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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Μέσα  από  την  ανεξάντλητη  πηγή  της  θεόπνευστης  και  ανυπέρβλητης  Τέχνης  της  

Βυζαντινής  Μελοποιίας  μπορεί  κανείς  να  βιώσει  το  θαύμα  της  δημιουργίας  και  της  

γένεσης  είτε  ως  καλλιτέχνης  -  δημιουργός  ή  ερμηνευτής  -  είτε  ως  ερευνητής.  Με  την  

παρούσα  εργασία,  η  οποία  πραγματεύεται  την  εορτή  της  Ινδίκτου  στη  Βυζαντινή  και  

Μεταβυζαντινή  Μελοποιία,  μου  δίνεται  η  ευκαιρία  να  γευθώ  και  εγώ  τους  καρπούς  του  

γοητευτικού  και  γεμάτου  προκλήσεις  κόσμου  της  Βυζαντινής  Μουσικολογίας.     

 Η  Ορθόδοξη  Εκκλησία  εορτάζει  την  Ίνδικτο  ως  έναρξη  του  εκκλησιαστικού  έτους,  

ως  αφετηρία  της  επίγειας  διδασκαλίας  του  Χριστού  και  ως  ανανέωση  της  καρποφορίας  

της  γης.  Όλα  τα  παραπάνω  σχετίζονται  με  τον  χρόνο  και  τον  χώρο  ως  δημιουργίες  και  

μέσα  του  Θεού  για  τον  επαναπροσδιορισμό  του  ανθρώπου  στο  φυσικό  του  περιβάλλον. 

Η  παρούσα  διπλωματική  εργασία  πραγματεύεται  την  δημιουργία  και  εξέλιξη  της  εορτής  

της  Ινδίκτου  και   την  αναλύει  ως  προς  τη  θεολογική  της  υποστάση  αλλά  και  την  

υμνογραφική  της  επένδυση.  Επίσης  προσπαθεί  να  εντοπίσει  όλες  τις  παραμέτρους  ως  

προς  τις  τυπικές  διατάξεις  που  διέπουν  την  εορτή  αυτή.  Τέλος,  η  εργασία  αυτή  

καταλήγει  σε  μία  μουσικολογική  συγκριτική  μελέτη  ενός  δοξαστικού  της  ημέρας  στην  

παλιά  παρασημαντική  και  στην  εξήγησή  της.    

 Η  έρευνα  και  η  διασταύρωση  των  πηγών  καθώς  και  η  συγκέντρωση  των  

πληροφοριών  και  των  στοιχείων  για  την  πραγμάτωση  της  παρούσας  διπλωματικής  

εργασίας  με  οδηγήσανε  σε  άγνωστα  για εμένα  μονοπάτια  της  μουσικολογικής  επιστήμης.  

Η  ολοκλήρωση  της  εργασίας  αυτής,  βέβαια,  θα  ήταν  αδυνάτη  χωρίς  την  γενναιόδωρη  

βοήθεια  και  στήριξη  ορισμένων  αγαπητών  μου  προσώπων.   

 Καταλυτική  υπήρξε  η  παρουσία  του  επιβλέποντα  καθηγητή  μου,  σεβαστού  πατέρα  

Σπυρίδωνα  Αντωνίου,  ο  οποίος  με  την  ουσιαστική  καθοδήγησή  του,  τις  καίριες  

υποδείξεις  του  και  τις  πατρικές  συμβουλές  του  μου  έδειξε  ότι  η  σοφία  και  η  κατάρτιση  

ενός  ανθρώπου  μπορούν  να  στέκουν  πλάι – πλάι  με  την  καλοσύνη  και  την  ταπεινότητα.  

Θερμές  και  εγκάρδιες  ευχαριστίες  οφείλω  και  στους  καθηγητές  πατέρες  Νικόδημο  

Σκρέττα  και  Κωνσταντίνο  Καραϊσαρίδη  και  τον  κύριο  Συμεών  Πασχαλίδη  για  τις  

εύστοχες  παρατηρήσεις  τους  καθ’  όλη  την  πορεία  των  μεταπτυχιακών  μου  σπουδών.  

 Ιδιαιτέρως  ευχαριστώ  τον  δάσκαλό  μου  στην  ιεροψαλτική  τέχνη  Ιωάννη  

Καστρινάκη  καθώς  υπήρξε  ο  άνθρωπος  εκείνος  που  με  ώθησε  στο  να  ασχοληθώ  με  
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ζήλο,  σεβασμό  και  μεράκι  στον  κόσμο  της  ιεράς  και  μυσταγωγικής  αυτής  μουσικής  

καθώς  και  τον  πατέρα  Ιωάννη  Δρακακάκη,  εφημέριο  της  ενορίας  Ζωοδόχου  Πηγής  

Μουρνιών  Χανίων,  όπου  έχω  την  ευλογία  να  διακονώ  στο  Ιερό  Αναλόγιο,  για  την  

αμέριστη  στήριξή  του  σε  όλη  αυτή  την  όμορφη  αλλά  κοπιώδη  πορεία  μου  στις  

μουσικολογικές  σπουδές.     

 Τέλος  ευχαριστώ  την  οικογένειά  μου,  την  αγαπημένη  μου  σύζυγο  Βιργινία  και  τα  

παιδιά  μας  Αρετούσα  και  Λυκούργο,  για  την  υπομονή  και  καρτερικότητά  που  δείξανε  σε  

όλη  αυτή  την  επίπονη  προσπάθειά  μου  και  σε  όλες  τις  απουσίες  μου  από  κοντά  τους.  Η  

αγάπη  και  η  έγνοια  τους  ήταν  για  μένα  ακλόνητο  στήριγμα. 
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  Εκκλησιαστικής  Μουσικής,  Εκδόσεις  Κουσουλινού  και   Αθανασιάδου,  Αθήνα  

  1890 

Ευαγγελίας  Χ.  Σπυράκου,  Οι  χοροί  ψαλτών   

  Ευαγγελίας  Χ.  Σπυράκου,  Οι  χοροί  ψαλτών  κατά  την  βυζαντινή  παράδοση,  

  Μελέται  14,  Ίδρυμα  Βυζαντινής  Μουσικολογίας,  Αθήνα  2008,  σελ. 188-191. 

Γρηγόριου Θ. Στάθη,  Οι  αναγραμματισμοί  και  τα  μαθήματα  της  Βυζαντινής       

  Μελοποιίας 

    Στάθη Θ.  Γρηγόριου,  Οι  αναγραμματισμοί  και  τα  μαθήματα  της       

  Βυζαντινής   Μελοποιίας,  Ίδρυμα  Βυζαντινής  Μουσικολογίας.   Μελέται  3,   

  Αθήνα  2003 

Γρηγόριου  Θ.  Στάθη,  Συμπόσιον  περί  Βυζαντινής  Μουσικής   

    Στάθη  Θ.  Γρηγόριου,  Συμπόσιον  περί  Βυζαντινής  Μουσικής  και    «Δειναί   

  Θέσεις»  και  «Εξήγησις»,  (Βιέννη,  4-11  Οκτωβρίου  1981),    Αθήνα  1982 

Γρηγόριου  Θ.  Στάθη,  Μελουργοί  του  ΙΖ  αιώνα 

    Στάθη  Θ.  Γρηγόριου,  Μελουργοί  του  ΙΖ  αιώνα.  Παναγιώτης        
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  Χρυσάφης  ο   νέος   καὶ   Πρωτοψάλτης -  Γερμανός  αρχιερεύς  Νέων  Πατρών – 

  Μπαλάσης  ιερεύς  και   νομοφύλαξ – Πέτρος  ο      Μπερεκέτης  και  Μελωδός,  

  Αθήνα  1995,  σελ. 7–16.       καὶ  Στάθη  Θ.  Γρηγόριου,  Μελουργοί  του  ΙΖ΄  

  αιώνα.  Γερμανός   αρχιερεύς  Νέων  Πατρών,  Πρόγραμμα  Μεγάρου  Μουσικής   

    Αθηνών  1995 – 1996,  Κύκλος  Ελληνικής  Μουσικής,  Αθήνα  1995  

Γρηγορίου  Θ.  Στάθη,  Μορφές  και  Μορφές  

  Στάθη Θ.  Γρηγόριου,  Μορφές  και  Μορφές  της  Ψαλτικής  Τέχνης  ήτοι   

  Μελοποιία –   Μορφολογία  της  Βυζαντινής  Μουσικής,  Ίδρυμα  Βυζαντινής   

  Μουσικολογίας,  λατρειολογήματα  5,  Αθήνα  2011 

Π. Ν. Τρεμπέλα,  Εκλογή  Ελληνικής  Ορθοδόξου  Υμνογραφίας 

    Τρεμπέλα Π. Ν.,  Εκλογή  Ελληνικής  Ορθοδόξου  Υμνογραφίας,        

  Αδελφότης  Θεολόγων  «Ο  Σωτήρ»,  Αθήνα  1978 

Ιωάννης  Φουντούλης,  Λειτουργική  Α’ 

    Φουντούλη  Μ.  Ιωάννη,  Λειτουργική  Α’,  Εισαγωγή  στη  θεία   λατρεία,   

  Εκδόσεις  Μυγδονία,  Θεσσαλονίκη  1995 

Μανόλη  Κ.  Χατζηγιακουμή,  Η  εκκλησιαστική  μουσική  του  Ελληνισμού  μετά  την  Άλωση 

    Χατζηγιακουμὴ  Κ.  Μανόλη,  Η  εκκλησιαστική  μουσική  του  Ελληνισμού   μετὰ  

  την  Άλωση  (1453 – 1820)  -  Σχεδίασμα   ιστορίας.  Κέντρον  Ερευνών  και   

  Εκδόσεων,  Αθήνα  1999 

Χρυσάνθου,  Θεωρητικόν 

     Χρυσάνθου  Αρχιεπισκόπου  Διρραχίου  του  εκ  Μαδύτων,  Θεωρητικόν  μέγα  

  της  μουσικής,  εκδ.  εκ  της  τυπογραφίας   Μιχαήλ  Βάις,  Τεργέστη  1832 

Μανουήλ  Χρυσάφη,  Περί  των  ενθεωρουμένων   

    Μανουὴλ  Χρυσάφη,  Περί  των  ενθεωρουμένων  τη  Ψαλτική  Τέχνη,  εκδ.  Εμμ.  

  Βαμβουνάκης,  Συμβολή  εις  την  σπουδήν  της   παρασημαντικής  των   

  βυζαντινών  μουσικών,  Σάμος  1938 

Wilhelm  von  Christ  et  M.  Papanikas,  Anthologia  Graeca   

    Christ Wilhelm  von  et M. Papanikas,  Anthologia  Graeca   Carminum    

  Christianorum,  B.  G.  Teubnerl,  Lipsiae  1871 
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ΛΟΙΠΕΣ  ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

αγ.     άγιος 

αι.    αιώνας 

αρ.     αριθμός 

αρχιμ.     αρχιμανδρίτης 

βλ.     βλέπε 

ΕΕΒΣ     Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών  

εκδ.     εκδόσεις 

ενν.     εννοείται 

ετ.     έτος 

ΙΖ΄      17ος  (αιώνας) 

Ι.Μ.     Ιερά  Μονή 

κεφ.     κεφάλαιο 

(Λουκ.  4,21)   Ευαγγέλιο  Λουκά  κεφάλαιο  4,  στίχος  21 

Μ.Τ.Χ.Ε.   Μεγάλη  του  Χριστού  Εκκλησία 

Ο.Α.Κ.     Ορθόδοξη  Ακαδημία  Κρήτης  

ο.π.     όπου  παραπάνω 

πλ.     πλάγιος  (ήχος) 

περ.     περίπου 

πρβλ.     σύγκρινε  με 

πρωτ.     πρωτοπρεσβύτερος 

σελ.     σελίδα 

σημ.     σημείωση 

τχ     τεύχος 

υποσ.     υποσημείωση 

φ.     φύλλο 

φφ.   φύλλα 

χφ.   χειρόγραφο 

r.   recto 

v.   verso 

§   παράγραφος 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΗΓΕΣ 

 

Α.  ΚΩΔΙΚΕΣ 

 

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ 

- ΑΡ. 44 ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ  Στιχηράριον  ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛ. ΝΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ   

 ΓΕΡΜΑΝΟΥ  

-Χφ.  Αγ.  Παύλου,  Αρ.  Λάμπρου  205  78  132,   Ίδρυμα   Πατριαρχικών    Μελετών  Ι.Μ.   

 Βλατάδων,  φ  695r. 

- Χφ.  Ι.Μ.  Ιβήρων  1099,  Στιχηράριον  Χρυσάφου  νέου,  έτος  1680,  γραφέας   Ακάκιος  

 ιεροδιάκονος  Ιβηρίτης,  φ. 1α. 

-Χφ.  Μεγίστης  Λαύρας  Ε 148  φ. 315 

-Χφ.  Ι.Μ. Κωνσταμονίτου, αρ. 86  (φ. 21β-22α) 

 

ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ 

Συλλογή  Μετοχίου  Παναγίου  Τάφου  

-ΜΠΤ 705  Ευλόγησον  Ξένου  του  Κορώνη  και  Μπαλάσεως  Ιερέως,    μεταγραφή   

 Χουρμουζίου  1829 

-ΜΠΤ 750 φύλλα 2v έως 3v, Στιχηράριον Χουρμουζίου (εξήγηση Γερμανού) 

 πηγή:  Τμήμα   Χειρογράφων και Ομοιοτύπων της Εθνικής Βιβλιοθήκης  Ελλάδος.  

-ΜΠΤ 761 φύλλα 1r έως 2r, Στιχηράριον Χουρμουζίου (εξήγηση  Χρυσάφη)     

 πηγή: Τμήμα  Χειρογράφων και Ομοιοτύπων της Εθνικής   Βιβλιοθήκης Ελλάδος.  

 

ΑΛΛΟΙ   

-Πατμιακός  κώδικας  266,  Διάταξις  της  αρχαίας  Εκκλησιαστικής  ακολουθίας,  9ος  αι.  

-Ε.Β.Ε.  2047, φ. 82rα – 83rβ. 

-EBE  2458,  φ. 3r,  Αρχή  του  «Μέγα  Ίσου» 

-ΕΒΕ 970 χφ.  Νεοφύτου  Ιερομονάχου  1791,  Πέτρου 

-Τυπικό  της  μονής  του  Αγίου  Σάββα  (ΤΑΣ),  Έκδοση  Βενετίας  1545,      

 Βιβλιοθήκη  του   Πανεπιστημίου  του  Harvard.   

  Πηγή:  http://www.orthlib.info/Typikon-Greek-1545/Typikon-Venice-1545.html 

http://www.orthlib.info/Typikon-Greek-1545/Typikon-
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- Χφ.  Νάουσας – Ευξείνου  Λέσχης  32,  φ. 1α.  Στιχηράριον συν Θεώ αγίω    περιέχον  

 τα  ιδιόμελα άπαντα του   όλου  ενιαυτού ... /  εκαλλωπίσθη παρά Χρυσάνθου  (ενν. 

 Χρυσάφη) του  νέου και  πρωτοψάλτου της μεγάλης Εκκλησίας,  Εθνική  Βιβλιοθήκη  

  Αργυρούπολης του  Πόντου ‘Ο Κυριακίδης’ 

 - Χφ.  Αγίας  Τριάδας  152  Ανθολόγιον  Θείας  Λειτουργίας  Πέτρου,   γραφέας    Συμεών   

 αγιοτριαδίτης.  183r-184r,  μέλος  Γεωργίου  Κρητός,  αρ.  χφ. 9,  Ν. Β.  Τωμαδάκης,  Η  

 ιερά  μονή  αγ.  Τριάδος  των  Τζαγκαρόλων  εν  Ακρωτηρίω   Μελέχα   Κρήτης, 

 Επετηρίδα της Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, τ. Θ ,  Αθήνα 1932, σελ. 344. 

- Σινά  1298  (φ.  197r) 

- 25  της  ΙΜ  Προφήτου  Ηλιού  Ύδρας  φ11v 

- χφ.  Εθνικής  Βιβλιοθήκης  Ρωσίας  789. 

- Χφ.  Ι.Μ.  Αγίου  Λαυρεντίου  12,  φ. 3α  (περ.  1775 – 76).  Στιχηράριο     καλόφωνο  

 ενιαυτού  του  Γερμανού  επισκόπου  Νέων  Πατρών.   

- Χφ.  Ι.Μ.  Αγ.  Ιωάννου  του  Θεολόγου  της  Πάτμου,  αρ. 930,  φφ. 424v – 426r. 

- Ott.  gr.  380  1r – 198v:  Στιχηράριον  συν Θεώ  του  όλου  χρόνου,  E. Feron,  F.   

 Battaglini,  Codices  manuscripti  graeci  Ottoboniani  Bibliothecae  Vaticanae  

 descripti,  Biblioteca  Apostolica  Vaticana,  Manuscript,  Romae  1893   

 

 

Β.  ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ  ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΩΝ 

 

- Κομίνη  Αθανάσιου,  Πίνακες  χρονολογημένων  πατμιακών  κωδικών,   

 Αθήνα  1968,   σσ 49 – 50. 

-Λάμπρου  Σ.,  Κατάλογος  των  εν  ταις  βιβλιοθήκαις  του  Αγίου  Όρους   ελληνικών   κωδίκων,  

 Τόμος  Α ,  Cambridge  1895 – 1900.   

-Στάθη  Θ.  Γρηγορίου,  Τα  χειρόγραφα  Βυζαντινής  Μουσικής,  Άγιον  Όρος,   τόμος  Δ ,  

 Ίδρυμα  Βυζαντινής  Μουσικολογίας,  Αθήναι  2015,  σελ.  265 

- Χατζηγιακουμή  Κ.  Μανόλη,  Μουσικά  χειρόγραφα  εκκλησιαστικής  μουσικής   1453- 1820,  

 Εθνική  Τράπεζα  της  Ελλάδος,  Αθήνα  1980,  σσ. 134 – 136. 

-Χατζηγιακουμή  Κ.  Μανόλη,  Μουσικά  χειρόγραφα  Τουρκοκρατίας  (1453 –1832),  τ.  Α ,   

 Αθήνα  1975,  σελ. 435. 

-E. Feron,  F.  Battaglini,  Codices  manuscripti  graeci  Ottoboniani  Bibliothecae   Vaticanae   

 descripti,  Biblioteca  Apostolica  Vaticana,  Manuscript,  Romae  1893,   pp.  93,  284.  - 
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 Ott.gr.380  1r – 198v: Στιχηράριον συν Θεώ του όλου χρόνου   

 

 

Γ.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ  ΒΙΒΛΙΑ 

 

-ΕΥΧΟΛΟΓΙΟΝ  Α , Αγιασματάριον, Έκδοσις  Ιεράς  μονής  Σίμωνος  Πέτρας,     Άγιον  Όρος,   

 σελ.  54 – 55 

-ΜΗΝΑΙΟΝ,  Μην  Σεπτέμβριος,  Το  παρόν  βιβλίον  τετύποται  Ενετίησιν,  παρά    των   

 κληρονόμων,  Χριστοφόρου  του  τζανέτου.  Επιμελεία  δε  και   Επιδιορθώσει   

 Γεωργίου   ιερέως  Βλαστού  κρητός  του  Επονομαζομένου   πουνιαλέτου.  Τα   από  της  

 ενσάρκου  οικονομίας  1512,  Εθνική  Βιβλιοθήκη  της  Νάπολης. 

-ΜΗΝΑΙΟΝ ... περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ Ακολουθίαν, μετά και της   προσθήκης 

 του τυπικού. Κατά την νεωστί διάταξιν της Αγίας του Χριστού  Μεγάλης  Ἐκκλησίας / 

 διορθωθέν και ως ην δυνατόν  εξακριβωθέν υπό  Βαρθολομαίου    Κουτλουμουσιανού  

 του  Ιμβρίου,  Ελληνική  Τυπογραφία  του  Φοίνικος,  Βενετία    1843,   σέλ. 1. 

-ΟΚΤΩΗΧΟΣ  Ιωάννου  Δαμασκηνού,  περιέχουσα  την  εν  ταις  Κυριακαίς  του   ενιαυτού   

 ψαλλόμενην  αναστάσιμον  Ακολουθία… ,  εκ  του  Ελληνικού  Τυπογραφείου  του   

 Αγίου Γεωργίου, εν Βενετία  1864,  σελ. 9. 

-ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ  το  Μέγα  περιέχον  άπασαν  την  ανήκουσαν  αυτώ  ακολουθίαν,   κατά   τὴν   

 τάξιν  της  ανατολικής  του  Χριστού  Εκκλησίας,  και  εξαιρέτως  των   υποκείμενων  

 αυτή  ευαγών  μοναστηριών,  Βαρθολομαίος   Κουτλουμουσιανός  ο   Ίμβριος,  Ελληνική  

 Τυπογραφία  του  Φοίνικος,   Βενετία  1851,  σελ.  163-164.   

 Πηγή:   http://analogion.gr/music/lb/51-orologion   

 

 

Δ.  ΤΥΠΙΚΑ 

 

-Βιολάκη  Γεώργιου,  Τυπικόν,  εκδ. Μ. Σαλιβέρου, εν Αθήναις 1921, σελ. 439-440  

-Βιολάκη  Γεώργιου,  Τυπικόν  κατά  την  τάξιν  της  του  Χριστού  Μεγάλης     Εκκλησίας,  εκ  

 του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, Κωνσταντινούπολη 1888, σελ. 63-65. 

-Κωνσταντίνου  Βυζάντιου  Πρωτοψάλτη  της  Μεγάλης  Εκκλησίας,  Τυπικόν       

 Εκκλησιαστικόν  κατά  το  ύφος  της  του  Χριστού  Μεγάλης     Εκκλησίας,   εκ  της  
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 Τυπογραφίας  των  Αδελφών  Ιγνατιαδών,    Κωνσταντινούπολη  1838,  σελ. 5-7. 

-Παπαγιάννη  Κωνσταντίνου  πρωτοπρεσβύτερου,  Σύστημα  Τυπικού  των     ιερών   

 ακολουθιών  του  όλου  ενιαυτού,  Αποστολική  Διακονία  της   Εκκλησίας  της   

 Ελλάδος,  Αθήνα  2006,  σελ. 143-147. 

-Ρήγα  Γεώργιου,  Τυπικό  υπό  του  Οικονόμου  Γεωργίου  Ρήγα  (ΤΓΡ),     Πατριαρχικό   

 Ίδρυμα Πατερικών  Μελετών,  Θεσσαλονίκη  1994, σελ. 254.    

-Dmitrievskij,  «Σύνταγμα  πονηθέν  εις  τινά  άπορά  του  Τυπικού»  υπό     Δημητρίου   

 μοναχού,  τόμος  3ος,  σελ. 282-300.   

-Dmitrievskij A., Opisanie liturgiceskich rukopisej khranjascikhsja v    Bibliotekach  

 pravoslavnago Vostoka, I–Typica, Hildesheim 1965, σελ.  256–259,  152- 154,  900.   

 

 

Ε.  ΠΑΛΑΙΕΣ  ΜΕΛΕΤΕΣ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ 

 

-Γαβριήλ  ιερομονάχου,  Εξήγησις  πάνυ  ωφέλιμος  περί  του  τι  εστί  Ψαλτική,   εκδ.  Εμμ.  

 Βαμβουνάκης,  Συμβολή  εις  την  σπουδήν  της     παρασημαντικής  των  βυζαντινών  

 μουσικών,  Σάμος  1938,  σελ.  18. 

-Θεοδωρήτου  Κύρρου,  Φιλόθεος  Ιστορία  η  Ασκητική  Πολιτεία  (Historia    Religiosa),  6t.  

 Συμεώνης  ο  Παλαιός.    

 http://khazarzar.skeptik.net/pgm/PG_Migne/Theodoretus%20of%20Cyrrhus_PG%

 2080-84/Historia%20religiosa.pdf 

-Ιωάννου  Ψευδό-Δαμασκηνoύ,  Ερωταποκρίσεις,  επιμ.  Wolfram  &Hannick,   CSRM 

-Κυριακού  Φιλοξένους  του  Εφεσιομάγνητος,  Λεξικόν  της  Ελληνικής  Εκκλησιαστικής   

 Μουσικής,  Τόμος  Α ,  τεύχος  Α ,  Τυπογραφείο  Ευαγγελινού  Μισαηλίδου,   

 Κωνσταντινούπολη  1869,  σελ. 120. 

-Λάγγη  Ματθαίου  επισκόπου  Οινόης,  Ο  Μέγας  Συναξαριστής  της  Ορθοδόξου  Εκκλησίας,   

 Τόμος  Θ ,  έκδοσις  έκτη,  Αθήναι  2000,  σελ. 28-47 

-Μανουήλ  Χρυσάφη,  Περί  των  ενθεωρουμένων  τη  Ψαλτική  Τέχνη,  εκδ.  Εμμ.    

 Βαμβουνάκης,  Συμβολή  εις  την  σπουδήν  της  παρασημαντικής  των  βυζαντινών   

 μουσικών,  Σάμος  1938,  σελ.  39.  

-Μελίρρυτου, Κυριακός Θεσσαλονικέως,  Χρονολογία  Ιστορική,  Εκ του    Τυπογραφείου   της 

 Σχολής των αποίκων Ελλήνων εμπόρων,  Εν Οδησσώ  1836,  σελ.  24  και  25.   

 Πηγή:  http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf 

http://khazarzar.skeptik.net/pgm/PG_Migne/Theodoretus%20of%20Cyr
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-Συμεών  Μεταφραστή,  Νέος  Παράδεισος,  ήτοι  λόγοι  διάφοροι  και  βίοι   αγίων,  εκ  της  

 Ελληνικής  Τυπογραφίας  του  Φοίνικος,  Βενετία  1840,  σελ. 7-18.   

 Πηγή: http://medusa.libver.gr/jspui/handle/123456789/7022  

-Αγίου  Νικόδημου  του  Αγιορείτου,  Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του    ενιαυτού /  Πάλαι  

 μεν ελληνιστί συγγραφείς υπό Μαυρικίου,   διακόνου της  Μεγάλης   Εκκλησίας, τω   δε 

 1819 το  δεύτερον μεταφρασθείς αμέσως εκ  του  ελληνικού   χειρογράφου  

 Συναξαριστού και μεθ' όσης πλείστης  επιμελείας   ανακαθαρθείς, διορθωθείς,  

 πλατυνθείς, αναπληρωθείς,  σαφηνισθείς,   υποσημειώσεσι  διαφόροις  καταγλαϊσθείς,   

 υπό του εν μακάρια τη λήξει Νικοδήμου Αγιορείτου,  Εκ του  Τυπογραφείου Χ. 

 Νικολαΐδου Φιλαδελφέως,  Αθήνα 1868, σελ. 1-3. 

-Χρυσάνθου  Αρχιεπισκόπου  Διρραχίου  του  εκ  Μαδύτων,  Θεωρητικόν  μέγα  της   μουσικής,   

 εκδ.  εκ  της  τυπογραφίας  Μιχαήλ  Βάις,   Τεργέστη  1832,  σελ. 179,  §  402. 

 

 

ΣΤ.  ΜΕΛΕΤΕΣ – ΑΡΘΡΑ 

 

-Αλεξάνδρου  Μαρίας,  Εξηγήσεις  και  μεταγραφές  της  Βυζαντινής  Μουσικής,  University  

 Studio  Press,  Θεσσαλονίκη  2010,  σελ. 22.  

-Αλεξάνδρου  Μαρίας,  Παλαιογραφία  Βυζαντινής  Μουσικής,  Ελληνικά Ακαδημαικά   

 Ἠλεκτρονικὰ  Συγγράμματα  και  Βοηθήματα  2017 

-Αλεξάνδρου  Μαρίας,  O  Διδάσκαλος  των  διδασκάλων  μέσα  από  τον  καθρέφτη  της   

 Προθεωρίας  της  Παπαδικής,  Πρακτικά  1ου  Διεθνούς  Διεπιστημονικού   

 Μουσικολογικού  Συνεδρίου  29 Ιουνίου - 3 Ιουλίου  2014,  Η Ψαλτική  Τέχνη  ως   

 Αυτόνομη  Επιστήμη  -  Επιστημονικοί  Κλάδοι  -  Συναφή  Επιστημονικά  Αντικείμενα  -   

 Διεπιστημονικές  Συνεργασίες,  Διαθεματικότητα  και  Διάδραση,    Ακαδημία   

 Θεολογικών  Σπουδών  Βόλου,  Τομέας  Ψαλτικής  Τέχνης  και  Μουσικολογίας, Βόλος   

 2014,  σελ. 93-94. 

 -Αντωνίου  Στ.  Σπυρίδωνος,  Μορφολογία  της  Βυζαντινής  Εκκλησιαστικής   Μουσικής,   

 Εκδ.  Βάνιας,  Θεσσαλονίκη  2008,  σελ. 249. 

-Αντωνίου  Στ.  Σπυρίδωνος,  Το  Ειρμολόγιον  και  η  παράδοση  του  μέλους   του,    

 Ίδρυμα   Βυζαντινῆς  Μουσικολογίας,  Αθήνα  2004,  σελ. 267-268. 

-Βαμβουδάκη  Γ.  Εμμανουήλ,  Συμβολή  εις  την  σπουδήν  της  παρασημαντικής   των   

 βυζαντινών  μουσικών,  Τόμος  Α  -  Μέρος  γενικόν,  Σάμος  1938 
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-Γιαννόπουλου  Στ.  Εμμανουήλ,  Παναγιώτου  Χρυσάφου  ένατος  αυτόγραφος     κώδιξ,  

 Μακεδονικά  31,  σελ. 407-412. 

-Γιαννόπουλου  Στ.  Εμμανουήλ,  Η  άνθιση  της  ψαλτικής  τέχνης  στην  Κρήτη    (1566- 1669),  

 Μελέται  11,  Ι.Β.Μ.,  Αθήνα  2004,  σελ. 534-535.   

-Γιαννόπουλου  Στ.  Εμμανουήλ,  Η  ψαλτική  τέχνη,  λόγος  και  μέλος  στη  λατρεία  της   

 ορθόδοξης  εκκλησίας,  University  Studio  Press,  Θεσσαλονίκη  2008,  σελ. 71. 

-Γιαννόπουλου  Στ.  Εμμανουήλ,  Ο  Άνδριος  μελοποιός  Αρσένιος  Βατοπαιδινός  «ο    Μικρός»,   

 Άγκυρα,  Δελτίο  της  Καϊρείου  Βιβλιοθήκης  -2,  Άνδρος  2004,  σσ 7-38. 

-Δετοράκη  Θεοχάρη,  Βυζαντινή  Υμνογραφία  πανεπιστημιακές  παραδόσεις,   

 Δετοράκης,   Ρέθυμνο  1997,  σελ. 79. 

-Δετοράκη  Θεοχάρη,  Βυζαντινή  Φιλολογία,  τα  πρόσωπα  και  τα  κείμενα,     τόμος   Β ,  

 Δοκιμάκης,  Ηράκλειο  2011,  για  Γερμανό  βλ.  σελ.  280-292. 

-Ευθυμιάδη Αβραάμ, Μαθήματα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Θεσσαλονίκη 2006. 

-Ευστρατιάδη  Σωφρονίου  πρώην  Μητροπολίτη  Λεοντοπόλεως, Ειρμολόγιον,   

 Αγιορειτική   Βιβλιοθήκη   9,  Chenneviere-sur-Marne  1932,  αρ.  134, 150, 146. 

-Ευστρατιάδη  Σωφρονίου  πρώην  Μητροπολίτη  Λεοντοπόλεως,  Αγιολόγιον  της  Ορθοδόξου   

 Εκκλησίας,  Αθήνα  1995. 

-Ευστρατιάδη  Σωφρονίου  πρώην  Μητροπολίτη  Λεοντοπόλεως,  Ιωάννης  ο  Κουκουζέλης,  ο   

 Μαίστωρ,  και  ο  χρόνος  της  ακμής  αυτού,  ΕΕΒΣ  14,  Αθήνα  1938,  σελ. 13 

-Ιωακείμ  Παν.  Ανδρέα,  Ο  μητροπολίτης  Νέων  Πατρών  Γερμανός  και  η   συμβολή  του  

 στην  ψαλτική  τέχνη,  Διδακτορική  διατριβή  Α.Π.Θ.  Θεολογική  Σχολή,   Λαμία  2016,  

 σσ. 99 – 102. 

- Καρά  Σίμωνα, Περί χρονολογήσεως Κουκουζέλους,  1992,  σελ.34.   

 Πηγή: http://analogion.com/forum/showthread.php?t=27983&page=8  23/9/2017  

- Καραγκούνη  Χαρ.  Κωνσταντίνου,  Η  παράδοση  και  εξήγηση  του  μέλους   των   

 χερουβικών  της  Βυζαντινής  και  Μεταβυζαντινής  μελοποιίας,  Ίδρυμα   Βυζαντινής   

 Μουσικολογίας,  Μελέται  7,  Αθήνα  2003,  σσ. 349 – 350. 

-Καραϊσαρίδη  Κωνσταντίνου  πρωτ.,  Οι  ακολουθίες  του  αγιασμού  και  η     θεραπευτική   

 τους  διάσταση,  σελ. 7,  σημ. 44.   

 Πηγή:   

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/liturgical/karaisaridis_akolou

 thies.pdf 

-Κολλυροπούλου  Λ.  Θεώνης,  Ίδετε,  ίδετε  ότι  εγώ  ειμι  Θεός…  (Συμβολή  στην    μελέτη   των  

http://analogion.com/forum/showthread.php?t=27983&page=8
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/liturgical/karaisari
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 ειρμών  της  β  ωδής  των ασματικών κανόνων),   Πάτρα   2010, σελ. 148.   

 Πηγή:  https://www.researchgate.net/publication/284446237_Theone_Kollyrop 

 oulou_Peri_tou_problematos_tes_b_odes_ton_kanonon 

-Κυριακαντωνάκη  Ιωάννη,  Η  ελληνική  λογιοσύνη  της  Κωνσταντινούπολης.    Από   τον   

 Αλέξανδρο  Μαυροκορδάτο  εξ  Απορρήτων  (1636-1709)  στον   Μανουήλ  Γεδεών   

 (1851-1943),  Κέντρο Μικρασιατικών  Σπουδών,  Αθήνα  2015, σελ. 107, πηγή 

 http://www.kms.org.gr/Portals/0/kmsfiles/programs/Λημματολόγιο20  16-.pdf 

- Μαιδώνη  Χρυσοστόμου  αρχιμανδρίτη,  Η  νεομάρτυς  αγία  Χάιδω  από  την  Χαλκιδική  στη   

 Θάσο,  3ο  Συμπόσιο  Θασιακών  Μελετών,  Θάσος  18  έως  21  Σεπτεμβρίου  1999.   

 Πηγή: http://www.library.teikav.edu.gr/thasiaka/thasiakafiles/t10/t10a27.pdf 

-Μακαρίου  Σιμωνοπετρίτου Ιερομονάχου,  Νέος  Συναξαριστής  της  Ορθοδόξου  Εκκλησίας  

 Τόμος  Α΄,  Ορμυλία,  Ι.Μ.  Σίμωνος  Πέτρας  2001,  σελ. 3-8 

-Μεταλληνού  Γεώργιου  πρωτοπρεσβύτερου,  Ένθετό της εφημ.    Ἐλευθεροτυπία  

 “Ιστορικά”, τχ. 64, 4-1-2001, σελ.  34-37.   

 Πηγή:  http://aktines.blogspot.gr/2013/01/blog-post_1.html 

-Μητσάκη  Κάρολου,  Βυζαντινή  Υμνογραφία  από  την  εποχή  της  Καινής     Διαθήκης  έως  

 την  Εικονομαχία,  Εκδόσεις  Γρηγόρη,  Αθήνα  2010 

-Μπαλαγεώργου  Κ.  Δημητρίου,  Εκκλησιαστική μουσική στην  Κωνσταντινούπολη,   2008,  

 Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος    Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη  Πηγή: 

 http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11048 

-Μπαλαγεώργου  Κ.  Δημητρίου,  Η  ψαλτική  παράδοση  των  ακολουθιών  του   

 βυζαντινού   κοσμικού  τυπικού,  Ίδρυμα  Βυζαντινής   Μουσικολογίας,  Μελέται  6,   

 Αθήνα  2001,  σελ. 292. 

-Μπιλάλη  Ανατολικιώτη  Διονυσίου,  εισήγηση:  Λειτουργικαί  και      τυπολογικαὶ   

 συνέπειαι   της  διορθώσεως  του  ημερολογίου,  Πρακτικά   Η΄  Πανελληνίου  

 Λειτουργικού  Συμποσίου  Στελεχών  Ιερών  Μητροπόλεων,  Σειρά   Ποιμαντική  

 Βιβλιοθήκη –15,  Βόλος, 18-20  Σεπτεμβρίου 2006, σελ. 453 

-Μπιλάλη  Ανατολικιώτη  Διονυσίου,  «Εκκλησιολόγος» Πατρών,  17/12/2011 

-Μακαρίου ιερομονάχου  Σιμωνοπετρίτου, Νέος Συναξαριστής της Ορθοδόξου  Εκκλησίας,  

 εκδ. Ίνδικτος, τόμος πρώτος (Σεπτέμβριος) 

-Πάλιουρα  Δ.  Αθανασίου,  Τα  βυζαντινά  μνημεία  και  το  Οικουμενικό    Πατριαρχείο,  

 Τζαφέρης,  Αθήνα  1990,  σελ. 26.   

-Παπαδόπουλου  Γεώργιου,  Συμβολαί  εις  την  Ιστορίαν  της  Εκκλησιαστικής   Μουσικής,   

https://www.researchgate.net/publication/284446237_Theone_Kollyrop
http://www.kms.org.gr/Portals/0/kmsfiles/programs/Λημματολόγιο20
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 Εκδόσεις  Κουσουλινού  και  Αθανασιάδου,  Αθήνα  1890,  σελ. 248-249. 

-Παπαδόπουλου  Χρυσόστομου  Αρχιεπισκόπου  Αθηνών  ,  Ο  όσιος  Μελέτιος  ο    Νέος   

 (περ.  1035 – 1105),  περιοδικό  Θεολογία,  Ιερά  Σύνοδος  της   Εκκλησίας  της   

 Ελλάδος,  Αθήνα  1935,  τεύχος  ΙΓ ,  σελ. 97 – 125. 

-Πλατανίτη  Κωνσταντίνου  πρωτ.,  Εορτολόγιον  της  Ορθοδόξου  Εκκλησίας,   

 Αποστολική  Διακονία,  Αθήνα  1997,  σελ.  23. 

-Ρήγα  Α.  Γεώργιου,  Ακολουθίαι  Αγίων,  Τόμος  Α ,  εκδ.  Ergo,  2003,  σελ. 22-25. 

-Σκαλτσή  Ι.  Παναγιώτη,  Εις  Καιρούς  και  Ενιαυτούς,  η  Ίνδικτος  ως    απαρχή   ενιαύσιος  

 και  εορτή  της  οικολογίας,  εκδ.  Δέσποινα  Κυριακίδη,   Θεσσαλονίκη  2014,   σελ. 53. 

-Σκαλτσή  Ι.  Παναγιώτη,  Ο  άγιος  Συμεών  ο  Στυλίτης  στο  χριστιανικό    Εορτολόγιο   και    την  

 Υμνογραφία,  Ιερουργοί  και   Φιλοθεάμονες,  κεφάλαια    Ιστορίας  και  Θεολογίας   της  

 Λατρείας,  εκδ.  Δέσποινα  Κυριακίδη,   Θεσσαλονίκη  2014,   σΕλ. 207-243. 

-Σπυράκου  Ευαγγελίας  Χ.  ,  Οι  χοροί  ψαλτών  κατά  την  βυζαντινή  παράδοση,  Μελέται  14,   

 Ίδρυμα  Βυζαντινής  Μουσικολογίας,  Αθήνα  2008,  σελ. 188-191. 

-Στάθη Θ.  Γρηγόριου,  Οι  αναγραμματισμοί  και  τα  μαθήματα  της  Βυζαντινής   Μελοποιίας,  

 Ίδρυμα  Βυζαντινής  Μουσικολογίας.  Μελέται  3,  Αθήνα  2003,  σελ.  131- 132. 

-Στάθη Θ.  Γρηγόριου,  Η  εξήγησις  της  παλαιάς  βυζαντινής  σημειογραφίας,   Μελέται  2,   

 Ίδρυμα  Βυζαντινής  Μουσικολογίας,  Αθήνα  2003,  σελ. 8.  

-Στάθη Θ.  Γρηγόριου,  Μορφές  και  Μορφές  της  Ψαλτικής  Τέχνης  ήτοι  Μελοποιία –  

 Μορφολογία  της  Βυζαντινής  Μουσικής,  Ίδρυμα  Βυζαντινής  Μουσικολογίας,   

 λατρειολογήματα  5,  Αθήνα  2011,  σελ. 34.  

-Στάθη  Θ.  Γρηγορίου,  Η  παλαιά  βυζαντινή  σημειογραφία  και  το  πρόβλημα  μεταγραφής   

 της  εις  το  πεντάγραμμον,  Βυζαντινά  7,  Αθήνα  1975,  σελ. 212. 

-Στάθη  Θ.  Γρηγόριου,  Η  βυζαντινή  μουσική  στη  λατρεία  και  στην  επιστήμη,   

 ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ,  επιστημονικόν  όργανον  Κέντρου  Βυζαντινών  Ερευνών,  Θεσσαλονίκη,   

 Τόμος  4ος  (1972),  σελ. 418. 

-Στάθη  Θ.  Γρηγόριου,  Μελουργοί  του  ΙΖ  αιώνα.  Παναγιώτης  Χρυσάφης  ο    νέος  και  

 Πρωτοψάλτης -  Γερμανός  αρχιερεύς  Νέων  Πατρών – Μπαλάσης  ιερεύς  και   

 νομοφύλαξ – Πέτρος  ο  Μπερεκέτης  και   Μελωδός,  Αθήνα  1995,  σελ. 7–16. 

-Στάθη  Θ.  Γρηγόριου,  Μελουργοί  του  ΙΖ ΄  αιώνα.  Γερμανός  αρχιερεύς  Νέων   Πατρών,  

 Πρόγραμμα  Μεγάρου  Μουσικής  Αθηνών  1995 – 1996,  Κύκλος  Ελληνικής   Μουσικής,  

 Αθήνα  1995,  σσ. 31-41. 

-Στάθη  Θ.  Γρηγόριου,  Συμπόσιον  περί  Βυζαντινής  Μουσικής  και  «Δειναί  Θέσεις»  και   
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 «Εξήγησις»,  (Βιέννη,  4-11  Οκτωβρίου  1981), Αθήνα  1982.    

-Τρεμπέλα Π. Ν.,  Εκλογή  Ελληνικής  Ορθοδόξου  Υμνογραφίας,  Αδελφότης    Θεολόγων  «Ο  

 Σωτήρ»,  Αθήνα  1978,  σελ. 231, 243, 244, 271, 360. 

-Τζέρμπου Β. Δημητρίου  πρωτοπρεσβύτερος, Από  τη  Λειτουργική  στην  Περιβαλλοντική   

 Αγωγή,  Πρακτικά  ΙΑ  Πανελληνίου Λειτουργικού   Συμποσίου  Στελεχών  Ιερών   

 Μητροπόλεων – Βόλος,  19 – 21  Οκτωβρίου  2009,  Σειρά  Ποιμαντική  Βιβλιοθήκη    24,  

 Κλάδος  Εκδόσεων  της  Επικοινωνιακής  και  Μορφωτικής  Υπηρεσίας  της    Εκκλησίας  

 της   Ελλάδος,  Αθήνα  2010,  σελ. 179-180. 

-Τωμαδάκη  Ν.  Β.,  Η  ιερά  μονή  αγ.  Τριάδος  των  Τζαγκαρόλων  εν   Ακρωτηρίῳ   Μελέχα    

 Κρήτης,  Επετηρίδα  της  Εταιρείας  Βυζαντινών  Σπουδών,  τ.  Θ ,  Αθήνα  1932. 

-Φουντούλη  Μ.  Ιωάννη,  Απαντήσεις  εις  Λειτουργικάς  απορίας,  Τόμος  Α’.  ΣΤ’  έκδοσις,    

 Ἐκδόσεις  της  Αποστολικής  Διακονίας  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος,  Αθήνα  1991.  

-Φουντούλη  Μ.  Ιωάννη,  Το  Λειτουργικόν  Έργον  Συμεών  του  Θεσσαλονίκης   (Συμβολή   εις  

 την  Ιστορίαν  και  Θεωρίαν  της  Θείας  Λατρείας),  Εταιρεία   Μακεδονικών  Σπουδών  

 -  Ίδρυμα  Μελετών  Χερσονήσου  του  Αίμου,    Θεσσαλονίκη  1966,  σελ. 99. 

-Φουντούλη  Μ.  Ιωάννη,  Λειτουργική  Α’,  Εισαγωγή  στη  θεία  λατρεία,  Εκδόσεις   Μυγδονία,   

 Θεσσαλονίκη  1995, σελ. 109,  113-114 και  117. 

-Φουντούλη  Μ.  Ιωάννη,   Γένεσις  των  Χριστιανικών  Εορτών,    Πρακτικά  Η΄  

 Πανελληνίου  Λειτουργικού  Συμποσίου  Στελεχών  Ιερών   Μητροπόλεων,     Σειρά   

 Ποιμαντική  Βιβλιοθήκη –15,  Βόλος, 18-20 Σεπτεμβρίου 2006, σελ. 52   

-Φουντούλη  Μ.  Ιωάννη,  Τα  ιουδαϊκά  και  ελληνορωμαϊκά  ημερολόγια  και  οι    χριστιανικές  

 εορτές,  Πρακτικά  ΣΤ  Πανελληνίου  Λειτουργικού    Συμποσίου   Στελεχών  Ιερών  

 Μητροπόλεων – Βόλος,  20 – 23  Σεπτεμβρίου  2004,   Σειρά   Ποιμαντική  Βιβλιοθήκη  

 24,  Κλάδος  Εκδόσεων  της  Επικοινωνιακής  και   Μορφωτικής  Υπηρεσίας  της   

 Εκκλησίας  της  Ελλάδος,  Αθήνα  2005,  σελ.   276-279. 

-Φουντούλη  Μ.  Ιωάννη,   Όσιος  Συμεών  ο  Στυλίτης,  περιοδικό  της  Ι.Μ.Μυτιλήνης  «Ο  

 Ποιμήν»,  τ.  ΝΖ´  (1992),  σελ. 223‐227  και  σε  τόμο  που  εξέδωσε  η  Ιερά  Μητρ.   

 Μυτιλήνης  με  τίτλο  «Αγιολογικά  Μελετήματα  Α´»  (Μυτιλήνη  1997). Πηγή:   

 http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/agiologion/osios_symewn_styliths.htm 

-Χαλδαιάκη  Γ.  Αχιλλέα,  Βυζαντινομουσικολογικά,  Μεγάλοι  μελουργοί  της   ψαλτικής   

 τέχνης,  Γ΄  Μέρος – Ιστορία,  εκδόσεις  Π.  Κυριακίδη,  Αθήνα  2010,  σελ. 529 

-Χατζηγιακουμή  Κ.  Μανόλη,  Η  εκκλησιαστική  μουσική  του  Ελληνισμού  μετά  την   Ἅλωση  

 (1453 – 1820)  -  Σχεδίασμα  ιστορίας.  Κέντρον  Ερευνών  και  Εκδόσεων,   Αθήνα  

http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/agiologion/osios_symewn_styliths.htm
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 1999,  σελ. 21. 

-Χρυσοστόμου  Γεωργίου  αρχιμ.,  εισήγηση:  Κοσμικές  εορτές,  Πρακτικά  Η΄  

 Πανελληνίου  Λειτουργικού  Συμποσίου  Στελεχών  Ιερών  Μητροπόλεων,  Σειρά   

 Ποιμαντικὴ  Βιβλιοθήκη  –15-,  Βόλος,  18-20  Σεπτεμβρίου  2006, σελ. 418. 

-Ψάχου  Α.  Κωνσταντίνου,  Η  παρασημαντική  της  Βυζαντινής  Μουσικής,  εκδ.  Διόνυσος,   

 Αθήνα  1978. 

 

 

Ζ.  ΞΕΝΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

   

-AHG,  Analecta  Hymnica  Graeca  e  codicibus  eruta  Italiae  Inferioris,  Joseph  Schir  consilio   

 et  ductu  edita.  Istituto  di  Studi  Bizantini  e   Neoellenici,   Universita  di  Roma  con   il  

 concorso  del  consiglio  Nazionale  delle  ricerche,  I-XII,  Ρώμη  1970-1980,  XIII:  Initia 

 et  Indices,  Ρώμη  1983. 

-Bibliotheca   Hagiographica  Graeca  2280-2281  Τα  ονόματα  που  έχουν  διασωθεί  στο   

 αρχαίο  μαρτύριο  των  τεσσαράκοντα  παρθένων  είναι  τα :  Λαυρεντία  η  διάκονος,   

 Κελσίνα,  Θεοκτίστη  (η  Θεόκλεια),  Δωροθέα,  Ευτυχιανή,  Θέκλα,  Αρισταινέτη,   

 Φιλαδέλφη,  Μαρία,   Βερονίκη,  Ευλαλία  (η  Ευθυμία),   Λαμπροτάτη,  Ευφημία,    

 Θεοδώρα,  Θεοδότη,  Τετεσία,  Ακυλίνα,  Θεοδούλη,  Απλοδώρα,  Λαμπαδία,  Προκοπία,   

 Παύλα,  Ιουλιάνα,  Αμπλιανή,  Περσίς,  Πολυνίκη,  Μαύρα,  Γρηγορία,  Κυρία  (η   

 Κυριαίνη),  Βάσσα,  Καλλινίκη,  Βαρβάρα,  Κυριακή,  Αγαθονίκη,  Ιούστα,  Ειρήνη,   

 Ματρώνα  (η  Αγαθονίκη),  Τιμοθέα,  Τατιανή,  Άννα  (η  Ανθούσα).    

  Πηγή:  https://archive.org/details/bibliothecahagi00boll  

-Christ Wilhelm  von  et M. Papanikas,  Anthologia  Graeca  Carminum   Christianorum,    B.  G.   

 Teubnerl,  Lipsiae  1871,  σελ. 43. 

-Fabricii  J.  Alberti,  Bibliothecae  Graecae,  Τόμος  9,  Αμβούργο  1735,  σελ. 722. 

- Goar  R. P. Jacobi,  Euchologium  sive  rituale  Graecorum  complectens  ritus  et  ordines    

 divinae  liturgiae  officiorum,  Typographia  Bartholomaei  Javarina,  Venetiis  1730,   

 σέλ. 200.  Πηγή: https://books.google.se/books?id 

-Mateos  Juan,  Le  Typicon  de  la  Grande  Eglise,  Ms  Sainte – Croix  No  40,  Xe  siecle,  τόμος   

 1,  OCA  165,  Roma  1962. 

-Mateos  Juan,  Le  Typicon  de  la  Grande  Eglise,  τόμος  2,  Ρώμη  1963,  σελ.  200-203.  

-Migne  J.P.,  Patrologiae,  τόμος  94,  95  και  96,  του  εν  αγίοις  πατρός  ημών  Ιωάννου  του     
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 Δαμασκηνοῦ,  μοναχού,  και  πρεσβυτέρου  Ιεροσολύμων  τα  ευρισκόμενα  πάντα. 

-Migne  J.P.,  Patrologiae,  τόμος  2,  Νικήτα  του  Χωνιάτου  τα  ευρισκόμενα   πάντα,  του   

 σοφωτάτου  κύρου  Κωνσταντίνου  Λογοθέτου   Ἀκροπολίτου,  λόγος  εις  τον  Άγιον    

 Ἰωάννην  τον  Δαμασκηνόν,  σελ. 811-886. 

-Migne  J.P.  ,  Patrologiae,  PG  59,  σελ. 673. 

-Migne  J.P.,  Patrologiae,  PG 38,   του  εν  αγίοις  πατρός  ημών  Γρηγορίου  του  Θεολόγου   

 Αρχιεπισκόπου   Κωνσταντινουπόλεως  τα  ευρισκόμενα  πάντα,  Τόμος    του   

 Patrologiae cursus completus: series graeca. Seu Bibliotheca  universalis,  integra,  

 uniformis, commoda,  oeconomica, omnium SS.  patrum,   doctorum   scriptorumque  

 ecclesiasticorum...qui ab  aevo  apostolico ad...concilii Florentini   (ann. 1439)...,  ,  1838,    

 Διάλογος  Γ’ ,  σελ. 1000.  

-Migne  J.P.,  Patrologiae,  PG82,  1464D – 1484C,  Θεοδωρήτου  Κύρου,  Φιλόθεος  Ιστορία  

-Migne  J.P.,  Patrologiae,  τόμος  117,  σελ. 1283. 

-Migne J.P.,  Patrologiae,  τόμος  136,  του  αγιωτάτου  μητροπολίτου  Θεσσαλονίκης    κύρου   

 Ευσταθίου  προοίμιον  εις  τον  εξηγηθησόμενον  ιαμβικόν  κανόνα…,  σελ.  508. 

-Migne J.P.,  Patrologiae PG 36, σελ. 73 – 104 Γρηγόριος Ναζιανζηνός,  Λόγος κθ .  

 Θεολογικός  Γ',  Περί  Υιού.   Πηγή: https://greekdownloads.wordpress.com/ 

-Moran  N. K.,  Singers  in  late  byzantine  and  slavonic  painting,  Leiden  1986,  σελ. 72-73. 

-Schoell  Frederic,  Ιστορική  Χρονολογία,  Εκ  της  τυπογραφίας  Ιωάννου     Σνεϊρέρου,   

 Βιέννη  1818,  σελ. 42,  σελ. 107. 

-Suidae  Lexicon  ex  recognitione  Immanuelis  Bekkeri,  Typis  et  Impensis     Georgii   Reimeri,  

 Berolini  1854,  σελ. 553. 

    

 

Η.  ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ 

 

- Βαλληνδρά  Νικόδημου  Μητροπολίτου  Πατρών,  Ιερά  Ακολουθία  υπέρ  προστασίας   του   

 περιβάλλοντος,  εκδ.   Αποστολική  Διακονία  της  Εκκλησίας   της  Ελλάδος,     

 Αθήνα   1999. 

- Γερασίμου  Μικρογιαννανίτη    μοναχού,  Υμνογράφου  της  Μεγάλης  του   Χριστού    

 Εκκλησίας,  Ακολουθία  του  Οσίου  και  Θεοφόρου  Πατρός    ημών  Συμεών  του    

 Στυλίτου.  Ταύτη  προσετέθησαν  οι  εικοσιτέσσαρες  Οίκοι,  ήτοι  χαιρετισμοί  και   ο   

 παρακλητικός  κανών  προς  αυτόν.  Στην   τελευταία  (27η)  σελίδα  μνημονεύονται   
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 ονόματα  επτά  ανθρώπων,  οι  οποίοι  συνέβαλλαν  στην  έκδοση  της  ακολουθίας,   

 Άγιον  Όρος. 

- Γερασίμου  Μικραγιαννανίτη    Μοναχού,  Ακολουθία  υπέρ  του  περιβάλλοντος.  Η  πλήρης   

 ονομασία  της  ακολουθίας  είναι:  «Ικετήριος  προς  τον  φιλάνθρωπον  Θεόν  και   

 Σωτήρα  ημών  Ιησούν  Χριστόν  Ακολουθία  υπέρ  του  περιβάλλοντος   ημάς  στοιχείου   

 και  ευσταθείας  πάσης  της  κτίσεως», Οργανισμός  Πολιτιστικής  Πρωτεύουσας  της   

 Ευρώπης,  Θεσσαλονίκη  1997.  Πηγή:  

 http://www.impeh.gr/admin/upload_fotos//pdf/Akolouthia_yper_periba

 llontos3.pdf 

- Γερασίμου  Μικραγιαννανίτη    Μοναχού,  Ακολουθία  υπέρ  του  περιβάλλοντος  ημάς   

 στοιχείου  και  ευσταθείας  πάσης  της  κτίσεως,  Εκδόσεις  «Προς  το  Φως»,   Εὐρύχου – 

 Κύπρος  1993. 

-Ακολουθία  της  Θεοτόκου  «Παμμακαρίστου»,  Πατριαρχικό  Τυπογραφείο,     

 Κωνσταντινούπολη  1905.   

 Πηγή: http://www.ascsa.edu.gr/datab/digital/akolouthies/books/0348.pdf    

-Ακολουθία – Φυλλάδα  του  οσίου  Μελετίου,  εκδότης  Γεώργιος  Βουτέρης,  εφημέριος   του   

 ἐνταύθα  Ιερού  Ναού  του  Οσίου  Μελετίου.  Προσετέθη  εν  τέλει  και  ο  βίος  του   

 Οσίου  αναγινωσκόμενος  αντί  του  Κοινωνικού,   εν  Αθήναις   1894.  Επανατύπωση   

 της  παλαιότερης  ακολουθίας,  έκδοση  πάλι  του  Γεωργίου  Βουτέρη,  Αθήνα  1913. 

-Ακολουθία  της  Υπεραγίας  Θεοτόκου,  της  Ζωοδόχου  Πηγής  της  Επιταλιωτίσσης    

 συμψαλλομένη  μετά  των  Ακολουθιών της αρχής της Ινδίκτου και των  λοιπών εορτών  

 τη  1η  Σεπτεμβρίου  εν  τη  Ιερά  Μονή  Ζωοδόχου  Πηγής  Επιταλίου  της  Ιεράς  

 Μητροπόλεως  Τριφυλίας και  Ολυμπίας.  Ποίημα  Μητροπολίτου  Τριφυλίας  καὶ   

 Ολυμπίας  κ.κ.  Στεφάνου,  Αθήνα 1969.  Πηγή: Βιβλιοθήκη της  Ο.Α.Κ..   

 

 

Θ.  ΜΟΥΣΙΚΑ  ΒΙΒΛΙΑ 

 

-Βιολάκη  Γεωργίου,  το  Δοξαστάριον  Πέτρου  του  Πελοποννησίου  εξηγηθέν  πιστώς  εκ   της   

 αρχαίας  εις  την  καθ’  ημάς  γραφήν  υπό  του   Πρωτοψάλτου  της  Μεγάλης  του   

 Χριστού  Εκκλησίας  Γεωργίου  Βιολάκη,  του  αρχαίου  μέλους  αδιαφθόρου   

 διαφυλαχθέντος.  Τόμος  Α΄ ,  εκ  του  Πατριαρχικού  Τυπογραφείου,  εν   

http://www.impeh.gr/admin/upload_fotos/pdf/Akolouthia_yper_periba
http://www.impeh.gr/admin/upload_fotos/pdf/Akolouthia_yper_periba
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 Κωνσταντινούπολει  1899. 

-Κωνσταντίνου  Πρωτοψάλτου,  Δοξαστάριον  περιέχον  τα  δοξαστικά  όλων  των   

 δεσποτικών  και  θεομητορικών  εορτών  των  τε  εορταζομένων  αγίων  του  όλου   

 ενιαυτού  του  τε  Τριωδίου  και  Πεντηκοσταρίου  μελοποιηθέν  παρά  Κωνσταντίνου   

 Πρωτοψάλτου  της  του  Χριστού  Μεγάλης  Εκκλησίας,  Τόμος  Α .  Εξηγηθέν   

 απαραλλάκτως  εις  την  Νέαν  της  Μουσικής  Μέθοδον  παρά  πρώτου  Δομέστικου   

 Στεφάνου.  Δαπάνη  του  τε  Κωνσταντίνου  Πρωτοψάλτου  και  των   φιλομούσων    

 συνδρομητών.  Εκ  της  Πατριαρχικής  Τυπογραφίας,  εν  Κωνσταντινούπολει,  1841. 

-Καστρινάκη  Ιωάννου  Ε.,  Αυτόμελα  Τροπάρια  τα  κατ’  ήχον  στιχηρά,  καθίσματα,   

 κοντάκια,  απολυτίκια  και  εξαποστειλάρια  αυτόμελα  τροπάρια,  εκδόσεις   Σταμούλη,   

 Χανιά  2009,  σελ.  75.   

-Κυριαζίδου  Αγαθάγγελου,  Εν  ανθός  της  καθ’  ημάς  εκκλησιαστικής  μουσικής  περιέχον    την  

 ακολουθίαν  του  Εσπερινού  του  Όρθρου  και  της  Λειτουργίας  μετά    καλλοφωνικών  

 ειρμών  μελοποιηθέν  παρά  διαφόρων  αρχαίων  και  νεοτέρων    

 μουσικοδιδασκάλων.  Εκδίδοται  νυν  το  πρώτον  υπό   Αγαθάγγελου  Κυριαζίδου   

 πρώην  Πρωτοψάλτου  της  Σιωνίτιδος  Εκκλησίας.  Τύποις  Αλεξάνδρου   

 Νομισματίδου,  εν  Κωνσταντινούπολει  1896,  σελ. 364 – 366.  

-Πρωγάκη  Γεωργίου,  Μουσική  Συλλογή,  Τόμος  Γ ,  Θεία  Λειτουργία,  εκ  του  Πατριαρχικού    

 Τυπογραφείου,  Κωνσταντινούπολη  1910,  σελ.   358.   

-Σουργιαδάκη  Εμμανουήλ  ,  Κρητικόν  Δοξαστάριον,  Ηράκλειο  Κρήτης  1994,  σελ. 1-6. 

-Ταμείον  Ανθολογίας  περιέχον  άπασαν  την  εκκλησιαστικήν  ενιαύσιον  ακολουθίαν   

 Εσπερινού,  Όρθρου,  Λειτουργίας,  Μεγάλης  Τεσσαρακοστής  και  της  λαμπροφόρου   

 Αναστάσεως  μετά  τινών  καλοφωνικών  ειρμών,  Τόμος  Γ ,   ακολουθία  της  Θείας   

 Λειτουργίας,  τεύχος  Α ,  ακριβής  ανατύπωσις  των  υπό Θεοδώρου  Φωκαέως   

 ανθολογηθέντων  μαθημάτων  της  Θείας  Λειτουργίας,   Εκδόσεις  Βας.  Ρηγόπουλου,   

 Θεσσαλονίκη  1979,   σελ. 488-491. 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Ι.  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 

 

-https://archive.org/details/ 

-http://www.orthlib.info/Typikon-Greek-1545/Typikon-Venice-1545.html  

-http://analogion.gr/music/lb/51-orologion 21/10/2010 

-http://khazarzar.skeptik.net/pgm/PG_Migne/Theodoretus%20of%20Cyrrhus_PG%

 2080-84/Historia%20religiosa.pdf  20/8/2016 

-http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/commitees/liturgical/karaisaridis_akolou 

 thies.pdf   

-https://www.researchgate.net/publication/284446237_Theone_Kollyropoulou_Peri

 _tou_problematos_tes_b_odes_ton_kanonon   

-http://anemi.lib.uoc.gr/php/pdf   

-http://aktines.blogspot.gr/2013/01/blog-post_1.html  1/1/2013 

-http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11048 

-http://medusa.libver.gr/jspui/handle/123456789/7022 

-https://books.google.se/books?id 

-http://patristica.net/graeca/ 

-http://www.impeh.gr/admin/upload_fotos//pdf/Akolouthia_yper_periballontos3.pdf 

-http://www.ascsa.edu.gr/datab/digital/akolouthies/books/0348.pdf   

-https://greekdownloads.wordpress.com/  27/6/2016 

-https://el.wikipedia.org/wiki/Ἰωάννης_ὁ_Δαμασκηνὸς 

-http://www.apostoliki-diakonia.gr/byzantine_music/ymnografoi/ymnografoi.asp?main= 

 melodoi _sort. asp &page=105#anchor1084 

-http://www.kms.org.gr/Portals/0/kmsfiles/programs/Λημματολόγιο2016-.pdf 

-http://www.ascsa.edu.gr/datab/digital/akolouthies/books/0348.pdf 

-http://patristica.net/graeca/ 

-https://leipsanothiki.blogspot.gr/2014/10/351.html 

-http://agiamarinaalykou.blogspot.gr/2016/09/simeon-stylites-icon-of-second-half-

 of.html  1/9/2016 

-https://proskynitis.blogspot.gr/2011/09/40.html  1/9/2011 

-http://www.orthlib.info/Typikon-Greek-1545/Typikon-Venice-1545-016-035.pdf 

-http://naxioimelistes.blogspot.gr/2016/05/blog-post_26.html  26/5/2016 

-https://www.loc.gov/resource/amedmonastery.00279382961-ms/?sp=94  2/11/2017 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Αντικείμενο  της  παρούσας  εργασίας  και  η  ανάπτυξή  του. 

 

«Πρώτη  Σεπτεμβρίου!  Αρχή  της  Ινδίκτου   ήτοι  του  Νέου  Έτους…» 

 

 Ανά  τους  αιώνες  υπήρξαν  θεόπνευστοι  άνθρωποι  οι  οποίοι  υπηρέτησαν  την  

Ψαλτική  Τέχνη  είτε  ως  ποιητές,  είτε  ως  μουσικοί,  είτε  ως  ψάλτες.  Συχνά  τουλάχιστον  

δυό  από  αυτές  τις  ιδιότητες  συγχέονταν  και  συγκεντρώνονταν  στο  πρόσωπο  ενός  

προσώπου,  του  μελοποιού,  καθώς  η  ίδια  η  φύση  την  βυζαντινής  μελοποιίας  απαιτεί  από  

όποιον  καταπιάνεται  με  εκείνη,  πολυσύνθετες  γνώσεις  της  γλώσσας,  της  θεολογίας,  της  

μουσικής  και  της  ποιητικής  τέχνης.  Όλη  αυτή  η  χορεία  των  εμπνευσμένων  ανθρώπων  

άφησαν  σπουδαία  δείγματα  της  τέχνης  τους  ως  κληρονομιά  σε  εμάς  και  τεράστιο  υλικό  

προς  μελέτη,  ερμηνεία  και  απόδοση.  Απώτερος  σκοπός  όλης  αυτής  της  διαδικασίας  είναι  

ένας:  η  εξύμνηση  του  Τριαδικού  Θεού.  Και  πως  αλλιώς  θα  μπορούσε  ο  ελάχιστος  

άνθρωπος  να  εξυμνήσει  και  να  δοξάσει  το  Θεό  παρά  μόνο  με  τα  ελάχιστα  και  ταπεινά  

εργαλεία  που  του  έχουν  δωρηθεί  γενναιόδωρα:  το  λόγο  και  την  τέχνη!   

 Ανεξάντλητο  και  ποικίλο  υλικό  για  να  δημιουργήσουν  οι  μελοποιοί  τα  

αριστουργήματά  τους  υπήρξε  το  εορτολόγιο.  Στο  εκκλησιαστικό  έτος  υπάρχουν  πλήθος  

Αγίων  και  εορτών,  οι  ακολουθίες  των  οποίων  έχουν  εμπλουτισθεί  με  θεολογικό  και  

ποιητικό  λόγο  και  έχουν  επενδυθεί  με  αγγελικές  μελωδίες  της  Οκτωηχίας.    

 Η  εορτή  της  Ινδίκτου  δεσπόζει  ως  μία  σημαντική  και  ιδιαιτέρως  ενδιαφέρουσα  ως  

προς  την  εξέλιξή  της,  το  πολυσχιδές  περιεχόμενό  της,  το  πολυποίκιλο  τυπικό  της,  την  

πλούσια υμνογραφία  και  μελοποιία  της.  Είναι  μία  εορτή  η  οποία  εκτός  από  το  θεολογικό  

της  περιεχόμενο  έχει  και  άλλες  προεκτάσεις  και  αγγίζει  τομείς  όπως  την  οικολογία,  την  

αστρονομία  κ.α.   Η  παρούσα  εργασία  «Η  εορτή  της  Ινδίκτου  στη  Βυζαντινή  και  

Μεταβυζαντινή  Μελοποιία»  πραγματεύεται  με  όσο  το  δυνατόν  επιστημονική  προσέγγιση  

τις  πηγές  και  τις  πληροφορίες  αναφορικά  με  την  εορτή  της  Ινδίκτου,  ως  προς  τη  

συγκέντρωση,  αξιοποίηση  και  παρουσίασή  τους.  Μπορεί  να  διακρίνει  κανείς  ότι  η  

διάρθρωση  της  εργασίας  επιμερίζεται  σε  πέντε  μέρη:    

 -Το  πρώτο  μέρος  εξετάζει  τις  ιστορικές  καταβολές  της  εορτής  και  την  εξέλιξή  της  

ανά  τους  αιώνες  καθώς  και  θεολογικό  υπόβαθρο  βάση  του  οποίου  κατέληξε  να  
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εορτάζεται.   

  -Στο  δεύτερο  μέρος  παρουσιάζεται  όλο  το  αγιολογικό  περιεχόμενο  της  εορτής  της  

Ινδίκτου.    

  -Στο  τρίτο  μέρος  της  παρούσας  εργασίας  παρουσιάζονται  οι  τυπικές  διατάξεις  της  

εορτής  με  όλες  τις  διαφορές,  εξαιρέσεις  αλλά  και  παρατυπίες  που  υπάρχουν  έως  και  

σήμερα  και  χρησιμοποιούνται  καθολικά  ή  τοπικά  σε  διάφορα  μέρη.  Οι  διαφορές  των  

τυπικών  διατάξεων  σχετίζονται  άμεσα  και  με  το  πλήθος  των  ακολουθιών – φυλλάδων  

που  χρησιμοποιούνται  κατά  περίπτωση.   

  -Στο  τέταρτο  μέρος  αναφέρονται  οι  ύμνοι  της  εορτής  και  οι  υμνογράφοι  τους,  

όσοι  τουλάχιστουν  έχουν  καταγραφεί,  και  αμέσως  μετά  γίνεται  μία  δειγματολειπτική  

υμνολογική  ανάλυση.                                                                                                                           

 -Στο  πέμπτο  και  τελευταίο  μέρος  της  εργασίας,  αλλά  στο  μεγαλύτερο  σε  όγκο  και  

σημαντικότερο,  καθώς  η  εργασία  αυτή  πραγματοποιείται  στα  πλαίσια  της  Ειδίκευσης  

στο  Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  της  Βυζαντινής  Μουσικολογίας,  επιχειρείται  

μία  εκτενής  και  πολύπλευρη  μουσικολογική  ανάλυση  του  ιδιόμελου  στιχηρού   Εκ  ρίζης  

αγαθής   σε  μελοποίηση  του  Γερμανού  και  του  Χρυσάφη  του  νέου  στην  παλαιά  γραφή  

και  στην  μεταγραφή  των  μελών  αυτών  από  τον  Χουρμούζιο  στις  παρακάτω  

κατευθύνσεις  : 

 Αναφορά  παλαιών  σημαδιών  στα  μέλη  του  Γερμανού  και  του  Χρυσάφη 

 Σύγκριση  κοινών  θέσεων  στα  μέλη  των  δύο  μελοποιών 

 Εξήγηση  παλαιών  θέσεων  από  τον  Χουρμούζιο 

 Μορφολογική  ανάλυση  στις  εξηγήσεις  του  Χουρμουζίου   

 τα  μέλη   παρουσιάζονται  σε  μορφή  μεταγραμματισμού  (transnotations)  σε  

αλφαβητικό   σύστημα.   

 Αναφορά  στις  δεινές  θέσεις  στα  παλαιά  μέλη  του  Χρυσάφη  και  του  Γερμανού  με  

την  εξήγηση  του  Χουρμουζίου. 
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ΜΕΡΟΣ  Α΄ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄  -   Iστορικό / Θεολογικό 
 

1.1.1  Τι  είναι  η  ίνδικτος; 

  

 Σχετικά  με  την  καθιέρωση  της  εορτής  της  Ινδίκτου,  αναφέρονται  στο  Μέγα  

Ωρολόγιον  τα  εξής:  Οι  της  Ρώμης  Αυτοκράτορες,  προς  διατήρησιν  των  στρατευμάτων,  

διέτασσον  δια  θεσπίσματος  εις  τους  εαυτών  υπηκόους,  φόρον  τινά  γενικόν  κατά  πάσας  

επαρχίαν,  ούτινος  η  πληρωμή  εγίνετο  κατ’  ενιαυτόν,  επαναλαμβανομένου  του  αυτού  

θεσπίσματος  εις  διάστημα  ετών  15…..Το  δε  αυτοκρατορικόν  θέσπισμα,  δι’  ου  ο  φόρος  

ούτος  διετάσσετο  ολίγον  τι  προ  του  χειμώνος,  ωνομάζετο  Indictio,  ο  εστιν  ορισμός,  η  

διάγγελμα  περί  του  φόρου,  όπερ  εξελληνίσαντες  εις  το  Ινδικτιών  οι  βασιλείς  της  

Κωνσταντινουπόλεως,  διετήρησαν  αυτήν,  ει  και  αντ’ αυτής  ενίοτε  μετεχειρίζοντο  την  

Επινέμησιν,  σημαίνουσαν  διανομήν…1   

 Η  λέξη  Ίνδικτος  η  Ινδικτιών  προέρχεται  από  τη  λατινική  λέξη  Indictio,  indictio-

onis,  που  σημαίνει  διάγγελμα,  εξαγγελία,  ορισμός.  Ως  όρος  προέρχεται  από  την  θέσπιση,  

από  μέρους  των  Ρωμαίων  και  για  διάστημα  δεκαπέντε  ετών,  το  ύψος  του  ετήσιου  

φόρου  επί  της  γεωργικής  παραγωγής.  Ο  φόρος  αυτός  είχε  θεσπιστεί  για  τη  συντήρηση  

του  ρωμαϊκού  στρατού.  Κατ’  επέκταση  η  ίνδικτος  είναι  περίοδος  15ετης  και  

χρησιμοποιείται  για  τη  χρονολόγηση  εγγράφων  ή  και  γεγονότων.  Η  χρήση  της  Ινδίκτου  

άρχισε,  πιθανόν,  επί  αυτοκράτορα Διοκλητιανού, αλλά με διάρκεια  5 έτη.  Κατ’ επέκτασιν  

καθιερώθηκε  να  ονομάζονται  ινδικτιώνες  και  οι  δεκαπενταετείς  αυτοί  κύκλοι  που  

άρχισαν  επί  Καίσαρος  Αυγούστου,  τρία  χρόνια  πριν  από  την  γέννηση  του  Χριστού 2.   Για  

πρώτη  φορά  Ινδικτιών  με  διάρκεια  15  ετών  αρχίζει  το  312  μ.Χ.  επί  Μεγάλου  

Κωνσταντίνου  και  διαρκούσε  τόσο  διότι  15  έτη  διαρκούσε  και  η  στρατιωτική  θητεία  

στον  ρωμαϊκό  στρατό.   

                                                           
1
Βαρθολομαίου  Κουτλουμουσιανού  του  Ίμβριου,    Ωρολόγιον  το  Μέγα  περιέχον  άπασαν  την  ανήκουσαν  αυτώ  

ακολουθίαν,  κατά  την  τάξιν  της  ανατολικής  του  Χριστού  Εκκλησίας,  και  εξαιρέτως  των  υποκειμενων  αυτή  

ευαγών  μοναστηριων,  Ελληνική  Τυπογραφία  του  Φοίνικος,  Βενετία  1851,  σελ.  163-164. 

2 Μακάριου  ιερομόναχου  Σιμωνοπετρίτη,  Νέος  Συναξαριστής  της  Ορθοδόξου  Εκκλησίας,  εκδ.  Ίνδικτος,  τόμος  

πρώτος  (Σεπτέμβριος). 
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1.1.2  Γένεση  και  εξέλιξη  της  εορτής  της  Ινδίκτου 

  

 Οι  Ρωμαίοι  θέλησαν  να  επιβάλουν  την  Pax  Romana  σε  όλη  την  επικράτεια  της  

Ρωμαϊκής  αυτοκρατορίας  καταργώντας  σύνορα,  δημιουργώντας  ένα  άρτιο  οδικό  δίκτυο,  

χρησιμοποιώντας  την  ελληνική  γλώσσα  ως  επίσημή  του  κράτους  κ.α..  Μέσα  σε  αυτό  το  

πνεύμα  της  ρωμαϊκής  κυριαρχίας  επιβλήθηκε  το  «Ιουλιανό»  ημερολόγιο  ως  επίσημο  

ημερολόγιο  της  Ρωμαϊκής  αυτοκρατορίας  ήδη  από  το  44 – 45 π.Χ.,  επί  της  τέταρτης  

Υπατείας  του  Ιούλιου  Καίσαρα ,  το  οποίο  ήταν  έργο  του  Αλεξανδρινού  αστρονόμου  

Σωσιγένους - κατά  το  Μακρόβιον  ήταν  έργο  του  Μαρκίου  Φλαυϊου3 - και  ονομάστηκε  έτσι  

προς  τιμήν  του  Ιούλιου  Καίσαρα,  καθιερώνοντας  την  1η  Ιανουαρίου  ως  πρώτη  ημέρα  

του  ενιαυτού4.   

 Ο  όρος  Ίνδικτος  ως  μονάδα  μέτρησης  του  χρόνου  (1  Ίνδικτος = 15  έτη)  εισήχθη  

εκείνη  την  περίοδο  στο  ρωμαϊκό  ημερολόγιο γι’  αυτό και ονομάστηκε ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ή 

ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ και άρχιζε πιθανώς την 25η Δεκεμβρίου.  Εκτός όμως από τη διάρκεια των 

δεκαπέντε ετών ο όρος Ίνδικτος η Ινδικτιών χρησιμοποιείται για να δηλώσει και την χρονική 

διάρκεια εκάστου έτους της Ινδικτιώνος,  π.χ. 1ο έτος η 2ο έτος κ.λπ. της τάδε Ινδικτιώνος. Το 

σύστημα αυτό επικράτησε σ’ όλο το χριστιανικό κόσμο κατά τη βυζαντινή περίοδο, αλλά 

συνεχίστηκε και στα μεταβυζαντινά ελληνικά κείμενα (τα πατριαρχικά-εθναρχικά).5 

 Το  «Ιουλιανό»  ημερολόγιο  διαδέχτηκε  το  παλαιότερό  του  Νουμά  του  Πομπηλίου,  

το  οποίο  ως  ημέρα  πρωτοχρονιάς  θεωρούσε  την  1η  Μαρτίου -  έτσι  εξηγείται  και  η  

ονομασία  του  7ου,  8ου,  9ου  και  10ου  μήνα  ως  Σεπτέμβριος,  Οκτώβριος,  Νοέμβριος  και  

Δεκέμβριος  αντίστοιχα.  Επί  πάπα  Ρώμης  Γρηγορίου  του  ΙΓ   διορθώθηκε  το,  έως  τότε  

ισχύον,  «Ιουλιανό»  ημερολόγιο  από  τον  αστρονόμο  Αλοήσιο  Λίλιο.  Το  διορθωμένο  νέο  

ημερολόγιο  καθιερώθηκε  ως  «Γρηγοριανό»  ημερολόγιο  προς  τιμήν  του  πάπα  Ρώμης  

Γρηγορίου  του  ΙΓ   και  θεσπίστηκε  στις  24  Φεβρουαρίου  1582. 

 Στο Βυζάντιο ο υπολογισμός του χρόνου σε Ινδίκτους εισήχθη από τον Μεγάλο 

Κωνσταντίνο το 312 μ.Χ.,  όποτε  και  ονομάστηκε  η  Ίνδικτος  Κωνσταντινική, η της 

Κωνσταντινουπόλεως  η  Ελληνική. Ο  Σ. Ευστρατιάδης  στο  Αγιολόγιον  αναφέρει:  Από του 

                                                           
3 Κυριακού  Μελίρρυτου, Θεσσαλονικέα,  Χρονολογία  Ιστορική,  Εκ του Τυπογραφείου της Σχολής των αποίκων 

Ελλήνων εμπόρων,  Εν Οδησσώ  1836,  σελ. 24. 
4
 Frederic  Schoell,  Ιστορική  Χρονολογία,  Εκ  της  τυπογραφίας  Ιωάννου  Σνεϊρέρου,  Βιέννη  1818,  σελ. 42. 

5
 πρωτ.  Γεώργιου  Μεταλληνού,   Ένθετο  της  εφημ.  Ελευθεροτυπία  “Ιστορικά”,  τχ. 64,  4-1-2001,  σ. 34-37.  Από 

Πεμπτουσία 

http://www.pemptousia.gr/2013/01/%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%87%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1-a/
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Μεγάλου Κωνσταντίνου (313) εγένετο επισήμως χρήσις της Ινδικτιώνος ως χρονολογίας, έκτοτε 

δε η εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως μέχρι του νυν εορτάζει την α' Σεπτεμβρίου ως αρχήν του 

εκκλησιαστικού έτους.  «Ίνδικτον ημίν ευλόγει νέου χρόνου, ω και παλαιέ και δι  ανθρώπους 

νέε»6. 

 Ο  χριστιανικός  κόσμος  ως  τον  6ο-7ο αι.  χρησιμοποιεί  τα  τοπικά  η  εθνικά  

ημερολόγια  χωρίς  να  έχει   ενιαίο,  κοινό  ή  Χριστοκεντρικό  ημερολόγιο7.   

 Αρχικά,  τα  ημερολόγια  είχαν  ως  Πρωτοχρονιά  την  24η  Σεπτεμβρίου,  καθώς  ήταν  

η  ημέρα της  φθινοπωρινής  ισημερίας.  Αργότερα  ο  αυτοκράτορας  της  Ρώμης  Οκταβιανός  

καθιέρωσε  την  23η  Σεπτεμβρίου,  ημέρα  γενεθλίων  του  (γεννήθηκε  στη  Ρώμη  23  

Σεπτεμβρίου  του  έτους  63  μ.Χ.)  ως  Πρωτοχρονιά  και  αρχή  της  Ινδίκτου.  Κατά  τον  

Ιωάννη  Φουντούλη,  η  πρωτοχρονιά  μετατέθη το  462 π.Χ.    την  1η  Σεπτεμβρίου  (Ίνδικτος)  

για  να  συμπίπτει  η  αρχή  του  έτους  με  την  αρχή  του  μηνός.  Παρατηρεί  κανείς  τη  

σημασία  της  1ης  Σεπτεμβρίου,  ως  αφετηρία  για  να  διαμορφωθεί  το  εορτολόγιο  από  

τους  πρώτους  κιόλας  αιώνες,  καθώς  ήταν  επίσημα  η  πρωτοχρονιά  κατά  το  ρωμαικό  

ημερολόγιο8. 

 Αργότερα  εμφανίζεται  η  πρωτοχρονιά  της  1ης  Ιανουαρίου,  σε  συσχετισμό  όχι  

τόσο  με  το  χειμερινό  ηλιοστάσιο,  αλλά  όσο  με  τις  εορτές  της  θείας  ενανθρωπίσεως,  που  

ήδη  υφίσταντο  γεγονός  ρωμαϊκής  μεταβολής  που  υιοθέτησε  η  ορθόδοξη  Ανατολή.   

 Επί  Ιουστινιανού  Α΄   (537  μ.Χ.)  η  Ίνδικτος  εισήχθη  ως  επίσημη  χρονολογία  στα  

κρατικά  έγγραφα  και  στα  πρακτικά  των  δικαστηρίων,  με  αρχή  πάντα  την  1η  

Σεπτεμβρίου. 

 Το  680 μ.Χ.  η  Στ΄  Οικουμενική  Σύνοδος  καθιέρωσε  ως  πρώτη  ημέρα  του  έτους  την  

1η  Σεπτεμβρίου9.  Ο  Κύριλλος  Λούκαρις,  κατά  την  2η  πατριαρχεία  του  στον  Οικουμενικό  

Θρόνο  της  Κωνσταντινουπόλεως,  το  1623,  καθιέρωσε  την  χρονολόγηση  από  της  
                                                           
6
 Σωφρόνιου  Ευστρατιάδη  Μητροπολίτου  πρ.  Λεοντοπόλεως.,  Αγιολόγιον  της  Ορθοδόξου  Εκκλησίας,  Αθήνα  

1995. 

7
 πρωτοπρεσβύτερου  Γεώργιου Μεταλληνού  Ένθετο της εφημ. Ελευθεροτυπία “Ιστορικά”, τχ. 64, 4-1-2001, σελ.  34-

37.  

8
 Ιωάννη  Φουντούλη,  εισήγηση:  «Γένεσις  των  Χριστιανικών  Εορτών»,  Πρακτικά  Η΄ Πανελληνίου  Λειτουργικού  

Συμποσίου  Στελεχών  Ιερών  Μητροπόλεων,  Σειρά  Ποιμαντική  Βιβλιοθήκη –15,  Βόλος, 18-20 Σεπτεμβρίου 2006, 

σελ. 52  και  του  ίδιου  Λειτουργική  Α’,  Εισαγωγή  στη  θεία  λατρεία,  Εκδόσεις  Μυγδονία,  Θεσσαλονίκη  1995,  σελ. 

109  και  117. 

9
 Κυριακού  Μελίρρυτου  Θεσσαλονικέα,  Χρονολογία  Ιστορική,  Εκ του Τυπογραφείου της Σχολής των αποίκων 

Ελλήνων εμπόρων,  Εν Οδησσώ  1836,  σελ. 25. 
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Γεννήσεως  του  Χριστού,  αντί  της  από  κοσμογονίας  που  ίσχυε  ως  τότε.  Ως  

Εκκλησιαστική  Πρωτοχρονιά   παρέμεινε  η  1η  Σεπτεμβρίου.  Υπάρχουν,  τρία  είδη  

χρονολογικής  αρίθμησης  με  Ινδικτίωνες : 1) η  Δυτική,  η  οποία  ονομάζεται  και  

αυτοκρατορική  και  καισαρική  που  αρχίζει  στις  24  Σεπτεμβρίου,  2)  η  Παπική  που  ξεκινά  

την  1η  Ιανουαρίου  και  3)  της  Κωνσταντινουπόλεως,  η  οποία  αρχίζει  την  πρώτη  του  

Σεπτέμβρη10. 

  Έντονο  ενδιαφέρον  παρουσιάζει  η  αναφορά  του  Διονυσίου  Μπιλάλη  Ανατολικιώτη  

ότι  πιθανότατα,  τουλάχιστον  κατά  τον  9ο  αιώνα,  την  1η  Σεπτεμβρίου  εορταζόταν  η  

γέννηση  του  Χριστού 11.  Σε  ένα  παλαιό  τυπικό  της  άγίας  Σοφίας  Κωνσταντινουπόλεως,  

σε  χειρόγραφο  του  9ου  αιώνα 12,  στην  1η Σεπτεμβρίου  στο  τρίτο  αντίφωνο  της  

λειτουργίας  ψάλλεται  το  έφύμνιο  «Σώσον  ημάς,  Υιέ  Θεού,  ο  εκ  παρθένου  τεχθείς,  

ψάλλοντάς  σοι  αλληλούια» το  οποίο  είναι  της  λειτουργίας  των  Χριστουγέννων  και  

ψάλλεται  στις  25  Δεκεμβρίου!  Επίσης  Την εποχή που πατριάρχης ήταν ο άγιος Φωτιος ο 

μέγας, στην λειτουργία που ο ίδιος χοροστατούσε στην  αγία  Σοφία  Κωνσταντινουπόλεως την 

1η σεπτεμβρίου, ανυμνούσαν την γέννησι του Κυρίου13. 

 Μετά  από  όλη  αυτή  την  πορεία  της  χρονολόγησης  και  διευθέτησης  του  

ημερολογίου  από  την  εποχή  της  ρωμαϊκής  κυριαρχίας  έως  και  σήμερα,  καθώς  και  η  

εξέλιξη  της  Ινδίκτου  από  περίοδο  φορολόγησης,  για  τη  συντήρηση  του  πολυδάπανου  

ρωμαϊκού  στρατού,  σε  έναρξη  του  έτους,  η  Εκκλησία  κατέληξε  να  ορίσει  ως  αρχή  του  

εκκλησιαστικού  έτους  την  α΄  Σεπτεμβρίου,  ημέρα,  παλαιότερα,  εορτασμού  έναρξης  του  

ενιαυτού.  Η  εορτή  της  Ινδίκτου  αν  και  δεν  ανήκει  στην  κατηγορία  των  μεγάλων  εορτών,  

βρίσκουμε  σε  αυτήν  στοιχεία  και  Δεσποτικής  και  Θεομητορικής,  αλλά  και  αγιολογικής  

εορτής14.   

 

 

                                                           
10

 Frederic  Schoell,  Ιστορική  Χρονολογία,  Εκ  της  τυπογραφίας  Ιωάννου  Σνεϊρέρου,  Βιέννη  1818,  σελ. 107. 

11
Διονυσίου  Μπιλάλη  Ανατολικιώτη,  εισήγηση:  «Λειτουργικαί  και  τυπολογικαί  συνέπειαι  της  διορθώσεως  του  

ημερολογίου»,  Πρακτικά  Η΄ Πανελληνίου  Λειτουργικού  Συμποσίου  Στελεχών  Ιερών  Μητροπόλεων,  Σειρά 

Ποιμαντική  Βιβλιοθήκη –15,  Βόλος, 18-20 Σεπτεμβρίου 2006, σελ. 453  

12
Πατμιακός  κώδικας  266,  Διάταξις  της  αρχαίας  Εκκλησιαστικής  ακολουθίας,  9

ος
  αι.  

13
 Διονυσίου  Μπιλάλη  Ανατολικιώτη,  «Εκκλησιολόγος» Πατρών,  17/12/2011 

14
 Παναγιώτη  Ι.  Σκαλτσή,  Εις  Καιρούς  και  Ενιαυτούς,  η  Ίνδικτος  ως  απαρχή  ενιαύσιος  και  εορτή  της  οικολογίας,  

εκδ.  Δέσποινα  Κυριακίδη,  Θεσσαλονίκη  2014,  σελ. 53. 
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1.1.3  Η  χρονολόγηση  του  ενιαυτού  με  βάση  την  α΄  Σεπτεμβρίου - Το  

εκκλησιαστικό  έτος. 

 

 Την  πρώτη  Σεπτεμβρίου  όρισε,  λοιπόν,  η  Εκκλησία,  από  πολύ  νωρίς,  ως  

εναρκτήρια  ημέρα  του  Εκκλησιαστικού  έτους  και  της  έδωσε  χριστιανικό  περιεχόμενο.  Με 

βάση το ηλιακό ημερολόγιο, το ιουλιανό, καθορίστηκαν οι χριστιανικές εορτές.  

 Πρωτίστως  τιμά  στις  23  Σεπτεμβρίου  -  παλαιά  έναρξη  του  έτους -  τη  Σύλληψη  

του  Τιμίου  Προδρόμου,  του  προσώπου  που  γεφυρώνει  την  Παλαιά  και  την  Καινή  

Διαθήκη.  Η  Σύλληψις  του  Ιωάννη  του  Προδρόμου  αποτελεί  και  το  πρώτο  γεγονός  της  

ευαγγελικής  ιστορίας. και σύλληψη του Ιησού Χριστού (Ευαγγελισμός της Θεοτόκου), 

σύμφωνα με την ευαγγελική διήγηση,  έξι  μήνες  μετά, στις 25 Μαρτίου. Αντίστοιχα η γέννηση 

του Προδρόμου ορίσθηκε στις 24 Ιουνίου και του Χριστού (τελικά) στις 25 Δεκεμβρίου, με 

προϋπόθεση τις ισημερίες και τα ηλιοστάσια και συμβολική ερμηνεία του λόγου του 

Προδρόμου για το Χριστό: «Εκείνον δει αυξάνειν, εμέ δει ελαττούσθαι» (Ιω. 3, 30). 

 Εν  μέρει  η  σειρά  των  δεσποτικών  και  κυρίως  των  θεομητορικών  εορτών  

ρυθμίζονται  με  βάση  το  νέο  έτος  της  23ης  ή  24ης  ή  αργότερα  της  1ης  Σεπτεμβρίου,  με  

πρώτη  εορτή  την  Γέννηση  της  Θεοτόκου  (8  Σεπτεμβρίου),  21  Νοεμβρίου  τα  Εισόδια  και  

στο  τέλος  του  έτους  η  Κοίμηση  της  Θεοτόκου  (15  Αυγούστου).  Χαρακτηριστικό  είναι  το  

γεγονός  ότι  η  ανάγνωση  του  ευαγγελίου  του  Λουκά,  που  αφηγείται  τα  πρώτα  γεγονότα  

της  ευαγγελικής  ιστορίας,  αρχίζει  τη  Δευτέρα  μετά  την  Κυριακή  μετά  την  Ύψωση,  από  

την  πρώτη,   δηλαδή,  Δευτέρα  του  «νέου  έτους»  (έτσι  γράφουν  οι  παλαιές  διατάξεις)15.  

Τα  κριτήρια,  δηλαδή,  είναι  πνευματικά  και  όχι  κοσμικά  ή  επιστημονικά16. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Ιωάννη  Φουντούλη,  Τα  ιουδαϊκά  και  ελληνορωμαϊκά  ημερολόγια  και  οι  χριστιανικές  εορτές,  Πρακτικά  ΣΤ΄ 

Πανελληνίου  Λειτουργικού  Συμποσίου  Στελεχών  Ιερών  Μητροπόλεων – Βόλος,  20 – 23  Σεπτεμβρίου  2004,  Σειρά  

Ποιμαντική  Βιβλιοθήκη  24,  Κλάδος  Εκδόσεων  της  Επικοινωνιακής  και  Μορφωτικής  Υπηρεσίας  της  Εκκλησίας  της  

Ελλάδος,  Αθήνα  2005,  σελ. 276-279. 
16

 πρωτ.  Γεώργιου Μεταλληνού  Ένθετο της εφημ. Ελευθεροτυπία “Ιστορικά”, τχ. 64, 4-1-2001, σελ.  34-37. 
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1.1.4  Θεολογικό  και  πνευματικό  νόημα  της  εορτής  της  Ινδίκτου 

 

 Για  τη  σημασία  του  εορτασμού  αυτής  της  ημέρας,  ο  Άγιος  Νικόδημος  ο  

Αγιορείτης  γράφει  στο  Συναξαριστή  του17: 

 Πρέπει να ηξεύρωμεν, αδελφοί, ότι η του Θεού αγία Εκκλησία εορτάζει σήμερον την 

Ινδικτιώνα, δια τρία αίτια. Πρώτον, επειδή και αυτή είναι αρχή του χρόνου. Δια τούτο και κοντά 

εις τους παλαιούς Ρωμάνους πολλά ετιμάτο αυτή εξ αρχαίων χρόνων. Ινδικτιών δε κατά την 

ρωμαϊκήν, ήτοι λατινικήν γλώσσαν, θέλει να ειπή ορισμός. Και δεύτερον εορτάζει ταύτην η 

Εκκλησία, επειδή και κατά την σημερινήν ημέραν, επήγεν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μέσα εις 

την Συναγωγήν των Ιουδαίων, και εδόθη εις αυτόν το Βιβλίον του Προφήτου Ησαΐου, καθώς 

γράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς (Λουκ. δ´). Το οποίον Βιβλίον ανοίξας ο Κύριος, ω του θαύματος! 

ευθύς εύρε τον τόπον εκείνον, ήτοι την αρχήν του εξηκοστού πρώτου κεφαλαίου του Ησαΐου, εις 

το οποίον είναι γεγραμμένον δια λόγου του τα λόγια ταύτα· «Πνεύμα Κυρίου επ  εμέ, ου ένεκεν 

έχρισέ με, ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με, ιάσασθαι τους συντετριμμένους την καρδίαν, 

κηρύξαι αιχμαλώτοις άφεσιν και τυφλοίς ανάβλεψιν, αποστείλαι τεθραυσμένους εν αφέσει, 

κηρύξαι ενιαυτόν Κυρίου δεκτόν». Αφ  ου δε ανέγνωσεν ο Κύριος τα περί αυτού λόγια ταύτα, 

εσφάλισε το Βιβλίον και το έδωκεν εις τον υπηρέτην. Έπειτα καθίσας, είπεν εις τον λαόν «ότι 

σήμερον ετελειώθησαν οι λόγοι της Προφητείας ταύτης εις τα εδικά σας αυτία». Όθεν ο λαός 

ταύτα ακούων, εθαύμαζε δια τα χαριτωμένα λόγια, οπού εύγαινον εκ του στόματός του, ως 

τούτο γράφει ο αυτός Ευαγγελιστής Λουκάς. 

 Είναι δε και τρίτη αιτία, δια την οποίαν η Εκκλησία του Χριστού κάμνει σήμερον 

ενθύμησιν της Ινδίκτου, και εορτάζει την αρχήν του νέου χρόνου· ήγουν, ίνα δια μέσου της 

υμνωδίας και ικεσίας, οπού προσφέρομεν εις τον Θεόν εν τη εορτή ταύτη, γένη ο Θεός ίλεως εις 

ημάς, και ευλογήση τον νέον χρόνον, και χαρίση τούτον εις ημάς ευτυχή και γεμάτον από όλα τα 

σωματικά αγαθά. Και ίνα φωτίση τας διανοίας μας, εις το να περάσωμεν όλον τον χρόνον 

καθαρώς και με αγαθήν συνείδησιν, και εις το να ευαρεστήσωμεν τω Θεώ, με την φύλαξιν των 

εντολών του. Και ούτω να τύχωμεν των εν Ουρανοίς αιωνίων αγαθών. 

 Σύμφωνα,  λοιπόν,  με  τη  διδασκαλία  του  Αγίου  Νικοδήμου  του  Αγιορείτου,  η  

                                                           
17

 Αγίου  Νικοδήμου  του  Αγιορείτου ,  Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού / Πάλαι μεν ελληνιστί 

συγγραφείς υπό Μαυρικίου, διακόνου της Μεγάλης Εκκλησίας, τω δε 1819 το δεύτερον μεταφρασθείς αμέσως εκ του 

ελληνικού χειρογράφου Συναξαριστού και μεθ' όσης πλείστης επιμελείας ανακαθαρθείς, διορθωθείς, πλατυνθείς, 

αναπληρωθείς, σαφηνισθείς, υποσημειώσεσι διαφόροις καταγλαϊσθείς, υπό του εν μακαρία τη λήξει Νικοδήμου 

Αγιορείτου,  Εκ του Τυπογραφείου Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως,  Αθήνα  1868,  σελ. 1-3. 
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Ορθόδοξη  Εκκλησία  μας  εορτάζει  την  Ινδικτίωνα  για  τρεις  λόγους : 

1. Επειδή  είναι  η  αρχή  του  χρόνου  

 Ο  Άγιος  Νικόδημος  αναφέρει  ότι  ο  Σεπτέμβριος  θεωρείται  ως  αρχή  του  έτους  

διότι  κυρίως  το  μήνα  αυτό  η  γη  σταματά  μεν  να  γεννά  καρπούς  αλλά  προετοιμάζεται  

για  νέο  κύκλο  βλάστησης.  Το  Σεπτέμβριο  γίνεται  η  φθινοπωρινή  Ισημερία  και  το  κλίμα  

είναι  κατάλληλο  να  ξεκινήσει  να  καλλιεργηθεί  η  γη  εκ  νέου.  Αρχίζει  νέος  κύκλος  

βλάστησης  με  τη  βοήθεια  και  των  πρώτων  βροχοπτώσεων.  Οι  Χριστιανοί  από  τα  πρώτα  

χρόνια  συνήθιζαν  να  αποδίδουν  ευχαριστίες  στο  Θεό  για  την  αρχή  της  παραγωγικής  

περιόδου,  κάτι  που  έκαναν  και  οι  Ιουδαίοι  την  πρώτη  μέρα  του  έβδομου  ιουδαϊκού  

μηνός, αρχές  Σεπτεμβρίου,  όποτε  και  τελούσαν  την  εορτή  της  Νεομηνίας  η  των  

Σαλπίγγων,  σύμφωνα  με  τις  εντολές  του  Μωσαϊκού  Νόμου. 

 2.  Επειδή  κατά  την  σημερινή  μέρα  πήγε  ο  Κύριος  στη  συναγωγή  των  Ιουδαίων  

και  του  δόθηκε  το  βιβλίο  του  Προφήτη  Ησαία  (Λουκ.  δ ),   για  να  διαβάσει  και  

ανοίγοντάς  το  βρέθηκε  ο  Κύριος  στο  61ο  κεφάλαιο  του  Ησαία,  όπου  αναφέρονται  τα  

εξής : “Πνεύμα Κυρίου επ  εμέ, ου ένεκεν έχρισε με. ευαγγελίσασθαι πτωχοίς...” .  Αφού  ο  

Χριστός  διάβασε  τα  λόγια  αυτά,  έκλεισε  το  βιβλίο  και  το  έδωσε  στον  υπηρέτη.  Έπειτα  

κάθισε  και  είπε  στο  λαό:  «ότι σήμερον ετελειώθησαν οι λόγοι της Προφητείας ταύτης εις τα 

εδικά σας αυτία».  Στο  Συναξαριστή   σημειώνεται  ότι  το  περιστατικό  συνέβη  κατά  το  

δεύτερο  έτος  του  κηρύγματος  του  Χριστού  μετά  το  θαύμα  του  στον  γάμο  της  Κανά  και  

την  συνομιλία  του  με  τη  Σαμαρείτιδα  στο  φρέαρ,  στη  συναγωγή  της  Ναζαρέτ18.  Με  αυτό  

το  γεγονός,  ο  Χριστός  θέλησε  να  εγκαινιάσει  μία  νέα  εποχή  για  τον  άνθρωπο  με  την  

παρουσία  του  στη  γη  και  να  ανακεφαλαιώσει  τον  αισθητό  κόσμο  και  το  Νόμο. 

 3.  Με  τον  εορτασμό  της  Ινδίκτου  η  Εκκλησία  εορτάζει  την  αρχή  του  νέου  έτους,  

μέσω  των  ύμνων  και  της  ικεσίας  που  προσφέρουμε  στον  Θεό,  ώστε  να  ευλογήσει  το  νέο  

έτος  και  να  χαρίσει  ευτυχία  και  αγαθά,  να  φωτίσει  τη  διάνοιά  μας  ώστε  να  περάσουμε  

το  νέο  έτος  με  αγαθή  συνείδηση  και  τηρώντας  τις  εντολές  του  και  έτσι  να  κερδίσουμε  

τα  αιώνια  ουράνια  αγαθά. 

 Συνοψίζοντας,  αλλά  και  συνδυάζοντας  τους  τρεις  παραπάνω  λόγους  για  τους  

οποίους  εορτάζει  η  Εκκλησία  μας  την  εορτή  της  Ινδίκτου,  θα  λέγαμε  ότι  η  αρχή  του  

Σεπτεμβρίου  συμβολίζει  την  αναγέννηση  της  φύσης  και  την  αναζωογόννηση  ολόκληρης  

της  φύσης.  Η  αναγέννηση  αυτή  σηματοδοτεί  και  την  συντήρηση  και  επιβίωση  του  

ανθρώπου,  καθώς  ο  τελευταίος  καλλιεργεί  και  γεύεται  τους  καρπούς  της  γης  και  της  
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 ο.π.,  σελ. 3. 
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φύσης  όλης.  Την  ίδια  ευλογία  λαμβάνει  και  με  τον  ερχομό  του  Χριστού.  Ο  Κύριος  με  την  

παρουσία  του  στη  Γη  και  την  δήλωσή  του  ότι  εκπληρώθηκαν  οι  Γραφές,  σηματοδοτεί  

μία  νέα  αρχή  στον  κόσμο  και  μία  αναζωογόνηση  της  φύσης  του  ανθρώπου.  Αυτά  τα  

γεγονότα  δεν  τα  παραγνωρίζει  η  Εκκλησία,  αντίθετα  να  εορτάζει  με  κάθε  λαμπρότητα  

και  χαρά  καθιερώνοντας  την  πρώτη  Σεπτεμβρίου  ημέρα  ανάμνησής  τους  και  δοξολογίας  

προς  τον  Κύριο  για  τα  φυσικά  αλλά  και  τα  πνευματικά  αγαθά  που  μας  δίνει  

γενναιόδωρα.      

 Ο  Ιωάννης  ο  Χρυσόστομος  ξεκινάει  την  ομιλία  του  «Εις  την  Αρχήν  της  Ινδίκτου»19  

με  τα  παρακάτω  λόγια:  «Θαυμασταί  των  Ορθοδόξων  αι  πανηγύρεις,  φαιδραί  των  

Μαρτύρων  αι  Μνήμαι,  ανεπαίσχυντε  των  ευσεβών  αι  ευωχίαι.  Ου  σεβόμεθα  χρόνον  τον  

αστάτως  κινούμενον,  ου  εορτάζομεν  ενιαυτόν  την  της  ανθρώπων  ζωής  δαπάνην,  ου  

προσκυνούμεν  αιώνα,  τον  εις  φθοράν  ημάς  έλκοντα,  ου  λατρεύομεν  τη  κτίση,  πάντα  

σύνδουλα  γαρ  ταύτα». 

 Στο  ευαγγέλιο  της  εορτής  της  Ινδίκτου  αναφέρεται  «…Σήμερον  πεπλήρωται  η  

Γραφή  αύτη  εν  τοις  ωσίν  υμών»   (Λουκ. 4,21).  Με  το  ίδιο  χρονικό  επίρρημα  επενδύονται  

σπουδαίοι  ύμνοι  της  Εκκλησίας  μας  όπως   «Σήμερον  το  κατά  του  Χριστού,  πονηρόν  

συνήχθη   συνέδριον»,  «Σήμερον  κρεμάται   επί   ξύλου»,  «Σήμερον  γεννάται  εκ  Παρθένου».  

Το  Σήμερον  αυτό  δεν  ειπώθηκε  από  τον  Χριστό  με  την  κυριολεκτική  σημασία  του,  αλλά  

δηλώνει  το  σήμερα  του  Άκτιστου  Θεού,  στην  ουσία,  το  νυν  και  αεί.  Ο  χρόνος  άλλωστε  

δεν  προϋπήρχε  του  Θεού,  αλλά  είναι  κτίση  Αυτού  «εκ  του  μηδενός»,  καθώς  ο  Θεός  είναι  

«ο  την  του  χρόνου  φύσιν  κατασκευάσας»20.  Αυτός  είναι  ο  «Ενιαυτός  Κυρίου  δεκτός»   

(Λουκ. 4,19).  Η  Εκκλησία,  αναφέρει  ο  Ιωάννης  Φουντούλης,  όταν  γιορτάζει  τα  

περισσότερο  η  λιγότερο  σημαντικά  γεγονότα  της  σωτηρίας  μας  δεν  τα  θυμάται  απλώς,  

αλλά  τα  ξαναζεί  ως  παρόντα,  όπως  ακριβώς  όλα  για  τον  Θεό  είναι  παρόντα,  είτε  έγιναν  

στο  παρελθόν,  είτε  γίνονται  τώρα  η  θα  γίνουν  στο  μέλλον21.  Ο  άγιος  Γρηγόριος  ο  

Θεολόγος  προσδιορίζει  τη  σχετικότητα  του  χρόνου,  αφού  τον  ορίζει  ως  «το  κινήσει  τινί  

                                                           
19

 J.P. Migne  PG 59,  σελ. 673. 

20
 J.P. Migne,  PG 38,   του  εν  αγίοις  πατρός  ημών  Γρηγορίου  του  Θεολόγου  Αρχιεπισκόπου  Κωνσταντινουπόλεως  

τα  ευρισκόμενα  πάντα,  Τόμος    του  Patrologiae cursus completus: series graeca. Seu Bibliotheca universalis, integra, 

uniformis, commoda, oeconomica, omnium SS. patrum, doctorum scriptorumque ecclesiasticorum...qui ab aevo 

apostolico ad...concilii Florentini (ann. 1439)...,  ,  1838,   Διάλογος  Γ’ ,   σελ. 1000. 

21
 Ιωάννη  Φουντούλη,  Λειτουργική  Α’,  Εισαγωγή  στη  θεία  λατρεία,  Εκδόσεις  Μυγδονία,  Θεσσαλονίκη  1995,  σελ. 

113-114.  
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μεριζόμενον  και  μετρούμενον»22.  Ο  Θεός  δημιουργεί  το  χρόνο  ως  των  «πάντων  ποιητής,  

των  τε  αιώνων  και  πάντων  των  όντων»  (Ι. Δαμασκηνός).  Η  Εκκλησία   αντιλαμβάνεται  τον  

χρόνο  με  εσχατολογική  προοπτική.  O  χρόνος  είναι  όργανο   του  Θεού  για  να  φανερωθεί  

στον  άνθρωπο  και  να  πραγματοποιηθεί  η σωτηρία  του  ανθρώπου  ως  μέρος  της  θείας 

οικονομίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

Γρηγορίου  Ναζιανζηνού,  Λόγος κθ΄. Θεολογικός Γ',  Περὶ Υιού.  

https://el.wikisource.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AD%CE%B1%CF%82:%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B6%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄  -  Αγιολογικό 

 

1.2.1  Αγιολογία – Συναξάριον  της  α΄   Σεπτεμβρίου 

 

 

 Πρώτη  Σεπτεμβρίου!  Αρχή  της  Ινδίκτου   ήτοι  του  Νέου  Έτους   και  μνήμη  του  οσίου  

Πατρός  ημών  Συμεών  του  Στυλίτου   και  η  Σύναξις  της  υπεραγίας  Θεοτόκου  των  Μιασηνών  

και  του  αγίου  Μάρτυρος  Αειθαλά  και  των  αγίων  τεσσαράκοντα  Γυναικών,  και  Αμμούν  

διακόνου,  και  διδασκάλου  αυτών  και   των  αγίων  Μαρτύρων  Καλλίστης,  Ευόδου  και  

Ερμογένους  των  αυταδέλφων  και  μνήμη  του  δικαίου  Ιησού  του  Ναυή  και  ανάμνησις  του  

μεγάλου  Εμπρησμού.  

  Οι  παραπάνω  εορτές,  επέτειοι  και  μνήμες  αγίων    αναφέρονται  στο  Μέγα  

Ωρολόγιον  του  185123.  ‘Εκτοτε  έχουν  προστεθεί  στο  αγιολόγιο  της  ημέρας  οι  παρακάτω  

μνήμες  αγίων:  Οσίας  Μάρθας,  οσίας  Ευανθίας,  οσίου  Μελετίου,  οσίου  Νικολάου,  Αγγελή  

Νεομάρτυρα,  Συμεών  του  Λεσβίου  και  οσίου  Αντωνίου.  Επίσης  μαζί  με  τους  αγίους  

Καλλίστη  και  Εύοδο  και  Ερμογένους  πρέπει  να  προστεθεί  και  η  αγία  Αγαθοκλεία. 

  Θα  σταθούμε  στους  σημαντικότερους,  όσο  δόκιμος  και  αποδεκτός  μπορεί  να  είναι  

ο  όρος,  αγίους  και  γεγονότα  των  οποίων  η  μνήμη  τιμάται  την  α΄   του  Σεπτεμβρίου.         

 

Ο  όσιος  Συμεών,  ο  στυλίτης 

 Αναλυτικά  εκτός  από  την  αρχή  της  Ινδίκτου,  για  την  οποία  έγινε  εκτενής  

αναφορά  στα  προηγούμενα  κεφάλαια,  εορτάζουμε  τη  μνήμη  του  οσίου  πατρός  ημών  

Συμεών  του  Στυλίτου  του  εν  τη  Μάνδρα,  του  επιλεγομένου  Παλαιού.  Ο  όσιος  Συμεών,  ο  

στυλίτης24,  (ο  πρεσβύτερος  η  «ο  εν  τη  μάνδρα»)  γεννήθηκε  γύρω  στα  389  στο  χωριό  

Σισάν,  στα  όρια  Συρίας  και  Κιλικίας.  Από  νεαρή  ηλικία,  περίπου  14  ετών,  ακολούθησε  το  

μοναστικό  βίο,  ξεκινώντας  από  ένα  μοναστήρι  στο  χωριό  Τελεδάν  και  αργότερα  ως  

                                                           
23

 Βαρθολομαίου  Κουτλουμουσιανού  του  Ίμβριου,  Ωρολόγιον  το  Μέγα  περιέχον  άπασαν  την  ανήκουσαν  αυτώ  

ακολουθίαν,  κατά  την  τάξιν  της  ανατολικής  του  Χριστού  Εκκλησίας,  και  εξαιρέτως  των  υποκειμενων  αυτή  

ευαγών  μοναστηριων,  Ελληνικό  Τυπογραφείο  ο  Φοίνιξ,  Βενετία  1851,  σελ. 163. 

24
 Για  αναλυτικό  βίο  του  οσίου  βλ.  Migne  PG82,  1464D – 1484C,  Θεοδωρήτου  Κύρου,  Φιλόθεος  Ιστορία.  Επίσης  

Ιερομονάχου  Μακαρίου  Σιμωνοπετρίτου,  Νέος  Συναξαριστής  της  Ορθοδόξου  Εκκλησίας  Τόμος  Α΄,  Ορμυλία,  Ι.Μ.  

Σίμωνος  Πέτρας  2001,  σελ. 3-8  και   Ματθαίου  Λάγγη  επισκόπου  Οινόης,  Ο  Μέγας  Συναξαριστής  της  Ορθοδόξου  

Εκκλησίας,  Τόμος  Θ΄,  έκδοσις  έκτη,  Αθήναι  2000,  σελ. 28-47.   
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ασκητής  σε  διάφορους  τόπους  της  Συρίας.  Τελικά  κατέληξε  σε  ένα  λόφο  περιορισμένος  

σε  μία  μικρή  μάνδρα.  Θεωρείται  ο  πρώτος  γνωστός  μοναχός  που  ασκήτεψε  πάνω  σε  

στύλο. Κοιμήθηκε  το  459  και  κηδεύτηκε  στην  Αντιόχεια  από  τον  πατριάρχη  της  

Αντιόχειας,  Μαρτύριο.  Πληροφορίες  για  το  βίο  και  το  έργο  του  μας  δίνουν  ο  

Θεοδώρητος  Κύρρου25  σε  σχετικά  αποσπάσματα  στην  «Φιλόθεο  Ιστορία»  του  και  ο  

μαθητής  του  Αντώνιος  στον  βίο  που  έγραψε  για  τον  άγιο26.  

 

Απολυτίκιο. Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε. 

Ως στήλην θεόγραφον, των Ιερών αρετών, του βίου σου έλιπες, τας αναβάσεις ημίν, Συμεών 

παμμακάριστε, συ γαρ επί του στύλου, ως πυρσός διαλάμπων, έλκεις ημάς χαμόθεν, της ζωήν 

Ουρανίαν, τον τρόπον της ευδρομίας, φαίνων τοις έργοις σου. 

 

Κοντάκιον. Ήχος β’  Αυτόμελον. 

Τα άνω ζητών, τοις κάτω συναπτόμενος, και άρμα πυρός, τον στύλον εργασάμενος, δι' αυτού 

συνόμιλος, των Αγγέλων γέγονας Όσιε, συν αυτοίς Χριστώ τω Θεώ, πρεσβεύων απαύστως 

υπέρ πάντων ημών. 

 

Το  θαύμα  της  Θεοτόκου  στη  Μονή  των  Μιασηνών 

  Επίσης  εορτάζεται  το  θαύμα  της  Θεοτόκου  στη  Μονή  των  Μιασηνών,  κατά  το  

οποίο  η  εικόνα  της  Παναγίας  της  Μονής  των  Μιασηνών, κατά  την  περίοδο  της  

Εικονομαχίας,  ρίχτηκε  στη  λίμνη  Ζαγουρού  για  να  μη  την  καταστρέψουν  οι  εικονομάχοι.  

Μετά  από  χρόνια,  αναδύθηκε  άσπιλη  μέσα  από  τα  νερά  της  λίμνης  θαυματουργικά. 

 

Απολυτίκιο. Ήχος βαρύς. 

Χαίρε Κεχαριτωμένη, Θεοτόκε Παρθένε, λιμήν και προστασία του γένους των ανθρώπων εκ 

σου γαρ εσαρκώθη ο Λυτρωτής του κόσμου. Όθεν και χαρίτων ηγλάισας τω φέγγει, την σην 

λαμπράν Εικόνα Μιασηνών τη Μάνδρα, ταύτην γαρ θαυμασίως, εξ υδάτων βυθού και αύθις 

ημιν δεδώρησαι. 

 

 

                                                           
25

 Θεοδωρίτου  Κύρρου,  Φιλόθεος  Ιστορία  η  Ασκητική  Πολιτεία  (Historia Religiosa),  6t.  Συμεώνης  ο  Παλαιός. 

26
 Γερασίμου  Μικρογιαννανίτη  μοναχού,  Ακολουθία  του  Οσίου  και  Θεοφόρου  Πατρός  ημών  Συμεών  του  

Στυλίτου,  Άγιον  Όρος. 
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Ήχος γ'. Η Παρθένος σήμερον. 

Ο αρρήτω σύμπαντα, δημιουργήσας σοφία, και καιρούς ο θέμενος, εν τη αυτού εξουσία, 

δώρησαι, τω φιλοχρίστω λαώ σου νίκας, έτους δε, τας τε εισόδους και τας εξόδους, 

ευλογήσαις κατευθύνων, ημών τα έργα προς θείον σου θέλημα. 

 

Κοντάκιον. Ήχος δ’. Επεφάνης σήμερον. 

Ανεφάνη Άχραντε εκ των υδάτων, η Εικών η πάντιμος, της παναγίας σου Μορφής, καθάπερ 

κρήνη καλλίροος, τα των θαυμάτων προχέουσα νάματα. 

 

Μεγαλυνάριον. 

Χάρις προμηθείας σου δαψιλής, πρόεισιν ως δρόσος, εξ Εικόνος σου της σεπτής· όθεν τη ση 

δόξη, Μιασηνών η Μάνδρα, λαμπρύνεται Παρθένε, και μεγαλύνει σε. 

 

Οι  σαράντα  Παρθένες 

 Αυτή  την  ημέρα  εορτάζουμε  και  τη  μνήμη  των  αγίων  τεσσαράκοντα  Γυναικών,  

και  Αμμούν  διακόνου.  Οι  αγίες  σαράντα  παρθένες  και  ασκήτριες,  οι  οποίες  εορτάζονται  

ιδιαιτέρως  στον  Ελλαδικό  χώρο,  είναι  οι 27:  Αδαμαντίνη, Καλλιρόη, Χαρίκλεια, Πηνελόπη, 

Κλειώ , Θάλεια, Μαριάνθη, Ευτέρπη, Τερψιχόρη, Ουρανία, Κλεονίκη, Σαπφώ, Ερατώ, Πολύμνια, 

Δωδώνη, Αθηνά, Τρωάδα,  Κλεοπάτρα, Κοραλία, Καλλίστη, Θεονόη, Θεανώ, Ασπασία, 

Πολυνίκη, Διόνη, Θεοφάνη, Ερασμία, Ερμηνεία, Αφροδίτη, Μαργαρίτα, Αντιγόνη, Πανδώρα, 

Χάιδω, Λάμπρω,  Μόσχω,  Αρηβοΐα, Θεονύμφη, Ακριβή, Μελπομένη, Ελπινίκη και Αμμούν ο 

διδάσκαλος αυτών28. 

 

 Ο Αμμούν η Άμμων ήταν Διάκονος στην Αδριανούπολη της Θράκης και διδάσκαλος 40 

ασκητριών παρθένων. Αυτόν λοιπόν, ο ηγεμόνας της Αδριανούπολης Βάβδος, επειδή δεν 

                                                           
27

 Τα  ονόματα  που  έχουν  διασωθεί  στο  αρχαίο  μαρτύριο  (βλ.  Bibliotheca  Hagiographica  Graeca  2280-2281)  

είναι  τα :  Λαυρεντία  η  διάκονος,  Κελσίνα,  Θεοκτίστη  (ή  Θεόκλεια),  Δωροθέα,  Ευτυχιανή,  Θέκλα,  Αρισταινέτη,  

Φιλαδέλφη,  Μαρία,  Βερονίκη,  Ευλαλία  (ή  Ευθυμία),  Λαμπροτάτη,  Ευφημία,  Θεοδώρα,  Θεοδότη,  Τετεσία,  

Ακυλίνα,  Θεοδούλη,  Απλοδώρα,  Λαμπαδία,  Προκοπία,  Παύλα,  Ιουλιάνα,  Αμπλιανή,  Περσίς,  Πολυνίκη,  Μαύρα,  

Γρηγορία,  Κυρία  (ή  Κυριαίνη),  Βάσσα,  Καλλινίκη,  Βαρβάρα,  Κυριακή,  Αγαθονίκη,  Ιούστα,  Ειρήνη,  Ματρώνα  (ή  

Αγαθονίκη),  Τιμοθέα,  Τατιανή,  Άννα  (ή  Ανθούσα).   

28
 πρωτ.  Κωνσταντίνου  Πλατανίτη,  Εορτολόγιον  της  Ορθοδόξου  Εκκλησίας,  Αποστολική  Διακονία,  Αθήνα  1997,  

σελ.  23. 
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δεχόταν να θυσιάσει στα είδωλα, παρέπεμψε μαζί με τις 40 μαθήτριές του στον Λικίνιο τον 

άρχοντα της Θράκης. Αυτός, αφού τις βασάνισε σκληρά, τις μεν πρώτες δέκα έκαψε ζωντανές, 

τις δε επόμενες οκτώ αποκεφάλισε, τις επόμενες δέκα σκότωσε με ξίφος, αφού τις χτύπησε 

στο στόμα και την καρδιά και τις υπόλοιπες δώδεκα θανάτωσε με μαχαίρια και πυρακτωμένα 

σίδερα στο στόμα. Τον δε Αμμούν θανάτωσε, αφού του έβαλε πυρακτωμένη καλύπτρα στο 

κεφάλι (άλλοι αναφέρουν ότι, κατόπιν τον αποκεφάλισε). Όσον άφορα δε τα ονόματα των 40 

Αγίων Παρθένων, τα παραθέτουμε με επιφύλαξη, διότι ορισμένα απ' αυτά π.χ. Χάιδω, Λάμπρω 

κ.λ.π. ανήκουν σε ονομασίες μεταγενεστέρων αιώνων (16ου-18ου) και όχι σ' αυτές των 

πρώτων αιώνων μ.Χ. που μαρτύρησαν οι Αγίες. 

 

Ο Δίκαιος Ιησούς 

   Ο Δίκαιος Ιησούς γιος του Ναυή  ήταν Εβραίος, γιος του Ναυή, από τη φυλή Εφραίμ και 

διάδοχος του Μωυσή του προφήτη. Ο Ιησούς, ονομαζόταν πρώτα Αυσής. Στάλθηκε από τον 

Μωυσή να κατασκοπεύσει τη γη Χαναάν και όταν επέστρεψε ανέλαβε μετά τον θάνατο του 

Μωυσή την αρχηγία του λαού, που τον οδήγησε μαζί με την κιβωτό στην Παλαιστίνη, αφού 

πέρασε τον Ιορδάνη και συνέτριψε τους αλλόφυλους στα τείχη της Ιεριχώ (Ιησ. ι’, 12). Όταν 

κατέλαβε την Παλαιστίνη και τη μοίρασε στους Ισραηλίτες, τους οποίους κυβέρνησε 27 

χρόνια, απεβίωσε ειρηνικά 110 χρονών. 

  

Ο Όσιος Μελέτιος ο νέος  

Ο Όσιος Μελέτιος ο νέος που ασκήτευσε στο όρος της Μυουπόλεως  γεννήθηκε κατά το 

έτος 1035 στο χωριό Μουταλάσκη της Καππαδοκίας. Οι γονείς του ήταν πολύ ενάρετοι και 

ονομάζονταν Ιωάννης και Σοφία. Φυσικά, σύμφωνα με τα Ιερά πιστεύω τους μεγάλωσαν και 

το παιδί τους τον Μελέτιο. Αυτός, όταν μεγάλωσε ήλθε στην Ελλάδα επί Αλεξίου του Κομνηνού 

στη Μονή των Ταξιαρχών την λεγόμενη του Συμβόλου, την μετέπειτα επονομασθείσα του 

οσίου Μελετίου.  Εκεί αφού έλαμψε δια της πνευματικής του ασκήσεως, απεβίωσε ειρηνικά το 

110529.  

  

Ο Όσιος Νικόλαος που ασκήτεψε στην Κρήτη 

 Για τον Όσιο αυτό δεν βρίσκουμε καμιά πληροφορία για τη ζωή του. Ξέρουμε μόνο ότι 

                                                           
29

 Για  τον  βίο  του  αγίου  βλ.  Αρχιεπισκόπου  Αθηνών  Χρυσοστόμου  Παπαδόπουλου,  Ο  όσιος  Μελέτιος  ο  Νέος  

(περ.  1035 – 1105),  περιοδικό  Θεολογία,  Ιερά  Σύνοδος  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος,  Αθήνα  1935,  τεύχος  ΙΓ΄,  σελ. 

97 – 125. 
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ασκήτεψε στο Φαράγγι Κουρταλιώτη της επαρχίας Αγίου Βασιλείου της Κρήτης το 1670, και 

ότι υπάρχει μόνο Ακολουθία του, που εκδόθηκε στην Αθήνα το 187930. 

 

Ο Άγιος Αγγελής ο Νεομάρτυρας  

  Ο Άγιος Αγγελής ο Νεομάρτυρας  μαρτύρησε στην Κωνσταντινούπολη31. 

 Χρυσοχόος στο επάγγελμα ο Αγγελής, κάποτε διασκέδαζε στην Κωνσταντινούπολη με 

γνώριμους εξωμότες χριστιανούς. Και χάριν αστείου, φόρεσε στο κεφάλι του τούρκικο σαρίκι. 

Οι Τούρκοι, θεώρησαν αυτή την ενέργειά του σαν άρνηση της χριστιανικής θρησκείας και 

αποδοχή του μουσουλμανισμού. Γι' αυτό και τον πίεζαν να εξισλαμιστεί. Ο μάρτυρας 

απέκρουσε με αποστροφή τις δελεαστικές προτάσεις των Τούρκων και δέχτηκε για την αγάπη 

του Χριστού το μαρτύριο, χωρίς να υπολογίσει τη γυναίκα του και τα έξι παιδιά του. Είπε 

μάλιστα στον Βεζίρη, " Ότι θέλεις κάμε, δέρνε, κόβε, σφάζε, κάψε με στη φωτιά, ρίξε με στα 

θηρία, πνίξε με στη θάλασσα, και ότι μπορείς κάμε σ' αυτό το πήλινο σώμα μου, εγώ τον 

Χριστό μου δεν αρνούμαι, εγώ την πίστη μου δεν αλλάζω, εγώ Τούρκος δεν γίνομαι". Έτσι στις 

1 Σεπτεμβρίου 1680 μπροστά στο παλάτι, κοντά στην Αγία Σοφία, τον αποκεφάλισαν και 

δέχτηκε το στεφάνι του μαρτυρίου. Το λείψανο του αγοράστηκε από τους χριστιανούς, αντί 

300 γροσιών, που το ενταφίασαν στο Μοναστήρι της νήσου Πρώτης. 

 

 Μνήμη του μεγάλου εμπρησμού στην Κωνσταντινούπολη,  ο  οποίος  συνέβη  στα 

χρόνια του βασιλιά Λέοντα του μεγάλου, του επονομαζόμενου  Μακέλλη. Τότε πυρπολήθηκε 

το μεγαλύτερο μέρος της Κωνσταντινούπολης για επτά ημέρες.  

  

Η  εικόνα  της  Θεοτόκου  η  «Παμμακάριστος» 

  Επίσης,  αυτή  την  ημέρα  εορτάζει  η  σεπτή  εικόνα  της  Θεοτόκου  της  εν  τω  

Πατριαρχικώ  ναώ  του  Αγίου  Γεωργίου  κατατεθειμένης  και  επιλεγομένης  της  

«Παμμακαρίστου»32,  έπειτα  από  πατριαρχική  και  συνοδική  απόφαση,  τον  Αύγουστο  του  

                                                           
30

 Μουσικά  μέλη  του  οσίου  έχει  μελοποιήσει  πρόσφατα  ο  Εμμανουήλ  Σουργιαδάκης.  Βλ.  Εμμανουήλ  

Σουργιαδάκη,  Κρητικόν  Δοξαστάριον,  Ηράκλειο  Κρήτης  1994,  σελ. 1-6.  Επίσης  βλ.  Ιερομονάχου  Μακαρίου  

Σιμωνοπετρίτου,  Νέος  Συναξαριστής,  σελ. 16. 

31
 Βλ.  Ιερομονάχου  Μακαρίου  Σιμωνοπετρίτου,  Νέος  Συναξαριστής,  σελ. 17-18. 

32 Σημ.  Ακολουθία  της  Θεοτόκου  «Παμμακαρίστου»  έχει  εκδόσει   η  αδελφότητα  των  οφφικιάλων  του  

οικουμ  Πατριαρχείου  «Παναγία  η  Παμμακάριστος»,  Πατριαρχικό  Τυπογραφείο,  Κωνσταντινούπολη  1905.   
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1904,  όποτε  και  συντάχθηκε  η  αντίστοιχη  ακολουθία33.   

 Παρακάτω  παρουσιάζουμε  μία  σειρά  άλλων  αγίων  ή  εορτών  τους  οποίους  

εορτάζει  η  Εκκλησία  την  1η  Σεπτεμβρίου: 

 -Οσία Μάρθα μητέρα του οσίου Συμεών 

 -Οσία Ευανθία 

 -Άγιος Εύοδος, Καλλίστη, Αγαθόκλεια και Ερμογένης 

 -Οσία Χάιδω εκ Στανού Χαλκιδικής34. 

 -Ο όσιος Αντώνιος «ο εν Αγυία» 

 -Ο όσιος Συμεών , ο Λέσβιος, Στυλίτης35 

 -Σύναξη της Παναγίας της Κατοπολιανής στην Τήνο 

 -Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Γεθσημανή εν Ρωσία  

 -Μνήμη  της  Οσίας  μητρός  ημών  Μάρθας  της  μητρός  του  Αγίου  Συμεών36. 

 -Η  Οσία  Ευανθία  εν  ειρήνη  τελειούται37. 

 -Μνήμη  των  Αγίων  Μαρτύρων  και  αυταδέλφων  Ευόδου,  Καλλίστης  και  

Ερμογένους.  Αυτοί  οι  άγιοι  ήταν  σύμφωνα  με  το  Συναξαριστή  αδελφοί  κατά  σάρκα.  

Ήταν  Έλληνες  οι  οποίοι  βαπτίστηκαν  Χριστιανοί  και  αφού  παρουσιάστηκαν  στον  τοπικό  

άρχοντα  ομολόγησαν  την  πίστη  τους  στον  Χριστό.  Για  την  πίστη  τους  αυτή  

εμαρτύρησαν  δια  ξίφους  θάνατον  και  απήλθον  στεφανηφόροι  εις  τα  Ουράνια38. 

                                                           
33 Αθανάσιου  Δ. Πάλιουρα,  Τα  βυζαντινά  μνημεία  και  το  Οικουμενικό  Πατριαρχείο,  Τζαφέρης,  Αθήνα  1990,  

σελ. 26. 

34 Βλ.  αρχιμανδρίτη  Χρυσοστόμου  Μαιδώνη,  Η  νεομάρτυς  αγία  Χάιδω  από  την  Χαλκιδική  στη  Θάσο,  3ο  

Συμπόσιο  Θασιακών  Μελετών,  Θάσος  18  έως  21  Σεπτεμβρίου  1999.   

Πηγή: http://www.library.teikav.edu.gr/thasiaka/thasiakafiles/t10/t10a27.pdf 

Επίσης  βλ.  Ιερομονάχου  Μακαρίου  Σιμωνοπετρίτου,  Νέος  Συναξαριστής,  σελ. 18. 

35
 Βλ.  Ι. Μ. Φουντούλη,  Όσιος  Συμεών  ο  Στυλίτης,  περιοδικό  της  Ι.Μ.Μυτιλήνης  «Ο Ποιμήν»,  τ.  ΝΖ´  (1992),  σελ. 

223‐227  και  σε  τόμο  που  εξέδωσε  η  Ιερά  Μητρ.  Μυτιλήνης  με  τίτλο  «Αγιολογικά  Μελετήματα  Α´»  (Μυτιλήνη  

1997). Πηγή:  http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/agiologion/osios_symewn_styliths.htm 

36 Νικοδήμου  Αγιορείτου,  Συναξαριστής  των  δώδεκα  μηνών  του  ενιαυτού  πάλαι  μεν  ελληνιστί  συγγραφείς  

υπό  Μαυρικίου  διακόνου  της  Μεγάλης  Εκκλησίας  μεταφρασθείς  δε  αμέσως  εκ  του  ελληνικού  χειρογράφου  

Συναξαριστού  και  μεθ’  όσης  πλείστης  επιμέλειας  ανακαθαρθείς,  διορθωθείς,  πλατυνθείς,  αναπληρωθείς,  

σαφηνισθείς,  υποσημειώσεσι  διαφόροις,  καταγλαίσθείς  και  εις  τους  τρεις  τόμους  διαιρεθείς  υπό  του  αοιδίμου  

μοναχού  Νικοδήμου  Αγιορείτου…,  εν  Ζακύνθω.  Ελ  του  τυπογραφείου  Ο  Παρνασσός  Σεργίου  Χ. Ραφτάνη,  

1868,  σελ. 5.   

37 Νικοδήμου  Αγιορείτου,  Συναξαριστής,  σελ. 5.   

38 Νικοδήμου  Αγιορείτου,  Συναξαριστής,  σελ. 6.   

http://www.library.teikav.edu.gr/thasiaka/thasiakafiles/t10/t10a27.pdf
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ΜΕΡΟΣ  Β΄ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄  -   Τυπικό / Λειτουργικό 
 

2.1.1  Η  τυπική  διάταξη  της  α΄ Σεπτεμβρίου 

 

 Η  ακολουθία  της  α΄  Σεπτεμβρίου  είναι  συνδυασμός  τριών,  κυρίως  ακολουθιών – 

εορτών:  της  Ινδίκτου,  του  οσίου  Συμεών  του  Στυλίτου  και  των  Τεσσαράκοντα  Γυναικών.  

Σε  αυτές  θα  πρέπει  να  λάβουμε  υπόψιν  και  τον,  κατά  περίπτωση,  εορτασμό  ενός  ή  

περισσοτέρων  από  τους  αγίους,  που  έχουν  αναφερθεί  παραπάνω  (βλ.  κεφ. Αγιολογία – 

Συναξάριον  της  α΄   Σεπτεμβρίου).  Το  γεγονός  αυτό  δημιουργεί  διάφορα  σημαντικά  

ζητήματα  σχετικά  με  την  διάταξη  της  ακολουθίας.  Είναι  βέβαιο  ότι  πολλοί  από  τους  

κανόνες  του  Τυπικού  των  ακολουθιών  καταργούνται,  είτε  λόγω  άγνοιας,  είτε  λόγω  

«συνωστισμού»  πολλών  αγίων  και  γεγονότων  σε  μία  ακολουθία,  είτε  η  ανάγκη  πολλών  

«ευσεβών»  να  ικανοποιήσουν  όλους  τους  αγίους  μίας  ημέρας!  Μία  τέτοια  περίπτωση  

είναι  και  αυτή  της  ακολουθίας  της  α΄  Σεπτεμβρίου. 

 Παρακάτω  παρουσιάζονται  συγκριτικοί  πίνακες  των  ακολουθιών,  Εσπερινού – 

Όρθρου – Θείας  Λειτουργίας,  εάν  τύχει  η  α΄  Σεπτεμβρίου  καθημερινή  ή  Κυριακή  (Πίνακες  

ΤΥΠ1,  ΤΥΠ2,  ΤΥΠ3,  ΤΥΠ4,  ΤΥΠ5,  ΤΥΠ6).  Παρουσιάζεται  η  διάταξη  των  ακολουθιών  

σύμφωνα  με  τα  νεώτερα  Τυπικά,  δηλαδή  του  Κωνσταντίνου  Πρωτοψάλτου,  του  

Γεωργίου  Βιολάκη  και  του  Κωνσταντίνου  Παπαγιάννη.  Αναφέρονται  επίσης  κάποια  

αξιοσημείωτα  στοιχεία  και  από  άλλα  Τυπικά  όπως  αυτό  της  μονής  του  Αγίου  Σάββα39,  

της  μονής  της  Ευεργέτιδος40,  ενώ  για  την  ημέρα  το  Τυπικό  της  μονής  Κρυπτοφέρρης  

αναφέρει  χαρακτηριστικά:  Τη  εσπέρα  γίνονται  κόλυβα  και  κρούονται  αι  καμπάναι…Δια  

την  εορτήν  διφαγούμεν,  και  έχομεν  παράκλησιν  εις  την  τράπεζαν  μαγειρίας  β .  μετά  

                                                           
39

 Τυπικό  της  μονής  του  Αγίου  Σάββα  (ΤΑΣ),  Έκδοση  Βενετίας  1545,  Βιβλιοθήκη  του  Πανεπιστημίου  του  

Harvard.  Επίσης  βλ.  «Σύνταγμα  πονηθέν  εις  τινά  άπορα  του  Τυπικού»  υπό  Δημητρίου  μοναχού  το  οποίο  

εκδόθηκε  από  τον  Dmitrievskij,  τόμος  3
ος

,  σελ. 282-300.   

40 Dmitrievskij  A.,  Opisanie  liturgiceskich  rukopisej  khranjascikhsja  v  Bibliotekach  pravoslavnago  Vostoka,  I – 

Typica,  Hildesheim  1965,  σελ. 256 – 259.   
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οσπρίων  και  λαχάνων  και  τυρού…41  

 Κατά  την  1η  Σεπτεμβρίου,  στην  ακολουθία  της  Ινδίκτου  συμμετείχε  και  μία  

ιδιαίτερη  περίπτωση  χορού,  αυτή  των  ασκητηρίων42.  Τα  ασκητήρια  ήταν  ομάδες  από  

οκτώ  τουλάχιστον  ασκητριών  ή  κανονικών  ηγουμένων  οι  οποίες  διέμεναν  σε  κελιά  πέριξ  

του  ναού  της  Αγίας  Σοφίας.  Οι  χοροί  αυτοί  κατά  τη  Νεαρά  59  της  11ης  Νοεμβρίου  του  

537  συμμετείχαν  στη  τέλεση  των  κηδειών.  Η  συμμετοχή  τους  στις  κηδείες  ορίστηκε  από  

τους  Πατέρες  ώστε  να  εξαλειφθεί  το  παγανιστικό  έθιμο  των  μοιρολογηστρών43.  

Σύμφωνα,  λοιπόν,  με  το  Τυπικό  της  ΜΤΧΕ  τρία  ασκητήρια  συμμετείχαν  στον  όρθρο  της  

εορτής  της  Ινδίκτου,  ο  οποίος  τελούντο   στον  άμβωνα,  λέγοντας  το  Ευλογείτε44.  Επίσης  

στον  Ν΄ ψαλμό  λέγανε  ο  τροπάριο  όπως  και  στην  είσοδο  της  Λειτουργίας  Ο  πάσης  

δημιουργός  της  κτίσεως45.       

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ1):  Ακολουθία  του  Εσπερινού  καθημερινής  της  α   Σεπτεμβρίου 

Εσπερινός 
καθημερινής 

 

Τυπικό  Κων/νου  Πρωτοψάλτου 46, 
Τυπικό  Γεώργιου  Βιολάκη 47  και  Τυπικό  Κων/νου  

Παπαγιάννη 48 
Α’  στάση  Ψαλτηρίου Α΄  στάση  Ψαλτηρίου 49 

                                                           
41 Dmitrievskij  A.,  Opisanie  liturgiceskich  rukopisej  khranjascikhsja  v  Bibliotekach  pravoslavnago  Vostoka,  I – 

Typica,  Hildesheim  1965,  σελ. 900.   

42 Ευαγγελίας  Χ.  Σπυράκου,  Οι  χοροί  ψαλτών  κατά  την  βυζαντινή  παράδοση,  Μελέται  14,  Ίδρυμα  

Βυζαντινής  Μουσικολογίας,  Αθήνα  2008,  σελ. 188-193. 

43 Moran  N. K.,  Singers  in  late  byzantine  and  slavonic  painting,  Leiden  1986,  σελ. 72-73. 

44Ευαγγελίας  Χ.  Σπυράκου,  Οι  χοροί  ψαλτών,  πίνακας  ΑΟ.9.1,  ΤΥΠ.  ΜΧΕ  (Τιμ.  Σταυρού  40  του  Ι΄ αι.)  σελ. 

309    και  J.  Μateos,  Le  Typicon  de  la  Grande  Eglise,  Ms  Sainte – Croix  No  40,  Xe  siecle,  τόμος  1,  OCA  165,  

Roma  1962.    

45 Ευαγγελίας  Χ.  Σπυράκου,  Οι  χοροί  ψαλτών,  πίνακας  ΑΟ.11.2  (Τιμ.  Σταυρού  40  του  Ι΄ αι.),  σελ. 311 και  J.  

Μateos,  Le  Typicon  de  la  Grande  Eglise,  Ms  Sainte – Croix  No  40,  Xe  siecle,  τόμος  1,  OCA  165,  Roma  1962.  

46 Κωνσταντίνος  Βυζάντιος  Πρωτοψάλτης  της  Μεγάλης  Εκκλησίας,  Τυπικόν  Εκκλησιαστικόν  κατά  το  ύφος  

της  του  Χριστού  Μεγάλης  Εκκλησίας,  εκ  της  Τυπογραφίας  των  Αδελφών  Ιγνατιαδών,  Κωνσταντινούπολη  

1838,  σελ. 5-7. 

47 Γεώργιος  Βιολάκης,  Τυπικόν  κατά  την  τάξιν  της  του  Χριστού  Μεγάλης  Εκκλησίας,  εκ  του  Πατριαρχικού  

Τυπογραφείου,  Κωνσταντινούπολη  1888,  σελ. 63-65. 

48
 Κωνσταντίνος  Παπαγιάννης   πρωτοπρεσβύτερος,  Σύστημα  Τυπικού  των  ιερών  ακολουθιών  του  όλου  ενιαυτού,  

Αποστολική  Διακονία  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος,  Αθήνα  2006,  σελ. 143-147. 

49
 Σχετικά  με  την  α’  στάση  του  Ψαλτηρίου  ο  πρωτ. Κωνσταντίνος  Παπαγιάννης  σημειώνει  ότι  στο  Τυπικό  της  

μονής  Ξηροποτάμου  (βλ.  Τυπικόν  της  εν  αγίω  όρει  μονής  Ξηροποταμου  του  τυπικάρη  Ιωάσαφ,  1915)   δεν  
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Στιχηρά 
Εις  το  Κύριε  Εκέκραξα 

3 ιδιόμ. της Ινδίκτου 50 
3 πρόσ. του Οσίου 

4 ιδιόμ. του Οσίου 51 
Δόξα Θεία Χάρις 

Και  νυν Ο Πνεύματι αγίω 
Εις τον στίχον 4 Στιχ. ιδιόμ.  της Ινδίκτου 52 

Δόξα Όσιε Πάτερ 
Και νυν Συ Βασιλεύ 

Απολυτίκιο Της Ινδίκτου «Ο πάσης δημιουργός» 
Δόξα του Οσίου «Υπομονής στύλος» 

Και νυν της Θεοτόκου «Χαίρε Κεχαριτωμένη» 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ2):  Ακολουθία  του  Όρθρου  καθημερινής  της  α΄  Σεπτεμβρίου 

Όρθρος  
Καθημερινής 

 

Τυπικό  Γεώργιου  
Βιολάκη   

Τυπικό  Κων/νου  
Πρωτοψάλτου 

 

Τυπικό  Κων/νου  
Παπαγιάννη 

Εις  το  Θεός  
Κύριος  τα  

απολυτίκια 

Ως  εν  τω  Εσπερινώ 53  Ως  εν  τω  Εσπερινώ 

 (τὸ  Ψαλτήριον)  (τὸ  Ψαλτήριον) 
Καθίσματα Της  α’  και  β΄ 

στιχολογίας 
 Της  α’  και  β΄ 

στιχολογίας54 

                                                                                                                                                                                                   
ορίζεται  στιχολογία  της  α’  στάσης  του  Ψαλτηρίου,  πιθανόν  διότι  την  κατατάσσει  στις  μεγάλες  δεσποτικές  

εορτές.  Θεωρεί  ότι  εσφαλμένα  γίνεται  αυτό   (Βλ.  Παπαγιάννης  Κωνσταντίνος  πρωτοπρεσβύτερος,  Σύστημα  

Τυπικού  των  ιερών  ακολουθιών  του  όλου  ενιαυτού,  σελ. 143,  σημ.  213).  

50
 Την  ίδια  διάταξη  των  στιχηρών  ορίζει  και  το  Μηναίον  του  1512  (Μην  Σεπτέμβριος,  Το  παρόν  βιβλίον  

τετύποται  Ενετίησιν,  παρά  των  κληρονόμων,  Χριστοφόρου  του  τζανέτου.  Επιμελεία  δε  και  Επιδιορθώσει  

Γεωργίου  ιερέως  Βλαστού  κρητός  του  Επονομαζομένου  πουνιαλέτου.  Τα  από  της  ενσάρκου  οικονομίας  1512, 

Εθνική  βιβλιοθήκη  της  Νάπολης.  

51
 Σε  αυτό  το  σημείο  ο  πρωτ. Κωνσταντίνος  Παπαγιάννης   (βλ.  Σύστημα  Τυπικού,  σελ. 143,  σημ. 214),  θεωρεί  

λογικότερο  να  ψάλλονται  στ’  στιχηρά,  σύμφωνα  και  με  το  Τυπικό  της  μονής  Ευεργέτιδος,  ως  προς  την  

συνολική  μορφή  της  ακολουθίας  ιδίως  για  της  ενορίες,  δεδομένου  ότι  το  πρώτο  από  τα  ιδιόμελα  ψάλλεται  

και  ως  δοξαστικό  των  αίνων. 

52
 Ο  πρωτ. Κωνσταντίνος  Παπαγιάννης   (βλ.  Σύστημα  Τυπικού,  σελ. 143)  αναφέρει  ως  προψαλλόμενους  στίχους  

τους  εξής: Εις  το  β’ :  Σοι  πρέπει  ύμνος,  ο  Θεός,  εν  Σιών  και  σοι  αποδοθήσεται  ευχή  εν  Ιερουσαλήμ.  (Ψαλμ.  ξδ’  

2),  εις  το  γ’:  Πλησθησόμεθα  εν  τοις  αγαθοίς  του  οίκου  σου’  άγιος  ο  ναός  σου,  θαυμαστός  εν  δικαιοσύνη.  

(Ψαλμ.  ξδ’  5)  και  εις  το  δ’ :  Ευλογήσεις  τον  στέφανον  του  ενιαυτού  της  χρηστότητός  σου,  και  τα  πεδία  σου  

πλησθήσονται  πιότητος.  (Ψαλμ.  ξδ’  12). 

53
 Στο  Τυπικό  του  Γεώργιου  Βιολάκη  (βλ.  σελ. 63)  προηγούνται  του  Θεός  Κύριος  ο  Ν’  Ψαλμός,  το  Τρισάγιον,  το  

Απολυτίκιο  της  Ινδίκτου  και  φυσικά  ο  Εξάψαλμος. 
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N΄ Ψαλμός Χύμα  Χύμα 
Κανόνες Της  Ινδίκτου  μετά  

στίχου  Δόξα  σοί,  ο  
Θεός  ημών,  δόξα  σοί.  
Των  αγίων  γυναικών  
μετά  στίχου  Αγίαι  τού  
Θεού,  πρεσβεύσατε  

υπέρ  ημών.  Του  οσίου  
μετά  στίχου  Άγιε  του  
Θεού,  πρέσβευε  υπέρ  

ημών. 
 

Οι  κανόνες  χύμα Της  Ινδίκτου  μετά  
στίχου  Δόξα  σοί,  ο  

Θεός  ημών,  δόξα  σοί.  
Των  αγίων  γυναικών  
μετά  στίχου  Αγίαι  τού  
Θεού,  πρεσβεύσατε  

υπέρ  ημών.  Του  οσίου  
μετά  στίχου  Άγιε  του  
Θεού,  πρέσβευε  υπέρ  

ημών. 
 

Από  γ΄ ωδής   Κάθισμα  του  Οσίου  και  
της  Ινδίκτου 

 

 Το  κοντάκιο  της  
Ινδίκτου  χύμα 55 είτα  
τα  καθίσματα  του  
οσίου,  των  αγίων  
γυναικών  και  της  

Ινδίκτου. 
Από  ς’ ωδής Κοντάκιο:  Ο  αιώνων  

ποιητής  και  δεσπότης,  ο  
Οίκος:  Αρρήτω  πάντα  

ως  Θεώ  ποιήσαντι  
σοφία  και  το  μηνολόγιο  
των  Αγίων  της  ημέρας 

 

 Κοντάκιο  και  οίκος  του  
οσίου  και  συναξάριο 

Καταβασίες Σταυρόν  χαράξας Σταυρόν  χαράξας Σταυρόν  χαράξας 
Εις την θ΄56 Την  τιμιωτέραν Την  τιμιωτέραν Την  τιμιωτέραν 

Εξαποστειλάρια Τα  τρία  του  Μηναίου Θεέ  θεών  και  
Κύριε,  έτερον του  
οσίου  Φωστήρος  
δίκην  όσιε  και  το  

θεοτοκίο  
Δημιουργός  και  

Της  Ινδίκτου,  του  
οσίου  και  θεοτοκίο 

                                                                                                                                                                                                   
54

 Σε  αυτό  το  σημείο  ο  πρωτ. Κωνσταντίνος  Παπαγιάννης   (βλ.  Σύστημα  Τυπικού,  σελ. 144,  σημ. 215)  αναφέρει  

ότι  το  Μηναίον  και  τα  Τυπικά  της  μονής  αγίου  Παύλου  (σελ. 28)  και  του  Γεωργίου  Ρήγα  σελ. 254)  ορίζουν  και  

Ευαγγέλιο  του  οσίου  στον  Όρθρο,  κάτι  που  δεν  ορίζεται  σε  κανένα  άλλο Τυπικό.  Αντίθετα  στο  Τυπικό  της  

μονής  Ξηροποτάμου  αναφέρεται  ότι  δεν  λέγονται  πολυέλεος  και  Ευαγγέλιο,  τα  οποία,  κατά  τον  πρωτ.  

Κωνσταντίνο  Παπαγιάννη  προστέθηκαν  μεταγενέστερα  προς  έξαρσιν  της  μνήμης  του  αγίου. 

55
  Ο  πρωτ. Κωνσταντίνος  Παπαγιάννης   (βλ.  Σύστημα  Τυπικού,  σελ. 144,  σημ. 216)  αναφέρει  ότι  το  Τυπικό  της  

μονής  Διονυσίου  (σελ. 8)  και  το  Τυπικό  της  μονής  του  αγίου  Παύλου  ορίζουν  αυτό,  ενώ  το  Τυπικό  της  μονής  

του  αγίου  Σάββα  (κεφ. ια΄)  και  το  Τυπικό  της  μονής  Ευεργέτιδος  δεν  προβλέπουν  κοντάκιο της  Ινδίκτου. 

56
 Ο  Σπυρίδων  Αντωνίου  στη  διατριβή  του  Το  Ειρμολόγιον  και  η  παράδοση  του  μέλους  του  (σελ. 227)   

αναφέρει  ότι  σύμφωνα  με  τα  παλαιά  Τυπικά  η  θ΄ ωδή  ψάλλεται  διπλή,  ενώ  κατά  το  εν  χρήσει  Τυπικό  

μόνο  την  14η  και  21η  Σεπτεμβρίου  ψάλλεται  διπλή.  Τα  Μηναία  αναφέρουν  και  την  8η  Σεπτεμβρίου.   
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Πρύτανις 
Εις  τους  Αίνους Τα  δ’  ιδιόμελα  της  

Ινδίκτου 
Τα  δ’  ιδιόμελα  
της  Ινδίκτου 

Τα  δ’  ιδιόμελα  της  
Ινδίκτου 

Δόξα Του  οσίου  Εκ  ρίζης  
αγαθής 

Του  οσίου  Εκ  
ρίζης  αγαθής 

Του  οσίου  Εκ  ρίζης  
αγαθής 

και  νυν Της  Ινδίκτου 
Ο  αρρήτω  σοφία 

Της  Ινδίκτου 
Ο  αρρήτω  σοφία 

Της  Ινδίκτου 
Ο  αρρήτω  σοφία 

Δοξολογία Μεγάλη Μεγάλη Μεγάλη 
Απολυτίκιο Της  Ινδίκτου  Της  Ινδίκτου 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ3):  Ακολουθία  της  Θείας  Λειτουργίας  καθημερινής  της  α΄   Σεπτεμβρίου 

Θεία  
Λειτουργία  

καθημερινής 

Τυπικό  Γεώργιου  
Βιολάκη 

Τυπικό  Κων/νου  
Πρωτοψάλτου 

Τυπικό  Κων/νου  
Παπαγιάννη 

Τυπικά  και  
Μακαρισμοί 

Τροπάρια  από  την  
γ΄ καὶ  ς΄ ωδή  του  

κανόνα  της  
Ινδίκτου 

Ωδή  γ΄ καὶ  ς΄ μόνο  της  
Ινδίκτου 

4  τροπάρια  από  την  γ΄ 
ωδή  του  κανόνα  της  

Ινδίκτου  και  4  από  την  ς΄ 
του  κανόνα  του  οσίου 

Αντίφωνα   Αντίφωνο  Α΄ (Ψαλμός  α΄) 
Στίχ. α΄. Μακάριος  ανήρ,  ος  
ουκ  επορεύθη  εν  βουλή  
ασεβών  και  εν  οδώ  

αμαρτωλών  ουκ  έστη  και  
επί  καθέδρα  λοιμών  ουκ  

εκάθισεν. (α΄ 1) 
Ταις  πρεσβείαις  της  

Θεοτόκου… 
Στίχ. β΄. Αλλ’ η  εν  τω  νόμω  
Κυρίου  το  θέλημα  αυτού,  
και  εν  τω  νόμω  αυτού  
μελετήσει  ημέρας  και  

νυκτός. (α΄ 2) 
Ταις  πρεσβείαις  της  

Θεοτόκου… 
Στίχ. γ΄. Και  έσται  ως  το  
ξύλον  το  πεφυτευμένον  
παρά  τας  αδιεξόδους  των  
υδάτων,  ο  τον  καρπον  
αυτού  δώσει  εν  καιρώ  

αυτού. (α΄3) 
Ταις  πρεσβείαις  της  

Θεοτόκου… 
Στίχ. δ΄. Ότι  γινώσκει  
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Κύριος  οδόν  δικαίων,  και 
οδός  ασεβών  απολείται. 

(α΄6) 
Ταις  πρεσβείαις  της  

Θεοτόκου… 
Δόξα  και  νυν. 

Ταις  πρεσβείαις  της  
Θεοτόκου… 

Αντίφωνο  Β΄ (Ψαλμός λ΄) 
Στίχ. α΄. Επί σοι, Κύριε, 

ήλπισα, μη καταισχυνθείην 
εις τον αιώνα. (λ΄2) 

Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν 
αγίοις θαυμαστός… 

Στίχ. β΄. Ως πολύ το πλήθος 
της χρηστότητός σου, 
Κύριε, ης έκρυψας τοις 
φοβουμένοις σε. (λ΄20) 

Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν 
αγίοις θαυμαστός… 

Στίχ. γ΄. Αγαπήσατε τον 
Κύριον πάντες οι όσιοι 

αυτού, ότι αληθείας εκζητεί 
Κύριος. (λ΄24) 

Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν 
αγίοις θαυμαστός… 

Στίχ. δ΄. Ανδρίζεσθε και 
κραταιούσθω η καρδιά 

υμών, πάντες οι ελπίζοντες 
επί Κύριον. (λ΄25) 

Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν 
αγίοις θαυμαστός… 

Δόξα και νυν. 
Ο μονογενής Υιός… 

Αντίφωνο  Γ΄ (Ψαλμός ξδ΄) 
Στίχ. α΄. Σοι πρέπει ύμνος, ο 

Θεός, εν Σιών, και σοι 
αποδοθήσεται ευχή εν 
Ιερουσαλήμ. (ξδ΄2) 

Ο πάσης δημιουργός της 
κτίσεως… 

Στίχ. β΄. Επεσκέψω την γην 
και εμέθυσας αυτήν, 

επλήθυνας του πλουτίσαι 
αυτήν. (ξδ΄10) 

Ο πάσης δημιουργός της 
κτίσεως… 

Στίχ. γ΄. Τους αύλακας 
αυτής μέθυσον, πλήθυνον 
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τα γεννήματα αυτής, εν 
ταις στάγοσιν αυτής 
ευφρανθήσεται 

ανατέλλουσα. (ξδ΄11) 
Ο πάσης δημιουργός της 

κτίσεως… 
Εισοδικό  Δεύτε  

προσκυνήσωμεν…ο  εν  
αγίοις  θαυμαστός 

Δεύτε  προσκυνήσωμεν…ο  
εν  αγίοις  θαυμαστὸς 

ή 
Ευλόγησον  τον  στέφανον  

του  ενιαυτού  της  
χρηστότητός  σου,  Κύριε, 
(ξδ΄12). Σώσον ημάς, Υιέ 

Θεού, ο εν αγίοις 
θαυμαστός… 

Απολυτίκια Της  Ινδίκτου,  της  
Θεοτόκου  Χαίρε  

κεχαριτωμένη,  του  
οσίου,  του  αγίου  
του  ναού  και  το  

κοντάκιο 
Ο των αιώνων 

ποιητής 
 

Ο  πάσης  δημιουργός,  
Χαίρε  κεχαριτωμένη,  
Υπομονής  στύλος  και  
του  αγίου  της  Μονής,  
κοντάκιο  της  Ινδίκτου  
προς  το,  Η  Παρθένος  

σήμερον,  συντεθέν  
παρά  του  αοιδίμου  

Πατριάρχου  
Κωνσταντινουπόλεως  
κυρ  Κυρίλλου  εν  έτει  

1813  Ο  αρρήτω  
σύμπαντα.  Έτερον  
κοντάκιον,  συντεθέν  

παρά  Ιακώβου  
Πρωτοψάλτου  της  
Μεγάλης  Εκκλησίας,  

προς  το,  Ο  υψωθείς.  Ο  
των  αιώνων  Ποιητής  

και  Δεσπότης 

Της  Ινδίκτου, της 
Θεοτόκου, του οσίου και 
του αγίου του ναού. Δόξα, 
και νυν το κοντάκιο της 
Ινδίκτου Ο των αιώνων 

ποιητής ή Ο αρρήτω 
σύμπαντα. 

Απόστολος Της  Ινδίκτου  Του οσίου 57 
Ευαγγέλιο Της  Ινδίκτου  Της  Ινδίκτου 58 

Εις  το  
εξαιρέτως 

 

Άξιον  εστίν  Άξιον  εστίν 

                                                           
57

 Το  Τυπικό  της  μονής  Ευεργέτιδος  ορίζει  Απόστολο  του  οσίου  και  Ευαγγέλιο  της  Ινδίκτου  το  οποίο  κατά  τον  

πρωτ. Κωνσταντίνο  Παπαγιάννη   (βλ.  Σύστημα  Τυπικού,  σελ. 145,  σημ. 220)  είναι  πιο  σωστό.  Στην  ίδια  

σημείωση  αναφέρεται  ότι  το  Τυπικό  της  μονής  του  αγίου  Σάββα  (κεφ. ια΄),  το  Τυπικό  της  μονής  Διονυσίου  

(σελ. 8),  το  Τυπικό  της  μονής  του  αγίου  Παύλου  (σελ. 29),  .  

58
 Το  Τυπικό  του  Γεωργίου  Ρήγα  (σελ. 254)  και  το  Τυπικό  της  μονής  Ξηροποτάμου  (σελ. 69)   ορίζουν  και  της  

Ινδίκτου  και  του  οσίου,  σύμφωνα  με  την  παλαιά  τάξη 
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Κοινωνικό Ευλόγησον  τον  
στέφανον… 

 Ευλόγησον  τον  στέφανον  
του  ενιαυτού  της  

χρηστότητός  σου,  Κύριε. 
(Ψαλμός  ξδ΄ 12).  

Αλληλούια 
 

Μετά  την  
θεία  κοινωνία 

 

Είδομεν  το  φως… 
 

 Είδομεν  το  φως… 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ4):  Ακολουθία  του  Εσπερινού  του  Σαββάτου  της  α΄   Σεπτεμβρίου 

Σαββάτω  Εσπέρας 
 

Τυπικό  Κων/νου  Πρωτοψάλτου, 
Τυπικό  Γεώργιου  Βιολάκη  και  Τυπικό  Κων/νου  

Παπαγιάννη 
 Προοιμιακός 

Α’  στάση  Ψαλτηρίου Α’  κάθισμα  Ψαλτηρίου 

Στιχηρά 
Εἰς  το  Κύριε  Εκέκραξα 

δ’  αναστάσιμα,  γ’  της  Ινδίκτου,  γ΄ του  οσίου  
 

Δόξα Της  Ινδίκτου 59  Ο  Πνεύματι  Αγίω 60 

Και  νυν Το  α΄  θεοτοκίο  του  ήχου 
 Είσοδος,  Φως  ιλαρόν 

Προκείμενο Ο  Κύριος  εβασίλευσε 

Αναγνώσματα Της  Ινδίκτου 

Εις τον στίχον αναστάσιμα 

Δόξα Του  οσίου  Όσιε  πάτερ 

Και νυν Της  Ινδίκτου  Συ  βασιλεύ 

Απολυτίκιο Το  αναστάσιμο,  της  Ινδίκτου,  Δόξα  του  οσίου,  Και  νυν  

της  Θεοτόκου  Χαίρε  κεχαριτωμένη 61 

 

                                                           
59

 Ο  Βαρθολομαίος  Κουτλουμουσιανός  ο  Ίμβριος  στο  Μηναίον  του  1843  ορίζει  στο  Δόξα  του  οσίου.  (βλ. 

Μηναίον ... περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ Aκολουθίαν, μετά και της προσθήκης του τυπικού. Kατά την νεωστί 

διάταξιν της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας / διορθωθέν και ως ην δυνατόν εξακριβωθέν υπό Βαρθολομαίου 

Κουτλουμουσιανού του Ιμβρίου,  Ελληνική  Τυπογραφία  του  Φοίνικος,  Βενετία  1843,  σελ. 1.) 

60
 Ο  Κωνσταντίνος  Πρωτοψάλτης  (βλ.  Τυπικό,  σελ. 6)  στο  Δόξα  αναφέρει  το  Θεία  χάρις. 

61
 Ο  Γ. Βιολάκης  στη  σελ. 64  του  Τυπικού  του  στα  απολυτίκια  αναφέρει  το  Αναστάσιμο,  της  Ινδίκτου  και  της  

Θεοτόκου  Χαίρε  κεχαριτωμένη.  Ο  Κωνσταντίνος  Πρωτοψάλτης  (βλ.  Τυπικό,  σελ. 7)  στα  απολυτίκια  δεν  

αναφέρει  Δόξα,  Και  νυν.   
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ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ5):  Ακολουθία  του  Όρθρου  της  Κυριακής  της  α΄   Σεπτεμβρίου 
 

Όρθρος  Κυριακής Τυπικό  Γεώργιου  
Βιολάκη   

Τυπικό  Κων/νου  
Πρωτοψάλτου 

Τυπικό  Κων/νου  
Παπαγιάννη 

Εις  το  Θεός  
Κύριος  τα  

απολυτίκια 

Ως  εν  τω  Εσπερινώ Ως  εν  τω  Εσπερινώ Ως  εν  τω  Εσπερινώ 

 (το  Ψαλτήριον  της  
ημέρας  και  ο  
Άμωμος) 

(το  Ψαλτήριον  και  ο  
πολυέλεος) 

(το  Ψαλτήριον  της  
ημέρας  και  ο  
Άμωμος) 

Καθίσματα Τα  αναστάσιμα  κατά  
σειρά  και  το  της  
Ινδίκτου  Ο  καιρούς  

καρποφόρους  και  
υετούς  δις. 

 

Τα  αναστάσιμα.  
Μετά  ψάλλεται  το  

κάθισμα  της  Ινδίκτου  
Ο  καιρούς  

καρποφόρους  και  
υετούς. 

Τα  αναστάσιμα  μετά  
του  θεοτοκίου  του  

απολυτικίου  αντί  του  
της  α΄ στιχολογίας 

 

 Ευλογητάρια,  η  
υπακοή,  οι  

αναβαθμοί  του  ήχου  
και  το  προκείμενο. 

Ευλογητάρια,  η  
υπακοή,  οι  

αναβαθμοί  του  ήχου  
και  το  προκείμενο. 

Υπακοή,  αναβαθμοί,  
προκείμενο  του  ήχου  
και  εωθινό  Ευαγγέλιο 

Κανόνες Ο  αναστάσιμος  
κανόνας,  και  ο  της  
Ινδίκτου  με  το  στίχο  
Δόξα  σοι,  ο  Θεός  
ημών,  δόξα  σοι. 

Ο  αναστάσιμος  
κανόνας,  και  ο  της  

Ινδίκτου  62. 

Αναστάσιμος  με  το  
στίχο  Δόξα  τη  αγία  

αναστάσει  σου,  Κύριε,  
ο  της  Ινδίκτου  με  το  
στίχο  Δόξα  σοι,  ο  

Θεός  ημών,  δόξα  σοι  
και  ο  του  οσίου  με 
στίχο  Άγιε  του  Θεου,  

πρέσβευε  υπέρ  
ημών63.   

Από  γ΄ ωδής   Αναστάσιμο  
κοντάκιο  και  οίκος  

χύμα  και  το  
τελευταίο  κάθισμα  
της  Ινδίκτου  Ως  

Δεσπότη  του  παντός  
και  χορηγώ  των  

αγαθών  άπαξ. 
 

Κάθισμα  του  οσίου  
Υπερζέσας  τη  πίστει,  
Δόξα  και  νυν  Ως  

Δεσπότη  του  παντός  
και  χορηγώ  των  

αγαθών. 
 

Αναστάσιμο  κοντάκιο  
και  οίκος.  Ακολουθεί  
το  κάθισμα  του  οσίου  
Υπερζέσας  τη  πίστει,  
Δόξα,  και  νυν  της  

Ινδίκτου  Ως  Δεσπότη  
του  παντός. 
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 Τα  ίδια  ορίζει  ο  Βαρθολομαίος  Κουτλουμουσιανός  ο  Ίμβριος  στο  Μηναίον  του  1843  (βλ.  σημ. 51). 

63
 Ο  πρωτ.  Κωνσταντίνος  Παπαγιάννης  κρίνει  την  παράλειψη  του  κανόνα  του  οσίου  και  το  κάθισμα  αυτού  

μετά  την  γ΄ ωδή  από  τα  Τυπικά  του  Γ. Βιολάκη  και  Κωνσταντίνου  Πρωτοψάλτη  ως  αδικαιολόγητη  (βλ.  Σύστημα  

Τυπικού,  σελ. 146,  σημ. 222). 
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Από  ς’ ωδής Κοντάκιο  και  οίκος  
της  Ινδίκτου  και  το  

μηνολόγιο  της  
ημέρας. 

Κοντάκιο  και  οίκος  
της  Ινδίκτου 64 

Κοντάκιο  και  οίκος  
του  οσίου και  το  
συναξάριο 65 

Καταβασίες Σταυρόν  χαράξας  Σταυρόν  χαράξας 
 Άπασα  η  τάξις  του  

εωθινού  ευαγγελίου 
  

Εις την θ΄ Στιχολογούμε  Την  
Τιμιωτέραν 

 Στιχολογούμε  Την  
Τιμιωτέραν 

Εξαποστειλάρια Το  αναστάσιμο,  του  
οσίου  και  της  

Ινδίκτου. 
 

 Το  αναστάσιμο,  του  
οσίου  Φωστήρος  

δίκην  όσιε,  και  της  
Ινδίκτου  Δημιουργός  

και  πρύτανις. 
Εις  τους  Αίνους δ΄  αναστάσιμα  

στιχηρά  και  της  
Ινδίκτου  τα  του  
Εσπερινού  Της  
αυτολέκτου  και  
θείας  εἰς  δ΄66. 

 δ΄  αναστάσιμα  
στιχηρά,  τα  γ΄ 

ιδιόμελα  της  Ινδίκτου  
σε  δ΄ με  στίχους  στα  
δύο  τελευταία:  α΄ Σοι  

πρέπει  ύμνος,  ο  
Θεός…  (Ψάλμ. ξδ’  2)  
και  β΄ Ευλογήσεις  τον  
στέφανον… (Ψαλμὸς  

ξδ΄ 12) 
Δόξα Ο  αρρήτω  σοφία 67  Το  εωθινό 68 

και  νυν Υπερευλογημένη    Υπερευλογημένη   
Δοξολογία Μεγάλη  Μεγάλη 

 Σήμερον  σωτηρία    Σήμερον  σωτηρία  ή  
Αναστάς  εκ  του  

μνήματος. 
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 Μετά  την  ς΄ ωδή,  κοντάκιο  και  οίκο  της  Ινδίκτου  ορίζουν  μόνο  τα  Τυπικά  του  Κωνσταντίνου  Πρωτοψάλτη,  

του  Γεωργίου  Βιολάκη  και  της  μονής  Ξηροποτάμου  (σελ. 70).  Το  Τυπικό  του  Γεωργίου  Ρήγα  (σελ. 255)  ορίζει  

στην  γ΄ ωδή  τα  της  Ινδίκτου  και  στη  ς΄ τα  αναστάσιμα. 

65
 Την  ίδια  τάξη  για  τον  ορισμό  των  κοντακίων  ακολουθούν  τα  Τυπικά  της  μονής  Ευεργέτιδος  (σελ. 257),  της  

μονής  Διονυσίου  (σελ. 9),  της  μονής  αγίου  Παύλου  (σελ. 30),  της  μονής  Φιλοθέου  (σελ. 44)  και  της  μονής  του  

αγίου  Σάββα  (απορούμενα  κεφ.  α΄).       

66
 Ο  Βαρθολομαίος  Κουτλουμουσιανός  ο  Ίμβριος  στο  Μηναίον  του  1843  (βλ.  σημ. 51)  ορίζει  τα  δ΄ ιδιόμελα  της  

Ινδίκτου  (βλ. ο.π. σελ 13). 

67
 Εκτός  από  το  Τυπικό  της  Μ.Χ.Ε.,  δοξαστικό  ορίζει  το  της  Ινδίκτου  και  το  Τυπικό  της  μονής  Ευεργέτιδος  (σελ. 

258).  Ο  πρωτ.  Κωνσταντίνος  Παπαγιάννης  θεωρεί  ότι  το  δοξαστικό  της  Ινδίκτου  μπορεί  να  ψαλλεί  ως  δ΄ 

στιχηρό  και  να  αποφευχθεί  ο  διπλασιασμός  του  α΄ στιχηρού  (βλ.  Σύστημα  Τυπικού  σελ. 146,  σημ. 224).     

68
 Το  εωθινό  ορίζεται  στο  Δόξα  και  στα  Τυπικά  της  μονής  του  αγίου  Σάββα  (απορούμενα  κεφ.  α΄),  της  μονής  

Διονυσίου  (σελ. 9),  της  μονής  αγίου  Παύλου  (σελ. 30),  της  μονής  Ξηροποτάμου  (σελ. 70)  και  του  Γεώργιου  

Ρήγα  (σελ.  256). 



53 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ6):  Ακολουθία  Θείας  Λειτουργίας  της  Κυριακής  της  α΄   Σεπτεμβρίου 

Θεία  Λειτουργία  
Κυριακής 

Τυπικό  Γεώργιου  
Βιολάκη 

Τυπικό  Κων/νου  
Πρωτοψάλτου 

Τυπικό  Κων/νου  
Παπαγιάννη 

Τυπικά  και  
Μακαρισμοί 

δ΄  αναστάσιμα  
τροπάρια  και  δ΄ της  
Ινδίκτου  από  την  ς΄ 
ωδή  του  κανόνα 69.   

 δ΄  αναστάσιμα  
τροπάρια,  δ΄ της  

Ινδίκτου  από  την  γ΄ 
ωδή  του  κανόνα  και  
δ΄ του  οσίου  από  την  

στ΄ ωδή. 
Αντίφωνα   Τα  συνήθη  των  

Κυριακών 
Εισοδικό   Δεύτε  

προσκυνήσωμεν…ο  
αναστάς  εκ  νεκρών. 

Απολυτίκια Το  αναστάσιμο,  της  
Ινδίκτου,  της  

Θεοτόκου  Χαίρε  
κεχαριτωμένη,  του  
οσίου,  του  αγίου  
του  ναού  και  το  
κοντάκιο  της  
Ινδίκτου. 

 

 Το  αναστάσιμο,  της  
Ινδίκτου,  της  

Θεοτόκου  Χαίρε  
κεχαριτωμένη,  του  
οσίου  και  του  αγίου  
του  ναού.  (η  υπακοή  
του  ήχου).  Δόξα  και  
νυν  το  κοντάκιο  της  

Ινδίκτου. 
Απόστολος Της  Ινδίκτου 70. Αδελφοί,  ενδύσασθε  

ως  εκλεκτοί  του  
Θεού… 

Του  οσίου. 

Ευαγγέλιο Της  Ινδίκτου Τω  καιρώ  εκείνω,  
ήλθεν  ο  Ιησούς  εις  

την  Ναζαρέτ… 

Της  Ινδίκτου 

Εις  το  
εξαιρέτως 

Άξιον  εστίν. 
 

 Άξιον  εστίν. 

Κοινωνικό Της  Ινδίκτου. Της  Ινδίκτου. (της  Κυριακής)  και  
της  Ινδίκτου. 

Μετά  την  θεία  
κοινωνία 

Είδομεν  το  φως. Είδομεν  το  φως. Είδομεν  το  φως. 
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 Αυτά  ορίζει  και  το  Τυπικό  της  μονής  του  αγίου  Σάββα  (βλ. απορούμενα  κεφ. α΄). 

70
 Τα  ίδια  ορίζει  ο  Βαρθολομαίος  Κουτλουμουσιανός  ο  Ίμβριος  στο  Μηναίον  του  1843  (βλ.  σημ. 51). 
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2.1.2  Ακολουθία  υπέρ  του  περιβάλλοντος 

 

 Εκτός  από  τις  παραπάνω  μνήμες  αγίων,  την  πρώτη  Σεπτεμβρίου  τελείται  και  η  

ακολουθία  υπέρ  του  περιβάλλοντος.  Η  συγκεκριμένη  ακολουθία  θεσπίστηκε  από  τον  

Οικουμενικό  Πατριάρχη  κ.κ.  Δημήτριο  με  την  ευκαιρία  της  καθιέρωσης  της  1ης  

Σεπτεμβρίου,  από  τον  ίδιο,  ήδη  από  το  1989,  ως  ημέρας  προσευχής  για  το  φυσικό  

περιβάλλον,  μία  κοσμική  εορτή  παρόλο που  υπάρχει  η  5η  Ιουνίου  ως  Παγκόσμια  Ημέρα  

Περιβάλλοντος71.  Η  ακολουθία  αυτή72  είναι  έργο  του  μοναχού  Γεράσιμου  

Μικρογιαννανίτη,  Υμνογράφου  της  Μεγάλης  του  Χριστού  Εκκλησίας.  Υπάρχει  και  άλλη  

μία  σχετική  ακολουθία  του  Μητροπολίτη  Πατρών  Νικόδημου  Βαλληνδρά73.    

 Στο  σχετικό  δε  για  την  καθιέρωση  της  ημέρας  αυτής  μήνυμά  του  ο  τότε  

οικουμενικός  πατριάρχης  Δημήτριος  έγραφε  τα  εξής  χαρακτηριστικά:  «Ατυχώς  εις  τας  

ημέρας  μας  ο  άνθρωπος,  υπό  την  επίδρασιν  ενός  ακραίου  ορθολογισμού  και  

ευδαιμονισμού,  έχει  χάσει  την  αίσθηση  της  ιερότητος  της  δημιουργίας  και  ενεργεί  ως  

αυθαίρετος  εξουσιαστής  και  βάναυσος  καταπατητής  της.  Αντί  του  ευχαριστιακού  και  

ασκητικού  πνεύματος,  με  το  οποίον  γαλούχησε  η  Ορθόδοξος  Εκκλησία  τα  τέκνα  της  επί  

αιώνας,  παρατηρείται  σήμερον  ένας  βιασμός  της  φύσεως  προς  ικανοποίησιν  αυξανόμενης  

σειράς  ορέξεων  και  επιθυμιών,  τας  οποίας  ενθαρρύνει  η  επικρατούσα  φιλοσοφία  της  

καταναλωτικής  κοινωνίας.  Αλλ’  η  κτίσις  «συστενάζει  και  συνωδίνει»  (Ρωμ. 8,22),  αρχίζει  

δε  ήδη  να  διαμαρτύρεται  δια  την  μεταχείρησίν  της  υπό  του  ανθρώπου.  Δεν  δύναται  ο  

άνθρωπος  επ’  άπειρον  και  κατά  το  δοκούν  να  εκμεταλλεύεται  τας  πηγάς  της  φυσικής  

ενέργειας.  Το  τίμημα  της  αλαζονείας  του  θα  είναι  η  αυτοκαταστροφή  του,  εάν  συνεχισθή  

η  παρούσα  κατάστασις» 74.   Στην  ίδια  ακολουθία  υπάρχει  και  η  ειδική  «Ευχή  εις  το 
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 Αρχιμ.  Γεώργιου  Χρυσοστόμου,  εισήγηση:  «Κοσμικές  εορτές»,  Πρακτικά  Η΄ Πανελληνίου  Λειτουργικού  

Συμποσίου  Στελεχών  Ιερών  Μητροπόλεων,  Σειρά  Ποιμαντική  Βιβλιοθήκη –15,  Βόλος, 18-20 Σεπτεμβρίου 2006, 

σελ. 418. 

72
 Η  πλήρης  ονομασία  της  ακολουθίας  είναι: « Ικετήριος  προς  τον  φιλάνθρωπον  Θεόν  και  Σωτήρα  ημών  Ιησούν  

Χριστόν  Ακολουθία  υπέρ  του  περιβάλλοντος  ημάς  στοιχείου  και  ευσταθείας  πάσης  της  κτίσεως».   

73
 Μητροπολίτη  Πατρών  Νικόδημου  Βαλληνδρά,  Ιερά  Ακολουθία  υπέρ  προστασίας  του  περιβάλλοντος,  εκδ.  

Αποστολική  Διακονία  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος,  Αθήνα  1999. 

74 πρωτ.  Δημητρίου  Β.  Τσέρμπου,  Από  τη  Λειτουργική  στην  Περιβαλλοντική  Αγωγή,  Πρακτικά  ΙΑ΄ Πανελληνίου  

Λειτουργικού  Συμποσίου  Στελεχών  Ιερών  Μητροπόλεων – Βόλος,  19 – 21  Οκτωβρίου  2009,  Σειρά  Ποιμαντική  

Βιβλιοθήκη  24,  Κλάδος  Εκδόσεων  της  Επικοινωνιακής  και  Μορφωτικής  Υπηρεσίας  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος,  

Αθήνα  2010,  σελ. 179-180. 
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φυτεύσαι  δένδρον»  που  συνέθεσε  και  εκφώνησε  κατά  τον  αγιασμό  επί  τη  ενάρξει  της  

αναδασώσεως  του  περιαστικού  δάσους  Θεσσαλονίκης  το  Σεπτέμβριο  του  1997  ο  νυν  

Οικουμενικός  Πατριάρχης  κ.κ.  Βαρθολομαίος75,  ο  επονομαζόμενος  και  «Πράσινος  

Πατριαρχής»  λόγω  της  γνωστής  ευαισθησίας  του  για  τα  παγκόσμια  περιβαλλοντικά  

ζητήματα.   Ο  κ.κ.  Βαρθολαμαίος  καθιέρωσε  την  πρώτη  Σεπτεμβρίου  ως  Ημέρα  

Προστασίας  του  περιβάλλοντος,  διοργανώνοντας  ταυτόχρονα  διεθνή  συμπόσια  σε  

διάφορα  μέρη  του  κόσμου  με  περιβαλλοντικά  θέματα. 

  Παρακάτω  παρατίθεται  ένας  πίνακας  (ΤΥΠ7)  με  τη  διάταξη  της  ακολουθίας  

αυτής.  Δυό  εκδόσεις  της  ίδιας  ακολουθίας  του  Γεράσιμου  Μικραγιαννανίτου,  στις  οποίες  

όμως  παρατηρούμε  ορισμένες  διαφορές. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ7):  Ακολουθία 

υπέρ  του  περιβάλλοντος  ημάς  στοιχείου  και  ευσταθείας  πάσης  της  κτίσεως 

Γερασίμου  Μοναχού 
Μικραγιαννανίτου 

Ακολουθία  υπέρ  του περιβάλλοντος  ημάς  στοιχείου  
και  ευσταθείας  πάσης  της  κτίσεως 

Εκδότες Οργανισμός  Πολιτιστικής  
Πρωτεύουσας  της  Ευρώπης 

76   

«Προς  Το  Φως»77 

Εν  τω  μεγάλω  Εσπερινώ   
Στιχηρά 

Εις  το  Κύριε  Εκέκραξα 
6  στιχηρά  προσόμοια 

(ήχος  α΄ Των  ουρανίων  ταγμάτων) 
 

Δόξα Παντοκράτορ  Κύριε 
Και  νυν Τις  μη  μακαρίσει  σε 

 Είσοδος,  Φως  ιλαρόν,  Προκείμενο  της  ημέρας 
Αναγνώσματα Γενέσεως  το  Ανάγνωσμα  

(Κέφ.  Α΄  1) 
Γενέσεως  το  Ανάγνωσμα  

(Κέφ.  Α΄ 20) 
Προφητείας  Ησαϊου  το  
Ανάγνωσμα  (Κεφ.  ξγ΄ 15) 

Λευϊτικού  το  Ανάγνωσμα  
(Κεφ.  κστ΄ 3) 

Προφητείας  Ησαϊου  το  
Ανάγνωσμα  (Κεφ.  ξγ΄ 15) 
Προφητείας  Ιερεμίου  το  
Ανάγνωσμα  (Κεφ.  β΄ 1) 

Εις  τη  Λιτή 3  Ιδιόμελα  Ο  κατ’  αρχάς  δημιουργήσας  τα  σύμπαντα,  Ο  

                                                                                                                                                                                                   
 
75

 Ευχολόγιον Α΄, Αγιασματάριον, Έκδοσις  Ιεράς  μονής  Σίμωνος  Πέτρας,  Άγιον  Όρος,  σελ. 54 – 55 

76
 Γεράσιμος  Μικραγιαννανίτης  Μοναχός,  Ακολουθία  υπέρ  του  περιβάλλοντος  ημάς  στοιχείου  και  ευσταθείας  

πάσης  της  κτίσεως,  Οργανισμός  Πολιτιστικής  Πρωτεύουσας  της  Ευρώπης,  Θεσσαλονίκη  1997. 

77
 Γεράσιμος  Μικραγιαννανίτης  Μοναχός,  Ακολουθία  υπέρ  του  περιβάλλοντος  ημάς  στοιχείου  και  ευσταθείας  

πάσης  της  κτίσεως,  Εκδόσεις  «Προς  το  Φως»,  Ευρύχου – Κύπρος  1993. 
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 την  περίγειον  λήξιν,  Απειλαί  και  μάστιγες  και  όλεθρος 
Δόξα Ο  της  γης  τον  γύρον  κατέχων  ήχος  δ΄ 

Και νυν Εκ  παντοίων  κινδύνων 
Εις τον στίχον 

 
3  προσόμοια  (Χαίροις  ασκητικών) 

Ίδε  ο  ελεήμων  Θεός,  Δέξαι  τας  της  Μητρός  σου  λιτάς,  
Πάντες  εν  ταπεινώσει  ψυχής 

Δόξα Και νυν Διά  σπλάγχνα  οικτιρμών  ήχος  πλ.  α΄ 
Απολυτίκια 

 
Ο  τα  πάντα  σοφία  

δημιουργήσας  καλώς  (Τον  
συνάναρχον  Λόγον), 

Δόξα 
Ο  πάντα  τω  ρήματι,  
παραγαγών  ως  Θεός 
(Ταχύ  προκατάλαβε), 

Και  νυν 
Το  απ’  αιώνος  απόκρυφον 

Ο  πάντα  τω  ρήματι,  
παραγαγών  ως  Θεός 
(Ταχύ  προκατάλαβε), 

Θεοτοκίο 
Το  απ’  αιώνος  απόκρυφον 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ8):  Ακολουθία 

υπέρ  του  περιβάλλοντος  ημάς  στοιχείου  και  ευσταθείας  πάσης  της  κτίσεως 

Συγκριτικός  Πίνακας  της  ίδιας  ακολουθίας  διαφορετικών  εκδόσεων. 

Γερασίμου  Μοναχού  
Μικραγιαννανίτου 

Ακολουθία υπέρ  του  περιβάλλοντος  ημάς  στοιχείου  
και  ευσταθείας  πάσης  της  κτίσεως 

Εκδότες Οργανισμός  Πολιτιστικής  
Πρωτεύουσας  της  

Ευρώπης78 

«Προς  Το  Φως»79 

Όρθρος     
Εις  το  Θεός  Κύριος  τα  

απολυτίκια 
Ως  έθος  

Καθίσματα Μετά  την  α΄  στιχολογία  Τα  πάντα  ως  Θεός,  θεοτοκίο 
Θεόν  υπερφυώς,  συλλαβούσα  Παρθένε. 

Μετά  την  β΄  στιχολογία  Κατ’  αρχάς  παμβασιλεύ,  
εθεμελίωσας  την  γην,  θεοτοκίο 

Απορρήτως  εν  γαστρι,  τον  υπερούσιον  Θεόν 
Μετά  τον  πολυέλεο  κάθισμα 

Εκ  μη  όντων  τα  πάντα  παραγαγών, 
Θεοτοκίο 

Ο  των  όλων  Δεσπότης  και  ποιητής. 
Αναβαθμοί Το  α΄  αντίφωνο  δ΄  ήχου 
Προκείμενο Κύριε,  ο  Κύριος  ημών,  ως  θαυμαστόν  το  όνομά  σου  εν  

πάση  τη  γη. 
Στίχ.  Ότι  όψομαι  τους  ουρανούς  έργα  των  δακτύλων  σου,  

σελήνην  και  αστέρας  α  συ  εθεμελίωσας. 

                                                           
78

 βλ.  σημ. 34. 

79
 Βλ.  σημ. 35.  
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Εωθινό  Ευαγγέλιο 
 

Εκ  του  κατά  Λουκάν.  Ζήτει  τω  Σαββάτω  της  ιστ΄ 
εβδομάδος  Λουκά. 

Δόξα Ταις  των  Αποστόλων… 
Και νυν Ταις  της  Θεοτόκου… 

Ελέησον  με  ο  Θεός 
 

Ο  εν  σοφία  τα  πάντα  συντηρών,  και  συνέχων  και  
κατευθύνων  Κύριε… 

 
Κανόνες 

O  κανών  με  ακροστιχίδα  «Χριστέ  Σωτήρ  ημάς  διασώζοις  
Γερασίμου»   (ήχος  πλ. δ΄ Υγράν  διοδεύσας) 

 
Από  γ΄ ωδής 

 

Κάθισμα 
Ως  Δεσπότη  καὶ  Κτίστη  ημών  φιλάνθρωπε  (Τον  

συνάναρχον  Λόγον), 
Θεοτοκίο 

Τον  Δεσπότην  των  όλων  κυοφορήσασα 
Από  ς’ ωδής 

 
Κοντάκιο  και  οίκος 

 
Κοντάκιο  και  οίκος 

Μηνολόγιο  και  το  υπόμνημα  
Τη  πρώτη  Κυριακή  του  
μηνός  Σεπτεμβρίου 

Εξαποστειλάρια Ουρανόν  τω  νεύματι,  τανύσας  πρώην  Κύριε  (Γυναίκες  
ακουτίσθητε) 

και  το  θεοτοκίο 
Ο  ποιητής  της  κτίσεως 

Εις  τους  Αίνους 
 

4  προσόμοια 
(Έδωκας  σημείωσιν  ήχος  δ΄) 

Δόξα Ως  Δεσπότης  της  κτίσεως,  τους  θησαυρούς  της  σης  
πρόνοιας  ήχος  πλ.  δ΄ 

Και  νυν Θεοτοκίο 
Δέσποινα  πρόσδεξαι 

Δοξολογία Μεγάλη 
 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ9): 

Γερασίμου  Μοναχού  
Μικραγιαννανίτου 

Ακολουθία  υπέρ  του  περιβάλλοντος  ημάς  στοιχείου  
και  ευσταθείας  πάσης  της  κτίσεως 

Εκδότες Οργανισμός  Πολιτιστικής  
Πρωτεύουσας  της  

Ευρώπης 

«Προς  Το  Φως» 

Θεία  Λειτουργία     
Απόστολος Της  Ινδίκτου 
Ευαγγέλιο Της  Ινδίκτου  ει  δε  βούλει  ειπε  και  το  κατά  Μάρκον,  τη  

Τετάρτη  της  ιζ΄ εβδομάδος  Μάρκου 
Κοινωνικό Αινείτε  τον  Κύριον 
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2.1.3  Η  ακολουθία  της  δοξολογίας  «επί  τη  πρώτη  του  νέου  έτους» 

 

  Στο  Οικουμενικό  Πατριαρχείο  την  1η  Σεπτεμβρίου  γίνεται  η  επίσημη  τελετή  

ευλογίας  του  νέου  έτους.  Και  ενώ  στην  ακολουθία  της  1ης  Ιανουαρίου  δεν  υπάρχει  

ιδιαίτερη  τελετή  έναρξης  της  νέας  χρονιάς,  για  την  αρχή  του  Εκκλησιαστικού  έτους  

υπάρχει  «η  εν  τη  Μεγάλη  Εκκλησία  τελετή  της  Ινδίκτου  τη  α’  Σεπτεμβρίου»80.  Σύμφωνα  

με  τον  Ιωάννη  Φουντούλη  Κατά  την  βυζαντινή  εποχή  ως  αρχή  του  νέου  εκκλησιαστικού  

έτους  εθεωρείτο,  όπως  και  σήμερα,  η  πρώτη  Σεπτεμβρίου  κατά  τον  εβραϊκό  υπολογισμό  

της  αρχής  του  έτους,  η  δε  πρώτη  Ιανουαρίου  αν  και  εθεωρείτο  αρχή  του  πολιτικού  έτους,  

κατά  το  ρωμαϊκό  ημερολόγιο,  δεν  εκοσμείτο  από  καμμία  ειδική  ακολουθία.  Αντιθέτως  η  

ακολουθία  της  πρώτης  Σεπτεμβρίου,  όπως  και  μέχρι  σήμερα  διασώζεται  στα  Μηναία  μας,  

περιελάμβανε  ειδικό  κανόνα  και  τροπάρια81. 

 Η  ακολουθία  της  δοξολογίας  του  νέου  έτους  δικαιολογείται,  καθώς  διαβάζουμε στο 

Συναξάρι: «Τη Α'  του μηνός Σεπτεμβρίου, Αρχή της Ινδίκτου, ήτοι του νέου έτους. Ίνδικτον 

ημίν ευλόγει νέου χρόνου, ω και Παλαιέ, και δι’ ανθρώπους Νέε». 

Παλαιότερα  γίνονταν  λιτανεία,  δεήσεις  και  αγιασμός,  ενώ  στις  μέρες  μας,  κατά  το  

Τυπικό  του  Βιολάκη,  ο  Πατριάρχης  χοροστατεί  με  τη  Σύνοδο,  ο  οποίος,  μετά  την  

απόλυση  της  Θείας  Λειτουργίας,  φοράει  επιτραχήλιον  και  ωμοφόριον.   Ακολουθούν  το  

«Ευλογητός  ο  Θεός…»,  τρισάγιο,  τα  απολυτίκια  της  Ινδίκτου,  του  Συμεών  του  Στυλίτου  

και  της  Θεοτόκου,  το  «Ελέησον  ημάς  ο  Θεός…»  και  απόλυση.   

 Έπειτα,  ο  Πατριάρχης,  αφού  πρώτα  λάβει  τον  κώδικα  που  περιέχει  την  Πράξη  της  

Ινδίκτου  από  το  Αρχιγραμματέα  και  τον  Υπογραμματέα,  διαβάζει  εκφώνως  την  Πράξη,  

συγχωρών  πάντας  τους  απανταχού  της  Οικουμένης  ευσεβείς  και  Ορθοδόξους  χριστιανούς  

πάσης  τάξεως  και  βαθμού82.  Στη  συνέχεια,  κάνει  τρεις  μετάνοιες  στην  εικόνα  της  

Παμμακαρίστου,  ασπάζεται  το  Ευαγγέλιο  που  κρατάει  ο  Μέγας  Εκκλησιάρχης,  και  

κατόπιν  υπογράφει  στον  Κώδικα  την  Πράξη  ευλογίας  της  Ινδίκτου,  ευλογεί  τον  λαό  με  

το  τρικέρι  και  ψάλλεται  ο  πολυχρονισμός  του.   

  Ακολουθούν  οι αρχιερείς,  οι  οποίοι,  προσκυνούν  την  Παμμακάριστο,  φορούν  

επιτραχήλιον  και  ωμοφόριον,  ασπάζονται  το  Ευαγγέλιο,  υπογράφουν  κι  αυτοί  στον  

                                                           
80

 Γεώργιου  Βιολάκη,  Τυπικόν,  έκδ. Μ. Σαλιβέρου,  εν  Αθήναις 1921, σελ. 439-440 

81
 Ιωάννη  Φουντούλη,  Απαντήσεις  εις  Λειτουργικάς  απορίας,  Τόμος  Α’.  ΣΤ’  έκδοσις,   Εκδόσεις  της  Αποστολικής  

Διακονίας  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος,  Αθήνα  1991. 

82
 Γεώργιου  Βιολάκη,  Τυπικόν,  σελ. 440. 
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Κώδικα   και  ασπάζονται  τον  Πατριάρχη.  Εν  τω  μεταξύ,  οι  χοροί  ψάλλουν  τα  ιδιόμελα  

της  ημέρας: «Προαιώνιε  Λόγε  του  Πατρός,  ο  εν  μορφή  Θεού  υπάρχων  και  συστησάμενος  

την  κτίσιν  εκ  του  μη  όντος  εις  το  είναι  και  καιρούς  και  χρόνους  εν  τη  ιδία  εξουσία  

θέμενος,  ευλόγησον  τον  στέφανον  του  ενιαυτού  της  χρηστότητός  σου…»,  «Η  βασιλεία  

Σου,  Χριστέ  ο  Θεός,  βασιλεία  πάντων  των  αιώνων,  και  η  δεσποτεία  Σου  εν  πάση  γενεά  

και  γενεά  πάντα  γαρ  εν  σοφία  εποίησας,  καιρούς  ημίν  και  χρόνους  προθέμενος…»,  «Αι  

πορείαι  Σου,  ο  Θεός,  αι  πορείαι  σου  μεγάλαι  και  θαυμασταί…». 
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2.1.4  Άλλες  ακολουθίες  αγίων  της  ημέρας 

 

 Παλαιές  ακολουθίες,  γνωστές  και  ως  «φυλλάδες  αγίων»,  οι  οποίοι  εορτάζουν  την  

α΄   Σεπτεμβρίου  παρατίθενται  σε  αυτό  το  κεφάλαιο.  Ο  εορτασμός  τους  σε  τοπικό  

επίπεδο,  είτε  ως  πολυούχοι  ολόκληρης  περιοχής,  είτε  ως  άγιοι  ενός  ναού,  σε  σχέση  με  

τον  καθολικό  εορτασμό  της  αρχής  της  Ινδίκτου  και  του  όσιου  Συμεών,  δημιουργεί  

αρκετά  ερωτήματα  σχετικά  με  την  ορθότητα  της  διάταξης  των  ακολουθιών  τους.  Πολλές  

φορές  «παραγκωνίζονται»  οι  μεγάλης  σημασίας  εορτές  για  χάρη  των  τιμώμενων  αγίων.   

 Μερικές  από  τις  ακολουθίες,  τις  οποίες  έχουμε  εντοπίσει,  είναι  οι  εξής83: 

 

 

Ακολουθία  του  Οσίου  και  Θεοφόρου  πατρός  ημών  Συμεών  του  Στυλίτου  

  Ακολουθία  του  Οσίου  και  Θεοφόρου  πατρός  ημών  Συμεών  του  Στυλίτου84. Όσιος 

Συμεών  ο  Στυλίτης  και  Αρχιμανδρίτης Κιλικία,  μέσα  5ου  αι.  (389 – 459 μ.Χ.)85.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ10):  Ακολουθία  του  Εσπερινού 

του  Οσίου  και  Θεοφόρου  πατρός  ημών  Συμεών  του  Στυλίτου 

(Γερασίμου  Μοναχού  Μικραγιαννανίτη) 

                                                           
83

 Σε  αυτό  το  σημείο  είναι  σημαντικό  να  σημειωθεί  ότι  στο  κεφάλαιο  αυτό  παραθέτουμς  τις  ακολουθίες  οι  

οποίες  είναι  τυπωμένες  και  έχουν  εκδοθεί  από  τον  19
ο
  αιώνα  έως  σήμερα.  Έχουμε  εντοπίσει  αρκετές  άλλες  

ακολουθίες,  οι  οποίες  όμως  είναι  αναρτημένες  στο  διαδίκτυο  και  για  αυτό  το  λόγο  δεν  τις  παρουσιάζουμε  

στην  παρούσα εργασία  (π.χ.  η  Ασματική  Ακολουθία  του  ενδόξου  Νεομάρτυρος  Αγγελή  του  Χρυσοχόου  του  

πατρός  Νικοδήμου  Αεράκη,  2002  (πηγή: Ορθόδοξη  Πορεία:  http://www.orp.gr/?p=2361)  και  η  Ασματική  

Ακολουθία  των  Αγίων  Τεσσαράκοντα  Οσιοπαρθενομαρτύρων  γυναικών  ποιηθείσα  υπό  μητροπολίτου  Μηθύμνης  

κυρού  Ιακώβου  (πηγή:  www.symbole.gr/ litlif/ecac/124-1-40-).  Οι  παραπάνω  ακολουθίες,  όπως  άλλωστε  και  οι  

περισσότερες  μεμονωμένες  «φυλλάδες»  αγίων  οι  οποίοι  εορτάζουν  σε  τέτοιες  ιδιαίτερες  ως  προς  την  τυπική  

διάταξη  ημέρες,  δυστυχώς  δε  λαμβάνουν  υπόψιν  τον  πρωτεύοντα  ρόλο  της  εορτής  της  Ινδίκτου.   

84
Γερασίμου  Μοναχού  Μικραγιαννανίτη,  Υμνογράφου  της  Μεγάλης  του  Χριστού  Εκκλησίας,  Ακολουθία  του  

Οσίου  και  Θεοφόρου  Πατρός  ημών  Συμεών  του  Στυλίτου.  Ταύτη  προσετέθησαν  οι  εικοσιτέσσαρες  Οίκοι,  ήτοι  

χαιρετισμοί  και  ο  παρακλητικός  κανών  προς  αυτόν,  Άγιος  Όρος.  Στην  τελευταία  (27
η
)  σελίδα  μνημονεύονται  

ονόματα  επτά  ανθρώπων,  οι  οποίοι  συνέβαλλαν  στην  έκδοση  της  ακολουθίας.      

85
Για  τον  άγιο  Συμεών  βλ.  Παναγιώτη  Ι.  Σκαλτσή,  Ο  άγιος  Συμεών  ο  Στυλίτης  στο  χριστιανικό  Εορτολόγιο  και  

την  Υμνογραφία,  Ιερουργοί  και  Φιλοθεάμονες,  κεφάλαια  Ιστορίας  και  Θεολογίας  της  Λατρείας,  εκδ.  Δέσποινα  

Κυριακίδη,  Θεσσαλονίκη  2014,  σελ. 207-243.  

http://www.orp.gr/?p=2361
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Εν  τω  μεγάλω  Εσπερινώ  
 Μακάριος  ανήρ 

Στιχηρά 
Εις  το  Κύριε  Εκέκραξα 

2  προσόμοια  της  Ινδίκτου 
6  προσόμοια  του  οσίου  Συμεών 

Δόξα Του  οσίου  Συμεών 
Και  νυν Της  Ινδίκτου 

 Είσοδος,  Φως  ιλαρόν,  Προκείμενο  της  ημέρας  και  
Αναγνώσματα 

Εις  τη  Λιτή 
 

5  ιδιόμελα  του  οσίου  Συμεών  Της  ισαγγέλου  ζωής  σου…,  
Εκ  ρίζης  αγαθής…,  Το  μνημόσυνόν  σου  εις  τον  αιώνα  

μένει…,  Η  των  λειψάνων  σου  θήκη…,  Ηγάπησας  θεοφόρε… 
Δόξα Του  οσίου  Συμεών 

Και νυν Της  Ινδίκτου 
Εις τον στίχον 3  Προσόμοια  του  οσίου  Συμεών 

Δόξα Του  οσίου  Συμεών 
Και νυν Της  Ινδίκτου 

Απολυτίκια Του  οσίου  Συμεών  Ασκήσεως  αγώσι  τω  Χριστώ  
ευηρεστήσας…,  έτερον  του  οσίου  Ως  στήλην  θεόγραφον,  

των  ιερών  αρετών…, 
της  Ινδίκτου  Ο  πάσης  Δημιουργός  της  κτίσεως… 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ11):  Ακολουθία  του  Όρθρου 

του  Οσίου  και  Θεοφόρου  πατρός  ημών  Συμεών  του  Στυλίτου 

(Γερασίμου  Μοναχού  Μικραγιαννανίτη) 

Όρθρος  
Εις  το  Θεός  Κύριος  τα  

απολυτίκια 
 

Καθίσματα Μετά  την  α΄  στιχολογία  του οσίου  Συμεών, 
Δόξα,  Και  νυν  της  Ινδίκτου. 

Μετά  την  β΄  στιχολογία  του  οσίου  Συμεών, 
Δόξα,  Και  νυν  της  Ινδίκτου. 

Μετά  τον  πολυέλεο  κάθισμα  του  οσίου  Συμεών, 
Δόξα,  Και  νυν  της  Ινδίκτου. 

Αναβαθμοί Το  α΄  αντίφωνο  δ΄  ήχου 
Προκείμενο Τίμιος  εναντίον  Κυρίου  ο  θάνατος  του  Οσίου  αυτού 

Στίχ.  Μακάριος  ανήρ  ο  φοβούμενος  τον  Κύριον 
Εωθινό  Ευαγγέλιο Οσιακόν 

Δόξα Ταις  του  σου  Οσίου… 
Και νυν Ταις  της  Θεοτόκου… 

Ελέησον  με  ο  Θεός 
 

Γη  ισαγγέλω  σου  ζωή  αποβαλών  παν  γεηρόν  αχθοφόρημα… 

Κανόνες α΄ κανόνας:  O  κανών  της  Ινδίκτου  εν  του  Μηναίου 
β΄ κανόνας:  Ο  κανών  του  Αγίου  Συμεών  με  ακροστιχίδα  
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Τον  Στυλίτην  Συμεών  γεραίρω,  Γερασίμου  (ήχος  πλ.δ΄,  
«Αρματηλάτην  Φαραώ») 

Αρχή: Τριαδικαίς  καταυγασθείς  ελλάμψεσιν,  από  νεότητος… 
Από  γ΄ ωδής 

 
Κάθισμα  του  Αγίου  Συμεών, 
Δόξα,  Και  νυν  της  Ινδίκτου. 

 
Από  ς’ ωδής 

 
Κοντάκιο  του  οσίου  Συμεών,  έτερον  του  Οσίου  και  οίκος  

του  οσίου  Συμεὼν 
 Συναξάριον 

Καταβασίες Του  Τιμίου  Σταυρού  Σταυρόν  χαράξας… 
Εις την θ΄ Την  Τιμιωτέραν,  Μυστικώς  ει  Θεοτόκε 

Εξαποστειλάρια 1  του  Οσίου  Συμεών 
και  το  θεοτοκίο  Δημιουργός  και  πρύτανις… 

Εις  τους  Αίνους 4  προσόμοια  του  Αγίου  Συμεὼν 
Δόξα Του  οσίου  Συμεών 

και  νυν Της  Ινδίκτου 
 Το  απολυτίκιο  του  Οσίου 

Δοξολογία Μεγάλη 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ12):  Ακολουθία  της  Θείας  Λειτουργίας 

του  Οσίου  και  Θεοφόρου  πατρός  ημών  Συμεών  του  Στυλίτου 

(Γερασίμου  Μοναχού  Μικραγιαννανίτη) 

Θεία  Λειτουργία    
Απόστολος Του  Οσίου 
Ευαγγέλιο Της  Ινδίκτου 
Κοινωνικό Ευλόγησον  τον  στέφανον  του  ενιαυτού  της  Χρηστότητός  

σου,  Κύριε.  Αλληλούια. 
 

Ακολουθία  της  Ινδίκτου,  Συμεών,  αγίων  γυναικών  και  του  οσίου  πατρός  ημών  

Μελετίου  του  νέου  και  ιαματικού  του  εν  τω  όρει  της  Μυουπόλεως  (νυν  

Κούντουρα  της  Αττικής)  ασκήσαντος  τω  1060 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ13):  Ακολουθία  του  Εσπερινού  της  Ινδίκτου,  Συμεών,  αγίων  γυναικών  

και  του  οσίου  πατρός  ημών  Μελετίου86  του  νέου  και  ιαματικού  του  εν  τω  όρει  της  

                                                           
86

 Για  το  βίο  του  οσίου  βλ. Συμεών  Μεταφραστή,  Νέος  Παράδεισος,  ήτοι  λόγοι  διάφοροι  και  βίοι  αγίων,  εκ  της  

Ελληνικής  Τυπογραφίας  του  Φοίνικος,  Βενετία  1840,  σελ. 7-18,  πηγή: http://anemi.lib.uoc.gr/php/. 
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Μυουπόλεως  (νυν  Κούντουρα  της  Αττικής)  ασκήσαντος  τω  106087.   (Γεωργίου  Βουτέρη) 

Σημ.: Για  τη  συγκεκριμένη  ακολουθία,  ο  Γεώργιος  Ρήγας  έχει  αρκετές  ενστάσεις  στο  έργο  

του  Ακολουθίαι  Αγίων88. 

Εν  τω  μεγάλῳ  Εσπερινώ89  
Στιχηρά 

Εις  το  Κύριε  Εκέκραξα 
3  προσόμοια  της  Ινδίκτου 

3  προσόμοια  του  οσίου  Συμεών 
4  προσόμοια  του  οσίου  Μελετίου 

Δόξα Του  οσίου  Μελετίου 
Και  νυν Της  Ινδίκτου 

 Είσοδος,  Φως  ιλαρόν,  Προκείμενο  της  ημέρας  και  
Αναγνώσματα 

Εις  τη  Λιτή 
 

4  ιδιόμελα  του  οσίου  Μελετίου, 
1  του  αγίου  Συμεών 

Δόξα Του  οσίου  Μελετίου 
Και νῦν Της  Ινδίκτου 

Εις τον στίχον 
 

3  Προσόμοια  του  οσίου  Μελετίου 
1  του  οσίου  Συμεών 

Δόξα Του  οσίου  Μελετίου 
Και νυν Της  Ινδίκτου 

Απολυτίκια Της  Ινδίκτου,  του  οσίου  Συμεών,  Δόξα  του  οσίου  Μελετίου,  
Και  νυν  της  Θεοτόκου 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ14):  Ακολουθία  του  Όρθρου  της  Ινδίκτου,  Συμεών,  αγίων  γυναικών  και  

του  οσίου  πατρός  ημών  Μελετίου  του  νέου  και  ιαματικού  του  εν  τω  όρει  της  

Μυουπόλεως  (νυν  Κούντουρα  της  Αττικής)  ασκήσαντος  τω  1060. (Γεωργίου  Βουτέρη) 

Σημ.:  Για  τη  συγκεκριμένη  ακολουθία,  ο  Γεώργιος  Ρήγας  έχει  αρκετές  ενστάσεις  στο  

έργο  του  Ακολουθίαι  Αγίων. 

 

Όρθρος 
 

 

Εις  το  Θεός  Κύριος  τα  
απολυτίκια 

Ως  εν  τω  Εσπερινώ 
 

Καθίσματα Μετά  την  α΄  στιχολογία  του  οσίου  Μελετίου,  Δόξα  του  
οσίου  Συμεών,  Και  νυν  της  Ινδίκτου. 

                                                           
87

 Ακολουθία – Φυλλάδα  του  οσίου  Μελετίου,  εκδότης  Γεώργιος  Βουτέρης,  εφημέριος  του  ενταύθα  Ιερού  Ναού  

του  Οσίου  Μελετίου.  Προσετέθη  εν  τέλει  και  ο  βίος  του  Οσίου  αναγινωσκόμενος  αντί  του  Κοινωνικού,  εν  

Αθήναις  1894. 

88
 Γεώργιου  Α.  Ρήγα,  Ακολουθίαι  Αγίων,  Τόμος  πρώτος,  εκδ.  Ergo,  2003,  σελ. 22-25. 

89
 Επανατύπωση  της  παλαιότερης  ακολουθίας  είναι  έκδοση  πάλι  του  Γεωργίου  Βουτέρη,  Αθήνα  1913. 
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Μετά  την  β΄  στιχολογία  του  οσίου  Μελετίου,  Δόξα  των  
Αγίων  Γυναικών,  Και  νυν  Θεοτοκίον 

Εις  τον  πολυέλεο  κάθισμα  του  οσίου  Μελετίου,   Δόξα  των  
Αγίων  Γυναικών,  Και  νυν  Θεοτοκίον 

Αναβαθμοί δ΄  ήχου 
Εωθινό  Ευαγγέλιο 

 
Εκ  του  κατά  Ματθαίον:  Είπεν  ο  Κύριος  τοις  εαυτού  

Μαθηταίς… 
 N΄ Ψαλμός 

Δόξα Ταις  των  σων  Οσίων… 
Και νυν Ταις  της  Θεοτόκου… 

Ελέησον  με  ο  Θεός 
 

Ο  εν  σοφία  τα  πάντα  δημιουργήσας,  προαιώνιε  Λόγε  του  
Πατρός… 

Κανόνες α΄ κανόνας:  O  κανών  της  Ινδίκτου  (ήχος  α΄).  αρχή:  Άσωμεν  
πάντες  λαοί,  τω  εκ  πικράς  δουλείας… 

β΄ κανόνας:  Ο  κανών  των  Αγίων  Γυναικών (ήχος  δ΄,  «Ανοίξω  
το  στόμα  μου»).  Αρχή:  Στερρώς  τον  αντίπαλον,  

κατηγωνίσασθε  Μάρτυρες… 
γ΄ κανόνας: Ο  κανών  του  Αγίου  Συμεών  (ήχος  πλ.δ΄,  

«Άσωμεν  τω  Κυρίω»).  Αρχή: Δίδου  μοι  εν  οργάνῳ,  γλώττης  
σαθρώ… 

δ΄ κανόνας:  Ο  κανών  του  οσίου  Μελετίου  (ήχος  πλ. δ΄,  
Αρματηλάτην  Φαραώ) 

Από  γ΄ ωδής 
 

Κοντάκιο  της  Ινδίκτου,  κοντάκιο  του  Αγίου  Συμεών,  
κάθισμα  του  Οσίου  Μελετίου,  κάθισμα  του  Αγίου  Συμεών,  

Δόξα  των  Αγίων  Γυναικών,  Και  νυν  της  Ινδίκτου. 
Από  ς’ ωδής Κοντάκιο  και  οίκος  του  οσίου  Μελετίου 

 Συναξάριον 
Καταβασίες Του  Τιμίου  Σταυρού  Σταυρόν  χαράξας… 

Εις την θ΄ Την  Τιμιωτέραν,  Μυστικώς  ει  Θεοτόκε 
Εξαποστειλάρια 2  του  Οσίου  Μελετίου,  της  Ινδίκτου 
Εις  τους  Αίνους 

 
2  ιδιόμελα  της  Ινδίκτου,  1  ιδιόμελο  του  Αγίου  Συμεών  και  

3  προσόμοια  του  Οσίου  Μελετίου 
Δόξα Του  οσίου  Μελετίου 

και  νΥν Της  Ινδίκτου 
Δοξολογία Μεγάλη 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ15):  Ακολουθία  της  Θείας  Λειτουργίας  της  Ινδίκτου,  Συμεών,  αγίων  

γυναικών  και  του  οσίου  πατρός  ημών  Μελετίου του  νέου  και  ιαματικού  του  εν  τω  όρει  

της  Μυουπόλεως  (νυν  Κούντουρα  της  Αττικής)  ασκήσαντος  τω  1060.  (Γεωργίου  

Βουτέρη) 

Σημ.:  Για  τη  συγκεκριμένη  ακολουθία,  ο  Γεώργιος  Ρήγας  έχει  αρκετές  ενστάσεις  στο  

έργο  του  Ακολουθίαι  Αγίων. 
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Θεία  Λειτουργία  
Τυπικά  καὶ  Μακαρισμοὶ γ΄ καὶ  ς΄ ωδή  του  κανόνα  του  Οσίου. 

 
Απολυτίκια Της  Ινδίκτου,  του  οσίου  Συμεών,  Δόξα  του  οσίου  Μελετίου,  

Και  νυν  της  Θεοτόκου 
Κοντάκιο Ο  αρρήτω 

Απόστολος Του  Οσίου 
Τίμιος  εναντίον  Κυρίου  ο  θάνατος  του  Οσίου  αυτού 
Στίχ. Τι  ανταποδώσωμεν  τω  Κυρίω  περι  πάντων. 

Προς  Κολοσσαείς  Επιστολής  Παύλου  το  Ανάγνωσμα.  
Κυριακή  τριακοστή.  Εωθινόν  8.  Αδελφοί  ενδύσασθε  ως  

εκλεκτοί  του  Θεού  Άγιοι  και  ηγαπημένοι… 
Ευαγγέλιο Της  Ινδίκτου 
Κοινωνικό Αντί  του  Κοινωνικού  αναγινώσκεται  ο  βίος  του  Οσίου 

 

Ακολουθία  της  εορτής  της  Παμμακαρίστου 

 Η  ακολουθία  της  εορτής  της  Παμμακαρίστου90  αρχίζει  με  σημαντικές  σημειώσεις  ως  

προς  την  ημέρα  με  τίτλο  Τυπική  Διάταξις91.   

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ16): 

Η  ακολουθία  του  Εσπερινού  της  εορτής  της  Παμμακαρίστου 

 
 

Εν  τω  μεγάλῳ  Εσπερινώ  
 Στιχολογούμε  την  α΄ στάση  του  «Μακάριος  ανήρ» 

Στιχηρά 
Εις  το  Κύριε  Εκέκραξα 92 

3  προσόμοια  της  Ινδίκτου 
3  προσόμοια  της  Παμμακαρίστου 

 
Δόξα Της  Ινδίκτου 

και  νυν 93 Της  Παμμακαρίστου 
 Είσοδος,  Φως  ιλαρόν,  Προκείμενο  της  ημέρας  και  

Αναγνώσματα,  2  της  Ινδίκτου  και  1  της  Παμμακαρίστου 

                                                           
90

 Ακολουθία  του  Εσπερινού  του  Όρθρου  και  της  Λειτουργίας  της  εορτής  της  Παμμακάριστου,  εκ  του  

Πατριαρχικού  Τυπογραφείου,  Κωνσταντινούπολη  1905,   

Πηγή:  http://www.ascsa.edu.gr/datab/digital/akolouthies/books/0348.pdf   
91

 Η  Ακολουθία  έχει  τον  χαρακτηριστικό  τίτλο:  Σεπτεμβρίου  α΄ Αρχή  της  Ινδίκτου  και  η  Σύναξις  προς  τιμήν  

και  μνήμην  της  εν  τω  πανσέπτω  Πατριαρχικώ  Ναώ  κατατεθειμένης  σεπτής  Εικόνος  της  Υπεραγίας  Δεσποινής  

ημών  Θεοτόκου  και  Αειπαρθένου  Μαρίας  της  επιλεγομένης  της  Παμμακάριστου. 

92
 Εάν  τύχει  Κυριακή,  4  αναστάσιμα  στιχηρά,  3  της  Ινδίκτου  και  3  της  Παμμακαρίστου. 

93
 Εάν  τύχει  Κυριακή,  το  α΄ Θεοτοκίο  του  ήχου. 
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Εις τον στίχον94  Στιχηρά  ιδιόμελα  της  Ινδίκτου 
Δόξα , Και νυν Της  Παμμακαρίστου 
Απολυτίκια95 Της  Ινδίκτου,  Δόξα,  Και  νυν  της  Παμμακαρίστου 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ17): 

Η  ακολουθία  του  Όρθρου  της  εορτής  της  Παμμακαρίστου 

Όρθρος 
 

Καθημερινής Κυριακής 

Εις  το  Θεός  
Κύριος  τα  

απολυτίκια 

Της  Ινδίκτου  δις  και  της  
Παμμακαρίστου  άπαξ 

 

Το  αναστάσιμο,  της  Ινδίκτου  και  
της  Παμμακαρίστου. 

 Το  Ψαλτήριο  και  ο  Πολυέλεος  
Εξηρεύξατο  η  καρδία  μου 

Το  Ψαλτήριο  και  ο  Πολυέλεος  
Εξηρεύξατο  η  καρδία  μου 

Καθίσματα Μετά  την  α΄  στιχολογία  κάθισμα  
της  Ινδίκτου, 

Δόξα,  Και  νυν  της  
Παμμακαρίστου. 

Μετά  την  β΄  στιχολογία  κάθισμα  
της  Ινδίκτου, 

Δόξα,  Και  νυν  της  
Παμμακαρίστου. 

Μετά  την  γ΄  στιχολογία  κάθισμα  
της  Παμμακαρίστου δις. 

Μετά  την  α΄  στιχολογία  
καθίσματα  αναστάσιμο,  της  

Ινδίκτου, 
και  της  Παμμακαρίστου. 
Μετά  την  β΄  στιχολογία  

καθίσματα  αναστάσιμο,  της  
Ινδίκτου, 

και  της  Παμμακαρίστου. 
Μετά  την  γ΄  στιχολογία  κάθισμα  

της  Παμμακαρίστου δις. 

Αναβαθμοί α΄  αντίφωνο  του  δ΄  ήχου 
 

Του  ήχου  της  Κυριακής 

Προκείμενο Μνησθήσομαι  του  ονόματός  
σου…  μετά  των  στίχων  Άκουσον  
θύγατερ  και  ίδε  καιὶ  κλίνον  του  

ους  σου…  και  Εξερεύξατο  η  
καρδία  μου. 

 

Μνησθήσομαι  του  ονόματός  
σου…  μετά  των  στίχων  Άκουσον  
θύγατερ  και  ίδε  καιὶ  κλίνον  του  

ους  σου…  και  Εξερεύξατο  η  
καρδία  μου. 

 
Εωθινό  Ευαγγέλιο 

 
Εκ  του  κατά  Λουκά:  Εν  ταις  
ημέραις  εκείναις,  αναστάσα  

Μαριάμ… 
 

Εκ  του  κατά  Λουκά:  Εν  ταις  
ημέραις  εκείναις,  αναστάσα  

Μαριάμ… 
 

 N΄ Ψαλμός  χύμα 
 

Ανάστασιν  Χριστού  και 
N΄ Ψαλμός  χύμα 

 
Δόξα Ταις  της  Παναχράντου… Ταις  της  Παναχράντου… 

                                                           
94

 Εάν  τύχει  Κυριακή,  τα  αναστάσιμα  στιχηρά. 

95
 Εάν  τύχει  Κυριακή,  το  αναστάσιμο,  της  Ινδίκτου  και  της  Παμμακαρίστου.   
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Και νυν 
 

Ταις  της  Θεοτόκου… Ταις  της  Θεοτόκου… 

Ελέησον  με  ο  
Θεός 

 

Ο  εν  σοφία  τα  πάντα  
δημιουργήσας,  προαιώνιε  Λόγε  

του  Πατρός… 
 

Ο  εν  σοφία  τα  πάντα  
δημιουργήσας,  προαιώνιε  Λόγε  

του  Πατρός… 
 

Κανόνες α΄ κανόνας:  O  κανών  της  
Ινδίκτου  (ήχος  α΄).  αρχή:  

Άσωμεν  πάντες  λαοί,  τω  εκ  
πικράς  δουλείας…   μετά  των  
ειρμών  εις  δ΄ μετά  του  στίχου  

Δόξα  σοι  ο  Θεός  ημών  δόξα  σοι. 
β΄ κανόνας:  Ο  κανών  της  

Παμμακαρίστου (ήχος  α΄,  «Ωδήν  
επινίκιον»).  Αρχή:  Ανέτειλε  
σήμερον  της  Παναχράντου  

Παρθένου  πανήγυρις…  εις  δ΄ 
μετά  του  στίχου  Υπεραγία  

Θεοτόκε  σώσον  ημάς. 

α΄ κανόνας:  ο  αναστάσιμος 
β΄ κανόνας:  O  κανών  της  

Ινδίκτου  (ήχος  α΄).  αρχή:  Άσωμεν  
πάντες  λαοί,  τω  εκ  πικράς  

δουλείας…   μετά  των  ειρμών  εις  
δ΄ μετά  του  στίχου  Δόξα  σοι  ο  

Θεός  ημών  δόξα  σοι.  
γ΄ κανόνας:  Ο  κανών  της  

Παμμακαρίστου (ήχος  α΄,  «Ωδήν  
επινίκιον»).  Αρχή:  Ανέτειλε  
σήμερον  της  Παναχράντου  

Παρθένου  πανήγυρις…  εις  δ΄ μετά  
του  στίχου  Υπεραγία  Θεοτόκε  

σώσον  ημάς. 
Από  γ΄ ωδής 

 
Κοντάκιο  και  οίκος  της  Ινδίκτου,  
κάθισμα  της  Ινδίκτου,  Δόξα,  Και  
νυν  κάθισμα  της  Παμμακαρίστου  
(βλ. στην  β΄ στιχολογία  Η  αγία  

σου  αγνή). 

Αναστάσιμο  κοντάκιο  και  οίκος,  
το  κάθισμα  της  Ινδίκτου  και  το  
κάθισμα  της  Παμμακαρίστου  (βλ. 
στην  β΄ στιχολογία  Η  αγία  σου  

αγνή). 
 

Από  ς’ ωδής 
 

Κοντάκιο  και  οίκος  της  
Παμμακαρίστου 

Κοντάκιο  και  οίκος  της  
Παμμακαρίστου 

 Το  υπόμνημα  της  Ινδίκτου  και  
της  Παμμακαρίστου 

Το  υπόμνημα  της  Ινδίκτου  και  
της  Παμμακαρίστου 

Καταβασίες Του  Τιμίου  Σταυρού  Σταυρόν  
χαράξας… 

Του  Τιμίου  Σταυρού  Σταυρόν  
χαράξας… 

Εις την θ΄ 
 

Η  θ΄ ωδὴ  και  των  δύο  κανόνων  
και  η  καταβασία  Μυστικός  ει,  

Θεοτόκε,  Παράδεισος. 

Η  θ΄ ωδὴ  και  των  δύο  κανόνων  
και  η  καταβασία  Μυστικός  ει,  

Θεοτόκε,  Παράδεισος. 
Εξαποστειλάρια 2  της  Ινδίκτου  και  1  της  

Παμμακαρίστου 
 

Το  αναστάσιμο,  το  της  Ινδίκτου  
και  το  της  Παμμακαρίστου 

Εις  τους  Αίνους 
 

3  ιδιόμελα  της  Ινδίκτου  και  3  
προσόμοια  της  Παμμακαρίστου 

 

4  αναστάσιμα,  2  ιδιόμελα  της  
Ινδίκτου  και  2  προσόμοια  της  

Παμμακαρίστου 
Δόξα Της  Ινδίκτου Της  Ινδίκτου 

Και  νυν 
 

Της  Παμμακαρίστου Της  Παμμακαρίστου 

Δοξολογία Μεγάλη Μεγάλη 
Απολυτίκιο Της  Παμμακαρίστου Σήμερον  σωτηρία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ18): 

Η  ακολουθία  της  Θείας  Λειτουργίας 

της  εορτής  της  Παμμακαρίστου 

Θεία  Λειτουργία  
Αντίφωνα α΄  Αντίφωνο 

Μνήσθητι,  Κύριε,  του  Δαυίδ  και  πάσης  της  πραότητος  
αυτού. 

Ταις  πρεσβείαις  της  Θεοτόκου… 
Ιδού  ηκούσαμεν  αυτήν  εν  Εφραθά,  εύρομεν  αυτήν  εν  τοις  

πεδίοις  του  δρυμού. 
Ταις  πρεσβείαις  της  Θεοτόκου… 

Δεδοξασμένα  ελαλήθη  περί  σου  η  πόλις  του  Θεού. 
Ταις  πρεσβείαις  της  Θεοτόκου… 

Ο  Θεός  εν  μέσω  αυτής  και  ου  σαλευθήσεται. 
Ταις  πρεσβείαις  της  Θεοτόκου… 

β΄  Αντίφωνο 
Ώμοσε  Κύριος  τω  Δαυίδ  αλήθειαν  και  ου  μη  αθετήσει  

αυτήν. 
Σώσον  ημάς  Υιέ  Θεού  ο  εν  αγίοις  θαυμαστός…96 

Εκ  καρπού  της  κοιλίας  σου  θήσομαι  επί  του  θρόνου  σου. 
Σώσον  ημάς  Υιέ  Θεού  ο  εν  αγίοις  θαυμαστός… 

Εκεί  εξανατελώ  κέρας  τω  Δαυίδ,  ητοίμασα  λύχνον  τω  
Χριστώ  μου. 

Σώσον  ημάς  Υιέ  Θεού  ο  εν  αγίοις  θαυμαστός… 
Ότι  εξελέξατο  Κύριος  την  Σιών,  ηρετίσατο  αυτήν  εις  

κατοικίαν  εαυτώ. 
Σώσον  ημάς  Υιέ  Θεού  ο  εν  αγίοις  θαυμαστός… 

Δόξα  και  νυν 
Ο  Μονογενής… 
γ΄  Αντίφωνο 

Ώδε  κατοικήσω  ότι  ηρετισάμην  αυτήν. 
Το  Απολυτίκιο  της  Παμμακαρίστου. 

Ηγίασε  το  σκήνωμα  αυτού ο  Ύψιστος. 
Το  Απολυτίκιο  της  Παμμακαρίστου. 

Άγιος  ο  ναός  σου,  θαυμαστός  εν  δικαιοσύνη. 
Το  Απολυτίκιο  της  Παμμακαρίστου. 

Εις  την  Είσοδο97 Μέγας  ο  Κύριος  ημών  και  αινετός  σφόδρα  εν  πόλει  του  
Θεού  ημών.  Σώσον  ημάς  Υιέ  Θεού  ο  εν  αγίοις… 

Απολυτίκια98 Της  Ινδίκτου  και  της  Παμμακαρίστου 
Κοντάκιο Ο  των  αιώνων  Ποιητής  και  Δεσπότης… 

Απόστολος Της  Παναγίας  (8ης  Σεπτεμβρίου) 
Ευαγγέλιο Της  Ινδίκτου 

                                                           
96

 Εάν  τύχει  Κυριακή,  Ο  αναστάς  εκ  νεκρών… 

97
 Εάν  τύχει  Κυριακή,  Δεύτε  προσκυνήσωμεν…    

98
 Εάν  τύχει  Κυριακή,  Το  αναστάσιμο,  της  Ινδίκτου  και  της  Παμμακαρίστου  και  του  αγίου  του  ναού.   
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Εις  το  εξαιρέτως Αλλότριον  των  μητέρων… 
Εις  τα  δίπτυχα Το  μεγαλυνάριο  Της  αειπαρθένου  σεμνής  μητρός… 

Κοινωνικό Ευλόγησον  τον  στέφανον  του  ενιαυτού  της  χρηστότητός  
σου,  Κύριε.  Αλληλούια 

 Είδομεν  το  φως  και  Απόλυση 

 

 

Ακολουθία  της  Υπεραγίας  Θεοτόκου,  της  Ζωοδόχου  Πηγής  της  Επιταλιωτίσσης   

  Η  πλήρης  ονομασία  της  είναι  Ακολουθία  της  Υπεραγίας  Θεοτόκου,  της  Ζωοδόχου  

Πηγής  της  Επιταλιωτίσσης  συμψαλλομένη  μετά  των  Ακολουθιών  της  αρχής  της  Ινδίκτου  

και  των  λοιπών  εορτών  τη  1η  Σεπτεμβρίου  εν  τη  Ιερά  Μονή  Ζωοδόχου  Πηγής  Επιταλίου  

της  Ιεράς  Μητροπόλεως  Τριφυλίας  και  Ολυμπίας.  Ποίημα  Μητροπολίτου  Τριφυλίας  και  

Ολυμπίας  κ.κ.  Στεφάνου99.  

 Η  ακολουθία  συνετέθη  καθώς  δεν  υπήρχαν  τροπάρια  ,  εκτός  του  Απολυτικίου,  για  

τη  εορτή  της  μνήμης  του  θαύματος  παρά  της  Αγίας  Θεοτόκου  εν  τη  Μονή  των  

Μιασηνών100. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ19):  Ακολουθία  του  Εσπερινού 

της  Υπεραγίας  Θεοτόκου,  της  Ζωοδόχου  Πηγής  της  Επιταλιωτίσσης 

 

Εν  τω  μεγάλω  Εσπερινώ  
 Στιχολογούμε  την  α΄ στάση  του  «Μακάριος  ανήρ» 

Στιχηρά 
Εις  το  Κύριε  Εκέκραξα101 

5  προσόμοια  της  Θεοτόκου 
3  προσόμοια  της  Ινδίκτου 

 
Δόξα102 Της  Ινδίκτου 
Και  νυν Της  Θεοτόκου 

 Είσοδος,  Φως  ιλαρόν,  Προκείμενο  της  ημέρας 
και  3  Αναγνώσματα 

Εις τον στίχον103 Στιχηρά  ιδιόμελα  της  Θεοτόκου 

                                                           
99

 Η  Ακολουθία  εκδόθηκε  στην  Αθήνα  το  1969.  Αντίτυπό  της  παραχωρήθηκε  για  το  σκοπό  της  εργασίας  από  

την  βιβλιοθήκη  της  Ορθόδοξης  Ακαδημίας  Κρήτης.   

100
 Ακολουθία  της  Υπεραγίας  Θεοτόκου,  της  Ζωοδόχου  Πηγής  της  Επιταλιωτίσσης,  Αθήνα  1969,  σελ. 5. 

101
 Εάν  τύχει  Κυριακή,  4  αναστάσιμα,  2  της  Ινδίκτου  και  4  της  Θεοτόκου. 

102
 Εάν  τύχει  Κυριακή,  Δόξα  της  Θεοτόκου,  Και  νυν  το  α΄ θεοτοκίο  του  ήχου.   

103
 Εάν  τύχει  Κυριακή,  τα  αναστάσιμα  στιχηρά.   
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Δόξα Της  Ινδίκτου 
Και νυν Της  Θεοτόκου 

Απολυτίκια104 Της  Ινδίκτου,  Δόξα  του  Οσίου  Και  νυν  της  Θεοτόκου 
 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ20):  Ακολουθία  του  Όρθρου 

της  Υπεραγίας  Θεοτόκου,  της  Ζωοδόχου  Πηγής  της  Επιταλιωτίσσης 

Όρθρος 
 

Καθημερινής Κυριακής 

Εις  το  Θεός  
Κύριος  τα  

απολυτίκια 

 Το  αναστάσιμο  απολυτίκιο,  Δόξα  
της  Ινδίκτου,   Και  νυν  της  

Θεοτόκου. 

  Το  Ψαλτήριο  και  ο  Άμωμος. 

Καθίσματα Μετά  την  α΄  στιχολογία  κάθισμα  
της  Θεοτόκου, 

Δόξα  της  Ινδίκτου,  Και  νυν  της  
Θεοτόκου. 

Μετά  την  β΄  στιχολογία  κάθισμα  
του  Όσίου, 

Δόξα  της  Θεοτόκου,  Και  νυν  της  
Θεοτόκου. 

Μετά  τον  Πολυέλεο  κάθισμα  των  
Αγίων  Γυναικών,  Δόξα,  Και  νυν  

κάθισμα  της  Ινδίκτου. 

Αναστάσιμα  καθίσματα  με  τη  
σειρά  και  αντί  θεοτοκίων,  τα  της  

εορτής  της  Θεοτόκου. 
 

  Ευλογητάρια,  υπακοή 
Αναβαθμοί α΄  αντίφωνο  του  δ΄  ήχου Του  ήχου  της  Κυριακής 
Προκείμενο Μνησθήσομαι  του  ονόματός  σου…  

μετά  των  στίχων  Άκουσον  
θύγατερ  και  ίδε  και  κλίνον  του  

ους  σου…  και  Εξερεύξατο  η  
καρδία  μου. 

Μνησθήσομαι  του  ονόματός  σου…  
μετά  των  στίχων  Άκουσον  

θύγατερ  και  ίδε  και  κλίνον  του  
ους  σου…  και  Εξερεύξατο  η  

καρδία  μου. 
Εωθινό  

Ευαγγέλιο 
 

Εκ  του  κατά  Λουκά:  Εν  ταις  
ημέραις  εκείναις,  αναστάσα  

Μαριάμ… 

 

   
Δόξα Ταις  της  Θεοτόκου… 

 
 

Και νυν 
 

Ταις  της  Θεοτόκου… 
 

 

Ελέησον  με  ο  
Θεός 

Της  Θεοτόκου  Η  την  χαράν  του  
κόσμου  κυήσασα… 

 

                                                           
104

 Εάν  τύχει  Κυριακή,  το  αναστάσιμο  απολυτίκιο,  Δόξα  της  Ινδίκτου,   Και  νυν  της  Θεοτόκου.      
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Κανόνες Οι  κανόνες  ως  εν  τω  Μηναίω. 
 

α΄ κανόνας:  ο  αναστάσιμος 
β΄ κανόνας:  O  κανών  της  Ινδίκτου  

(ήχος  α΄).  αρχή:  Άσωμεν  πάντες  
λαοί,  τω  εκ  πικράς  δουλείας…   

μετά  των  ειρμών  εις  δ΄ μετά  του  
στίχου  Δόξα  σοι  ο  Θεός  ημών  

δόξα  σοι. 
γ΄ κανόνας:  Ο  κανών  του  Οσίου  

(ήχος  πλ.δ΄,  «Άσωμεν  τω  Κυρίω»).  
Αρχή: Δίδου  μοι  εν  οργάνω,  

γλώττης  σαθρώ… 
Από  γ΄ ωδής 

 
Κοντάκιο  της  Ινδίκτου. 

 
Κοντάκιο  της  Θεοτόκου  

Γηθοσύνως  σήμερον  και  το  
κάθισμα  του  Οσίου  Υπεζέσας  τη  

πίστει,  Δόξα  των  Αγίων  Γυναικών,  
Και  νυν  της  Ινδίκτου. 

Από  ς’ ωδής 
 

Κοντάκιο  και  οίκος  της  Θεοτόκου. Αναστάσιμα  Κοντάκιο  και  οίκος. 

 Συναξάριον. Το  μηνολόγιο  με  την  προσθήκη  
Τη  αυτή  ημέρα,  Μνήμην  ποιούμεν  

του  γενομένου  θαύματος  παρά  της  
Αγίας  Θεοτόκου  εν  τη  Μονή  των  

Μιασηνών  και  των  εξαισίων  
δωρεών  αυτής  εν  τη  Μονή  

Επιταλίου. 
Καταβασίες Του  Τιμίου  Σταυρού  Σταυρόν  

χαράξας… 
Του  Τιμίου  Σταυρού  Σταυρόν  

χαράξας… 
  Άπασα  η  του  Εωθινού  Ευαγγελίου  

τάξις 
Εις την θ΄ 

 
Η  θ΄ ωδή  της  Θεοτόκου  και  η  

καταβασία  Μυστικός  ει,  Θεοτόκε,  
Παράδεισος. 

Η  θ΄ ωδή  της  Θεοτόκου. 
 

Εξαποστειλάρια 1  της  Θεοτόκου,  1  του  Οσίου  και  
1  της  Ινδίκτου 

 

Το  αναστάσιμο,  το  της  Ινδίκτου  
και  το  της  Θεοτόκου  Του  

αχωρήτου  γέγονας 
Εις  τους  Αίνους 

 
3  προσόμοια  της  Θεοτόκου  και  3  

ιδιόμελα  της  Ινδίκτου 
4  αναστάσιμα, 

4  προσόμοια  της  Θεοτόκου 
 

Δόξα Της  Ινδίκτου 
 

Της  Θεοτόκου  Δεύτε  πιστοί,  
πνευματικὴν  πανήγυριν 

Και  νυν 
 

Της  Θεοτόκου Υπερευλογημένη 

Δοξολογία Μεγάλη Μεγάλη 
Απολυτίκιο  Σήμερον  σωτηρία 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ21):  Ακολουθία  της  Θείας  Λειτουργίας 

της  Υπεραγίας  Θεοτόκου,  της  Ζωοδόχου  Πηγής  της  Επιταλιωτίσσης 

Θεία  Λειτουργία105  
Αντίφωνα Στίχοι  της  η΄ Σεπτεμβρίου. 

Απολυτίκια106 Της  Θεοτόκου  Την  Μητέρα  Κυρίου  δεύτε  πάντες  
τιμήσωμεν…,  της  Ινδίκτου  και  του  Οσίου. 

Κοντάκιο Της  Θεοτόκου  Γηθοσύνως  σήμερον 
Απόστολος Της  21ης  Νοεμβρίου:  Προς  Εβραίους  θ΄,  1-7. 
Ευαγγέλιο Της  Ινδίκτου:  Κατά  Λουκάν  δ΄ 16-22. 

Εις  το  εξαιρέτως107  
Εις  τα  δίπτυχα  

Κοινωνικό Ευλόγησον  τον  στέφανον  του  ενιαυτού  της  χρηστότητός  
σου,  Κύριε.  Αλληλούια 

 Είδομεν  το  φως  και  Απόλυση 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
105

 Εάν  τύχει  Κυριακή,  τα  Τυπικά  και  Μακαρισμοί  του  ήχου  εις  δ΄  και  δ΄  από  την  γ΄  ωδή  του  κανόνα  της  

Ινδίκτου. 

106
 Εάν  τύχει  Κυριακή,  Το  αναστάσιμο,  της  Θεοτόκου  και  της  Ινδίκτου.   

107
 Εάν  τύχει  Κυριακή,  Άξιον  εστίν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄  -  Υμνολογικό / Υμνογραφικό 
 

2.2.1  Υμνογράφοι  της  ακολουθίας  της  Ινδίκτου 

  

  Η  ακολουθία  της  Ινδίκτου  είναι  αρκετά  παλαιά,  ώστε  τυχόν  αναφορές  

υμνογράφων  σε  αυτήν  θα  ήταν  ιδιαιτέρως  ενδιαφέρουσες.  Αρκετοί   και  σημαντικοί  ήταν  

οι  υμνογράφοι,  οι  οποίοι  εμπνεύστηκαν  από  αυτοί  την  εορτή  και  δυστυχώς  τα  ονόματα  

κάποιων  από  αυτών  είναι  άγνωστα,  καθώς  αρκετοί  ύμνοι  της  εορτής  παραμένουν  

ανώνυμα.   

  Στο  μηναίο  του  Σεπτεμβρίου  της  Βενετίας108  τα  ονόματα  των  υμνογράφων,  τα  

οποία  αναφέρονται,  είναι  τα  παρακάτω: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΥΜΝ1):  Υμνογράφοι  της  α΄ Σεπτεμβρίου 

 

Ακολουθία Είδος Υμνογράφος Ύμνος Ήχος 

Εσπερινός Στιχηρό  ιδιόμελο  
του  κεκραγαρίου  

του  Οσίου 

Κυπριανού Η  των  λειψάνων  σου  
θήκη 

 

β΄ 

Εσπερινός Στιχηρό  ιδιόμελο  
του  κεκραγαρίου  

του  Οσίου 

Γερμανού Ηγάπησας  Θεοφόρε,  
την  ανωτάτω  
φιλοσοφίαν 

β΄ 

Εσπερινός Δοξαστικό  
κεκραγαρίου  του  

Οσίου 

Γερμανού Θεία  χάρις  απηώρητο  
επί  τη  θήκη  των  
λειψάνων  σου 

πλ.  β΄ 

Εσπερινός Και  νυν  
κεκραγαρίου  της  

Ινδίκτου 

Βυζάντιου Ο  Πνεύματι  Αγίω  
συνημμένος,  άναρχε  

Λόγε  και  Υιέ 

πλ.  β΄ 

Εσπερινός Εις  τον  στίχον,  
στιχηρό  ιδιόμελο  
της  Ινδίκτου 

Ιωάννη  
μοναχού 

Επέστη  η  είσοδος  
του  ενιαυτού 

α΄ 

Εσπερινός Εις  τον  στίχον,  
στιχηρό  ιδιόμελο  
της  Ινδίκτου 

Ιωάννη  

μοναχού 

Χριστέ  ο  Θεός  ημών,  
ο  εν  σοφία  τα  πάντα  

δημιουργήσας 
 

α΄ 
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 Βαρθολομαίου  Κουτλουμουσιανού  του  Ίμβριου,  Μηναίον ... περιέχον άπασαν την ανήκουσαν αυτώ Aκολουθίαν, 

μετά και της προσθήκης του τυπικού. Kατά την νεωστί διάταξιν της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας / 

διορθωθέν και ως ην δυνατόν εξακριβωθέν υπό Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού του Ιμβρίου,  Ελληνική  

Τυπογραφία  του  Φοίνικος,  Βενετία  1843 
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Εσπερινός Εις  τον  στίχον,  
στιχηρό  ιδιόμελο  
της  Ινδίκτου 

Κυπριανού Θαυμαστός  ει  ο  Θεός,  
και  θαυμαστά  τα  

έργα  σου 

β΄ 

Εσπερινός Εις  τον  στίχον,  
στιχηρό  ιδιόμελο  
της  Ινδίκτου 

Ιωάννη  

μοναχού 

Ο  εν  σοφία  τα  πάντα  
δημιουργήσας,  

προαιώνιε  Λόγε  του  
Πατρός 

β΄ 

Εσπερινός Εις  τον  στίχον,  
στιχηρό  ιδιόμελο  
της  Ινδίκτου 

Ιωάννη  

μοναχού 

Συ  Βασιλεύ,  ο  ων  και  
διαμένων  και  εις  

αιώνας  ατελεύτητους 

πλ.  α΄ 

Όρθρος Κανόνας  της  
Ινδίκτου 

Ιωάννη  

μοναχού 

Άσωμεν  πάντες  
Χριστώ 

α΄ 

Όρθρος Κανόνας  του  
Οσίου 

Ιωάννη  

μοναχού 

Δίδου  μοι  εν  οργάνω πλ.  δ΄ 
Μὲ  

ακροστιχίδα  
Δέχου  τον  
ύμνον,  
Συμεών  
πανόλβιε 

Όρθρος Κοντάκιο  της  
Ινδίκτου 

Πατριάρχη  
Κων/πόλεως  
Κυρίλλου  του  
ΣΤ΄, το  1813 

Ο  αρρήτω  σύμπαντα,  
δημιουργήσας  σοφία 

γ΄ 
(Η  Παρθένος  
σήμερον) 

Όρθρος Εις  τους  αίνους  
στιχηρό  ιδιόμελο  
της  Ινδίκτου 

Ιωάννη  

μοναχού 

Προαιώνιε  Λόγε  του  
Πατρός,  ο  εν  μορφή  

Θεού  υπάρχων 

γ΄ 

Όρθρος Εις  τους  αίνους  
στιχηρό  ιδιόμελο  
της  Ινδίκτου 

Ιωάννη  

μοναχού 

Η  βασιλεία  σου  
Χριστὲ  ο  Θεός,  

βασιλεία  πάντων  των  
αιώνων 

δ΄ 

Όρθρος Εις  τους  αίνους  
στιχηρό  ιδιόμελο  
της  Ινδίκτου 

Ανδρέα  Πυρού Αι  πορείαι  σου  ο  
Θεός,  αι  πορείαι  σου  

μεγάλαι  και  
θαυμασταί 

δ΄ 

Όρθρος Εις  τους  αίνους  
στιχηρό  ιδιόμελο  
της  Ινδίκτου 

Γερμανού Ότε  τω  πάθει  σου  
Κύριε,  την  
οικουμένην  
εστερέωσας 

β΄ 

Όρθρος Εις  τους  αίνους  
Και  νυν  της  
Ινδίκτου 

Γερμανού Ο  αρρήτω  σοφία  
συστησάμενος  τα  

σύμπαντα 

πλ. δ΄ 
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 Παρακάτω  παρατίθενται  αναλυτικότερα  βιογραφικά  και  εργογραφικά  στοιχεία  

των  παραπάνω  μελοποιών: 

 

Κυπριανός  ο  Στουδίτης 

  

  Αναφορικά  με  τον  Κυπριανό  γνωρίζουμε  ότι  έζησε  κατά  τον  Θ  αἰώνα  και  ήταν  

μαθητής  του  Θεοδώρου  του  Στουδίτου.  Υπήρξε  φίλος  του  Ιγνατίου  του  Πατριάρχη  

μετασχών  και  των  ταλαιπωριών  αυτού109.  Ήταν  Στουδίτης  μοναχός  και  ο  συνθέτης  

πολλών  σύντομων  ποιημάτων  κατά  το  αυτόμελο  Οίκος  του  Εφραθα,  το  οποίο  φέρεται  

υπό  το  όνομα  του 110.  Κατά  την  ίδια  πηγή  θεωρείται  εισηγητής  του  λεγόμενου  

«σύντομου»  υμνολογικού  είδους,  το  οποίο  συνίσταται  σε  σειρά  εκ  τεσσάρων  η  

περισσοτέρων  μέχρις  εννέα  βραχειών  στιχηρών  στροφών.  Τα  ποιήματά  του  

χαρακτηρίζονται  για  την  έξοχη  παραστατικότητά  τους  παρά  τη  συντομία  τους111.  Έργα  

του  Κυπριανού,  εκτός  από  εκείνα  της  α΄  Σεπτεμβρίου,  θεωρούνται  το  δοξαστικό  των  

αποστίχων  της  μεγαλομάρτυρος  Χριστίνας  (24  Ιουλίου),  το  δοξαστικό  και  το  θεοτοκίο  

και  σταυροθεοτοκίο  του  ιερομάρτυρα  Φωκά  (22  Σεπτεμβρίου),  το  δοξαστικό  των  

Προπατόρων  «Χαίρετε  Προφήται  τίμιοι»  και  το  Και  νυν  «Ιδού  ο  καιρός  ήγγικεν»  και  το  

απολυτίκιο  «Μεγάλα  τα  της  πίστεως  κατορθώματα».  Επίσης  το  δοξαστικό  των  εσπερίων  

των  εν  Κρήτη  δέκα  μαρτύρων  (23  Δεκεμβρίου),  το  δοξαστικό  των  αίνων  και  των  

αποστίχων  του  Στεφάνου  του  αρχιδιακόνου  (27  Δεκεμβρίου).  Έγραψε  επίσης  για  τον  

Εφραίμ  το  Σύρο  (28  Ιανουαρίου),  τον  άγιο  Τρύφωνα  (1  Φεβρουαρίου),  τα  εσπέρια  της  

λιτής  της  Υψώσεως  του  Τιμίου  Σταυρού,  τα  εις  το  στίχο  στιχηρά  ιδιόμελα  των  

προεορτίων  της  Χριστού  Γέννησης  κ.α.112.  Στο  ειρμολόγιο  του  πρ.  Λεοντοπόλεως  

αναφέρονται  22  πλήρεις  ειρμοί  του  Κυπριανού  μοναχού,  κάτι  το  οποίο  τον  κατατάσσει  

σε  διακεκριμένο  μελωδό εκτός  από  γόνιμο  υμνογράφο 113. 

                                                           
109

 Γεώργιου  Παπαδόπουλου,  Συμβολαί  εις  την  Ιστορίαν  της  Εκκλησιαστικής  Μουσικής,  Εκδόσεις  Κουσουλινού  

και  Αθανασιάδου,  Αθήνα  1890,  σελ. 248  και  Π. Ν. Τρεμπέλα,  Εκλογή  Ελληνικής  Ορθοδόξου  Υμνογραφίας,  

Αδελφότης  Θεολόγων  «Ο  Σωτήρ»,  Αθήνα  1978,  σελ. 231, 243, 244, 271, 360. 

110
 Πηγή  για  τον  Κυπριανό: http://www.apostoliki-

diakonia.gr/byzantine_music/ymnografoi/ymnografoi.asp?main=melodoi_sort.asp&page=105#anchor1084 

111
 Ο.π.  

112
 Γεώργιου  Παπαδόπουλου,  Συμβολαί…σελ. 248-249.   

113
 Π. Ν. Τρεμπέλα,  Εκλογή  Ελληνικής  Ορθοδόξου  Υμνογραφίας,  Αδελφότης  Θεολόγων  «Ο  Σωτήρ»,  Αθήνα  1978,  

σελ. 360. 
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Ανδρέας  ο  Πυρρός 

  

 Ο  Ανδρέας  ο  Πυρρός  έζησε  και  άκμασε  τον  Ε  αιώνα.  Εκτός  από  το  ιδιόμελο  των  

αίνων  της  Ινδίκτου,  έχει  γράψει  εσπέρια  στιχηρά  προσόμοια  της  εορτής  των  Αποστόλων  

Πέτρου  και  Παύλου  (29  Ιουνίου),  το  στιχηρό  ιδιόμελο  δοξαστικό  της  λιτής  των  αγίων  

Αναργύρων  Κοσμά  και  Διαμανού  (1  Ιουλίου),  τα  στιχηρά  των  αίνων  του  μεγαλομάρτυρα  

Ευσταθίου  (20  Σεπτεμβρίου),  τα  τρία  στιχηρά  του  Ιωάννη  του  Θεολόγου  (26  

Σεπτεμβρίου),  τα  στιχηρά  εις  τα  προεόρτια  της  Χριστού  Γέννησης  κ.α.114.  Ο  Τρεμπέλας  

αναφέρει  ότι  σε  κάποιες  περιπτώσεις  ειρμών  υπάρχει  κάποια  σύγχιση  ως  προς  ποιός  

Ανδρέας  του  συνέθεσε:  ο  Ανδρέας  Πυρσού  η  Πυρού  η  ο  Ανδρέας  Κρήτης.  Πάντως  ο  

Ανδρέας  Πυρρός,  Πυρός,  Πυρσός  η  Πηρός  ήτας  μάλλον  σύγχρονος  του  Ανδρέα  Κρήτης115. 

 

Πατριάρχης  Κων/πόλεως  Κύριλλος  ο  ΣΤ  

 

  Ο  Πατριάρχης  Κωνσταντινουπόλεως  Κύριλλος  ο  ΣΤ΄  -  και  όχι  Ζ΄  ὅπως  

χαρακτηρίζεται  λανθασμένα  από  τον  Γεώργιο  Παπαδόπουλο 116-  είναι  ο  υμνογράφος  του  

κοντακίου  της  Ινδίκτου.  Καταγόταν  από  την  Ανδριανούπολη,  θείος  του  Αντωνίου  του  

Λαμπαδάριου 117.  Χειροτονήθηκε  Μητροπολίτης  Ικονίου  (1803-1810),  Ανδριανουπόλεως  

(1810-1813)  και  Οικουμενικός  Πατριάρχης  (1813-1818)118.  Χαρακτηρίζεται  από  τον  

Γεώργιο  Παπαδόπουλο 119  ως  φιλόμουσος  καθώς  με  προτροπή  του  έγινε  απόπειρα  για  

εξήγηση  της  παλαιάς  γραφής.  Επίσης,  πάλι  κατά  τον  Γεώργιο  Παπαδόπουλο,  ο  Ιωάννης  

Πρωτοψάλτης  ο  Τραπεζούντιος  προετράπη  πατριαρχούντος  Κυρίλλου  του  από  

Ανδριανουπόλεως  εις  την  σύνθεσιν  των  αργών  πασαπνοαρίων,  πολυελέων,  δοξολογιών,  

χερουβικών  και  κοινωνικών,  του  αλληλουαρίου  και  άλλων120.   Επί  πατριαρχείας  του  

                                                           
114

 Γεώργιου  Παπαδόπουλου,  Συμβολαί…σελ. 139. 

115
 Π. Ν. Τρεμπέλα,  Εκλογή  Ελληνικής  Ορθοδόξου  Υμνογραφίας,  σελ. 260-261. 

116
Γεώργιου  Παπαδόπουλου,  Συμβολαί…σελ.  175, 312, 338, 374.  

117
 ο.π.,  σελ. 338. 

118
 Ιωάννη  Κυριακαντωνάκη,  Η  ελληνική  λογιοσύνη  της  Κωνσταντινούπολης.  Από  τον  Αλέξανδρο  

Μαυροκορδάτο  εξ  Απορρήτων  (1636-1709)  στον  Μανουήλ  Γεδεών  (1851-1943),  Κέντρο  Μικρασιατικών  

Σπουδών,  Αθήνα  2015,  σελ. 107,  πηγή  

http://www.kms.org.gr/Portals/0/kmsfiles/programs/Λημματολόγιο2016-1.pdf 

119
 Γεώργιου  Παπαδόπουλου,  Συμβολαί…σελ.  175 

120
 ο.π.,  σελ. 312.   
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ιδρύθηκε  η  Γ΄   Πατριαρχικὴ  Μουσική  Σχολή,  ο  οποίος  πήξας  και  στηρίξας  την  σχολήν  

ταύτην  δικαίων  επαίνων  άξιος  κρίνεται  υπό  της  ιστορίας  ως  μέγας  των  Μουσών  

προστάτης  και  κηδεμών121.  Εδώ  υπάρχει  μία  σύγχιση  καθώς  ο  Μπαλαγεώργος  Δημήτριος  

αναφέρει  ότι  οι  τρεις  αυτοί  μεγάλοι  δάσκαλοι  και  κορυφαίοι  μουσικοί  Γρηγόριος  

πρωτοψάλτης,  Χουρμούζιος  χαρτοφύλακας  και ο  αρχιμανδρίτης  Χρύσανθος  ανέλαβαν  τη  

διδασκαλία  της  Νέας  Μεθόδου  στην  Δ   Πατριαρχικὴ  Μουσική  Σχολή,  που  ιδρύθηκε  και  

οργανώθηκε  το  έτος  1815,  επί  πατριαρχίας  Κυρίλλου  του  ΣΤ΄ ,  κάτι  που  φαίνεται  

ορθότερο122.  Κατατάσσεται  μεταξύ  των  εθνομαρτύρων  ιεραρχών  καθώς  βρήκε  μαρτυρικό  

θάνατο  στις  17/18  Απριλίου  1821123. 

 

Βυζάντιος 

  

  Κατά  τον  Christ124  δεν  μπορούμε  να  είμαστε  σίγουροι  εάν  ο  Βυζάντιος  και  ο  

Βύζας  είναι  το  ίδιο  πρόσωπο.  Καθώς  όμως  ο  Βυζάντιος  δεν  έχει  γράψει  κανόνες  αλλά  

μόνο  τροπάρια,  κάνει  τον   Γερμανό  λόγιο  να  συμπεράνει  ότι  ανήκει  μάλλον  στους  

παλαιότερους  ποιητές125.  Εκτός  από  τα  ιδιόμελα  της  1ης  Σεπτεμβρίου  ο  Βυζάντιος  έχει  

γράψει  της  2, 6, 16, 23, 26, 27  Σεπτεμβρίου,  14, 23, 26  Οκτωβρίου,  6, 8, 11, 14  Νοεμβρίου,  

4  Δεκεμβρίου,  21  Μαίου,  24,  29  Ιουνίου,  8, 15, 20, 24, 27  Ιουλίου.  Και  με  το  όνομα  του  

Βύζαντα  έχουν  γραφτεί  ιδιόμελα  στην  14  Νοεμβρίου,  13, 20, 22 Δεκεμβρίου,  1, 6, 7, 9, 16  

Ιανουαρίου,  25  Μαρτίου21  Μαίου,  22  Ιουλίου  και  6  Αυγούστου126.  Ο  Νικόλαος  

Τρεμπέλας  σημειώνει  ότι  τα  ιδιόμελα  του  Βυζαντίου  παρουσιάζουν  ισχυροτέραν  

έμπνευσιν  σε  σύγκριση  με  εκείνα  του  Βύζαντα. 

 

 

 

                                                           
121

 ο.π.,  σελ. 374. 

122
 Μπαλαγεώργος Δημήτριος, Εκκλησιαστική μουσική στην Κωνσταντινούπολη, 2008, Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος 

Ελληνισμού, Κωνσταντινούπολη URL: <http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11048 

123
 Κυριακαντωνάκης  Ιωάννης,  Η  ελληνική  λογιοσύνη  της  Κωνσταντινούπολης… ,  σελ. 107. 

124
 Wilhelm  von  Christ  et  M.  Papanikas,  Anthologia  Graeca  Carminum  Christianorum,  B.  G.  Teubnerl,  Lipsiae  

1871,  σελ. 43. 

125
 Π. Ν. Τρεμπέλα,  Εκλογή  Ελληνικής  Ορθοδόξου  Υμνογραφίας,  σελ. 261. 

126
 ο.π.,  σελ. 261. 

http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11048
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Γερμανός 

  

 Ο  υμνογράφος  που  αναφέρεται  ως  Γερμανός  είναι  ο  Πατριάρχης  

Κωνσταντινουπόλεως  Γερμανός  ο  Α΄.  Ο  Γερμανός  γεννήθηκε  στην  Κωνσταντινούπολη  

μεταξύ  του  634  και  654.  Ο  πατέρας  του  ήταν  πατρίκιος  και  ονομαζόταν  Ιουστινιανός.  Η  

οικογένεια  το  ήταν  επιφανής  με  μακρινή  συγγένεια  με  τον  αυτοκράτορα  Ιουστινιανό  Α .  

Ο  Θεοχάρης  Δετοράκης127  αναφέρει  ότι  κατά  τη  δυναστική  κρίση,  κατά  την  οποία  

εκθρονίστηκε  ο  Κωνσταντίνος  Γ΄  καὶ  τον  διαδέχτηκε  ο  γιος  του  Κωνσταντίνος  Δ΄   ὁ  

Πωγωνάτης  το  668,  ο  πατέρας  του  Γερμανού,  Ιουστινιανός,  αποκεφαλίστηκε,  ενώ  ο  ίδιος  

ευνουχίσθηκε  και  κατατάχθηκε  στον  κλήρο  της  Αγίας  Σοφίας  καθώς  ήταν  υποψήφιος,  

λόγω  της  καταγωγής  του,  για  την  διεκδίκηση  πολιτικών  αξιωμάτων128.  Αφού  πρώτα  

έλαβε  πλούσια  εκκλησιαστική  και  μη  παιδεία,  μεταξύ  των  ετών  705-711  χειροτονήθηκε  

επίσκοπος  Κυζίκου  και  το  715  ανήλθε  στον  πατριαρχικό  θρόνο  της  Κωνσταντινούπολης. 

  Ο  βίος  του  χαρακτηρίζεται  έντονος  καθώς  φαίνεται,  λίγο  πριν  ανακηρυχθεί  

Πατριάρχης,  να  συντάχθηκε  με  την  αίρεση  του  μονοθελητισμού.  Σύντομα  όμως  επανήλθε  

στις  τάξεις  του  ορθόδοξου  δόγματος.  Ο  Θεοχάρης  Δετοράκης  μας  πληροφορεί  ότι  ο  

Γερμανός  αντιστάθηκε  με  σθένος  στα  εικονομαχικά  διατάγματα  του  Λεόντος  Γ΄   του  

Ισαύρου,  καταδικάσθηκε  από  τους  εικονομάχους  επισκόπους,  αναθεματίσθηκε  και  

εξορίσθηκε.  Τελικά  αποκαταστάθηκε  η  μνήμη  του  κατά  την  Ζ΄   Οἰκουμενικὴ  Σύνοδο.  

Έζησε  περίπου  95  έτη  και  πέθανε  γύρω  στο  740 μ.Χ.  και  ενταφιάστηκε  στη  μονή  της  

Χώρας.  Τιμάται  ως  άγιος  στις  12  Μαΐου.            

  Στον  Γερμανό  αποδίδονται,  εκτός  από  τα  παραπάνω  ιδιόμελα  της  α  Σεπτεμβρίου,  

στιχηρά  της  8  Σεπτεμβρίου,  ιδιόμελα  της  7,  13  (τα  στιχηρά  στη  μνήμη  των  εγκαινίων  

του  ναού  της  Αναστάσεως),  20  και  26  Σεπτεμβρίου,  3,  7,  25  και  26  Οκτωβρίου,  της  1,  

6,  13  και  30  Νοεμβρίου,  9,  11,  12,  13  και  25  Δεκεμβρίου,  1,  6,  15  (οι  Αίνοι  των  

μαρτύρων  Κυρίκου  και  Ιουλίττης),  18,  20  και  27  Ιουλίου,  15,  19  και  29  (της  αποτομής  

του  Προδρόμου)  Αυγούστου  το  δοξαστικό  στα  μεθέορτα  της  Μεσοπεντηκοστής  και  

ιδιόμελα  της  Θ  ώρας  καθώς  και  τα  στιχηρά  του  εσπερινού,  της  λιτής,  τα  απόστιχα  και  
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 Θεοχάρη  Δετοράκη,  Βυζαντινή  Φιλολογία,  τα  πρόσωπα  και  τα  κείμενα,  τόμος  Β΄,  Δοκιμάκης,  Ηράκλειο  

2011,  για  Γερμανό  βλ.  σελ.  280-292. 

128
 ο.π.  σελ. 280. 
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το  δοξαστικό  των  αίνων  των  Χριστουγέννων129.  Επίσης  ο  Γερμανός  είναι  ποιητής  

ασματικών  κανόνων  όπως  αυτού  στην  αχειροποίητον  εικόνα  (16 Αυγούστου),  του  αγίου  

Ιωάννη  του  Νηστευτή  (2  Σεπτεμβρίου),  του  προεόρτιου  κανόνα  του  Τιμίου  Σταυρού  (13  

Σεπτεμβρίου)  και  του  ασματικού  κανόνα  στον  Ευαγγελισμό  της  Θεοτόκου.  Από  κάποιους  

αποδίδεται  η  λειτουργία  των  Προηγιασμένων  Τιμίων  Δώρων  σε  αυτόν130.     

 

 

 

Ιωάννης  μοναχός 

  

 Ο  Ιωάννης  μοναχός131  δεν  είναι  άλλος  από  τον  περιώνυμο  και  μέγιστο  της  

Εκκλησίας  πατέρα  και  διδάσκαλο  Ιωάννη  τον  Δαμασκηνό132.  Θεωρείται  ένας  από τους  

σημαντικότερους  συγγραφείς,  θεολόγους,  υμνογράφους,  εκκλησιαστικούς  ρήτορες  και  

δασκάλους  της  Εκκλησίας  κατά  τον  8ο  αιώνα133.  Στην  Οκτώηχό134  του  αναγράφονται  οι  

παρακάτω  στίχοι:   

Όντως  ποταμός  τυγχάνεις,  ΙΩΑΝΝΗ, 

Ψηγματίας  άλλος  τις,  η  χρυσορρόας, 

Άρδων  νοητώς  των  πιστών  τας  καρδίας, 

Τη  πλημμύρα  παντί  δε  σου  των  δογμάτων. 

 

 

                                                           
129

 Για  το  έργο  του  Γερμανού  βλ.  Π. Ν. Τρεμπέλα,  Εκλογή  Ελληνικής  Ορθοδόξου  Υμνογραφίας,  Αδελφότης  

Θεολόγων  «Ο  Σωτήρ»,  Αθήνα  1978,  σελ. 363-366  και  Wilhelm  von  Christ  et  M.  Papanikas,  Anthologia  

Graeca  Carminum  Christianorum,  σελ. 43. 

130
 R. P. Jacobi  Goar,  Euchologium  sive  rituale  Graecorum  complectens  ritus  et  ordines  divinae  liturgiae  

officiorum,  Typographia  Bartholomaei  Javarina,  Venetiis  1730,  σελ. 200.  Επίσης  βλ.  J.  Alberti  Fabricii,  

Bibliothecae  Graecae,  Τόμος  9,  Αμβούργο  1735,  σελ. 722. 

131
 J.P. Migne,  Patrologiae,  τόμοι  94,  95  και  96,  του  εν  αγίοις  πατρός  ημών  Ιωάννου  του  Δαμασκηνού,  

μοναχού,  και  πρεσβυτέρου  Ιεροσολύμων  τα  ευρισκόμενα  πάντα. 

132
 Γεώργιου  Παπαδόπουλου,  Συμβολαί…σελ. 154. 

133
 Θεοχάρη  Δετοράκη,  Βυζαντινή  Φιλολογία,  τα  πρόσωπα  και  τα  κείμενα,  τόμος  Β΄,  Δοκιμάκης,  Ηράκλειο  

2011,  σελ.  308. 

134
 Ιωάννου  Δαμασκηνού,  Οκτώηχος  περιέχουσα  την  εν  ταις  Κυριακαίς  του  ενιαυτού  ψαλλόμενην  

αναστάσιμον  Ακολουθία… ,  εκ  του  Ελληνικού Τυπογραφείου  του  Αγίου Γεωργίου, εν Βενετία  1864,  σελ. 9. 
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Η  Βίβλος  αύτη  τους  σοφούς  φέρει  λόγους, 

Ους  ΙΩΑΝΝΗΣ,  της  Δαμασκού  το  κλέος, 

Έγραφε  πλησθείς  Πνεύματος  παναγίου. 

 

Ο  Δαμασκηνός  και  σοφός  ΙΩΑΝΝΗΣ 

Σαφώς  εξυμνεί  θαύματα  του  Δεσπότου. 

  Γεννήθηκε  στη  Δαμασκό  περίπου  το  679 - 680 μ.Χ.,  από  την  οποία  πήρε  και  το  

προσωνύμιο  Δαμασκηνός  και  καταγόταν  από  επιφανή  ελληνοσυριακή  οικογένεια  της  

πόλης.  Ο  πατέρας  του  Σέργιος,  εξελληνισμένος  Σύρος,  ήταν  διοικητής  της  Δαμασκού  

προκάτοχος  του  οποίου  ήταν  ο  παππούς  του,  Μανσούρ.  Κατά  άλλους  ο  πατέρας  του  

ήταν  θησαυροφύλακας  του  Χαλίφη  Αβδούλ  Μελίκ  του  Α΄135.  Ο  Σέργιος  εξαγόρασε  την  

ελευθερία  του  μοναχού  Κοσμά  του  ξένου  η  Ικέτη,  τον  οποίο  είχαν  πάρει  ως  σκλάβο  οι  

Σαρακηνοί  έπειτα  από  μία  επιδρομή  στην  Κάτω  Ιταλία.  Ο  Κοσμάς  ο  Ικέτης  θα  γίνει  

μετέπειτα  ο  δάσκαλος  του  Ιωάννη  και  του  υιοθετημένου  αδερφού  του,  Κοσμά  του  

Μελωδού,  στους  βασικούς  τομείς,  όπως  στην  αριθμητική,  την  γεωμετρία,  τη  μουσική,  την  

αστρονομία,  την  φιλοσοφία  του  Πλάτωνα  και  του  Αριστοτέλη136.   

 Ο  Ιωάννης  ο  Δαμασκηνός  έλαβε  ανάλογα  αξιώματα  με  εκείνα  του  πατέρα  του  

κατά  την  εποχή  του  χαλίφη  Ουαλίντ  (705-715 μ.Χ.),  αλλά  σύντομα  απαρνήθηκε  τα  

εγκόσμια  και  έπειτα  από  προτροπή  του  Πατριάρχη  Ιεροσολύμων  Ιωάννη137,  εκάρη  

μοναχός  στη  μονή  του  αγίου  Σάββα,  κοντά  στην  πόλη  των  Ιεροσολύμων,  όπου  παρέμεινε  

μόνιμα138  έως  το  τέλος  της  ζωής  του.  Με  αυτή  του  την  ιδιότητα  τον  συναντάμε  σε  

πολλά  χειρόγραφα,  δηλαδή  ως  Ιωάννης  μοναχός,  χαρακτηρισμός  ο  οποίος  συχνά  φέρνει  

τους  ερευνητές  σε  σύγχιση  σχετικά  με  την  πατρότητα  πολλών  ύμνων.  Η  μονή  την  

περίοδο  εκείνη  υπήρξε  φυτώριο  σπουδαίων  λογίων  ιερωμένων  καθώς  διέθετε  πλούσια  

βιβλιοθήκη  και  καλούς  δασκάλους139.  Άλλοι  σημαντικοί  μοναχοί  από  τη  μονή  του  Αγίου  

Σάββα  ήταν  ο  Κοσμάς  ο  Μελωδός,  ο  Ηλίας  Ιεροσολύμων  κ.α..  Στο συναξάριο του Ιωάννη 

                                                           
135

 Π. Ν. Τρεμπέλα,  Εκλογή  Ελληνικής  Ορθοδόξου  Υμνογραφίας,  Αδελφότης  Θεολόγων  «Ο  Σωτήρ»,  Αθήνα  

1978,  σελ. 287. 

136
 https://el.wikipedia.org/wiki/Ιωάννης_ο_Δαμασκηνός 

137
 https://el.wikipedia.org/wiki/Ιωάννης_ο_Δαμασκηνός 

138
 Π. Ν. Τρεμπέλα,  Εκλογή  Ελληνικής  Ορθοδόξου  Υμνογραφίας…,  σελ.  287. 

139
 Θεοχάρη  Δετοράκη,  Βυζαντινή  Φιλολογία,  τα  πρόσωπα  και  τα  κείμενα,  τόμος  Β΄,  Δοκιμάκης,  Ηράκλειο  

2011,  σελ. 293. 
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Δαμασκηνού  υπάρχει μία χαρακτηριστική  ιστορία  θεοπνευστίας.  Ο  ηγούμενος  της  μονής  

του  αγίου  Σάββα  βλέπει  στον  ύπνο  του  τη  Θεοτόκο,  ο  οποίος  διατάζει  τον  υποτακτικό  

του,  Ιωάννη,  να  γράψει  ύμνους  προς  τιμή  της  Παναγίας140.  

 Ο  Ευστάθιος  Θεσσαλονίκης  αναφέρει  για  αυτόν  το  χλευαστικό  παρωνύμιο  

Μανσούρ,  το  οποίο  παραπέμπει  στη  συριακή του  καταγωγή141.  Άλλωστε  η  

εικονογράφηση  και  του  Ιωάννη  και  του  θετού  αδερφού  του  Κοσμά  με  το  κάλυμμα  της  

κεφαλής  τους  παραπέμπουν  στην  ανατολική  και  συγκεκριμένα  στη  συριακή  καταγωγή  

τους.  Για  τον  Ιωάννη  Δαμασκηνό  έχει  γράψει  εγκωμιαστικό  λόγο  με  βιογραφικά  στοιχεία  

ο  Κωνσταντίνος  ο  Λογοθέτης142.  Επίσης  το  Λεξικό  του  Σουίδα143  αναφέρει:  Ιωάννης  ο  

Δαμασκηνός,  ο  επικληθείς  Μανσούρ,  ανήρ  και  αυτός  ελλογιμώτατος,  ουδενός  δεύτερος  των  

κατ’  αυτόν  εν  παιδεία  λαμψάντων,  συγγράμματα  αυτού  πάνυ  πολλά  και  μάλιστα  

φιλόσοφα,  εις  τε  την  θείαν  γραφήν  παράλληλοι  κατ’ εκλογήν,  και  οι  ασματικοί  κανόνες,  

ιαμβικοί  τε  και  καταλογάδην.  Συνήκμαζε  δ’  αυτώ  και  Κοσμάς  ο  εξ  Ιεροσολύμων,  ανήρ  

ευφυέστατος  και  πνέων  μουσικήν  όλως  την  εναρμόνιον.  Οι  γουν  ασματικοί  κανόνες  

Ιωάννου  τε  και  Κοσμά  σύγκρισιν  ουκ  εδέξαντο,  ουδέ  δέξαιντο  αν  μέχρις  ο  καθ’  ημάς  βίος  

περαιωθήσεται.     

 Ο  Ιωάννης  ο  Δαμασκηνός  έχει  γράψει  ένα  τεράστιο  σε  όγκο  και  σημασία  έργο.  

Εκτός  από  το  υμνογραφικό  του  έργο,  με  το  οποίο  θα  ασχοληθούμε  παρακάτω,  έγραψε  

ερμηνευτικά,  αντιρρητικά,  ασκητική,  ηθικά,  ομιλητικά  και αγιολογικά  έργα  καθώς  και  ένα  

χριστιανικό  μυθιστόρημα  «Βαρλαάμ  και  Ιωάσαφ».  Στο    έργο  του  «Πηγή  της  Γνώσεως»,  

το  οποίο  κατέχει  ιδιαίτερη  θέση  στην  εκκλησιαστική  γραμματεία  παρουσιάζει  τα  

σημαντικότερα  κεφάλαια  της  ορθοδοξίας,  με  φιλοσοφική  υποθεμελίωση144.   

 Ο  Δαμασκηνός  μαζί  με  τον  Ανδρέα  Κρήτης,  τον  Κοσμά  τον  Μελωδό  και  τον  

                                                           
140

 Κάρολου  Μητσάκη,  Βυζαντινή  Υμνογραφία  από  την  εποχή  της  Καινής  Διαθήκης  έως  την  Εικονομαχία,  

Εκδόσεις  Γρηγόρη,  Αθήνα  2010,  σελ. 366. 

141
 J.P. Migne,  Patrologiae,  τόμος  136,  του  αγιωτάτου  μητροπολίτου  Θεσσαλονίκης  κυρου  Ευσταθίου  

προοίμιον  εις  τον  εξηγηθησόμενον  ιαμβικόν  κανόνα…,  σελ.  508. 

142
 J.P. Migne,  Patrologiae,  τόμος  2  ,  Νικήτα  του  Χωνιάτου  τα  ευρισκόμενα  πάντα,  του  σοφωτάτου  κύρου  

Κωνσταντίνου  Λογοθέτου  Ακροπολίτου,  λόγος  εις  τον  Άγιον  Ιωάννην  τον  Δαμασκηνόν,  σελ. 811-886.  Ο  

ίδιος  λογος  βρίσκεται  και  στον  τόμο  140. 

143
 Suidae  Lexicon  ex  recognitione  Immanuelis  Bekkeri,  Typis  et  Impensis  Georgii  Reimeri,  Berolini  1854,  σελ. 

553  ή   J.P. Migne,  Patrologiae,  τόμος  117,  σελ. 1283. 

144
 Θεοχάρη  Δετοράκη,  Βυζαντινή  Υμνογραφία  πανεπιστημιακές  παραδόσεις,  Δετοράκης,  Ρέθυμνο  1997,  σελ. 

79. 
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Γερμανό  τον  Α΄,  ανήκει  στους  πρωτοπόρους  της  λειτουργικής  υμνογραφίας  των  

κανόνων145.  Στον  Δαμασκηνό  αποδίδεται  η  εισαγωγή  των  θεοτοκίων  στις  ωδές  των  

κανόνων146.  Ιδιαιτέρως  ο  Ιωάννης  χαρακτηρίζεται  ως  ο  υμνογράφος  των  ιαμβικών  

κανόνων,  οι  οποίοι  χρησιμοποιούνται  λειτουργικά  στις  δεσποτικές  εορτές  των  

Χριστουγέννων147,  των  Θεοφανείων  και  της  Πεντηκοστής148.  Κατά  τον  Σωφρόνιο  

Ευστρατιάδη  στο  έργο  του  Δαμασκηνού  συγκαταλέγονται  531  ειρμοί,  115  κανόνες,  453  

ιδιόμελα  και  139  στιχηρά  προσόμοια149.  Επίσης  σε  εκείνον  αποδίδονται  τα  νεκρώσιμα  

ιδιόμελα,  τα  ψαλλόμενα  έως  σήμερα,  αλλά  και  άλλα  ακόμη  σε  διάφορα  χειρόγραφα,  

πολλά  από  τα  οποία  σχηματίζουν  ακροστιχίδες  όπως  θρηνώ,  πενθώ,  παρακαλώ,  

κλαυθμός,  θρήνος,  κ.α.150.   

 Μία  άλλη  σπουδαία  συμβολή  του  Ιωάννη  Δαμασκηνού  στην  υμνογραφία  είναι  η  

δημιουργία  και  οργάνωση  του  λειτουργικού  βιβλίου  της  Οκτωήχου,  η  οποία  είναι  ο  

κύριος  κορμός  των  αναστάσιμων  ήχων151.   

 Από  όλα  τα  παραπάνω  μπορεί  κανείς  να  συνειδητοποιήσει  τη  μέγιστη  και  

καταλυτική  σπουδαιότητα  του  υμνογραφικού  έργου  του  Ιωάννη  Δαμασκηνού  ο  οποίος  

συγκαταλέγεται  στους  μεγαλύτερους  πατέρες  της  Εκκλησίας.  Ο  Ιωάννης  Δαμασκηνός  

πέθανε  περίπου  το  749 – 750 μ.Χ.  και  τιμάται  ως  άγιος  στις  4  Δεκεμβρίου.   
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 Θεοχάρη  Δετοράκη,  Βυζαντινή  Φιλολογία,  τα  πρόσωπα  και  τα  κείμενα,  τόμος  Β΄,  Δοκιμάκης,  Ηράκλειο  

2011, σελ. 282. 

146 Θεοχάρη  Δετοράκη,  Βυζαντινή  Υμνογραφία  πανεπιστημιακές  παραδόσεις,  σελ. 80. 

147 Κάρολου  Μητσάκη,  Βυζαντινή  Υμνογραφία  από  την  εποχή  της  Καινής  Διαθήκης  έως  την  Εικονομαχία,  

σελ. 435. 

148 Ο  ιαμβικός  κανόνας  της  Πεντηκοστής  αποδίδεται  στον  Ιωάννη  τον  Αρκλά,  πρόσωπο  που  άλλοι  το  

ταυτίζουν  με  τον  Ιωάννη  Δαμασκηνό  και  άλλοι  όχι.  Ο  Θεόδωρος  Πρόδρομος  και  ο  Ευστάθιος  

Θεσσαλονίκης,  βυζαντινοί  ερμηνευτές  και  λόγιοι,  θεωρούν  ότι  η  γλώσσα  του  κανόνα  της  Πεντηκοστής  

είναι  διαφορετική  από  τη  γλώσσα  στους  άλλους  κανόνες,  κάτι  που  οδηγεί  στο  συμπέρασμα  ότι  

πιθανότερο  είναι  ο  Ιωάννης  ο  Αρκλάς  και  ο  Ιωάννης  Δαμασκηνός  να  είναι  δύο  διαφορετικά  πρόσωπα.   

149 Θεοχάρη  Δετοράκη,  Βυζαντινή  Φιλολογία,  τα  πρόσωπα  και  τα  κείμενα,  σελ. 311. 

150 ο.π.,  σελ.  311. 

151 Θεοχάρη  Δετοράκη,  Βυζαντινή  Υμνογραφία  πανεπιστημιακές  παραδόσεις,  σελ. 80. 
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2.2.2  Στοιχεία  υμνογραφικής  ανάλυσης  της  εορτής  της  Ινδίκτου 

 

 Αναμφίβολα,  η  ημέρα  της  Ινδίκτου  κοσμείται  από  υψηλής  υμνογραφικής  αξίας  

ύμνους.  Ο  βασικός  άξονας  της  υμνογραφίας  στην  εορτή  αυτή  είναι  επισήμανση  της  

θεώρησης  του  εκκλησιαστικού  χρόνου  σε  συνδυασμό  με  την  Θεία  Πρόνοια  για  την  

Δημιουργία  και  την  Κτίση.  Ο  χρόνος  και  ο  τόπος  δεν  προϋπάρχουν  του  Θεού,  αλλά  

υπάρχουν  εξαιτίας  του  Θεού.  Η  Εκκλησία  βιώνει  τον  χρόνο,  όχι  ως  μία  ατελείωτη  

επανάληψη  χρονικών  περιόδων,  αλλά  ως  μία  στιγμή  και  συγχρόνως  μία  αιωνιότητα.  Την  

φύση  την  θεωρεί  ως  κτίσμα  και  δημιούργημα  του  Θεού,  δώρο  και  όχι  αναφαίρετο  

δικαίωμα  προς  τον  άνθρωπο. 

  Η  Ίνδικτος  ως  μία  πρωτοχρονιά  εμπεριέχει  ύμνους  οι  οποίοι  υμνούν  αυτό  

ακριβώς  το  γεγονός   -  την  έναρξη  του  νέου  έτους: 

  «Ο  πνεύματι  Αγίω  συννημένος,  άναρχε  Λόγε  και  Υιέ,  ο  πάντων  ορατών  και  

αοράτων  συμπαντουργός  και  συνδημιουργός,  τον  στέφανον  του  ενιαυτού  ευλόγησον,  

φυλλάττων  εν  ειρήνη  των  Ορθοδόξων  τα  πλήθη,  πρεσβείαις  της  Θεοτόκου  και  πάντων  

των  Αγίων  σου».  (Βυζαντίου,  ήχος  πλ.β,  Και  νυν  Κεκραγαρίου) 

  «Ο  εν  σοφία  τα  πάντα  δημιουργήσας,  προαιώνιε  Λόγε  του  Πατρός,  και  την  

σύμπασαν  κτίσιν  παντοδυνάμω  σου  λόγω  συστησάμενος,  ευλόγησον  τον  στέφανον  του  

ενιαυτού  της  χρηστότητός  σου,  και  τας  αιρέσεις  κατάβαλε,  δια  της  Θεοτόκου,  ως  

αγαθός  και  φιλάνθρωπος».  (Ιδιόμελο  της  Ινδίκτου,  Ιωάννου  Δαμασκηνού) 

  «Απαρχήν  σοι  ενιαύσιον,  ο  λαός  σου  προσφέρει,  Αγγέλων  ύμνοις,  δοξολογών  σε  

Σωτήρ»,  «Ως  φιλάνθρωπος  καταξίωσον,  αρξαμένους  του  έτους,  και  συμπλήρωσαι  σοι  

ευαρέστως  Χριστέ».  (Τροπάρια  δ  ωδής  της  Ινδίκτου) 

  Η  υμνογραφία  της  ημέρας  εξυμνεί  την  καρποφορία  και  την  αναγέννηση  της  

φύσης,  η  οποία  δίδεται  από  τον  Δημιουργό  Θεό  στον  άνθρωπο: 

  «Ο  καιρούς  καρποφόρους  και  υετού,  ουρανόθεν  παρέχων  τοις  επίγης,  και  

νυν  προσδεχόμενος,  τας  αιτήσεις  των  δούλων  σου,  από  πάσης  λύτρωσαι  ανάγκης  την  

πόλιν  σου  οἱ οικτιρμοί  και  γαρ  σου,  εις  πάντα  τα  έργα  σου.  Όθεν  τας  εισόδους,  ευλογών  

και  εξόδους,  τα  έργα  κατεύθυνον,  εφ’  ημάς  των  χειρών  ημών  και  πταισμάτων  την  άφεσιν,  

δώρησαι  ημίν  ο  Θεός  σὺ  γαρ  εξ  ουκ  όντων  τα  σύμπαντα,  ως  δυνατός  εις  το  είναι  

παρήγαγες».  (Κάθισμα  της  Ινδίκτου) 

  «Ο  πληρών  τα  σύμπαντα  χρηστότητος  Χριστέ,  συ  ευκραή  και  εύφορον,  ευλογίαις  

στεφανούμενον,  τον  πολύκυκλον  χρόνον,  τοις  δούλοις  σου  δώρησαι». 
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 (Τροπάριο  της  ε΄ ωδής  της  Ινδίκτου) 

 Σε  πολλά  σημεία  της  υμνογραφίας  της  ημέρας  εμφανίζεται  και  η  επί  γης,  

ουσιαστικά,  ένωση  του  ανθρώπου  με  τον  Χριστό,  καθώς  ο  Θεάνθρωπος  εγκαινιάζει  με  

την  είσοδό  του  στη  Συναγωγή  της  Ναζαρέτ,  και  την  ανάγνωση  από  Εκείνον  των  λόγων  

του  προφήτη  Ησαΐα  «Πνεύμα  Κυρίου  επ’  εμέ,  ου  ένεκεν  έχρισε  με…»   την  διδασκαλία  

του  και  την  πορεία  του  προς  τη  σωτηρία  του  ανθρώπου: 

  «Της  αυτολέκτου  και  θείας,  διδασκαλίας  Χριστού,  την  προσευχήν  μαθόντες,  

καθ’  εκάστην  ημέραν,  βοήσωμεν  τω  Κτίστη  Πάτερ  ημών,  ο  εν  τοις  ουρανοίς  κατοικών,  τον  

επιούσιον  άρτον  δίδου  ημίν,  παρορών  ημών  τα  πταίσματα».   

  «Ο  εν  Σιναίω  τω  όρει,  τας  πλάκας  γράψας  ποτέ,  αυτός  και  νυν  εν  πόλει,  

Ναζαρέτ  κατά  σάρκα,  βιβλίον  κατεδέξω  προφητικόν,  αναγνώναι  Χριστέ  ο  Θεός  καὶ  

τούτο  πτύξας,  εδίδασκες  τους  λαούς,  πεπληρώσθαι  την  γραφήν  επί  σοι». 

(Προσόμοια  στιχηρά  της  Ινδίκτου  του  Εσπερινού) 

  Με  τον  πλούτο  των  λέξεων   και  με  την  όμορφη  πλοκή  τους,  οι  υμνογράφοι  της  

εορτής  της  Ινδίκτου  καταφέρνουν  να  πετύχουν  τη  ένωση  των  τριών  γεγονότων  σε  ένα.  

Μοιραία  μας  έρχεται  η  εικόνα,  με  αυτόν  τον  τρόπο,  της  Τριαδικότητας  του  Θεού.  Η  

έναρξη  του  έτους,  η  αρχή  του  νέου  κύκλου  της  καρποφορίας  της  φύσης  και  η  ομιλία 

του  Χριστού  στη  Συναγωγή  που  σηματοδοτεί  και  την  αρχή  μίας  σειράς  κοσμοϊστορικών  

γεγονότων,  εμπλέκονται  στους  ύμνους  της  Ινδίκτου  σαν  να  είναι  ένα  γεγονός.  Και  είναι,  

καθώς  ο  Θεός  ο  ίδιος  είναι  ο  Χρόνος,  και  το  Όλον  που  μας  περιβάλλει.  Ο  ζωοποιός  Θεός  

ορίζει  τον  χρόνο  και  τον  τόπο – φύση  όπου  λειτουργεί  ο  άνθρωπος.  Σφραγίδα  όλων  

αυτών  είναι  η  παρουσία  του  Χριστού  στη  γη.      
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2.2.3  Οι  κανόνες  της  Ινδίκτου. 

 

 Ο  κανόνας  της  εορτής  της  Ινδίκτου  είναι  ποίημα  του  Ιωάννου  μοναχού  και  

προσομοιάζει  προς  τον  Άσωμεν  πάντες  λαοί  σε  ήχο  α΄.  Εκτός  από  τον  παραπάνω  

κανόνα  αναφέρονται  σε  μία  εργασία  της  Θεώνης  Κολλυροπούλου152  και  άλλοι  άγνωστοι,  

οι  οποίοι  έχουν  διειρμικές  η  πολυειρμικές  ωδές.  Ένας  από  αυτούς,  σύνθεση  του  Ανδρέα  

Κρήτης,  έχει  ως  αρχή  Δέσποτα  και  κτίστα  της  οικουμένης153,  ενώ  άλλοι  είναι  ποιήματα  το  

Γερμανού154.  

 Μία  άλλη  αξιοσημείωτη  περίπτωση  έτερου  άγνωστου  κανόνα  είναι  το  ποίημα  του  

Συμεών  Θεσσαλονίκης,  σε  ήχο  α΄  (Ωδήν  επινίκιον),  με  αρχή  Ο  Ων  προαιώνιε  Πάτερ  και  

Λόγε,  και  Πνεύμα  το  άγιον155.  Σημαντικές  πληροφορίες  για  αυτόν  τον  κανόνα  μας  δίνει  ο  

Ιωάννης  Φουντούλης156,  ο  οποίος  μας  αναφέρει  ότι  ο  συγκεκριμένος  κανόνας  του  άγιου  

Συμεών  έχει  ακροστιχίδα  την  φράση  Ο  Ων  το  καινόν  ευλόγησον  νυν  έτος,  Συμεών,  ενώ  

μας  τον  παρουσιάζει  πλήρη   ο  Παναγιώτης  Σκαλτσής157.   

 Ψαλλόταν  κατά  τη  λιτανεία  της  Ινδίκτου  στο  ναό  της  αγίας  Σοφίας  της  

Θεσσαλονίκης,  μετά  τον  πολυχρονισμό  των  βασιλέων  και  πριν  το  καθιερωμένο  αγιασμό  

των  υδάτων158,  ένα  τελετουργικό  που  γινόταν  στην  Θεσσαλονίκη  αλλά  όχι  στην   

 

 

                                                           
152 Θεώνης  Λ.  Κολλυροπούλου,  Ίδετε,  ίδετε  ότι  εγώ  ειμι  Θεός…  (Συμβολή  στην  μελέτη  των  ειρμών  της  β΄ 

ωδής  των  ασματικών  κανόνων),  Πάτρα  2010,  σελ.  148. 

153 AHG,  Analecta  Hymnica  Graeca  e  codicibus  eruta  Italiae  Inferioris,  Joseph  Schirὸ  consilio  et  ductu  edita.  

Istituto  di  Studi  Bizantini  e  Neoellenici,  Universita  di  Roma  con  il  concorso  del  consiglio  Nazionale  delle  

ricerche,  I-XII,  Ρώμη  1970-1980,  XIII: Initia et  Indices,  Ρώμη  1983. 

154 Σωφρονίου  Ευστρατιάδη  πρώην  Λεοντοπόλεως, Ειρμολόγιον,  Αγιορειτική  Βιβλιοθήκη  9,  Chenneviere-sur-

Marne  1932,  αρ.  134, 150, 146. 

155 Ε.Β.Ε.  2047, φ. 82rα – 83rβ 

156 Ιωάννη  Μ.  Φουντούλη,  Το  Λειτουργικόν  Έργον  Συμεών  του  Θεσσαλονίκης  (Συμβολή  εις  την  Ιστορίαν  και  

Θεωρίαν  της  Θείας  Λατρείας),  Εταιρεία  Μακεδονικών  Σπουδών  -  Ίδρυμα  Μελετών  Χερσονήσου  του  Αίμου,  

Θεσσαλονίκη  1966,  σελ. 99. 

157 Παναγιώτη  Σκαλτσή  Ι.,  Εις  Καιρούς  και  Ενιαυτούς,  η  Ίνδικτος  ως  απαρχή  ενιαύσιος  και  εορτή  της  

οικολογίας,  εκδ.  Δέσποινα  Κυριακίδη,  Θεσσαλονίκη  2014,  σελ. 179 – 184. 

158 Για  την  ακολουθία  του  αγιασμού  των  υδάτων,  που  τελούνταν  στη  λιτή  της  Ινδίκτου  βλ.   πρωτ. 

Κωνσταντίνου  Καραϊσαρίδη,  Οι  ακολουθίες  του  αγιασμού  και  η  θεραπευτική  τους  διάσταση,  σελ. 7,  σημ. 44. 
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Κωνσταντινούπολη159.  Το  τυπικό   της  τελετής  αυτής  βρίσκεται  στη  Διάταξη  του  Συμεών  

Θεσσαλονίκης 160. 

 Ως  προς  τη  δομή  και  τη  θεματολογία  του,  οι  επτά  πρώτες  ωδές  του  έχουν  από  

τέσσερα  τροπάρια,  ενώ  η  θ  ὠδὴ  έχει  πέντε. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΥΜΝ2): 

Οι  ωδές  του  κανόνα  της  Ινδίκτου  με  το  περιεχόμενό  τους 

 

Τροπάριο Αναφορά  σε 

Α΄  τροπάριο  κάθε  ωδής 
 

Την  Αγία  Τριάδα 

Β΄  τροπάριο  κάθε  ωδής Τον  Λόγον 

Γ΄  τροπάριο  κάθε  ωδής 
 

Τους  αγγέλους 

Δ΄  τροπάριο  κάθε  ωδής Την  Θεοτόκο 

Δ΄  τροπάριο  της  θ΄  ωδής 
 

Την  Αγία  Τριάδα 

Ε΄  τροπάριο  της  θ΄  ωδής Την  Θεοτόκο161 

 

 Στην  ακολουθία  υπέρ  του  περιβάλλοντος162  ψάλλεται  ένας  κανόνας  σε  ήχο  πλ. δ΄  

(Υγράν  διοδεύσας)  με  ακροστιχίδα  Σώζε  κόσμον,  κόσμου  Κοσμήτορ’  Νικοδήμου163. 

                                                           
159 Mateos  Juan,  Le  Typicon  de  la  Grande  Eglise,  τόμος  2,  Ρώμη  1963,  σ. 200-203.   

160 Ε.Β.Ε.  2047,  Διάταξις,  φ. 81vα – 86rα. 

161
 Σε  αυτό  το  τροπάριο  του  κανόνα  εμπεριέχεται  δέηση  υπέρ  των  χριστιανικών  πόλεων,  των  ιερέων,  των  

βασιλέων  και  της  ποίμνης  της  Θεοτόκου.  Βλ.  Ιωάννης  Φουντούλης,  ο.π. 

162
 Νικόδημου  Βαλληνδρά  Μητροπολίτου  Πατρών,  Ιερά  Ακολουθία  υπέρ  προστασίας  του  περιβάλλοντος,  εκδ.  

Αποστολική  Διακονία  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος,  Αθήνα   1999. 

163
 ενν.  Νικοδήμου  Βαλληνδρά. 
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 Τέλος  στην  ακολουθία  που  συνέθεσε  ο  Γεράσιμος  Μικραγιαννανίτης164   ο  κανόνας  

είναι  σύνθεση  του  ίδιου,  ψάλλεται  σε  ήχο  πλ.  δ΄  (Υγράν  διοδεύσας)  και  έχει  ακροστιχίδα  

Χριστέ  Σωτήρ  ημάς  διασώζοις.  Γερασίμου.   

2.2.4  Τα  κοντάκια  της  α΄   Σεπτεμβρίου  

 

 Η  εορτασμός  πολλών  αγίων  και  επετείων  στην  α΄   Σεπτεμβρίου  καθώς  και  η  σύνταξη  

αρκετών  ακολουθιών,  τοπικού  κυρίως  χαρακτήρα,  εορτών  είχαν  ως  αποτέλεσμα  την  

δημιουργία  διαφόρων  κοντακίων.  Τα  σημαντικότερα,  βέβαια,  είναι  εκείνα  της  Ινδίκτου  

και  του  αγίου  Συμεών. 

   Ως  κοντάκια  της  Ινδίκτου  ορίζονται  δυό.  Το  ένα  είναι  ποίημα  του  Ιακώβου  του  

Πρωτοψάλτου  της  του  Χριστού  Μεγάλης  Εκκλησίας  και  είναι  προσόμοιό  του  «Ο  υψωθείς  

εν  τω  Σταυρώ». 

Ήχος  δ΄ .  Ο  υψωθείς  εν  τω  Σταυρώ 

 Ο  των  αιώνων  ποιητής  και  δεσπότης,  Θεέ  των  όλων  υπερούσιε  όντως,  την  ενιαύσιον  

ευλόγησον  περίοδον,  σώζων  τω  ελέει  σου  τω  απείρω,  οικτίρμον,  πάντας  τους  

λατρεύοντας  σοι  τω  μόνω  δεσπότη  και  εκβοώντας  φόβω,  λυτρωτά.  Εύφορον  πάσι  το  

έτος  χορήγησον.   

 

 Το  έτερο  κοντάκιο  είναι  ποίημα  του  Πατριάρχη  Κωνσταντινουπόλεως,  Κυρίλλου  ΣΤ΄   του  

έτους  1813. 

Ήχος  γ΄ .  Η  Παρθένος  σήμερον 

 Ο  αρρήτω  σύμπαντα,  δημιουργήσας  σοφία,  και  καιρούς  ο  θέμενος,  εν  τη  αυτού  εξουσία,  

δώρησαι,  τω  φιλοχρίστω  λαώ  σου  νίκας’  έτους  δε,  τας  τε  εισόδους  και  τας  εξόδους,  

ευλογήσαις  κατευθύνων,  ημών  τα  έργα  προς  θείον  σου  θέλημα. 

  

 Κοντάκιο  του  αγίου  Συμεών  του  Στυλίτου  είναι  το  αυτόμελο  Τα άνω ζητών165. 

Ήχος β’  Αυτόμελον. 

Τα άνω ζητών, τοις κάτω συναπτόμενος, και άρμα πυρός, τον στύλον εργασάμενος, δι' αυτού 

                                                           
164

 Γερασίμου  Μικραγιαννανίτη  Μοναχού,  Ακολουθία  υπέρ  του  περιβάλλοντος   ημάς  στοιχείου  και  

ευσταθείας  πάσης  της  κτίσεως,  Οργανισμός   Πολιτιστικής  Πρωτεύουσας  της  Ευρώπης,  Θεσσαλονίκη  

1997. 

165
 βλ.  Ιωάννου  Ε.  Καστρινάκη,  Αυτόμελα  Τροπάρια  τα  κατ’  ήχον  στιχηρά,  καθίσματα,  κοντάκια,  απολυτίκια  και  

εξαποστειλάρια  αυτόμελα  τροπάρια,  εκδόσεις  Σταμούλη,  Χανιά  2009,  σελ. 75.   
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συνόμιλος, των Αγγέλων γέγονας Όσιε, συν αυτοίς Χριστώ τω Θεώ, πρεσβεύων απαύστως 

υπέρ πάντων ημών. 

 

Το  κοντάκιο  για  την  εορτή  του  θαύματος  της  Θεοτόκου  στη  Μονή  των  Μιασηνών  είναι  

το  παρακάτω: 

Κοντάκιον. Ήχος δ’. Επεφάνης σήμερον. 

Ανεφάνη Άχραντε εκ των υδάτων, η Εικών η πάντιμος, της παναγίας σου Μορφής, καθάπερ 

κρήνη καλλίροος, τα των θαυμάτων προχέουσα νάματα. 

 

Το  κοντάκιο  της  Παμμακάριστου  είναι  το  «Εν  Χριστομάρτυρος  ναώ  Γεωργίου…» 

Ήχος  δ .  Ο  υψωθείς  εν  τω  Σταυρώ 

Εν  Χριστομάρτυρος  ναώ  Γεωργίου  απανταχόθεν  οι  πιστοί  συνελθόντες,  την  ιεράν  σου,  

Δέσποινα,  προς  δόξαν  του  Θεού  σήμερον  πανήγυριν  πανευλαβώς  τελούμεν.  Πόθω  δ’  

ασπαζόμενοι  την  σεπτήν  σου  εικόνα,  σοι  μελωδούμεν  πάντες  εν  χαρά  «Χαίρε,  Παρθένε  

σεμνή  Παμμακάριστε». 

 

  Στην  ακολουθία  υπέρ  του  περιβάλλοντος166  ως  κοντάκιο  αναφέρεται  το  

παρακάτω: 

Ήχος  πλ.  δ .  Το  προσταχθέν 

Το  προσταχθέν  τω  Αδάμ  εν  Παραδείσω  καλώς  εργάζεται  αυτόν  τε  και  φυλάττειν,  

παρακούσαντι  τότε,  εκλείσθη  η  θύρα’  ημείς  δε  εν  παραβάσει  όντες  πολλή,  πικρίαν  του  

ξύλου  γνώσεως  πονηράς  αδιστάκτως  γευσάμενοι,  ακάνθας  δρέπειν  φθοράς,  ανθ’  ων  τη  

κτίσει  πράττομεν  μεταγνόντες εκφύγομεν. 

 Στην  ακολουθία  του  Γερασίμου  Μικρογιαννανίτου167  ως  κοντάκιο  υπάρχει  το  Τη  

πανσθενεί  σου  ισχύι. 

Ήχος  β .  Τοις  των  αιμάτων  σου 

Τη  πανσθενεί  σου  ισχύι  συνέστησας  τα  ορατά  και  αόρατα  άπαντα  διὸ  ασινές  

διαφύλαττε,  εκδυσωπούμεν  την  σην  αγαθότητα,  το  την  γην  περιβάλλον  διάζωμα. 

                                                           
166

 Νικόδημου  Βαλληνδρά  Μητροπολίτου  Πατρών,  Ιερά  Ακολουθία  υπέρ  προστασίας  του  περιβάλλοντος,  εκδ.  

Αποστολική  Διακονία  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος,  Αθήνα   1999. 

167
 Γερασίμου  Μικραγιαννανίτη  Μοναχού,  Ακολουθία  υπέρ  του  περιβάλλοντος   ημάς  στοιχείου  και  

ευσταθείας  πάσης  της  κτίσεως,  Οργανισμός   Πολιτιστικής  Πρωτεύουσας  της  Ευρώπης,  Θεσσαλονίκη  

1997. 
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2.2.5  Κοινωνικό  της  Ινδίκτου  «Ευλόγησον  τον  στέφανον…» 

 

 Ως  κοινωνικό  της  1ης  Σεπτεμβρίου  ψάλλεται  ο  δωδέκατος  στίχος  του  64ου  

ψαλμού :  «Ευλόγησον  τον  στέφανον  του  ενιαυτού  της  χρηστότητός  σου» 

  Ενώ  τα  παλαιότερα  τυπικά  της  Κωνσταντινούπολης  δεν  αναφέρουν  κάποιο  

συγκεκριμένο  κοινωνικό,   κάποια  παλαιά  μηναία168 και  τυπικά  αναφέρουν  και  το  

κοινωνικό  της  εορτής  της  Ινδίκτου  αλλά  και  το  κοινωνικό  του  οσίου  «Εις  

μνημόσυνον…».   Το  ίδιο  παρατηρούμε  και  στα  σύγχρονα  δίπτυχα  .  Πάντως  στα  Τυπικά  

της  Μ.Τ.Χ.Ε.  του  Κωνσταντίνου  του  Πρωτοψάλτη169  και  αργότερα  του  Γεώργιου  

Βιολάκη170  αναφέρεται  μόνο  το  «Ευλόγησον  τον στέφανον…»  ως  κοινωνικό  της  ημέρας  

είτε  τύχει  καθημερινή  είτε  Κυριακή.  Τέλος  ο  πρωτ.  Κωνσταντίνος  Παπαγιάννης  αναφέρει  

το  «Ευλόγησον  τον  στέφανον…»  ως  μοναδική  επιλογή  κοινωνικού  τις  καθημερινές  ενώ  

εάν  η  εορτή  τύχει  Κυριακή  υπάσχει  και  η  επιλογή  του  κοινωνικού  της  Κυριακής  

(Αινείτε)171. 

 Κοινωνικά  της  εορτής  της  Ινδίκτου  έχουν  συνθέσει172  ο  Ξένος  ο  κορώνης  σε  ήχο  

βαρύ173,  ο  Χρυσάφης  σε  ήχο  βαρύ  και  τέταρτο,  ο  Κύριλλος  Μαρμαρηνός  σε  α΄,  ο  

Μπαλάσης  ο  ιερεύς  σε  ήχο  πρωτόβαρυ174,   ο  Πέτρος  Μπερεκέτης  σε  ήχο  πλάγιό  του  

                                                           
168

 Εθνική βιβλιοθήκη της Νάπολης,  Μηναίον  Σεπτεμβρίου  του  1512,  το  παρόν  βιβλίον  τετύποται  ενετίησιν,  

παρά  των  κληρονόμων,  Χριστοφόρου  του  τζανέτου,  αναλώμασι  μεν  τοις  αυτού,  επιμελεία  δε  και  

επιδιορθώσει,  Γεωργίου  ιερέως  Βλαστού  κρητός  του  επονομαζομένου  πουνιαλέτου 

169
 Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτη,  Τυπικόν  Εκκλησιαστικόν  κατά  το  ύφος  της  του  Χριστού  Μεγάλης  Εκκλησίας,  

Τυπογραφείο  αδερφών  Ιγνατιαδών,  Κωνσταντινούπολη  1838,  σελ. 7. 

170
 Γεώργιου  Βιολάκη,  Τυπικόν  κατά  την  τάξιν  της  του  Χριστού  Μεγάλης  Εκκλησίας,  Πατριαρχικό  

Τυπογραφείον,  Κωνσταντινούπολη  1888,  σελ. 65. 

171
 πρωτ.  Κωνσταντίνου Παπαγιάννη,  Σύστημα  Τυπικού  των  ιερών  ακολουθιών  του  όλου  ενιαυτού,  

Αποστολική  Διακονία  της  Εκκλησίας  της  Ελλάδος,  Αθήνα  2016,  σελ. 146-147. 

172
 Βλ.  Μανόλη  Κ.  Χατζηγιακουμή,  Μουσικά  χειρόγραφα  Τουρκοκρατίας  (1453 – 1832),  τ.  Α΄,  Αθήνα  1975,  

σελ. 435. 

173
 βλ.  Αγαθάγγελου  Κυριαζίδου,  Εν  ανθός  της  καθ’  ημάς  εκκλησιαστικής  μουσικής  περιέχον  την  

ακολουθίαν  του  Εσπερινού  του  Όρθρου  και  της  Λειτουργίας  μετά  καλλοφωνικών  ειρμών  μελοποιηθέν  

παρά  διαφόρων  αρχαίων  και  νεοτέρων  μουσικοδιδασκάλων.  Εκδίδοται  νυν  το  πρώτον  υπό  Αγαθάγγελου  

Κυριαζίδου  πρώην  Πρωτοψάλτου  της  Σιωνίτιδος  Εκκλησίας.  Τύποις  Αλεξάνδρου  Νομισματίδου,  εν  

Κωνσταντινούπολει  1896,  σελ. 364 – 366.  

174
 βλ.  ΜΠΤ 705  Ευλόγησον  Ξένου  του  Κορώνη  και  Μπαλάσεως  Ιερέως,  μεταγραφή  Χουρμουζίου  1829 
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α΄175,  ο  Πέτρος  ο  Πελοποννήσιος176,  ο  Γεώργιος  ο  Κρης  σε  ήχο  α   μετὰ  κρατήματος177,  ο  

Θεόδωρος  Φωκαεύς  σε  ήχο  βαρύ  μετά  κρατήματος178  και  νεώτεροι  σπουδαίοι  όπως  ο  

Χαρίλαος  Ταλιαδώρος  σε  ήχο  α΄  κ.α.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
175

 βλ.  Χφ.  Αγ.  Παύλου,  Αρ.  Λάμπρου  205  78  132,   Ίδρυμα   Πατριαρχικών  Μελετών  Ι.Μ.  Βλατάδων,  φ  695r. 

176
 βλ.  Χφ.  Αγίας  Τριάδας  152  Ανθολόγιον  Θείας  Λειτουργίας  Πέτρου,   γραφέας  Συμεών  αγιοτριαδίτης 

177
 Ταμείον  Ανθολογίας  περιέχον  άπασαν  την  εκκλησιαστικήν  ενιαύσιον  ακολουθίαν  Εσπερινού,  Όρθρου,  

Λειτουργίας,  Μεγάλης  Τεσσαρακοστής  και  της  λαμπροφόρου  Αναστάσεως  μετά  τινών  καλοφωνικών  

ειρμών,  Τόμος  Γ΄,  ακολουθία  της  Θείας  Λειτουργίας,  τεύχος  Α΄,  ακριβής  ανατύπωσις  των  υπό  Θεοδώρου  

Φωκαέως  ανθολογηθέντων  μαθημάτων  της  Θείας  Λειτουργίας,  Εκδόσεις  Βας.  Ρηγόπουλου,  Θεσσαλονίκη  

1979,  σελ. 488-491.  Του  Γεωργίου  Κρητός  άνευ  κρατήματος  βλ.  επίσης  Γεωργίου  Προγάκη,  Μουσική  

Συλλογή,  Τόμος  Γ΄,  Θεία  Λειτουργία,  εκ  του  Πατριαρχικού  Τυπογραφείου,  Κωνσταντινούπολη  1910,  σελ.  

358.     

178
 ο.π.,  σελ. 491-493. 
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ΜΕΡΟΣ  Γ΄ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄  -  Εισαγωγή  στο  Μουσικολογικό  μέρος -  Γενικές  

πληροφορίες  για  το  γένος  και  τους  μελοποιούς  του  μέλους 
 

 

3.1.1  Εισαγωγή  στο  Μουσικολογικό  μέρος  -  Η  Βυζαντινή  Μουσικολογία 

 

 Ο  καθηγητής  Γρηγόριος  Στάθης  αναφέρει  ότι  Η  επιστήμη  της  Μουσικολογίας,  στο  

χώρο  της  γραπτής  παραδόσεως  του  εθνικού  μας  μουσικού  πολιτισμού,  όπως  κυριολεκτικά  

είναι  τα  «ποιήματα»  της  Ψαλτικής  Τέχνης,  βυζαντινής  και  μεταβυζαντινής,  δεν  αρκείται  

στην  πίστη  ότι  αυτή  η  παράδοση  είναι  γνήσια  και  αμετάλλαχτη,  επειδή  λειτουργεί  

οργανικά  και  αδιάκοπα  στην  συμπόρευση  της  ζωής  της  εκκλησίας  και  του  γένους,  αλλά  

επιμένει  στην  αναζήτηση  και  ανεύρεση  και  φανέρωση  των  αποδεικτικών  στοιχείων  για  

την  ορθότητα  της  παραδόσεως,  μέσα  στο  ίδιο  σώμα  της179.   

 Είναι  αναμφίβολα  απαραίτητη  η  χρήση  δόκιμων  μεθόδων,  αποδεκτών  από  την  

επιστήμη  της  Μουσικολογίας,  ώστε  αυτή  η  δύσκολη  και  χαώδης  αλλά  συγχρόνως  

γοητευτική  πλεύση  στην  μακραίωνη  εξέλιξη  της  εθνικής  μας  μουσικής  να  αποβεί  

αποτελεσματική  και  γόνιμη  ως  προς  τα  αποτελέσματα  και  τους  στόχους  της.  Η  λέξη  

Μουσική  είναι  επιθετικός  προσδιορισμός  του  όρου  Τέχνη  αλλά  συννάμα  και  του  όρου  

Επιστήμη.  Ακόμη  και  αν  η  Μουσική  Τέχνη,  καθώς  δημιουργείται  και  εξελίσσεται  ανά  

τους  αιώνες,  μπορεί  να  φαίνεται  ότι  λειτουργεί  αυθόρμητα  με  μόνα  κριτήρια  την  

έμπνευση  και  το  συναίσθημα,  εντούτοις  δεν  θα  μπορούσε  καν  να  υπάρξει  χωρίς  να  

διέπεται  από  κάποιους  κανόνες  και  προϋποθέσεις.  Αυτούς  τους  κανόνες  και  τις  

προϋποθέσεις,  ως  προς  την  δημιουργία,  τη  μορφολογία,  την  ιστορική  εξέλιξη  και  άλλες  

επιμέρους  παραμέτρους  της  Μουσικής  Τέχνης  έρχεται  να  ορίσει  και  να  σηματοδοτήσει  η  

Μουσική  Επιστήμη.   

                                                           
179
Γρηγορίου  Θ.  Στάθη,  Η  εξήγησις  της  παλαιάς  βυζαντινής  σημειογραφίας,  Μελέται  2,  Ίδρυμα  Βυζαντινής  

Μουσικολογίας,  Αθήνα  2003,  σελ. 8.   
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 Ειδικότερα,  η  Βυζαντινή  Μουσικολογία  φαίνεται  να  γεννιέται  και  να  αναπτύσσεται  

μόλις  κατά  το  δεύτερο  μισό  του  Κ΄  αι.  και  μάλιστα  στη  δυτική  Ευρώπη,  δηλαδή  εκτός  

των  ορίων  του  φυσικού  τόπου  «καταγωγής»  του  αντικειμένου  της.  Το  σημαντικό  σε  

αυτό  ήταν  ότι  τέθηκαν  οι  βάσεις  για  την  επιστημονική  και  ακαδημαϊκή  έρευνα  και  

ενασχόληση  με  την  Ψαλτική  Τέχνη  και  με  αυτό  που  ονομάζουμε  σήμερα  Βυζαντινή  

Μουσική  και  μάλιστα  σε  διεθνές  επίπεδο.  Το  ότι  καταπιάστηκαν  κορυφαίου  ξένοι  

μουσικολόγοι  με  την  ανάλυση  και  εξήγηση  της  Βυζαντινής  Μουσικής  είχε  και  

μειονεκτήματα.  Οι  ξένοι  μουσικολόγοι,  όσο  καταρτισμένοι   και  ικανοί  ήταν  στην  επιστήμη  

τους,  δεν  ήταν  αρκετό  να  φθάσουν  σε  ασφαλή  και  αδιαμφισβήτητα  συμπεράσματα,  για  

ένα  και  μόνο  λόγο:  δεν  ήταν  Έλληνες!  Δεν  μπορούσαν,  και  δε  μπορούν  έως  σήμερα,  να  

χειριστούν  επαρκώς  ζητήματα  της  Ψαλτικής  Τέχνης  καθώς  δεν  είναι  στο  DNA  τους  να  

καταννοήσουν  ζητήματα  όπως  έλξεις,  φθορές,  ρυθμό  κ.τ.λ.180.  Τις  τελευταίες  δεκαετίες,  

με  πρωτεργάτη  τον  ακάματο  καθηγητή  Γρηγόριο  Στάθη,  η  Βυζαντινή  Μουσικολογία  στην  

Ελλάδα  έχει  κάνει  άλματα,  και  βρίσκεται  στην  κορυφή  παγκοσμίως. 

  Η  διαδικασία  και  ο  δρόμος  που  ακολουθείται  σε  μία  μελοποιητική  ανάλυση  είναι  

αποτέλεσμα  αλλά  και  ζήτημα  για  τους  μουσικολόγους  διαχρονικά.  Οι  μέθοδοι  που  

χρησιμοποιούνται  σήμερα  είναι  απόρροια  συζητήσεων,  ερευνών  αλλά  και  διαφωνιών.  Η  

επιστήμη  της  Βυζαντινής  Μουσικολογίας  είναι  σχετικά  νέα  και  κάποια  δεδομένα  και  

εργαλεία  της  βρίσκονται  υπό  εξέλιξη.   

  Ο  Γρηγόριος  Στάθης  μας  λέει  ότι  όταν  μιλάμε  για  εκκλησιαστική  μουσική  μιλάμε  

για  τον  ελληνικό  μας  μουσικό  πολιτισμό.  Έτσι,  η  παράδοση  αυτού  του  πολιτισμού  είναι  

εθνική  κληρονομιά  κι  είναι  υπόθεση  όλων  μας.  Κι  είναι  πρόδηλο  πως  χρειάζεται  ένα  

προσεκτικό  σκύψιμο  πάνω  σ’  αυτό  το  μνημείο  τέχνης,  τη  μουσική  παράδοση,  για  να  

ανακαλύπτουμε  το  γνήσιο  πρόσωπό  του  και  να  μη  ξεγελιόμαστε  απ’  το  παραμορφωμένο  

από  πολλές  κακοποιήσεις  προσωπείο  του181.  Θα  μπορούσε  κανείς  να  υποθέσει  ότι  ο  

κορυφαίος  καθηγητής  βλέπει  στο  πρόσωπο  ενός  ερευνητή  της  Βυζαντινής  Μουσικής  και  

της  γραφής  της  έναν  ιστορικό,  αρχαιολόγο  αλλά  και  συνεχιστή  και  συνδημιουργό  της  

ύψιστης  αυτής  Τέχνης.   

                                                           
180

 Βλ.  Γρηγορίου  Θ.  Στάθη,  Συμπόσιον  περί  Βυζαντινής  Μουσικής  και  «Δειναί  Θέσεις»  και  «Εξήγησις»,  

(Βιέννη,  4-11  Οκτωβρίου  1981),  Αθήνα  1982.    

181
 Γρηγόριος  Θ.  Στάθης,  Μορφές  και  Μορφές  της  Ψαλτικής  Τέχνης  ήτοι  Μελοποιία – Μορφολογία  της  

Βυζαντινής  Μουσικής,  Ίδρυμα  Βυζαντινής  Μουσικολογίας,  λατρειολογήματα  5,  Αθήνα  2011,  σελ. 34. 
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  Ειδικότερα,  ο  Έλληνας  ερευνητής  αφουγκράζεται  και  συγκινείται  από  το  μέλος  το  

οποίο  αναλύει.  Η  έμπνευση  ενός  μελοποιού  πριν  από  αιώνες  γίνεται  αντικείμενο  έρευνας  

του  σύγχρονου  μελετητή  αλλά  και  πηγή  έμπνευσης  του  ίδιου.  Τέλος,  η  ομορφιά  της  

έρευνας  έγκειται  στο  γεγονός  ότι  η  εξέλιξη  της  σημειογραφίας  καθιστά  απαραίτητη  την  

ανάλυση  ενός  μέλους  σε  όλες  τις  περιόδους  μεταγραφής  του  αλλά  και  σε  κάθε  περίοδο  

σημειογραφίας  όλες  τις  μεταγραφές  όλων  των  μελοποιών  της  περιόδου  αυτής.  Δηλαδή  η  

μελοποιητική  ανάλυση  ενός  μέλους  εκτείνεται  και  χρονολογικά,  δηλαδή  η  μεταγραφή  

από  παλαιότερο  σε  νεώτερο  στρώμα  γραφής  και  εξηγήσεις182,  αλλά  και  συγκριτικά  

αντιπαραβάλλοντας  μέλη  σύγχρονων  μελοποιών.     

  Όλα  τα  παραπάνω  δείχνουν  ότι  τα  αποτελέσματα  μίας  ανάλυσης  αφορούν  σε  

πολλές  πτυχές  και  τομείς  της  Βυζαντινής  Μουσικολογίας,  όπως  η  Λειτουργική,  το  

Τυπικό,  η  Υμνογραφία,  η  Ιστορία  της  μουσικής  κ.α. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
182

 Μαρίας  Αλεξάνδρου,  Εξηγήσεις  και  μεταγραφές  της  Βυζαντινής  Μουσικής,  University  Studio  Press,  

Θεσσαλονίκη  2010,  σελ. 22.  
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3.1.2  Μέθοδοι  μουσικολογικής – μελοποιητικής ανάλυσης.  Αναλυτικοί  πίνακες  

 

 Στο  τελευταίο  κεφάλαιο  της  παρούσας  εργασίας  θα  επιχειρήσουμε  να  κάνουμε  μία  

μουσικολογική - μελοποιητική  ανάλυση  ενός  στιχηραρικού  μέλους,  ιδιόμελου  «Εκ  ρίζης  

αγαθής…»  από  την  ακολουθία  της  α΄  Σεπτεμβρίου.  Σκοπός  του  εγχειρήματος  αυτού,  το  

οποίο  αποτελεί  και  την  κορύφωση  της  ίδιας  της  εργασίας,  είναι  να  διακρίνουμε  τις  

διαφορές  αλλά  και  ομοιότητες  στη  συνθετική  δεινότητα  κορυφαίων  μελουργών  της  

βυζαντινής  αλλά  και  της  μεταβυζαντινής  περιόδου.  

 Σύμφωνα  με όσα  αναφέρονται  στο  παραπάνω  κεφάλαιο,  η  ανάλυση  γίνεται  

οριζόντια  αλλά  και  κάθετα.  Η  οριζόντια  ανάλυση  θα  γίνει  συγκρίνοντας  τα  μέλη  δυό  

σύγχρονων  μελοποιών  με  τη  μέθοδο  του  παραλληλισμού.  Συγκεκριμένα,  θα  αναλυθεί  ένα  

μέλος  του  Γερμανού  Νέων  Πατρών  καθώς  και  ένα  μέλος  του  Παναγιώτη  Χρυσάφη  του  

νέου  στην  παλαιά  σημειογραφία.  Κάθετη  ανάλυση  θα  πραγματοποιηθεί  με  την  

αντιπαραβολή  έκαστου  αυτών  με  την  εξήγησή  τους  στη  νέα  παρασημαντική  από  τον  

Χουρμούζιο  τον  Χαρτοφύλακα. 

 Συγκεκριμένα,  αρχικά  παρουσιάζεται  το  κείμενο – ποίημα  του  μέλους  το  οποίο  θα  

αναλυθεί,  και  η  λειτουργική  του  θέση.  Στη  συνέχεια  αναφέρονται  τα  χειρόγραφα  στα  

οποία  ανατρέξαμε  για  να  βρούμε  τα  μέλη  προς  ανάλυση.  Γίνεται  μία  αναφορά  στο  

στιχηραρικό  γένος  στο  οποίο  ανήκουν  και  ακολουθούν  σύντομες  βιογραφικές  και  

εργογραφικές  πληροφορίες  για  τους  μελοποιούς  των  μελών. 

 Η  ανάλυση  των  μελών  γίνεται  με  την  παρουσίαση  κατά  σειρά  των  παρακάτω  

εννέα  (9)  πινάκων:  

 Πίνακας  (ΜΟΥΣ1):  Ανάπτυξη  του  ποιητικού  κειμένου  του  ιδιομέλου  «Εκ  ρίζης»  

στο   μέλος  του  Γερμανού  και  στην  εξήγησή  του  από  τον  Χουρμούζιο 

 Πίνακας  (ΜΟΥΣ2):  Ανάπτυξη  του  ποιητικού  κειμένου  του  ιδιομέλου  «Εκ  ρίζης»  

στο   μέλος  του  Χρυσάφη  και  στην  εξήγησή  του  από  τον  Χουρμούζιο 

 Πίνακας  (ΜΟΥΣ3):  με  την  αναφορά  των  θέσεων,  των  υποστάσεων  και  των   

καταλήξεων  στο  μέλος  του  Χρυσάφη. 

 Πίνακας  (ΜΟΥΣ4):  με  μορφολογική  ανάλυση  στην  εξήγηση  του  Χουρμουζίου  στο   

μέλος  του  Χρυσάφη. 

 Πίνακας  (ΜΟΥΣ5):  με  την  αναφορά  των  θέσεων,  των  υποστάσεων  και  των   

καταλήξεων  στο  μέλος  του  Γερμανού. 

 Πίνακας  (ΜΟΥΣ6):  με  μορφολογική  ανάλυση  στην  εξήγηση  του  Χουρμουζίου  στο   
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μέλος  του  Γερμανού. 

 Συγκριτικός  πίνακας  (ΜΟΥΣ7):  των  μελών  του  Χρυσάφη  και  του  Γερμανού  με  

την   πρωτότυπη  και  μη  εξηγημένη  σημειογραφία.  Στο  συγκεκριμένο  πίνακα  τα  

μέλη   παρουσιάζονται  σε  μορφή  μεταγραμματισμού  (transnotations)  σε  

αλφαβητικό   σύστημα.   

 Πίνακας  (ΜΟΥΣ8):  με  κοινές  και  όμοιες  μουσικές  φράσεις  των  μελών  του  

Χρυσάφη   καὶ  του  Γερμανού  από  τις  εξηγήσεις  του  Χουρμουζίου. 

 Πίνακας  (ΜΟΥΣ9):  με  τις  δεινές  θέσεις  στο  μέλος  του  Γερμανού  Νέων  Πατρών  

με   τὴν  εξήγηση  του  Χουρμουζίου. 

 Πίνακας  (ΜΟΥΣ10):  με  τις  δεινές  θέσεις  στο  μέλος  του  Χρυσάφη  του  νέου  με  

την   ἐξήγηση  του  Χουρμουζίου. 

 Συγκριτικός  πίνακας  (ΜΟΥΣ11):  με  τις  υποστάσεις  στο  μέλος  του  Χρυσάφη  και  

την   ἐξήγηση  του  Χουρμουζίου. 

 Συγκριτικός  πίνακας  (ΜΟΥΣ12):  με  τις  υποστάσεις  στο  μέλος  του  Γερμανού  και  

την   ἐξήγηση  του  Χουρμουζίου. 

 

 Το  ιδιόμελο  αυτό,  βέβαια,  έχει  προηγουμένως  μελοποιηθεί  στο  παλαιό  Στιχηράριο  

το  οποίο  καλλώπισε  ο  Χρυσάφης  ο  νέος  το  1655  και  10  χρόνια  αργότερα  ο  Γερμανός  

Νέων  Πατρών183.  Ως  προς  τη  σημειογραφία  στην  οποία  είναι  γραμμένα  το  μέλος  τόσο  

του  Χρυσάφη  όσο  και  του  Γερμανού,  αυτή  ανήκει  στην  Γ’  περίοδο,  δηλαδή  στη  

Μεταβατική  εξηγητική  σημειογραφία  (περ.  1670 – 1814).  Μάλιστα  η  περίοδος  αυτή  

ξεκινάει  ακριβώς  με  αφετηρία  τον  «καινοφανή  καλλωπισμό»  τον  οποίο  εφάρμοσαν  στο  

Σιχηράριο  και  το  Ειρμολόγιο  κυρίως  αυτοί  οι  δυό  μεγάλοι  μελοποιοί184.  Βέβαια,  το  

πέρασμα  από  τη  Μέση  πλήρη  βυζαντινή  σημειογραφία  στη  Μεταβατική  εξηγητική  

σημειογραφία,  όπως  υποννοεί  και  ο  όρος  «εξηγητική»,  οφείλεται  και  στην  προσπάθεια  

πολλών  μελοποιών  να  εξηγήσουν  η  να  αναλύσουν  τα  μέλη  της  Μέσης  βυζαντινής  

σημειογραφίας185,  όπως  και  στη  σύντμηση  των  παλαιών  μελών  με  συνέπεια  τη  

                                                           
183

 Σπυρίδωνος  Στ.  Αντωνίου,  Μορφολογία  της  Βυζαντινής  Εκκλησιαστικής  Μουσικής,  Εκδ.   Βάνιας,  

Θεσσαλονίκη  2008,  σελ. 252. 

184
 Στάθη Θ.  Γρηγόριου,  Οι  αναγραμματισμοί  και  τα  μαθήματα  της  Βυζαντινής  Μελοποιίας, Ίδρυμα  Βυζαντινής  

Μουσικολογίας.  Μελέται  3,  Αθήνα  2003,  σελ.  52. 

185
 Ό.π,  σελ. 53-54. 
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δημιουργία  του  νέου  στιχηραρικού  και  του  συντόμου  ειρμολογικού  μέλους186. 

 Το  «Εκ  ρίζης  αγαθής…»  ως  δοξαστικό187  των  αίνων  περιλαμβάνεται  και  στο  

Δοξαστάριον  η  Δοξαστικάριον,  το  οποίο  σχηματίστηκε  με  τη  συλλογή  των  δοξαστικών  

του  Εσπερινού  και  του  Όρθρου  του  ενιαυτού  από  το  Χρυσάφη,  το  Γερμανό  αλλά  και  

τον  Δημήτριο  Νταμία188.  Συντετμημένο  μέλος  του  δοξασταρίου  του  Χρυσάφη  παρέδωσε  ο  

Ιάκωβος  Πρωτοψάλτης,  ενώ  δοξαστάριο  σε  νέο  ύφος  μελοποίησε  ο  Πέτρος  ο  

Πελοποννήσιος189.     

 Οι  χειρόγραφοι  κώδικες,  από  τους  οποίους  προέρχονται  οι   παραπάνω  συνθέσεις  

είναι  οι  εξής: 

- Ο  κώδικας  ΜΠΤ 750,  Στιχηράριον  Χουρμουζίου  (εξήγηση  του  μέλους  του  Γερμανού  

Νέων  Πατρών),  φύλλα  2v  έως  3v. 

- Ο κώδικας 44  Καυσοκαλυβίων,  Στιχηράριο  του  Μητροπολίτου  Νέων  Πατρών  

Γερμανού. 

- Ο  κώδικας  ΜΠΤ 761,  Στιχηράριον  Χουρμουζίου  (εξήγηση  του  μέλους  του  Χρυσάφη  

του  νέου),  φύλλα  1r  έως  2r. 

- Ο  κώδικας  που  βρίσκεται  στην  Εθνική  Βιβλιοθήκη  Αργυρούπολης  του  Πόντου ‘Ο 

Κυριακίδης’  [Μουσικό  εγχειρίδιο:  Στιχηράριον  συν  Θεώ  αγίω  περιέχοντα  ιδιόμελα  

άπαντά  του  όλου  ενιαυτού ... /  εκαλλωπίσθη  παρά  Χρυσάνθου  (ενν.  Χρυσάφη)  του  

νέου  και  πρωτοψάλτου  της  μεγάλης  Εκκλησίας]  [με  κωδικό  HLA-2011-661]   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
186

 Ό.π,  σελ. 54-55. 

187
 Δοξαστικό  ονομάζεται  το  ιδιόμελο  στο  οποίο  προψάλλεται  ο  στίχος  «Δόξα  Πατρί  και  Υιώ  και  αγίω  

Πνεύματι.  Και  νυν  και  αεί  και  εις  τους  αιώνας  των  αιώνων,  αμήν».  Βλ. Σπυρίδωνος  Στ.  Αντωνίου,  

Μορφολογία,  σελ. 257.     

188
 Βλ.  χφ,  Γριτσάνη  14.  Για  την  περιγραφή  του  βλ.  Εμμανουήλ  Στ.  Γιαννόπουλου,  Η  άνθιση  της  ψαλτικής  

τέχνης  στην  Κρήτη  (1566-1669),  Μελέται  11,  Ίδρυμα  Βυζαντινής  Μουσικολογίας,  Αθήνα  2004,  σελ. 534-535.   

189
 Βλ.  Σπυρίδωνος  Στ.  Αντωνίου,  Μορφολογία,  σελ. 257.     
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3.1.3  Το  Στιχηραρικό  Γένος  Μελοποιίας 

 

 Τα  μέλη,  εξηγημένα  και  μη,  που  θα  εξετασθούν  στην  παρούσα  εργασία  ανήκουν  

στο  παλαιό  Στιχηραρικό  γένος.  Το  Στιχηραρικό  γένος  μελοποιίας  είναι  το  τρίτο  είδος  της  

μελοποιίας  της  Βυζαντινής  Μουσικής.  Τα  άλλα  δυό  είναι  το  Παπαδικό  και  το  

Ειρμολογικό  γένος.  Στο  Στιχηραρικό  και  στο  Ειρμολογικό  γένος  έχει  αναπτυχθεί  η  

Χριστιανική  υμνογραφία,  σε  αντίθεση  με  το  Παπαδικό  γένος  το  οποίο  έχει  ως  κύρια  

υμνογραφική  πηγή  το  Ψαλτήριο190.  Στο  Στιχηραρικό  γένος  μελοποιίας  ανήκουν  τα  

στιχηρά  ιδιόμελα191,  δηλ.  τα  τροπάρια  τα  οποία  έχουν  δικό  τους  (ίδιον)  μέλος,  το  οποίο  

είναι  πρωτότυπο  και  μοναδικό  και  το  οποίο  δεν  δανείζεται  σε  άλλο  προσόμοιο  τροπάριο.  

Ο  Χρύσανθος  στο  θεωρητικό  του  αναφέρει  τέσσερα  γένη  μελοποιίας,  χωρίζοντας  το  

Στιχηραρικό  σε  Παλαιόν  και  Νέον:  Ταύτα  τα  είδη  της  ψαλμωδίας  ανάγονται  εις  τέσσαρα  

γένη  μελών.  Στιχηραρικόν  παλαιόν,  Στιχηραρικόν  Νέον,  Παπαδικόν,  Ειρμολογικόν.  Και  το  

μεν  παλαιόν  στιχηραρικόν  μέλος  είναι  τοιούτον,  οίον  ευρίσκεται  εις  το  παλαιόν  

Αναστασιματάριον,  εις  τα  παλαιά  στιχηράρια,  και  εις  το  Δοξαστικάριον  Ιακώβου.  

Μελίζονται  λοιπόν  με  στιχηραρικόν  μέλος  Δοξαστικά,  στιχηρά,  αναστάσιμα,  αίνοι,  

προσόμοια,  ιδιόμελα,  εωθινά192.   

 Το  απλό  Στιχηράριο,  το  οποίο  είναι  έργο  του  Ιωάννη  Κουκουζέλη,  αφού  

συμπληρώθηκε  και  εξελίχθηκε  από  τον  Μανουήλ  Χρυσάφη,  υπήρξε  η βάση  για  τη  νέα  

μελοποίηση  του  Χρυσάφη  του  νέου193. 

 Το  παλαιό  Στιχηραρικό  μέλος  χαρακτηρίζεται  από  πλατειές  μελισματικές  θέσεις  και  

αργή  ανάπτυξη  του  μέλους,  ενώ  το  νέο  είναι  συντομότερο  από  το  παλαιό  και  χωρίζεται  

στο  Νέο  Αργό  και  το  Νέο  Σύντομο  Στιχηραρικό  μέλος194.  Το  Στιχηραρικό  μέλος  

αναπτύχθηκε  την  περίοδο  από  το  ΙΒ’  έως  ΙΖ  αι.,  σημαντικότεροι  εκπρόσωποι  της  οποίας  

είναι  κυρίως  οι  δυό  παραπάνω  μελοποιοί  μαζί  με  τους  Μπαλάσιο  τον  ιερέα  και  τον  

                                                           
190

 Δημητρίου  Κ.  Μπαλαγεώργου,  Η  ψαλτική  παράδοση  των  ακολουθιών  του  βυζαντινού  κοσμικού  τυπικού,  

Ίδρυμα  Βυζαντινής  Μουσικολογίας,  Μελέται  6,  Αθήνα  2001,  σελ. 292,  και  Γρηγορίου  Στάθη,  

Αναγραμματισμοί…,  σελ. 61. 

191
 Σπυρίδωνος  Στ.  Αντωνίου,  Μορφολογία  της  Βυζαντινής  Εκκλησιαστικής  Μουσικής,  σελ. 249. 

192
 Χρυσάνθου  Αρχιεπισκόπου  Διρραχίου  του  εκ  Μαδύτων,  Θεωρητικόν  μέγα  της  μουσικής,  εκδ.  εκ  της  

τυπογραφίας  Μιχαήλ  Βάις,  Τεργέστη  1832,  σελ. 179,  § 402. 

193
 Μανόλη  Κ.  Χατζηγιακουμή,  Η  εκκλησιαστική  μουσική  του  Ελληνισμού  μετά  την  Άλωση  (1453 – 1820)  -  

Σχεδίασμα  ιστορίας.  Κέντρον  Ερευνών  και  Εκδόσεων,  Αθήνα  1999,  σελ. 21. 

194
 Σπυρίδωνος  Στ.  Αντωνίου,  Μορφολογία  της  Βυζαντινής  Εκκλησιαστικής  Μουσικής,  σελ. 250. 
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Πέτρο  τον  Μπερεκέτη195.  Ιδιαίτερα  για  τον  Χρυσάφη  το  νέο  και  τον  Γερμανό  Νέων  

Πατρών,  ο  Γρηγόριος  Στάθης  αναφέρει  ότι  τον  «καινόν»  η  «καινοφανή  καλλωπισμόν»  εις  

το  μέλος  του  παλαιού  Στιχηραρίου  τον  συναντώμεν  από  των  μέσων  του  ΙΖ΄ αιώνος  κυρίως  

εις  τα  Στιχηράρια  του  Χρυσάφου  του  νέου  και  του  Γερμανού  Νέων  Πατρών196.  Πράγματι  

τον  ΙΖ΄  αι.  τον  χαρακτηρίζει  κυρίως η  «καλοφωνία»  στο  στιχηραρικό  και  ειρμολογικό  μέλος  

την  οποία,  κατά  τον  καθηγητή  Γρηγόριο  Στάθη,  οι  ερευνητές  έως  πρόσφατα  δεν  

ενδιαφέρθηκαν  η  δεν πρόσεξαν  τα  στοιχεία  της  καλοφωνίας  του  ΙΖ΄  αι.  την  οποία  και  

χαρακτήριζαν  ως  παρακμή  της  βυζαντινής  μουσικής  και  ως  παραφθορά  των  βυζαντινών  

συνθέσεων  απ’  τους  «Πρωτοψάλτες»  και  «Λαμπαδαρίους»197.  Κύριοι  εκφραστές  αυτής  

της  καλοφωνίας  ήταν  ο  Χρυσάφης  ο  νέος  και  ο  Γερμανός  Νέων  Πατρών,  άξιοι  

συνεχιστές  του  δασκάλου  τους  Γεώργιου  Ραιδεστηνού.    

  Ο  αρχαιότερος  κώδικας  Στιχηραρίου,  που  τυγχάνει  να  είναι  και  ο  αρχαιότερος  

τύπος  μουσικού  χειρογράφου198,  είναι  το  χφ.  Εθνικής  Βιβλιοθήκης  Ρωσίας  789.  

Γράφτηκε  στη  Ι.Μ.  Βατοπαιδίου  το  έτος  1106199. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
195
Γρηγόριου  Θ.  Στάθη,  Οι  αναγραμματισμοί  και  τα  μαθήματα  της  Βυζαντινής  Μελοποιίας,  Ίδρυμα  

Βυζαντινής  Μουσικολογίας.  Μελέται  3,  Αθήνα  2003,  σελ. 131-132.  

196
 Ο.π.,  σημ. 2, σελ. 45. 

197
 Γρηγόριου  Θ.  Στάθη,  Η  βυζαντινή  μουσική  στη  λατρεία  και  στην  επιστήμη,  ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, επιστημονικόν 

όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη. Τόμος 4ος (1972),  σελ. 418. 

198
 Εμμανουήλ  Γιαννόπουλου,  Η  ψαλτική  τέχνη,  λόγος  και  μέλος  στη  λατρεία  της  ορθόδοξης  εκκλησίας,  

University  Studio  Press,  Θεσσαλονίκη  2008,  σελ. 71. 

199
 Για  περισσότερα  στοιχεία  σχετικά  με  χειρόγραφα  Στιχηράρια,  Δοξαστάρια  και  Μηναία,  βλ.  ο.π.  σελ. 72 – 

78. 
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3.1.4  Χρυσάφης  ο  νέος       

 

 Ο  Παναγιώτης  Χρυσάφης,  Πρωτοψάλτης  της  Μεγάλης  Εκκλησίας,  ονομάστηκε  

«νέος»  σε  αντίθεση  με  τον  Μανουήλ  Χρυσάφη  τον  παλαιό,  ο  οποίος  έζησε  στα  χρόνια  

της  Άλωσης,  και  ήταν  μαθητής  του  Γεωργίου  του  Ραιδεστηνού.  Έδρασε  κατά  το  δεύτερο  

μισό  του  ΙΖ  αι.  και  κυρίως  τη  δεκαετία  1680 – 1690200.  Δεν  υπάρχουν  επαρκή  

βιογραφικά  στοιχεία  όπως  και  για  το  χρόνο  γέννησης  και  θανάτου  του.  Ο  ίδιος  ο  

Χρυσάφης  έχει  φροντίσει  να  μας  παραδώσει  κάποιες  ελάχιστες  πληροφορίες  για  εκείνον  

μέσω  των  βιβλιογραφικών  σημειωμάτων  του  στους  ιδιόχειρους  κώδικές  του,  τους  

γνωστούς  κολοφώνες201.  Το  τελευταίο  έτος  που  μαρτυρείται  ο  Χρυσάφης  ως  

Πρωτοψάλτης  είναι  το  1682,  ενώ  πρέπει  να  κατείχε  αυτή  τη  θέση  τουλάχιστον  30  έτη,  

περίπου  από  το  1650,  όποτε  και  διαδέχτηκε  τον  δάσκαλό  του,  Γεώργιο  Ραιδεστηνό.  

Υπολογίζεται  ότι  γεννήθηκε  περίπου  το  1620 – 1625.  Σχετικά  με  το  πότε  πέθανε  το  μόνο  

στοιχείο  που  γνωρίζουμε  είναι  ότι  στον  κώδικα  της  Μ. Λαύρας  Ι 172  αναφέρεται  από  

τον  Αρσένιο  Κυδωνίας  ως  «μακαρίτης»202.  Αξιοσημείωτη  είναι  η  πληροφορία  την  οποία  

βρίσκουμε  σε  ένα  χειρόγραφό  της  Βιβλιοθήκης  του  Όρους  Σινά203,  από  μαθητή  (όπως  

ισχυρίζεται)  του  Μπαλασίου  Ιερέως,  όπου  αναφέρεται  ότι  ο  Παναγιώτης  Χρυσάφης  

πεθαίνει  στις  25  Δεκεμβρίου  του  1685  και  πως  ξεπερνά  σε  ηλικία  τα  80  έτη: 

 

«έδωσεν το κοινόν χρέος ο άνωθεν νέος 

Χρυσάφης εις ,αχπέ [1685], δεκεμβρίω κε’·/  

 έζησε δε ως νομίζω χρόνους υπέρ π’.  

 μουσηκός πάνυ ων και μελήρρητος.»204 

 

                                                           
200

 Εμμανουήλ  Γιαννόπουλου,  Παναγιώτου  Χρυσάφου  ένατος  αυτόγραφος  κώδιξ,  Μακεδονικά  31,  σελ. 407-

412. 

201
 Γρηγόριου  Θ.  Στάθη,  Μελουργοί  του  ΙΖ΄ αιώνα.  Παναγιώτης  Χρυσάφης  ο  νέος  και  Πρωτοψάλτης -  Γερμανός  

αρχιερεύς  Νέων  Πατρών – Μπαλάσης  ιερεύς  και  νομοφύλαξ – Πέτρος  ο  Μπερεκέτης  και  Μελωδός,  Αθήνα  

1995,  σελ. 7–16.  Πατριαρχική  Βιβλιοθήκη  Ιεροσολύμων,  Νέα  Συλλογή  αρ.  χφ.  4.  Βλ.  Χατζηγιακουμής,  

Χειρόγραφαεκκλησιαστικής  μουσικής,  αρ. 31.  Επίσης,  Μονή  Ξενοφώντος  αρ.  χφ.  128,  Χατζηγιακουμής,  

Χειρόγραφα  εκκησιαστικής  μουσικής,  αρ. 41. 

202
 Ο.π.,  σελ. 11. 

203
 κώδικα  Σινά  1298  (φ.  197r) 

204 Πηγή:  http://naxioimelistes.blogspot.gr/2016/05/blog-post_26.html 
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 Υπήρχε  συχνά  σύγχυση  με  τον  παλαιό  Χρυσάφη  αλλά  και  με  το  ποιό  ήταν  τελικά  

το  μικρό  του  όνομα.  Τελικά  φαίνεται  να  υπερισχύει  το  όνομα  Παναγιώτης. 

 Υπήρξε  σπουδαίος  δάσκαλος  άλλων  μεγάλων  ανδρών  της  ιεροψαλτικής  τέχνης  

όπως  του  Γερμανού  Νέων  Πατρών,  του  Διονυσίου  ιερομονάχου  κ.α.205. 

 Ο  Χρυσάφης  ο  νέος  δεν  άφησε  κανένα  θεωρητικό  πόνημα,  όπως  λανθασμένα  

αναφέρεται  σε  διάφορες  πηγές206,  εκτός  από  την   περίφημη  «νουθεσία»  του,  μία  μέθοδος  

δι’  αρχαρίους,    και  τις  θέσεις  του  στιχηραρικού  μέλους  σε  πέντε  δεκαπεντασύλλαβους  

στίχους:   

 

Ο  θέλων  μουσικήν  μαθείν  και  θέλων  επαινείσθαι 

θέλει  πολλάς  υπομονάς,  θέλει  πολλάς  ημέρας, 

θέλει  καλόν  σωφρονισμόν  και  φόβον  του  Κυρίου, 

τιμήν  προς  τον  διδάσκαλον  δουκάτα  εις  τας  χείρας 

τότε  να  μάθει  ο  μαθητής  και  τέλειος  να  γένει 207 

 

 Η  σημαντικότερη  προσφορά  του  ίσως  είναι  η  καινοτόμος  μελοποίηση  η  αλλιώς  

«καινοφανής  καλλωπισμός»208  του  παλαιού  Στιχηραρίου  του  Μανουήλ  Χρυσάφη.  Άλλη  

καινοτομία  του  Χρυσάφη  υπήρξε  η  νέα  μελοποίηση  του  Αναστασιματαρίου209,  το  οποίο  

παρέμεινε  σε  χρήση  ακόμα  και  έναν  αιώνα  μετά.  Στην  εργογραφία  του  πρέπει  να  

αναφερθεί  και  ένας  μεγάλος  αριθμός  μελών  της  Παπαδικής,  πρωτότυπα  η  καλλωπισμοί  

παλαιότερων  μελών210.  Ανάμεσα  στο  πλούσιο  έργο  του  συγκαταλέγονται  και  εννέα  

αυτόγραφοι  κώδικες  του211  τους  οποίους,  μαζί  με  το  σύνολο  της  εργογραφίας  του,  

                                                           
205

 Ο.π.,  σελ. 12. 

206
 Χρυσάνθου  Αρχιεπισκόπου  Διρραχίου  του  εκ  Μαδύτων,  Θεωρητικόν  μέγα  της  μουσικής,  εκδ.  εκ  της  

τυπογραφίας  Μιχαήλ  Βάις,  Τεργέστη  1832,  179,  Μέρος  Β’,  §  Αφήγησις  περί  αρχής  και  προόδου  της  

Μουσικής,  σελ. 42. 

207
 235v – 36r 

208
 Γρηγόριου  Θ.  Στάθη,  Μελουργοί  του  ΙΖ΄ αιώνα.  Παναγιώτης  Χρυσάφης  ο  νέος…  σελ. 14.   

209
 Μανόλη  Κ.  Χατζηγιακουμή,  Η  εκκλησιαστική  μουσική  του  Ελληνισμού  μετά  την  Άλωση  (1453 – 1820)  -  

Σχεδίασμα  ιστορίας.  Κέντρον  Ερευνών  και  Εκδόσεων,  Αθήνα  1999,  σελ. 42. 

210
 Ο.π.,  σελ. 42-44. 

211
 Τα  αυτόγραφα  χειρόγραφα  του  Χρυσάφη  είναι  τα  εξής:  Πατριαρχική  Βιβλιοθήκη  Ιεροσολύμων,  Νέα  

Συλλογή  αρ.  χφ.  4,  το  Στιχηράριο,  έτος  1655.  Μονή  Ξενοφώντος  αρ.  χφ.  128,  το  Αναστασιματάριο  και  

Ανθολογία,  έτος  1671.  Αρχαιολογικό  Μουσείο  Αλμυρού  αρ.  χφ.  15,  Αναστασιματάριο  και  Ανθολογία,  έτος  
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αναφέρει  αναλυτικά  ο  καθηγητής  Γρηγόριος  Στάθης212.  Το  έργο  του  Χρυσάφη  εξηγήθηκε  

κυρίως  από  τον  Χουρμούζιο  και  σε  μικρότερη  κλίμακα  από  τον  Γρηγόριο. 

 Ο  εντυπωσιακός  όγκος  του  έργου  του,  ο  οποίος  καλύπτει  και  τα  τρία  είδη  

μελοποιίας,  καθώς  και  οι  καινοτομίες  τις  οποίες  επέβαλλε  μέσα  από  το  έργο  του,  δίκαια  

καθιστούν  τον  Παναγιώτη  Χρυσάφη  το  νέο  ως  ένα  από  τους  σημαντικότερους  

μελοποιούς  της  περιόδου  στην  οποία  έδρασε,  αλλά  και  γενικότερα  από  τις  απαρχές  της  

εκκλησιαστικής  μουσικής  έως  σήμερα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   
1672  (Μορφωτικό  Ίδρυμα  Εθνικής  Τραπέζης,  Μικροφωτογραφήσεις  χειρογράφων  και  αρχείων,  Αθήνα  

1978,  σελ. 23).  Ε.Β.Ε.  αρ.  χφ.  947,  Ανθολογία,  ‘ετος  1680.  Μονή  Παντελεήμονα  αρ.  χφ.  973,  φ.  1-118,  

Ανθολογία,  αχρόνιστο.  Μονή  Ιβήρων  αρ.  χφ.  1224  (Λάμπρου),  αχρόνιστο.  Πρβλ.  και  Χατζηγιακουμής,  

Χειρόγραφα  εκκλησιαστικής  μουσικής,  τα  σχόλια  του  αρ.  31.  Πρόσφατα  παρουσιάστηκε  ο  ένατος  κώδικας,  

βλ.  υποσ. 171.   

212
 Γρηγόριου  Θ.  Στάθη,  Μελουργοί  του  ΙΖ΄ αιώνα.  Παναγιώτης  Χρυσάφης  ο  νέος…  σελ. 14-15.   
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3.1.5   Γερμανός  ο  Νέος  Πατρών 

 

 Ο  Γερμανός  μητροπολίτης  Νέων  Πατρών  ήταν  σύγχρονος  του  Παναγιώτη  

Χρυσάφη  και  άμεσος  μαθητής  του213.  Ανήκει  στη  σπουδαία  τετρανδρία  (μαζί  με  τον  

Παναγιώτη  Χρυσάφη  το  νέο,  τον  Μπαλάσιο  και  τον  Πέτρο  τον  Μπερεκέτη)  που  

στιγμάτισε  τη  μεγάλη  περίοδο  συνθετικής  ακμής  του  2ου  μισού  του  ΙΖ΄  αιώνος.  Η  

περίοδος  ακμής  του  υπήρξε  από  το  1660  έως  το  1685  περίπου. 

  Στοιχεία  της  προσωπικότητάς  του  και  της  ζωής  του  μας  δίνει  ο  ίδιος  μέσα  από  

έναν  κολοφώνα  σε  ένα  στιχηράριο  του214.  Γεννήθηκε  στον  Τύρναβο  της  Θεσσαλίας  στις  

αρχές  του  ΙΖ΄  αἰώνα,  πιθανότατα  γύρω  στα  1625 – 1630.  Έλαβε  τις  εγκύκλιες  σπουδές  

του  στη  θεσσαλική  πόλη.  Ένα  αξιοσημείωτο  χαρακτηριστικό  του  ήταν  ότι  υπήρξε  έντονα  

ανορθόγραφος  και  αυτό  φαίνεται  στους  αυτόγραφους  κώδικες215.   

 Η  ενθρόνισή  του  ως  μητροπολίτης  Νέων  Πατρών  (σημερινή  Υπάτη)  πρέπει  να 

έγινε  μετά  το  1650  και  να  παρέμεινε  σε  αυτή  τη  θέση  έως  το  1683,  όποτε  τον  

διαδέχτηκε  ο  Αχίλλιος216.  Ως  αρχιερεύς  διέμενε  το  μεγαλύτερο  διάστημα  στην  

Κωνσταντινούπολη  όπου,  όπως  αναφέρεται  παρακάτω,  θεράπευσε  τις  μουσικές  του  

ανησυχίες217.  Έπειτα  μετέβη  και  έζησε  στη  Βλαχία,  όπου  είχε  έντονη  δραστηριότητα  

φέρνοντας  μαζί  του  και  τη  μουσική  παράδοση  της  Κωνσταντινούπολης.  Στην  Βλαχία  

απέκτησε  σημαντικούς  μαθητές,  όπως  ο  Πρωτοψάλτης  Κούρτης  της  Ουγγροβλαχίας  

Γιωβάσκος  Βλάχος218.  Πέθανε  στα  μέσα  του  ΙΖ΄  αιώνα.  

                                                           
213

 Μανόλη  Κ.  Χατζηγιακουμή,  Η  εκκλησιαστική  μουσική  του  Ελληνισμού  μετά  την  Άλωση  (1453 – 1820)  -  

Σχεδίασμα  ιστορίας.  Κέντρον  Ερευνών  και  Εκδόσεων,  Αθήνα  1999,  σελ. 44. 

214 Χφ.  Ι.Μ.  Αγ.  Ιωάννου  του  Θεολόγου  της  Πάτμου,  αρ. 930,  φφ. 424v – 426r.  Περί  του  κώδικα  βλ.  

Αθανάσιου  Κομίνη,  Πίνακες  χρονολογημένων  πατμιακών  κωδικών,  Αθήνα  1968,  σσ 49 – 50.  Επίσης  Μανόλη  

Κ.  Χατζηγιακουμή,  Μουσικά  χειρόγραφα  εκκλησιαστικής  μουσικής  1453-1820,  Εθνική  Τράπεζα  της  Ελλάδος,  

Αθήνα  1980,  σσ. 134 – 136. 

215 Ανδρέα  Παν.  Ιωακείμ,  Ο  μητροπολίτης  Νέων  Πατρών  Γερμανός  και  η  συμβολή  του  στην  ψαλτική  τέχνη,  

Διδακτορική  διατριβή  Α.Π.Θ.  Θεολογική  Σχολή,  Λαμία  2016,  σσ. 99 – 102. 

216 Κωνσταντίνου  Χαρ.  Καραγκούνη,  Η  παράδοση  και  εξήγηση  του  μέλους  των  χερουβικών  της  Βυζαντινής  

και  Μεταβυζαντινής  Μελοποιίας,  Ίδρυμα  Βυζαντινής  Μουσικολογίας,  Μελέται  7,  Αθήνα  2003,  σσ. 349 – 350. 

217 Γρηγορίου  Θ.  Στάθη,  Γερμανός  αρχιερεύς  Νέων  Πατρών,  Προ γραμμα  Μεγα ρου  Μουσικη ς  Αθηνω ν  1995 - 

1996.  Κυ κλος  Ελληνικη ς  Μουσικη ς.  Μελουργοι   του  ΙΖ    αιω να,  Αθήνα  1995,  σσ. 31-41. 

218 Κωνσταντίνου  Χαρ.  Καραγκούνη,  Η  παράδοση  και  εξήγηση  του  μέλους  των  χερουβικών  της  Βυζαντινής  

και  Μεταβυζαντινής  Μελοποιίας,  σελ. 350. 
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 Ψαλτικά,  στην  Κωνσταντινούπολη,  μαθήτευσε  και  αυτός  κοντά  στον  Γεώργιο  

Ραιδεστηνό  αλλά  και  στον  ίδιο  τον  Χρυσάφη  το  νέο,  πιθανότατα  και  στον  Αρσένιο  

ιερομόναχο  «το  μικρό»219.  Φυσικό  επακόλουθο  ήταν  να  επηρρεαστεί  από  τους  ανανεωτές  

δασκάλους  του  και  να  ασχοληθεί  με  τη  σύνθεση  με  κύριο  έργο  την  καινοτόμο  

μελοποίηση  η  αλλιώς  «καινοφανή  καλλωπισμό»  του  παλαιού  Στιχηραρίου,  όπως  έκαναν  

και  οι  δάσκαλοί  του,  Γεώργιος  Ραιδεστηνός  και  Παναγιώτης  Χρυσάφης220.  Ο  Ίδιος  

υπήρξε  δάσκαλος  σημαντικών  μαθητών  όπως  του  Μπαλάσιου  του  ιερέα  και  νομοφύλακα  

της  Μ.Τ.Χ.Ε.  και  του  Κοσμά  Ιβηρίτη  του  Μακεδόνα. 

  Ο  Γερμανός  Νέων  Πατρών  εκτός  από  το  Στιχηράριο  ασχολήθηκε  και  με  τα  άλλα  

είδη  της  μελοποιίας.  Καλλώπισε  ορισμένες  καταβασίες  δεσποτικών  και  θεομητορικών  

εορτών  καθώς  και  πολλά  παλαιά  μέλη  η  συνέθεσε  άλλα  πρωτότυπα,  κυρίως  της  

Παπαδικής221.  Βέβαια  το  «  ασματομελιρρυτόφθογγον  Στιχηραρομούσιον»  του  Γερμανού,  

κατά  τον  Αχιλλέα  Χαλδαιάκη,  αποτελεί  μουσική  σύνθεση  αξεπέραστη,  με  καλλιτεχνική  

αξία  διαχρονική222.  Επίσης  ο  Γρηγόριος  Στάθης  αναφέρει  χαρακτηριστικά  ότι  το  

Στιχηράριο  του  Γερμανού  Νέων  Πατρών  είναι  το  θαυμασιώτατο  και  απαράμιλλο  

δημιούργημα  της  Ψαλτικής  Τέχνης,  και  ίσως  η  ανεπανάληπτη  αύρα  φωνητικής  μουσικής  

στην  οικουμένη  ολάκερη223!  Τέλος  υπήρξε  ο  εισηγητής  των  καλοφωνικών  ειρμών,  είδος  

που  εξέλιξαν  ο  Μπαλάσιος  και  κυρίως  ο  Πέτρος  ο  Μπερεκέτης.   

   

   

 

 

 

                                                           
219

 Εμμανουήλ  Γιαννόπουλου,  Η  ψαλτική  τέχνη,  λόγος  και  μέλος  στη  λατρεία  της  ορθόδοξης  εκκλησίας,  σελ. 

86.  Βλ.  επίσης,  του  ίδιου,  Ο  Άνδριος  μελοποιός  Αρσέμιος  Βατοπαιδινός  «ο  Μικρός», Άγκυρα,  Δελτίο  της  

Καϊρείου  Βιβλιοθήκης  -2,  Άνδρος  2004,  σσ 7-38. 

220 Βλ.  υποσ.  180. 

221 Μανόλη  Κ.  Χατζηγιακουμή,  Η  εκκλησιαστική  μουσική  του  Ελληνισμού  μετά  την  Άλωση  (1453 – 1820)  -  

Σχεδίασμα  ιστορίας.  Κέντρον  Ερευνών  και  Εκδόσεων,  Αθήνα  1999,  σελ. 46.  

222 Αχιλλέα  Γ.  Χαλδαιάκη,  Βυζαντινομουσικολογικά,  Μεγάλοι  μελουργοί  της  ψαλτικής  τέχνης,  Γ΄ Μέρος – 

Ιστορία,  εκδόσεις  Π.  Κυριακίδη,  Αθήνα  2010,  σελ. 529. 

223
 Γρηγορίου  Θ.  Στάθη,  Μορφές  και  Μορφές,  σελ. 256. 
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3.1.6   Χουρμούζιος  Χαρτοφύλαξ 

 

 Ο  Χουρμούζιος  Γεωργίου,  γνωστός  ως  Χουρμούζιος  Χαρτοφύλαξ,  καθώς  ήταν  

χαρτοφύλαξ  της  Μεγάλης  Εκκλησίας,  γεννήθηκε  στη  Χάλκη  περίπου  το  1770  και  πέθανε  

το  1840.  Υπήρξε  ψάλτης  σε  διάφορους  ναούς  της  Κωνσταντινούπολης 224.  Ήταν  μαθητής  

του  Ιακώβου  πρωτοψάλτη  και  του  Γεωργίου  του  Κρητός. 

  Η  περίοδος  της  κύριας  δράσης  και  ακμής  του  εκτείνεται  από  το  1814  έως  το  

1840,  όποτε  και  παρουσιάζει  ιεροψαλτικό  και  διδακτικό  έργο,  ενώ  ταυτόχρονα  

ασχολείται  με  εκδόσεις  και  επιμέλεια  βιβλίων.  Τέλος  άφησε  αξιόλογα  έργα  ως  συνθέτης  

αλλά  και  ως  θεωρητικός225.  

 Η  ενασχόλησή  του  με  την  εξήγηση  στη  νέα  μέθοδο  υπήρξε  καθοριστική  καθώς  

θεωρείται  ως  ο  σημαντικότερος  εξηγητής  της  νέας  μεθόδου  τόσο  για  την  ποιότητα  και  

ακρίβεια  των  εξηγήσεων,  όσο  και  για  τον  τεράστιο  όγκο  τους.  Οι  μεταγραφές  του  

αποτελούν  σπουδαία  παρακαταθήκη  και  αποτελούν  σήμερα  πολυτιμότατα  κλειδιά  για  τη  

γνώση  της  παραδοσιακής  μουσικής  ύλης226. 

 Ανάμεσα  στις  μεταγραφές  του,  εκείνες  που  μας  ενδιαφέρουν  για  την  πραγμάτωση  

της  παρούσας  εργασίας  είναι  το  Στιχηράριο  του  Γερμανού  Νέων  Πατρών  (τόμοι  Α  - Δ ,  

έτος  μεταγραφής  1831; - 1832)227,  και  το  Στιχηράριο  του  Χρυσάφη  του  νέου  (τόμοι  Α  - 

Ε,  έτος  μεταγραφής  1835 – 1836)228.  

 Η  απλούστευση  του  νέου  συστήματος,  η  δραστηριότητα  της  Μουσικής  Σχολής,  οι  

εξηγήσεις,  οι  αντιγραφές,  οι  εκδόσεις  αλλά  και  η  ολοκλήρωση  του  θεωρητικού  μέρους  

της  νέας  μεθόδου,  γεγονότα  στα  οποία  πρωτεργάτης  υπήρξε  ο  Χουρνούζιος,  συνέβαλαν  

καθοριστικά  στην  ανανέωση  και  εξέλιξη  της  εκκλησιαστικής  μουσικής229. 

 

 

 

                                                           
224

 Μανόλη  Κ.  Χατζηγιακουμή,  Η  εκκλησιαστική  μουσική  του  Ελληνισμού  μετά  την  Άλωση,  σελ.  103.   

225 Μανόλη  Κ.  Χατζηγιακουμή,  Η  εκκλησιαστική  μουσική  του  Ελληνισμού  μετά  την  Άλωση.,  σελ. 103. 

226 Μανόλη  Κ.  Χατζηγιακουμή,  Η  εκκλησιαστική  μουσική  του  Ελληνισμού  μετά  την  Άλωση,  σελ.  103. 

227 Ε.Β.Ε.  ΜΠΤ  αρ.  χφ.  747 – 750.   

228 Ε.Β.Ε.  ΜΠΤ  αρ.  χφ.  761 – 765. 

229 Μανόλη  Κ.  Χατζηγιακουμή,  Η  εκκλησιαστική  μουσική  του  Ελληνισμού  μετά  την  Άλωση,  σελ. 106. 
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3.1.7   Το  ποιητικό  κείμενο  του  μέλους 

 

 Το  ποιητικό  κείμενο,  το  οποίο  θα  αναλυθεί  στο  παρόν  μέρος  της  εργασίας,  είναι  

το  Εκ  ρίζης  αγαθής  του  οποίου  ο  ποιητής  παραμένει  έως  σήμερα  άγνωστος.  Είναι  

ιδιόμελο,  γραμμένο  προς    τιμήν  του  οσίου  Συμεών  και  ψάλλεται  σε  ήχο  β΄.  Η  

ιδιαιτερότητα  του  ποιήματος  είναι  ότι  το  συναντάμε  σε  δυό  σημεία  της  ακολουθίας,  δηλ.  

και  ως  στιχηρό  ιδιόμελο  του  Οσίου  Συμεών  στον  Εσπερινό  αλλά  και  ως  δοξαστικό  των  

αίνων  στην  ακολουθία  του  Όρθρου.  Το  πλήρες  κείμενο  του  ποιήματος  είναι  το  εξής: 

 

Ήχος  β  

«Εκ ρίζης αγαθής αγαθός εβλάστησε καρπός 

ο εκ βρέφους Ιερός Συμεών, 

χάριτι μάλλον η γάλακτι τραφείς, 

και επί πέτραν το σώμα υψώσας, προς Θεόν δε υπερυψώσας την διάνοιαν, 

αιθέριον διεδομήσατο ταις αρεταίς ενδιαίτημα, 

και ταις θείαις Δυνάμεσι συμμετεωροπορών, 

Χριστού γέγονεν οικητήριον, 

του Θεού και Σωτήρος των ψυχών ημών» 

 

  Το  ποιητικό  κείμενο  αναπτύσσεται  ως  εξής:  

 

Πίνακας  (ΜΟΥΣ1): 

Ανάπτυξη  του  ποιητικού  κειμένου  του  ιδιομέλου  «Εκ  ρίζης»  στο   μέλος  του  Γερμανού  και  

στην  εξήγησή  του  από  τον  Χουρμούζιο 

Μέλος  Γερμανοῦ   
 

Εξήγηση  Χουρμουζίου 
 

Εκ  ριζης  αγαθηης  αγαθος  εβλαστησε  
καρπος 

ο  εκ  βρεφους  ϊερος  συυμεων 
χαρϊτι  μαλλον  η  γαλακτι  τραααφειεινειεις 
και  επι  πετραν  το  σωμα  υψωσας  προς  
θεον  δε  υπερυυυψωσας  την  διαανοιαν 
αιθεριοον  διεδομησατο  ταις  αρεταιαιαις  

ενδιαιτημα 
και  ταις  θειαις  δυνααμεσιιιι  
συυμμετεωροπορωωνωων 
Χριστου  γεγονεν  οικητηριον 

Ριιιιις  εκ  ριιιιζηηηνηηης  
αγααααγααθηηηνηηηης  αγαθοοοος  
εβλααααστηηνηηησε  καααρποονοοος  
οοοοοο  εεεεεεκ  βρεενεεεφουουουους  
ιιεεεεεειιεροοοοοονοοος  συυυμεων  
χααααανααριιιτιιιιιιμαααναααλλον  η  

γααααλααανααακτι  
τρααααααααααααααααφειειειειειεινεεεειειε
ιεινειειειεις  και  εεεεεπιι  πεενεεεετραν  το  
σωωωωωνωωμααα  ϋυυυυψωωνωωσας  

προς  θεεεοοοοον  δεεεε  
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του  θεου  και  σωτηρος  των  ψυχωων  
ημων 

 

ϋϋνυυυπερυυυυυυυυψωωϋπεριιιιιιιψωσε  
τηηηηηηην  διιααααανααανοιοιοι  την  
διαααααννοιαν  αιθεεεριιινιιοοοοοον  
διιεδοοοοομηηηηησααανααατο  ταις  

αρεεταιαιαιναιαιαιαις  
εεεενδιιιιιαιαιαιαιαιτηενδιαιτημα  και  ταις  

θειειειειαιαιαιαις  
δυυυυναααααναααμεεδυναμεσιιιιιιιιιιιιιινιι  
συυυυυμμεετεοοροοοονοοοοοπορωωωωωω

ωνεεωωωνωωωων  Χριστου  
γεεεγοοοονοοονεεεεεν  

οιοιοικηηηηητηηηηηηριοικητηριον  του  
θεουουνουουου  καιαιαι  σωωτηηηηνηηηρος  

των  ψυυυυχωωωωωωωωων  ηη  των  
ψυυχωων  ημων 

 

Πίνακας  (ΜΟΥΣ2): 

Ανάπτυξη  του  ποιητικού  κειμένου  του  ιδιομέλου  «Εκ  ρίζης»  στο   μέλος  του  Χρυσάφη  και  

στην  εξήγησή  του  από  τον  Χουρμούζιο 

Μέλος  Γερμανού   Εξήγηση  Χουρμουζίου 
Εκ  ριζης  αγαθηης  αγαθος  εβλαστησε  

καρπος 
ο  εκ  βρεφους  ϊερος  συυμεων 

χαρϊτι  μαλλον  η  γαλακτι  τραααφειεινειεις 
και  επι  πετραν  το  σωμα  υψωσας  προς  
θεον  δε  υπερυυυψωσας  την  διαανοιαν 
αιθεριοον  διεδομησατο  ταις  αρεταιαιαις  

ενδιαιτημα 
και  ταις  θειαις  δυνααμεσιιιι  
συυμμετεωροπορωωνωων 
Χριστου  γεγονεν  οικητηριον 

του  θεου  και  σωτηρος  των  ψυχωων  
ημων 

 

Ριιιιις  εκ  ριιιιζηηηνηηης  
αγααααγααθηηηνηηηης  αγαθοοοος  
εβλααααστηηνηηησε  καααρποονοοος  
οοοοοο  εεεεεεκ  βρεενεεεφουουουους  
ιιεεεεεειιεροοοοοονοοος  συυυμεων  
χααααανααριιιτιιιιιιμαααναααλλον  η  

γααααλααανααακτι  
τρααααααααααααααααφειειειειειεινεεεειειε
ιεινειειειεις  και  εεεεεπιι  πεενεεεετραν  το  
σωωωωωνωωμααα  ϋυυυυψωωνωωσας  

προς  θεεεοοοοον  δεεεε  
ϋϋνυυυπερυυυυυυυυψωωϋπεριιιιιιιψωσε  
τηηηηηηην  διιααααανααανοιοιοι  την  
διαααααννοιαν  αιθεεεριιινιιοοοοοον  
διιεδοοοοομηηηηησααανααατο  ταις  

αρεεταιαιαιναιαιαιαις  
εεεενδιιιιιαιαιαιαιαιτηενδιαιτημα  και  ταις  

θειειειειαιαιαιαις  
δυυυυναααααναααμεεδυναμεσιιιιιιιιιιιιιινιι  
συυυυυμμεετεοοροοοονοοοοοπορωωωωωω

ωνεεωωωνωωωων  Χριστου  
γεεεγοοοονοοονεεεεεν  

οιοιοικηηηηητηηηηηηριοικητηριον  του  
θεουουνουουου  καιαιαι  σωωτηηηηνηηηρος  

των  ψυυυυχωωωωωωωωων  ηη  των  
ψυυχωων  ημων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄  -   Μελοποιητική  ανάλυση 

3.2.1  Συγκριτικοί  πίνακες  μορφολογικής  και  μελοποιητικής  ανάλυσης 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΜΟΥΣ3) 
με  την  αναφορά  των  θέσεων,  των  υποστάσεων  και  των  καταλήξεων στο  μέλος  του  

Χρυσάφη. 
 Χρυσάφου Καταλήξεις 

1. Εκ ρίζης αγαθής  
αγαθός εβλάστησε 
 

 

 

 

 

 

 
καρπός ο εκ βρέφους 
Ιερός Συμεών,  

 

 

 

 

 

 

 

2α. χάριτι μάλλον 

 

 

 

 

 

 

2β η γαλακτι τραφείς, 

 

 

 

 

 

2γ. και επί πέτραν το 
σώμα υψώσας, 
 

 

 
Ψηφιστόν στο ρίζης 
Γοργόν στο αγαθής 
Τρομικόν στο αγαθής 
Ξηρόν κλάσμα στο αγαθής 
Χρωματική φθορά στο εβλάστησε 
Πίασμα στο εβλάστησε 
Τρομικόν στο εβλάστησε 

 
Θεματισμός στο καρπός 
Χρωματική φθορά στο καρπός  
Πίασμα στο ο εκ 
Γοργόν στο βρέφους 
Βαρεία στο ιερός  
Λύγισμα στο ιερός 
Ψηφιστόν στο Συμεών 
Αντικένωμα στο Συμεών 

 
Ψηφιστόν στο χάριτι 
Γοργόν στο χάριτι 
Ξηρόν κλάσμα στο χάριτι 
Τρομικόν στο χάριτι 
Παρακάλεσμα στο μάλλον 

 
Γοργόν στο ή  γάλακτι 
Ψηφιστόν στο γάλακτι 
Πίασμα στο γάλακτι 
Θεματισμός στο τραφείς 

 
Ξηρόν κλάσμα στο επί 
Τρομικόν στο επί 
Γοργόν στο πέτραν 

 
 
 
 
 
Στο Συμεών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στο τραφείς 
 
 
 
 
 
 
 

Στο 
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3. προς Θεόν δε  
υπερυψώσας την 
διάνοιαν,  

 

 

 

 

 

 

 

4α. αιθέριον 
διεδομήσατο 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4β. ταις αρεταίς 
ενδιαίτημα, 
 

 

 

 

 

 

5. και ταις θείαις 
Δυνάμεσι 
 

 

 

 

 

 

Ξηρόν κλάσμα στο πέτραν 
Τρομικόν στο πέτραν 
Γοργόν στο σώμα 
Πίασμα στο σώμα 
Παρακλητική στο σώμα 
Βαρεία στο υψώσας 
Παρακάλεσμα στο υψώσας 
Πίασμα στο υψώσας 

 
Γοργόν στο Θεόν 
Αντικένωμα στο δε 
Τρομικόν στο υπερυψώσας 
Γοργόν στο υπερυψώσας 
Ψηφιστόν στο υπερυψώσας 
Γοργόν στο την 
Ψηφιστόν στο διάνοιαν 
Αντικένωμα στο διάνοιαν  

 
Γοργόν στο αιθέριον 
Ψηφιστόν στο αιθέριον 
Βαρεία στο αιθέριον 
Πίασμα στο αιθέριον 
Παρακάλεσμα στο αιθέριον 
Γοργόν στο αιθέριον 
Γοργόν στο διεδομήσατο 
Γοργόν στο διεδομήσατο 

 
Ψηφιστόν στο ταις 
Βαρεία στο αρεταίς 
Λύγισμα στο αρεταίς 
Βαρεία στο ενδιαίτημα 
Λύγισμα στο ενδιαίτημα 
Ψηφιστόν στο ενδιαίτημα 
Αντικένωμα στο ενδιαίτημα 

 
Ψηφιστόν στο θείαις 
Παρακλητική στο θείαις 
Πίασμα στο Δυνάμεσι 
Τρομικόν στο Δυνάμεσι 
Γοργόν στο Δυνάμεσι 
Θες και αποθές στο Δυνάμεσι 

υψώσας 
 
 
 
 
 
 
 

Στο 

διάνοιαν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο 

ενδιαίτημα 
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συμμετεωροπορών,  

  

 

 

 

 

 

 

 

6. Χριστού γέγονεν 
οικητήριον, 
 

 

 

 

 

 

 

7. του Θεού και 
Σωτήρος των ψυχών 
ημών. 

 

 
Βαρεία στο συμμετεωροπορών 
Πίασμα στο συμμετεωροπορών 
Γοργόν στο συμμετεωροπορών 
Παρακάλεσμα στο συμμετεωροπορών 
Γοργόν στο συμμετεωροπορών 
Πίασμα στο συμμετεωροπορών 
Θεματισμός στο συμμετεωροπορών 

 
Γοργόν στο Χριστού 
Ψηφιστόν στο γέγονεν  
Πίασμα στο γέγονεν 
Πίασμα στο γέγονεν 
Βαρεία στο οικητήριον 
Ψηφιστόν στο οικητήριον 
Αντικένωμα στο οικητήριον 

 
Αντικένωμα στο Θεού 
Πίασμα στο Σωτήρος 
Τρομικόν στο Σωτήρος 
Λύγισμα στο Σωτήρος 
Αντικένωμα στο ψυχών 
Αντικένωμα στο 
Γοργόν στο ημών 
Αντικένωμα στο ημών 
Απόδομα στο ημών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο 

οικητήριον 

 
 
 
 
 
 
 
 

Στο ημών 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΜΟΥΣ4) 

με  μορφολογική  ανάλυση  στην  εξήγηση  του  Χουρμουζίου  στο  μέλος  του  Χρυσάφη. 

Στίχος Χρυσάφη εξήγηση Χουρμουζίου Ανάλυση 
Εκ ρίζης αγαθής  
αγαθός 
εβλάστησε  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

καρπός ο εκ 
βρέφους 
Ιερὸς Συμεών,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Το  μέλος  
εκτείνεται  από  το  
κάτω  Ζω  έως  το  
πάνω  Νη.  Ξεκινά  
με  το  Εκ  ρίζης  να  
έχει  το  ρόλο  του  
απηχήματος  του  
β΄ ήχου.  Στη  λέξη  
αγαθής  γίνεται  
πλατυσμός  του  
μέλους  με χρήση  
εμβόλιμων  
συμφώνων.  Στην  
πρώτη  συλλαβή  
της  λέξης  
εβλάστησε  
μπαίνει  η  
διατονική  φθορά  
του  Δι  ενώ  
αμέσως  μετά  το  
μέλος  περνάει  
στον  πλ.  β΄  με  τη  
χρήση  της  
αντίστοιχης  
χρωματικής  
φθοράς  του  Δι.   
 
 
 
 

Η  λέξη  καρπός  
πλατιάζει  μελικά  
αρκετά  και  
λαμβάνει  τη  
διατονική  φθορά  
του  Κε  στην  
έντονα  
πεπλατυσμένη  
δεύτερη  συλλαβή  
της.  Στην  ίδια  
συλλαβὴ  
ξαναπερνάει  το  
μέλος  στον  πλ.  β΄  
καταλήγοντας  και  
στην  ατελή  
κατάληξη  του  Γα  
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230 Συχνά  γίνεται  στον  δεύτερο  ήχο  η  μεταβολή  σε  σύντονο  χρωματικό  γένος,  ώστε  να  καταλήγει  στο  Νη  

της  Μέσης  φωνής.  Βλ.  Αβραάμ  Ευθυμιάδη,  Μαθήματα  Βυζαντινής  Εκκλησιαστικής  Μουσικής,  Θεσσαλονίκη  

2006,  σελ. 374.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ως  Δι  (σε  
παραχορδή).  Στην  
πρόθεση  εκ   το  
μέλος  περνάει  
διατονικά  στο  
οξύ  τετράχορδο  
με  τη  διατονική  
φθορά  του  πάνω  
Νη  και  
επανέρχεται  
αμέσως  στον  πλ.  
β΄ με  την  φθορά  
του  Δι.  Στη  λέξη  
βρέφος  
κατεβαίνει  και  
υπερβατώς  αλλά  
και  συνεχώς  και  
εργάζεται  στο  
βαρύ  τετράχορδο.  
Στη  λέξη  ιερός  το  
μέλος  πλατιάζει  
και  βρίσκεται  στο  
διατονικό  γένος  
με  τη  φθορά  του  
Κε  αλλά  και  στο  
εναρμόνιο  με  την  
αντίστοιχη  
φθορά.  Μόνο  στο  
τέλος  της  λέξης  
επανέρχεται  το 
μέλος  στο  σκληρό 
χρωματικό  γένος  
με  τη  φθορά  του  
Δι.  Στη  λέξη  
Συμεών  το  μέλος  
με  συνεχείς  
καταβάσεις  
καταλήγει  στο  Νη  
του  βαρέος  
τετραχόρδου.  
230.  
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χάριτι μάλλον 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

η γάλακτι 
τραφείς,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Στη  λέξη  χάριτι  
το  μέλος  με  μία  
εξάφωνη  
ανάβαση,  την  
χρωματική  φθορά  
του  β΄ ήχου  και  
έναν  μελικό  
πλατυσμό,  
εργάζεται  στο  
οξύ  τετράχορδο.  
Στη  λέξη  μάλλον  
περνάει  στο  βαρύ  
τετράχορδο  και  
στο  διατονικό  
γένος  με  τη  
φθορά  του  Κε,  
καταλήγοντας  
όμως  στον  πλ.  β΄ 
με  την  φθορά  
του  Δι  και  την  
ατελή  κατάληξη  
στο  Γα  
(παραχορδή). 
 
 

Στο  η  γαλακτι,  το  
μέλος  περνάει  
στον  β΄ ήχο  με  
μία  παρόμοια  
θέση  όπως  εκείνη  
στην  αρχή  του  
μέλους.  Στη  λέξη  
τραφείς  γίνεται  
πλατυσμός  του  
μέλους  το  οποίο  
καταλήγει  στην  
εντελή  κατάληξη  
του Δι του 
μαλακού 
χρωματικού.  
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και επί πέτραν 
το σώμα 
υψώσας,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

προς Θεόν δε  
Υπερυψώσας 
την διάνοιαν,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Συνεχίζει  το  
μέλος  να  κινείται  
κυρίως  στο  οξύ  
τετράχορδο  του  
β΄ ήχου και  στο 
υψώσας κάνει  
ατελή  κατάληξη 
στο Βου του 
μαλακού 
χρωματικού. 
 
 
 
 
 

Στο  υπερυψώσας  
το  μέλος  
κατεβαίνει  
υπερβατώς  στο  
βαρύ  τετράχορδο  
του  β΄ ήχου  και    
συνεχίζει  με  
συνεχή κατάβαση  
έως  το    Νη  του  
βαρέος 
τετραχόρδου.  
Κάνει  επανάληψη  
της  λέξης  
υπερυψωσας  
όπου  τοποθετεί  
στο  Βου  την  
διατονική  φθορά  
του  Γα  κάνοντας  
παραχορδή.  Πριν  
ολοκληρωθεί  η  
λέξη  μπαίνει  η  
φθορά  του  Δι  
του  πλ. β΄.  Στη  
λέξη   διάνοιαν το  
μέλος  καταλήγει  
στο Πα του 
σκληρού 
χρωματικού. 
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αιθέριον 
διεδομήσατο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ταις αρεταίς 
ενδιαίτημα,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

και ταις θείαις 
Δυνάμεσι  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Το  μέλος  
συνεχίζει  να  
κινείται  στο  βαρύ  
τετράχορδο  του  
πλ.  β΄ έως  την  
αρχή  της  λέξης  
διεδομήσατο,  
οπότε  μπαίνει  η  
φθορά  του  Δι  
του  β΄ ήχου.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στο ενδιαίτημα 
γίνεται  ατελής 
κατάληξη στο Βου 
του μαλακού 
χρωματικού. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με  έναν  
πλατυσμό    στο  
θειαις,   το  μέλος  
ανεβαίνει  στο  
πάνω  Νη  με  την 
αντίστοιχη 
διατονική  φθορά 
και  αμέσως  
περνάει  στον  πλ.  
β΄  κατεβαίνοντας  
στο  βαρύ  
τετράχορδο.  
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συμμετεωροπορω
ν  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Χριστου γεγονεν 
οικητήριον, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Στο 
συμμετεωροπορω
ν  γίνεται  ένας  
εκτενής  
πλατυσμός  του 
μέλους,  
περνώντας  στον  
β΄ ήχο  και  
κάνοντας  ατελή  
κατάληξη στο Γα 
του μαλακού 
χρωματικού 
Στο τέλος  της  
λέξης  γίνεται  
εντελής κατάληξη 
στο Δι του 
μαλακού 
χρωματικού. 
 
 
 
 
 
 
 

Η  λέξη  Χριστού  
αναλύεται  
περισσότερο  σε  
σχέση  με  το  
μέλος  του  
Γερμανού.  Στο 
οικητήριον γίνεται  
ατελής κατάληξη 
στο Βου του 
μαλακού 
χρωματικού 
έπειτα  από  ένα  
μελικό  πλατυσμό  
των  λέξεων  
γέγονεν  και  
οικητηριον.  
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του Θεού και 
Σωτήρος των 
ψυχών ημών. 

 

 
 
 
 

Στη  λέξη  Θεού  
μπαίνει  η 
διατονική φθορά 
του Κε, 
προσλαμβάνοντας 
η λέξη το  αρμόζον  
ήθος.  Στη  λέξη  
σωτήρος   
επανέρχεται  το  
μέλος  στον  πλ. 
β΄με την φθορά 
του Δι. Στην 
πρώτη συλλαβή 
του ψυχων ,  το  
μέλος περνάει στο 
διατονικό γένος με 
τη φθορά του Κε 
ενώ στη δεύτερη 
επανέρχεται στον 
πλ. β΄.  Γίνεται  
επανάληψη  των  
λέξεων  των  
ψυχων. 
Στο τέλος,  το 
μέλος καταλήγει  
παραδόξως  στον  
Πα  του πλ. β΄. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΜΟΥΣ5)   με  την  αναφορά  των  θέσεων,  των  υποστάσεων  και  των  
καταλήξεων  στο  μέλος  του  Γερμανού. 

 Γερμανου Καταλήξεις 

1. Εκ ρίζης αγαθής  
αγαθός εβλάστησε  

 

 

 

 

 

 
καρπός ο εκ 
βρέφους 
Ιερός Συμεών,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2α. χάριτι μάλλον  

 

 

 

 

 

2β. η γαλακτι 
τραφείς,  
 

 

 

 

 

2γ. και επί πέτραν 
το σώμα υψώσας,  
 

 

 

 

 

 
Ψηφιστόν στο ρίζης 
Βαρεία στο αγαθής 
Λύγισμα στο αγαθης 
Τρομικόν στο αγαθής 
Αντικένωμα στο αγαθός 
Πίασμα στο εβλάστησε 
Τρομικόν στο εβλάστησε 

 
Χρωματική φθορά στο καρπός  
Λύγισμα στο καρπός  
Αργόν στο ο εκ 
Πίασμα στο ο εκ 
Τρομικόν στο βρέφους 
Γοργόν στο βρέφους 
Βαρεία στο ιερός  
Λύγισμα στο ιερός 
Ψηφιστόν στο Συμεών 
Αντικένωμα στο Συμεών 

 
Παρακλητική στο χάριτι 
Βαρεία στο χάριτι 
Έτερον στο χάριτι 
Πίασμα στο μάλλον 

 
Ψηφιστόν στο γάλακτι 
Κράτημα στο τραφείς 
Ουράνισμα στο τραφείς 
Έξω θεματισμός στο τραφείς 

 
Αντικένωμα στο επί 
Παρακλητική στο πέτραν 
Ψηφιστόν στο πέτραν 
Έτερον στο σώμα 
Παρακλητική στο σώμα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στο Συμεών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στο μάλλον 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στο τραφείς 
 
 
 
 
 
 
 

Στο υψώσας 
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3. προς Θεόν δε  
υπερυψώσας την 
διάνοιαν,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4α. αιθέριον 
διεδομήσατο  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4β. ταις αρεταίς 
ενδιαίτημα,  
 

 

 

 

 

 

 

 

5. και ταις θείαις 
Δυνάμεσι 
 

 

 

Βαρεία στο υψώσας 
Έτερον στο υψώσας 
Πίασμα στο υψώσας 

 
Γοργόν στο προς 
Γοργόν στο Θεόν 
Κράτημα στο δε 
Λύγισμα στο υπερυψώσας 
Ψηφιστόν στο υπερυψώσας 
Αντικένωμα στο υπερυψώσας 
Τρομικόν στο υπερυψώσας 
Χρωματική φθορά στο  (σείσμα;) υπερυψώσας 
Κρατημουπόρροον στο υπερυψώσας  
Γοργόν στο υπερυψώσας  
Αντικένωμα στο διάνοιαν  
Ψηφιστόν στο διάνοιαν 

 
Γοργόν στο αιθέριον 
Ψηφιστόν στο αιθέριον 
Βαρεία στο αιθέριον 
Πίασμα στο αιθέριον 
Έτερον στο αιθέριον 
Γοργόν στο αιθέριον 
Γοργόν στο διεδομήσατο 
Βαρεία στο διεδομήσατο 
Λύγισμα στο διεδομήσατο 
Αντικένωμα στο διεδομήσατο 

 
Γοργόν στο ταις 
Γοργόν στο αρεταίς 
Ψηφιστόν στο αρεταίς 
Αντικένωμα στο αρεταίς 
Βαρεία στο ενδιαίτημα 
Λύγισμα στο ενδιαίτημα 
Αντικένωμα στο ενδιαίτημα 

 
Πίασμα στο θείαις 
Γοργόν στο θείαις 
Έτερον στο θείαις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στο διάνοιαν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο διεδομήσατο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο ενδιαίτημα 
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συμμετεωροπορών, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Χριστού γέγονεν 
οικητήριον,  

 

 

 

 

 

 

 

 

7. του Θεού και 
Σωτήρος των 
ψυχών ημών. 

 

Πίασμα στο θείαις  
Ψηφιστόν στο Δυνάμεσι 
Αντικένωμα στο Δυνάμεσι 
Γοργόν στο Δυνάμεσι 
Κράτημα στο Δυνάμεσι 
Θες και αποθές στο Δυνάμεσι

 
Βαρεία στο συμμετεωροπορών 
Πίασμα στο συμμετεωροπορών 
Γοργόν στο συμμετεωροπορών 
Έτερον στο συμμετεωροπορών 
Γοργόν στο συμμετεωροπορών 
Παρακλητική στο συμμετεωροπορών 
Έτερον στο συμμετεωροπορών 
Θεματισμός στο συμμετεωροπορών 

 
Γοργόν στο Χριστού 
Γοργόν στο Χριστού 
Κράτημα στο Χριστού 
Ψηφιστόν στο γέγονεν  
Βαρεία στο γέγονεν 
Πίασμα στο γέγονεν 
Βαρεία στο οικητήριον 
Λύγισμα στο οικητήριον 
Αντικένωμα στο οικητήριον 

 
Ψηφιστόν στο Θεού 
Παρακλητική στο Θεού 
Πίασμα στο  και 
Λύγισμα στο Σωτήρος 
Βαρεία στο ψυχών 
Έτερον στο ψυχών 
Πίασμα στο ψυχών 
Λύγισμα στο ψυχών 
Έτερον στο ημών 
Απόδομα  στο ημών 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο 

συμμετεωροπορών 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο οικητήριον 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στο ημών 

 

 

 



120 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΜΟΥΣ6) 
με  μορφολογική  ανάλυση  στην  εξήγηση  του  Χουρμουζίου  στο  μέλος  του  Γερμανού. 

Στίχος Γερμανου εξήγηση Χουρμουζίου Ανάλυση 

Εκ ρίζης αγαθής  
αγαθός 
εβλάστησε  

 

 

Το  μέλος  
κατεβαίνει  έως  
το  Ζω  και  
ανεβαίνει  έως  
το  Νη. 
Ξεκινάει  με  ένα  
σναγραμματισμό  
ως  απήχημα  
του  δευτέρου  
ήχου.  Στη  
συλλαβή  γα  της  
λέξης   αγαθής  
ανεβαίνει  
υπερβατώς  στο  
Νη  τονίζοντας  
με  τη  μελωδία  
την  αγαθότητα  
του  Υψίστου.  
Στο  εβλάστησε  
περνάει  στον  
πλ. β΄ με  τη  
φθορά  του  Δι.   

 
καρπός ο εκ 
βρέφους 
Ιερός Συμεών,  
  

 

 

Στο καρπός 
ατελής στο Γα 
(παραχορδή) 
του σκληρού 
χρωματικού. 
Τονίζει  την  
πρόθεση  εκ   με  
τη  διατονική  
φθορά  του  
πάνω  Νη  καθώς  
ανεβαίνει  
υπερβατώς  σε  
αυτόν  το  
φθόγγο. 
Επανέρχεται  
στον  πλ.  β΄ με  
τη  χρωματική  
φθορά  στο  Ζω.   
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Στη  συλλαβή  βρε   της  λέξης  βρέφους   βλέπουμε  ότι  πλατιάζει  το  μέλος  με  συνεχείς  
καταβάσεις  καθώς  και  με  την  εισαγωγή  του  συμφώνου  ν 231.  Ακολουθεί  ένας  άλλος  
πλατυσμός  του  μέλους  στη  λέξη  ιερός  και  εναλλαγή  του  διατονικού,  εναρμονίου  και  
σκληρού  χρωματικού  γένους  με  την  τοποθέτηση  της  διατονικής  φθοράς  του  Κε,  της  
εναρμόνιας  φθοράς  του  Ζω  και  της  χρωματικής  του  πλ.  β΄  του  Δι,  αντίστοιχα.  Στη  λέξη  
Συμεών  το  μέλος  καταλήγει  ατελώς  στο Νη του σκληρού χρωματικού.   
Υπάρχει  δηλαδή  μία  αντίθεση  ως  προς  την  εξέλιξη  του  μέλους  με  την  ανάπτυξή  του  σε  
ψηλὲς  και  πεπλατισμένες  θέσεις  στο  ιερός  πιθανότατα  για  τον  τονισμό  της  σημασίας  της  
λέξης  και  με  τις  καταβάσεις  στο  Συμεών  προσδίδοντας  μία  ταπεινότητα  στο  πρόσωπο. 
χάριτι μάλλον  
 

 

  
 
 
 

 

Στο  χάριτι  
γυρίζει  το  μέλος  
στο  μαλακό  
χρωματικό  του  
β΄ ήχου  με  τη  
φθορά  του  Δι  
και  στο μάλλον 
κάνει  ατελής 
κατάληξη στο 
Βου του 
μαλακού 
χρωματικού. 

η γαλακτι 
τραφείς,  

 

 

  

Στο  τραφείς  
γίνεται  ένας  
μεγάλος  
πλατυσμός  
κάνοντας  το  
μέλος  αρχικά  
ατελής  
κατάληξη  στο  
τρα  με  τη  
χρήση  του  
σχήματος  κατά  
μίμηση  
κλίμακας 232  και 
ατελής στο Γα 
(παραχορδή) 
του σκληρού 
χρωματικού και  
εντελής  στο  
φεις  περνώντας  
για  λίγο  από  το  
πλ. β΄ με  τη  
φθορά  του  Δι.  

                                                           
231Γρηγόριου  Θ.  Στάθη,  Οι  αναγραμματισμοί  και  τα  μαθήματα  της  Βυζαντινής   Μελοποιίας,     Ίδρυμα  

Βυζαντινής  Μουσικολογίας.  Μελέται  3,  Αθήνα  2003,  σελ. 156. 

232Σπυρίδωνος  Στ.  Αντωνίου,  Μορφολογία  της  Βυζαντινής  Εκκλησιαστικής  Μουσικής,     Εκδ.  Βάνιας,  

Θεσσαλονίκη  2008,  σελ. 73.  
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και επί πέτραν το 
σώμα υψώσας, 
προς Θεόν δε  
υπερυψώσας την 
διάνοιαν,  

 

 

 

 

 

 

Στο Θεόν ατελής 
κατάληξη  στο 
Γα του μαλακού 
χρωματικού 
Στο δε ατελής 
κατάληξη  στο 
Ζω του μαλακού 
χρωματικού. Στο 
υπερυψώσας  
κάνει  μία  
υπερβατή  
τετράφωνη  
κατάβαση,  
αντίθετη  με  το  
νόημα  της  λέξης 
και μπαίνει  η 
φθορά του Δι 
του πλ.β΄. Στο 
την  γίνεται 
ατελής κατάληξη 
στο Νη του 
σκληρού 
χρωματικού.  
Στο  σημείο αυτό 
γίνεται 
επανάληψη της 
λέξης 
διάνοιαν233, 
χαρακτηριστικό 
κυρίως των 
μαθημάτων. 

αιθέριον 
διεδομήσατο ταις 
αρεταίς 
ενδιαίτημα,  

 

 

 

 

Στο αιθέριον 
ατελής κατάληξη 
στο Νη του πλ. 
β΄ και ακολουθεί 
φθορά του Βου 
του β΄ ήχου στο 
δι.  Ακολουθεί 
ένας πλατυσμός 
του μέλους στο 
αρεταίς. Στο 
ενδιαίτημα 
ατελής κατάληξη 
στο Βου του 
μαλακού 
χρωματικού 

                                                           
233Γρηγόριου  Θ.  Στάθη,  Οι  αναγραμματισμοί  και  τα  μαθήματα  της  Βυζαντινής   Μελοποιίας,  σελ. 155-156. 
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και ταις θείαις 
Δυνάμεσι  

 

 

Στο ταις  μπαίνει 
η φθορά Δι του 
πλ. β΄ 
(παραχορδή) και 
στο δυ περνάει 
στο διατονικό 
γένος με τη 
φθορά του 
διατονικού Δι 
και πάλι με 
παραχορδή. Στο 
δυνα μπαίνει η 
εναρμόνιος 
φθορά μέχρι να 
περάσει το μέλος 
στον πλ. β΄ στο 
εμβόλιμο 
σύμφωνο ν. Το 
μέλος κάνει 
ατελή κατάληξη 
στο Νη  στο 
Δυνάμεσι. 
Συνεχίζει με έναν 
έντονο μελικό 
πλατυσμό στην 
τελευταία 
συλλαβή.  
 

Συμμετεωροπορώ
ν 
 

 

Στη λέξη αυτή το 
μέλος εκτείνεται 
αρκετά 
περνώντας 
σχετικά νωρίς 
στο β΄ήχο 
χρησιμοποιώντα
ς εμβόλιμες 
συλλαβές όπως 
νο, νε, νω  
θέλοντας να 
τονίσει την 
ιδιαίτερη 
σημασία της.  
Η εκτενής αυτή 
μελοποίηση της 
λέξης καταλήγει 
με  εντελής 
κατάληξη στο Δι 
του μαλακού 
χρωματικού 
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Χριστού γέγονεν 
οικητήριον, 

 

 

Στο οικητήριον 
ατελής στο Βου 
του μαλακού 
χρωματικού 
 

του Θεού και 
Σωτήρος των 
ψυχών ημών. 

 

 

Στο Σωτήρος 
εντελής 
κατάληξη στο Δι 
του μαλακού 
χρωματικού 
Και στο ημων 
τελική απλή 
κατάληξη στο Δι 
του μαλακού 
χρωματικού 

 
        Διακρίνουμε  μία  πλούσια  σε  σύνθεση  μελοποίηση  καθώς  σε  πολλά  σημεία  της  
διακρίνουμε  εκτενή  πλατυσμό  της.  Επίσης  συναντάμε  συχνά  τη  χρήση  εμβόλιμων  
σύμφωνων,  συλλαβών  ή  ακόμα  και  λέξεων,  όπως  και  πυκνή  εναλλαγή  των  τριών  γενών  
με  την  αντίστοιχη  χρήση  φθορών.  Τέλος  μπορεί  να  διακρίνει  κανείς  τη  θέληση  του  
μελοποιού  να  τονίσει  και  να  περάσει  προς  τον  πιστό  τα  νοήματα  λέξεων – κλειδιών  του  
ύμνου.  Δεν  δίνει  έμφαση  σε  οφθαλμοφανή  νοήματα  και  σημεία  όπως  υψώσας,  θείαις,  
Χριστού  και  Θεού,  αλλά  σὲ  αλλες  λέξεις  όπως  αγαθής,  ιερός,  χάριτι,  τραφείς,  διάνοιαν,  
δυνάμεσι,  συμμετεωροπορών,  οικητήριον,  των  ψυχών. 
        Όλα  τα  παραπάνω  μας  κάνουν  να  συμπεράνουμε  ότι  ο  Γερμανός  Νέων  Πατρών,  με  
τη  χρήση  διαφόρων  μελοποιητικών  σχημάτων  και  την  ικανότητά  του  να  χρησιμοποιεί  
κατάλληλα  τις  οικείες  σε  αυτόν  θέσεις,  ιδίως  τις  «δεινές  θέσεις»,  κατάφερε  να  
εμπλουτίσει  με  άκρως  αποτελεσματικό  και  εμπνευσμένο  τρόπο  την  παραπάνω  σύνθεσή  
του. 
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Συγκριτικός  ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΜΟΥΣ7) 

των  μελών  του  Χρυσάφη  και  του  Γερμανού  με  την  πρωτότυπη  και  μη  εξηγημένη  σημειογραφία.  

Στο  συγκεκριμένο  πίνακα  τα  μέλη  παρουσιάζονται  σε  μορφή  μεταγραμματισμού  (transnotations)  

σε  αλφαβητικό  σύστημα  και  συγκεκριμένα  σε  λατινική  αλφαβητική  σημειογραφία234. 

 

 

  

                                                           
234

 Μαρίας  Αλεξάνδρου,  Εξηγήσεις  και  μεταγραφές  της  Βυζαντινής  Μουσικής,  σελ. 29. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΜΟΥΣ8)   

 

με  κοινές  και  όμοιες  μουσικές  φράσεις  των  μελών  του  Χρυσάφη  και  του  Γερμανού  από  τις  

εξηγήσεις  του  Χουρμουζίου 

Πηγή Εκ  ριζης 
Στιχηράριον 
Χρυσάφη (εξήγηση 
Χουρμουζίου) ΜΠΤ 
761 1r-2r 

 

ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡ. 
ΝΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 
(εξήγηση Χουρμουζίου) 
ΜΠΤ 750 2v-3v 

 

 
Αγαθης αγαθος εβλαστησε καρπος 

Στιχηράριον 
Χρυσάφη (εξήγηση 
Χουρμουζίου) ΜΠΤ 
761 1r-2r 

 

ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡ. 
ΝΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 
(εξήγηση Χουρμουζίου) 
ΜΠΤ 750 2v-3v 
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Πηγή εκ βρεφους ιερος 

Στιχηράριον Χρυσάφη 
(εξήγηση Χουρμουζίου) 
ΜΠΤ 761 1r-2r 

 

ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡ. 
ΝΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 
ΓΕΡΜΑΝΟΥ (εξήγηση 
Χουρμουζίου) ΜΠΤ 750 
2v-3v 

 

 γαλακτι 

Στιχηράριον Χρυσάφη 
(εξήγηση Χουρμουζίου) 
ΜΠΤ 761 1r 

 

ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡ. 
ΝΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 
ΓΕΡΜΑΝΟΥ (εξήγηση 
Χουρμουζίου) ΜΠΤ 750 
2v-3v 
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Πηγή 
 

υψω(ν)ωσας προς Θεον δε υπερυψωσας 

Στιχηράριον 
Χρυσάφη 
(εξήγηση 
Χουρμουζίου) 
ΜΠΤ 761 1r-2r 

 

ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΟ ΤΟΥ 
ΜΗΤΡ. ΝΕΩΝ 
ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 
(εξήγηση 
Χουρμουζίου) ΜΠΤ 
750 2v-3v 

 

 
υπερυψωσας την διανοιαν την διανοιαν αιθεριον 
διεδομησατο 

Στιχηράριον 
Χρυσάφη 
(εξήγηση 
Χουρμουζίου) 
ΜΠΤ 761 1r-2r 

 

ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΟ ΤΟΥ 
ΜΗΤΡ. ΝΕΩΝ 
ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 
(εξήγηση 
Χουρμουζίου) ΜΠΤ 
750 2v-3v 
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Πηγή ενδιαιτηενδιαιτημα 
 

Στιχηράριον 
Χρυσάφη 
(εξήγηση 
Χουρμουζίου) 
ΜΠΤ 761 1r-
2r 

 

ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΟ ΤΟΥ 
ΜΗΤΡ. ΝΕΩΝ 
ΠΑΤΡΩΝ 
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 
(εξήγηση 
Χουρμουζίου) ΜΠΤ 
750 2v-3v 

 

 Συμμετεωροπορων 
Στιχηράριον 
Χρυσάφη 
(εξήγηση 
Χουρμουζίου) 
ΜΠΤ 761 1r-
2r 

 

ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΟ ΤΟΥ 
ΜΗΤΡ. ΝΕΩΝ 
ΠΑΤΡΩΝ 
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 
(εξήγηση 
Χουρμουζίου) ΜΠΤ 
750 2v-3v 
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Πηγή 
 

Χριστου γεγονεν οικητηριον 

Στιχηράριον 
Χρυσάφη 
(εξήγηση 
Χουρμουζίου) 
ΜΠΤ 761 1r-2r  

 
ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΟ ΤΟΥ 
ΜΗΤΡ. ΝΕΩΝ 
ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 
(εξήγηση 
Χουρμουζίου) ΜΠΤ 
750 2v-3v 
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3.2.2   «ΔΕΙΝΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ» 

 

 Ο  Μανουήλ  Δούκας  ο  Χρυσάφης  στην  πραγματεία  του  Περί  των  ενθεωρουμένων  

τη  ψαλτική  τέχνη…  δίνει  ως  ορισμό  της  Θέσης  ως   «Θέσις  γαρ  λέγεται  η  των  σημαδιών  

ένωσις,  ήτις  αποτελεί  το  μέλος.  Καθώς  γαρ  εν  τη  Γραμματική  των  είκοσι  τεσσάρων  

στοιχείων  η  ένωσις  συλλαβηθείσα  αποτελεί  τον  λόγον,  τον  αυτόν  τρόπον  και  τα  σημάδια  

των  φωνών  ενούμενα  επιστημόνως  επιτελούσι  το  μέλος  και  λέγεται  το  τοιούτον  τότε  

θέσις»235  ενώ  σε  άλλο  σημείο   αναφέρει  ότι  «Πρώτον  ουν  εστίν  το  ποιείν  τινά  θέσεις  

προσηκούσας  και  αρμοδίας,  επόμενον  τω  όρω  της  τέχνης»236.  Ο  Γαβριήλ  ιερομόναχος  

σημειώνει  «Δια  γουν  των  ρηθέντων  φωνητικών  και  αφώνων  σημαδιών  ποιεί  η  Ψαλτική  

τας  θέσεις,  αι  και  λόγον  έχουσιν  εν  τη  Ψαλτική,  ον  αι  λέξεις  εν  τη  Γραμματική.  Ταύτας  δε  

διακρίνει  και  θεωρεί  η  χειρονομία»237.   

 Η  δημιουργία  και  η  τέχνη  της  χρήσης  των  θέσεων  αποτελούν,  λοιπόν,  τη  βάση  

της  μελοποιίας  στη  βυζαντινή  μουσική.  Το  μέλος  των  θέσεων  των  σημαδιών,  φωνητικών  

και  χειρονομικών,  παίζουν  καθοριστικό  ρόλο  στη  μελοποιία  και  χρήζουν  ιδιαίτερης  

μελοποιητικής  δεινότητας  και  έμπνευσης  από  μέρους  των  μαϊστόρων  αυτής  της  ιεράς  

και  ύψιστης  τέχνης238.   

 Οι  δεινές  θέσεις,  ειδικότερα,  αναφέρονται  κυρίως  στο  στιχηραρικό  μέλος  και  είναι  

οι  εκτενέστερες,  εμμελέστερες  και  δυσκολότερες    ανάμεσα  στις  «νεοφανείς»  θέσεις239.  Οι  

θέσεις  αυτές  είναι  αποτέλεσμα  του  καλλωπισμού  στα  Στιχηράρια  του  Παναγιώτη  

Χρυσάφη  και  του  Γερμανού  Νέων  Πατρών  με  πιο  χαρακτηριστικό  παράδειγμα  εκείνο  του  

Γερμανού.  Οι  δεινές  θέσεις  αποτελούν  βασικό  στοιχείο  στη  μελοποιία  και  η  εξήγηση  και  

η  σπουδή  τους  θεωρούνται  ως  απαιτητικές  αλλά  συγχρόνως  γοητευτικές  και  

                                                           
235
Μανουήλ  Χρυσάφη,  Περί  των  ενθεωρουμένων  τη  Ψαλτική  Τέχνη,  έκδ.  Εμμ.  Βαμβουνάκης,  Συμβολή  εις  την  

σπουδήν  της  παρασημαντικής  των  βυζαντινών  μουσικών,  Σάμος  1938,  σελ.  39.  

236
 Μανουήλ  Χρυσάφη,  Περί  των  ενθεωρουμένων,  σελ. 44.  

237
 Γαβριήλ  ιερομονάχου,  Εξήγησις  πάνυ  ωφέλιμος  περί  του  τι  εστί  Ψαλτική,  έκδ.  Εμμ.  Βαμβουνάκης,  

Συμβολή  εις  την  σπουδήν  της  παρασημαντικής  των  βυζαντινών  μουσικών,  Σάμος  1938,  σελ.  18.  Βλ.  επίσης  

Σπυρίδωνος  Αντωνίου  πρωτοπρεσβύτερου,  Το  Ειρμολόγιον  και  η  παράδοση  του  μέλους  του,  Ίδρυμα  

Βυζαντινής  Μουσικολογίας,  Αθήνα  2004,  σελ. 267-268. 

238
 Για  τις θέσεις  βλ.  επίσης  Αβραάμ  Ευθυμιάδη,  Μαθήματα  Βυζαντινής  Εκκλησιαστικής  Μουσικής,  σελ. 503-

504. 

239
 Γρηγόριου  Θ.  Στάθη,  Συμπόσιον  περί  Βυζαντινής  Μουσικής  και  «Δειναί  Θέσεις»  και  «Εξήγησις»,  (Βιέννη,  4-

11  Οκτωβρίου  1981),  Αθήνα  1982,  σελ. 25-26. 
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ενδιαφέρουσες.     

  Ως  μορφολογικά  χαρακτηριστικά  των  «δεινών  θέσεων»  μπορούμε  να  αναφέρουμε  

τα  εξής240: 

 Αποτελούνται  από  δυό - τρεις  έως  και  έξι – επτά  επιμέρους  απλές  θέσεις. 

 Περιέχουν  μεγάλα  υπερβατά  διαστήματα,  κυρίως  τριφωνίες  και  επταφωνίες. 

 Εμπεριέχουν  συχνά  τα  μεγάλα  χειρονομικά  σημάδια,  τα  οποία  δεικνύουν  πλατυσμό  

του  μέλους. 

 Το  μέλος  περνάει  από  το  χρωματικό  στο  διατονικό  γένος,  χωρίς  απαραίτητα  με  

τη  χρήση  των  αντίστοιχων  φθορών. 

 Υπάρχει  μελική  ευφράδεια,  όπως  αναφέρει  ο  Γρηγόριος  Στάθης241,  για  τον  τονισμό  

και  την  έμφαση  μίας  λέξης  η  φράσης.   

  Πρέπει  να  σημειωθεί  σε  αυτό  το  σημείο  ότι  δεν  δύναται  να  εξηγηθούν  οι  θέσεις  

της  μελοποιίας,  πόσο  μάλλον  οι  «δεινές  θέσεις»,  μετροφωνικά.   Η  μετροφωνική  απόδοση  

ενός  μέλους  θα  ήταν  εύκολη  χωρίς,  όμως,  να  παρουσιαστούν  οι  έντεχνες  και  

«κρυμμένες»  αποκωδικοποιημένες  αναλύσεις  των  θέσεων. 

 Παρακάτω  παρουσιάζονται  μερικές  από  τις  χαρακτηριστικές  «δεινές  θέσεις»  στα  

μέλη  του  Παναγιώτη  Χρυσάφη  και  του  Γερμανού  Νέων  Πατρών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
240

 Γρηγόριου  Θ.  Στάθη,  Συμπόσιον  περί  Βυζαντινής  Μουσικής,  σελ. 770. 

241
 Γρηγόριου  Θ.  Στάθη,  Συμπόσιον  περί  Βυζαντινής  Μουσικής,  σελ. 770.   



138 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΜΟΥΣ9) 

 με  τις  δεινές  θέσεις  στο  μέλος  του  Γερμανού  Νέων  Πατρών 

με  την  εξήγηση  του  Χουρμουζίου. 

 

αγαθης 

Μέλος  
Γερμανού 
 

 

Εξήγηση  
Χουρμουζίου 

 

χαριτι 

Μέλος  
Γερμανού 
 

 

Εξήγηση  
Χουρμουζίου 

 

τραφεις 

Μέλος  
Γερμανού 
 

 

Εξήγηση  
Χουρμουζίου 

 

υπερυ-
ψωσας 

Μέλος  
Γερμανού 
 

 

Εξήγηση  
Χουρμουζίου 

 

διεδο-
μησατο 

Μέλος  
Γερμανού 
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Εξήγηση  
Χουρμουζίου 

 

 
 
 
 

συμμετεω   
ροπορών 

Μέλος  
Γερμανού 
 

 

Εξήγηση  
Χουρμουζίου 

 

 
 
 
 

των  
ψυχών 

Μέλος  
Γερμανού 
 

 

Εξήγηση  
Χουρμουζίου 
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Πίνακας  (ΜΟΥΣ10)  

με  τις  δεινές  θέσεις  στο  μέλος  του  Χρυσάφη  του  νέου 

με  την  εξήγηση  του  Χουρμουζίου. 

 
εβλαστησε 

Μέλος  
Χρυσάφη 

 

 Εξήγηση  
Χουρμουζίου 

 

 
 
 
 
 
 

εκ βρεφους 

Μέλος  
Χρυσάφη 

 

Εξήγηση  
Χουρμουζίου 

 

χαριτι  μαλλον Μέλος  
Χρυσάφη 

 

Εξήγηση  
Χουρμουζίου 

 

 
 
 

Μέλος  
Χρυσάφη 
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τραφεις 

Εξήγηση  
Χουρμουζίου 

 

 
 
 

υψωσας 

Μέλος  
Χρυσάφη 

 

Εξήγηση  
Χουρμουζίου 

 

 
 
 
 
 

αιθεριον 

Μέλος  
Χρυσάφη 

 

Εξήγηση  
Χουρμουζίου 

 

 
ενδιαιτημα 

Μέλος  
Χρυσάφη 

 

Εξήγηση  
Χουρμουζίου 

 

 
 
 
 
 
 
 

δυναμεσι 

Μέλος  
Χρυσάφη 

 

Εξήγηση  
Χουρμουζίου 
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σωτηρος 

Μέλος  
Χρυσάφη 

 

Εξήγηση  
Χουρμουζίου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 
 

3.2.3   ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΘΕΣΕΙΣ  -  ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ  ΣΤΑ  ΜΕΛΗ  ΤΩΝ  ΧΡΥΣΑΦΗ  ΚΑΙ  

ΓΕΡΜΑΝΟΥ   

 
Συγκριτικὸς  πίνακας  (ΜΟΥΣ11) 

με  τις  υποστάσεις  στο  μέλος  του  Χρυσάφη  και  την   εξήγηση  του  Χουρμουζίου. 

 Χρυσάφη Εξήγηση Χουρμουζίου Παρατηρήσεις 

1. 
Εκ ρίζης αγαθής αγαθός 

 

 

 

Ανάλυση  
ξηρού  
κλάσματος  
(βλ.  Γρηγορίου  
Στάθη,  Η  
εξήγησις  της  
παλαιάς  
βυζαντινής  
σημειογραφίας
242,  σελ. 117,  
28αβ) 

2. 
αγαθός εβλάστησε 

 

 

 

Ανάλυση  
πιάσματος  
(βλ.  
Κωνσταντίνου  
Α.  Ψάχου,  Η  
παρασημαντική  
της  Βυζαντινής  
Μουσικής243,  
σελ. 165)   

3. 
εβλάστησε  καρπός 

 

 

 

Ανάλυση  έσω  
θεματισμού  
(βλ.  Γρηγορίου  
Στάθη,  Η  
εξήγησις  της  
παλαιάς  
βυζαντινής  
σημειογραφίας,  
σελ. 74-75,  
32α-32γ)   

4. 
ο εκ βρέφους 

 

 

 

Ανάλυση  
πιάσματος  
(βλ.  
περίπτωση  2) 

5. 
τραφείς 

                                                           
242 Γρηγορίου  Στάθη,  Η  εξήγησις  της  παλαιάς  βυζαντινής  σημειογραφίας,  Ίδρυμα  Βυζαντινής  Μουσικολογίας,  

Μελέται  2,  Αθήνα  2003. 

243Κωνσταντίνου  Α.  Ψάχου,  Η  παρασημαντική  της  Βυζαντινής  Μουσικής,  εκδ.  Διόνυσος,  Αθήνα  1978.  
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Ανάλυση  έσω  
θεματισμού  
(βλ.  
περίπτωση  3) 

6. 
καί επί πέτραν 

 

 

 

Ανάλυση  
ξηρού  
κλάσματος  
(βλ.  
περίπτωση  1) 

7. 
καί επί πέτραν 

 

 

 

Ανάλυση  
ξηρού  
κλάσματος  
(βλ.  
περίπτωση  1) 

8. 
θείαις δυνάμεσι 

 

 

 

Ανάλυση  
πιάσματος  
(βλ.  
περίπτωση  2) 

9. συμμετεωροπορων 
 

  

Ανάλυση  έσω  
θεματισμού  
(βλ.  
περίπτωση  3) 

10. 
σωτήρος 

 

 

 

Ανάλυση  
πιάσματος  και  
τρομικού 
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Συγκριτικὸς  πίνακας  (ΜΟΥΣ12)  

με  τις  υποστάσεις  στο  μέλος  του  Γερμανού  και  την   εξήγηση  του  Χουρμουζίου. 

 Γερμανού Εξήγηση Χουρμουζίου Παρατηρήσεις 

1. 
Εκ ρίζης αγαθής αγαθός 

 

 

 

Ανάλυση  δύο  
απόστροφων  
με  τρομικόν  
(βλ.  Γρηγορίου  
Στάθη,  Η  
εξήγησις  της  
παλαιάς  
βυζαντινής  
σημειογραφίας,  
σελ. 112,  3α) 

2. 
αγαθός εβλάστησε 

 

 

 

Ανάλυση  
πιάσματος  
(βλ.  
Κωνσταντίνου  
Α.  Ψάχου,  Η  
παρασημαντική  
της  Βυζαντινής  
Μουσικής,  σελ. 
165)   

3. 
ο εκ βρέφους 

 

 

 
 
 
 

Ανάλυση  
πιάσματος  
(βλ.  
περίπτωση  2) 

4. 
τραφείς 

 

 

 

Ανάλυση  
ουρανίσματος  
(βλ.  Γρηγορίου  
Στάθη,  Η  
εξήγησις  της  
παλαιάς  
βυζαντινής  
σημειογραφίας,  

σελ. 72, 64β) 
5. 

τραφείς 
 

 

 

Ανάλυση  έξω  
θεματισμού,  
συνέχεια  στο  
ουράνισμα  
(βλ.  Γρηγορίου  
Στάθη,  Η  
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εξήγησις  της  
παλαιάς  
βυζαντινής  
σημειογραφίας,  

σελ. 119, 33α) 
6. 

σωτήρος 
 

 

 

Ανάλυση  
λυγίσματος  
(βλ.  Γρηγορίου  
Στάθη,  Η  
εξήγησις  της  
παλαιάς  
βυζαντινής  
σημειογραφίας,  
σελ. 67,  63β)   
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3.2.4     Σύγκριση  των  δύο  μελών  του  Γερμανού  και  του  Χρυσάφη 

 

 Παρακάτω  παραθέτουμε  τρία  χαρακτηριστικά παραδείγματα  της  μελοποιητικού  

καλλωπισμού  και  πλατυσμού  στα  δύο  μέλη: 

 α.  Στο  σημείο  αγαθής  ο  Γερμανός  χρησιμοποιεί  μία  ανάβαση  πέντε + μία  φωνών  

καλλωπίζοντας  τη  μελωδία  με  βαρεία  λύγισμα  και  τρομικόν,  σε  αντιδιαστολή  με  την  πιο  

συντηρητική  δίφωνη  ανάβαση  του  Χρυσάφη  ο  οποίος  χρησιμοποιεί  τρομικόν  και  ξηρό  

κλάσμα. 

Μέλος  Γερμανού 

Βαρεία στο αγαθής 

Λύγισμα στο αγαθης 

Τρομικόν στο αγαθής 

Εξήγηση  Χουρμουζίου: 

   

 

Μέλος  Χρυσάφη 

Γοργόν στο αγαθής 

Τρομικόν στο αγαθής 

Ξηρόν κλάσμα στο αγαθής β.   

 

Εξήγηση  Χουρμουζίου: 
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 β.  Επίσης  στη  λέξη  τραφείς  ο  Γερμανός  χρησιμοποιεί  πολλά  μελοποιητικά  σχήματα  

και  θέσεις  όπως  το  συνδυασμό  του  ουρανίσματος  με  τον  θεματισμό 244   καθώς  και  δύο  

τετράφωνες  αναβάσεις.  Δίνει  με  αυτόν  τον  τρόπο  έμφαση  στη  λέξη  τραφείς  

πραγματοποιώντας  ένα  μελικό  πλατυσμό.   

 

Κράτημα στο τραφείς 

Ουράνισμα στο τραφείς 

Έξω θεματισμός στο τραφείς 

 

Εξήγηση  Χουρμουζίου: 

 
 

Ενώ  ο  Χρυσάφης  περιορίζεται  σε  πιο  συντηρητικά  σχήματα  ως  προς  την  έκταση  της  

μελωδίας  όσο  και  στη  χρήση  θέσεων  καθώς  χρησιμοποιεί  μόνο  τον  θεματισμό.  

Μέλος  Χρυσάφη 

 

Εξήγηση  Χουρμουζίου: 

 

                                                           
244

 Γρ.  Στάθη,  Μορφές  και  μορφές,  σελ. 274. 
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 γ.  Τέλος  ένα  άλλο  σημείο  στο  οποίο  διαφαίνεται  η  χρήση  δεινής  θέσης  στο  μέλος  

του  Γερμανού  είναι  στη  λέξη  διεδομήσατο  

Μέλος  Γερμανού 

Γοργόν στο διεδομήσατο 
Βαρεία στο διεδομήσατο 
Λύγισμα στο διεδομήσατο 
Αντικένωμα στο διεδομήσατο 

 

Εξήγηση  Χουρμουζίου: 

 
 

Στην  ίδια  λέξη  ο  Χρυσάφης  αρκείται  σε  μία  απλούστερη  φόρμα  

Μέλος  Χρυσάφη 

  

Εξήγηση  Χουρμουζίου: 

 

 

 Μελετώντας  τα  παραπάνω  παραδείγματα  σε  συνδυασμό  με  το  ΠΙΝΑΚΑ  (ΜΟΥΣ8)  

στον  οποίο  παρουσιάζονται  κοινές  και  όμοιες  μουσικές  φράσεις  στα  δύο  μέλη  και  τους  

ΠΙΝΑΚΕΣ  (ΜΟΥΣ9)  και  (ΜΟΥΣ10)  με  τις  δεινές  θέσεις  που  χρησιμοποιούν  οι  δύο  

μελοποιοί  στα  μέλη  τους,  θα  μπορούσαμε  να  συμπεράνουμε  τα  εξής:  
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 Βρίσκουμε  πολλά  κοινά  στοιχεία  και  θέσεις  στα  δύο  μέλη  του  Γερμανού  και  του  

Χρυσάφη  ως  προς  τη  συνθετική  δεινότητα  των  δύο  μεγάλων  μελοποιών245.   

 Ο  Γερμανός  διατηρεί  την  προηγούμενη  μελωδική  πορεία  του  στιχηραρίου.  Αυτό  

δείχνει  ότι  ο  μεγάλος  μελοποιός  σέβεται  και  παραμένει  στις  παραδοσιακές  

γραμμές  του  είδους.   

 Ως  προς  τις  ιδιαιτερότητες  του  καθενός  θα  μπορούσαμε  να  συμπεράνουμε  ότι  το  

μέλος  του  Γερμανού  χαρακτηρίζεται  από  περισσότερες  καλλωπιστικές  θέσεις  με  

σκοπό  τον  τονισμό  κάποιων  λέξεων  ή  φράσεων. 

 Ο  Γερμανός  αρέσκεται  σε  αυτό  το  μέλος  στις  τριφωνίες246  αλλά  και  σε  

μεγαλύτερης  έκτασης  αναβάσεις.     

 Θα  ήταν  πάντως  άδικο  και  ίσως  άστοχο,  ως  προς  το  μέλος  του  Χρυσάφη,  να  μην  

υπογραμμιστεί  το  γεγονός  ότι  και  τα  δύο  μέλη  είναι  αρκετά  διανθισμένα  με  δεινές  

θέσεις,  πλατυσμούς  του  μέλους  και  συχνή  εναλλαγή  των  γενών  μέσω  των  φθορών  αλλά  

και  της  μελικής  πορείας.  Άλλωστε  τα  δύο  αυτά  μέλη  έχουν  αρκετές  όμοιες  μουσικές  

φράσεις,  αλλά  και  μορφολογικές  ομοιότητες  που  τα  καθιστούν  και  τα  δύο  εξαίσια  

δείγματα  της  συνθετικής  δεινότητας  των  δύο  μελοποιών  του  Στιχηραρίου.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
245 Βλ.  Πίνακα  (ΜΟΥΣ8)  με  κοινές  και  όμοιες  μουσικές  φράσεις  των  μελών  του  Χρυσάφη  και  του  Γερμανού  

από  τις  εξηγήσεις  του  Χουρμουζίου  της  παρούσας  εργασίας. 
246 Γρ.  Στάθη,  Μορφές  και  μορφές,  σελ. 81. 
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3.2.5   Η  χειρονομία  -  το  «Μέγα  Ίσον»  του  Ιωάννη  Κουκουζέλη 

 

   

  Η  χειρονομία  στη  μουσική  θα  μπορούσε  να  ορισθεί  ως  η  κατά  την  εκτέλεση  του  

μέλους  ορατή  επισήμανση  των  βασικών  μελικών  δομών  του ,  των  θέσεων  του247.  Ο  

Χρύσανθος  στο  Θεωρητικό  του  αναφέρει  ότι  χειρονομία  είναι  κατά  τους  εκκλησιαστικούς  

μουσικούς  κίνησις  της  χειρός  αφορώσα  εις  ιδεασμόν  της  μελωδίας  και  καταμέτρησιν  του  

χρόνου,  ο  οποίος  εξοδεύεται  εις  αυτήν  κατά  τους  κανόνας  της  ρυθμικής248  ενώ  ο  Γαβριήλ  

ο  ιερομόναχος  γράφει  ότι  χειρονομία  εστί  νόμος  παραδεδομένος  των  αγίων  πατέρων,  του  

τε  αγίου  Κοσμά  του  ποιητού  και  του  αγίου  Ιωάννου  του  Δαμασκηνού.  Ήνικα  γαρ  

εξέρχεται  η  φωνή  του  μέλλοντος  ψάλλειν  τι,  παραυτίκα  και  η  χειρονομία,  ως  ίνα  

παραδεικνύει  η  χειρονομία  το  μέλος249. 

 Αναφορά  στη  χειρονομία  κάνει  ο  Κωνσταντίνος  ο  Πορφυρογέννητος  ο  οποίος  λέει  

Και  εν  τούτω  τω  καιρώ  εισάγειν  προς  Χειρονομίας  των  ανακειμένων  τους  δυό  μεγάλους  

δομεστίκους… προ  το  ποιείσθαι  την  Χειρονομίαν  επί  την  ψαλμωδίαν  των  ανακειμένων  

πατέρων250.  Ο  Ιωάννης  ο  Καμενιάτης  αναφέρει  Εκεκλήρωτο  γαρ  εν  εκάστω  των  ναών  

τάγματα  ιερέων  και  αναγνωστών  συστήματα,  δι’  ων  η  των  ασμάτων  σπουδάζεται  

υμνωδία,  αμοιβαδόν  τους  στίχους  αλαλάζοντες  και  ταις  Χειρονομίαις  των  μελών  τους  

φθόγγους  διατεθέντες251.   

 Το  «Μέγα  Ίσον»  είναι  ένα  μνημειώδες  έργο  του  Ιωάννη  Κουκουζέλη,  ένα  έντεχνο  

μάθημα  το  οποίο  παρουσιάζει  τις  μεγάλες  υποστάσεις,  τις  χειρονομίες  και  τα  μελωδικά  

σχήματα  των  θέσεων252.  Την  βρίσκουμε  στην  αρχή  των  περισσότερων  Παπαδικών  και  

Ανθολογιών253.  Το  μάθημα  αυτό  περνάει  από  όλους  τους  ήχους,  είναι  δηλ.  οκτάηχο,  ενώ  

γίνονται  και  μεταβολές  κατά  σύστημα.  Εξηγήθηκε  από  τον  Πέτρο  τον  Πελοποννήσιο.   

                                                           
247

 Σπυρίδωνος  Στ.  Αντωνίου  πρωτοπρεσβ.,  Μορφολογία,  σελ. 59. 

248
 Χρυσάνθου,  Θεωρητικόν,  σελ. 91. 

249
 Ιωάννου  Ψευδο-Δαμασκηνού,  Ερωταποκρίσεις,  επιμ.  Wolfram  &Hannick,  CSRM,  τ. 5,  στίχοι  530– 533. 

250
 Εμμανουήλ  Γ.  Βαμβουδάκη,  Συμβολή  εις  την  σπουδήν  της  παρασημαντικής  των  βυζαντινών  μουσικών,  

Τόμος  Α΄ -  Μέρος  γενικόν,  Σάμος  1938,  σελ. 85. 

251
 Εκτενής  αναφορά  στην  Χειρονομία  γίνεται  από  τον  Εμμανουήλ  Γ.  Βαμβουδάκη,  Συμβολή,  σελ. 76 – 120.  

Επίσης  Μαρίας  Αλεξάνδρου,  Παλαιογραφία  Βυζαντινής  Μουσικής,  Ελληνικά  Ακαδημαικά  Ηλεκτρονικά  

Συγγράμματα  και  Βοηθήματα  2017,  σελ. 515 – 574. 

252
 Γρηγορίου  Θ.  Στάθη,  Οι  αναγραμματισμοί,  σελ. 56. 

253
 Βλ.  Σπυρίδωνος  Αντωνίου  πρωτοπρ.,  Μορφολογία,  σελ. 330-363. 
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  Ο  Γρηγόριος  Στάθης  σημειώνει  ότι  περί  τα  μέσα  τουλάχιστον  του  ΙΔ  αιώνος  με  

τον  Ιωάννην  Κουκουζέλην  και  την  χορείαν  των  άλλων  μεγάλων  διδασκάλων,  το  αργόν  

μέλος  των  θέσεων  και  των  μεγάλων  υποστάσεων  ήτο  πράξις  και  απετέλει  την  

επιτηδευμένην  παράδοσιν  της  Ψαλτικής  Τέχνης254.  Ο  Κυριακός  Φιλοξένης  στο  Λεξικό  του  

ορίζει  το  Μέγα  Ίσον  ως  το  προκαταρκτικόν  (η  προπαίδεια)  στιχηρόν  εκτεταμένον  μάθημα,  

εις  ο  εμπεριέχονται  τονισμέναι  αι  δυνάμεις  και  ενέργειαι  των  σημαδίων  της  μουσικής,  των  

εμφώνων  χαρακτήρων  της  ποσότητος,  των  αφώνων  Ιερογλυφικών  σημαδιών  των  μεγάλων  

υποστάσεων,  με  την  χρονικήν  και  τροπικήν  ποιότητα  αυτών.  Τούτο  το  Μέγα  Ίσον  της  

Παππαδικής  φέρει  επί  κεφαλής  το  «Μέγας  εσπερινός  του  Μεγάλου  Ίσου,  η  Μέγα  Ίσον  τω  

Μεγάλω  Εσπερινώ»255. 

 Ο  Σίμων  Καράς  σημειώνει  ότι  ο  μαίστωρ  Ιωάννης  Κουκουζέλης  είναι  από  εκείνους  

του  μουσικούς  της  εποχής  τους,  ο  οποίος  συνέβαλε  όχι  μόνο  δια  της  απλουστεύσεως  της  

προ  αυτού  μουσικής  γραφής  και  της  γενικής  αποδοχής  της,  εν  τοις  εφεξής,  αλλά  και  ως  

μελοποιός  αμιμήτων  μουσικών  ποιημάτων,  και  διδάσκαλός  της,  συνθέσας,  υπό  την  ιδιότητά  

του  ταύτην  και  παιδαγωγικόν  προγύμνασμα,  δια  τους  μεθητεύοντας  παρ’  αυτώ,  το  «Μέγα  

ίσον»  καλούμενον  εν  τη  προπαιδεία  της  παπαδικής.  «Μέγα  ίσον»,  διότι  εκτίθενται  εν  αυτώ  

μεθοδικώς:  σημάδια,  θέσεις  και  χειρονομίαι,  ως  και  μελικοί  σχηματισμοί  της  

εκκλησιαστικής  μελοποιίας256. 

 Το  «Μέγα  Ίσον»  το  συναντάμε  ήδη  στην  παλαιότερη  Παπαδική  που  έχουμε στα  

χέρια  μας,  στο  χφ.  ΕΒΕ  2458  του  1336,  όπου  υπάρχουν  και  άλλα  παιδευτικά  ποιήματα - 

γυμνάσματα  όπως  αυτό  του  Σύνθετου Τροχού του Κουκουζέλη.  Πρώτη  υπήρξε  η  εξήγηση  

του  Πέτρου  Πελοποννησίου  και  ακολούθησε  αυτή  του  Χουρμουζίου. 

  Το  «Μέγα  Ίσον»  αποτελεί  μέχρι  σήμερα  αντικείμενο  πολλών  μελετών,  με  πιο  

πρόσφατη  εκείνη  του  Boris  Karastojanov,  που  εστιάζει  σε  ζητήματα  μεταγραφής  της  

εξήγησης  του  κομματιού  στο  πεντάγραμμο  και  της  μουσικολογικής  ανάλυσης257.  

                                                           
254 Γρηγορίου  Θ.  Στάθη,  Η  παλαιά  βυζαντινή  σημειογραφία  και  το  πρόβλημα  μεταγραφής  της  εις  το  

πεντάγραμμον,  Βυζαντινά  7,  Αθήνα  1975,  σελ. 212. 

255 Κυριακού  Φιλοξένους  του  Εφεσιομάγνητος,  Λεξικόν  της  Ελληνικής  Εκκλησιαστικής  Μουσικής,  Τόμος  Α΄,  

τεύχος  Α΄,  Τυπογραφείο  Ευαγγελινού  Μισαηλίδου,  Κωνσταντινούπολη  1869,  σελ. 120. 

256 Σίμωνα  Καρά, Περί χρονολογήσεως Κουκουζέλους,  1992,  σελ.34.   

257 Μαρίας  Αλεξάνδρου,  O  Διδάσκαλος  τῶν  διδασκάλων  μέσα  από  τον  καθρέφτη  της  Προθεωρίας  της  

Παπαδικής,  Πρακτικά  1ου  Διεθνούς  Διεπιστημονικού  Μουσικολογικού  Συνεδρίου  29 Ιουνίου - 3 Ιουλίου  2014,  

Η Ψαλτική  Τέχνη  ως  Αυτόνομη  Επιστήμη  -  Επιστημονικοί  Κλάδοι  -  Συναφή  Επιστημονικά  Αντικείμενα  -  
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 Στο  χφ.  της  Ι.Μ. Κωνσταμονίτου, αρ. 86  (φ. 21β-22α),  του 15ου αιώνα,  σύμφωνα  με  

τον   Γρηγόριο  Στάθη  στην  αναλυτική  περιγραφή  του  χφου αυτού,  η  σύνθεση  του  

Μεγάλου  Ίσου  πρώτα  με το γνωστό  κείμενο  Ίσον, ολίγον,  και στη  συνέχεια  μετατρέπεται  

σε θεοτοκίο μάθημα,  ύμνο  του  Μάρκου Ιερομονάχου Βλατή,  με  αρχή  Μόνη παρθένε και 

μήτηρ του ποιητού μου αγνή258.   

 Βέβαια  το  ίδιο  ποίημα  το  συναντάμε  και  στον  κώδικα  της  Μεγίστης  Λαύρας  Ε 148  

φ. 315,  όπου  υπάρχει  και  ένα  άλλο  ποίημα,  όμοιο  κατά  ρυθμόν  και  μέτρον  με  αυτό  του  

Βλατή,  το  οποίο  έχει  γράψει  ο  άγιος  Άνθιμος  επίσκοπος  Αθηνών  ο  Ομολογητής.  Αυτό  το  

ποίημα  είναι  αφιερωμένο  στον  Χριστό  και  αρχίζει  με  το  Τις  ου  λαλήσει,  Χριστέ  μου  και  

ποιητά  και  κριτά  Κύριε259.   Και  τα  δυό  ποιήματα  θα  λέγαμε  ότι  «προσομοιάζουν»  στο  

μέλος  του  «Μεγάλου  Ίσου».       

  Μία  θεολογική  προσέγγιση  σχετικά  με  την  ερμηνεία  των  χειρονομιών  συναντάμε  

στο  Στιχηράριον  ψαλτικόν  όλου  του  χρόνου  Σινά  310  (1230)   από  το  Μιχαήλ  Βλεμίδη260,  

ο  οποίος  χρησιμοποιεί  παραστάσεις  από  την  εικονογραφία  της  εποχής  του,  επιδιώκοντας  

την  παραστατικότερη  περιγραφή  των  χειρονομιών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   
Διεπιστημονικές  Συνεργασίες,  Διαθεματικότητα  και  Διάδραση,    Ακαδημία  Θεολογικών  Σπουδών  Βόλου,  

Τομέας  Ψαλτικής  Τέχνης  και  Μουσικολογίας, Βόλος  2014,  σελ. 93-94. 

258 Ό.π.,  σελ. 94. 

259 Σωφρονίου  Ευστρατιάδου,  Ιωάννης  ο  Κουκουζέλης,  ο  Μαίστωρ,  και  ο  χρόνος  της  ακμής  αυτού,  ΕΕΒΣ  14,  

Αθήνα  1938,  σελ. 13. 

260 Πιθανότατα  να  πρόκειται  για  το  Νικηφόρο  Βλεμμίδη.  Βλ.  Σπυρίδωνος  Στ.  Αντωνίου  πρωτοπρεσβ.,  

Μορφολογία,  σελ. 320 – 329. 
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Παραδείγματα  ερμηνείας  σημαδιών  μέσω  της  ορθόδοξης  εικονογραφίας   

από  τον  Μιχαήλ  Βλεμίδη. 

 

 

Ίσον:  Ο  Βλεμίδης  παρομοιάζει  την  ενέργεια  του  ίσου  με  

την  ισότητα  της  Αγίας  Τριάδος,  όπως  εικονογραφείται  με  

την  ένωση  των  τριών  δαχτύλων. 

 

 

 

 

 

 

 

Πεταστή  :   Ο  Βλεμίδης  παρομοιάζει  το  σχήμα  της  

πεταστής  με  την  κίνηση  του  χεριού  του  Χριστού  

κατά  το  θαύμα  του  παραλύτου  στην  Βηθεσδά.  

 

 

 

 

Ολίγον:  Το  ολίγον  μοιάζει  με  την  

χειρονομία  του  Χριστού  να  δείχνει  στους  

μαθητές  στη  βάρκα. 
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Από  το  αρχείο  του  Νηλέος  Καμαράδου  η  πρώτη  σελίδα  από  το  Μέγα  Ίσον  του  Ιωάννου  Κουκουζέλη 

Πηγή: Σύλλογος  Οι  φίλοι  της  μουσικής – Μεγάλη  Μουσική  Βιβλιοθήκη  της  Ελλάδος  Λίλιαν  Βουδούρη 

http://digma.mmb.org.gr/MediaHandler.ashx?id=000000000224372&m=2&height=0&width=0 
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Το μέγα Ίσον μελοποιηθέν παρά Ιωάννου Μαΐστορος του Κουκουζέλους μεταφρασθέν εκ της 

αρχαίουσας στην καθ ημάς γραφήν παρά Χορμουζίου Χαρτοφύλακα 
Πηγή: Σύλλογος  Οι  φίλοι  της  μουσικής – Μεγάλη  Μουσική  Βιβλιοθήκη  της  Ελλάδος  Λίλιαν  Βουδούρη 

http://digma.mmb.org.gr/Item.aspx?kkt=KAMAR000001160 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 Το  σύνολο  των  εορτών  και  επετείων  της  α΄   Σεπτεμβρίου  με  εξάρχουσα  την  εορτή  

της  Ινδίκτου,  δείχνει  τη  μεγάλη  σημασία  που  δίνει  η  Εκκλησία  στην  εορτολογική  

υπόσταση  αυτής  της  ημερομηνίας.  Η  καθιέρωσή  της  ως  έναρξη  του  εκκλησιαστικού  

έτους  καθώς  και  η  υιοθέτησή  της  ως  ημέρα  μνήμης  πολλών  σημαντικών  αγίων  αλλά  και  

γεγονότων,  της  προσδίδει  ιδιαίτερη  βαρύτητα,  η  οποία  διαφαίνεται  μέσα  από  το  πλήθος  

των  λειτουργικών  και  τυπικών  διατάξεων  αλλά  και  την  πλούσια  υμνολογική  και  

μουσικολογική  της  επένδυση. 

  Η  παρούσα  εργασία,  στο  πρώτο  μέρος  της,  ξεδιπλώνει  όλη  την  ιστορική  εξέλιξη  

της  ημέρας  αυτής  μέσα  από  κοινωνικοπολιτικές  και  θρησκευτικές  διαστάσεις  κάθε  

εποχής  περιγράφοντας  συγχρόνως  τη  θεολογική  της  διάσταση.  Στο  επόμενο  κεφάλαιο  

αναφέρεται  διεξοδικά  το  αγιολογικό  της  περιεχόμενο  κυρίως  μέσα  από  τα  συναξάρια  

αλλά  και  άλλες  ιστορικές  πηγές  βίων  αγίων  και  γεγονότων  κάθε  αντίστοιχης  εποχής.  Στο  

τρίτο  μέρος  της  εργασίας  παρουσιάστηκαν  οι  κύριες  τυπικές  διατάξεις  της  α΄   

Σεπτεμβρίου,  όπως  αυτές  της  Ινδίκτου  και  του  αγίου  Συμεών,  αλλά  και  οι  

δευτερεύουσες,  λαμβάνοντας  υπόψιν  κάθε  φορά  αρχαία  αλλά  και  νεώτερα  τυπικά  της  

Εκκλησίας  αλλά  και  την  ξεχωριστή  και  ιδιαίτερη  ακολουθία  (φυλλάδα)  κάθε  εορτής,  

πρώτη  φορά  συγκεντρωμένες  όλες  οι  ακολουθίες  σε  μία  εργασία,  δεικνύοντας  πολλές  

φορές  τυπικές  αυθαιρεσίες  και  νεωτερισμούς.  Το  αντικείμενο  το  οποίο  πραγματεύτηκε  

το  τέταρτο  κεφάλαιο  αυτής  της  εργασίας  είναι  η  πλούσια  υμνογραφική  παράδοση  της  α΄   

Σεπτεμβρίου  όπως  αυτή  μας  έχει  παραδοθεί  μέσω  των  αιώνων.  Ο  μεγάλος  αριθμός  και  η  

ποικιλία  εορτών  την  ημέρα  αυτή,  όπως  και  η  ύπαρξη  αντίστοιχου  μεγάλου  και  

διαφόρου,  ως  προς  το  περιεχόμενο  και  τη  δομή,  αριθμού  ακολουθιών,  μας  δίνει  ένα  

ενδιαφέρον  σύνολο  τροπαρίων  και  άλλων  υμνογραφικών  ειδών  όπως  τα  απολυτίκια,  τα  

κοντάκια,  οι  κανόνες,  τα  ιδιόμελα  κ.α.  πολλά  από  τα  οποία  δεν  είναι  γνωστά  η  ακόμη  

και  σε  λειτουργική  χρήση.  Τα  στοιχεία  αυτά  δεν  θα  μπορούσαν  να  μην  αναφερθούν  σε  

μία  τέτοιου  είδους  εργασία,  καθώς  η  μουσικολογική  ανάλυση  μελών  της  βυζαντινής  

μελοποιίας  δεν  δύναται  να  συσταθεί  χωρίς  προηγουμένως  την  υμνογραφική  έρευνα  και  

θεώρηση  αυτών.     

  Στο  πέμπτο  και  τελευταίο  μέρος  της  εργασίας  αναπτύσσεται  με  όσο  το  δυνατόν  

επιστημονικότερο  και  πολυδιάστατο  τρόπο  μία  μορφολογική  ανάλυση  χαρακτηριστικού  

στιχηραρικού  μέλους  της  α΄  Σεπτεμβρίου,  του  ιδιόμελου  του  αγίου  Συμεών  «Εκ  ρίζης  
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αγαθής»  σε  ήχο  β΄,  τόσο  στην  πρωτότυπη  και  μη  εξηγημένη  μορφή  τους  όσο  και  στις  

εξηγήσεις  αυτών  στη  Νέα  Σημειογραφία.  Οι  μελοποιοί  των  πρωτότυπων  μελών  είναι  ο  

Παναγιώτης  Χρυσάφης  ο  νέος  και  ο  Γερμανός  Νέων  Πατρών,  κορυφαίοι  μελοποιοί  του  

ΙΖ  αιώνος  και  χαρακτηριστικοί  εκπρόσωποι  του  «καινοφανούς»  στιχηραρικού  μέλους  

μετά  των  «δεινών  θέσεων».  Τα  εξηγημένα  μέλη  στη  Νέα  Σημειογραφία  ανήκουν  στον  

Χουρμούζιο.  Παρουσιάστηκαν  συνοπτικές  αλλά  εμπεριστατωμένες  βιογραφίες  και  

εργογραφίες  των  τριών  ανδρών,  δίνοντας  έμφαση  στη  συμβολή  τους  στην  εξέλιξη  και  

εξήγηση  του  στιχηραρικού  γένους  μελοποιίας.  Παρουσιάστηκαν,  διαδοχικά,  πίνακες  

βασισμένοι  σε  έγκυρες  μεθόδους  μελοποιητικής  ανάλυσης.  Αναλύεται  κάθε  μέλος  

μεμονωμένα,  αλλά  και  τα  δύο  πρωτότυπα  μέλη  του  Χρυσάφη  και  του  Γερμανού  μεταξύ  

τους  σε  συγκριτικούς  πίνακες.  Τέλος  έγινε  προσπάθεια  συγκριτικής  ανάλυσης  κάθε  

παλαιού  μέλους  με  εκείνο  της  αντίστοιχης  εξήγησης  του  Χουρμουζίου.  Η  μορφολογική  

ανάλυση  του  συγκεκριμένου  στιχηραρικού  μέλους  θα  μπορούσε  να  θεωρηθεί  ως  βάση  

ανάλυσης  και  για  άλλα  μέλη  της  ημέρας  της  α΄   Σεπτεμβρίου.  Επιπλέον,  αποδεικνύεται  

ιδιαιτέρως  αποκαλυπτική  ως  προς  την  εσωτερική  δομή  των  παλαιών  μελών  και  των  

εξηγήσεών  τους,  την  χρήση  των  θέσεων,  των  υποστάσεων,  των  καταλήξεων  κ.τ.λ..  Τέλος  

δίδεται  μία  ασφαλής  εικόνα  για  τη  συνθετική  δεινότητα  των  εν  λόγω  μελοποιών  μέσω  

των  εμπλουτισμένων  και  επενδυμένων  με  «καλλωπιστικά»  και  «καινά»  στοιχεία  και  

«δεινές  θέσεις»  συνθέσεών  τους.   

  Στη  συνέχεια  υπάρχει  ένας  κατατοπιστικός  κατάλογος  με  το  σύνολο  των  πινάκων  

οι  οποίοι  υπάρχουν  στην  παρούσα  εργασία,  με  χαρακτηρισμό  ανάλογα  το  περιεχόμενό  

τους. 

 Τέλος,  η  εργασία  κλείνει  με  το  παράρτημα  στο  οποίο  μπορεί  κανείς  να  βρει  όλα  

τα  μέλη  που  αναλύθηκαν  στην  παρούσα  εργασία.  Επίσης  υπάρχουν  διάφορα  άλλα  

στοιχεία,  είτε  από  χειρόγραφα  είτε  από  σύγχρονα  έντυπα,  τα  οποία  βοηθούν  στην  

περαιτέρω  καταννόηση  του  περιεχομένου  της  εργασίας. 

  Κλείνοντας,  είναι  ιδιαιτέρως  ουσιαστική  για  μένα  η  επισήμανση  ότι  η  

πραγμάτωση  της  παρούσας  εργασίας  στάθηκε  αφορμή  για  να  μου  ανοιχτεί  ένας  

άγνωστος  κόσμος,  γεμάτος  προκλήσεις  και  γνώσεις,  όπως  αυτός  της  μελοποιητικής  

τέχνης  και  της  αποτύπωσής  της  στο  διάσπαρτο  θησαυρό,  όχι  μόνο  της  εθνικής  μας,  

αλλά  και  της  παγκόσμιας  πολιτιστικής  κληρονομιάς,  των  χειρογράφων. 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΠΙΝΑΚΩΝ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ1):  Ακολουθία  του  Εσπερινού  καθημερινής  της  α΄   Σεπτεμβρίου 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ2):  Ακολουθία  του  Όρθρου  καθημερινής  της  α΄   Σεπτεμβρίου 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ3):  Ακολουθία  της  Θείας  Λειτουργίας  καθημερινής  της  α΄   Σεπτεμβρίου 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ4):  Ακολουθία  του  Εσπερινού  του  Σαββάτου  της  α΄   Σεπτεμβρίου 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ5):  Ακολουθία  του  Όρθρου  της  Κυριακής  της  α΄   Σεπτεμβρίου 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ6):  Ακολουθία  Θείας  Λειτουργίας  της  Κυριακής  της  α΄   Σεπτεμβρίου 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ7):  Ακολουθία  υπέρ  του  περιβάλλοντος  ημάς  στοιχείου  και  ευσταθείας   

 πάσης  της  κτίσεως 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ8):  Ακολουθία  υπέρ  του  περιβάλλοντος  ημάς  στοιχείου  και  ευσταθείας   

 πάσης  της  κτίσεως 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ9):  Συγκριτικός  Πίνακας  της  ίδιας  ακολουθίας  διαφορετικών  εκδόσεων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ10):  Ακολουθία  του  Εσπερινού  του  Οσίου  και  Θεοφόρου  πατρός  ημών   

 Συμεὼν  του  Στυλίτου  (Γερασίμου  Μοναχού  Μικραγιαννανίτη) 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ11):  Ακολουθία  του  Όρθρου  του  Οσίου  και  Θεοφόρου  πατρός  ημών   

 Συμεὼν  του  Στυλίτου  (Γερασίμου  Μοναχού  Μικραγιαννανίτη) 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ12):  Ακολουθία  της  Θείας  Λειτουργίας  του  Οσίου  και  Θεοφόρου   πατρὸς  

 ημών  Συμεών  του  Στυλίτου  (Γερασίμου  Μοναχού  Μικραγιαννανίτη) 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ13):  Ακολουθία  του  Εσπερινού  της  Ινδίκτου,  Συμεών,  αγίων  γυναικών   

 και  του  οσίου  πατρός  ημών  Μελετίου του  νέου  και  ιαματικού  του  εν  τω  όρει   της   

 Μυουπόλεως  (νυν  Κούντουρα  της  Αττικής)  ασκήσαντος  τω  1060.  Για  τη   

 συγκεκριμένη  ακολουθία,  ο  Γεώργιος  Ρήγας  έχει  αρκετές  ενστάσεις  στο  έργο   του   

 Ακολουθίαι  Αγίων  (Γεωργίου  Βουτέρη) 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ14):  Ακολουθία  του  Όρθρου  της  Ινδίκτου,  Συμεών,  αγίων  γυναικών   και   

 του  οσίου  πατρός  ημών  Μελετίου  του  νέου  και  ιαματικού  του  εν  τω  όρει   της   

 Μυουπόλεως  (νυν  Κούντουρα  της  Αττικής)  ασκήσαντος  τω  1060.  Για  τη   

 συγκεκριμένη  ακολουθία,  ο  Γεώργιος  Ρήγας  έχει  αρκετές  ενστάσεις  στο  έργο   του   

 Ακολουθίαι  Αγίων  (Γεωργίου  Βουτέρη) 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ15):  Ακολουθία  της  Θείας  Λειτουργίας  της  Ινδίκτου,  Συμεών,  αγίων   

 γυναικὼν  και  του  οσίου  πατρός  ημών  Μελετίου  του  νέου  και  ιαματικού  του  εν   

 τω  όρει  της  Μυουπόλεως  (νυν  Κούντουρα  της  Αττικής)  ασκήσαντος  τω  1060.   Για   
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 τη  συγκεκριμένη  ακολουθία,  ο  Γεώργιος  Ρήγας  έχει  αρκετές  ενστάσεις  στο   έργο  

 του   Ακολουθίαι  Αγίων  (Γεωργίου  Βουτέρη) 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ16):  Η  ακολουθία  του  Εσπερινού  της  εορτής  της  Παμμακαρίστου 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ17):  Η  ακολουθία  του  Όρθρου  της  εορτής  της  Παμμακαρίστου 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ18):  Η  ακολουθία  της  Θείας  Λειτουργίας  της  εορτής  της  Παμμακαρίστου 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ19):  Ακολουθία  του  Εσπερινού  της  Υπεραγίας  Θεοτόκου,  της  Ζωοδόχου   

 Πηγής  της  Επιταλιωτίσσης 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ20):  Ακολουθία  του  Όρθρου  της  Υπεραγίας  Θεοτόκου,  της  Ζωοδόχου   

 Πηγής  της  Επιταλιωτίσσης 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΤΥΠ21):  Ακολουθία  της  Θείας  Λειτουργίας  της  Υπεραγίας  Θεοτόκου,  της   

 Ζωοδόχου  Πηγής  της  Επιταλιωτίσσης 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΥΜΝ1):  Υμνογράφοι  της  α΄  Σεπτεμβρίου 

ΠΙΝΑΚΑΣ  (ΥΜΝ2):  Οι  ωδές  του  κανόνα  της  Ινδίκτου  με  το  περιεχόμενό  τους 

Πίνακας  (ΜΟΥΣ1):  Ανάπτυξη  του  ποιητικού  κειμένου  του  ιδιομέλου  «Εκ  ρίζης»  στο   

 μέλος  του  Γερμανού  και  στην  εξήγησή  του  από  τον  Χουρμούζιο 

Πίνακας  (ΜΟΥΣ2):  Ανάπτυξη  του  ποιητικού  κειμένου  του  ιδιομέλου  «Εκ  ρίζης»  στο   

 μέλος  του  Χρυσάφη  και  στην  εξήγησή  του  από  τον  Χουρμούζιο 

Πίνακας  (ΜΟΥΣ3)  με  την  αναφορά  των  θέσεων,  των  υποστάσεων  και  των  καταλήξεων   

 στὸ  μέλος  του  Χρυσάφη. 

Πίνακας  (ΜΟΥΣ4)  με  μορφολογική  ανάλυση  στην  εξήγηση  του  Χουρμουζίου  στο   μέλος  

 του  Χρυσάφη. 

Πίνακας  (ΜΟΥΣ5)  με  την  αναφορά  των  θέσεων,  των  υποστάσεων  και  των  καταλήξεων   

στὸ  μέλος  του  Γερμανού. 

Πίνακας  (ΜΟΥΣ6)  με  μορφολογική  ανάλυση  στην  εξήγηση  του  Χουρμουζίου  στο   μέλος  

 του  Γερμανού. 

Συγκριτικός  πίνακας  (ΜΟΥΣ7)  των  μελών  του  Χρυσάφη  και  του  Γερμανού  με  την   

 πρωτότυπη  και  μη  εξηγημένη  σημειογραφία.  Στο  συγκεκριμένο  πίνακα  τα  μέλη   

 παρουσιάζονται  σε  μορφή  μεταγραμματισμού  (transnotations)  σε  αλφαβητικό   

 σύστημα.   

Πίνακας  (ΜΟΥΣ8)  με  κοινές  και  όμοιες  μουσικές  φράσεις  των  μελών  του  Χρυσάφη   καὶ   

 τοῦ  Γερμανού  από  τις  εξηγήσεις  του  Χουρμουζίου. 

Πίνακας  (ΜΟΥΣ9)  με  τις  δεινές  θέσεις  στο  μέλος  του  Γερμανού  Νέων  Πατρών  με   τὴν   

 εξήγηση  του  Χουρμουζίου. 
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Πίνακας  (ΜΟΥΣ10)  με  τις  δεινές  θέσεις  στο  μέλος  του  Χρυσάφη  του  νέου  με  την   

 εξήγηση  του  Χουρμουζίου. 

Συγκριτικός  πίνακας  (ΜΟΥΣ11)  με  τις  υποστάσεις  στο  μέλος  του  Χρυσάφη  και  την   

 εξήγηση  του  Χουρμουζίου. 

Συγκριτικός  πίνακας  (ΜΟΥΣ12)  με  τις  υποστάσεις  στο  μέλος  του  Γερμανού  και  την   

 εξήγηση  του  Χουρμουζίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 
 Το Μουσείο του Λούβρου αγόρασε 

αυτό το τάμα που είναι από έκτυπο και 

μερικώς επιχρυσωμένο ασήμι το 1952. 

Το τάμα, που χρονολογείται από τα 

τέλη του 6ου αιώνα, ήταν αφιερωμένο 

στον Άγιο Συμεών τον στυλίτη και 

αποτελούσε μέρος του θησαυρού της 

εκκλησίας Ma'arrat an Numan στην 

ομώνυμη πόλη στη Συρία. 

 Το τάμα αποδίδεται στον άγιο 

Συμεών τον στυλίτη λόγω της ελληνικής 

επιγραφής που βρίσκεται κατά μήκος 

του κάτω μέρους του. 

 Ο άγιος απεικονίζεται ως ένας 

ηλικιωμένος, γενειοφόρος άνδρας που 

φοράει μοναχικό ένδυμα με κουκούλα, 

ενώ υπάρχει και ένα μεγάλο κοχύλι (;) 

πάνω από το κεφάλι του. Είναι 

σκαρφαλωμένος στην κορυφή ενός 

κίονα πίσω από ένα δικτυωτό στηθαίο. 

Υπάρχει μία σκάλα που ακουμπάει στον 

κίονα και ένα άνοιγμα στη μέση του κίονα που οδηγεί προς τα μέσα και πάνω. Ο άγιος κρατάει 

ένα βιβλίο και φαίνεται βυθισμένος σε αυτό, ενώ το πρόσωπό του αποπνέει γαλήνη, χωρίς να 

ανησυχεί για το τεράστιο απειλητικό φίδι που τον πλησιάζει. Το ζώο θεωρείται ότι είναι μία 

αναφορά σε ένα επεισόδιο από τη ζωή του Αγίου Συμεών του πρεσβύτερου ή "ο εν τη μάνδρα", 

όταν ένα φίδι επισκέφθηκε τον άγιο ζητώντας του βοήθεια για τον άρρωστο σύντροφό του. 

 
Η ελληνική επιγραφή είναι σε δύο σειρές με μήκος κειμένου 21,4 εκ. και ύψους 4 εκ.: 

Ευχαριστων τω Θ(ε)ω και τω αγιω 

Συμεωνιω προσηνεγκα 

 

Πηγή: https://leipsanothiki.blogspot.gr/2014/10/351.html 

 

 

https://leipsanothiki.blogspot.gr/2014/10/351.html
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Ο άγιος Συμεών ο Στυλίτης. Ανάγλυφο σε βασάλτη (περ. 500 μΧ) από την περιοχή Hama της 

Συρίας. Μουσείο της Hama. 

 

Πηγή:  http://agiamarinaalykou.blogspot.gr/2016/09/simeon-stylites-icon-of-second-half-

of.html 
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Τοιχογραφία του Ιησού του Ναυή, Μονή Οσίου Λουκά, 12ος με 13ος αι. 

 

Το μαρτύριο των 40 Αγίων Παρθενομαρτύρων(11ος αιώνας) 

Πηγή: https://proskynitis.blogspot.gr/2011/09/40.html 
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Εκ  ρίζης  αγαθής  ΕΒΕ 970  Πέτρου,  χφ.  Νεοφύτου  Ιερομονάχου  1791 
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Λεπτομέρεια  από  το  χφ. Σινά  1764.  The  Library  of  Congress,  USA.   Image  94  of  Greek  

Manuscripts 1764. 

Πηγή:  https://www.loc.gov/resource/amedmonastery.00279382961-ms/?sp=94  2/11/2017 
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EBE  2458,  φ. 3r,  Αρχή  του  «Μέγα  Ίσου» 
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Το Κοινωνικό της  Ινδίκτου "Εὐλόγησον τον στέφανον...", Χφ. Αγ. Παύλου,  

Αρ. Λάμπρου 205 78 132, 

φ 695r,  Ίδρυμα  Πατριαρχικών  Μελετών  Ι.Μ.  Βλατάδων 
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Biblioteca Apostolica Vaticana,  Manuscript - Ott.gr.380,  Στιχηράριον συν Θεώ του όλου 

χρόνου,  φφ.1r – 198v 

E. Feron, F. Battaglini, Codices manuscripti graeci Ottoboniani Bibliothecae Vaticanae descripti, 

Biblioteca Apostolica Vaticana, Romae 1893, pp. 193, 284. 
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Τυπικό Αγίου Σάββα (ΤΑΣ) 

Δημοσιευμένο από την έκδοση Βενετίας 1545 από τον Bill Churchill 

Πηγή: http://www.orthlib.info/Typikon-Greek-1545/Typikon-Venice-1545-016-035.pdf 
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Παναγιώτης  Χρυσάφης  ο  νέος 
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κώδικας  25  της  ΙΜ  Προφήτου  Ηλιού  Ύδρας  φ11v 
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Προσωπογραφία  του  Γερμανού  Νέων  Πατρών   

από  Αγιορείτικο  χειρόγραφο  του  1815 

(Πηγή:  Μανόλης  Κ.  Χατζηγιακουμής,  "Χειρόγραφα  Εκκλησιαστικής  Μουσικής  1453-1820",  

έκδοση  Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος,  Αθήνα  1980). 
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πηγή: http://agioritikoslogos.blogspot.gr/2011/10/44.html 

ΤΟ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛ. ΝΕΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 

ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΑΡ. 44 ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ/ 
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Χφ.  Ι.Μ.  Αγίου  Λαυρεντίου  12,  φ. 3α  (περ.  1775 – 76). 

Στιχηράριο  καλόφωνο  ενιαυτού  του  Γερμανού  επισκόπου  Νέων  Πατρών. 

Γραφέας  ο  ιερομόναχος  Γαβριήλ  εκ  κόμης  Αγίου  Λαυρεντίου,  μαθητής  του  Αναστασίου  

Ραψανιώτου. 

Πηγή:  Εμμανουήλ  Γιαννόπουλος,  Η  ψαλτική  Τέχνη,  University  Studio  Press,  Θεσσαλονίκη  

2008,  σελ. 216. 
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πηγή: Τμήμα Χειρογράφων και Ομοιοτύπων της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος. Το χειρόγραφο 

στο οποίο βρίσκεται το μέλος είναι το ΜΠΤ 750 φύλλα 2v έως 3v, Στιχηράριον Γερμανού  

(εξήγηση  Χουρμουζίου) 
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Χφ.  Νάουσας – Ευξείνου  Λέσχης  32,  φ. 1α. 

Στιχηράριο  του  πρωτοψάλτη  Χρυσάφη  του  νέου  (έτ. 1729).  Γραφέας  ο  αναγνώστης  

Αλέξιος.  Πρόκειται  για  το  υπ’ αριθμὸν  10  παλαιό  χειρόγραφο  του  μητροπολιτικού  ναού  

της  Αργυρουπόλεως  του  Πόντου. 

πηγή: Εθνική Βιβλιοθήκη Αργυρούπολης του Πόντου ‘Ο Κυριακίδης’ [Μουσικό εγχειρίδιο : 

Στιχηράριον συν Θεώ αγίω περιέχον τα ιδιόμελα άπαντα του όλου ενιαυτού ... / εκαλλωπίσθη 

παρά Χρυσάνθου (ενν. Χρυσάφη) του νέου και πρωτοψάλτου της μεγάλης 

Εκκλησίας] [HLA-2011-661] 
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Χφ.  Ι.Μ.  Ιβήρων  1099,  φ. 1α,  Στιχηράριο  Παναγιώτου  Χρυσάφου,   

τόμος  Α΄ (έτ.  1680). 

Γραφέας  ο  ιεροδιάκονος  Ακάκιος  Γαλατζιανός  (ιεροδιάκονος  Ιβηρίτης),  μαθητής  

Παναγιώτου  Χρυσάφου  πρωτοψάλτου. 

Πηγή:  Εμμανουὴλ  Γιαννόπουλος,  Η  ψαλτική  Τέχνη,  University  Studio  Press,  Θεσσαλονίκη  

2008,  σελ. 355.  Βλ.,  επίσης,  Γρηγορίου  Θ.  Στάθη,  Τα  χειρόγραφα  Βυζαντινής  Μουσικής,  

Άγιον  Όρος,  τόμος  Δ΄,  Ίδρυμα  Βυζαντινής  Μουσικολογίας,  Αθήναι  2015, σελ. :  265 



182 
 

 



183 
 

 



184 
 

 

πηγή: Τμήμα Χειρογράφων καὶ Ομοιοτύπων της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος. Το χειρόγραφο 

στο οποίο βρίσκεται το μέλος είναι το ΜΠΤ 761 φύλλα 1r έως 2r, Στιχηράριον Χρυσάφη  

(εξήγηση  Χουρμουζίου) 


