολουθία στον άγιο Βλαδίμηρο.21 Ένας ακόμη υμνογράφος αυτής της εποχής 

είναι ο αρχιμανδρίτης Κυπριανός, ο οποίος συνέθεσε έξι ιδιόμελα και ένα απολυτίκιο στις 

ακολουθίες του αγίου Νεοφύτου του Εγκλείστου και ένα δοξαστικό των αίνων της 24ης 

Σεπτεμβρίου.22 

 
18 Μανόλης Χατζηγιακουμής, Μουσικὰ χειρόγραφα Τουρκοκρατίας (1453-1832) ( Ἀθήνα, 1975), 385: Ο 
Φλαγγής είναι ο συνθέτης δύο τρισαγίων σε ήχους α΄ και γ΄, ενός Θεοτοκίου,  Σὲ προκατεῖδε Δανιήλ, σε ήχο 
α΄. Συνέταμε επίσης τα Δεῦτε προσκυνήσωμεν, Ευλόγει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, δε ήχο πλ. δ΄ της Λειτουργίας, 
ενώ καλλώπισε και ένα χερουβικό σε ήχο πλ. α΄. Όλα τα παραπάνω μέλη περιέχονται στον κώδικα 240 της 
Μονής Λειμώνος. 
19 Μανόλης Χατζηγιακουμής, Χειρόγραφα ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς 1453-1820 (Ἀθήνα: Ἐθνικὴ Τράπεζα 
τῆς Ἑλλάδος, 1980), 27. - Χατζηγιακουμής, Μουσικὰ χειρόγραφα Τουρκοκρατίας, 302. - Lingas, Cyprus, 10. 
- Demetriou, Spätbyzantinische Kirchenmusik , 45. - Πάρης, Ν. (2016), 19. 
20 Demetriou, Spätbyzantinische Kirchenmusik, 45. 
21 Demetriou, Spätbyzantinische Kirchenmusik, 46. 
22 Πάρης, Στυλιανὸς Χουρμούζιος, 19. 
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Η μονή του Κύκκου είναι αυτή που προσφέρει τους σημαντικότερους μουσικούς του 18ου 

αιώνα, με τους ιερομονάχους Παρθένιο και Σίλβεστρο να επιτελούν αξιόλογο έργο συν-

θετικό, αντιγραφικό και εξηγητικό.23 Ο οικονόμος Παρθένιος ήταν μαθητής ενός σημα-

ντικού υμνογράφου, του Εφραίμ του Αθηναίου, ενώ εικάζεται πως ταυτόχρονα μαθή-

τευσε στη μουσική πλάι στον διάσημο πρωτοψάλτη ΜτΧΕ Παναγιώτη Χαλάτζογλου. Ε-

ξήγησε τον καλοφωνικό ειρμό του Χαλάτζογλου Ἔφριξε γῆ, ενώ συνέθεσε εσπέρια, από-

στιχα και καθίσματα στις ακολουθίες των αγίων Τυχικού, Ηρακλειδίου και Μνάσωνος. 

Αναφέρονται επίσης ο Σωφρόνιος Κυκκώτης και ο Χρύσανθος  Πρωτοψάλτης, μαθητής 

Ιωάννου Πρωτοψάλτου του Τραπεζουντίου, έπειτα ιερομόναχος και τέλος Μητροπολί-

της Κυρηνείας (1763-1773).24 Συνέθεσε ακολουθία στον άγιο Μιχαήλ Συνάδων, εξέδωσε 

την ακολουθία του Ακαθίστου προσθέτοντας παρακλητικό κανόνα στον Τίμιο Σταυρό, 

δύο ακολουθίες του αγίου Φιλίππου και δύο κανόνες στη Θεοτόκο.25 Συνέθεσε δογμα-

τικά θεοτοκία κατ’ ήχον και ένα κράτημα, το επωνομαζόμενο τρουπέτα.26 

Ο Σεραφείμ Πισίδιος, μοναχός και αρχιμανδρίτης στη Μονή του Κύκκου, μετέπειτα μη-

τροπολίτης Αγκύρας για κάποιο διάστημα, είναι ακόμη ένας μουσικός του 18ου αι. που 

πρέπει να μνημονευθεί.  Ο Σεραφείμ θεωρείται μαθητής του Εφραίμ του Αθηναίου και 

του Ιεροθέου του Ιθακήσιου.  Σημαντική, εκτός από την υμνογραφική-μουσική, ήταν η 

προσφορά του στις μεταφράσεις λειτουργικών κειμένων στην τουρκική γλώσσα (Καρα-

μανλίδικα) για τους πιστούς των εκκλησιών της Μικράς Ασίας.27  

1.3. Η εκκλησιαστική μουσική στην Κύπρο κατά τους 19ο και 20 αιώνα 

Οι δύο τελευταίοι αιώνες της Ψαλτικής Τέχνης σφραγίζονται από ένα ιδιαίτερο γεγονός 

που επηρέασε καταλυτικά την εξέλιξη της μουσικής αυτής σε πολλές εκφάνσεις της· ο 

λόγος γίνεται ασφαλώς για την λεγόμενη Νέα Μέθοδο, τη μετάβαση δηλαδή από το πα-

λαιότερο, συνοπτικό σύστημα γραφής -ακόμη κι αν οι εξηγητικές προσπάθειες που ξεκί-

νησαν από την εποχή του Μπαλασίου ιερέως και κατέληξαν, μέσα από διάφορα στάδια 

εξέλιξης της γραφής σε αυτή του Πέτρου Πελοποννησίου και του μαθητή αυτού Πέτρου 

του Βυζαντίου- στο αναλυτικό, το οποίο χρησιμοποιείται έως τις μέρες μας.  

 
23 Πάρης, Στυλιανὸς Χουρμούζιος, 19. 
24 Demetriou, Spätbyzantinische Kirchenmusik, 47-48. – Χατζησολωμος, «Βυζαντινή μουσικολογική έ-
ρευνα», 123. 
25 Πάρης, Στυλιανὸς Χουρμούζιος, 20. 
26 Demetriou, Spätbyzantinische Kirchenmusik, 47-48. 
27 Demetriou, Spätbyzantinische Kirchenmusik, 48-49. 
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Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και εθνομάρτυρας Κυπριανός έστειλε στην Κωνσταντινού-

πολη το 1818 τον Σύγκελλο Μελέτιο και τους ιερομονάχους Ιεζεκιήλ και Μελέτιο, προ-

κειμένου να διδαχθούν και να μάθουν τη νέα μέθοδο μουσικής σημειογραφίας που μόλις 

είχε «εφευρεθεί» από τους τρεις διδασκάλους, Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα, Γρηγόριο 

πρωτοψάλτη και Χρύσανθο Προύσης.28 Το 1821 επιστρέφουν και διδάσκουν τη νέα μέ-

θοδο στους ψάλτες της πατρίδας τους. Μαθητής του Μελετίου υπήρξε ο Νικολάκης Νι-

κολαΐδης, πατέρας του Αχιλλέα Νικολαΐδη, διδασκάλου του Στυλιανού Χουρμουζίου, ο 

οποίος θεωρείται ως ο σημαντικότερος πρωτοψάλτης της Κύπρου κατά την εποχή που 

εξετάζεται στο υποκεφάλαιο αυτό. 

Μια σημαντική παράμετρος στην εξέλιξη της μουσικής ιστορίας της Κύπρου θα πρέπει 

να θεωρηθεί η σταδιακή αποξένωσή της εκκλησίας της Κύπρου από το περιβάλλον της 

Κωνσταντινούπολης και οι στενότερες επαφές της με την εκκλησία της Ελλάδος μετά τη 

δημιουργία του ανεξάρτητου Ελλαδικού κράτους και την -πραξικοπηματική- επίτευξη 

της Αυτοκεφαλίας της Ελλαδικής Εκκλησίας. Παραδοσιακά οι Κύπριοι ψάλτες διδάσκο-

νταν την εκκλησιαστική μουσική στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη, με τη δεύτερη 

να ασκεί μεγαλύτερη επιρροή σε αυτούς, ενώ οι σχέσεις με τα Πατριαρχεία Αντιοχείας  

και Αλεξανδρείας και τις εκκλησίες της Συρίας, του Λιβάνου και της Αιγύπτου ήταν επί-

σης στενές.29  

Ένας εκ των Κυπρίων μουσικών που βρέθηκαν κοντά σε εξέχουσες ψαλτικές προσωπι-

κότητες ἠταν και ο Περικλής Κισσονέργης, ο οποίος διετέλεσε μαθητής του Νικολάου 

πρωτοψάλτου Σμύρνης. Λιγοστές είναι οι πληροφορίες που διαθέτουμε για τη ζωή  του. 

Μας είναι γνωστό μόνο πως το 1859 βρισκόταν για σπουδές στο πανεπιστήμιο Αθηνών, 

ενώ επιστρέφοντας στην Κύπρο δίδαξε στην αλληλοδιδακτική σχολή του Αγίου Λαζάρου 

στη Λάρνακα, ασκώντας παράλληλα και σημαντική ψαλτική δραστηριότητα.  

Μαθητής του πρωτοψάλτη Σμύρνης Νικολάου ήταν επίσης και ο Αχιλλέας Νικολαΐδης 

(1830-1918). Ο Νικολαΐδης εργάστηκε επίσης ως δημοδιδάσκαλος. Γνωστότερος 

 
28 Πάρης, Στυλιανὸς Χουρμούζιος, 20-21. – Χριστόδωρος Μνάσωνος, «Ειδολογικές επιδράσεις και ιδεολογι-
κές επιρροές στη μουσική της Κύπρου την περίοδο 1878-1931 μέσα από την εφημερίδα “Φωνή της Κύ-
πρου”» (πτυχιακή εργασία, ΤΕΙ Ηπείρου, 2016), 50. 
29 Μνάσωνος, «Ειδολογικές επιδράσεις», 50: Αναφέρεται πως ο Αρτεμίδης υπήρξε δάσκαλος και πρωτο-
ψάλτης του καθεδρικού ναού στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου κατά την παραμονή του εκεί. 



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΙΑΠΠΑΣ Ο ΜΕΛΟΠΟΙΟΣ (1921-1990)  
         19 
 

 
 

μαθητής του υπήρξε ο Στυλιανός Ελευθερίου/Ελευθεριάδης, ο επωνομαζόμενος «Χουρ-

μόυζιος».30 

Ο Στυλιανός Χουρμούζιος γεννήθηκε στις 5 Οκτωβρίου του 1848 στη Βάσα της επαρχίας 

Λεμεσού, όπου και διδάχθηκε τα πρώτα γράμματα και την μουσική από τον Αχιλλέα Νι-

κολαΐδη. Το 1863 διορίστηκε ψάλτης στον Ιερό Ναό Παλλουριωτίσσης στη Λευκωσία. 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του εκεί φοίτησε στην Ελληνική Σχολή Λευκωσίας και 

μαθήτευσε κοντά στους μουσικούς Ονούφριο Μικελλίδη και Νικόλαο Ταρακτζιόγλου-

Κόνιαλη. Μεταξύ των ετών 1874-1880 διηκόνησε ως λαμπαδάριος της Αρχιεπισκοπής 

Κύπρου. Το 1880 ανέλαβε καθήκοντα πρωτοψάλτη στον καθεδρικό ναό της  αγιάς Νά-

πας στη μητρόπολη Κιτίου, ενώ παράλληλα υπηρέτησε ως δημοδιδάσκαλος στο αλληλο-

διδακτικό σχολείο της Αγίας Νάπας έως το 1883. Το 1917 του ανατἐθηκε η πρωτοψαλ-

τεία του καθεδρικού ναού της Αρχιεπισκοπής, του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, και διο-

ρίστηκε παράλληλα ως καθηγητής εκκλησιαστικής μουσικής στο Παγκύπριο Διδασκα-

λείο. Την Κυριακή του Θωμά του έτους 1936 έλαβε το οφφίκιο του Άρχοντος Πρωτοψάλ-

του της Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Πέθανε την 21η Ιουλίου του 1937.31 

Ἀλλοι σημαντικοί ψάλτες στην Κύπρο κατά το α΄ ήμισυ του 20ου αιώνα που συνέβαλαν 

στη διαμόρφωση της σύγχρονης εκκλησιαστικής μουσικής παράδοση της Μεγαλοννή-

σου υπήρξαν οι Κλεόβουλος Αρτεμίδης, Κωνσταντίνος Καουρής, Οικονόμος Χαράλαμπος, 

ενώ το δεύτερο μισό του ίδιου αιώνα έζησαν και συνέβαλαν με το έργο τους ως ψάλτες, 

θεωρητικοί ή εκδότες οι Θεόδουλος Καλλίνικος, Προκόπιος Κυριακίδης, Αντώνιος Κοντο-

λαίμης, ο πρώην ηγουμενος Μαχαιρά Διονύσιος, ο Νίκος Παπασάββας, ο Σόλων Χατζη-

σολωμός, ο Χριστόδουλος Βασιλειάδης, ο Γεώργιος Αραούζος, ο π. Θεόδωρος Γρηγορίου, 

ο Κυριάκος Ψάλτης Εξωμετοχίτης.32 Δεν πρέπει επίσης να παραλειφθεί η ξεχωριστή α-

ναφορά στον αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου π. Νεκτάριο Πάρη, ο οποίος δρα-

στηριοποιείται μουσικά κατά την τελευταία τριακονταετία εκτός του γεωγραφικού χώ-

ρου της Κύπρου ως πανεπιστημιακός καθηγητής ερμηνείας και εκτέλεσης της ψαλτικής 

τέχνης, μουσικολόγος, ψάλτης, εκδότης πλήθους επιστημονικών συγγραφων, ο οποίος 

 
30 Μνάσωνος, «Ειδολογικές επιδράσεις», 52. 
31 Πάρης, Στυλιανὸς Χουρμούζιος, 34-36. – Νεκτάριος Πάρης, «Ἡ ἐκτέλεση τῆς ψαλτικῆς κατὰ τὸν Στυλιανὸ 
Χουρμούζιο», Πρακτικά 1ου διεθνούς διεπιστημονικού μουσικολογικού συνεδρίου Ακαδημίας θεολογικών 
σπουδών Βόλου (9 Ιουνίου-3 Ιουλίου 2014): 396. 
32 Πάρης, Στυλιανὸς Χουρμούζιος, 21-22. 
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ανέδειξε πλήθος Κυπρίων και Ελλαδιτών ψαλτών συνεισφέροντας τα μέγιστα στην εξέ-

λιξη της εκκλησιαστικής μουσικής εντός και εκτός του Κυπριακού χώρου.  

Στους προηγούμενους μουσικούς και ερευνητές της ψαλτικής του 20ου αι. που αναφέ-

ραμε επιγραμματικά, προστίθεται και η ιδιαίτερη μορφή του ψαλτη-μελοποιού Πανα-

γιώτη Κουσιάππα, του οποίου η δράση υπήρξε άγνωστη έως τώρα, αν και ιδιαίτερα 

πλούσια, πολυσχιδής και σημαντική. Η προσωπικότητα όμως του μελοποιού και το τα-

πεινό του χαρακτήρα του δεν επέτρεψε να αναδειχθεί το έργο του εν ζωή· ως φόρος τι-

μής λοιπόν σε αυτόν αποδίδεται το παρόν πόνημα.  
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ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΑ-ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΣΙΑΠΠΑ 

2.1. Βιογραφία 

Ο Παναγιώτης Κουσιάππας μας παραδίδει σε αδρές γραμμές την αυτοβιογραφία του σε 

χειρόγραφη μορφή.33 Το αυτόγραφο αυτό σημείωμα, καθώς και μια επόμενη μαρτυρία 

της αδερφής του Χριστίνας Κουσιάππα-Μιλή, γραμμένη από τον εγγονό της Γεώργιο 

Κουνούσιη, θα χρησιμοποιηθούν στο παρόν κεφάλαιο ως πρωτογενές υλικό της πρόδρο-

μης αυτής έρευνας γύρω από τη ζωή και το έργο του ανδρός.34 

 
33 Αυτοβιογραφία Παναγιώτη Κουσιάππα 
Ο υποφαινόμενος Παναγιώτης Γιάγκου Παναή Κουσιάππα εγεννήθην εὶς Λύσην της επαρχίας Αμμοχώστου 
την 7ην Ιανουαρίου 1921 από γονείς γεωργούς και φιλοπόνους αλλά και που αγαπούσαν την εκκλησίαν. Θυ-
μούμαι πολύ καλά από ηλικίας πέντε ετών που έψαλλα τα όσα ήκουα από την εκκλησίαν του χωριού μας 
χωρίς βέβαια να εννοώ τι έλεγα· όμως το μεράκι μου ήτο πολύ μεγάλο. Απόδειξις τούτου το καθημερινόν 
ανέβασμά μου επάνω σε μια πανύψηλη συκιά της αυλής μας που εδέσποζε των πέριξ δωμάτων. Είχα εφαρ-
μόσει το τερπνόν μετά του ωφελίμου αφού έτρωγα δηλαδή τα πιο ώριμα σύκα μέχρι κορεσμού άρχιζα να 
ψάλλω ό,τι ήξερα σε τέτοιον τόνον που με ήκουε όλη η γειτονιά. Έκτοτε τα χρόνια περνούσαν και σε ηλικία 
δέκα περίπου ετών αρχίζω να παίρνω τα πρώτα μαθήματα Βυζαντινής μουσικής από τον διδάσκαλόν μας κ. 
Γιάγκον Σουπούλλαν. Αξιοσημείωτον υπήρξε το γεγονός ότι λόγω οικονομικών δυσχερειών δεν είχα τα απα-
ραίτητα μουσικά βιβλία ώστε να μελετώ το μάθημά μου και αρκούμην μόνον με την παράδοσιν μέχρι το 
άλλον μάθημα και ούτω καθεξής. Όμως τα χρόνια κυλούσανε και είχα περάσει όλην την διδακτέαν ύλην (που 
διδασκόμεθα από τον δάσκαλόν μας). Η φιλοδοξία μου, όπως και κάθε μαθητού της Βυζαντινής μουσικής, 
ήτο η αξιοποίησις των γνώσεων αυτών με εξαιρετικόν ζήλον εις το να μπορέσω να διορισθώ σε κάποιαν 
εκκλησίαν ως ψάλτης, πράγμα που δεν ήτο και τόσον εύκολον, γιατί απαραίτητος προϋπόθεσις προς τον 
σκοπόν αυτόν είναι, εκτός της κατ’ οίκον προπαρασκευής, και η επ’ εκκλησίας πολυετής εξάσκησις τόσον της 
διδακτέας ύλης όσον και της τυπικής διατάξεως. 

Τόποι εξάσκησης του ιεροψαλτικού έργου μου υπήρξαν η γενέτειρά μου, η Άσσια, η Καλοψίδα, η Αγκαστίνα 
και το Άρσος που είναι και το χωριό της μητέρα μου Μαρίτσας. Εκεί έψαλλα για πολύν καιρόν μέχρις ότου 
παρουσιάσθη η πρώτη θέσις εις το Καϊμακλί, κατά το 1944. Εκεί υπηρέτησα για έξι (6) ολόκληρα χρόνια, ως 
αριστερός (εκκλησία Αγίας Βαρβάρας). Το 1951 πήρα διορισμόν στον Άγιον Δομέτιον (εκκλησία Αγίου Γεωρ-
γίου) υπηρετήσας για ένα (1) μόνον χρόνον ως δεξιός ιεροψάλτης. Ένα χρόνο μετά διοριζόμουν στη Λάρνακα 
(εκκλησία Αγίου Λαζάρου) ως αριστερός υπηρετήσας προς τούτο έξι (6) ακόμη χρόνια. Κατόπιν μια ανάπαυ-
λας τεσσάρων ετών κατώρθωσα έπειτα από σκληρό αγώνα να πάρω διορισμόν στην Λευκωσίαν (εκκλησία 
Τρυπιώτου) ως δεξιός ιεροψάλτης όπου και συνεχίζω να είμαι Θεού θέλοντος και Αρχαγγέλου Μιχαήλ επι-
τρέποντος. Πέραν της ιεροψαλτικής δραστηριότητος έχω ασχοληθεί και με την σύνθεσιν διαφόρων τραγου-
διών πλείστα των οποίων έχουν απολεσθεί λόγω της Τουρκικής εισβολής. 
Λευκωσία, 16/06/1975 

34 Διήγησις της γιαγιάς μου Χριστίνας Κουσιάππα-Μιλή, 
       αδελφής του μακαριστού Παναγιώτη Κουσιάππα. 
Ο Παναγιώτης Κουσιάππα γεννήθηκε στις 7 Ιανουαρίου 1921 στη Λύση, της επαρχίας Αμμοχώστου. Πατέρας 
του ήταν ο Γιάγκος Κουσιάππας και μητέρα του η Μαρίτσα από το Άρσος, γεωργοί στο επάγγελμα. Από μι-
κρός ασχολείτουν με τη Βυζαντινή μουσική και με κάθε ευκαιρία έψαλλε κομμάτια από την εκκλησία σε μέρη 
που πήγαινε για να βρει ησυχία. Φοίτησε στη σχολή του Γιάγκου Σουπούλλα την ο οποία και τελείωσε με 
άριστα. Λόγω του ότι ήταν φτωχοί οι γονείς του μπορούσε να αγοράσει τα απαραίτητα βιβλία και αρκόταν 
με τις παραδόσεις του δασκάλου του.  

Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο της Λύσης και λόγω του ότι οι γονείς του δεν είχαν λεφτά να τον στείλουν στο 
Γυμνάσιο δεν συνέχισε τις σπουδές του. Η προθυμία του για μελέτη τον οδήγησεν να παίρνει  τα βιβλία του 
Γυμνασίου ενός χωριανού του και τα διάβαζε. Έτσι κατόρθωσε να μάθει γράμματα και να τον ξέρουν ως 
γραμμετισμένο, αν και τελείωσε φαινομενικά το Δημοτικό. Επειδή δεν θέλησε να νυμφεφθεί, ο ηγούμενος 
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Ο Κουσιάππας γεννήθηκε στις 7 Ιανουαρίου του 1921 στη Λύση της επαρχίας Αμμοχώ-

στου. Ο πατέρας του Γιάγκος καταγόταν από τη Λύση, ενώ η μητέρα του Μαρίτσα κατα-

γόταν από το χωριό Άρσος της ίδιας επαρχίας. Οι γονείς του ασχολούνταν με τη γεωργία, 

ενώ η οικονομική κατάσταση της οικογένειας, όπως μαρτυρεί ο ίδιος ο Κουσιάππας, ήταν 

δύσκολη, γεγονός που δεν του επέτρεψε να συνεχίσει τις εγκύκλιες σπουδές του πέραν 

της δημοτικής εκπαίδευσης, την οποία έλαβε στη γενέτειρά του. Η φιλομάθειά του όμως 

είναι τέτοια, ώστε, καθώς μαρτυρεί η αδερφή του, δανειζόταν τα βιβλία του γυμνασίου 

που χρησιμοποιούσαν οι ευπορότεροι συγχωριανοί του και μελετούσε, διευρύνοντας έ-

τσι τη μόρφωσή του πέραν του επιπέδου της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

Η αγάπη του για την μουσική εμφανίστηκε από τη νηπιακή του ακόμη ηλικία. Μαρτυρεί 

ο ίδιος πως έψαλλε ύμνους που άκουγε στην εκκλησία του χωριού του ήδη από τα πέντε 

του έτη. Στα πρώτα χρόνια των εγκύκλιων σπουδών του -ο ίδιος μιλά για την ηλικία των 

δέκα περίπου ετών- ξεκίνησε και η συστηματική εκπαίδευσή του  στην ψαλτική τέχνη 

 
του μοναστηριού του Αγίου Χρυσοστόμου στον Πενταδάκτυλο του πρότεινε να σπουδάσει με έξοδα του Πα-
τριαρχείου Ιεροσολύμων, καθ’ ότι το μοναστήρι υπαγόταν στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, με την προϋπό-
θεση να γίνει κληρικός και να αναδειχθεί  στα ιερατικά αξιώματα ως αρχιμανδρίτης. Αλλά δεν ήθελε να φύγει 
μακρινά από την πατρίδα του, γιατί μετά θα ανήκε στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και θα πήγαινε όπου του 
έλεγαν αυτοί. 

Επειδή του άρεσε η μοναχική ζωή έκτισε δικό του σπίτι λίγο έξω από το χωρίο του, τη Λύση, κοντά στον 
ποταμό. Πήγε σε διάφορα χωριά όπου έψαλλε στις λειτουργίες ενώ τις καθημερινές δούλευε στο ζαχαροπλα-
στείο του που ήταν στο κέντρο του χωριού απέναντι από τη φουντάνα. Επειδή ήταν πολύ καθαρός και πολύ 
καλά τα γλυκά του, όλη η λύση έπρεπε κάθε μέρα να φάει από τα προϊόντα του. 

Όταν διορίσθηκε στο Καϊμακλί ως αριστερός ψάλτης, έκλεισε το ζαχαροπλαστείο και πήγε και έμεινε στη 
Λευκωσία σε ένα δωμάτιο. Ακολούθως διορίσθηκε στον Άγιο Δομέτιον ως δεξιός ψάλτης. Μετά πήγε στον 
Άγιο Λάζαρο της Λάρνακας και έμεινε εκεί. Μετά επέστρεψε στη Λύση και άνοιξε ζαχαροπλαστείο στο σπίτι 
του αυτή τη φορά. Μετά από τέσσερα χρόνια διορίσθηκε στην εκκλησία του Τρυπιώτου στη Λευκωσία. Συ-
νέχιζε να διαμένει στη Λύση και πήγαινε τα Σαββατοκύριακα με την μοτοσυκλέττα του για να ψάλλει στην 
εκκλησία. Η εισβολή του 1974 τον βρήκε στη Λύση. Το μόνο που πήρε μαζί του ήταν η μοτοσυκλέττα του, μια 
κουβέρτα και ένα παγούρι νερό και πήγε στο Δασάκι της Άχνας όπου ήταν όλοι οι Λυσιώτες. Αν και ήταν 
διορισμένος στην εκκλησία του Τρυπιώτου στη Λευκωσία έκανε δυο μήνες να πάει στην εκκλησία γιατί α-
πείχε μόνο εκατόν μέτρα από την πράσινη γραμμή. 

Έμεινε μόνιμα στη Λευκωσία μέχρι το 1983. Μετά του έδινε σπίτι η κυβέρνηση στη Λάρνακα, στο συνοικισμό 
Αγίων Αναργύρων μαζί με την αδελφήν του Καλού και τον άνδρα της. Έψαλλε σε διάφορες εκκλησίες στη 
Λάρνακα και στα χωριά. Το 1985 βρήκε σπίτι στα Περβόλια της Λάρνακας όπου έμεινε μέχρι το τέλος της 
ζωής του. Βρήκε δουλειά στο Τερσεφάνου όπου πήγαινε με τη μοτοσυκλέττα του. 

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του χτυπήθηκε από την λευχαιμία όπου τον ταλαιπωρούσε. Μπαινόβγαινε 
συνεχώς στο νοσοκομείο Λάρνακας. Το 1990 μετά από πολλές ταλαιπωρίες τελείωσε τη ζωή του κτυπημένος 
από την βαριά αρρώστια. Σ’ όλη του τη ζωή έγραφε μουσικά κομμάτια τα οποία είναι όλα χειρόγραφα. Δυ-
στυχώς τα περισσότερα έμεινα στη Λύση αλλά υπάρχει ένα μεγάλο μέρος από όσα έγραψε μετά το 1974. 

Γιώργος Κουννούσιης 

10/05/2002 
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κοντά στον δημοδιδάσκαλο Γιάγκο Σουπούλα, ο οποίος υπήρξε και ο δάσκαλός του στο 

δημοτικό σχολείο.35 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της μουσικής του εκπαίδευσης ο Κουσιάππας αναφέρει πως έψαλλε 

στα χωριά Άσσια, Καλοψίδα, Αγκαστίνα και Άρσος, γενέτειρα της μητέρας του. Το 1944 

διορίζεται ως λαμπαδάριος στον ιερό ναό αγίας Βαρβάρας στο Καϊμακλί της Λευκωσίας, 

όπου και διακονεί για έξι χρόνια. Το 1951 αναλαμβάνει την πρωτοψαλτεία στο ναό του 

αγίου Γεωργίου, στον άγιο Δομέτιο επαρχίας Λευκωσίας επίσης· παραμένει εκεί για έναν 

μόνο χρόνο, καθώς το 1952 διορίζεται ως λαμπαδάριος στον περικαλλή και ιστορικό ναό 

του αγίου Λαζάρου στη Λάρνακα. Διακονεί στον άγιο Λάζαρο περί τα έξι χρόνια, ενώ από 

το 1958 έως το 1962 δεν κατέχει κάποια ψαλτική θέση, ασχολούμενος μόνο με την τέχνη 

από την οποία βιοποριζόταν, τη ζαχαροπλαστική, έχοντας ιδιόκτητο ζαχαροπλαστείο 

στη Λύση.  

Το 1962 επανέρχεται στην ενεργό ψαλτική πράξη και διορίζεται πρωτοψάλτης στον ιερό 

ναό Αρχαγγέλου του Τρυπιώτη Λευκωσίας. Δεν μας είναι γνωστή η χρονολογία κατά την 

οποία σταμάτησε την ψαλτική του δραστηριότητα, κατά το χρόνο συγγραφής της αυτο-

βιογραφίας του όμως (1975) εξακολουθούσε να ψάλλει στο ναό του Τρυπιωτη. 

Η Χριστίνα Κουσιάππα διηγείται πως ο αδερφός της είχε χτίσει από τα νεανικά του χρό-

νια σπίτι κοντά στο χωριό της Λύσης και έμενε μόνος του. Δεν δημιούργησε δική του οι-

κογένεια, αφού δε νυμφεύθηκε ποτέ. Σε μια άλλη αποστροφή της ίδιας διήγησης μαρτυ-

ρείται πως ο Κουσιάππας έμεινε μόνιμα στη Λευκωσία έως το 1983, καθώς μετά την ει-

σβολή των Τούρκων στην Κύπρο (1974) το χωριό του περιήλθε στην τουρκική κατοχή 

και οι κάτοικοί του κατέστησαν πρόσφυγες. Το 1983 η κυπριακή κυβέρνηση έδωσε στην 

οικογένειά του σπίτι στους Αγίους Αναργύρους στη Λάρνακα, όπου και διέμεινε για μι-

κρό χρονικό διάστημα μαζί με την αδερφή του, αλλά από το 1985 και έως το τέλος της 

ζωής του διέμεινε σε άλλη κατοικία, και πάλι μόνος, στα Περβόλια Λάρνακας. Σημαντική 

ήταν επίσης η συμβολή του στους πολιτιστικούς συλλόγους των συμπατριωτών του. Το 

γεγονός αυτό αποδεικνύεται από κείμενο που του ζητήθηκε να συντάξει για φύλλο 

 
35 Τα ελληνικά σχολεία στην Κύπρο έως το 1923 ελέγχονταν και συντηρούνταν από τις εκκλησιαστικές 
επιτροπές των ενοριών. Ένα από τα βασικά προσόντα ενός δημοδιδασκάλου εθεωρείτο η γνώση του περί 
την ψαλτική, ενώ συνήθως οι δημοδιδάσκαλοι διορίζονταν και ως πρωτοψάλτες των ενοριών των σχο-
λείων όπου δίδασκαν. Μετά το 1923 ο έλεγχος των σχολείων πέρασε στην αγγλική διοίκηση της Κύπρου 
και όλοι η δάσκαλοι έγιναν «κρατικοί» υπάλληλοι. Η συνήθεια όμως αυτή διατηρήθηκε για πολλά ακόμη 
χρόνια στην Κύπρο. Περίπτωση ενός τέτοιου δημοδιδασκάλου ήταν, μεταξύ άλλων, και ο Γιάγκος Σου-
πούλλας. Βλ. σχετικά σε Μνάσωνος, «Ειδολογικές επιδράσεις», 51-52. 
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εφημερίδας του Α.Σ.Ι.Λ., στο οποίο εκθέτει τις απόψεις του για τη συμπεριφορά του συλ-

λόγου εντός και εκτός αυτού, καθώς και για τη δραστηριότητα των μελών του. Το κεί-

μενο του άρθρου αυτού παρατίθεται στο παράρτημα της παρούσας εργασίας. Στα τελευ-

ταία χρόνια του προσβλήθηκε από την λευχαιμία· πέθανε το 1990. 

2.2. Το μελοποιητικό έργο του Παναγιώτη Κουσιάππα 

Ο Παναγιώτης Κουσιάππας υπήρξε ένας από τους πολυγραφότερους Κυπρίους μελοποι-

ούς του β΄ μισού του 20ου αιώνα, πρόλο που κανένα έργο του δεν έχει εκδοθεί. Το σύνολο 

των μελοποιημάτων του αριθμεί περί τις 1200 σελίδες και έχει ταξινομηθεί σε πέντε τό-

μους, αναλόγως του περιεχομένου κάθε σύνθεσης.  

Ο Κουσιάππας έχει συνθέσει νέα μέλη των ακολουθιών του εσπερινού, όρθρου, θείας λει-

τουργίας, εγκαινίων ναού. Έχει επίσης καταγράψει στο σύστημα της παρασημαντικής 

κοσμικά τραγούδια, είτε δημώδη άσματα της Κύπρου, είτε ακόμη και σύγχρονα λαϊκά 

τραγούδια της εποχής του. Έχει ακόμη διασκευάσει συνθέσεις άλλων μελουργών, απο-

δίδοντάς τες κατά τον δικό του τρόπο ερμηνείας. Εξάλλου, έχει καταγράψει μέλη εξ α-

κοής, ή έχει αντιγράψει στα χειρόγραφά του συνθέσεις νεότερες κυρίως, των συγχρόνων 

του μελοποιών, ή των αμέσως προγενεστέρων της εποχής του, παρουσιάζοντας μια πο-

λυμορφία στις επιλογές του ψαλτικού του ρεπερτορίου. 

Δυστυχώς δεν έχει διασωθεί το σύνολο των έργων του Κουσιάππα. Τα έργα τα οποία 

συνέθεσε πριν την τουρκική εισβολή του 1974 έχουν χαθεί. Στο παράρτημα της εργασίας 

παρατίθεται πλήρης αναλυτικός κατάλογος των ευρισκομένων χειρογράφων του. 

2.2.1. Ανθολογία Ια (Εσπερινός) 

Σύμφωνα με την ταξινόμηση των χειρογράφων από τον καθηγητή-αρχιμανδρίτη π. Νε-

κτάριο Πάρη, στον πρώτο τόμο της Ανθολογίας των έργων του Κουσιάππα περιλαμβά-

νεται καταρχήν ο Εσπερινός. Στα πρώτα φύλλα παρουσιάζεται η αυτοβιογραφία, καθώς 

και σύντομη διήγηση της ζωής του από την αδελφή του Χριστίνα Κουσιάππα-Μιλή· κα-

τόπιν, αργό και σύντομο Εἰς πολλὰ ἔτη της ευλογήσεως του αρχιερέων κι ακόμη ένα του 

Εμμανουήλ Φαρλέκα. Έπειτα, πέντε επιπλέον δοκιμές του Κουσιάππα στο Εἰς πολλὰ ἔτη 

και ο ικετήριος στίχος Πρόσδεξαι Κύριε, σε β΄ήχο. Μετά από το δοξαστικό των Εσπερίων 

του αγίου Σπυρίδωνος Ὅσιε πάτερ, σε μελοποίηση του Σ. Σασλόγλου σε ήχο α΄, 
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ακολουθούν οι ικετήριοι στίχοι Τῆς ὀργῆς σου τὴν ἀγανάκτησιν,36 Χαῖρε Μαρία Θεοτόκε,37 

Τῆν πᾶσαν ἐλπίδα μου, Πρόσδεξαι Κύριε, όλα σε ήχο β΄. Παρεμβάλλεται μια σύντομη Τι-

μιωτέρα σε δ΄ ήχο (λέγετο) κι ακολουθούν δοκιμές ερμηνείας στους προαναφερθέντες 

ικετηρίους στίχους. Ακολουθεί το Θεοτόκε παρθένε της Αρτοκλασίας σε ήχο πλ. α΄, καθώς 

και αρκετές δοκιμές στον ίδιο ύμνο, κλείνοντας την Ανθολογία των μαθημάτων του Ε-

σπερινού. 

2.2.2. Ανθολογία Ιβ (Ὀρθρος) 

Το δεύτερο μέρος του πρώτου τόμου της Ανθολογίας αφορά στον όρθρο· περιλαμβάνει 

τη Φήμη στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο, όπως και το μάθημα Τὸν δεσπότην καὶ 

ἀρχιερέα σε τρεις δοκιμές ερμηνείας από τον Κουσιάππα. Άλλα μέλη που συμπεριλαμβά-

νονται είναι ο Ν΄ ψαλμός με τα Πεντηκοστάρια τροπάρια Ταῖς τῶν Ἀποστόλων, Ταῖς τῆς 

Θεοτόκου, Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς στους ήχους βαρύ και πλ. δ΄, καθώς και σύντομες Τιμιωτέρες 

στους ήχους β΄ και δ΄. Ακολουθούν Πασαπνοάρια των Αίνων στον πλ. δ΄ ήχο, ο ειρμός και 

το πρώτο τροπάριο του Μικρού Παρακλητικού Κανόνος στην Θεοτόκο, ορισμένες ασκή-

σεις παραλλαγής για αρχαρίους σε ήχο α΄, όπως επίσης και σύντομες δοξολογίες (μαζί με 

αρκετές δοκιμές ερμηνείας) στους ήχους β΄, γ΄, δ΄ (λέγετος), πλ. β΄, βαρύ εναρμόνιο, βαρύ 

διατονικό , βαρύ διατονικό επτάφωνο (μόνο οι τρεις πρώτοι στίχοι). Έπεται μια Δοξολο-

γία διὰ τὴν 25ην Μαρτίου καὶ εἰς ἐθνικὰς τελετὰς σε ήχο πλ. δ΄, ενώ ο Όρθρος κατακλείεται 

με το θεοτοκίον του πλ. δ΄ ήχου Δέσποινα πρόσδεξαι. 

2.2.3. Ανθολογία ΙΙ (Θεία Λειτουργία) 

Ο δεύτερος τόμος της Ανθολογίας περιλαμβάνει την Θεία Λειτουργία, αρχίζοντας με τα 

Κύριε ἐλέησον σε πλ. δ΄ ήχο. Ακολουθούν Τρισάγια και Δύναμις  στους α΄, β΄, γ΄, δ΄ (λέγε-

τος), πλ. α΄, βαρύ διατονικό, πλ. δ΄ χρωματικό ήχους. Σε ένα Ἅγιος Ἀθάνατος εξ αυτών σε 

ήχο α΄ αποτυπώνεται εκτέλεση του Ηλία Κλωναρίδη (σελ. 19). Μεταξύ των Τρισαγίων 

παρεμβάλλονται το ιδιόμελο του Εσπερινού της Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου Μὴ 

 
36 Τῆς ὀργῆς σου τὴν ἀγανάκτησιν 
     εἰς εὶρήνην μετάβαλε 
     καὶ σῶσον τὸν κόσμον σου, 
     μόνε ἀγαθέ καὶ φιλάνθρωπε. 
37 Χαῖρε Μαρία Θεοτόκε 
    ὁ Ναὸς ὁ ἀκατάληπτος, 
    μάλλον δὲ ὁ ἅγιος, 
    καθῶς βοᾶ ὁ προφήτης 
    ἅγιος ὁ Ναὸς σου 
    θαυμαστὸς ἐν δικαιοσύνῃ. 
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προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς ἀδελφοὶ  σε ήχο α΄ (σελ. 18), το κοντάκιο της εορτής της Υ-

παπαντής του Κυρίου Ὁ μήτραν παρθενικὴν ἁγιάσας τὸν τόκον σου, επίσης σε ήχο α΄ (σελ. 

30), μια ευχαριστήρια επιστολή προς τον Αστέριο Δεβρελή,38 το απολυτίκιο της εορτής 

της Υπαπαντής του Κυρίου Χαῖρε Κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε σε ήχο α΄ (σελ. 67) και 

ένα απόσπασμα από το δοξαστικό των Αίνων της ακολουθίας του αγίου Νεκταρίου Πε-

νταπόλεως Ὅσιε πάτερ, μελέτην θείου νόμου, σε ήχο πλ. α΄ (σελ. 80). Ακολουθούν οι αντί 

του Τρισαγίου ὐμνοι σε δεσποτικές εορτές Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε και στις εορτές 

του Τιμίου Σταυρού Τὸν σταυρόν σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα και οι Φήμες  του Αρχιεπι-

σκόπου Κύπρου και του επισκόπου Κιτίου. Παρεμβάλλεται ένα απόσπασμα από κοσμικό 

τραγούδι στη σελ. 112, το Δόξα σοι Κύριε, Εἰς πολλά ἔτη της ανάγνωσης του Ευαγγελίου 

και ορισμένες σημειώσεις ορθογραφίας μουσικών θέσεων. 

 Η δεύτερη ενότητα του τόμου αφορά σε σύντομους χερουβικούς ύμνους. Παρουσιάζο-

νται αρκετές δοκιμές σε χερουβικό του α΄ ήχου, απόσπασμα χερουβικού σε βαρύ ήχο, 

χερουβικό σε πλ. του δ΄ ήχο κι ένα αργό σε πλ.  του δ΄ επίσης με ένδειξη χρονικής διάρ-

κειας Λεπτά 10’ και 1/3 περίπου (σσ. 133-137). Μεταξύ των σελίδων 140-217 βρίσκονται 

μελοποιήσεις Λειτουργικών σε όλους τους ήχους, ενώ από τη σελ. 218 έως και την 290 

βρίσκονται τα Ἄξιον ἐστὶ  σε όλους τους ήχους επίσης. Αξίζει να αναφέρουμε πως ανά-

μεσα στις μελοποιήσεις του Κουσιάππα υπάρχουν και ορισμένα Ἄξιον ἐστὶ άλλων ψαλ-

τών που προφανώς αποτυπώνουν τις μουσικές επιρροές του. Αναφέρουμε τις συνθέσεις 

των Δημητρίου Βουλγαράκη (δ΄-άγια), Γεωργίου Καστοριανού συντετμημένον υπό 

 
38 [Ἀνθολογία, τόμος ΙΙ (Θεία Λειτουργία), σελ. 65] 

Ἐπιστολὴ πρὸς Ἀστέριον Δεβρελῆν 

Ἀγαπητέ μου Κύριε: Χρόνια πολλὰ καὶ καρποφόρα. 

Ἀρκετὸς χρόνος ἔχει παρέλθει ἀφ’ ἦς ἡμέρας παρέλαβον τὸ βιβλίον σας «Πηδάλιον». Πρέπει νὰ ξέρετε ὅτι 

δυστυχῶς περιλαμβάνομαι καὶ ἐγὼ μέσα στοὺς ἐκτοπισθέντες ἐκ τῶν οἰκιῶν καὶ τῶν περιουσιῶν μας ὑπὸ 

τῶν Τουρκικῶν στρατευμάτων καὶ ὡς φυσικὸν ἡ ζωὴ μας ἔχει καταντήσει προβληματική.  

Εὐχαριστῶ πάρα πολὺ διὰ τὴν αὐθαίρετον πίστωσιν χρόνου ποὺ ἔλαβον ἀλλὰ καθὼς ἀντιλαμβάνεσθε ἦτο 

καὶ ἀναγκαία καὶ ἐπωφελής. Ἀναγκαία μὲν διὰ νὰ δυνηθῶ νὰ ἐξοικονομήσω τὰ χρήματα, ἐπωφελὴς δὲ, διότι 

τὸ βιβλίον σας μοῦ εἶναι τόσον χρήσιμον καὶ ἀπαραίτητον. Ἐκτιμῶ μεγάλως τὸ ἔργον σας καὶ σᾶς συγχαίρω 

θερμῶς. 

Ἐσωκλείω ἐν τῇ παρούσῃ μου τὸ ἀντίτιμο τοῦ βιβλίου εἰς τσέκ, «Τραπέζης Κύπρου». 

Μετὰ τῆς προσηκούσης ἐκτιμήσεως - Παναγιώτης Κουσιάππας  
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Δημητρίου Βουλγαράκη (πλ. β΄), Παναγιώτου Κηλτζανίδου (βαρύς εναρμόνιος), Μελετίου 

Σισανίου (β΄), Θεοδώρου Φωκαέως (βαρύς), Μισαήλ Μισαηλίδη (βαρύς εναρμόνιος). 

Η επόμενη ενότητα αφορά στα μέλη της Λειτουργίας του Μεγ. Βασιλείου τα Ἄγιος, ἅγιος 

Κύριος Σαββαὼθ  σε ήχους α΄ και πλ. δ΄, Σὲ ὑμνοῦμεν στους ήχους α΄ και πλ. δ΄, καθώς και 

το Ἐπὶ σοὶ χαίρει Κεχαριτωμένη σε ήχους α΄ και βαρύ. Στις σελίδες 346-347 παρεμβάλλε-

ται το Μεγαλυνάριο του Μ. Βασιλείου, ενώ ακολουθεί ψαλμός (20ος) «εἰς τὴν ἑορτὴν τῆς 

Α.Μ. τοῦ βασιλέως» Κύριε ἐν τῇ δυνάμει σου, σε πλ. δ΄ ήχο. Ακολουθούν πολυχρονισμοί 

και φήμες στοβασιλιά της Ελλάδος και τον αρχιεπίσκοπο Κύπρου, τα καταληκτήρια τρο-

πάρια της Θείας Λειτουργίας , το νεκρώσιμο κοντάκιο Μετὰ τῶν ἁγίων σε ήχους πλ. δ΄ 

και α΄, όπως επίσης και το Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε σε α΄ ήχο και Ἐπὶ σοὶ χαίρει 

Κεχαριστωμένη σε ήχο πλ. δ΄ (και οι δύο ύμνοι είναι σνυθέσεις του Στυλιανού Χουρμου-

ζίου, όπως αναφέρει ο Κουσιάππας). 

 

2.2.4. Ανθολογία ΙΙΙ (Εορτολόγιον) 

Ο τρίτος τόμος της Ανθολογίας έχει λάβει τον γενικό τίτλο Εορτολόγιον. Θα μπορούσαμε 

να τον εντάξουμε σε μια ευρύτερη ενότητα μαζί με τον επόμενο τόμο της Ανθολογίας (IV) 

που περιλαμβάνει μέλη του Τριωδίου, Πεντηκοσταρίου και της Μεγάλης Εβδομάδας. 

Ο τίτλος Εορτολόγιον είναι αυτός που μάλλον αντιπροσωπεύει με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο το περιεχόμενο των δύο αυτών τόμων, καθώς αφορά σε μέλη του Στιχηραρίου 

αλλά και του Ειρμολογίου. Περιλαμβάνει μέλη συγκεκριμένων εορτών του πρώτου εορ-

τολογικού κύκλου (ακινήτων εορτών). Συγκεκριμένα, σε αυτόν εντάσσονται μέλη που 

αφορούν στην εορτή του Γεννεσίου της Θεοτόκου (8/9 - ειρμός θ΄ ωδής καταβασιών), 

του αγίου Νεκταρίου (9/11 - απολυτίκιο, δοξαστικό ιδιόμελο των αίνων), του αγίου Ευ-

φημιανού, ο οποίος είναι και τοπικός άγιος της Λύσης (14/11 - απολυτίκιο), του αγίου 

Σάββα (5/12 - δοξαστικό ιδιόμελο εσπερινού), του αγίου Νικολάου (6/12 - δύο στιχηρά 

ιδιόμελα της Λητής), της Κυριακής των Προπατόρων (αυτόμελο στιχηρό, αυτόμελο κά-

θισμα, εξαποστειλάριο, στιχηρά προσόμοια), των Χριστουγέννων (25/12 - καταβασίες 

διπλές-σύντομες, θ΄ωδή κανόνων μετά των μεγαλυναρίων, εξαποστειλάριο), Περιτομής 

του Χριστού (1/1 - απολυτίκιο), Προεορτίων των Φώτων (2/1  - δοξαστικό ιδιόμελο), 

Φώτων (6/1 - απολυτίκιο, δύο ιδιόμελα του Μεγάλου Αγιασμού, δοξαστικό ιδιόμελο Λη-

τής), Συνάξεως του Προδρόμου (7/1 - ειρμός και τροπάριο της θ΄ ωδής του κανόνος), 
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μεθεόρτων των Φώτων (12/1 - δοξαστικά ιδιόμελα Λητής και αποστίχων), Τριών Ιεραρ-

χών (30/1 - απολυτίκιο, θ΄ ωδή των κανόνων, εξαποστειλάριο), Υπαπαντής (2/2 - απο-

λυτίκιο, κοντάκιο, καταβασίες σύντομες, μεγαλυνάριο θ΄ωδής), Ευαγγελισμού της Θεο-

τόκου (25/3 - θ΄ ωδή καταβασιών-αργή), Ευαγγελιστού Ιωάννου (9/5 - δοξαστικό ιδιό-

μελο αίνων), αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα (11/6 - απολυτίκιο Απ. Βαρ-

νάβα), αγίας Μαρίνας (17/7 - απολυτίκιο), Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15/8 - θ΄ ωδή κα-

ταβασιών, απόσπασμα Μικρής Παράκλησης). 

Μεταξύ των τροπαρίων και ύμνων των εορτών που προαναφέρθηκαν παρεμβάλλεται 

μικρό απόσπασμα από τον κανόνα της Κυριακής της Ορθοδοξίας, ένα στιχηρο του Πά-

σχα, καθώς και ένα εφύμνιο Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε, ἀλληλούια από τον Ακάθιστο Ύμνο 

σε ήχο πλ. δ΄.    

2.2.5. Ανθολογία ΙVα (Τριώδιον) 

Το πρώτο μέρος του τέταρτου τόμου της Ανθολογίας των έργων του Κουσιάππα αφορά 

στα μέλη που ψάλλονται στους στις ακολουθίες της περιόδου του Τριωδίου.  

Η αρχή γίνεται με την Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου, όπου έχουν μελοποιηθεί από δύο 

ιδιόμελα σε εσπερινό και όρθρο. Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι καταβασίες της Κυρια-

κής σε σύντομο ειρμολογικό δρόμο, καθώς και η θ΄ ωδή σε σύντομο και αργό δρόμο. Πα-

ρεμβάλλεται η θ΄ ωδή των αργών καταβασιών της Κυριακής της Ορθοδοξίας κατά την 

ερμηνεία του Κουσιάππα, τα Πεντηκοστάρια του Ευαγγελίου του όρθρου, ενώ επανέρ-

χεται η σειρά των μελών στην Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου με το δοξαστικό των 

αίνων Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι σε ήχο πλ. δ΄. Ακολουθεί η Κυριακή του Ασώτου, για την 

οποία ο Κουσιάππας έχει γράψει τις σύντομες καταβασίες κατά τη δική του εκτέλεση, τα 

ιδιόμελα και το δοξαστικό των αίνων. Για ακόμη μια φορά διαταράσσεται η σειρά στην 

κατάταξη του υλικού του, καθώς μετά την Κυριακή του Ασώτου έχει τοποθετηθεί η Κυ-

ριακή της Τυρινής, της οποίας έχουν μελοποιηθεί τα στιχηρά ιδιόμελα και το δοξαστικό 

των αίνων. Κάτοπιν, τοποθετείται ένα στιχηρό ιδιόμελο των αίνων της Κυριακής της Α-

πόκρεω, παρεμβάλλεται ένα κοντάκιο της Κυριακής των αγίων Πάντων και συνεχίζει η 

Κυριακή των Απόκρεω με δύο στιχηρά ιδιόμελα των αίνων μαζί με το δοξαστικό, τις σύ-

ντομες καταβασίες και το κοντάκιο Ὅταν ἔλθης ὁ Θεὸς σε α΄ ήχο. 

Μεταξύ των σελίδων 73-74 έχει καταγραφεί το μεγάλο προκείμενο των Κατανυκτικών 

Εσπερινών της Μ. Τεσσαρακοστής Μὴ ἀποστρέψης σε πλ. δ΄ ήχο, ενώ ακολουθεί ένα 
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ιδιόμελο της Δευτέρας της α΄ εβδομάδος των Νηστειών, δύο τροπάρια του Μεγάλου Α-

ποδείπνου που τελείται κάθε μέρα σε αυτήν την περίοδο και το Κατευθηνθήτω της Θείας 

Λειτουργίας των Προηγιασμένων Δώρων σε πλ. α΄ ήχο.  

Για την α΄ Κυριακή των Νηστειών έχουν καταγραφεί οι σύντομες καταβασίες Θαλάσσης 

τὸ ἐρυθραῖον πέλαγος σε δ΄ ήχο, με την θ΄ ωδή και σε αργό ειρμολογικό δρόμο, και το 

δοξαστικό ιδιόμελο των αίνων. Στην β΄ Κυριακή των Νηστειών έχει συμπεριλάβει τα στι-

χηρά προσόμοια των αίνων σε αργό δρόμο και το δοξαστικό ιδιόμελο Τοῖς ἐν σκότει 

ἀμαρτημάτων στον πλ. β΄ ήχο. Στην γ΄ Κυριακή υπάρχει παρόμοια σύνθεση του υλικού, 

με τις συντομες καταβασίες, την καταγραφή ης θ΄ ωδής και σε αργό μέλος, όπως και τη 

σύνθεση του δοξαστικού ιδιομέλου των αίνων. Παρεμβάλλεται ένα δοξαστικό ιδιόμελο 

των αίνων της Κυριακής του Ασώτου, ενώ στην δ΄ Κυριακή έχει καταγράψει μόνο το δο-

ξαστικό των αίνων Δεῦτε ἐργασώμεθα ἐν τῷ μυστικῷ ἀμπελώνι στον α΄ ήχο, κάτι που 

επαναλαμβάνεται και στην ε΄ Κυριακή των Νηστειών με τη μελοποίηση του περίφημου 

δοξαστικού Οὐκ ἔστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ βρῶσις καὶ πόσις σε α΄ ήχο. 

Η Κυριακή των Βαΐων είναι η εορτή εκείνη που σηματοδοτεί το τέλος της περιόδου της 

Μεγάλης Τεσσαρακοστής και την εισαγωγή στην περίοδου της Μεγάλης Εβδομάδας. Για 

την Κυριακή αυτή λοιπόν ο Κουσιάππας παραδίδει τις καταβασίες σε έναν ιδιότυπο σύ-

ντομο ειρμολογικό δρόμο, κάτι το οποίο έχει επαναλάβει και σε προηγούμενες μελοποι-

ήσεις. Με το ζήτημα αυτό θα ασχοληθούμε αναλυτικότερα στο ιδιαίτερο μέρος των σχο-

λίων μας επί συγκεκριμένων μελοποιήσεων του Κυπρίου μελωδού. Αποτυπώνει επίσης 

σε παρασημαντική την θ΄ ωδή σε αργό ειρμολογικό μέλος και το δοξαστικό  των αίνων 

Πρὸ ἔξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα σε πλ. β΄ ήχο, ενώ παρεμβάλλει τη φήμη του αρχιερέως, το 

μάθημα τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα, γεγονός που μας οδηγεί στην εικασία πως μάλλον 

εκείνη ήταν μια από τις ημέρες που στον Τρυπιώτη ετελείτο αρχιερατική Θεία Λειτουρ-

γία. Με την Κυριακή των Βαΐων κλείνει και το πρώτο μέρος του δ΄ τόμου της Ανθολογίας. 

2.2.6. Ανθολογία ΙVβ (Ακάθιστος Ύμνος) 

Το δεύτερο μέρος του τετάρτου τόμου αφορά στην καταγραφή μελών του Ακαθίστου 

Ύμνου. Το σύνολο της ύλης του τόμου αυτού αφορά σε μελοποιήσεις των εφυμνίων αῖρε 

νύμφη ἀνύμφευτε και ἀλληλούια σε όλους τους ήχους εκτός του α΄, για τον οποίο δεν 

βρέθηκε εδώ καμία μελοποίηση, με τον πλ. δ΄ ήχο να διαθέτει πολλές διαφορετικές εκδο-

χές ερμηνείας. Η ενότητα αυτή κατακλείεται με τη Φήμη του μητροπολίτου Κυρηνείας 
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Γρηγορίου και το τροπάριο Τὴν ὡραιότητα της παρθενίας σου στην καταγραφή της σύ-

ντομης μελοποίησής του κατά την ερμηνεία του Κουσιάππα. 

2.2.7. Ανθολογία ΙVγ (Μεγάλη Εβδομάς) 

Το τρίτο μέρος του τετάρτου τόμου της Ανθολογίας περιέχει ορισμένους ύμνους και τρο-

πάρια της Μεγάλης Εβδομάδος. Η ενότητα ξεκινά με τα σύντομα ἀλληλούια και Ἰδοὺ ὁ 

Νυμφίος σε ήχο πλ. δ΄, ακολουθεί το εξαποστειλάριο Τὸν νυμφῶνα σου βλέπω σε γ΄ ήχο. 

Ακολουθεί το δοξαστικό ιδιόμελο των Αίνων της Μ. Πέμπτης Ἐξέδυσάν με τὰ ἰμάτιά μου, 

σε πλ. β΄ ήχο, το δοξαστικό των αποστίχων Ἤδη βάπτεται κάλαμος σε πλ. δ΄ ήχο με μερι-

κές δοκιμές ερμηνείας, παρεμβάλλεται το δοξαστικό του εσπερινού της δ΄ εβδομάδος 

των Νηστειών Σήμερον ὁ Δεσπότης τῆς κτίσεως σε ήχο πλ. δ΄, ενώ η ενότητα κλείνει με το 

νεκρώσιμο Τρισάγιο σε β΄ ήχο που ψάλλεται κατά την έξοδο του Επιταφίου τη Μ. Παρα-

σκευή και το ιδιόμελο Τον ἥλιον κρύψαντα σε πλ. α΄ ήχο. 

2.2.8. Ανθολογία ΙVδ (Πεντηκοστάριο) 

Η ενότητα του Πεντηκοσταρίου ανοίγει με το Δεῦτε λάβετε φῶς σε πλ. α΄ ήχο σε τρεις 

εκδοχές του και ορισμένες δοκιμές. Ακολουθούν οι αργές καταβασίες Ἀναστάσεως ἡμέρα 

σε α΄ ήχο, ολόκληρη η θ΄ ωδή του κανόνα του Πάσχα με τα μεγαλυνάρια, το εξαποστει-

λάριο Σαρκὶ ὑπνώσας ὡς θνητὸς σε β΄ ήχο, τα στιχηρά του Πάσχα, το δοξαστικό των αί-

νων Ἀναστάσεως ἡμέρα σε πλ. α΄ ήχο και το εισοδικό Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεὸν 

σε β΄ ήχο κατά την ερμηνεία του μητροπολίτου Κερκύρας καὶ Παξῶν κ.κ. Αλεξάνδρου. 

Ακολουθεί η Κυριακή του Θωμά, στην οποία ο Κουσιάππας έχει καταγράψει την θ΄ ωδή 

του κανόνα και το δοξαστικό των αίνων. Παραλείπεται η Κυριακή των Μυροφόρων, ενώ 

στην Κυριακή του Παραλύτου που έπεται έχει και πάλι καταγράψει το δοξαστικό των 

αίνων. Παρεμβάλλεται απόσπασμα από το δοξαστικό των αίνων της εορτής της Μετά-

στασης του αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Εὐαγγελιστὰ Ἰωάννη σε ήχο πλ. δ΄, ενώ στις 

επόμενες Κυριακές, Σαμαρείτιδος και Τυφλού, έχει μελοποιήσει επίσης μόνο το δοξα-

στικό των αίνων. Στην Πέμπτη της Αναλήψεως συμπεριλήφθηκαν οι σύντομες καταβα-

σίες Θείῳ καλυφθεὶς σε δ΄ ήχο και το δοξαστικό των αίνων Ἑτέχθης ὡς αὐτὸς ἠθέλησας 

σε β΄ ήχο, ενώ η ενότητα κλείνει με το δοξαστικό των αίνων της Κυριακής της Πεντηκο-

στής Βασιλεῦ οὐράνιε σε πλ. β΄ ήχο και την θ΄ ωδή των καταβασιών της εορτής.  
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2.2.9. Ανθολογία Vα (Ακολουθία Εγκαινίων) 

Το πλούσιο έργο του Κουσιάππα εκτείνεται, όπως προελέχθη, σε όλο το φάσμα της λει-

τουργικής ζωής της ορθόδοξης εκκλησίας. Έτσι λοιπόν, μετά τις ακολουθίες εσπερινού, 

όρθρου, λειτουργίας, το εορτολόγιο κινητών και ακινήτων εορτών, ο πέμπτος τόμος της 

Ανθολογίας των έργων του περιέχει σχεδόν το σύνολο της ακολουθίας των εγκαινίων, 

ξεκινώντας από τα στιχηρά και απόστιχα ιδιόμελα του εσπερινού και συνεχίζοντας με το 

απολυτίκιο, τα τροπάρια των αναγνωσμάτων, τον κανόνα, το δοξαστικό των αίνων κα-

θώς και στίχους από τους ψαλμούς 22, 83, 144 και 148. Αναλυτική καταγραφή των με-

λοποιημάτων, όπως και όλων των έργων του Κουσιάππα, παρατίθεται στο παράρτημα 

της παρούσας εργασίας. 

2.2.10. Ανθολογία Vβ (Άσματα) 

Η κοσμική μουσική, στη λαϊκή και δημώδη έκφανσή της κυρίως, είναι ένας ακόμη τομέας 

των ενδιαφερόντων του Κουσιάππα, γεγονός που καταδεικνύεται από τη συλλογή κο-

σμικών ασμάτων που έχει καταγράψει και περιλαμβάνει ο πέμπτος τόμος της συλλογής 

των χειρογράφων του. Σε αυτήν βρίσκουμε έργα σημαντικών Κυπρίων μουσικών και 

ψαλτών, όπως το τραγούδι Κρίνος ὡραῖος, του Στυλιανού Χουρμουζίου, δύο λαϊκά ά-

σματα (Ἕνα ἀμάξι μὲ δυὸ ἄλογα, Χωρὶς δεκάρα πῶς θὰ παντρευτοῦμε Μανωλιό μου), πα-

ραδοσιακά τραγούδια της Κύπρου, καθώς και ορισμένες μελοποιήσεις του με τον χαρα-

κτηριστικό τρόπο των λεγομένων ψαλτοτράγουδων. Σε αυτά προστίθενται ορισμένα α-

κόμη τραγούδια με επιρροές από τη δυτική μουσική, η οποία άλλωστε είχε εισχωρήσει 

από αιώνων στην κυπριακή παράδοση, ένα δημώδες άσμα από τη συλλογή ασμάτων του 

Κωνσταντίνου Ψάχου και ένα εμβατήριο από τη συλλογή του Ιωάννου Μαργαζιώτη. Με-

ταξύ των κοσμικών ασμάτων παρεμβάλλεται ένα Τρισάγιο και Δύναμις του Νικολάου 

πρωτοψάλτου Σμύρνης, δύο προσόμοια σε στίχους του Κουσιάππα προς τιμήν τινός Σέ-

κερη. Η ενότητα ολοκληρώνεται με ένα σκωπτικό άσμα σε μελοποίηση κατά τον τρόπο 

του νέου αργοσυντόμου στιχηραρίου με αρκτικό Τὸν πάλαι ποτὲ Ἀκανθίων ακανθόχοιρον 

σε β΄ ήχο. 
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3.1. Το τροπάριο προσκυνήσεως «Πρόσδεξαι, Κύριε» 

Στην έκδοση της Ιεράς Βασιλικής και Σταυροπηγιακής Μονής Κύκκου που αφορά στην 

Τάξι τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν39 για το έτος 2020 βρίσκουμε την ακόλουθη διάταξη: 

Ἡ Λιτὴ 

Ἐὰν ὑπάρχει Λιτή, μετὰ τὰ πληρωτικὰ καὶ τὴν ἐκφώνησιν· «Εἴη τὸ κράτος τῆς βασιλείας 

σου», γίνεται λιτανεία πέριξ τοῦ ναοῦ, ψαλλομένων τῶν ἰδιομέλων τῆς λιτῆς… Ἐπανερχο-

μένη δ’ αὕτη εἰς τὸν ναόν…ὁ διάκονος (ἤ ἐλλείψει αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς) ἐκφωνεῖ τὸ «Σῶσον, ὁ 

Θεός, τὸν λαόν σου» καὶ τὰς λοιπὰς δεήσεις ὡς συνήθως. Μετὰ τὴν εὐχὴν «Δέσποτα πολυέ-

λεε», ἀκολουθεῖ ὁ ἀσπασμὸς τῆς εἰκόνος τῆς ἑορτῆς τοῦ ἑορταζομένου ἁγίου, κατὰ τὴν τά-

ξιν, ψαλλομένων ὑπὸ τοῦ χοροῦ τῶν τροπαρίων·  

Πρόσδεξαι, Κύριε,  

τὴν δέησιν ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, 

ὡς προσεδέξω Ἄβελ τὰ δῶρα, 

Ἀβραὰμ τὴν θυσίαν 

καὶ Πέτρου τὴν μετάνοιαν, 

τοῦ Τελώνου τὸν στεναγμὸν 

καὶ τῆς πόρνης τὰ δάκρυα, 

τῶν μυροφόρων γυναικῶν τὰ θυμιάματα, 

τοῦ ληστοῦ τὴν ὁμολογίαν, 

τὴν ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ, 

καὶ ἐπάκουσον ἡμῶν δεομένων σου. 

Τῆς ὀργῆς σου τὴν ἀγανάκτησιν 

εἰς εὶρήνην μετάβαλε, 

καὶ σῶσον τὸν κόσμον σου, 

μόνε ἀγαθὲ καὶ φιλάνθρωπε. 

Χαῖρε, Μαρία Θεοτόκε, 

ὁ ναὸς ὁ ἀκατάλυτος, 

 
39 Ἱερὰ Βασιλικὴ καὶ Σταυροπηγιακὴ Μονὴ Κύκκου, Τάξις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν 2020 (Λευκωσία, 2020), 
32. 
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μᾶλλον δὲ ὁ ἅγιος· 

καθῶς βοᾷ ὁ προφήτης, 

ἅγιος ὁ ναὸς σου 

θαυμαστὸς ἐν δικαιοσύνῃ. 

Τὴν πᾶσαν ἐλπίδα μου, 

εἰς σὲ ἀνατίθημι, 

Μῆτερ τοῦ Θεοῦ, 

φύλαξόν με ὑπὸ τὴν σκέπην σου. 

Παρατέθηκε το παραπάνω απόσπασμα αυτούσιο, καθώς πρόκειται για μια ιδιαίτερη πε-

ρίπτωση τελετουργικού, το οποίο σήμερα δεν συναντάται σε άλλες εκκλησίες, παρά μόνο 

στην εκκλησία των Κυπρίων, εξ’ όσων τουλάχιστον γνωρίζουμε. Ιδιαίτερη μνεία σε αυτό, 

όπως και στις σύγχρονες μελοποιήσεις του,  έχει γίνει από τον Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο 

Πάρη,40 ο οποίος αναφέρει ως πρώτο μελοποιό του συγκεκριμένου τροπαρίου τον Στυ-

λιανό Χουρμούζιο, για τον οποίο μάλιστα έχει συγγράψει και ιδιαίτερη επιστημονική δια-

τριβή, καθώς έχουμε παραπέμψει σε προηγούμενο κεφάλαιο της παρούσης εργασίας.41  

Ο Γιαννόπουλος όμως, στην πολύ σημαντική διατριβή του περί της των Κρητών Ψαλτι-

κής Τέχνης κατά τους 16ο-17ο αιώνες, μνημονεύει τον Αντώνιο Επισκοπόπουλο ως μελο-

ποιό του συγκεκριμένου ύμνου σε ήχο δ΄ (κώδ. Ούντινε 265, φ. 50r) κατά την εποχή που 

εκείνος βρισκόταν στη Βενετία, όπως και τον πρωτοψάλτη Χάνδακα Δημήτριο Νταμία, 

στον ίδιο ήχο (κώδ. Σινά 1539), κατά μίμηση του Επισκοπόπουλου. Σημειώνει επίσης μια 

ανώνυμη μελοποίηση του ίδιου ύμνου σε ήχο πλ. β΄, την οποία εντόπισε στον κώδικα 

Σινά 1563.42 

Ο εντοπισμός του συγκεκριμένου ύμνου σε δημοσιέυση «Θύραθεν εκκλησιαστικών ύ-

μνων» στην Κύπρο, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και ο ύμνος Πρόσδεξαι, Κύριε, απο-

τελεί, σύμφωνα με τον Γιαννόπουλο, ακόμη ένα στοιχείο επιβεβαίωσης των ισχυρών δε-

σμών σχετικά με την εκκλησιαστική ποίηση και μουσική μεταξύ των δύο νησιών, Κύπρου 

και Κρήτης. Ο συγγραφέας άλλωστε σε προηγούμενα κεφάλαια της διατριβής του έχει 

 
40 Νεκτάριος Πάρης, Διερευνήσεις στὸ λειτουργικό ᾄσμα, Ἐπέκταση (Κατερίνη:Επέκταση, 2003),122-127 και 
μουσικό παράρτημα σσ. 172-199. 
41 Πάρης, Στυλιανὸς Χουρμούζιος, 17. 
42 Εμμανουήλ Γιαννόπουλος, Ἡ ἄνθηση τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης στὴν Κρήτη (1566-1669), Σειρὰ Μελέται (Αθήνα: 
Ἴδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας, 2004), 382. 
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ήδη αναπτύξει σχετικά τις επιρροές και τα αλληλοδάνεια των δύο νησιωτικών μουσικών 

παραδόσεων.43  

Οι σύγχρονες μελοποιήσεις του ύμνου Πρόσδεξαι, Κύριε έχουν γίνει κατά κανόνα στον β΄ 

ήχο. Ο Στυλιανός Χουρμούζιος παραθέτει επιπλέον μια μελοποίησή του σε ήχο βαρύ δια-

τονικό,44 ενώ ο Οικονόμος Χαράλαμπος παραδίδει τον ύμνο και σε πλ. β΄ ήχο.45 Ο Θεό-

δουλος Καλλίνικος μελοποιεί επίσης σε ήχο β΄, αλλά και πρωτόβαρυ,46 ενώ ο Γεώργιος 

Αραούζος εντάσσει στο έργο του Μουσική Ἀνθοδέσμη, σύο συνθέσεις του στους ήχους β΄  

και πλ. δ΄.47 

Άλλες μελοποιήσεις του συγκεκριμένου ύμνου έχουν γίνει από τους Προκόπιο Κυριακίδη, 

Διονύσιο Μαχαιριώτη, Σόλωνα Χατζησολωμό. Άξια μνείας είναι επίσης η μελοποίηση του 

ύμνου σε όλους τους ήχους από τον Αρχιμανδρίτη Νεκτάριο Πάρη, αλλά και από τον πρω-

τοψάλτη της μητροπόλεως Μόρφου Μάριο Αντωνίου, σε ήχο β΄, κατά τον αργοσύντομο 

δρόμο. 

Σχετικά με την ιστορία του Πρόσδεξαι, Κύριε, ο Πάρης αναφέρει πως αυτός προέρχεται 

από το Ιεροσολυμιτικό Τυπικό, όπου οι δύο πρώτες στροφές του, Πρόσδεξαι, Κύριε και 

Τῆς ὀργῆς σου τὴν ἀγανάκτησιν αποτελούν ενιαίο Κάθισμα του όρθρου της Μεγάλης Τε-

τάρτης.48 Σε δική μας αναζήτηση, βρέθηκε αυτούσιος ο ύμνος, συγκεκριμένα οι τρεις 

πρώτες στροφές του, ενταγμένος στην ακολουθία του Αποδείπνου.49  

Ο ποιητής του ύμνου παραμένει άγνωστος. Αναφέρεται σε γεγονότα τόσο της Παλαιάς 

Διαθήκης, καθώς γίνεται λόγος για την προσφορά των δώρων από τον Άβελ (Γεν. 4, 4), 

αλλά και για την θυσία του Αβραάμ (Γεν. 22, 9-18), όσο και της Καινής, στους στίχους 

περί την μετάνοια του Πέτρου μετά την άρνηση του Ιησού (Μτθ. 26, 75), την μεταστροφή 
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του Τελώνη της σχετικής παραβολής (Λκ. 18, 13-14), τά δάκρυα της πόρνης, η οποία έ-

πλυνε με αυτά τα πόδια του Ιησού και τα σκούπισε με τις τρίχες της κεφαλής της (Λκ. 7, 

44), την προσφορά θυμιάματος και αρωμάτων από τις μυροφόρες γυναίκες (Μρκ. 16,1· 

Λκ. 23, 56), αλλά και την ομολογία του ληστή πάνω στον Σταυρό (Λκ. 23, 39-43). Η τρίτη 

και η τέταρτη στροφή του ύμνου είναι αυτούσια θεοτοκία από το λειτουργικό βιβλίο της 

Παρακλητικής, που αφορούν στα δοξαστικά θεοτοκία των των αποστίχων των Αίνων 

στην ακολουθίας του Όρθρου της Τρίτης και των αποστίχων του Εσπερινού της Δευτέ-

ρας, στην εβδομάδα του β΄ ήχου. 

Επιστρέφοντας στο περί συγχρόνων μελοποιήσεων ζήτημα, θα πρέπει να αναφέρουμε 

πως ιδιαίτερη περίπτωση αποτελούν οι συνθέσεις του πρωτοψάλτη Παναγιώτη Κου-

σιάππα. Ο Κουσιάππας παραδίδει τουλάχιστον τέσσερις μελοποιήσεις, οι οποίες μέχρι 

στιγμής παραμένουν ανέκδοτες. Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει μια ιδιαίτερη διερεύνηση, 

μέσα από αναλύσεις πάνω στις τέσσερις αυτές μελοποιήσεις, καθώς και στον τρόπο ερ-

μηνείας τους, όπως αυτός αποτυπώνεται μέσα από την αναλυτική καταγραφή της εκτέ-

λεσης τους. 

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται δομική και μετρική ανάλυση του ύμνου και στις τέσ-

σερις μελοποιήσεις του, ώστε να εξεταστεί αφ΄ ενός η δομή του κειμένου του, αφ΄ ετέρου 

η μετρική του διάρθρωση. Ο ύμνος χωρίζεται σε περιόδους κατά τον τρόπο που παρου-

σιάζεται ήδη στην έντυπη έκδοση της Μονής κύκκου. Ακολούθως, οι περίοδοι χωρίζονται 

σε στίχους, οι οποίοι κατατμώνται σε κώλα, στις μικρότερες δηλαδή νοηματικές ενότη-

τες. Η αρίθμηση των συλλαβών γίνεται ανά κώλον, ενώ κάθε πρώγος χρόνος αντιστοιχεί 

σε έναν κτύπο. 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΙΑΠΠΑΣ Ο ΜΕΛΟΠΟΙΟΣ (1921-1990)  
         36 
 

 
 

3.2. Συγκριτική ανάλυση της πρώτης στροφής του τροπαρίου 

Κώλον Α1: Στην πρώτη σύνθεση η αφετηρία του τροπαρίου βρίσκεται στον φθόγγο Πα΄ 

(νεανες κατά τους παλαιούς στο σύστημα του χρωματικού τροχού), ενώ οι υπόλοιπες 

τρεις συνθέσεις άρχονται από του φθόγγου Νη΄ (νενανω).  

Η συλλαβή «προ» δαπανά δύο χρόνους στην πρώτη σύνθεση και τέσσερις στην τέταρτη, 

ενώ στις δεύτερη και τρίτη δαπανά μόνο έναν χρόνο. Επίσης, στην πρώτη σύνθεση πα-

ρατηρείται διάθεση του μελοποιού για γρηγορότερη κίνηση της φωνής, σε σχέση με τις 

υπόλοιπες τρεις, καθώς χρησιμοποιείται δίγοργο και αμέσως μετά γοργό, ,ενώ στην τέ-

ταρτη σύνθεση φαίνεται πως προτιμάται μεν ένα υποτυπώδες «στόλιμα» της μελωδίας, 

χρησιμοποιώντας όμως πιο αργή κίνηση της φωνής· για τον λόγο αυτόν δαπανώνται πε-

ρισσότεροι χρόνοι, απ’ ό,τι στις προηγούμενες συνθέσεις. 

1 2 3 4 

Προ _. ο _  ο _  οσ  _ 
 

Προσ 
 

Προσ Προ  _ ο _  ο _ οσ _ 

Στη συλλαβή «δε» δαπανώνται δύο χρόνοι και στις τέσσερις συνθέσεις. Το ενδιαφέρον 

μας σχετικά με αυτή τη συλλαβή εστιάζεται στο ότι πρόκειται ουσιαστικά για τέσσερις 

εκδοχές του ίδιου φθόγγου (Ζω΄-νεανες) μετά κλάσματος. Και πάλι, στην πρώτη σύν-

θεση η κίνηση της φωνής είναι εντονότερη εν σχέσει με τις υπόλοιπες τρεις εκδοχές, ενώ 

στη δεύτερη σύνθεση χρησιμοποιείται συνεπτυγμένη παρασήμανση: 

1 2 3 4 

δε _ ε _  ε _   ε  _ δε  _ _  _  δε _ .ε  _ δε _ ε _ 
 

Η συλλαβή «ξαι» αφορά στον φθόγγο Κε σε όλες τις υπό εξέταση συνθέσεις και αποτυ-

πώνεται αναλελυμένη και στις τέσσερις. Κι εδώ με ενδιαφέρον παρατηρούμε πως η κί-

νηση στις συνθέσεις 1 και 3 είναι ακριβώς η ίδια, ενώ μικρή διαφοροποίηση υπάρχει με-

ταξύ 2 και 4, καθώς γίνεται διαφορετική εκτέλεση του κλάσματος: 

1 2 3 4 

ξαι _ αι _  ξαι _  αι _  ξαι _ αι _  ξαι _ αι _.αι  
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Η συλλαβή «Κυ» δείχνει ανωφερή κίνηση μεταξύ των φθόγγων Ζω΄-Νη΄ (νεανες-νε-

νανω), όπως αυτή καταγράφεται συνεπτυγμένα στην δεύτερη σύνθεση. Οι πρώτη και 

τέταρτη συνθέσεις χρησιμοποιούν την ίδια ακριβώς αναλελυμένη γραφή της κίνησης αυ-

τής, ενώ μικρή διαφοροποίηση παρατηρείται στη σύνθεση3, όπου με την χρήση του συ-

νεχούς ελαφρού συνδέεται η παρούσα συλλαβή με την επόμενη: 

1   2 3 4 

_ Κυ _ υ _ υ _  Κυ _  Κυ _.υ _   ρι _ Κυ _ υ _ υ _  

Η συλλαβή «ρι» διαγράφει ακριβώς την ίδια κίνηση στις συνθέσεις 1 και 4, ενώ και πάλι 

στη σύνθεση 2, παρουσιάζεται σε συνεπτυγμένη γραφή. Στη σύνθεση 3 παρατηρείται 

ελαφρά διαφοροποίηση, καθώς πρόκειται ουσιαστικά για χρονική επέκταση του τελευ-

ταίου φθόγγου του συνεχούς ελαφρού που εισήγαγε την παρούσα συλλαβή: 

1   2 3 4 

_ ρι _ ι _ ι _ ρι _ ι _   ριι  _ _ ρι _ ι _ ι _ 
Η συλλαβή «ε» δαπανά στις συνθέσεις 1, 2, 4 μόλις έναν χρόνο, ενώ στη σύνθεση 3 εκτεί-

νεται σε τέσσερις χρόνους, χρησιμόποιώντας έντονη και γρήγορη μελισματική κίνηση. 

Στο τέλος του κώλου 1 και οι τέσσερις συνθέσεις έχουν ολοκληρώσει την κατωφερή τους 

κίνηση που ξεκίνησε από την κορυφή της τριφωνίας, ή -στην περίπτωση της πρώτης 

σύνθεσης- τετραφωνίας του β΄ ήχου, προς τον θεμέλιο φθόγγο του (Δι-νεανες). 

1   2 3 4 

ε  _ ε  ε _ ε  _ ε _ ε  ε  

Κώλον Α2: Στο δεύτερο κώλον χρησιμοποιείται σχεδόν απαράλλακτα η ίδια κίνηση και 

στις τέσσερις συνθέσεις. Πρόκειται για βηματική ανάβαση καταρχήν κι έπειτα κατάβαση 

στη διφωνία του β΄ ήχου (Δι-νεανες, Ζω΄-νεανες), η οποία ολοκληρώνεται με μια προω-

θούσα κατάληξη στον φθόγγο Κε (νενανω), ώστε να ολοκληρωθεί ο πρώτος στίχος (Α) 

στο τρίτο κώλον, με εντελή κατάληξη στον θεμέλιο φυόγγο του ήχου (Δι-νεανες). 

Κώλον Α3: Στο τρίτο κώλον ο μελοποιός χρησιμοποιεί τη συνθετική τεχνική της μιμή-

σεως προς τα νοούμενα προκειμένου να αποδώσει με τον καλύτερον κατ’ αυτόν τρόπο 



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΙΑΠΠΑΣ Ο ΜΕΛΟΠΟΙΟΣ (1921-1990)  
         38 
 

 
 

την έννοια της λέξης «ἁμαρτωλόν». Χρησιμοποιεί φθορά σκληρού χρώματος τιθεμένη 

επί κορυφής της τριφωνίας του πλ. β΄ ήχου και δεικνύουσα κίνηση επί το βαρύ, διαγρά-

φοντας καταρχήν δίφωνη κατάβαση κι έπειτα ανάβαση προς την τριφωνία του πλαγίου 

ήχου (Δι-Νενανω), η οποία αποτελεί ταυτόχρονα και θεμέλιο φθόγγο του κυρίου ήχου 

(νεανες) κατά την Νέα Μέθοδο, όπως αυτή κατοχυρώθηκε στο θεωρητικό της σκέλος 

από τον μαδυτινό αρχιμανδρίτη και μετέπειτα μητροπολίτη Προύσης Χρύσανθο. 

Από απόψεως ερμηνείας αξίζει να αναφερθούμε στην αναλυτική καταγραφή της απο-

στρόφου με κλάσμα της συλλαβής «μαρ» στην δεύτερη σύνθεση, καθώς και στις τρεις 

εκδοχές που μας δίνει ο μελοποιός για την δίχρονη στάση της φωνής επί της διφωνίας 

του πλ. β΄ (Γα) στην συλλαβη «τω», πριν της εντελή κατάληξη στην τριφωνία του (Δι-

νενανω) και την επαναφορά στο μαλακό χρώμα. 

1   2 3 4 

τω _ ω _ τω  _ τω _ ω  τω _ ω _ ω _ 
Η συλλαβή «λων» δαπανά δύο χρόνους στις συνθέσεις 2, 3, 4, ενώ στην πρώτη σύνθεση 

δαπανά τρεις χρόνους. 

Κώλον Β4: Ο δεύτερος στίχος (Β) ξεκινά με τρίφωνη ανάβαση υπερβατώς, η οποία στο 

τέλος του ημιστιχίου έχει ολοκληρώσει κατωφερή κίνηση προς τον θεμέλιο φθόγγο του 

β΄ ήχου (Δι-νεανες), πραγματοποιώντας ατελή κατάληξη, καθώς δεν ολοκληρώνεται 

νοηματική περίοδος του κειμένου. Σε αυτό το σημείο θα ήταν δόκιμο να αναφέρουμε πα-

ρενθετικά πως ο Κουσιάππας χρησιμοποιεί πολύ σταθερά την κίνηση στη θεμέλιο του 

ήχου ακόμη και για τις ατελείς καταλήξεις, γεγονός που προξενεί έντονο ενδιαφέρον. 

Σχολιάζοντας ερμηνευτικά το κώλον Β4, επικεντρωνόμαστε στην συλλαβή «δε», καθώς 

αυτήν επιλέγει ο μελοποιός για να διαφοροποιήσει τις τέσσερις εκδοχές του τροπαρίου. 

Στις συνθέσεις 1 και 4 γίνεται ταυτόσημη μελωδική κίνηση. Επίσης, στις συνθέσεις 1, 2, 

4 δαπανώνται δύο χρόνοι. Η σύνθεση 3 όμως διαφοροποιείται αισθητά, μελωδικά και 

χρονικά, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα: 

1   2 3 4 

δε _  ε _ ε _ δε _ ε _ ε  _  δε _.ε _ ε _.ε  _ δε _ ε _  ε  _  
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Κώλον Β5: Σε αυτό το κώλον ενδιαφέρον παρουσιάζει η λέξη «Ἄβελ», καθώς είναι η μόνη 

μεταξύ των τεσσάρων συνθέσεων η οποία διαφοροποιείται. Στη σύνθεση 2 η λέξη μελί-

ζεται εκτενέστερα δαπανώντας έξι χρόνους. Οι συνθέσεις 1 και 4 είναι πανομοιότυπες, 

δαπανώνται τρεις χρόνοι, ενώ στην σύνθεση 3 η συλλαβή «Α» αφορά σε ανάλυση της 

πεταστής με κλάσμα. Αξίζει να σημειωθεί ο διαφορετικός τρόπος γραφής, μάλλον ανορ-

θόγραφος, της ίδιας κίνησης της συλλαβής «ελ» στη σύνθεση 3. Δεν κατέστη δυνατό να 

κατανοήσουμε τον λόγο για τον οποίο ο Κουσιάππας προέβη σε αυτήν την διαφοροποί-

ηση. 

Το δεύτερο μέρος του ημιστιχίου αφορά στην λέξη «τὰ δῶρα» και είναι ακριβώς το ίδιο 

και στις τέσσερις συνθέσεις, διαγράφοντας δίφωνη ανάβαση προς την βάση του ήχου 

(Δι-νεανες) ως τυπική μελωδική κίνηση εντελούς καταλήξεως. 

Κώλον Γ6: Η μελωδία κινείται ανοδικά στην τριφωνία του ήχου κατά το πρώτο μέρος 

του ημιστιχίου («Ἀβραὰμ»), ενώ διαγράφει βηματική καθοδική κίνηση προς την θεμέλιο 

στο δεύτερο μέρος του («τὴν θυσίαν»). Παρατηρούμε πως η λέξη «θυσίαν» δαπανά και 

στις τέσσερις συνθέσεις πέντες πρώτους χρόνους, παρόλο που δίνονται τέσσερις διαφο-

ρετικές εκτελέσεις της ίδιας μελωδικής θέσης: 

1 2 

θυ _ υ _  υ _ σι _ ι _ ι _  αν  θυ  _ υ _ σι _ ι _ ι  _ αν 
3 4 

θυ  _ υ _ υ _  σι _  ι _ ι _  αν  θυ  _ υ _ υ _  σι _ ι _ _  αν 
Κώλον Γ7: Χρησιμοποιείται και πάλι η τεχνική της μιμήσεως προς τα νοούμενα, καθώς 

στο παρόν κώλον γίνεται λόγος περί της μετάνοιας του Πέτρου. Στο σημείο αυτό όμως ο 

μελοποιός διαφυλάσσει την παλαιά σχέση τετραφωνίας του πλαγίου προς τον κύριο ήχο, 

τοποθετόντας φθορά σκληρού χρώματος στην υποφωνία του Δι-ανανες (Γα-νεχεανες) 

και καταλήγοντας στον Νη ως ψευδο-Πα (νεχεανες). Χαρακτηριστική είναι η φθορά που 

προξενεί στην συλλαβή «τα» στην δεύτερη και τρίτη σύνθεση, «ζητώντας» τον ψευδο-Κε 

(νεχεανες) χαμηλότερα της φυσικής του θέσης, κάτι που συχνά παρατηρείται σε νεότε-

ρες παρόμοιες συνθέσεις του 20ου αιώνα. 



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΙΑΠΠΑΣ Ο ΜΕΛΟΠΟΙΟΣ (1921-1990)  
         40 
 

 
 

Κώλον Δ8: Η μελωδία επανέρχεται στον κύριο ήχο, στη φυσική του θέση, με κίνηση τε-

τραφωνίας υπερβατώς. Τοποθετείται η φθορά του μαλακού χρώματος και στις τέσσερις 

συνθέσεις. Οι συνθέσεις 1, 4 είναι ακριβώς ίδιες, ενώ πολύ κοντά σε αυτές βρίσκεται και 

η σύνθεση 2, η οποία διαφοροποιείται μόνο ως προς την συλλαβή «τὸν». Στην σύνθεση 

3 ο μελοποιός χρησιμοποιεί εντελώς διαφορετική κίνηση απ’ ό,τι στις υπόλοιπες τρεις, 

καθώς για να μελίσει την λέξη «τὸν στεναγμόν» τοποθετεί φθορά σκληρού χρώματος 

στον φθόγγο Πα (νενανω), κινούμενος βηματικά προς την τριφωνία (Δι-νενανω) και 

πραγματοποιώντας εντελή κατάληξη. Και πάλι σε αυτό το σημείο γίνεται χρήση της τε-

χνικής της μιμήσεως προς τα νοούμενα, κάτι που συμβαίνει και στο αμέσως επόμενο κώ-

λον (Δ9).  

Κώλον Δ9: Το μέλος ξεκινά από την υποφωνία του Δι (νεανες), τον φθόγγο Γα (νενανω) 

ως κορυφή τριφώνου καθοδικής κίνησης σκληρού χρώματος που καταλήγει βηματικά 

στον φθόγγο Νη (ψευδο-Πα) για την έκφραση «τὰ δάκρυα». Έχει προηγηθεί δίφωνη α-

νωφερής και κατωφερής πορεία της μελωδίας για την λέξη «τῆς πόρνης». Ο μελοποιός 

διατηρεί την ίδια φιλοσοφία και στις τέσσερις συνθέσεις, δοκιμάζοντας διαφορετική 

διαποίκιλση του μέλους ανά περίπτωση. Ενδεικτικά αναφέρουμε την μελισματικότερη 

κίνηση της λέξης «πόρνης» στην δεύτερη σύνθεση. 

Κώλον Ε10: Ολόκληρος ο πέμπτος στίχος μελοποιείται από τον Κουσιάππα στον α΄ ήχο, 

μεταπίπτοντας στο μαλακό διάτονο εκ της φυσικής βάσης του νεανές (Δι), τοποθετό-

ντας την αντίστοιχη διατονική φθορά και εμφανίζοντας επί του φθόγγου νεανές (Δι) τον 

ανανες ( α΄ ήχος στον Δι=ψευδο-Πα). Μετά από σύντομη ανοδική κίνηση προς την τρι-

φωνία, πραγματοποιείται ατελής κατάληξη στη διφωνία του ανανες (Νη΄ ως ψευδο-

Γα=νανα).  

Κώλον Ε11: Το παρόν κώλον αφορά σε τυπική εντελή κατάληξη α΄ ήχου, ολοκληρώνο-

ντας με αυτήν την μεταβολή του μέλους στο μαλακό διάτονο. Και στα δύο κώλα (Ε10-

11) η διαποίκιλση του μέλους της πρώτης σύνθεσης είναι εμφανώς εντονότερη, συγκρι-

νόμενη με τις υπόλοιπες τρεις. Παρατηρούμε δε, πως το μέλος σύνθεσης 1 παρουσιάζει 

έντονες επιρροές από την διαχείριση του αργοσυντόμου στιχηραρίου, όπως αυτό «τονί-

ζεται» στο Δοξαστάριο του Κωνσταντίνου Πρίγγου, καθώς σε πολλά σημεία, όπως στο 

συγκεκριμένο κώλον, γίνονται παρόμοιες μελωδικές κινήσεις. 



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΙΑΠΠΑΣ Ο ΜΕΛΟΠΟΙΟΣ (1921-1990)  
         41 
 

 
 

Κώλον ΣΤ12:Το μέλος επανέρχεται στον β΄ ήχο με τοποθέτηση φθοράς μαλακού χρώ-

ματος επί της φυσικής βάσης του κατά την Νέα Μέθοδο (Δι=νεανες). Η κίνηση είναι βη-

ματικά ανωφερής προς την τριφωνία (Νη΄=νεναω), καταλήγοντας αντίστροφα με κατω-

φερή κίνηση και πάλι προς την θεμέλιο (Δι=νεχεανες). Από απόψεως διαχείρισης του μέ-

λους, αξίζει να αναφέρουμε πως μελίζεται εκτενέστερα, σε σχέση με υπόλοιπα σημεία 

της σύνθεσης η λέξη «τὴν ὁμολογίαν», δαπανώντας και στις τέσσερις μελοποιήσεις δέκα 

πρώτους χρόνους. 

Κώλον ΣΤ13: Ξεκινώντας από την υποφωνία του νεανες (Γα-νεναω) η μελωδία κινείται 

ανοδικά προς την διφωνία του β΄ ήχου (Ζω΄=νεανες) πραγματοποιώντας ατελή κατά-

ληξη. Σημειώνουμε πως μελοποιητικά συμπίπτουν οι τέσσερις συνθέσεις ανά ζεύγη· η 

σύνθεση 1 με την 3, ενώ η σύνθεση 2 με την 4.  

Κώλον Ζ14: Στο παρόν κώλον κύριο μέλημα του μελοποιού είναι να τονιστεί επαρκώς η 

λέξη «ἐπάκουσον», η οποία άλλωστε αποτελεί και το κύριο αίτημα της κοινώς προσευ-

χομένης κοινότητας προς τον Κύριο στην πρώτη στροφή του τροπαρίου, μετά από την 

εναρκτήρια ικετευτική έκκληση «Πρόσδεξαι». Αυτό το επιτυγχάνει με ανοδική βηματική 

κίνηση της μελωδίας προς την τριφωνία, επεκτείνοντας μελωδικά παράλληλα την 

πρώτη συλλαβή, χωρίς όμως παράλλγλη χρονική αύξηση, αλλά κάνοντας χρήση χρονι-

κών χαρακτήρων, διαιρώντας τον ένα χρόνο σε υπομονάδες των δύο ή τριών: 

1   2 3 4 

_.ε _ ε _ ε   _.ε _ ε _ _.ε _ ε _ 
Στην τρίτη σύνθεση παρατηρούμε επίσης την αναλυτική καταγραφή της κίνησης του 

ψηφιστού στη δεύτερη συλλαβή, ενώ είναι ενδιαφέρων ο λαρυγγισμός που αποδίδει ο 

μελοποιός στην συλλαβή «μων», καταληκτήρια του κώλου Ζ14, στη σύνθεση 1, επιμερί-

ζοντας την κατά ένα χρόνο επέκτασή της. Στις υπόλοιπες τρεις συνθέσεις διατηρείται η 

ίδια γραφή, με την χρήση ίσου μετά κλάσματος: 

1   2 3 4 

μω _ ω _ ων _  μων  _ μων  _ μων  _ 
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Κώλον Ζ15: Στο παρόν κώλον γίνεται μια τυπική τελική κατάληξη του β΄ ήχου. Η κίνηση 

της μελωδίας είναι σχεδόν ταυτόσημη και στις τέσσερις εκδοχές της. Θα σημειώσουμε 

μόνο πως η συλλαβή «δε» εμφανίζεται συνοπτικά καταγεγραμμένη στην δεύτερη σύν-

θεση, ενώ στις 1,3 και 4 η πεταστή μετά κλάσματος καταγράφεται αναλελυμένη. Ενδια-

φέρον παρουσιάζει επισης η συλλαβή «με», καθώς είναι η μοναδική που εμφανίζεται δια-

φοροποιημένη και στις τέσσερις συνθέσεις: 

1   2 3 4 

με _ ε _.ε _  _ με  _ ε _ ε _  _ με  _.ε _ ε _  _ με _ ε _ ε _  
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3.3. Το τροπάριον προσκυνήσεως «Πρόσδεξαι Κύριε» 

Έκθεση κατά κώλον 




Α1 
 

Π
 

ρο _. ο _ ο _ οσ  _ δε _ ε _ ε _   ε _ ξαι _ αι _  αι _ Κυ _ υ _ υ _ ρι _ ι _ ι _ ε   

 

Π
 

ροσ _ δε  _  ξαι _ αι _  Κυ _ ρι _ ι _  ε  _ 
 

 

Π
 

ροσ _ δε _  .ε  _ ξαι _ αι _
 

αι _  Κυ _.υ _ ρι _ ι  _ ε _ ε  _  ε _ ε _   
 

Προ  _ ο  _ ο _ οσ _ δε _ ε _  ξαι _ αι _.αι  _ Κυ _ υ _ υ _  ρι _ ι _ ι _ ε  _ 
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Α2 

_ την_  δε _  η _ σιν _ η _ μων
  

_ την _ δε _  η _ σιν _ η  _ μων
 

_  την_ δε _ η _ σιν _ η _ μων _
 

την _ δε  _ η _ σιν _  η _ μων _  
 

Β4 

     

ως _ προ_  σε _  ε _  δε _ ε _  ε _ ξω 

ως _ προ _  σε _ ε _ δε  _ ε _ ε  _ ξω  _ 
ως _ προ_ .ο  _ σε _ ε  _ ε _ δε _ .ε _ ε _ .ε  _ ξω _ ω  _  
ως _ προ _  σε  _  ε _ ε _  δε _  ε _ ε  _ ξω _   

 

Α3 

_ των _  α _ μαρ _  τω _ ω _ λων  
_ _ των _  α _ μα _ α _  αρ _ τω  _ λων _  

των _  α _ μαρ _  τω _ ω _ λων   _ 

των _  α _ μαρ _  τω _ ω _ ω _ λων    _
 
 
Β5 

Α _ βε  _ ελ _ τα  _ δω _  ω _ ρα _ 
Α _ βε  _ ε _ ελ _  τα  _ δω _ ω  _ ρα _ 
Α _ α _  _ βε  _ ε _ ελ  _ τα  _  δω _ ω _ ρα  _  
Α _ βε  _ ελ _ τα  _ δω _ ω _ ρα _
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Γ6 

Α _ βρα _ α  _ α _ αμ _ τη  _  ην _ θυ _ υ _ υ _ σι _ ι _ ι  _  αν  

Α _ βρα _ α  _ αμ _  την _ θυ  _ υ _  σι _ ι _ ι _ αν  _  

Α _ βρα _ α  _ αμ  _ την _ θυ  _ υ _ υ _ σι _ ι _ ι  _ αν  

 

Α _ βρα _ αμ  _ την _ θυ  _ υ _ υ _ σι _ ι _ _  αν _ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ7 

_ και  _ Πε _ ε _ ε  _ ε _ τρου _ την_ με _ τα _ α _ νοι _ οι _ οι _ αν  __ _ 

και _ _ Πε _ τρου_  ου _  την _  με _ τα  _ α _ α _ νοι  _ οι _ οι  _ _ αν _  
 

_ και  _ Πε _ τρου_  την_ με _ τα  _  α _ α  _ νοι  _ οι _ οι  _ οι _  αν  _ 
 

_ και  _ Πε _ τρου_  την_  με _ τα _ α _ α _ α  _  νοι  _ οι _ οι  _ οι _ αν  _ 
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Δ8 

     

του _  Τε _ λω _ ω _ νου _ το _ ον _  στε _  ε _ να _ α _  γμον _   





του  _ Τε _ λω _ ω _ νου _ τον _ στε _ ε  _ ε _
   

να _ α _  γμον _   









του  _ Τε _ λω _ ω _ ω _ νου  _ τον  _ στε  _.ε  _ να  _ γμον  _    




του  _ Τε _ λω _ ω _ νου _ το _  ον _  στε _ ε _ να _  αγ _ μον  _  
_   

 

 

 
 

 
 
Δ9 

_  και _ της _ πο _ ο _  ορ  _ νης _ τα _  δα _ α _ α _ κρυ  _ υ _  υ _ υ _ 

α _ 

_  και _ της _ πο _ ο _ ο  _.ο _  ο _ ορ  _  νης _ τα _ δα  _ α _ α _  κρυ  _ υ _ 

υ  _ υ _ α _   

 

και _  της _ πο _ ο _  ορ  _ νης  _  τα  _ δα  _  α  _ α  _ κρυ _ υ _  υ _ υ _ 

α   _  

_  και _ της _ πο _ ο _ ορ  _  νης  _ τα  _ δα _ α _ α _  α _ κρυ  _ υ _  υ _ υ _  

α _   
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Ε10 

     

των _  μυ  _ ρο _ φο _ ο _ ο _  ο _  ρω  _.ω  _ ων _  γυ _ υ _  υ _ ναι _ κω _ ω _ ων _  
των _    μυ _ ρο _ φο _ ρω _ ων _ γυ _ υ _ υ _ ναι _ αι _ κω _ ων  _  

των _ Μυ  _ ρο _ φο _ ο _ ρω _ ω _ ων _ γυ  _ υ _ ναι _ αι _ κω _ ω _ ων _ 
των _ Μυ  _ ρο _ φο _ ο _ ρω _ ων _ γυ  _ υ _ ναι  _ αι _ κω _ ω _ ων  _  
 
Ε11 

τα _ θυ _ μι _ α  _ α _ α _ .α  _  α _ α _ α  _ μα _  α _ τα  _  

 τα  _.θυ  _ υ _ υ _ μι _ ι  _ ι _ α _ μα _ α _  τα   _ 

τα _ θυ  _ υ  _ υ _ μι  _ ι _ α  _ α _ α  _ μα  _ α  _ α  _ α _  τα   _  
_ τα _ θυ  _ υ _ μι _ α _  α _  α _ μα  _ α _  α  _ α _ τα  _ 
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ΣΤ12
 

     

του _ λη _ ησ _ του _ ου _.ου  _.την _  ο _ μο  _.ο  _ λο  _ ο _ ο  _ γι _ ι _ ι _  αν  _  

του _ λη _ στου _ την_ ο _ μο  _ ο _  λο  _ ο  _  γι _ ι _ ι _ αν _   

του _ λη _ η _ στου _ την _ ο _ μο  _.ο _ λο  _  ο _  ο _ γι _ ι _  ι _ αν  _  
του  _ Λη _ η  _ στου _ την _ ο _ μο  _ ο _ λο  _  ο _  ο  _ γι _ ι _  ι _ αν _  
 
 
ΣΤ13 

_  την_ ε _ πι _ του _ Σταυ _ ρου _ ου _  ου _ 

_  την_ ε _ πι _ του _ σταυ _ ρου  _  

_  την_ ε _ πι _ του _ Σταυ _ ρου _ ου _  ου  _ 

_  την_ ε _ πι _ του _ Σταυ _ ρου  _ 



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΙΑΠΠΑΣ Ο ΜΕΛΟΠΟΙΟΣ (1921-1990)           49 
 

 
 

Ζ14
 

και _.ε _ ε  _ πα  _ κου _ σον_ η _ μω _ ω _ ων _  

και _.αι  _ ε _ πα _  κου _ σον _ η _ μων  _  

και  _ ε _ ε _  πα _  κου _ σον _ η _ μων _  
και _ ε _ ε _ πα _ κου _ σον_  η _ μων  _  
 
 
 
Ζ15 

δε  _.ε  _ ο _ με _ ε _.ε _ νω _ ω _ ω  _ ων _ σου  _  
δε _ ο _ ο _ με  _ ε _ ε _ νω  _ ω _ ω  _ ων _ σου  _ 

_  δε  _.ε  _ ο  _ ο _ με  _.ε _ ε _ νω  _ ω _ ω  _ ων _ σου  _   

δε  _.ε  _ ο _ με _ ε _ ε _ νω _ ω _ ω  _ ων _ σου  _ 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στο έργο του Παναγιώτη Κουσιάππα διακρίνουμε μεγάλη επιμέλεια και προσπάθεια για 

ενδελεχή επεξεργασία της εκάστοτε σύνθεσης. Αν διατρέξει κανείς στο σύνολο των έρ-

γων του, θα δει πως για κάθε μια από αυτές υπάρχει πλήθος σημειώσεων και δοκιμών 

μέχρι να καταλήξει ο μελοποιός να το «καθαρογράψει». Διακινδυνεύοντας έναν αδόκιμο 

παραλληλισμό, ο τρόπος που επεξεργάζεται τις συνθέσεις του θυμίζει τα σημειωματάρια 

των μεγάλων ποιητών, στα οποία βρίσκει κανείς πάμπολλα σχεδιάσματα και σημειώ-

σεις, μέχρι τη στιγμή εκείνη που το ποίημα θα λάβει την τελική του μορφή. 

Το μέγεθος και η ποιότητα του έργου του Κουσιάππα καταδεικνύει χωρίς καμία αμφιβο-

λία πως πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες μορφές της Ψαλτικής Τέχνης του ει-

κοστού αιώνα στο νησί. Ο τρόπος γραφής του είναι κατά βάσιν αναλυτικός. Στα χειρό-

γραφά του εντάσσει στοιχεία προφορικότητας, βοηθώντας μας να εξάγουμε ασφαλή συ-

μπεράσματα τόσο για το ύφος της δικής του εκτέλεσης, το οποίο φέρει εμφανώς επιρ-

ροές από την Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη, όπως αναφέραμε ήδη στην παρούσα 

εργασία, αλλά και από την Θεσσαλονίκη, καθώς η αλληλογραφία του με τον Αστέριο Δε-

βρελή μαρτυρεί πως είχε γνώση του ψαλτικού γίγνεσθαι της πόλης.  

Πιο συγκεκριμένα, κατά την ανάλυση του τροπαρίου «Πρόσδεξαι Κύριε» συμπεράναμε 

πως ο μελοποιός παραδίδει αρκετές, εν προκειμένω τέσσερις, εκδοχές του ίδιου τροπα-

ρίου, άλλοτε με πολλές, άλλοτε με λίγότερες ομοιότητες μεταξύ τους. Θα μπορούσε να 

υποτεθεί πως οι διαφορετικές συνθέσεις αφορούν σε διαφορετικές περιόδους της ζωής 

του, πράγμα όμως μάλλον απίθανο, αν δει κανείς προσεκτικά πως ο κορμός όλων των 

συνθέσεων παραμένει ο ίδιος, ενώ διαφέρουν σε πολλά σημεία τους ως προς την διαποί-

κιλση του μέλους τους. Εξάλλου, ο μελοποιός κινείται στις παραδοσιακές μουσικές γραμ-

μές του δευτέρου ήχου, αποφεύγοντας νεωτερισμούς και «ακροβασίες». Οι μελωδικές 

γραμμές του κινούνται μεταξύ συντόμου και αργοσυντόμου στιχηραρίου, γεγονός που 

μάλλον αποτελεί κοινή συνήθεια των Κυπρίων μελοποιών, οι οποίοι συχνά αρέσκονται 

στο να αποδίδουν σε συντομότερο δρόμο μέλη του αργοσυντόμου Στιχηραρίου και του 

αργού Ειρμολογίου. 

Ο μελοποιός κάνει ευρεία χρήση της τεχνικής της μιμήσεως προς τα νοούμενα, όπως ο-

ρίζει αυτήν ο Χρύσανθος εκ Μαδύτων στο Μέγα Θεωρητικό του. Σε οριμένα σημεία του 

τροπαρίου παρατηρούνται επίσης παλιλλογίες. Το μάθημα εκτείνεται μετάξύ των δύο 
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πενταχόρδων, αρχομένων από της βάσης του β΄ ήχου επί το οξύ και επί το βαρύ (Νη-Πα’).  

Η κορύφωση δε του μαθήματος βρίσκεται στην έναρξή του, γεγονός απόλυτα δικαιολο-

γημένο, εάν λάβουμε υπόψιν πως η πρώτη λέξη του τροπαρίου είναι «πρόσδεξαι», κάνο-

ντας ικετευτική επίκληση προς τον Κύριο. Το χαμηλότερο σημείο του μαθήματος βρίσκε-

ται στο κώλον Γ7, όπου ο ποιητής του ύμνου αναφέρεται στην «μετάνοια» του Πέτρου. 

Ο ήχους στον οποίο κινείται το μέλος είναι ο β’ μαλακός χρωματικός. Γίνονται κυρίως 

βηματικές κινήσεις προς τις δύο βασικές διφωνίες επί το οξύ και επί το βαρύ, ενώ σε 

τρεις περιπτώσεις γίνεται πτώση στην πλαγιότητα του ήχου. Στον στίχο Ε, κώλα 10 και 

11, η μέλωδία μεταβαίνει στο μαλακό διάτονο, ορίζοντας α΄ ήχο από την βάση του β’ ήχου 

(Δι). 

Τἐλος, αξίζει να αναφερθεί η ποικιλία που μας παραδίδει ο μελοποιός αναφορικά με την 

εκτέλεση των ποιοτικών σημαδιών. Ο τρόπος καταγραφής και ανάλυσής τους δείχνει ο-

ξύνουν μουσικό, μελοποιό και εκτελέστή, ενώ είναι πολύ σημαντικά για την έρευνα επί 

της ψαλτικής παράδοσης της Κύπρου του 20ου αιώνα τα στοιχεία προφορικότητας που 

περνούν μέσα στην μουσική του γραφή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Άρθρο του Παναγιώτη Κουσιάππα στην εφημερίδα του Α.Σ.Ι.Λ. με θέμα: 

Ἡ εὐκοσμία τῶν μελῶν ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ συλλόγου 

 

Ἐφημερὶς τοῦ τοίχου 

Δοθείσης μοι ἀφορμῆς ἐκ τῆς ὡς οὔτω καλουμένης ἐφημερίδος τοῦ τοίχου καὶ τῆς ὁποίας 

σκοπός εἶναι, ὡς μοῦ ἀνήγγειλεν ὁ κ. Χατζηκώστας, ἡ ἀνάπτυξις διαφόρων θεμάτων, 

μετὰ πολλῆς εὐχαριστήσεως ἀπεδέχθην συνεργασίαν ἀνάλογον τῶν πνευματικῶν μου 

δυνατοτήτων πρὸς γενικὸν ὄφελος τῶν μελῶν τοῦ Α.Σ.Ι.Λ. Τὸ θέμα μου εἶναι: «Ἡ εὐκο-

σμία τῶν μελῶν ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ συλλόγου». 

Πρωτοῦ ὅμως ἀσχοληθῶ μὲ τὴν οὐσίαν τοῦ θέματος μου ἐπιβάλλεται μία ἐν περιλήψει 

ἀνάλυσις τοῦ σκοπού ἑνὸς συλλόγου· βεβαίως σκοπὸς ἑνὸς ἑκάστου συλλόγου εἶναι ἡ 

μόρφωσις τῶν μελῶν των καὶ πρὸ παντὸς ἡ περιφρούρησις τῆς ἠθικῆς ἄνευ τῆς ὁποίας 

εἶναι ἀδύνατον νὰ ὀρθοποδίση οἰκογένεια, σύλλογος, κοινότης, πολιτεία. 

Ἀρχίζω λοιπὸν λεπτομερῶς μὲ πλήρη ἀνάλυση τοῦ ὅλου θέματος μου. Καθὼς γνωρίζετε 

ὅταν λέγομεν μόρφωσιν δὲν ἐννοοῦμεν ἁτελῶς τὴν γραμματικὴν μόνον μόρφωσιν ἀλλὰ 

τὴν ὁλοκληρομένην μόρφωσιν, ἐκείνην τὴν μόρφωσιν ποὺ συνδυάζει τὴν γραμματικὴν 

καὶ τὴν κοινωνικὴν τοιαύτην. Ἀπόδειξις ὅτι ἡ γραμματικὴ μόνον μόρφωσις δὲν ἐξυπηρε-

τεῖ ποσῶς τὴν κοινωνίαν, εἶναι ἡ χειρίστη διαγωγὴ τῶν περισσοτέρων ἐξ αὐτῶν, ἐξ οὗ 

καὶ τὸ ρητόν «ἐν τζαὶ μορφωμένοι ’κόμα». Δυστυχῶς ἔχει ἐπικρατήσει, στοὺς περισσότε-

ρους ἀπὸ μᾶς, ἡ ἀντίληψις ὅτι, ἡ ἐσφαλμένη ἀντίληψις δηλαδή, μὲ τὸ νὰ ἀποφοιτήση τις 

μίαν σχολήν μέσης ἐκπαιδεύσεως, ἤ καὶ ἑνὸς πανεπιστημίου ἀκόμη, μπορεῖ νὰ λέγεται 

μορφωμένος ὁ τοιοῦτος· τίποτε ἀναληθέστερον τούτου. Διότι εἶναι ἄπειρα τὰ παραδείγ-

ματα μέσα εἰς αὐτὴν τὴν κοινωνίαν που ζῶμεν καὶ ποὺ μαρτυροῦν ὅλως διόλου τὸ ἀντί-

θετον. Μήπως ἀμφιβάλλει κανεὶς ὅτι, οἱ μεγαλύτεροι ἐγκληματίες τοῦ αἰῶνος μας εἶναι 

οἱ ἀπανταχοῦ τῆς γῆς τρομεροὶ καὶ ἀσύλληπτοι γκάγκστερς; Ἀσφαλῶς ὄχι, καὶ οἱ πιὸ 

πολλοὶ γνωρίζετε βεβαίως τὴν δράσιν των ἀπὸ διαφόρους ταινίας ποὺ παρουσιάζουν τὰ 

σινεμά, ὡς καὶ ἀπὸ τὸν καθημερινὸν κυπριακὸν καὶ παγκόσμιον τύπον. Οἱ περισσότεροι 

ἐξ αὐτῶν κατέχουν κολλεγιακὴν καὶ πανεπιστημιακὴν μόρφωσιν· ἀποτέλεσμα, 



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΙΑΠΠΑΣ Ο ΜΕΛΟΠΟΙΟΣ (1921-1990)  
         53 
 

 
 

κατήντησαν νὰ εἶναι ὁ μεγαλύτερος πονοκέφαλος τῶν ἰσχυροτέρων κυβερνήσεων τοῦ 

κόσμου. Θέλετε καὶ ἄλλα παραδείγματα; Εἶμαι βέβαιος πὼς δὲν διαφεύγει τῆς προσοχῆς 

σας τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἀπὸ ἠθικῆς ἀπόψεως διεστραμμένοι εἶναι ἀρκετὰ πολλοί. Καὶ μὴ 

νομίσετε ὅτι ὅλοι αὐτοὶ εἶναι ἀγράμματοι καὶ ἄξεστοι· κάθε ἄλλο, ἀπεναντίας εἶναι γερὰ 

μορφωμένοι καὶ ἐπειδὴ ὅμως ἡ μόρφωσίς των δὲν εἶναι ὁλοκληρομένη ἡ κοινωνία μας 

ὁλοένα καὶ παραπαίει μὴ δυνάμενη νὰ ὀρθοποδήσῃ. Ἄς τὸ προσέξωμεν λοιπὸν ὅλοι αὐτό, 

εὐρεῖαν κοινωνικὴν μόρφωσιν παράλληλον τῆς γραμματικῆς τοιάυτης, καὶ ὅπου τοῦτο 

εἶναι ἀκατόρθωτον, ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει, ἡ κοινωνικὴ μόρφωσις ἔστω καὶ μόνον εἶναι 

ἀπείρως προτιμοτέρα. 

Πάντα τὰ ἀνωτέρω ἐμπίπτουν εὶς τὸν ὅρον μόρφωσις. Ἐρχόμαστε τώρα εἰς τὴν ἀνάλυσιν 

τοῦ ὅρου ἠθικὴ περιφρούρησις. Καὶ διὰ νὰ ἐξηγούμεθα: τὶ εἶναι ἠθική; Ἠθικὴ εἶναι αἱ 

ἀξίαι ἐκεῖναι ποὺ πραγματεύονται μὲ τὴν ἀρετὴν τὴν τιμιότητα, τὴν προκοπήν, τὴν κα-

λωσύνην καὶ ἐν γένει ὅ,τι δήποτε ἄλλο χαρακτηρίζει αὐτήν. Εἶναι δὲ ἀναποσπάστως συν-

δεδεμένη μὲ τὴν καλῶς νοουμένην μόρφωσιν Εἶναι ὅμως ἐπιβεβλημένη ἀνάγκη ὅπως πε-

ριφρουρηθεῖ αὕτη ὑπὸ τῶν ἰθυνόντων, καταβαλλόντων δὲ κάθε δυνατὴν προσπάθειαν 

ἤτοι· διὰ τῆς καθιαιρώσεως εἰδικῶν πρὸς τοῦτο μαθημάτων, καὶ κατὰ ἠλικίαις, διὰ κα-

ταλλήλων καὶ διαφωτιστικῶν διαλεξεων, ὡς καὶ διὰ τοῦ ζωντανοῦ παραδείγματος τῶν 

ἑκάστοτε ἐπιτροπειῶν τοῦ συλλόγου. Ὅπως ἔχετε προσέξει τὸ θέμα μας εἶναι εὑρύτατον, 

θὰ περιορισθῶμεν ὅμως στὰ πλέον ἐπουσιώδει μέρη αὐτοῦ, ὅπως μὴν προσλάβῃ τρόπον 

τινά διαλεκτικὸν χαρακτῆρα. Εἰσερχόμεθα δὲ τώρα εἰς τὸ καθ’ αὐτὸ θέμα μας, τὴν εὐκο-

σμίαν δηλαδὴ τῶν μελῶν ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τοῦ συλλόγου. Εἶμαι τῆς γνώμης ὅτι, δι’ ἕνα 

οἱονδήποτε ξένον εἰσερχόμενον διὰ πρώτην φορὰν εἰς ἕνα σύλλογον ποὺ τὰ περισσότερα 

μέλη του εἶναι παιδιὰ καὶ νέοι ἠλικίας 16-26 ἐτῶν, θὰ νομίσει ὅτι βρίσκεται εἰς ἑορτα-

στικὰς ἐκδηλώσεις ἡμιαγρίων φυλῶν καὶ ὅτι κινδυνεύει ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν νὰ κατατε-

μαχισθῆ ὑπ’ αὐτῶν. Ἴσως καὶ οἰκονομικοὶ παράγοντες νὰ παρακωλύουν ἐν μέρει τὴν 

ὁμαλὴν λειτουργίαν τῶν συλλόγων. Διότι ἔχει παρατηρηθεῖ τοῦτο. Καθ’ ἥν στιγμὴν λει-

τουργεῖ πρόγραμμα τηλεοράσεως, ἄλλοι μὲν ἀκούουν μουσικὴν ἀπὸ ραδιοφώνου, ἄλλοι 

παίζουν τάβλιν ἤ φωνάζουν εἰς τὴν διαπασὼν καὶ ἄλλοι διὰ τοῦ ἐπιστραπεζίου ποδο-

σφαίρου ὡς καῖ τοῦ πίγκ πόγκ τραντάζουν τὰ πάντα διὰ νὰ μένη κανεὶς ἔκπληκτος καὶ 

κατατρομαγμένος ἀπὸ ὅ,τι βλέπει καὶ ἀκούει. Διὰ τὴν ὁμαλὴν λειτουργίαν λοιπὸν ἑνὸς 

ἑκάστου συλλόγου ἀπαραίτητος προϋπόθεσις ἡ οἰκονομικὴ εὐπραγία πρὸς δημιουργίαν 

αἰθουσῶν χωριστῶν πρὸς διὰ τὸ κάθε τι. Ὅλα δε, ὅσα ἀναφέραμεν ἀνωτέρω, κάθε ἄλλο 
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παρὰ εὐκοσμία δύναται νὰ χαρακτηρισθοῦν, διότι τὴν εὐκοσμίαν τὴν χαρακτηρίζουν οἱ 

καλοὶ τρόποι, ὁ σεβασμὸς πρὸς τοὺς μεγαλυτέρους, οἱ μετρημένοι καὶ εὐγενικοὶ λόγοι ὡς 

καὶ ἡ ἐν γένει καλὴ καὶ εὐπρεπὴς συμπεριφορά. Ἐπίσης ἡ εὐκοσμία διακρίνεται ὡς πρὸς 

τὰς κινήσεις καὶ χειρονομίας, ἤτοι τοῦ πῶς πρέπει νὰ κινῆται ἤ νὰ κάθεται πᾶν μέλος 

τόσον ἐντὸς ὅσον καὶ ἐκτὸς τοῦ συλλόγου διὰ νὰ ξεχωρίζει ἀπὸ τοὺς κάθε λογῆς ρέμπελ-

λους καὶ ἠθικῶς διεστραμμένους ἠθικοπλάνους, διότι ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει πρὸς τὶ ἠ 

δημιουργία τόσων καὶ τόσων συλλόγων; Ποία ἡ διαφορά των ἀπὸ τὰ πάσης μορφῆς κέ-

ντρα, ἤτοι: καφενεῖα, ταβέρνας καὶ χαρτοπαιχτικὰς λέσχας. Μετὰ λύπης μας βλέπομεν 

πλεῖστα ὅσα μέλη ἐξ ὅλων τῶν συλλόγων νὰ φοιτοῦν εἰς τὰ καφενεῖα χαρτοπαίζοντα καὶ 

οἰνοποτοῦντα· τοῦτο οὐδόλως συνάδει πρὸς τὴν εὐκοσμίαν τῶν μελῶν. Εἶναι ὡσαύτως 

καὶ ἡ παρατηρουμένη στάσις σεβαστοῦ ἀριθμοῦ προσώπων μικρῶν καὶ μεγάλων, κατὰ 

τὰς ἑκάστοτε ποδοσφαιρικὰς συναντήσεις τοῦ συλλόγου πρὸς ξένας ὁμάδας τοιαύτη, 

ποὺ οὑδόλως συντελεῖ καὶ εἰς τὰς στοιχειώδεις ἀκόμη διατάξεις περὶ εὐκοσμίας. Ἔχουν 

ἰδίαν ὑποχρέωσιν ἰδίως τὰ μέλη ὅπως πρό, κατὰ καὶ μετὰ τὴν συνάντησιν νὰ δημιουρ-

γοῦν τοιαύτην ατμόσφαιραν στὴν φιλοξενούμενην ὁμάδα καὶ τοὺς συνοδεύοντας φιλά-

θλους καὶ ὀπαδοὺς αὐτῆς ὥστε οὐδ’ ἐπιστιγμὴν νὰ ἀντιληφθοῦν (νιώσουν) ὅτι εὐρίσκο-

νται σὲ ξένον μέρος, σὲ ξένον περιβάλλον. Ἄλλωστε εἶναι, τοῦτ’ αὐτό, «χρυσοῦς κανὼν 

περὶ φιλοξενείας». Μ’ αὐτὰς τὰς χειρονομίας θέλετε ἐπιδείξη πολιτισμὸν ἀντάξιον τῆς 

φυλῆς μας, κοινωνικὴν μόρφωσιν καὶ ὑψηλήν ἠθικήν, ἥτις καὶ εἶναι ἡ εὐκοσμία. 

 

(υπογραφή Π. Κουσιάππα) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

Ἀναλυτικὸς πίνακας περιεχομένων τῶν χειρογράφων 

Ἀνθολογία Ια (Ἑσπερινός) 

15  Εἰς τὴν εἴσοδον τοῦ ἀρχιερέως, Εἰς πολλὰ ἔτη, ἦχος β΄ 

15 Ἕτερον σύντομον, Εἰς πολλὰ ἔτη, ἦχος β΄ 

15 Ἕτερον ὑπὸ Ἐμμανουὴλ Φαρλέκα, Εἰς πολλὰ ἔτη, ἦχος β΄ 

16 Ἕτερον, Εἰς πολλὰ ἔτη, ἦχος β΄ 

16β Πρόσδεξαι Κύριε, στίχος ἱκετήριος, ἦχος β΄ 

17 Ἕτερον, Εἰς πολλὰ ἔτη, ἦχος β΄ 

18 Ἕτερον, Εἰς πολλὰ ἔτη, ἦχος β΄ 

19 Ἕτερα (τρία), Εἰς πολλὰ ἔτη, ἦχος β΄ 

20 Δόξα Ἑσπερίων ἁγίου Σπυρίδωνος, Ὅσιε πάτερ, Σ. Σασλόγλου, πρω-

τοψάλτου ὁμονύμου [sic] ναοῦ Πειραιῶς, ἐκ τῆς μουσικῆς ἐφημερί-

δος «Φόρμιγξ», ἦχος α΄ 

23 Ἕτερον Πρόσδεξαι Κύριε, στίχος ἱκετήριος, ἦχος β΄ 

24 Τῆς ὀργῆς σου τὴν ἀγανάκτησιν, στίχος ἱκετήριος, ἦχος β΄ 

24 Χαῖρε Μαρία Θεοτόκε, ἦχος β΄ 

25 Τὴν Πᾶσαν ἐλπίδα μου, ἦχος β΄ 

26 Ἕτερον Πρόσδεξαι Κύριε, στίχος ἱκετήριος, ἦχος β΄ 

28 Ἕτερον Τῆς ὀργῆς σου τὴν ἀγανάκτησιν, στίχος ἱκετήριος, ἦχος β΄ 

28 Ἕτερον Χαῖρε Μαρία Θεοτόκε, ἦχος β΄ 

30 Ἕτερον Πρόσδεξαι Κύριε, στίχος ἱκετήριος, ἦχος β΄ 

32 Ἕτερον Πρόσδεξαι Κύριε, στίχος ἱκετήριος, ἦχος β΄ 

32β Σημείωμα περιέχον τὸ κείμενο τῶν ἱκετηρίων στίχων·  

 

Τῆς ὀργῆς σου τὴν ἀγανάκτησιν 

εἰς εὶρήνην μετάβαλε 

καὶ σῶσον τὸν κόσμον σου, 

μόνε ἀγαθέ καὶ φιλάνθρωπε. 

 

Χαῖρε Μαρία Θεοτόκε 

ὁ Ναὸς ὁ ἀκατάληπτος, 

μάλλον δὲ ὁ ἅγιος, 

καθῶς βοᾶ ὁ προφήτης 

ἅγιος ὁ Ναὸς σου 

θαυμαστὸς ἐν δικαιοσύνῃ. 

 

33 Ἕτερον Τῆς ὀργῆς σου τὴν ἀγανάκτησιν, στίχος ἱκετήριος, ἦχος β΄ 

33 Ἕτερον Χαῖρε Μαρία Θεοτόκε, ἦχος β΄ 
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34 Ἕτερον Πρόσδεξαι Κύριε, στίχος ἱκετήριος, ἦχος β΄ 

35 Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ, ἦχος δ΄ (λέγετος) 

36 Ἕτερον Πρόσδεξαι Κύριε, στίχος ἱκετήριος, ἦχος β΄ 

37 Ἕτερον Τῆς ὀργῆς σου τὴν ἀγανάκτησιν, στίχος ἱκετήριος, ἦχος β΄ 

38 Ἕτερον Χαῖρε Μαρία Θεοτόκε, ἦχος β΄ 

39 Δοκιμὲς ἐρμηνείας στὸν στίχο Πρόσδεξαι Κύριε 

40 Δοκιμὲς ἐρμηνεῖας στὸν στίχο Χαῖρε Μαρία Θεοτόκε 

41 Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ, ἦχος δ΄ (λέγετος) 

42 Θεοτόκε Παρθένε, ἦχος πλ. α΄ Κε 

43 Ἑτέρα ἐρμηνεῖα εὶς τὸ Θεοτόκε παρθένε ἐκ τοῦ ὁ Κύριος μετὰ σου, 

ἦχος πλ. α΄ Κε 

44 Ἕτερον Θεοτόκε παρθένε, ἦχος πλ. α΄ Κε 

45 Σημειώσεις μουσικῶν θέσεων εἰς τὸ Θεοτόκε παρθένε, ἦχος πλ. α΄ Κε 

46 Ἕτερον Θεοτόκε παρθένε, ἦχος πλ. α΄ Κε 

48 Ἕτερον Θεοτόκε παρθένε, ἦχος πλ. α΄ Κε 

 

Ἀνθολογία Ιβ (Ὄρθρος) 

50 Φήμη, Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα, ἦχος βαρὺς 

51 Ἡ φήμη τοῦ μακαριωτάτοι Ἀρχιεπισκόπου [Κύπρου], Μακαρίου τοῦ 

Σεβασμιωτάτου, ἦχος β΄ 

52 Ἕτερον, Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα, ἦχος βαρὺς 

54 Ἕτερον, Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα, ἦχος βαρὺς 

55 Κύριε σῶσον τοὺς εὐσεβεὶς, ἦχος πλ. δ΄ Γα 

56 Πολυέλεος, Δοῦλοι Κύριον, ἦχος α΄ (σύντομος, μόνον οἱ δύο πρῶτοι 

στίχοι τοῦ πολυελέου) 

57 Κύριε ἐλέησον, ἦχος β΄  

58 Πεντηκοστάριον, Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς, ἦχος β΄ 

59 Ἕτερον πεντηκοστάριον, Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς, ἦχος β΄ 

59 Ἕτερον Εἰς πολλὰ ἔτη, ἦχος β΄ 

60 Μετὰ τῶν ἁγίων ἀνάπαυσον Χριστέ, ἦχος πλ. α΄ Πα 

60 Δόξα σοι Κύριε, ἦχος πλ. δ΄ 

61 Ὁ Ν΄ ψαλμός, Ἐλέησόν με ὁ Θεός, ἦχος δ΄ Βου (μόνον οἱ δύο πρῶτοι 

στίχοι) 

62 Ὁ Ν΄ ψαλμός, Ἐλέησόν με ὁ Θεός, ἦχος βαρὺς Ζω 

69 Δόξα… Ταῖς τῶν Ἀποστόλων πρεσβεῖαις, ἦχος βαρὺς Ζω 

70 Καὶ νῦν…Ταῖς τῆς Θεοτόκου πρεσβεῖαις, ἦχος βαρὺς Ζω 

72 Ἕτερον Δόξα… Ταῖς τῶν Ἀποστόλων πρεσβεῖαις, ἦχος βαρὺς Ζω 

73 Ἕτερον Καὶ νῦν…Ταῖς τῆς Θεοτόκου πρεσβεῖαις, ἦχος βαρὺς Ζω 

75 Πεντηκοστάριον, Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς, ἦχος βαρὺς Ζω 
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77 Δοκιμὲς ἐρμηνεῖας εἰς τὸ πεντηκοστάριον, Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς, ἦχος 

βαρὺς Ζω 

78 Δοκιμές (δύο) στὸν α΄ στίχο τοῦ Ν΄ ψαλμοῦ, Ἐλέησόν με ὁ Θεός, 

ἦχος πλ. δ΄ Νη 

79 Ὁ Ν΄ ψαλμός, Ἐλέησόν με ὁ Θεός, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

82 Δόξα… Ταῖς τῶν Ἀποστόλων πρεσβεῖαις, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

83 Ὁ Ν΄ ψαλμός, Ἐλέησόν με ὁ Θεός, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

88 Ἑτέρα πρόταση ἐρμηνεῖας στοὺς α΄ καὶ ζ΄στίχους τοῦ Ν΄ ψαλμοῦ εἰς 

ἦχον πλ. δ΄ Νη 

89 Δόξα… Ταῖς τῶν Ἀποστόλων πρεσβεῖαις, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

89 Καὶ νῦν…Ταῖς τῆς Θεοτόκου πρεσβεῖαις, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

90 Πεντηκοστάριον, Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

92 Ἑτέρα σύνθεση στὸν Ν΄ ψαλμό, Ἐλέησόν με ὁ Θεός, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

(ἕως τὸν στίχο Ὅτι, εἰ ἠθέλησας θυσίαν) 

97 Ἑτέρα πρόταση ἐρμηνεῖας στὸ πεντηκοστάριον, Ἀναστὰς ὁ Ἰησοῦς, 

ἦχος πλ. δ΄ Νη 

99 Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ, ἦχος β΄ Πα 

99 Ἕτερον, Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ, ἦχος β΄ Πα 

101 Τὴν τιμιωτέραν τῶν Χερουβίμ, ἦχος δ΄ Βου 

102 Ἐξαποστειλάριον Ἀναστάσιμον ΙΑ΄, Μετὰ τὴν θεὶαν ἔγερσιν, ἦχος β΄ 

Δι 

103 Πασαπνοάρια τῶν Αἴνων, Πᾶσα πνοή…, Αἰνεῖτε…, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

104 Στιχηρὸ τῶν Αἴνων, Κύριε εἰ καὶ κριτηρίῳ παρέστης…, ἦχος πλ. δ΄ 

Νη 

105 Στιχηρὸ τῶν Αἴνων, Κύριε εἰ καὶ ὡς νεκρόν…, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

106 Κανὼν παρακλητικὸς εἰς τὴν Θεοτόκον, Ὁ Εἰρμός τῆς α΄ ᾠδῆς, 

Ὑγρὰν διοδεύσας…, καὶ τὸ πρῶτο τροπάριον, Πολλοῖς συνεχόμενος 

πειρασμοῖς…, ἦχος πλ. δ΄ Γα 

107 Δοξολογία, Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς…, ἦχος α΄ Πα (μόνον οἱ 

τρεῖς πρῶτοι στίχοι) 

108 Ἀσκήσεις παραλλαγῆς, ἦχος α΄ Πα 

109 Δοξολογία, Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς…, ἦχος β΄ Δι 

115 Δοξολογία, Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς…, ἦχος β΄ Δι (ἕως σελ. 122 

[φ. VII]· συνεχίζεται στις σσ. 119β και 120β) 

123 Ἑτέρα πρόταση ερμηνεῖας στὴ Δοξολογία τοῦ β΄ ἤχου. 

125 Δεῦτε λάβετε φῶς…, ἦχος πλ. α΄ Πα 

126 Ἀσματικόν, Ἅγιος ὁ Θεός…, ἦχος β΄ Δι  

127 Δοξολογία, Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς…, ἦχος γ΄ Γα 

132 Δοξολογία, Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς…, ἦχος γ΄ Γα (μόνον οἱ στί-

χοι τοῦ ἀριστεροῦ χοροῦ) 

135 Δοξολογία, Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς…, ἦχος γ΄ (μεταξὺ τῶν στί-

χων ὑπάρχουν πολλὲς δοκιμὲς ἐρμηνεῖας) 
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144 Δοξολογία, Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς…, ἦχος δ΄ Βου 

148 Δοξολογία, Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς…, ἦχος πλ. β΄ Πα (δοκιμές 

ἐρμηνεῖας) 

157 Δοξολογία, Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς…, ἦχος πλ. β΄ Πα 

161 Δοξολογία, Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς…, ἦχος πλ. β΄ Πα (δοκιμὲς 

ἐρμηνεῖας στοὺς στίχους 5-9) 

162  Δοξολογία, Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς…, ἦχος βαρὺς Γα 

166 Δοξολογία, Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς…, ἦχος βαρὺς Ζω (δοκιμὲς 

ἐρμηνεῖας) [166 Δόξα σοι…, Ὑμνοῦμεν σε…, Κύριε Βασιλεῦ…· 167 

Καταξίωσον…· 168 Ὅτι σὺ εἶ μόνος Ἅγιος…· 169  Καθ’ ἑκάστην ἡμέ-

ραν…· 170 Κύριε ὁ Θεός…· 171 Εὐλογητὸς εἶ Κύριε· δίδαξόν με…· 172 

Δόξα σοι…, Ὑμνοῦμεν σε…· 173 Εὐλογητὸς εἶ Κύριε· δίδαξόν με…· 

174 Δόξα σοι τῷ δείξαντι…· 175 Παράτεινον…· 176 Ὅτι παρὰ σοὶ…· 

177  Κύριε καταφυγὴ…· 178 Καταξίωσον Κύριε…· 179 Εὐλογητὸς εἶ 

Κύριε ὁ Θεός…· 180 Γένοιτο Κύριε…, Εὐλογητὸς εἶ Κύριε…, Κύριε κα-

ταφυγή…· 181 Κύριε πρὸς σὲ…, Ὅτι σὺ εἶ…· 182  Κύριε Βασιλεῦ…, 

Κύριε ὁ Θεός…· 183 Καθ’ ἑκάστην…, Καταξίωσον Κύριε, Εὐλογητὸς εἶ 

Κύριε…· 184 Γένοιτο Κύριε…· 185  Ευλογητὸς εἶ Κύριε…· 186 Κύριε 

καταφυγή…, Ὅτι παρὰ σοί…· 187 Παράτεινον…· 188 Ὅτι παρὰ σοί…· 

189 Κύριε καταφυγή…, Κύριε πρὸ σέ…· 190  Παράτεινον…, Ἅγιος ὁ 

Θεός…· 191 Δοκιμὲς στίχων]  

192 Δοξολογία, Δόξα σοι τῷ δείξαντι τὸ φῶς…, ἦχος βαρὺς Ζω διατονι-

κός, ἑπτάφωνος (μόνον οἱ τρεῖς πρῶτοι στίχοι) 

194 Δοξολογία διὰ τὴν 25ην Μαρτίου καὶ εἰς ἐθνικὰς τελετάς, Δόξα σοι 

τῷ δείξαντι τὸ φως…, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

201 Θεοτοκίον, Δέσποινα πρόσδεξαι…, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

 

Ἀνθολογία ΙI (Θεία Λειτουργία) 

1 Κύριε ἐλέησον, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

2 Τρισάγιον, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος α΄ Πα 

3 Δύναμις, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος α΄ Πα 

4-6 Τρισάγιον, Δύναμις, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος α΄ Πα 

7 Τρισάγιον, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος α΄ Πα 

8-10 Τρισάγιον, Δύναμις, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος α΄ Πα 

11-14 Τρισάγιον, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος α΄ Πα 

15-17 Τρισάγιον, Δύναμις, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος α΄ Πα 

18 Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου· Ἰδιόμελο ἑσπερινοῦ, Μὴ προ-

σευξώμεθα φαρισαϊκῶς, ἦχος α΄ Πα 
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19 Ἅγιος Ἀθάνατος, ἦχος α΄ [κατ’ ἐκτέλεσιν Ἠλία Κλωναρίδη] 

20 Τρισάγιον, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος α΄ Πα [τὸ τρίτον] 

21-22 Τρισάγιον, Δύναμις, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος β΄ Δι [δοκιμὲς μουσικῶν θέ-

σεων] 

23-24 Τρισάγιον, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος β΄ Δι [δοκιμὲς μουσικῶν θέσεων] 

25-26 Δύναμις τοῦ Βήματος, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος β΄ Δι  

27-28 Δύναμις, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος β΄ Δι [δοκιμὲς μουσικῶν θέσεων] 

29 Νε Δύναμις, ἦχος β΄ Δι [δοκιμὲς στὴν ἔναρξη τοῦ μέλους] 

30 2 Φεβρουαρίου, Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου· κοντάκιο, Ὁ μήτραν παρ-

θενικήν, ἦχος α΄ Πα 

31-34 Τρισάγιον, Δύναμις, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος β΄ Δι [δοκιμὲς μουσικῶν θέ-

σεων] 

35-42 Δύναμις, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος β΄ Δι [δοκιμὲς μουσικῶν θέσεων] 

43-44 Τρισάγιον, Δύναμις, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος γ΄ Γα  

45-47 Τρισάγιον, Δύναμις, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος γ΄ Γα  

48-50 Τρισάγιον, Δύναμις, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος γ΄ Γα [δοκιμὲς μουσικῶν θέ-

σεων] 

51-53 Τρισάγιον, Δύναμις, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος δ΄ Βου  

54-55 Τρισάγιον, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος δ΄ Βου [δοκιμὲς μουσικῶν θέσεων] 

56-57 Τρισάγιον, Δύναμις, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος δ΄ Δι 

58-59 Τρισάγιον, Δύναμις, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος δ΄ Δι 

60-61 Τρισάγιον, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος δ΄ Δι 

62-63 Τρισάγιον, Δύναμις, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος πλ. α΄ Πα 

64 Τρισάγιον, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος πλ. α΄ Πα 

65 Ἐπιστολὴ πρὸς Ἀστέριον Δεβρελῆν 

66 Δύναμις, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος πλ. α΄ Πα 

67 2 Φεβρουαρίου, Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου· ἀπολυτίκιο, Χαῖρε κεχα-

ριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε, ἦχος α΄ Πα 

68-69 Τρισάγιον, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος πλ. α΄ Πα 

70-71 Τρισάγιον, Δύναμις, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος πλ. α΄ Πα 

72-74 Τρισάγιον, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος πλ. α΄ Πα [δοκιμὲς μουσικῶν θέσεων] 

75-76 Τρισάγιον, Δύναμις, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος πλ. α΄ Πα 

77 Τρισάγιον, Ἅγιος ὁ Θεός [τὸ τρίτον], Δύναμις, ἦχος πλ. α΄ Πα 

78-79 Τρισάγιον, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος πλ. α΄ Πα [δοκιμὲς μουσικῶν θέσεων] 
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80 9 Νοεμβρίου, Ἁγίου Νεκταρίου· δοξαστικὸ ἰδιόμελο Αἴνων, Ὅσιε 

Πάτερ, μελέτην θείου νόμου, ἦχος πλ. α΄ Πα [ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ δο-

ξαστικοῦ] 

81-83 Τρισάγιον, Δύναμις, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος Βαρὺς Ζω 

84-86 Τρισάγιον, Δύναμις, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος Βαρὺς Ζω 

87 Τρισάγιον, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος Βαρὺς Ζω [δοκιμὲς μουσικῶν θέσεων] 

88 Τρισάγιον, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος Βαρὺς Ζω [δοκιμὲς μουσικῶν θέσεων] 

89-90 Τρισάγιον, Δύναμις, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος Βαρὺς Ζω [δοκιμὲς μουσικῶν 

θέσεων] 

91-93 Τρισάγιον, Δύναμις, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος πλ. δ΄ Νη (χρωματικός) 

94-96 Τρισάγιον, Δύναμις, Ἅγιος ὁ Θεός, ἦχος πλ. δ΄ Νη (χρωματικός) [κα-

θαρογραμμένο] 

97-101 Ὅσοι εἰς Χριστόν, Δύναμις, ἦχος α΄ Πα [συμπεριλαμβάνονται καὶ δο-

κιμὲς μουσικῶν θέσεων] 

102-107 Τὸν Σταυρὸν σου προσκυνοῦμεν Δέσποτα, Δύναμις, ἦχος β΄ Δι 

108 Φήμη Χρυσοστόμου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, Χρυσοστόμου τοῦ μα-

καριωτάτου, ἦχος β΄ Δι 

109 Ἄξιος, ἄξιος, ἦχος πλ. δ΄ Γα 

110 Φήμη Χρυσοστόμου ἐπισκόπου Κιτίου, Χρυσοστόμου τοῦ πανιερω-

τάτου, ἦχος β΄ Δι 

111 Φήμη Χρυσοστόμου ἐπισκόπου Κιτίου, Χρυσοστόμου τοῦ πανιερω-

τάτου, ἦχος β΄ Δι 

112 Ἀπόσπασμα ἀπὸ κοσμικὸ τραγούδι, Εἶσ’ ἐσὺ παρηγοριὰ μου, ἦχος α΄ 

Πα 

113 Εἰς πολλὰ ἔτη (σύντομο), ἦχος β΄ Δι, Κύριε σῶσον τοὺς εὐσεβεὶς, ἦχος 

πλ. δ΄ Γα,  Καὶ ἐπάκουσον ἡμῶν, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

114 Δόξα σοι Κύριε, ἦχος πλ. δ΄ Νη, Εἰς πολλὰ ἔτη, ἦχος β΄ Δι, Τὸν δεσπότην 

καὶ ἀρχιερέα, ἦχος β΄ Δι  

115 Δόξα σοι Κύριε, ἦχος πλ. δ΄ Νη, Εἰς πολλὰ ἔτη, ἦχος β΄ Δι [Ὅταν εὐλο-

γεῖ ὁ Ἀρχιερεύς], Κύριε ἐλέησον [ἐκτενοῦς], ἦχος β΄ Δι [σημείωση: 

σελ. 510, 511, 512] 

116 Σημειώσεις ὀρθογραφίας θέσεων 

117-118 Χερουβικό, Οἱ τὰ Χερουβείμ, ἦχος α΄ Πα 

119-121 Χερουβικό, Οἱ τὰ Χερουβείμ, ἦχος α΄ Πα 

122 Ἐφύμνια Ἀκαθίστου, Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε, Ἀλληλούια, ἦχος πλ. δ΄ 

Νη 

123 Οἱ τὰ Χερουβείμ, ἦχος α΄ Πα [μόνο ἡ εἰσαγωγὴ Οἱ τὰ] [δοκιμὲς μου-

σικῶν θέσεων], Ἅγιος ὁ Θεός [μόνο], ἦχος α΄ Πα 
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124 Χερουβικό, Οἱ τὰ Χερουβείμ, ἦχος α΄ Πα [ἕως καὶ τῇ ζωοποιῷ Τριάδι] 

125 Χερουβικό, Οἱ τὰ Χερουβείμ, ἦχος α΄ Πα [μόνο Τριάδι] [σημείωση: 

Σελ. 578] 

126 Χερουβικό, Οἱ τὰ Χερουβείμ, ἦχος α΄ Πα [μόνο Τριάδι] 

127 Χερουβικό, Οἱ τὰ Χερουβείμ, ἦχος α΄ Πα [δοκιμὲς μουσικῶν θέσεων 

σὲ Τριάδι, ἀποθώμεθα, πᾶσαν τὴν βιοτικήν] 

128 Χερουβικό, Οἱ τὰ Χερουβείμ, ἦχος βαρὺς Ζω [ἀπὸ Τριάδι ἕως μέρι-

μναν] 

129-130 Χερουβικό, Οἱ τὰ Χερουβείμ, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

131-132 Χερουβικό, Οἱ τὰ Χερουβείμ, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

133-137 Χερουβικό [ἀργό], Οἱ τὰ Χερουβείμ, ἦχος πλ. δ΄ Νη [ἔνδειξη χρονικῆς 

διάρκειας: Λεπτά. 10΄ 1/3 περίπου] 

138 Κύριε ἐλέησον, ἦχος α΄ Πα 

139 Ὡς τὸν Βασιλέα, Ταῖς ἀγγελικαῖς, ἦχος α΄ Πα 

140-141 Λειτουργικά, ἦχος α΄ Πα 

142-143 Λειτουργικά, ἦχος α΄ Πα 

144-147 Λειτουργικά, Ἄξιον ἐστί, ἦχος β΄ 

148-149 Πατέρα, Ὑιόν - Ἅγιος, Ἅγιος, ἦχος β΄ Δι 

150-151 Πατέρα, Ὑιόν - Ἅγιος, Ἅγιος, ἦχος β΄ Δι 

152 Πατέρα, Ὑιόν, ἦχος β΄ Δι 

153 Σὲ ὑμνοῦμεν, ἦχος β΄ Δι 

154-157 Λειτουργικά, ἦχος γ΄ Γα [χωρὶς Σὲ ὑμνοῦμεν, Ἄξιον ἐστί] 

158-160 Κύριε ἐλέησον, Παράσχου Κύριε, ἦχος δ΄ Βου 

161-164 Λειτουργικά, ἦχος δ΄ Βου [χωρὶς Ἄξιον ἐστί] [καθαρογραμμένα] 

165-166 Λειτουργικά, ἦχος δ΄ Βου [χωρὶς Ἄξιον ἐστί] [πρόχειρη γραφή-δοκι-

μές] 

167-168 Λειτουργικά, ἦχος δ΄ Βου [χωρὶς Ἄξιον ἐστί] [πρόχειρη γραφή-δοκι-

μές] 

169-171 Ἄξιον καὶ δίκαιον - Ἅγιος, Ἅγιος - Ἀμήν – Σὲ ὑμνοῦμεν, ἦχος δ΄ Βου 

172 Εἰς πολλὰ ἔτη, ἦχος β΄ Δι· Ἀγαπήσω σε Κύριε, ἦχος πλ. α΄ Πα 

173 Πολυχρονισμὸς εἰς τὸν βασιλέα τῶν Ἑλλήνων Παῦλον, Πολυχρόνιον 

ποιῆσαι Κύριος ὁ Θεός, ἦχος γ΄ Γα 

174 Ἀγαπήσω σὲ Κύριε, ἦχος α΄ Πα 

175 …ἐλέησον ἡμᾶς, ἐκ τοῦ τρισαγίου, ἦχος α΄ Πα [δοκιμὲς μουσικῶν θέ-

σεων] 
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176-179 Λειτουργικά, ἦχος α΄ Πα 

180-182 Λειτουργικά [τὰ λεγόμενα Πατριαρχικά], ἦχος α΄ Πα 

183 Λειτουργικά [τὰ λεγόμενα Πατριαρχικά], ἦχος α΄ Πα 

184 Πατέρα, Ὑιόν, ἦχος πλ. β΄ Πα 

185-186 Κύριε ἐλέησον, Παράσχου Κύριε, ἦχος πλ. β΄ Πα 

187 Πατέρα, Ὑιὸν - Ἔλεον εἰρήνης - Ἔχομεν πρὸς τὸν Κύριον - Ἅγιος, 

Ἅγιος, ἦχος πλ. β΄ Πα 

188-190 Πατέρα, Ὑιὸν - Ἔλεον εἰρήνης - Ἔχομεν πρὸς τὸν Κύριον - Ἅγιος, 

Ἅγιος - Ἄξιον καὶ δίκαιον, ἦχος πλ. β΄ Πα 

191-192 Λειτουργικά, ἦχος πλ. β΄ Πα [χωρίς Ἄξιον ἐστί] 

193 Ἀγαπήσω σὲ Κύριε, ἦχος βαρὺς Ζω 

194 Ἀγαπήσω σὲ Κύριε, ἦχος βαρὺς Ζω [δοκιμές] 

195 Ἀγαπήσω σὲ Κύριε, ἦχος βαρὺς Ζω 

196-198 Λειτουργικά, ἦχος βαρύς Ζω 

199 Πατέρα, Ὑιὸν - Ἔλεον εἰρήνης – Καὶ μετὰ τοῦ πνεύματός σου - Ἔχομεν 

πρὸς τὸν Κύριον, ήχος δ΄ Δι 

200-202 Λειτουργικά, ἦχος βαρύς Ζω [χωρὶς Σὲ ὑμνοῦμεν, Ἄξιον ἐστί] 

203-204 Λειτουργικά, ἦχος βαρύς Ζω [χωρὶς Ἄξιον ἐστί] 

205-207 Σὲ ὑμνοῦμεν, ἦχος βαρὺς Ζω, …Κύριος Σαββαώθ, πλήρης ὁ οὐρανός, 

[δοκιμές], ἦχος βαρὺς Ζω 

208 Εἰς πολλὰ ἔτη, ἦχος β΄ Δι, Εἰς πολλὰ ἔτη, ἦχος πλ. δ΄ Νη, Ἀγαπήσω σὲ 

Κύριε, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

209 Ἀγαπήσω σὲ Κύριε, ἦχος πλ. α΄ Πα, Εἰς πολλὰ ἔτη, ἦχος β΄ Δι 

210 Ἀγαπήσω σὲ Κύριε, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

211 Ἀγαπήσω σὲ Κύριε, ἦχος πλ. δ΄ Νη [δοκιμές] 

212 Ἀγαπήσω σὲ Κύριε [δύο], ἦχος πλ. δ΄ Νη καὶ ἦχος β΄ Δι 

213 Ἀγαπήσω σὲ Κύριε, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

214 Ἀγαπήσω σὲ Κύριε, ἦχος πλ. δ΄ Νη [δοκιμές] 

215-217 Λειτουργικά, ἦχος πλ. δ΄ Νη [χωρὶς Ἄξιον ἐστί] 

218-219 Ἄξιον ἐστὶν, ἦχος α΄ Πα 

220-221 Ἄξιον ἐστὶν, ἦχος β΄ Δι 

222 Ἄξιον ἐστὶν, ἦχος β΄ Δι 

223-224 Ἄξιον ἐστὶν, ἦχος β΄ Δι 

225 Ἄξιον ἐστὶν, ἦχος γ΄ Γα 
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226-227 Ἄξιον ἐστὶν, ἦχος δ΄ Βου 

228-229 Ἄξιον ἐστὶν, Δημητρίου Βουλγαράκη, ἦχος δ΄ Δι 

230 Ἄξιον ἐστὶν, ἦχος πλ. α΄ Κε [231, δοκιμὲς σὲ μουσικὲς θέσεις] 

232-233 Ἄξιον ἐστὶν, ἦχος πλ. α΄ Πα 

233-235 Ἄξιον ἐστὶν, ἦχος γ΄ Γα 

236-237 Ἄξιον ἐστὶν, ἦχος δ΄ Βου 

238 Ἄξιον ἐστὶν, ἦχος πλ. β΄ Πα [ἠμιτελές] 

239-240 Ἄξιον ἐστὶν, ἦχος πλ. β΄ Πα 

241 Ἄξιον ἐστὶν, ἦχος πλ. β΄ Πα [ἠμιτελές] 

242 Κύριε πληρῶσαι βουλόμενος, ἦχος πλ. δ΄ Νη [ἠμιτελές] 

243-244 Ἄξιον ἐστὶν, ἦχος πλ. β΄ Πα 

245-246 Ἄξιον ἐστὶν, ἦχος πλ. β΄ Πα [δοκιμὲς θέσεων] 

247 Ἄξιον ἐστὶν, Γεωργίου Καστοριανοῦ, συντετμημένον ὑπὸ Δημητρίου 

Βουλγαράκη, ἦχος πλ. β΄ Πα [σημείωση: Σελ. 623] 

248-251 Ἄξιον ἐστὶν, ἦχος βαρὺς Ζω [στὴ σελ. 249-251 δοκιμὲς μουσικῶν θέ-

σεων· στὴ σελ. 251 ὑπάρχουν δοκιμὲς στὸν Ν΄ ψαλμὸ σὲ ἦχο βαρὺ, 

καθὼς καὶ ἡ ἔνδειξη «διασκευή»] 

252-253 Ἄξιον ἐστὶν, ἦχος βαρὺς Ζω 

254-255 Ἄξιον ἐστὶν, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

256 Ἄξιον ἐστὶν, ἦχος-πλ. δ΄ Νη 

257 Ἐξώφυλλο τευχιδίου ποὺ περιέχει τέσσερα Ἄξιον ἐστίν 

258-260 Ἄξιον ἐστὶν, ἦχος α΄ Πα 

260-262 Ἄξιον ἐστὶν, ἦχος α΄ Πα 

263-265 Ἄξιον ἐστὶν, ἦχος β΄ Δι 

265-268 Ἄξιον ἐστὶν, ἦχος γ΄ Γα [δοκιμὲς μουσικῶν θέσεων] 

269-272 Ἄξιον ἐστὶν, ἦχος γ΄ Γα [δοκιμὲς μουσικῶν θέσεων] 

273-275 Ἄξιον ἐστὶν, ἦχος δ΄ Βου [δοκιμὲς μουσικῶν θέσεων] 

276-277 Ἄξιον ἐστὶν, Ἐκ τοῦ Βλαχικοῦ, ἦχος πλ. α΄ Πα 

278-279 Ἄξιον ἐστὶν, ἦχος πλ. β΄ Πα [Σημείωση: Ὁδεύει κατὰ τὸ διαπασῶν· ἄρ-

χεται ἐκ τοῦ πα΄ οὕτω καὶ καταλήγει εἰς τὸν πα΄ οὕτω] 

279-281 Ἄξιον ἐστὶν, Παναγιώτου Προυσαέως, ἦχος βαρὺς ἐναρμόνιος ἑπτά-

φωνος Ζω 

281-282 Ἄξιον ἐστὶν, Π Μελετίου Σισανίου, ἦχος β΄ Δι 

282-285 Ἄξιον ἐστὶν, ἦχος γ΄ Γα 
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285-286 Ἄξιον ἐστὶν, ἦχος δ΄ Βου 

287-288 Ἄξιον ἐστὶν, Θεοδώρου Φωκαέως, ἦχος βαρὺς Ζω 

288-290 Ἄξιον ἐστὶν, ἐμελοποιήθη ὑπὸ Μ. Μισαηλίδου, ἦχος ἐναρμόνιος 

βαρὺς Ζω [μικτός] [Σημείωση: μὲ χρόνον πολὺ ἀργόν] 

291-293 Λειτουργία Μ. Βασιλείου· Ἅγιος, Ἅγιος, ἦχος α΄ Πα 

294 Σὲ ὑμνοῦμεν, ἦχος α΄ Πα 

295 Σὲ ὑμνοῦμεν, ἦχος α΄ Πα 

296-297 Ἑπὶ σοὶ χαίρει Κεχαριτωμένη, ἦχος α΄ Πα 

298-305 Λειτουργία Μ. Βασιλείου, Λειτουργικά, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

306 Ἅγιος, Ἅγιος, ἦχος πλ. δ.  Νη [ἠμιτελές] 

307 Ἀγαπήσω σέ, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

308 Ἐπὶ σοὶ χαίρει Κεχαριτωμένη, ἦχος α΄ Πα [ἠμιτελές] 

309 Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε, Ἀλληλούια, ἦχος πλ. α΄ Πα 

310-311 Ἐπὶ σοὶ χαίρει Κεχαριτωμένη, ἦχος βαρὺς Ζω 

312-313 Ἅγιος, Ἅγιος, ἦχος α΄ Πα [δοκιμὲς μουσικῶν θέσεων] 

314-317 Ἅγιος, Ἅγιος, ἦχος α΄ Πα [δοκιμὲς μουσικῶν θέσεων] 

318-321 Ἅγιος, Ἅγιος, ἦχος α΄ Πα [δοκιμὲς μουσικῶν θέσεων] 

322-325 Ἅγιος, Ἅγιος, ἦχος α΄ Πα [καθαρογραμμένο] 

326-327 Ἅγιος, Ἅγιος, ἦχος α΄ Πα [πρόχειρη γραφή] 

328-329 Ἀμήν, ἦχος α΄ Πα - Ἅγιος, Ἅγιος, ἦχος α΄ Πα [ἠμιτελές, δοκιμές], Χαίρε 

νύμφη ἀνύμφευτε, Ἀλληλούια, ἦχος πλ. α΄ Πα 

330-335 Σὲ ὑμνοῦμεν, ἦχος α΄ Πα [δοκιμὲς μουσικῶν θέσεων] 

336 …Κύριος Σαββαώθ, ἦχος α΄ Πα [δοκιμὲς μουσικῶν θέσεων] 

337 …ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἦχος α΄ Πα 

338-341 Ἅγιος, Ἅγιος, ἦχος α΄ Πα [δοκιμὲς μουσικῶν θέσεων καὶ ὁλοκλήρωση 

του μέλους] 

 342 …καὶ δεόμεθά σου, ἦχος α΄ Πα [δοκιμές] 

343-345 Ἅγιος, Ἅγιος, ἦχος α΄ Πα [δοκιμὲς μουσικῶν θέσεων] 

346-347 1 Ἰανουαρίου, Μεγαλυνάριον Μ. Βασιλείου, Τὸν οὐρανοφάντορα, 

ἦχος β΄ Δι 

348 Ψαλμὸς 148ος, Αἰνεῖτε τὸν Κύριον, ἦχος πλ. α΄ Πα 

349-353 Εἰς τὴν ἑορτὴν τῆς Ἀ. Μ. τοῦ βασιλέως, 20ος ψαλμός, Κύριε ἐν τῇ δυ-

νάμει σου, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

354 Πολυχρόνιον εἰς τὸν βασιλέα Κωνσταντίνον, ἦχος πλ. α΄ Πα  
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355 Πολυχρόνιον εἰς τὸν βασιλέα Κωνσταντίνον, ἦχος α΄ Πα  

356 Εἴδομεν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, ἦχος β΄ Δι – Εἰς πολλὰ ἔτη, ἦχος β΄ Δι 

357 Φήμη ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου, Μακαρίου τοῦ μακαριωτά-

του, ἦχος β΄ Δι 

358 Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου, ἦχος β΄ Δι 

359 Εἴη τὸ ὄνομα Κυρίου, ἦχος β΄ Δι 

360 Εἰς πολλὰ ἔτη δέσποτα, ἦχος β΄ Δι 

361 Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα, ἦχος β΄ Δι 

361 Φήμη ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου, Μακαρίου τοῦ μακαριωτά-

του, ἦχος β΄ Δι 

362 Ποτήριον Σωτηρίου, εἰς τὴν τελετὴν τοῦ γάμου, Στυλιανοῦ Χουρμου-

ζίου, ἦχος δ΄ Δι 

362 Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Στυλιανοῦ Χουρμουζίου, τὸ τρίτον, 

ἦχος α΄ Πα 

363 Ὅσοι εἰς Χριστόν, τοῦ Βήματος, Στυλιανοῦ Χουρμουζίου, ἦχος α΄ Πα 

[ἀνέκδοτον] 

364 Ἐπὶ σοὶ χαίρει, Στυλιανοῦ Χουρμουζίου, ἦχος πλ. δ΄ Νη [1924] [ση-

μείωση: χρόνος ἀργοσύντομος] 

365 Πολυχρόνιον βασιλέως, ἦχος α΄ Πα 

366 Πολυχρόνιον Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου, ἦχος γ΄ Γα 

367 Πολυχρόνιον βασιλέως, ἦχος α΄ Πα 

368 Μετὰ τῶν ἁγίων, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

369 Μετὰ τῶν ἁγίων, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

370 Μετὰ τῶν ἁγίων, ἦχος πλ. α΄ Πα 

 

 

 

Ἀνθολογία ΙII (Ἑορτολόγιον) 

1 8 Σεπτεμβρίου· εἱρμὸς Θ΄ ῳδὴς κανόνος Γεννεσίου τῆς Θεοτόκου, 

Ἀλλότριον τῶν μητέρων ἡ παρθενία, ἦχος πλ. δ΄ Νη και  Ἡ τὸν πρὸ 

ἠλίου φωστήρα, ἦχος β΄ Πα 

2 8 Σεπτεμβρίου· εἱρμὸς Θ΄ ῳδὴς κανόνος Γεννεσίου τῆς Θεοτόκου, 

Ἀλλότριον τῶν μητέρων ἡ παρθενία, ἦχος πλ. δ΄ Νη μικτός, Ἀντω-

νίου Σῦρκα (1871-1974) 
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3 6 Δεκεμβρίου· στιχηρὸ ἰδιόμελο Λητῆς, Ἐνατενίσας ἀκλινῶς, ἦχος α΄ 

Πα 

4 Καταβασίες Χριστουγέννων, Ναίων Ἰωνᾶς,  Τῷ παντάνακτος, Μή-

τραν ἀφλέκτως, ἦχος α΄ Πα 

5 6 Δεκεμβρίου· στιχηρὸ ἰδιόμελο Λητῆς, Ἐνατενίσας ἀκλινῶς, ἦχος α΄ 

Πα 

6 6 Δεκεμβρίου· στιχηρὸ ἰδιόμελο Λητῆς, Ἐνατενίσας ἀκλινῶς, ἦχος α΄ 

Πα 

7 6 Δεκεμβρίου· στιχηρὸ ἰδιόμελο Λητῆς, Κανόνα πίστεως, ἦχος β΄ Δι 

8 Αὐτόμελο, Αἱ ἀγγελικαὶ προπορεύεσθε δυνάμεις, ἦχος πλ. β΄ Δι 

9 Αὐτόμελο, Αἱ ἀγγελικαὶ προπορεύεσθε δυνάμεις, ἦχος πλ. β΄ Δι 

10 Αὐτόμελο, Αὐλῶν ποιμενικῶν, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

11 Αὐτόμελο, Αὐλῶν ποιμενικῶν, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

12 Κυριακὴ τῶν Προπατόρων· ἐξαποστειλάριο, Ἀδὰμ ἀνευφημήσωμεν, 

ἦχος β΄ Δι 

13 Κυριακὴ τῶν Προπατόρων· δοκιμὲς σὲ ἐξαποστειλάριο, Ἀδὰμ ἀνευ-

φημήσωμεν, ἦχος β΄ Δι 

14 Κυριακὴ τῶν Προπατόρων· δοκιμὲς σὲ στιχηρὸ προσόμοιο Πάντες 

τὴν τῶν σεπτῶν, νῦν Προπατόρων μνήμην, ἦχος β΄ Δι 

15 Κυριακὴ τῶν Προπατόρων· ἐξαποστειλάριο, Ἀδὰμ ἀνευφημήσωμεν, 

ἦχος β΄ Δι 

16 Κυριακὴ τῶν Προπατόρων· στιχηρὸ προσόμοιο Πάντες τὴν τῶν σε-

πτῶν, νῦν Προπατόρων μνήμην, ἦχος β΄ Δι 

17 Κυριακὴ τῶν Προπατόρων· στιχηρὸ προσόμοιο Ἔσβεσαν τοῦ πυρός, 

τὴν δύναμιν οἱ Παῖδες, ἦχος β΄ Δι 

18 Κυριακὴ τῶν Προπατόρων· στιχηρὸ προσόμοιο Πάντες τὴν τῶν σε-

πτῶν, νῦν Προπατόρων μνήμην, ἦχος β΄ Δι 

19-35 Καταβασείς Χριστουγέννων (διπλές-σύντομες)· Χριστὸς γεννᾶται, 

Ἔσωσε λαόν  (συμπεριλαμβάνεται ὁλόκληρη ἡ Θ΄ ᾠδὴ τῶν καταβα-

σιῶν), ἦχος α΄ Πα 

36-39 Καταβασίες Χριστουγέννων (πεζές-σύντομες)· Χριστὸς γεννᾶται 

(Α΄- Η΄ ᾠδές), ἦχος α΄ Πα [καθαρογραμμένες] 

40-41 Καταβασίες Χριστουγέννων (ἰαμβικές-σύντομες)· Στέργειν μὲν ἡμᾶς 

(Θ΄ ᾠδή), ἦχος α΄ Πα 

42-45 Καταβασίες Χριστουγέννων (πεζές-σύντομες)· Χριστὸς γεννᾶται 

(Α΄- Η΄ ᾠδές), ἦχος α΄ Πα [πρόχειρη γραφή· παρόμοια με σσ. 36-39] 

46-47 Κανόνες Χριστουγέννων· Θ΄ ᾠδή, ἦχος α΄ Πα 

48-49 Κανόνες Χριστουγέννων· Θ΄ ᾠδή, δοκιμές μουσικῶν φράσεων, ἦχος 

α΄ Πα 

50 Καταβασίες Χριστουγέννων (ἰαμβικές-σύντομες)· Ἔσωσε λαόν, 

Νεῦσον πρὸς ὕμνους, Γένους βροτείου, Ἐκ νυκτὸς ἔργων, ἦχος α΄ Πα 

51  Κανόνες Χριστουγέννων· μεγαλυνάρια Θ΄ ᾠδῆς, ἦχος α΄ Πα 
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52 Στίχος Αἰνοῦμεν, εὐλογοῦμεν καὶ προσκυνοῦμεν τὸν Κύριον, ἦχος α΄ 

Πα 

53 25 Δεκεμβρίου, ἑορτὴ τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως· ἐξαποστειλάριο 

Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἦχος β΄ Δι 

54 1 Ἰανουαριου, Μεγάλου Βασιλείου· Ἀπολυτίκιον, Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν 

ἐξήλθεν ὁ φθόγγος σου, ἦχος α΄ Πα 

55 2 Ἰανουαρίου, Προεόρτια τῶν Φώτων· δοξαστικὸ ἰδιόμελο Ἔρχεται 

πρὸς Ἰορδάνην Χριστὸς ἡ ἀλήθεια, ἦχος πλ. β΄ Πα 

56 Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, ἦχος β΄ Πα 

57 6 Ιανουαρίου, Τὰ ἅγια Θεοφάνεια· Ἀπολυτίκιον, Ἐν Ἰορδάνη βαπτι-

ζομένου σου Κύριε, ἦχος α΄ Πα [σημείωμα· Άκης-Μαρία 24.8.1986] 

58 6 Ιανουαρίου, Τὰ ἅγια Θεοφάνεια· δοκιμές σε Ἀπολυτίκιον, Ἐν Ἰορ-

δάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, ἦχος α΄ Πα 

59 6 Ιανουαρίου, Τὰ ἅγια Θεοφάνεια· δοκιμές σε Ἀπολυτίκιον, Ἐν Ἰορ-

δάνη βαπτιζομένου σου Κύριε, ἦχος α΄ Πα 

60 6 Ιανουαρίου, Τὰ ἅγια Θεοφάνεια· Ἀπολυτίκιον, Ἐν Ἰορδάνη βαπτι-

ζομένου σου Κύριε, ἦχος α΄ Πα [σημείωμα· Τὸ παρὸν ὑπὸ Θεοδώρου 

Παρπούτα, τέως πρωτοψάλτου Ἱερᾶς Μονῆς Ἀποστόλου Ἀνδρέου καὶ 

νῦν ἱεροψάλτου Ἁγίας Θέκλης Ἁγίων Ἀναργύρων] 

61-62 6 Ιανουαρίου, Τὰ ἅγια Θεοφάνεια· Εὶς τὸν Μέγαν Ἁγιασμόν, Ἰδιόμε-

λον, Φωνὴ Κυρίου, Ὡς ἄνθρωπος ἐν ποταμῷ, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

63-64 6 Ιανουαρίου, Τὰ ἅγια Θεοφάνεια· Εὶς τὸν Μέγαν Ἁγιασμόν, Ἰδιόμε-

λον, Φωνὴ Κυρίου, Ὡς ἄνθρωπος ἐν ποταμῷ, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

65 Χαριστήριον ᾠδήν, ἐκ του κανόνος τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, 

ἦχος πλ. β΄ Δι 

66-67 7 Ἰανουαρίου, Ἡ Σύναξις τοῦ τιμίου ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου 

καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου·Ἐκ τῆς ἐρημίας ἡ Πρόδρομος φωνή, Ὁ τοῖς 

ἀσωμάτοις ἐφάμιλλος, εἱρμὸς καὶ τροπάριο Θ΄ ᾠδῆς τοῦ β΄ κανόνος, 

ἦχος β΄ Πα 

68 6 Ἰανουαρίου, Τὰ ἅγια Θεοφάνεια· Δοξαστικὸ ἰδιόμελο τῆς Λητῆς, 

Κύριε, πληρῶσαι βουλόμενος, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

69-70 6 Ἰανουαρίου, Τὰ ἅγια Θεοφάνεια· Δοξαστικὸ ἰδιόμελο τῆς Λητῆς, 

Κύριε, πληρῶσαι βουλόμενος, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

71-72 12 Ἰανουαρίου, μεθέορτα Θεοφανείων· Δοξαστικὸ ἰδιόμελο τῶν 

Ἀποστίχων, Ἀνυμνήσωμεν οἱ πιστοὶ τῆς περὶ ἡμᾶς οἰκονομίας τοῦ 

Θεοῦ, ἦχος πλ. β΄ Πα 

73-74 5 Δεκεμβρίου, τοῦ Ὀσiου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου· Δοξαστικὸ ἰδιό-

μελο Ἑσπερινοῦ, Τὸ κατ' εἰκόνα τηρήσας ἀλώβητον, ἦχος πλ. β΄ Πα 

75-80 5 Δεκεμβρίου, τοῦ Ὀσiου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου· Δοξαστικὸ ἰδιό-

μελο Ἑσπερινοῦ, Τὸ κατ' εἰκόνα τηρήσας ἀλώβητον, ἦχος πλ. β΄ Πα 

[δοκιμὲς σὲ μουσικὲς φράσεις τοῦ ἰδιομέλου] 
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81-82 5 Δεκεμβρίου, τοῦ Ὀσiου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου· Δοξαστικὸ ἰδιό-

μελο Ἑσπερινοῦ, Τὸ κατ' εἰκόνα τηρήσας ἀλώβητον, ἦχος πλ. β΄ Πα 

[δοκιμὲς σὲ μουσικὲς φράσεις τοῦ ἰδιομέλου] 

83-85 5 Δεκεμβρίου, τοῦ Ὀσiου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου· Δοξαστικὸ ἰδιό-

μελο Ἑσπερινοῦ, Τὸ κατ' εἰκόνα τηρήσας ἀλώβητον, ἦχος πλ. β΄ Πα 

[δοκιμὲς σὲ μουσικὲς φράσεις τοῦ ἰδιομέλου] 

86 30 Ἰανουαρίου, Τριῶν Ἱεραρχῶν· Ἀπολυτίκιον, Τοὺς τρεῖς μεγίστους 

φωστῆρας, ἦχος α΄ Πα 

87-96 30 ἰανουαρίου, Τριῶν Ἱεραρχῶν· Θ΄ᾠδὴ τῶν τριῶν κανόνων τῆς 

ἑορτῆς (Εἱρμοὶ καὶ τροπάρια), Τὸν ἐκ Θεοῦ Θεὸν Λόγον, ἦχος β΄ πα, 

Ἰδοὺ τὸ ὑμέτερον, γεώργιον καὶ ποίμνιον, ἦχος β΄ Πα, Ἐπήρθη τῆς 

Τριάδος ἡ ἀρετή, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

97-98 Θ΄ ᾠδὴ τῶν Καταβασιῶν τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου (σύ-

ντομες) μετὰ τοῦ μεγαλυναρίου, Θεοτόκε ἡ ἐλπίς, ἦχος γ΄   

99-101 30 ἰανουαρίου, Τριῶν Ἱεραρχῶν· Ἐξαποστειλάριο, Τὰ τοῦ φωτὸς δο-

χεῖα, ἦχος γ΄ Γα [Τὸ ἐξαποστειλάριο μαζὶ μὲ δοκιμὲς σὲ μουσικὲς 

φράσεις] 

102 2 Φεβρουαρίου, Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου· ἀπολυτίκιο, Χαῖρε Κεχαρι-

τωμένη, ἦχος α΄ Πα 

103-108 2 Φεβρουαρίου, Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου· καταβασίες (σύντομες), 

Χέρσον ἀβυσσοτόκον (Α΄-Θ΄ ᾠδές), ἦχος γ΄ Γα 

109-110 2 Φεβρουαρίου, Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου· καταβασίες (σύντομες), 

Χέρσον ἀβυσσοτόκον (Α΄-Ζ΄ ᾠδές), ἦχος γ΄ Γα 

111-115 2 Φεβρουαρίου, Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου· καταβασίες (σύντομες), 

Χέρσον ἀβυσσοτόκον (Α΄-Θ΄ ᾠδές), ἦχος γ΄ Γα [δοκιμὲς μουσικῶν θε-

σεων] 

116 2 Φεβρουαρίου, Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου· καταβασίες (σύντομες), 

Θεοτόκε ἡ ἐλπίς-‘Εν νόμῳ σκιᾲ καὶ γράμματι (Θ΄ ᾠδή), ἦχος γ΄ Γα [ση-

μείωση: σελ. 567] 

117-118 2 Φεβρουαρίου, Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου· καταβασίες (σύντομες), 

Θεοτόκε ἡ ἐλπίς-‘Εν νόμῳ σκιᾲ καὶ γράμματι (Θ΄ ᾠδή), ἦχος γ΄ Γα 

119-120 2 Φεβρουαρίου, Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου· καταβασίες (σύντομες), 

Θεοτόκε ἡ ἐλπίς-‘Εν νόμῳ σκιᾲ καὶ γράμματι (Θ΄ ᾠδή), ἦχος γ΄ Γα 

121 2 Φεβρουαρίου, Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου· μεγαλυνάριο, Θεοτόκε ἡ 

ἐλπίς, ἦχος γ΄ Γα 

122-123 2 Φεβρουαρίου, Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου· καταβασίες (σύντομες), 

Χέρσον ἀβυσσοτόκον, ἦχος γ΄ Γα [δοκιμὲς μουσικῶν θεσεων] 

124 2 Φεβρουαρίου, Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου· κοντάκιο, Ὁ μήτραν παρ-

θενικήν, ἦχος α΄ Πα 

125 2 Φεβρουαρίου, Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου· κοντάκιο, Ὁ μήτραν παρ-

θενικήν, ἦχος α΄ Πα 
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126 2 Φεβρουαρίου, Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου· κοντάκιο, Ὁ μήτραν παρ-

θενικήν, ἦχος α΄ Πα 

127 2 Φεβρουαρίου, Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου· κοντάκιο, Ὁ μήτραν παρ-

θενικήν, ἦχος α΄ Πα [πρόχειρη γραφή, δοκιμὲς μουσικῶν θέσεων] 

128 2 Φεβρουαρίου, Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Κυρίου· κοντάκιο, Ὁ μήτραν παρ-

θενικήν, ἦχος α΄ Πα [πρόχειρη γραφή, δοκιμὲς μουσικῶν θέσεων] 

129 25 Μαρτίου, Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου· Θ΄ ᾠδή καταβασιῶν 

(ἀργές), Ὡς ἐμψύχῳ Θεοῦ κιβωτῷ, ἦχος δ΄ Βου 

130 25 Μαρτίου, Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου· Θ΄ ᾠδή καταβασιῶν 

(ἀργές), Ὡς ἐμψύχῳ Θεοῦ κιβωτῷ, ἦχος δ΄ Βου [πρόχειρη γραφή, δο-

κιμὲς μουσικῶν θέσεων] 

131 25 Μαρτίου, Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου· Θ΄ ᾠδή καταβασιῶν 

(ἀργές), Ὡς ἐμψύχῳ Θεοῦ κιβωτῷ, ἦχος δ΄ Βου [πρόχειρη γραφή, δο-

κιμὲς μουσικῶν θέσεων] 

132-133 9 Μαΐου, Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου· δοξαστικὸ ἰδιόμελο Αἴνων, Εὐαγ-

γελιστὰ Ἰωάννη, Ἰσάγγελε παρθένε, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

133 Στιχηρὸ τοῦ Πάσχα, Πάσχα τὸ τερπνόν, ἦχος πλ. α΄ Κε 

134-135 9 Μαΐου, Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου· δοξαστικὸ ἰδιόμελο Αἴνων, Εὐαγ-

γελιστὰ Ἰωάννη, Ἰσάγγελε παρθένε, ἦχος πλ. δ΄ Νη [δοκιμὲς μου-

σικῶν θέσεων] 

136-137 9 Μαΐου, Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου· δοξαστικὸ ἰδιόμελο Αἴνων, Εὐαγ-

γελιστὰ Ἰωάννη, Ἰσάγγελε παρθένε, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

138-141 9 Μαΐου, Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου· δοξαστικὸ ἰδιόμελο Αἴνων, Εὐαγ-

γελιστὰ Ἰωάννη, Ἰσάγγελε παρθένε, ἦχος πλ. δ΄ Νη [δοκιμὲς μου-

σικῶν θέσεων] 

142 11 Ἰουνίου, τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καὶ Βαρνάβα· 

ἀπολυτίκιον ἁγίου Βαρνάβα, Τὸ μέγα κλέος τῆς Κύπρου, ἦχος α΄ Πα 

143-146 Μικρὴ Παράκληση Ὑπεραγίας Θεοτόκου· ἀπόσπασμα ἐκ τοῦ κανό-

νος (Α΄-Γ΄ ᾠδές), ἦχος πλ. δ΄ Γα 

147-148 15 Αὐγούστου, Ἠ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου· καταβασίες (Θ΄ ᾠδή-σύ-

ντομη) καὶ μεγαλυνάριο, Αἱ γεναιαὶ πᾶσαι-Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ 

ὅροι, ἦχος α΄ Πα  

149 14 Νοεμβρίου, Ἁγίου Εὐφημιανοῦ· ἀπολυτίκιο, Τῆς ἐρήμου πολίτης, 

ἦχος α΄ [τοπικὸς ἅγιος Λύσης] 

150 Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

151 17 Ἰουλίου, Ἁγίας Μαρίνης· ἀπολυτίκιο, Τοῦ ἐχθροῦ τὰς ἐνέδρας, 

ἦχος πλ. α΄ Κε 

152 9 Νοεμβρίου, Ἁγίου Νεκταρίου· ἀπολυτίκιο Σηλυβρίας τὸν γόνον, 

ἦχος α΄ Πα 

153-154 9 Νοεμβρίου, Ἁγίου Νεκταρίου· δοξαστικὸ ἰδιόμελο Αἴνων, Ὅσιε 

Πάτερ, μελέτην θείου νόμου, ἦχος πλ. α΄ Πα 
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155 9 Νοεμβρίου, Ἁγίου Νεκταρίου· δοξαστικὸ ἰδιόμελο Αἴνων, Ὅσιε 

Πάτερ, μελέτην θείου νόμου, ἦχος πλ. α΄ Πα [δοκιμὲς μουσικῶν θέ-

σεων] 

 

Ἀνθολογία ΙVα (Τριώδιον) 

1 Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου· στιχηρὸ ἰδιόμελο ἑσπερινοῦ, Μὴ 

προσευξώμεθα, ἦχος α΄ 

2-4 Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου· στιχηρὸ ἰδιόμελο ἑσπερινοῦ, Φα-

ρισαῖος κενοδοξίᾳ νικώμενος, ἦχος α΄ 

5 Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου· στιχηρὸ ἰδιόμελο ἑσπερινοῦ, Μὴ 

προσευξώμεθα, ἦχος α΄ 

6-10 Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου· καταβασίες [σύντομες], Ὡς ἐν 

ἠπείρῳ πεζεύσας, ἦχος πλ. β΄ Δι 

11 Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου· στιχηρὸ ἰδιόμελο αἴνων, Τοῦ τε-

λώνου καὶ τοῦ φαρισαίου, ἦχος γ΄ Γα 

12 Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου· στιχηρὸ ἰδιόμελο αἴνων, Τοῦ φα-

ρισαίου τὴν μεγάλαυχον φωνήν, ἦχος γ΄ Γα 

13-14 Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου· στιχηρὸ ἰδιόμελο αἴνων, Τοῦ τε-

λώνου καὶ τοῦ φαρισαίου, Τοῦ φαρισαίου τὴν μεγάλαυχον φωνήν, 

ἦχος γ΄ Γα 

15 Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου· καταβασία [θ΄ ᾠδή-ἀργή], Ὡς ἐν 

ἠπείρῳ πεζεύσας, ἦχος πλ. β΄ Δι 

16 Κυριακὴ Ὀρθοδοξίας, καταβασία [θ΄ ᾠδή-ἀργή], Λίθος ἀχειρότμητος 

ὄρους, ἦχος δ΄ Βου 

17-18 Πεντηκοστάρια ὄρθρου, Τῆς μετανοῖας ἄνοιξόν μοι, ἦχος πλ. δ΄ Νη, 

Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων μοι δεινῶν, ἦχος πλ. β΄ Πα 

19-21 Κυριακὴ Τελώνου καὶ Φαρισαίου· στιχηρὸ ἰδιόμελο δοξαστικὸ 

αἴνων, Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

22-27 Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου· καταβασίες [σύντομες], Τὴν Μῳσέως ᾠδήν, 

ἦχος β΄ Πα 

28-29 Κυριακῆ τοῦ Ἀσώτου· στιχηρὸ ἰδιόμελο αἴνων, Τὴν τοῦ Ἀσώτου 

φωνὴν, ὴχος β΄ Δι [δοκιμὲς μουσικῶν θέσεων] 

30-34 Κυριακῆ τοῦ Ἀσώτου· στιχηρὸ ἰδιόμελο αἴνων, Τὴν τοῦ Ἀσώτου 

φωνὴν, ὴχος β΄ Δι, Ὡς ὁ Ἄσωτος Υἱὸς ἦλθον, ἦχος δ΄ Πα [31], Δαπα-

νήσας ἀσώτως, τῆς πατρικῆς οὐσίας τὸν πλοῦτον [32-33], ἦχος πλ. δ΄ 

Νη, Ὡς ὁ Ἄσωτος Υἱὸς ἦλθον κᾀγὼ [34], ἦχος δ΄ Πα 

35-37 Κυριακῆ τοῦ Ἀσώτου· στιχηρὸ ἰδιόμελο δοξαστικὸ αἴνων, Πάτερ 

ἀγαθέ, ἐμακρύνθην ἀπὸ σοῦ, ἦχος πλ. β΄ Πα 

38-39 Κυριακῆ τοῦ Ἀσώτου· στιχηρὸ ἰδιόμελο δοξαστικὸ αἴνων, Πάτερ 

ἀγαθέ, ἐμακρύνθην ἀπὸ σοῦ, ἦχος πλ. β΄ Πα 
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40-42 Κυριακὴ Τυρινῆς· στιχηρὸ ἰδιόμελο αἴνων, Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν 

ἠνέῳκται, ἦχος πλ. α΄ Πα 

43-45 Κυριακὴ Τυρινῆς· στιχηρὸ ἰδιόμελο δοξαστικὸ αἴνων, Ἔφθασε και-

ρός, ἦχος πλ. β΄ Πα 

46-51 Κυριακὴ Τυρινῆς· στιχηρὰ ἰδιόμελα αἴνων, Οἴμοι! ὁ Ἀδάμ, ἐν θρήνῳ 

κέκραγεν [46-47], ὴχος πλ. α΄ Πα, Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται 

[47-48], ἦχος πλ. α΄ Πα, Ἀδὰμ τοῦ Παραδείσου διώκεται [49-51], ἦχος 

πλ. β΄ Πα 

52 Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεῳ· στιχηρὸ ἰδιόμελο αἴνων, Δανιὴλ ὁ προφήτης, 

ὴχος πλ. δ΄ Νη 

53 Κυριακὴ Ἁγίων Πάντων· κοντάκιο, Ὡς ἀπαρχὰς τῆς φύσεως, ἦχος πλ. 

δ΄ Γα 

54-56 Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεῳ· στιχηρὸ ἰδιόμελο αἴνων, Ὢ ποία ὥρα τότε, 

ὴχος πλ. β΄ Πα 

57-59 Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεῳ· στιχηρὸ ἰδιόμελο αἴνων, Ὢ ποία ὥρα τότε, 

ὴχος πλ. β΄ Πα 

59-62 Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεῳ· στιχηρὸ ἰδιόμελο αἴνων, Ὢ ποία ὥρα τότε, 

ὴχος πλ. β΄ Πα 

63-65 Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεῳ· στιχηρὸ ἰδιόμελο δοξαστικὸ αἴνων, Προκα-

θάρωμεν ἑαυτούς, ἀδελφοί, ἦχος α΄ Πα 

66-69 Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεῳ· καταβασίες [σύντομες], Βοηθὸς καὶ σκεπα-

στῆς, ἦχος πλ. β΄ Δι 

70 Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεῳ· καταβασία [θ΄ ῲδή-ἀργή], Ἀσπόρου συλλή-

ψεως, ἦχος πλ. β΄ Δι 

71 Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεῳ· καταβασία [α΄ ῲδή-ἀργή], Βοηθὸς καὶ σκεπα-

στῆς, ἦχος πλ. β΄ Δι 

72 Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεῳ· κοντάκιο, Ὅταν ἔλθης ὁ Θεός, ἦχος α΄ Πα [δὲν 

εἶναι γραμμένο κατὰ τὸ αὐτόμελο Τὸν τάφον σου Σωτὴρ] 

73-74 Προκείμενο Κατανυκτικῶν ἑσπερινῶν, Μἦ ἀποστρέψης, ἦχος πλ. δ΄ 

Νη 

75 Δευτέρα α΄ ἑβδομάδος πρωί, ἰδιόμελο, Ἐλήλυθεν ἡ νηστεία, ἦχος πλ. 

α΄ Πα 

76 Μεγ. Ἀπόδειπνο, Τροπάριο, Κύριε τῶν δυνάμεων, ἦχος πλ. β΄ Πα 

77-81 Μεγ. Ἀπόδειπνο, Τροπάριο, Κύριε τῶν δυνάμεων, ἦχος βαρὺς Γα 

82-83 Μεγ. Ἀπόδειπνο, Τροπάριοκατὰ τὸν ἀσπασμό, Σφαγὴν σου τὴν ἄδι-

κον Χριστέ, ἦχος α΄ Πα 

84 Λειτουργία Προηγιασμένων· Κατευθυνθήτω, ήχος πλ. α΄ Πα 

85-89 Α΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν· καταβασίες [σύντομες], Θαλάσσης τὸ 

ἐρυθραῖον πέλαγος, ἦχος δ΄ Βου 

89-90 Α΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν· καταβασία [ἀργή-θ΄ ᾠδή], Λίθος ἀχειρό-

τμητος ὄρου, ἦχος δ΄ Βου 
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91-93 Α΄ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν· δοξαστικὸ ἰδιόμελο αἴνων, Μωσῆς τῷ 

καιρῷ τῆς ἐγκρατείας, ἦχος πλ. β΄ Πα 

94-102 Β΄ Κυριακὴ Νηστειῶν· στιχηρὰ προσόμοια αἴνων [ἀργά], Τὴν μακα-

ρίαν ἐν κόσμῳ ζωήν [94-96] (τρία), Ὀρθοδοξίας τὰ δόγματα [97], Τὴν 

τοῦ αμέμπτου σου βίου [98], Τὴν μακαρίαν ἐν κόσμῳ ζωήν [99-100], 

Τὴν τοῦ αμέμπτου σου βίου [100], Ὀρθοδοξίας τὰ δόγματα [101-102] 

(δύο),   ἦχος α΄ Πα 

103-104 Στίχοι, ἦχος α΄ Πα 

105-106 Β΄ Κυριακὴ Νηστειῶν· δοξαστικὸ ἰδιόμελο αἴνων, Τοῖς ἐν σκότει 

ἁμαρτημάτων, ἦχος πλ. β΄ Πα 

107-110 Γ΄ Κυριακὴ Νηστειῶν· καταβασίες [σύντομες], Ὁ θειότατος προετύ-

πωσε, ἦχος α΄ Πα 

111-114 Γ΄ Κυριακὴ Νηστειῶν· καταβασίες [ἀργοσύντομες], Ὁ θειότατος 

προετύπωσε, ἦχος α΄ Πα 

115-116 Γ΄ Κυριακὴ Νηστειῶν· καταβασία [θ΄ ᾠδή-ἀργή], Ὦ Μῆτερ Παρθένε, 

ἦχος α΄ Πα 

117-118 Γ΄ Κυριακὴ Νηστειῶν· δοξαστικὸ ἰδιόμελο αἴνων, Τὴν ὑψηλόφρονα 

γνώμην, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

118-120 Γ΄ Κυριακὴ Νηστειῶν· καταβασία [θ΄ ᾠδή-ἀργή], Ὦ Μῆτερ Παρθένε, 

ἦχος α΄ Πα [δοκιμὲς] 

121-122 Γ΄ Κυριακὴ Νηστειῶν· καταβασία [θ΄ ᾠδή-ἀργή], Ὦ Μῆτερ Παρθένε, 

ἦχος α΄ Πα [δοκιμές] 

122 Κυριακῆ τοῦ Ἀσώτου· στιχηρὸ ἰδιόμελο δοξαστικὸ αἴνων, Πάτερ 

ἀγαθέ, ἐμακρύνθην ἀπὸ σοῦ, ἦχος πλ. β΄ Πα [δοκιμές] 

123-125 Γ΄ Κυριακὴ Νηστειῶν· δοξαστικὸ ἰδιόμελο αἴνων, Τὴν ὑψηλόφρονα 

γνώμην, ἦχος πλ. δ΄ Νη [καθαρογραμμένο] 

126-127 Γ΄ Κυριακὴ Νηστειῶν· δοξαστικὸ ἰδιόμελο αἴνων, Τὴν ὑψηλόφρονα 

γνώμην, ἦχος πλ. δ΄ Νη [δοκιμές] 

128 Δ΄ Κυριακὴ Νηστειῶν· δοξαστικὸ ἰδιόμελο αἴνων, Δεῦτε ἐργασώ-

μεθα, ἦχος α΄ Πα [δοκιμές] 

129-130 Δ΄ Κυριακὴ Νηστειῶν· δοξαστικὸ ἰδιόμελο αἴνων, Δεῦτε ἐργασώ-

μεθα, ἦχος α΄ Πα [καθαρογραμμένο] 

131-133 Ε΄ Κυριακὴ Νηστειῶν· δοξαστικὸ ἰδιόμελο αἴνων, Οὐκ ἔστιν ἡ Βασι-

λέια τοῦ Θεοῦ, ἦχος α΄ Πα [καθαρογραμμένο] 

134-135 Ε΄ Κυριακὴ Νηστειῶν· δοξαστικὸ ἰδιόμελο αἴνων, Οὐκ ἔστιν ἡ Βασι-

λέια τοῦ Θεοῦ, ἦχος α΄ Πα 

136-141 Κυριακὴ Βαΐων· καταβασίες [ἀργοσύντομες], Ὤφθησαν αἱ πηγαὶ τῆς 

ἀβύσσου, ἦχος δ΄ Βου [καθαρογραμμένες] 

142-143 Κυριακὴ Βαΐων· καταβασία [θ΄ ᾠδή-ἀργή], Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφα-

νεν ἡμῖν, ἦχος δ΄ Βου  

144-147 Κυριακὴ Βαΐων· καταβασίες [ἀργοσύντομες], Ὤφθησαν αἱ πηγαὶ τῆς 

ἀβύσσου, ἦχος δ΄ Βου 
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148 Κυριακὴ Βαΐων· καταβασία [θ΄ ᾠδή-ἀργή], Θεὸς Κύριος καὶ ἐπέφα-

νεν ἡμῖν, ἦχος δ΄ Βου  

149 Τὸν δεσπότην καὶ ἀρχιερέα, ἦχος βαρὺς Ζω 

150-151 Κυριακὴ Βαΐων· δοξαστικὸ ἰδιόμελο αἴνων, Πρὸ ἕξ ἡμερῶν τοῦ Πά-

σχα, ἦχος πλ. β΄ Πα [καθαρογραμμένο] 

152-153 Κυριακὴ Βαΐων· δοξαστικὸ ἰδιόμελο αἴνων, Πρὸ ἕξ ἡμερῶν τοῦ Πά-

σχα, ἦχος πλ. β΄ Πα [δοκιμές] 

 

Ἀνθολογία ΙVβ (Ἀκάθιστος ῟Υμνος) 

154 Ἐφύμνια, Χαίρε Νύμφη - Ἀλληλούια, ἦχος πλ. δ΄ Νη [καθαρογραμ-

μένα] 

155 Ἐφύμνια, Χαίρε Νύμφη - Ἀλληλούια, ἦχος πλ. δ΄ Νη [καθαρογραμ-

μένα] 

156 Ἐφύμνια, Χαίρε Νύμφη - Ἀλληλούια, ἦχος πλ. δ΄ Νη [καθαρογραμ-

μένα] 

157 Ἐφύμνια, Χαίρε Νύμφη - Ἀλληλούια, ἦχος πλ. δ΄ Νη [Ἐπῳδοὶ τῶν Χαι-

ρετισμῶν τῆς Θεοτόκου] [καθαρογραμμένα] 

158 Ἐφύμνια, Χαίρε Νύμφη - Ἀλληλούια, ἦχος πλ. α΄ Πα [καθαρογραμ-

μένα] 

159 Ἐφύμνιο, Χαίρε Νύμφη, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

160 Ἐφύμνιο, Χαίρε Νύμφη, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

161 Ἐφύμνια, Χαίρε Νύμφη - Ἀλληλούια, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

162 Ἐφύμνια, Χαίρε Νύμφη - Ἀλληλούια, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

163 Ἐφύμνια, Χαίρε Νύμφη - Ἀλληλούια, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

164 Ἐφύμνια, Χαίρε Νύμφη - Ἀλληλούια, ἦχος πλ. δ΄ Νη [καθαρογραμ-

μένα] 

165 Ἐφύμνια, Χαίρε Νύμφη - Ἀλληλούια, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

166 Ἐφύμνια, Χαίρε Νύμφη - Ἀλληλούια, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

167 Ἐφύμνια, Χαίρε Νύμφη - Ἀλληλούια, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

168 Ἐφύμνια, Χαίρε Νύμφη - Ἀλληλούια, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

169 Ἐφύμνια, Χαίρε Νύμφη - Ἀλληλούια, ἦχος πλ. δ΄ Νη [καθαρογραμ-

μένα] 

170 Ἐφύμνια, Χαίρε Νύμφη - Ἀλληλούια, ἦχος πλ. α΄ Πα [καθαρογραμ-

μένα] 

171 Ἐφύμνια, Χαίρε Νύμφη - Ἀλληλούια, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

172 Τὴν ἀνάστασίν σου Χριστὲ Σωτήρ, ἦχος πλ. β΄ Βου 
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173 Ἐφύμνια, Χαίρε Νύμφη - Ἀλληλούια, ἦχος βαρὺς Γα [καθαρογραμ-

μένα] 

174 Ἐφύμνια, Χαίρε Νύμφη - Ἀλληλούια, ἦχος βαρὺς Ζω [καθαρογραμ-

μένα] 

175 Ἐφύμνια, Χαίρε Νύμφη - Ἀλληλούια, ἦχος γ΄ Γα [καθαρογραμμένα] 

176 Ἐφύμνια, Χαίρε Νύμφη - Ἀλληλούια, ἦχος δ΄ Βου [καθαρογραμμένα] 

177 Ἐφύμνια, Χαίρε Νύμφη - Ἀλληλούια, ἦχος πλ. δ΄ Νη [καθαρογραμ-

μένα] 

178 Ἐφύμνια, Χαίρε Νύμφη - Ἀλληλούια, ἦχος πλ. α΄ Πα [καθαρογραμ-

μένα] 

179 Ἐφύμνια, Χαίρε Νύμφη - Ἀλληλούια, ἦχος βαρὺς Ζω [καθαρογραμ-

μένα] 

180 Ἐφύμνια, Χαίρε Νύμφη - Ἀλληλούια, ἦχος γ΄ Γα [καθαρογραμμένα] 

181 Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου [σύντομο], ἦχος γ΄ Γα 

182 Φήμη μητροπολίτου Κυρηνεῖας Γρηγορίου, ἦχος β΄ Δι 

183 Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου [σύντομο], ἦχος γ΄ Γα [δοκιμὲς] 

184 Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου [σύντομο], ἦχος γ΄ Γα 

185 Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου [σύντομο], ἦχος γ΄ Γα 

 

Ἀνθολογία ΙVγ (Μεγάλη Ἑβδομάς) 

186 Ἀλληλούια - Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος [σύντομα], ἦχος πλ. δ΄ Γα 

187 Ἐξαποστειλάριο, Τὸν νυμφῶνά σου βλέπω, ἦχος γ΄ Γα 

188-189 Μεγ. Πέμπτη, εἰς τὴν ἀκολουθίαν τῶν Παθῶν· δοξαστικὸ ἰδιόμελο 

αἴνων, Ἐξέδυσάν με τὰ ἰμάτιά μου, ἦχος πλ. β΄ Πα 

190-191 Μεγ. Πέμπτη, εἰς τὴν ἀκολουθίαν τῶν Παθῶν· δοξαστικὸ ἰδιόμελο 

ἀποστίχων τῶν αἴνων, ἤδη βάπτεται κάλαμος, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

192-193 Μεγ. Πέμπτη, εἰς τὴν ἀκολουθίαν τῶν Παθῶν· δοξαστικὸ ἰδιόμελο 

ἀποστίχων τῶν αἴνων, ἤδη βάπτεται κάλαμος, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

194-195 Μεγ. Πέμπτη, εἰς τὴν ἀκολουθίαν τῶν Παθῶν· δοξαστικὸ ἰδιόμελο 

ἀποστίχων τῶν αἴνων, ἤδη βάπτεται κάλαμος, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

196-198 Μεγ. Πέμπτη, εἰς τὴν ἀκολουθίαν τῶν Παθῶν· δοξαστικὸ ἰδιόμελο 

ἀποστίχων τῶν αἴνων, ἤδη βάπτεται κάλαμος, ἦχος πλ. δ΄ Νη [δοκι-

μές] 

199-201 Τρίτη Δ΄ Ἑβδομᾶδος Νηστειῶν, Ἑσπερινός· δοξαστικὸ ἰδιόμελο, Σή-

μερον ὁ Δεσπότης τῆς κτίσεως, ἦχος πλ. δ΄ Νη 
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202 Τρισάγιον κατὰ τὴν ἔξοδον τοῦ ἐπιταφίου ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ ψαλ-

λόμενον· Ἄγιος ὁ Θεός, ἦχος β΄ Δι  

203-208 Τὸν ἥλιον κρύψαντα, ἦχος πλ. α΄ Πα 

209-220 Τὸν ἥλιον κρύψαντα, ἦχος πλ. α΄ Πα [δοκιμές] 

 

Ἀνθολογία ΙVδ (Πεντηκοστάριον) 

221 Δεῦτε λάβετε φῶς, ἦχος πλ. α΄ Πα [καθαρογραμμένο] 

222 Δεῦτε λάβετε φῶς, ἦχος πλ. α΄ Πα [καθαρογραμμένο] 

223 Δεῦτε λάβετε φῶς, ἦχος πλ. α΄ Πα [καθαρογραμμένο] 

224 Δεῦτε λάβετε φῶς, ἦχος πλ. α΄ Πα [δοκιμές] 

225 Δεῦτε λάβετε φῶς, ἦχος πλ. α΄ Πα [δοκιμές] 

226-234 Κυριακὴ τοῦ Πάσχα· καταβασίες [ἀργές], Ἀναστάσεως ἡμέρα, ἦχος 

α΄ Πα [μαζὶ μὲ ὁλόκληρη τὴν Θ΄ ᾠδὴ τοῦ κανόνα] [καθαρογραμμένες] 

235-245 Κυριακὴ τοῦ Πάσχα· καταβασίες [ἀργές], Ἀναστάσεως ἡμέρα, ἦχος 

α΄ Πα [μαζὶ μὲ ὁλόκληρη τὴν Θ΄ ᾠδὴ τοῦ κανόνα] [δοκιμές] 

246 Κυριακὴ τοῦ Πάσχα· ἐξαποστειλάριο, Σαρκὶ ὑπνῶσας, ἦχος β΄ Δι 

247 Μεγ. Δευτερα· καταβασία [Θ΄ᾠδή- ἀργή], Ἡ τὸν ἀχώρητον Θεόν, ἦχος 

β΄ Πα 

248-251 Κυριακὴ τοῦ Πάσχα· στιχηρὰ προσόμοια αἴνων, Πάσχα ἱερόν, ἦχος 

πλ.  α΄ Κε  

252-255 Κυριακὴ τοῦ Πάσχα· στιχηρὰ προσόμοια αἴνων, Πάσχα ἱερόν, ἦχος 

πλ.  α΄ Κε [δοκιμές] 

256-257 Κυριακὴ τοῦ Πάσχα· δοξαστικὸ ἰδιόμελο αἴνων, Ἀναστάσεως ἡμέρα, 

ἦχος πλ. α΄ Πα  

258-259 Κυριακὴ τοῦ Πάσχα· δοξαστικὸ ἰδιόμελο αἴνων, Ἀναστάσεως ἡμέρα, 

ἦχος πλ. α΄ Πα  

260 Κυριακὴ τοῦ Πάσχα· εἰσοδικόν, Ἐν ἐκκλησίαις εὐλογεῖτε τὸν Θεόν, 

[μητροπολίτου Κυρκύρας καὶ Παξῶν κ.κ. Ἀλεξάνδρου], ἦχος β΄ Δι 

261-262 Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ· Θ΄ ᾠδὴ κανόνα [ἀργὴ], Σὲ τὴν φαεινήν, ἦχος α΄ 

Πα 

263-264 Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ· δοξαστικὸ ἰδιόμελο αἴνων, Μεθ’ ἡμέρας ὀκτώ, 

ἦχος πλ. β΄ Πα 

264-265 Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου· δοξαστικὸ ἰδιόμελο αἴνων, Κύριε, τὸν πα-

ράλυτον, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

266-267 Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου· δοξαστικὸ ἰδιόμελο αἴνων, Κύριε, τὸν πα-

ράλυτον, ἦχος πλ. δ΄ Νη 
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268 Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου· δοξαστικὸ ἰδιόμελο αἴνων, Κύριε, τὸν πα-

ράλυτον, ἦχος πλ. δ΄ Νη [δοκιμὴ στὴν κατάληξη τοῦ δοξαστικοῦ] 

269 8 Μαΐου, Εὐαγγειστοῦ Ἰωάννου· δοξαστικὸ ἰδιόμελο αἴνων, Εὐαγγε-

λιστὰ Ἰωάννη, ἦχος πλ. δ΄ Νη [μικρὸ τμήμα τοῦ δοξαστικοῦ, δοκιμές] 

270-272 Κυριακὴ Σαμαρείτιδος· δοξαστικὸ ἰδιόμελο αἴνων, Ἡ πηγὴ τῆς ζωαρ-

χίας, ἦχος πλ. β΄ Πα 

273-275 Κυριακὴ Σαμαρείτιδος· δοξαστικὸ ἰδιόμελο αἴνων, Ἡ πηγὴ τῆς ζωαρ-

χίας, ἦχος πλ. β΄ Πα [δοκιμές] 

276 Κυριακὴ τοῦ τυφλοῦ· δοξαστικὸ ἰδιόμελο αἴνων, Τίς λαλήσει τὰς συ-

ναστείας σου, ἦχος πλ. δ΄ Νη [δοκιμές] 

277-278 Κυριακὴ τοῦ τυφλοῦ· δοξαστικὸ ἰδιόμελο αἴνων, Τίς λαλήσει τὰς συ-

ναστείας σου, ἦχος πλ. δ΄ Νη [δοκιμές] 

279-280 Κυριακὴ τοῦ τυφλοῦ· δοξαστικὸ ἰδιόμελο αἴνων, Τίς λαλήσει τὰς συ-

ναστείας σου, ἦχος πλ. δ΄ Νη [καθαρογραμμένο] 

281-284 Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως· καταβασίες [σύντομες], Θείῳ καλυφθείς, 

ἦχος δ΄ Βου-[καθαρογραμμένες] 

285-289 Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως· καταβασίες [σύντομες], Θείῳ καλυφθείς, 

ἦχος δ΄ Βου 

290-291 Πέμπτη τῆς Ἀναλήψεως· δοξαστικὸ ἰδιόμελο αἴνων, Ἐτέχθης ὡς 

αὐτὸς ἠθέλησας, ἦχος β΄ Δι 

292-294 Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς· δοξαστικὸ ἰδιόμελο αἴνων, Βασιλεῦ οὐρά-

νιε, ἦχος πλ. β΄ Πα 

295 Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς· καταβασία [Θ΄ ᾠδή-ἀργή], Μὴ τπης 

φθορᾶς, ἦχος βαρὺς Ζω 

 

Ἀνθολογία Vα (Ἀκολουθία τῶν Ἐγκαινίων) 

1 Ἰδιόμελο στιχηρὸ Ἑσπερινοῦ Ἐγκαινίων, Ἐγκαίνια τιμᾶσθαι παλαιὸς 

νόμος, ἦχος πλ. β΄ Πα  

2 Ἰδιόμελο στιχηρὸ Ἑσπερινοῦ Ἐγκαινίων, Ἐγκαινίζεσθε ἀδελφοί, 

ἦχος πλ. β΄ Πα  

3 Ἰδιόμελο στιχηρὸ Ἑσπερινοῦ Ἐγκαινίων, Ἔθου πύργον ἰσχύος τὴν 

ἐκκλησίαν σου Χριστέ, ἦχος πλ. β΄ Πα  

4 Ἰδιόμελο στιχηρὸ Ἑσπερινοῦ Ἐγκαινίων, Τὴν μνήμην τῶν ἐγκαινιων 

ἐπιτελοῦντες Κύριε, ἦχος πλ. β΄ Πα  

4-5 Ἰδιόμελο δοξαστικὸ Ἑσπερινοῦ Ἐγκαινίων, Καὶ νῦν.. Τὸν ἐγκαινισμὸν 

τελοῦντες τοῦ πανιέρου Ναοῦ, ἦχος πλ. β΄ Πα [σημείωση: Δόξα τοῦ 

Ἁγίου τῆς Μονῆς] 

5-6 Ἀπόστιχο Ἰδιόμελο Ἑσπερινοῦ Ἐγκαινίων, Ἐγκαινίζου ἐγκαινίζου ἡ 

νέα Ἱερουσαλήμ, ἦχος α΄ Πα 
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6-7 Ἀπόστιχο Ἰδιόμελο Ἑσπερινοῦ Ἐγκαινίων, Πάλαι μὲν ἐγκαινίζων τὸν 

ναὸν ὁ Σολομών, ἦχος α΄ Πα 

7-8 Ἀπόστιχο Ἰδιόμελο Ἑσπερινοῦ Ἐγκαινίων, Ἐγκαινίζεται σήμερον ἡ ἐξ 

ἐθνῶν ἐκκλησία, ἦχος δ΄ Πα 

8-9 Ἰδιόμελο δοξαστικὸ Ἀποστίχων Ἑσπερινοῦ Ἐγκαινίων, Καὶ νῦν… 

Πρὸς ἑαυτὸν ἐπανάγου ἄνθρωπε, ἦχος γ΄ Γα 

9-10 Ἀπολυτίκιον τῶν Ἐγκαινίων, Ὡς τοῦ ἄνω στερεώματος τὴν εὐπρέ-

πειαν, ἦχος δ΄ Δι (χρωματικός) 

10 Δοξαστικὸ Ἰδιόμελο αἴνων Ἐγκαινίων, Καὶ νῦν… Ὁ ἐπὶ τῶν κόλπων 

τῶν πατρικῶν, ἦχος πλ. α΄ Πα 

11 Τροπάριον Ἐγκαινίων, Ὁ ἐν τῇ πέτρᾳ τῆς πίστεως οἰκοδομήσας, ἦχος 

γ΄ Γα 

11-12 Τροπάριον Ἐγκαινίων, Ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, ἦχος πλ. β΄ Πα 

13 Τροπάριον Ἐγκαινίων, Ὁ ἐν τῇ πέτρᾳ τῆς πίστεως οἰκοδομήσας, ἦχος 

γ΄ Γα [δοκιμές] 

14-15 Τροπάριον Ἐγκαινίων, Ἄρατε πύλας οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, ἦχος πλ. β΄ Πα 

16 Κανὼν τῶν Ἐγκαινίων, ᾠδή γ΄, Ἡγίασας ἐπὶ γῆς…, ἦχος δ΄ Βου 

17-18 Κανὼν τῶν Ἐγκαινίων, ᾠδή ς΄, Τοῦ κάλλους, ὁ Βασιλεὺς Χριστός…, 

ἦχος δ΄ Βου 

19-20 Κανὼν τῶν Ἐγκαινίων, ᾠδή γ΄, Ἡγίασας ἐπὶ γῆς…, ἦχος δ΄ Βου [δοκι-

μές] 

20 Κανὼν τῶν Ἐγκαινίων, ᾠδή ς΄, Τοῦ κάλλους, ὁ Βασιλεὺς Χριστός…, 

ἦχος δ΄ Βου [δοκιμές] 

21-23 Ψαλμὸς κβ΄, Κύριος ποιμαίνει με, ἦχος α΄ Πα 

24 Κύριε ἐλέησον, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

25-35 Ψαλμὸς πγ΄(83), Ὡς άγαπητὰ τὰ σκηνώματά σου, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

[πρόχειρα γραμμένος, δοκιμές] 

36-43 Ψαλμὸς 144, Ὑψώσω σε ὁ Θεός μου, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

44-47 Ψαλμὸς 148ος , Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, ἦχος πλ. α΄ Πα 

 

Ἀνθολογία Vβ (Ἄσματα) 

49 Κρίνος ὡραῖος, Στυλιανοῦ Χουρμουζίου, ἦχος πλ. α΄ Πα 

50-51 Ἕνα ἀμάξι μὲ δυὸ ἄλογα [μουσική: Γρηγόρης Μπιθικώτσης, στίχοι: 

Κώστας Βίρβος] 

52 Χωρὶς δεκάρα πῶς θὰ παντρευτοῦμε Μανωλιό μου [μουσική: Γιάννης 

Μέτσικας, στίχοι: Βαρβάρα Τσιμπούλη] 

53-54 Εἶσαι νεράιδα σωστή 

55 Σὰν τὰ πουλιὰ π’ ἀποδημοῦν [μόνο οἱ στίχοι] [σημείωση: Στίχοι Κοκῆ 

(Γεωργίου Χαραλάμπους ή Γεωργίου Κ. Ξενῆ έκ Λύσης)] 
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56-57 Σὰν τὰ πουλιὰ π’ ἀποδημοῦν, μουσικἠ καὶ στίχοι. [μουσικῆ Πανα-

γιώτη Κουσιάππα], ἦχος δ΄ Βου 

58-59 Σὰν τὰ πουλιὰ π’ ἀποδημοῦν, μουσικἠ καὶ στίχοι. [μουσικῆ Πανα-

γιώτη Κουσιάππα], ἦχος δ΄ Βου [δοκιμές] 

60 Τῆς Ἀφροδίτης γέννημα, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

61 Τὸ προσφυγόπουλο [μόνο στίχοι] 

62 Τὸ προσφυγόπουλο, ἦχος α΄ Πα [μουσική: Π. Κουσιάππα] 

63-65 Τὸ προσφυγόπουλο, ἦχος α΄ Πα [δοκιμές] 

66-71 Ἀντάν ’να ρέσσω Τζιερκατζιήν, ἦχος α΄ Πα 

72-73 Ἥλιος χειμωνιάτικος [μινόρε] 

74-76 Ἔδῶ εἰς τὴν γειτονιά μου [ματζόρε] 

77-79 Ἔρωτα μὴ μὲ τυραννεῖς [μινόρε] 

80  Εἶσαι σὺ παρηγοριά μου  

81 Πατέρα, Ὑιόν, ἦχος βαρὺς Ζω 

81 Ὅσα φτερὰ καὶ πούπουλα, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

82-85 Κρασί, ἦχος πλ. δ΄ Νη [ματζόρε] 

86 Τὸ κατσικάκι, ἦχος πλ. δ΄ Νη [ματζόρε] 

87 Γρόνια πόλικα νὰ ζήσης [μόνο στίχοι] 

88 Ὁ χορὸς τοῦ Ζαλόγγου, ἦχος πλ. α΄ Πα (Ἐναρμόνιος) [ σημείωση: συ-

νεπτυγμένη γραφή, ρυθμὸς ἐπίτριτος] 

89 Μιὰ πέρδικα καυχήθηκε, ἦχος πλ. α΄ Πα 

90 Τὸ λαϊαρνί, ἦχος πλ. β΄  

91-92 Στὴ λατρευτὴ πατρίδα, [Ἐμβατήριον], Σ. Τομπόλη, ἦχος πλ. δ΄ Νη  

92-94 Τρισάγιον, Δύναμις, Ἅγιος ὁ Θεός, Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης, 

ἦχος βαρὺς Ζω 

95-96 Ὁ χορὸς τοῦ Ζαλόγγου, ἦχος πλ. α΄ Πα (Ἐναρμόνιος) [ σημείωση: 

ἀναλελυμένη γραφή, ρυθμὸς ἐπίτριτος] 

96-97 Ὁ νεαρὸς στρατιώτης, Δημῶδες, Συλλογὴ Ψάχου, ἦχος πλ. δ΄ Νη [ση-

μείωση: τρίσημοι πόδες] 

98-99 Ἅγια μέρα ξημερώνει, [ἐμβατήριο 25ης Μαρτίου], Ἰ. Μαργαζιώτη, 

ἦχος πλ. δ΄ Νη [ματζόρε] 

100 Θέλω νὰ μάθω μουσικήν, ἦχος πλ. δ΄ Νη 

101-104 Ἐκ Μικρασίας εἰς Κύπρον εἰσῆλθες πρόσφυξ καλός…, Ἐκ Μικρασίας 

εἰς Κύπρον εἰσῆλθες πρόσφυξ τρανός, προσόμοια κατὰ  Τῶν οὐρα-

νίων ταγμάτων, ἦχος α΄ Πα [ἀφιέρωση: Τῷ Σεβαστῷ καὶ ἀγαπητῷ μοι 

κ. Σέκερῃ ἀνατίθημι] 
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105-107 Τὸν πάλαι ποτὲ Ἀκανθίων ἀκανθόχοιρον, ἦχος β΄ Δι [σκωπτικό ἄσμα 

κατὰ μέλος ἐκκλησιαστικόν] 

 

 

 

 

ΕΠΙΜΕΤΡΟ 

Πρόσδεξαι Κύριε τὴν δέησιν ἡμῶν 



Π
 

ρο _. ο _ ο _ οσ  _ δε _ ε  _ ε _ ε _  ε _ ξαι _ αι _  αι _ Κυ _ υ _ υ _ ρι _ ι _ ι _ ε  _ 

την_  δε _  η _ σιν _ η _ μων _ των _  α _ μαρ _  τω _ ω _ λων   _ ως _ προ_  σε _  ε  _ δε _ ε _ ε _ ξω _ 

Α _ βε  _ ελ _  τα  _ δω _  ω _ ρα _ Α _ βρα _ α _ α _ αμ _ τη  _ ην _ θυ _ υ _ 

υ _ σι _ ι _ ι _ αν _  και  _ Πε _ ε _  ε  _ ε _  τρου _ την_  με _ τα _ α _  νοι _ οι _ οι _ αν _  

του  _ Τε _ λω _ ω _ νου _ το _ ον _  στε  _ ε _ να _ α _ γμον  _ και _ της _ πο _ ο _ ορ _ νης _ τα _ 

δα _ α _ α _ κρυ  _ υ _ υ _ υ _ α  _ των _ μυ  _ ρο _ φο _ ο _ ο _ ο _ 

ρω  _.ω  _ ων _  γυ _ υ _ υ _ ναι _ κω _ ω _ ων _ τα _ θυ _ μι _ α  _ α  _ α _.α  _ 

 α _  α _ α  _  μα _  α  _ τα  _  του _ λη _ ησ _  του _ ου  _.ου  _.την _ ο _ 
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μο  _.ο  _ λο  _ ο _  ο  _ γι _ ι _  ι _ αν  _ την_ ε _ πι _ του _ Σταυ _ ρου _ 

ου _  ου  _  και _.ε _ ε  _ πα _  κου _  σον_  η _  μω _ ω _ ων _  δε  _ .ε  _ ο _ με _ 

ε _.ε _ νω  _ ω _ ω  _ ων _ σου          _ 

Τ ης _ ο _ ορ _ γη _ η  _.ης  _ σου _ ου _  την _ α _ γα _ να _ α _ 

κτη  _.η  _ η _ σιν _  εις _ ει _  ρη _ η _ νην _ με _ τα _ α  _ α _ βα  _ λε  _ 

και  _ σω _ σον _  τον _ κο _ σμον_  σου  _  μο _ νε _  α _  γα _  α _  θε _ ε  _ και  _  αι _  φι _ 

λα _ α _ αν _ θρω _  ω _ ω  _ ω _ πε        _ 

Χ 

αι _.αι  _ αι  _ αι _ αι _  αι _ αι _ αι _  αι _ αι _ αι _ αι _ αι _  αι _ ρε  _    

χαι  _ ρε _ Μα _ α _ ρι _ ι _ Θε  _.ε  _ ε _ ο _  ο _ .ο _ το _ ο _.ο  _ κε _ ε _  ο _ 

Να _ ος _ ο _ α _ κα _ τα _ α  _ α _ λυ _ τος _ μαλ _ λον_ δε _  ο _ α _ γι _ ι _ 

ος  _ κα  _ θως _ βο _ α _ α _  ο _ ο _ Προ _  φη _ η _ η _ της  _ α  _ α _ γι _ ος _ _  
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ο _ Να _  ο  _ ο _  ο _  ος _ σου _ ου _ ου _  θαυ _ μα _  στο _  ο _ ος _  εν _ δι _ και  _ 

ο _ συ _ υ _ υ _ νη _  η         _ 

Τ
 

ην _ πα   _ α  _ α _ α  _ α _ α _  σα _ αν  _ ε _ ε _ .ελ _ πι _ δα _ α  _ α _ α _ α  _ 

μου _ εις _ σε _ ε  _ α _  να _ τι _ ι  _ ι _ θη _ μι _  Μη _ η _ η _ τηρ  _  

του  _.ου  _ Θε _ ε _ ε _  ου   _ γυ _ λα _  ξο _  ο  _ ον  _ με   _ υ _ πο _ την _ σκε _ 

ε _  πην _ σου  _ ου  _ ου          _ 
 

Πρόσδεξαι Κύριε τὴν δέησιν ἡμῶν 



Π
 

ροσ _ δε  _  ξαι _ αι _  Κυ _  ρι _ ι _  ε  _ την _ δε  _  η _ σιν _  η  _  μων _ των _  α _ μα _  α  _ αρ _ 

τω  _ λων _    ως _ προ _  σε _ ε _ δε _ ε _ ε _ ξω  _ Α _ βε  _ ε _ ελ _ τα  _ δω _ ω _ 

ρα  _  Α _ βρα _  α _  αμ _  την _ θυ  _  υ _ σι _ ι _  ι _  αν  _ και _  Πε _ τρου_  ου _  την _ με _ 

τα  _ α _ α _ νοι  _ οι _ οι  _ οι _ αν  _ του _ Τε _ λω _ ω _ νου _ τον _ στε _ ε  _ ε _
   

να _ α _ 
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γμον  _ και _  της _ πο _ ο _ ο _.ο _  ο _  ορ _ νης _ τα _ δα  _ α _  α _  κρυ  _ υ _  υ  _ υ _ 

α _  των _    μυ _ ρο _ φο _  ρω _ ων _ γυ _ υ _ υ _ ναι _ αι _ κω _ ων  _  τα  _.θυ  _ 

υ  _ υ _  μι _ ι  _ ι _ α  _ μα _  α _ τα  _  του _ λη _ στου _ την_ ο _  μο  _ ο _  λο  _ 

ο _  γι _ ι _ ι _ αν  _ την _ ε _ πι _ του _ σταυ _ ρου  _ και _.αι  _ ε _ πα  _ κου _ 

σον_ η _ μων _ δε  _ ο _  ο _  με _ ε  _ ε _ νω _ ω _ ω  _ ων _ σου       _ 

Τ ης _ ορ _ γη _ ης _  σου  _ την _  α  _ α  _ α _  γα _ α  _  να _ α _ κτη  _ 

η _ η _ σιν  _ εις _ ει _ ρη _ η _ η _ νην _ με _ τα _ α  _ α _ βα  _ λε  _  

και _   σω _ σον_  τον _ κο _ σμον_  σου  _ μο _  νε _ Α _  γα _  θε _ ε _  ε  _ και  _ φι _ λα _ 

α _ αν _ θρω _  ω _ ω  _ ω _ πε           _  

Χ 

αι  _ αι_  αι_ .αι _  αι _ αι _ αι _ αι _ .αι _ αι  _ ρε  _   Μα _ α _ ρι _ α _  

Θε  _ ε  _ ε  _ ο _ ο _  το  _  ο _  ο _ κε _  ο _ Να _ ος _  ο _ α _  κα _ τα _ 
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α _ α _ λη  _ τος _ μαλ _ λον _ δε _ ο _ α _ α _ γι _ ι _ ος  _ κα _  

θως _ βο _ 

α _ ο _ ο _ Προ _  ο _ φη _ η _ η _ της  _ α _ γι _ ος _ ο  _ Να _ ο  _ ο _ ο _ ος _ 

σου _ ου  _.ου  _   θαυ _ μα _ στο _ ο _ ος _ εν _ δι _ και _ ο _ συ _ υ _ υ _ νη _ 

η _ η _ η  _ 
Πρόσδεξαι Κύριε τὴν δέησιν ἡμῶν 



Π
 

ροσ _ δε _ .ε   _ ξαι _ αι _
 

αι _ Κυ _.υ _ ρι _ ι  _ ε _  ε  _ ε _ ε  _ την_ δε _ η _ 

σιν _ η _ μων _ των _  α _ μαρ _  τω _ ω _ λων    _ ως _ προ_ .ο  _  σε _ ε  _ ε _  δε _.ε  _ 

ε _ .ε  _ ξω _ ω _  Α _ α _ α  _ βε  _ ε _ ελ  _ τα  _ δω _ ω _ ρα  _ Α _ βρα _ α  _ 

αμ _ την _ θυ  _ υ _ υ _ σι _ ι _ ι _ αν  _ και _  Πε _ τρου_  την_ με _ τα  _ α _ α  _ νοι  _ οι _ 

οι  _ οι _  αν  _ του  _  Τε _ λω _  ω _ ω _ νου  _ τον  _ στε  _.ε  _ να  _ γμον  _    και_  

της _ πο _ ο _ ορ _ νης  _  τα  _ δα  _  α  _ α  _ κρυ  _ υ _ υ  _ υ _ α  _  των _ Μυ  _ ρο _ 
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φο _ ο _ ρω _ ω _ ων _ γυ  _ υ _ ναι _ αι _ κω _ ω _ ων _ τα _ θυ  _ υ  _ υ  _ 
μι  _ ι _ α  _ α _  α _ μα  _ α  _ α  _ α _ τα  _  του _ λη _ η _  στου _  την _ ο _ 

μο  _.ο  _ λο  _ ο _  ο _  γι _ ι _  ι _ αν _  την_ ε _ πι _ του _ Σταυ _ ρου _ ου _  

ου  _  και  _ ε _ ε _ πα  _ κου _  σον _ η _ μων  _ δε  _.ε _ ο  _  ο _ με  _.ε  _ 

ε _ νω  _ ω _ ω  _ ων _ σου            _   
 

Τ ης _ ορ _ γη _ ης _ σου  _ την _  α  _ α  _ α _ γα _  α _ α _  να _  α _ κτη  _.η  _ 

η _ σιν  _ εις _ ει _ ρη _ η _  η  _  νην _ με _ τα _  α  _ α _  βα  _ λε  _  και _ 

σω _ σον_  τον _ κο _ σμον_  σου  _ μο _ νε _  Α _  γα _  θε _  ε _  ε  _ και  _ φι _  λα _ αν _ θρω _  

ω _ ω  _ ω _ πε            _

 Χ 

αι _ αι_  αι _ .αι _ αι _ αι  _ αι _ αι _ .αι _ αι _ ρε  _   Μα _ α _  ρι _ α _  

Θε  _ ε  _ ε _  ο _ ο _ ο _ το _  ο _ ο _ ο _ κε _  ο _ να _ ος _ ο _ α _  κα _ 

τα _ α _  α _  λη _ τος _  μαλ _ λον_ δε _ ο _  α _  α _  γι _ ι _ ος  _ κα _ θως _ 
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βο _ α  _ ο _ ο _ Προ _  ο  _ φη _ η  _ η _ της  _  α _ γι _ ος _ ο  _  να _ ο _ ο _   ο  _  

ος _ σου _ ου _.ου   _   θαυ _ μα _ στο _ ο _ ος _ εν _ δι _ και _  ο _ ο _ συ _ υ _ υ _ 

υ _ νη _  η _ η  _ η           _
Πρόσδεξαι Κύριε τὴν δέησιν ἡμῶν 



 

Προ  _ ο _  ο _  οσ _  δε _  ε _  ξαι _ αι _ .αι  _ Κυ _ υ _  υ _ ρι _ ι _  ι _ ε  _ 

την _ δε _ η _ σιν _ η _ μων _ των _  α _ μαρ _  τω _ ω _ ω _ λων    _ ως  _ προ _  σε  _  ε _ ε _  δε _  

ε _  ε _ ξω _  Α _ βε  _ ελ _ τα  _ δω _ ω _ ρα  _ Α _ βρα _ αμ _ την _ θυ  _ υ _ υ  _ 
σι _ ι _ ι _ αν  _ και _ Πε _ τρου_  την_ με _ τα _ α _ α _ α  _ νοι  _ οι _ οι  _ οι _  αν  _ 

του  _  Τε _ λω _ ω _ νου _ το _ ον _  στε _  ε _  να _ αγ _ μον  _ και  _ της _ πο _  ο _  ορ _ νης  _ 

τα _ δα _ α _ α _ α  _ κρυ  _ υ _ υ  _ υ _ α  _ των _ Μυ  _ ρο _ φο _ ο _ ρω _ 

ων _ γυ  _  υ _ ναι _  αι _  κω _ ω _ ων  _ τα _ θυ  _ υ _ μι _ α _   α _ α _ μα  _ 

α _  α  _ α _  τα _  του  _  Λη _ η  _ στου _ την _  ο _ μο  _ ο _  λο  _ ο _ ο _ γι _ ι _  ι  _ 
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αν  _ την_ ε _ πι _ του _ Σταυ _  ρου  _  και _ ε _ ε _  πα  _ κου _ σον_  η _ μων _ 

δε  _.ε  _ ο _ με _ ε _ ε _ νω _ ω _ ω  _ ων _ σου       _ 

Τ ης _ ορ _ γη _ η _.ης _ σου  _ την _ α  _.α  _ α _ γα _ α  _.α _ να _ κτη_  η _ 

σιν  _ εις _ ει _ ρη _  η _ νην _ με _  τα _ α _.α _  βα  _ λε  _ και _ σω _ σον_  τον _ 

κο _ σμον_  σου  _  μο _ νε _ α _ γα _ θε  _ και  _ φι _  ι _  λα _  α _  αν _ θρω _  ω _  

ω _ ω _ πε             _ 

Χ 

αι _ αι _.αι _  αι _ αι _ αι _ αι _ αι _  αι _ ρε  _ χαι  _ ρε _ Μα _ α _ ρι _ α _  

Θε  _.ε _ ε _  ο _ ο _ .ο _ το _ ο _.ο  _  κε _ ε  _ ο _ Να _ ος _ ο _ α _ κα _ 

τα _ α  _ α _  λυ  _ τος _  μαλ _ λον_  δε _  ο _ α  _  γι _  ι _ ος  _ κα _  θως _ βο _ 

α _ α  _ ο _  ο _ ο  _ Προ _  φη _ η _ η _ της _  α  _ α  _ γι _ ος _  ο _ Να _  

ο _ ο _  ο _  ος _ σου _ ου _ ου  _ θαυ _ μα _ στο _ ο _ ος _ εν _ δι _ και  _ ο _ συ _ 

υ _ υ _ νη _ η            _ 
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Ἅξιον ἐστίν 

Συνθέσεις Παναγιώτη Κουσιάππα 

 

Α
 

  ξι _ ον _  ε _  στι  _  ι _  ι _ιν_  ως  _  α  _  λη _  η _  θω _  ως_  μα_  

κα _  ρι _  ι _  ζειν_  σε _  ε _   την _  Θε  _  ε _  ε _  ο _  ο _  ο _  το  _  ο _  ο_  

ο _  ο _  κον _  την _  α _  α _  ει _  μα _  κα _  α _  ρι _  ι _  στον_  και _  πα _  να _  

μω _  ω _  μη _  η _  τον _  και_  μη _  τε _  ε _  ε _  ε _  ε  _   ραν _  του  _  ου _  ου_  

Θε _  ε _  ε _  ου  _  ου_  η _  η  _  η _  μων _  την _  τι _  μι _  ω _  τε _  ε _  ε _  

ε _  ραν  _  των
 _ χε  _  ρου _  ου_  βι _  ιμ _  και_  εν _  δο _ ξο _  τε _  ε _  ε _  ε  _  
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ε _  ε _  ραν  _  α _  συ _  γκρι _  ι _  ι _  ι _  ι  _   τως _  τω  _  ω _ν_  

Σε  _  ε _  ρα _  

α  _  α _  φιμ _  την _  α _  δι _  α _  φθο_  ο _  ο _  ο  _  ο _  ο  _  ρως _  Θε
 _  ο  _  

ον_  λο _  ο_  γον _  τε _  ε  _  ε _  κου  _  ου_  ου_  ου  _ ου_  σαν _  την _ ον  _ τως_  Θε _  ο _  

το _  ο _  ο _  κο  _  ον_  σε_   ε _  ε _  με _  γα _  λυ _  υ _ .υ _   νο _με _  ε _  ε _  ε  _  εν  _ 

  

 

Α ξι _  ι _  ι _  ον _  ε _  στι _  ιν _  ως _  α _  λη _  η _  θως _  μα_  κα _  α  _  

ρι _  ι _  ζει_  ει _  ει _  ειν_  

σε _  ε  _  ε _  την _  Θε _  ο _  ο _  ο _  το  _   ο _  ο _  ο _  

κον _  την _  α _  ει _  μα _  κα _  α _  ρι _  ι _  στον_  και_  πα _  να _  α _  μω _   

ω _  ω _  μη _  η_  η  _  η _  τον  _  και _  μη _  η _  τε _  ε _  ρα_  του  _   ου _  Θε _  ου _  

ου _  ου_  ου _  η _  η_  η _  η _  μων _  την _  τι _  μι _  ω _  τε _  ραν _  τω _  ων_  Χε _  

ε _  ρου _  ου_  βιμ _  και _  εν _  δο _  ξο _  ο _  τε _  ε _ .ε  _  ραν  _  α _  συ _  γκρι_  ι _  ι _  
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ι  _  τως _  τω_  ω _  ων _  Σε  _  ε _  ρα _  α _  α _  φιμ _  την _  α _  δι _  α _  φθο_  

ο _  ο _  ο  _  ο _  ο _  ρως  _  Θε_  ο  _  ον _  λο _  γο _  ον _  τε _  ε  _  ε _  κου  _   ου _  

ου  _  ου_  σαν _  την _  ον _  τως  _  Θε_  ο _  ο  _  το _ .ο  _  ο _  ο _  ο _  ο _  ο _  κον _  σε  _  με_  

ε _  ε _  γα _  α _  λυ _  υ _  νο  _  ο_  ο _  ο _  ο _  με  _  ε _  ε  _  εν  _ 



 

Α ξι _  ι _  ι _  ον _  ε _  στι _  ιν _  ω _  ω _  ως _  

α  _  λη _  η _  θω _  ως_  μα _  

κα _  ρι _  ι _  ι _  ζει_  ει _  ει _  ειν_  

σε _  ε _  την _  Θε  _  ε _  ε _  ο _  ο _  

ο _  το  _   ο _  ο _  ο _  κον _  την_  α _  ει _  μα _  κα _  α  _  α _  α _  ρι _  ι _  ι  _  

στον _  και _  πα _  α _  να _  α  _  μω _  ω _  μη _  η _  η _  το  _  ον _  και _  μη _  τε _  ε _  

ε _  ε _  ραν  _  του _   ου_  Θε _  ε _  ου _   ου _  η  _  η_  η  _  η _  μων  _  την_  τι _  μι _  

ω _  τε _  ε _  ραν  _  των _  Χε  _  ε _  ρου _  ου _  ου_  

βι  _  ι _  ι _  ι _  ιμ _  και _  εν _  
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δο _  ξο _  τε
_  ε _ ε _  ε _ .ε  _ ε _  ραν _  α _  συ _  υγ_  κρι _  ι _  ι _  ι _  τω_  ως_  

τω_  ω _ ων _ Σε  _  ε _  ρα _  α _ α _  φιμ  _  την_  α _  δι _  α _  φθο_  ο _  ο  _  

ο  _  ο _  ο _  ρως _  Θε _  ο _  ο_  ον _  λο _  γο_  ον_  τε _  κου _  ου _  ου_  σαν  _  

την  _  ον _  τως_  Θε_  ο _  το  _  ο  _  ο _ .ο _  κον _  σε _  ε _  ε _  με _  γα _  λυ _  υ  _  υ _  

υ _  υ _  υ _ .υ  _  νο_  ο _  με _  ε _  ε  _  εν  _   

 

 

Α ξι _  ον _  ε _  στι _  ιν_  ω _  ως_  α  _  λη _  θως  _  μα _  κα _  ρι _  ζει_  ειν_  

σε _  ε _  την _  Θε  _  ε _  ο _  ο _  το _  ο _  κον _  την _  α _  ει _  μα _  κα _  

ρι  _  στο_ .ον  _  και
 _  πα _   να _  μω _   μη _  η _  τον_  και_  μη _   τε  _  ε  _  ε _  ε _  

ρα  _  του  _  ου_  Θε _  ε _  ου _  ου _   η _  η  μων_  

την _  τι _  μι _  ω _  

τε _ .ε  _ ραν _  των_ Χε  _  ρου _ βιμ  _ και_  εν _  δο _  ξο _  τε _   ε _  ε  _  ε _  ραν  _  α _  
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συγ _  κρι _  ι _  ι _  τως _  των
 _ Σε _  ε _  ρα _  α _  φιμ _  την _  α _  α _  δι _  α _  φθο _   ο _  

ο _  ο _  ρω _  ω _  ως _  Θε
 _  ον _  λο _  ο _  γο _  ον_  τε _  ε  _  ε _  κου  _  ου _  

ου_  

ου _  σα _  αν_  

την _  ον _  τως  _  Θε_  ο _  ο _  το _  ο _  ο _  κο _  ον_  σε _  ε _  ε _  με_  

ε  _  ε _  γα _   λυ _  υ _  νο _  ο _  ο _  με _  ε _  ε _  ε _  ε _ .ε _  εν _   

 

 

Α  ξι _  ον _  ε _   ε  _   

  στι  _  ιν _  ω _  ω _ως_  

α _  α _  α _  λη _  η _  

θω _  ως_  

μα _  κα _  ρι _  ι _  ι _  ι _  ζειν  _ σε _  ε _ .ε _  ε _   την _Θε _  ε _  

ο _  ο _  το _  ο _  ο _  ο _  κο _  ον_  

την _  α _  ει _  μα _  α _  κα _  α _  ρι _  ι _  ι _  

στον_  και _  πα _  να _  μω _  ω _  μη _  η _  η _  η _  τον _  και _  μη _  τε _  ε _  ε _  

ε _  ρα  _  του  _  ου _  Θε _  ου _    ου_  ου_  ου _  ου_  η _  η _  η _  η_  η _  μω _  ω _  

ων _  την _  τι _  μι _  ι _  τε _ .ε  _  ε _  ε _  ε  _  ε _  ε  _  ρα _ .α  _  α _  αν _  



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΣΙΑΠΠΑΣ Ο ΜΕΛΟΠΟΙΟΣ (1921-1990)  
         92 
 

 
 

τω _  ω _ .ω  _ων_  Χε _  ρου _  ου_  ου _  

βιμ  _   και_  εν _  δο _  ξο _  τε _ .ε  _  ε _  

ε _  ε  _  ε _  ε _  ραν  _  α _  συγ _  κρι _  ι _  ι _  ι _  τω  _  ως _  των_  Σε _  ε _  ε  _  

ε _  ε _  ρα _  α _  α _  α_  α _  φι _  ι _  ιμ _  την_  α _  δι _  α _  φθο _  ο _  ο _  ο  _  

ο _  ρως _  Θε _  ον _   λο  _  ο _  ο _  γο _  ον_  τε _  ε  _  ε _  κου_  ου_  ου _  ου_  ου_  

σα _  α _  αν _  τη _  ην_  ο _  ον_  τω_  ως_  Θε  _ ε _  ο _  ο _  το _  ο _  ο _  ο _  

κο  _  ον _  σε _   ε _  ε _  με_  ε _  ε _  γα _  α _  λυ _    υ _  υ _  υ _  υ _  νο  _  σε_  με_  ε  _  

γα _  λυ  _  υ _  νο _  ο  _  ο _  με _  ε _ .ε _  ε _  ε _  ε _  ε _  ε _  ε _  

ε _  ε _  ε _ .ε _  ε _  ε _  ε _  εν _  

 



Α
 

 α _  ξι _  ι _  ι _  ον  _  ε  _  στι _  ι _  ιν _  ως  _  α  _  α _  λη _ η _  η  _  

θως _  μα _  κα _  ρι _  ι _ .ι  _  ζει_  ειν_  σε  _  την _  Θε _  ο _  το _  ο_  ο _  ο  _  
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ο _  ο _ .ο  _  ο _  ο _  κον _  την _  α _  ει _  μα _  α _  κα _  α_  ρι  _  ι _  ι _  στον_  

και _  πα _  να _  α _  μω _  ω _  μη _  η _  η _  το _  ο _  ον  _  και _  μη _  τε _  ε _  ε _  ε _  

ε _  ρα  _  του_  Θε _  ου _  ου_  ου_  ου  _  ου_  ου_ .

ου  _  η _  η _  μων _  την _  τι _  ι _  

μι _  ω _  τε _  ε _  ραν _  τω _  ων_  Χε  _  ρου _  ου_  βι  ιμ _  και  _  εν _  δο _  ξο _  

τε _  ε _  ε _  ε _  ραν  _  α _  συγ _  κρι _  ι _  ι  _  ι _  τω _  ως_  των _  Σε  _  ε _  ρα _  

α  _  α _  φιμ _  την _  α _ δι _  α _  φθο
_  ο _  ο _  ο _  ο_  ο _ ο _ ο _  ρως _  

Θε_  ο _  ον _  λο _  ο _  γο_  ον_  τε _  κου _  ου ου _  ου_  σαν  _  την _  ο _  ο _  ο  _  

ο _  ο _  ον_  τως  _  Θε _  ο _  το _  ο _  ο _  ο _  ο _  κο _  ο _  ον _  Σε  _  ε _  ε _  ε  _  

ε _  ε _  με _  ε _  γα _  α  _  λυ _  υ _ .υ


  νο _  ο _  ο _  ο _  ο _  με _  ε _  ε  _  εν  _ 
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Α
 

  ξι _  ι _  ι _  ον  _  ε _  στιν _ ω _  ω _  ως_  

α  _  α _  α _  λη _  η _ .η _  θως  _  

μα _  κα _  α _  ρι _  ι _  ζει _  ειν_  σε  _  την _  Θε _  ο _  το _  ο_   ο_  ο _  κο_  ον _  την _  

α _  α _  ει _  μα _  κα _ .α  _  ρι _  ι _  στον_  και _  πα_  α  _  α _  να _  μω   ω _  ω _  

μη _  η_  η  _  η _  τον  _  και _  μη _  τε _  ε _  ρα _  α _  α _  του _  Θε _  ου _  ου_  ου  _  ου_  

η  _  η_  η  _  η _  μων _  την _  τι _ ι _  μι _  ω _  τε _  ε _  ραν _  των_  Χε  _  ε _  

ρου _  ου_  βι _  ι  _  ιμ _  και _  ε  _  εν _  δο  _  ξο _  ο _  τε _  ε _ .ε   _  ραν  _  α _  συγ _  κρι _  

ι _  ι _  τως_  τω _  ω_  ων_  Σε  _  ε _  ρα _  α  _  α _  φιμ  _  την _  α _  δι _  

α _  φθο _  ο _  ο_  ο _  ο _  ρω _  ω _  ως _  Θε _  ο _  ον_  λο _  ο _  ο _  γον_  τε _  κου _   ου_  

ου  _  ου_  σαν _  την _  ον _  τως
 _  Θε _  ο _  το _  ο _  ο  _  ο _  ο_  ο _  ο _  κο _  ο _  

ον  _  σε _  ε _  ε _  ε _  ε _  ε  _  ε _  με _  ε _ .ε  _  γα  _  λυ _  υ _  υ _ .υ   _  

νο  _  ο_  ο _  ο _  ο _  με _  ε _  ε _  ε _  ε _ .ε _  εν  _ 
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