
Τὰ Πασαπνοάρια τοῦ Ὄρθρου ὡς καλοφωνικὲς συνθέσεις· 
σκέψεις ποὺ γεννιοῦνται γιὰ τὴν σκοπιμότητα τοῦ καλοφωνικοῦ 

μέλους γενικότερα. 
 

Γρηγόριος Γ. Ἀναστασίου 
 

 
«Ὁ μονοφωνάρης·  [ἦχος] πλ. β΄ Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον  ‑   στίχος, 

ἦχος δ΄ Αἰνεῖτε τὸν Θεόν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ ‑ ὁ αὐτὸς μονοφωνάρης· [ἦχος] 
πλ. β΄ Πᾶσα πνοὴ ‑ ὁ λαὸς ἀπὸ χοροῦ· [ἦχος] πλ. β΄ Αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Εἰθʹ 
οὕτως  ἄρχεται ὁ μονοφωνάρης ἐπὶ ἄμβωνος· ποίημα τοῦ μαΐστορος Ἰωάννου 
Κουκουζέλη·  [ἦχος] πλ.  δ΄ Πᾶσα πνοὴ»  118. Ἡ προηγούμενη ἔνδειξη ἀπὸ τὸν 
σπουδαιότατο  ἁγιορειτικὸ  κώδικα  Κουτλ.  457,  τοῦ  β΄  μισοῦ  τοῦ  ιδ΄  αἰῶνος 
περιγράφει  την  ψαλμώδηση  τοῦ  δευτέρου  σταθεροῦ  προκειμένου  πρὸ  τοῦ 
ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου τῆς ἀκολουθίας τοῦ μοναχικοῦ Ὄρθρου τῶν Κυριακῶν 
καὶ μεγάλων ἑορτῶν, Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Συνίσταται δὲ ἀπὸ τὸ 
ἐφύμνιο  τοῦ  150ου ψαλμοῦ,  τὸ  ὁποῖο πρό‑κεῖται ψαλλόμενο σὲ  στίχους  τοῦ 
148ου  καὶ  τῶν  δύο  ἑπομένων  ψαλμῶν.  Τὸ  μέλος  ποὺ  προκύπτει  ἀπὸ  τὴν 
ψαλμώδησή του κωδικοποιεῖται ἀπὸ τὴν λειτουργικὴ καὶ ψαλτικὴ παράδοση 
μὲ τὸν ὅρο Πασαπνοάριον, προφανῶς προερχόμενον ἀπὸ τὴν ἀρκτικὴ φράση 
τοῦ  ψαλλομένου  Πᾶσα  πνοή.  Πολλές  φορὲς  μάλιστα  ἐξειδικεύεται  ὡς 
Πασανοάριον τοῦ Ὄρθρου ἢ τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου γιὰ νὰ διακρίνεται 
ἀπὸ τὰ πασαπνοάρια τῶν αἴνων  ‑τὴν ψαλμώδηση δηλαδὴ καὶ πρόταξη τοῦ 
ἴδιου  συστήματος  ψαλμικῶν  στίχων  στὰ  στιχηρὰ  ἰδιόμελα  καὶ  προσόμοια 
τῶν αἴνων τῶν ὀρθρινῶν ἀκολουθιῶν. 
Στὶς  ἐνδείξεις  ἀπὸ  τὸν  κώδικα  Κουτλουμουσίου  457,  ποὺ  ἀρχή‑ἀρχή 

ἀναγνώσθηκαν  εἶναι  προφανὴς  ἡ  διμερὴς  παρουσίαση  τῶν  ἐκεῖ 
ἀνθολογημένων  μελῶν.  Κατ’  αυτὴν  στὸ  πρῶτο  μέρος  ἐμφανίζεται  ἡ 
καταγραφὴ  ἑνὸς  διαλόγου  μεταξὺ  μονοφωνάρη  καὶ  λαοῦ  ἀπὸ  χοροῦ  μὲ 
ἀνώνυμες καὶ συντομότερες μελωδίες ἀπὸ τὴν ἐκτενέστερη ἐπανάληψή του 
ἐκ μέρους τοῦ μονοφωνάρη ἐπὶ ἄμβωνος σὲ ἐπώνυμη σύνθεση τοῦ Ἰωάννου 
Κουκουζέλη σὲ ἦχο πλάγιο τοῦ δ΄. Μάλιστα, ἀμέσως μετὰ καὶ ἄλλη πλατειὰ 
σύνθεση  τοῦ  μαΐστορος  Ἰωάννου  Κουκουζέλη  σὲ  ἦχο  πρῶτο  ἀνθολογεῖται 
καὶ  συντομότερη  ἄλλη  κάποιου  Ἀθανασίου  μοναχοῦ.  Ἔτσι,  ἀνάμεσα  στὰ 
πρωτοκάρπια  τῆς  ἐπωνυμίας  ποὺ  πρωτοφανερώνεται  κατὰ  τὸν  ιδ΄  αἰῶνα 
στὴν ψαλτικὴ μελοποιία καταγράφονται καὶ Πασαπνοάρια τοῦ Ὄρθρου. 

                                                
118 Βλ. κώδικα Κουτλουμουσίου 457 (τοῦ β΄ ἡμ. ΙΔ΄ αἰ.), φφ. 69v – 70r. 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Ἔκτοτε,  οἰ  κατὰ  καιροὺς  ἀναδειχθέντες  διδάσκαλοι,  παλαιοὶ  τε  καὶ  νέοι 
ποιητές, ἐντρυφοῦν καὶ σὲ αὐτὸ τὸ εἶδος τῆς μελοποιίας. Προξενεῖ, μάλιστα, 
ἐντύπωση ὅτι μελουργοὶ ὅλων τῶν ἐποχῶν, ὣς τὸν ιθ΄ αἰῶνα, ‑σὲ περιόδους 
κατὰ  τὶς  ὁποῖες  στὰ  περισσότερα  εἴδη  τῆς  μελοποιίας  κατέπαυσαν  τὶς 
ἐκτενεῖς  συνθέσεις‑  καταπιάστηκαν  μὲ  τὸ  μέλος  τῶν  Πασαπνοαρὶων.  Τὸ 
γεγονὸς αὐτὸ καταγράφει ἤδη στὰ τέλη τοῦ  ιζ΄ αἰῶνος, ὁ Κοσμᾶς Μακεδὼν 
μὲ  τὴν  πολὺ  εὔγλωττη  ἔνδειξη  σὲ  ἕνα  ἀπὸ  τὰ  χειρόγραφά  του:  «Ἐντεῦθεν 
ἄρχονται τὰ πασαπνοάρια· εἰσὶ δὲ πολλότατα»119. Τὰ σημαντικότερα ἀπὸ τὰ 
πολλότατα Πασαπνοάρια ἀνὰ αἰῶνα καὶ μελουργὸ ἀναφέρονται κατωτέρω: 
Φαίνεται  ὅτι  ὁ  Ἰωάννης  Κουκουζέλης  εἰσηγεῖται  τὴν  μελοποίηση  τῶν 

Πασαπνοαρίων κατὰ τὸν ιδ΄ αἰῶνα παραδίδοντας δύο συνθέσεις· μιὰ σὲ ἦχο 
πρῶτο, ποὺ ἐνίοτε φέρει  τὸν χαρακτηρισμὸ «ἀναγραμματισμός» καὶ  μία σὲ 
ἦχο  πλ.  δ΄.  Ἀπὸ  τὴν  χορεία  τῶν  μεγάλων  μελουργῶν  ἐκείνης  τῆς  ἐποχῆς 
κανεὶς  ἄλλος  δὲν  ἀσχολήθηκε  μὲ  τὰ  Πασαπνοάρια,  καθὼς  παραδίδεται 
ἀκόμη  μιὰ  σύνθεση  ἀνώνυμη  σὲ  ἦχο  α΄  καὶ  μοναδικὴ  φορὰ  στὸν  κώδικα 
Κουτλ.  457,  φ.  73r,  ἡ  σύνθεση  Ἀθανασίου  μοναχοῦ  μὲ  τὸν  χαρακτηρισμὸ 
«συνοπτικόν».  
Στὴν  πενιχρὴ  παραγωγὴ  τοῦ  ιδ΄  αἰώνα  προσέθεσαν  τὶς  δημιουργίες  τους 

μόνο  δύο  μελουργοὶ  τοῦ  ἑπομένου  ιε΄  αἰῶνος.  Ὁ  Μανουὴλ  Χρυσάφης 
μελοποιεῖ  πρὸς  τὸν  δικῆς  του  σύνθεσης  καλοφωνικὸ  στίχο  ἐγὼ  σήμερον 
γεγένηκά  σε,  σὲ  ἦχο  πλ.  δ΄.  Ἡ  ἐπιλογὴ  τοῦ  μελικοῦ  προτύπου  ἀπὸ  τὸν 
Χρυσάφη  δὲν  εἶναι  τυχαία·  ἀφοῦ  ἡ  ἔμπνευσή  του  τοῦ  ὑπαγόρευσε  νὰ 
ἀναδιατυπώσει  μιὰ  παλιά  του  σύνθεση,  ἡ  συγκεκριμένη  ἀνταποκρινόταν 
στὰ συναισθηματικά, ἀξιολογικὰ καὶ ἱστορικὰ κριτήρια τοῦ μελοποιοῦ, ὅπως 
φανερώνει  ἡ  ἔνδειξη  ποὺ  τὴν  συνοδεύει  στὸν  αὐτόγραφο  κώδικα  Ἰβήρων 
1120, τοῦ ἔτους 1458: (φ. 139r) «Στίχος ποιηθεὶς παρὰ Μανουὴλ λαμπαδαρίου 
τοῦ Χρυσάφη  δι’ ὅρισμοῦ τοῦ μακαρίτου βασιλέως καὶ αὐθέντου ἡμῶν κυροῦ 
Κωνσταντίνου [Παλαιολόγου], [ἦχος] πλ. δ΄ Ἐγὼ σήμερον γεγένηκά σε  (στὴν 
κάτω ὤα σημειώνεται:) σφόδρα μοι δοκεῖ γλυκύτατον». Στὸν ἴδιο ἦχο, πλ. δ΄, 
εἶναι καὶ ἡ σύνθεση τοῦ Μανουὴλ Γαζῆ, ποὺ σὲ ἀρκετὰ ἀπὸ τὰ χειρόγραφα 
ποὺ  τὴν  ἀνθολογοῦν  φέρει  χαρακτηρισμοὺς  ὅπως·  «ἔντεχνον  καὶ 
γλυκύτατον».  Τὸν  απόηχο  τῶν  βυζαντινῶν  συνθέσεων  συνιστοῦν  δύο 
Πασαπνοάρια τοῦ Γεωργίου Ραιδεστηνοῦ πρὸς τὰ τέλη τοῦ ιϚ΄ αἰῶνος, σὲ ἦχο 
πλ. β΄ καὶ βαρύ. Οἱ ἐπιδόσεις τῶν Κρητῶν μελουργῶν κατὰ τὴν περίοδο ἀπὸ 
τὴν Ἅλωση ὣς τὸν ιζ΄ αἰῶνα τῆς ἀποκεντρωμένης ψαλτικῆς δημιουργίας δὲν 
μᾶς ἀπασχολοῦν τώρα ἐδῶ. 
Ἡ ἀναγέννηση τῆς Ψαλτικῆς μελοποιίας κατὰ τὸν ιζ΄ αἰῶνα διαπιστώνεται 

ἐναργέστατα  καὶ  στὴν  μελοποίηση  Πασαπνοαρίων.  Κι  ἂν  ἡ  βυζαντινὴ 
                                                
119 Κώδικας Ἰβήρων 970 (χφ. Κοσμᾶ Μακεδόνος, τοῦ ἔτους 1686), φ. 52r. 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καρποφορία  ἦταν  γλυκυτάτη  ἡ  νέα  συγκομιδὴ  συνθέσεων  σ’  αὐτὴν  τὴν 
περίοδο  ἀναδεικνύεται  πλουσιωτάτη.  Ὁ  Κλήμης  Μυτιληναῖος  μελοποιεῖ 
πασαπνοάρια καὶ στοὺς ὀκτὼ ἤχους, ἀπὸ δύο στὸν πρῶτο καὶ τὸν τρίτο, μὲ 
ἰδιαίτερη  ἐπιμέλεια  καὶ  εὑρηματικότητα,  ὅπως  θὰ  δοῦμε  παρακάτω. 
Ξεχωρίζει,  ὡστόσο,  «τοῦ  αὐτοῦ  ὀκτάηχον,  πάνυ  δύσκολον  καὶ  ὑμνωδικόν» 
(Εἰκόνα  1:  Κώδικας  ΕΒΕ  2796,  αὐτόγραφος,  φ.  20r).  Ὁ  Κοσμᾶς  Μακεδὼν 
ἄφησε κι αὐτὸς Πασαπνοάρια στοὺς ἤχους α΄, β΄, πλ. β΄ βαρὺ καὶ πλ. δ΄, καὶ ὁ 
Χρυσάφης ὁ Νέος σὲ α΄, δ΄, πλ. α΄. Μικρότερη συμβολὴ στὴν διαμόρφωση τοῦ 
ρεπερτορίου τῶν πασαπνοαρίων εἶχαν οἱ: Δαμιανὸς Βατοπεδηνός, Ἀντώνιος 
Οἰκονόμος καὶ Ἀθανάσιος Ἰβηρίτης, οἱ ὁποῖοι κατέλιπαν ἀπὸ μία σύνθεση σὲ 
πλ. β΄, δ΄ καὶ γ΄ ἦχο ἀντίστοιχα, ἐνῶ καὶ ὁ Γερμανὸς Νέων Πατρῶν παρέδωκε 
καλλωπισμὸ  παλαιότερης  συνθέσεως  τοῦ  Γρηγορίου  Σαββαΐτου  σὲ  ἦχο  δ΄. 
Τέλος, ὁ Μπαλάσης ἱερεὺς καὶ Νομοφύλαξ λίγο νωρίτερα καὶ ὁ πληθωρικὸς 
Πέτρος Μπερεκέτης στὴ δύση τοῦ  ιζ΄ αἰῶνος παρέδωκαν πλήρεις κατ’ ἦχον 
σειρὲς Πασαπνοαρίων. 
Ἀπὸ τὴν τρίτη δεκαετία τοῦ ιη΄ αἰῶνος καὶ μέχρι το ἔτος 1769 δεσπόζει στὰ 

ψαλτικὰ  πράγματα  ἡ  φυσιογνωμία  τοῦ  Ἰωάννου  Τραπεζουντίου,  ὡς 
δομεστίκου,  λαμπαδαρίου  καὶ  πρωτοψάλτου  τῆς  ΜΧΕ.  Τοῦτος  ἐκτὸς  τῶν 
ἄλλων  παρέδωκε  καὶ  ἀρκετὲς  συνθέσεις  Πασαπνοαρίων,  ὅλες 
ἐνδιαφέρουσες καὶ καινοτόμες σὲ σχέση μὲ τὶς προηγούμενες, ἀκαινοτόμητες 
σὲ σχέση μὲ τὶς ἑπόμενες καὶ μὲ πλατειὰ διάδοση καὶ ἐπιβολὴ στὸ ψαλτικὸ 
ρεπερτόριο  ἐφεξῆς. Ἀμέσως μετὰ  ὁ Πέτρος Πελοποννήσιος παρέδωκε  τρεῖς 
ἐμμελέστατες  συνθέσεις Πασαπνοαρίων,  δύο  σὲ  ἦχο πλ.  β΄  καὶ  μιὰ  σὲ  ἦχο 
πλ. δ΄. Ἕνα ἐξ αὐτῶν τῶν Πασαπνοαρίων εἶναι τὸ περίφημο βυσσινόγραφο· 
τὸ  γιατὶ  ὀνομάστηκε  ἔτσι  ἐξηγεῖ  ὁ  Γεώργιος Παπαδόπουλος120  ἔχοντας  ἤδη 
διηγηθεῖ  τὰ  πρὸ  τῆς  προσαγωγῆς  τοῦ Πέτρου  σὲ  δίκη  ὅπου  παρίστανε  τὸν 
φρενοβλαβῆ,  ἐπειδὴ προηγουμένως  εἶχε ψάλει  τὸ  «σελὰκ» ἀπὸ μιναρέ.  «Οἱ 
δικασταί,  πιστεύσαντες  ὅτι  παρεφρόνησεν  ὁ  ἡμέτερος  μουσικοδιδάσκαλος 
ἐνέκριναν  νὰ  ὁδηγηθῇ  εἰς  τὸ  ἐν  Ἐγρηκαπου  τότε  εὑρισκόμενον  ἐθνικὸν 
φρενοκομεῖον,  ἔνθα  τὰ  πάντα  ἐχορηγοῦντο  αὐτῷ,  κελεύσει  σουλτανικῇ, 
πλὴν χάρτου καὶ μελάνης. Καὶ  τὴν ἔλλειψιν  ταύτην ἐθεράπευσεν ὁ  εὐφυὴς 
Πέτρος,  διότι  παρὰ  μὲν  τῶν  ἐπισκεψαμένων  αὐτὸν  μαθητῶν  τῆς 
παρακειμένης  σχολῆς  Ἐγρήκαπου  ἐλάμβανε  χάρτην,  ἐκ  δὲ  τῶν 
προσενεχθέντων  αὐτῷ  βυσσίνων  ἐσχημάτισε  μελάνην  καὶ  διὰ  τοῦ  μίσχου 
αὐτῶν ἔγραψε τὸ  εἰς  ἦχον πλάγιον  τοῦ δευτέρου ἀργὸν πασαπνοάριον τοῦ 
ὄρθρου, τὸ καὶ β υ σ σ ι ν όγ ραφον  καλούμενον». Ἀλλὰ καὶ τὸ σὲ ἦχο πλ. δ΄ 
Πασαπνοάριο  τοῦ Πέτρου  ἔχει  τὴν  ἱστορία  του·  σὲ  κώδικα  ποὺ  προέρχεται 

                                                
120 Ἱστορικὴ ἐπισκόπησις τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς ἀπὸ τῶν ἀποστολικῶν 
χρόνων μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς (1‑1900 μ.Χ.), Ἀθῆναι 1904 (= Κατερίνη 1990), σ. 187. 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ἀπὸ  τὴν  βιβλιοθήκη  τοῦ  ἀειμνήστου  Χαλκιδέου  πρωτοψάλτου  Εὐστρατίου 
Πολιτάκη καὶ κατέχει σήμερα  ὁ  ἐπίσης Χαλκιδέος  ἰατρὸς  Γεώργιος Μόσχος 
περιέχεται  στὸ φ.  87r  ἡ  ἀκόλουθη πολὺ  ἐνδιαφέρουσα  ἔνδειξη:  «Τοῦ αὐτοῦ 
[Πέτρου Λαμπαδαρίου],  συντεθὲν  ἐν  τῇ  ἀσθενείᾳ  αὐτοῦ·  ἦχος  πλ.  δ΄ Πᾶσα 
πνοή (Εἰκόνα 2: Κώδικας Γεωργίου Μόσχου, χφ. Κυριακοῦ Τραπεζουντίου τοῦ 
1782,  φ.  87r).  Ἡ  πληροφορία  κρίνεται  μᾶλλον  ἀσφαλὴς  δεδομένου  ὅτι 
περιέχεται σὲ χειρόγραφο ἐπωνύμου γραφέως, τοῦ Κυριακοῦ Τραπεζουντίου, 
ποὺ γράφει λίγα μόλις χρόνια μετὰ τὸν θάνατο τοῦ Πέτρου, στὰ 1782. Τέλος, 
ὁ Μελέτιος Σιναΐτης παραδίδει σύνθεση σὲ ἦχο πλάγιο α΄καὶ λίγο ἀργότερα 
ἐπισφραγίζουν  τὴν  ἱστορία  τῆς  μελοποιήσεως  τοῦ  Πασαπνοαρίου  τοῦ 
Ὄρθρου,  στὸ  α΄  μιςὸ  ἤδη  τοῦ  ιθ΄  αἰῶνος,  ὁ  Πέτρος  Ἐφέσιος  καὶ  ὁ  Ἰωάσαφ 
Διονυσιάτης μὲ ἀντίστοιχες συνθέσεις σὲ ἦχο γ΄ καὶ βαρύ. 
Ὅσες  συνθέσεις  ἀναφέρθηκαν  παραπάνω  εἶναι  ὅσες  παραδίδει  ἡ  γραπτὴ 
χειρόγραφη καὶ  ἔντυπη παράδοση τῆς Ψαλτικῆς μὲ σχετικὴ συχνότητα καὶ 
συνέπεια.  Τὸ  πόσο  συχνὰ  καὶ  ποῦ  ἀνθολογοῦνται,  τὸ  ἂν  καὶ  ἀπὸ  ποιούς 
ἐξηγοῦνται καὶ γενικῶς ὅ,τι ἀφορᾶ τὴ διάδοση καὶ ἐπιβολή τους παρουσιάζει 
ἐνδεικτικὰ ὁ ἀκόλουθος πίνακας:  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΑ ΑΙΩΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΟΥΡΓΟ 

ΚΑΙ ΑΝΘΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΣΑΠΝΟΑΡΙΩΝ 
 

Μελουργός Ἦχος/ Ἐπίθετο Ἀνθολόγηση 
ΙΔ΄ ΑΙΩΝΑΣ 

πλ. δ΄ 

Κουτλ. 457, 70r/ Ἰβήρων 974, 62v/ Κωνστ. 
86, 127r/ Ἰβήρων 1120, 392r/ Ἰβήρων 985, 
39r/ Σταυρ. 163, 170r (Γαζῆ;)/ Ἰβήρων 970, 

64r (Γαζῆ γ;)/ Λειμ. 285, 73v 
β΄ Λειμ. 285, 72v Ἰωάννης 

Κουκουζέλης 

α΄/ ἀναγραμματισμός 

Κουτλ. 457, 71v/ Κουτλ. 399, 73v/ Ἰβήρων 
974, 64r/ Κωνστ. 86, 128r/ Ἰβήρων 1120, 
390r/ Ἰβήρων 985, 40r/ Κουτλ. 395, 81r/ 
Γρηγ. 5, 137r/ Δοχ. 324, 60v/ Λειμ. 282, 

143r 
Ἀθανάσιος μοναχός α΄/ συνοπτικόν Κουτλ. 457, 73r 

Ἀνώνυμον α΄/ Παλαιόν 
Ἰβήρων 1120, 388v/ Κουτλ. 399,  / Ἰβήρων 

984, 116r/ Κουτλ. 445, 39r 
ΙΕ΄ ΑΙΩΝΑΣ 

Μανουὴλ Γαζῆς πλ. δ΄ 

Ξεν. 128, 97r/ Παντ. 1008, 88r/ Γρηγ. 5, 
140r/ Γρηγ. 32, 52v/ Ξηρ. 313, 13r/ Ξηρ. 
320, 63r/ Ξηρ. 323, 67r/ Ξεν. 105, 23v 

(ἐξήγηση Πέτρου Πελοποννησίου)/ Ξεν 
153, 67r/ Ἁγ. Παύλου 132, 261r/ Λειμ. 230, 
212r/ Παντ. 906, 138r (ἐξήγηση Πέτρου 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Βυζαντίου)/ Λειμ. 284, 31r/ Ἀνανιάδου 3, 
182v (ἐξήγηση Πέτρου Πελοποννησίου)/ 

Ξεν. 172, 171r (ἐξήγηςη Θεοφάνους 
Παντοκρατορηνοῦ) 

Μανουὴλ Χρυσάφης 
πλ. δ΄ ( πρὸς τὸ ἐγὼ 
σήμερον γεγένηκά σε) 

Ἰβήρων 1120, 393r/ Γρηγ. 5, 138r/ 

ΙΣΤ΄ ΑΙΩΝΑΣ 

πλ. β΄ 
Φιλ. 133, 189r/ Ἰβήρων 970, 62r/ Ἁγ. 

Παύλου 132, 248κ.ἑξ./ Λειμ. 8, 98r/ Λειμ. 
238, 174v/ Ξεν. 106, 23r/ 

Γεώργιος 
Ραιδεςτηνὸς 

Βαρύς Ἁγ. Παύλου 132, 254κ.ἑξ./ Merlier 12, 76r/ 
ΙΖ΄ ΑΙΩΝΑΣ 

α΄ 
Φιλ. 133, 180r/ Ἰβήρων 970, 52v/Ἁγ. 

Παύλου 132, 200κ.ἑξ./ 
α΄, ὀκτάηχον 
ὑμνωδικόν 

Λειμ. 230, 298v/ 

β΄ 
Φιλ. 133, 18;/ Ἰβήρων 970, 55r/ Ἅγ. 
Παύλου 132, 213r/ Ξεν. 106, 20r/ 

γ΄ 1 
Φιλ. 133, 18;/ Ἰβήρων 970, 56r/ Ἁγ. 

Παύλου 13, 218 κ.ἑξ./ Λειμ. 238, 101v/ 
γ΄ 2 Φιλ. 133, 18;/ Λειμ. 238, 160v/ 

δ΄ 
Φιλ. 133, 18;/Ἰβήρων 970, 59v/ Ἁγ. 

Παύλου 132, 226 κ.ἑξ./ 
πλ. α΄ Ἁγ. Παύλου 132, 240;/ 
πλ. β΄ Ἁγ. Παύλου 132, 248 κ.ἑξ./ 

Βαρύς 
Σταυρ. 165, 168v/ Ἰβήρων 970, 62v/ Ἁγ. 

Παύλου 132, 254/ 

Κλήμης Λέσβιος 

πλ. δ΄ Ἁγ. Παύλου 132, 261/ 

α΄ 
Σταυρ. 165, 159r/ Ἰβήρων 970, 53v/ Λειμ. 

238, 159v/ Ἀνανιάδου 5, 21r/ 

β΄ 
Σταυρ. 165, 160r/ Ἰβήρων 970, 54r/ 

Ἀνανιάδου 5, 21 κ.ἑξ./ 
πλ. α΄ Ἁγ. Παύλου 132, 240 κ.ἑξ./ 
Βαρύς Ἰβήρων 970, 63v/ 

Κοσμᾶς Μακεδών 

πλ. δ΄ 
Ἰβήρων 970, 64v/ Ἁγ. Παύλου 132, 261 

κ.ἑξ./ 
Δαμιανὸς 

Βατοπεδινὸς 
πλ. β΄, καλλώπισμα Ἁγ. Παύλου 132, 248κ.ἑξ./ Λειμ. 459, 159r/ 

Μπαλάσιος ἱερεύς πλήρης σειρά 

Σταυρ. 165, 171r/ Ξηρ. 313, 131r/ (γ΄) Ξηρ. 
320, 63v/ (α΄,β΄, γ΄, πλ. β΄, βαρύς) Ξηρ. 
323, 67r/ (πλ. β΄, βαρύς) Ξηρ. 368, 220v/ 

(πλ. α΄) Ξεν. 153, 67κ.ἑξ./ (α΄, β΄, γ΄) Παντ. 
927, 65v (πλ. α΄, πλ. β΄, βαρύς) 69r/ Ἁγ. 
Παύλου 92, 238κ.ἑξ./ Ἁγ. Παύλου 132, 

200‑68/ (α΄) Λειμ. 238, 170r/ 
Γερμανὸς Ν. Πατρῶν δ (δ΄) Παντ. 327, 68r/ (δ΄, πλ. β΄) Ἁγ. 



Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 129 

Παύλου 98, 238 κ.ἑξ./ Ἁγ. Παύλου 132, 
226 κ.ἑξ./ 

Γρηγόριος Σαββαΐτης 
δ΄, καλλωπισμὸς τοῦ 

Γερμανοῦ 
Σταυρ. 165, 162v/ Ἰβήρων 970, 57r/ Ἁγ. 
Παύλου 132, 226 κ.ἑξ./ Merlier 12, 72v/ 

δ΄ 

Φιλ. 133, 190v/ Σταυρ. 165, 165r/ Ἰβήρων 
970, 58v/ Ξεν. 128, 95r/ Παντ. 208, 84v/ 
Δοχ. 324, 6;;/ Ξηρ. 320, 63 κ.ἑξ./ Ἁγ. 

Παύλου 98, 238 κ.ἑξ./ Ἁγ. Παύλου 132, 
226 κ.ἑξ./ 

πλ. α΄ 
Φιλ. 133, 195r/ Σταυρ. 165, 166v/ Ἰβήρων 
970, 60v/ Παντ. 967, 314v/ Παντ. 1008, 82r/ 
Δοχ. 324, 6;/ Ἁγ. Παύλου 98, 238 κ.ἑξ./ 

Χρυσάφης ὁ Νέος 

α΄ 
Ξεν. 128, 93r/ Ξηρ. 320, 63v/ Παντ. 927, 

64v/ Λειμ. 230, 210v/ 
Ἀντώνιος οἰκονόμος 

(ἱερεύς) 
δ΄ Ἁγ. Παύλου 132, 226κ.ἑξ./ Λειμ. 459, 511v 

Ἀθανάσιος 
ἱερομόναχος ἰβηρίτης 

γ΄ 
Σταυρ. 165, 162r/ Ἰβήρων 970, 56r/ Ἁγ. 
Παύλου 132, 318 κ.ἑξ./ Λειμ. 238, 179v/ 

Πέτρος Μπερεκέτης πλήρης σειρά 

Ξηρ. 313, 151r/ Ξηρ. 323, 74r/ (β΄, γ΄) Ξηρ. 
368, 217r/ (δ΄) Ξεν. 153, 72v/ Ἁγ. Παύλου 
98, 238κ.ἑξ./ Ἁγ. Παύλου 132, 200‑68/ 

Λειμ. 459, 506v‑515r/ 
ΙΗ΄ ΑΙΩΝΑΣ 

α΄ ‑μεγάλο 
Ξηρ. 368, 206r/ Ξεν. 105, 70v/ Ξεν. 140, 
59r/ Λειμ. 248, 279/ Ξηρ. 288, 78r/ Ξηρ. 
412, 1r/ Δοχ. 341, 146r/ Ξεν. 172, 157r/ 

α΄   

α΄ 
Ξηρ. 368, 206κ.ἑξ./ Ξεν. 105, 70 κ.ἑξ./ 

Merlier 8, 143r/ Λειμ. 248, 287/ Ξηρ. 288, 
78 κ.ἑξ./ Δοχ. 341, 146 κ.ἑξ./ 

β΄  Λειμ. 248, 282/ Ξηρ. 288, 78 κ.ἑξ./ 

δ΄ 
Ξηρ. 368, 206κ.ἑξ./ Ξεν. 105, 70κ.ἑξ./ Ξεν. 
140, 59κ.ἑξ./ Λειμ. 341, 72r/ Ξηρ. 288, 

78κ.ἑξ./ Δοχ. 341, 146 κ.ἑξ./ Ξεν. 172, 157r/ 

Ἰωάννης 
Πρωτοψάλτης 

Βαρύς 
Ξεν. 140, 59κ.ἑξ./ Λειμ. 341, 73v/ Ξηρ. 288, 
78 κ.ἑξ./ Δοχ. 341, 153r/ Ξεν. 148, 49r/ Ξεν. 

172, 167v/ 

Μελέτιος Σιναΐτης  πλ. α΄  Λειμ. 341, 82r/ Παντ. 906, 131r/  
ΙΘ΄ ΑΙΩΝΑΣ 

Πλ. β΄ 

Ξηρ. 368, 378r/ Ξεν. 105, 86r/ Merlier 6, 
74r/ Λειμ. 341, 77v/ Ξηρ. 412, 8v/ Δοχ. 341, 
151r/ Ξεν. 148, 45v/ Ξεν. 172, 163v/ Παντ. 

906, 132v/ 
Πέτρος 

Πελοποννήσιος 

πλ. δ΄ 
Ξηρ. 368, 378 κ.ἑξ./ Ξεν. 105, 86 κ.ἑξ./ 
Λειμ. 248, 286 κ.ἑξ./ Ξηρ. 412, 12v/ Ξεν. 

148, 51v/ 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Πέτρος Ἐφέσιος  γ΄  Ξηρ. 412, 3v/ 
Ἰωάσαφ Διονυσιάτης  Βαρύς  Διον. 767, 173 κ.ἑξ./ 
 
 Ἀξιοπαρατήρητο  εἶναι  ἐν  προκειμένῳ  ὅτι  οἱ  περισσότεροι  κώδικες  ποὺ 

γράφονται πρὸς  τὰ  τέλη τοῦ  ιη΄ καὶ στὶς ἀρχὲς  τοῦ  ιθ΄ αἰῶνος ἀνθολογοῦν 
μόνο  τὶς  συνθέσεις  τῆς  ἐποχῆς  τους,  δηλαδὴ  κυρίως  τοῦ  Ἰωάννου 
Τραπεζουντίου  καὶ  Πέτρου  Πελοποννησίου,  δίχως  νὰ  περιλαμβάνουν  τὶς 
λίγο παλαιότερες, ἐνῶ, πολλοὶ κώδικες γραμμένοι στὰ μέσα περίπου τοῦ ιη΄ 
αἰῶνος  περιέχουν  στὴν  ὕλη  τους  σχεδὸν  ὁλόκληρη  τὴν  μέχρι  ἐκείνη  τὴν 
ἐποχὴ μελοποιητικὴ παραγωγὴ τῶν Πασαπνοαρίων.  
 
Μιλώντας, ὡστόσο, γιὰ τὰ Πασαπνοάρια τοῦ Ὄρθρου ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς 

μελοποιίας  πρέπει  νὰ  ἐπισημανθεῖ  ὅτι  πρόκειται  ἀναμφίβολα  γιὰ 
καλοφωνικὲς  συνθέσεις.  Ἀναγνωρίζονται,  λοιπόν,  σὲ  αὐτὲς  καὶ  τὰ  τρία  ἐκ 
τῶν ὧν οὐκ ἄνευ γνωριστικὰ στοιχεῖα τῆς Καλοφωνίας, κατὰ τὴν διατύπωση 
τοῦ  καθηγητῆ  Γρ. Θ. Στάθη,  δηλαδή·  ἀνακατάστρωση  τοῦ ψαλμικοῦ  κειμέ‑
νου, πλατὺ μέλος, ἐπιβολὴ κρατημάτων. Ἔχοντας τοῦτο κατὰ νοῦ ἀπομένει 
νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸ μέλος καὶ τὴ μορφὴ αὐτῶν τῶν συνθέσεων κατὰ τὶς 
ἀκόλουθες  συνιστῶσες  τους:  α)  χρήση  τοῦ  ψαλμικοῦ  κειμένου,  β)  μελικὴ 
μεταχείρηση, γ) μορφολογικὸς τύπος. 
Α) Ὁ  τελευταῖος  6ος  στίχος  τοῦ  150ου  ψαλμοῦ,  ὁριζόμενος  καὶ  ὡς  ἐφύμνιο 

αὐτοῦ,  Πᾶσα  πνοὴ  αἰνεσάτω  τὸν  Κύριον,  ἀποτελεῖ  τὸ  σταθερὸ  καὶ  βασικὸ 
στοιχεῖο  τοῦ  κειμένου  ὅλων  τῶν  καλοφωνικῶν  συνθέσεων  τῶν 
Πασαπνοαρίων.  Πέραν  τούτου  ὁ  μελουργὸς  ἔχει  τὴν  εὐχέρεια  νὰ  διαλέξει 
στίχους  ἢ  ἀποσπάσματα  στίχων  ἀπὸ  τὸν  ἴδιο  ψαλμὸ  καὶ  τοὺς  δύο 
προηγουμένους  του,  148ο  καὶ  149ο,  γιὰ  νὰ  συμπληρώσει  ἕνα  τῆς  ἀρεσκείας 
του  καὶ  τῆς  ἐπιθυμητῆς  ἀπὸ  αὐτὸν  ἐκτάσεως  κείμενο.  Ἡ  ἁπλούστερη  καὶ 
ἀρκετὰ  συνήθης  κατάστρωση  τοῦ  ψαλμικοῦ  κειμένου  τῶν  Πασαπνοαρίων 
εἶναι ἡ ἀκόλουθη: 

Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον· αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ 
Αἰνεῖτε αὐτὸν πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ. πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον 

....κράτημα... πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. 
Βέβαια,  τὸ  κείμενο  τὶς  περισσότερες  φορὲς  ἐμπλουτίζεται  καὶ  ἀπὸ  ἄλλους 
στίχους ὁλόκληρους ἢ λέξεις ἐξ αὐτῶν, ποὺ ἁρμοδίως συντάσσονται ἀπὸ τὸν 
μελουργό,  καὶ  σὲ  πολλές  περιπτώσεις  «ἀναγραμματίζονται»  ἢ 
ἐπαναλαμβάνονται, πρᾶγμα ποὺ ὁδηγεῖ στὸ νά ἔχει σχεδὸν κάθε σύνθεση τὸ 
δικό  της  ἰδιαίτερο  κείμενο.  Τὸ  πρωτοδίδαξε,  ἐξάλλου,  ὁ  Ἰωάννης 
Κουκουζέλης  στὴν  σύνθεσή  του  σὲ  α΄  ἦχο,  ποὺ  χαρακτηρίζεται 
ἀναγραμματισμός. Ἰδοὺ πῶς: 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Πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύ ‑τὸν Κύριον, πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον, 
αἰνεσάτω τὸν Κύ‑τὸν Κύριον, αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτῶν 
πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτοῦ, βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ πάντες λαοὶ αἰνεσάτωσαν τὸ 
ὄνομα, τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον Κυρίου, αἰνεσάτωσαν αὐτῷ ἐν τυμπάνῳ καὶ χορῷ, 
αἰνεσάτωσαν αὐτῷ ἐν ψαλτηρίῳ, ἐν ψαλτηρίῳ καὶ κιθάρα, ἐν κυμβάλοις 
εὐήχοις, ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ· πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν 
Κύριον....κράτημα...αἰνεσάτω πνοή, πᾶσα πνοὴ τὸν Κύριον. 
Ἕνα βῆμα παραπέρα στὴν ἐπεξεργασία τοῦ κειμένου προχωρᾶ ὁ Κλήμης 

Μυτιληναῖος. Εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ ἐπεισάγει στὸ ψαλμικὸ κείμενο δικούς του, 
ἐλεύθερους στίχους. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο ἐπιμελεῖται ὅλα τὰ Πασαπνοάριά 
του, ἀλλά στὸ «ὀκτάηχο ὑμνωδικὸ» διαπιστώνει κανεὶς αὐτὴν τὴν μέθοδο 
ὅσο σὲ καμμία ἄλλη σύνθεση, οὔτε τοῦ ἰδίου121. Ἰδοὺ πὼς διαμορφώνεται τὸ 
κείμενο τῆς συνθέσεως (μὲ ἔντονα στοιχεῖα ἐπισημαίνονται οἱ λέξεις ποὺ 
ἀπαντοῦν καὶ στοὺς ψαλμούς): 
 
Πᾶσα πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω αἰνεσάτω τὸν Κύ –τὸν Κύριον, αἰνεσάτω πᾶσα 

πνοὴ πᾶσα τὸν Κύριον, αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ τῶν οὐρανῶν, αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν 
τοῖς ὑψίστοις, ἄγγελοι, ἀρχάγγελοι, δυνάμεις καὶ ἐξουσίαι, θρόνοι κυριο –
κυριότητες, τὰ πολυόμματα Χερουβὶμ καὶ τὰ ἐξαπτέρυγα Σεραφίμ, 
αἰνεῖτεεὐλογεῖτε καὶ δοξολογεῖτε, δοξολογεῖτε ἐν ἄσμασι τρισαγίοις 
ἀκαταπαύστως τὸν ἐπουράνιον καὶ πανύψιστον, τρισυπόστατον Κύριον καὶ 
Θεὸν Σαββαώθ· αἰνεῖτε αὐτὸν ἥλιος καὶ σςλήνη, αἰνεῖτε αὐτὸν πάντα τὰ ἄστρα, 
τὰ ἄστρα καὶ τὸ φῶς καὶ πετεινὰ πτερωτά, αἰνεῖτε αὐτὸν ὄρη καὶ βουνοὶ καὶ 
πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς, βασιλεῖς καὶ κριταί, ἄρχοντες, λαοί, φυλαὶ καὶ γλῶσσαι, 
αἰνεσάτωσαν, αἰνεσάτωσαν τὸ ὄνομα, τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον Κυρίου, νεανίσκοι, 
νεανίσκοι καὶ παρθένοι καὶ παρθένοι, πρεσβύτεροι μετὰ νεωτέρων (ανες) 
ἱερεῖς καὶ λευίται, ὅσιοι καὶ ταπεινοὶ τῇ καρδίᾳ (αγια) αἰνεῖτε αὐτὸν θάλασσαι 
καὶ πᾶσαι ἄβυσσοι καὶ πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον, αἰνεσάτωσαν αὐτῷ ἐν 
τυμπάνῳ καὶ χορῷ, ἐν χορδαῖς καὶ ὀργάνῳ, ἐν ψαλτηρίῳ δεκαχό –δεκαχόρδῳ ‑
πάλιν‑ ἐν ψαλτηρίῳ δεκαχόρδῳ αἰνεσάτω,  αἰνεσάτω πνοὴ πᾶσα τὸ ὄνομα 
(νεαγιε) τὸ ἅγιον Κυρίου, ἐν κυμβάλοις εὐήχοις καὶ ἐν σάλπιγγι, ἐν σάλπιγγι 
ἀσμάτων, ἀσμάτω –‘ασμάτων θεοτερπνῶν καὶ ἐν κιθάρᾳ (λεγετος) 
μουσουργικῇ καὶ εὐήχῳ καὶ ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ, πᾶσα πνοὴ 
αἰνεσάχαχατω τὸν Κύρι –τὸν Κύριον....κράτημα... αἰνεσάτω πνοὴ πᾶσα, ἐν 
κυμβάλοις εὐήχοις, ἐν κυμβάλοις ἀλαλαγμοῦ, αἰνεσάτω πνοὴ πᾶσα τὸν 
Κύριον. 

                                                
121 Πάντως καὶ στὸν πλ. δ΄ἦχο ὁ Κλήμης δημιουργεῖ ἕνα σχεδὸν παραληρηματικὸ κείμενο, 
ὅπου ἡ γλωσσικὴ σύνταξη ὑποσκελίζεται ἀπὸ τὸν ἐνθουσιαστικὸ χαρακτῆρα τοῦ 
προκύπτοντος κειμένου.  



Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 132 

 
Παρατηροῦμε πάντως, ὅτι, ὅση τόλμη κι ἂν διαθέτουν οἱ μελοποιοὶ ὡς πρὸς 

τὴν  ἐπεξεργασία  τοῦ  ψαλμικοῦ  κειμένου,  διατηροῦν  σὲ  ὅλες  τὶς  συνθέσεις 
κάποια σταθερὰ χαρακτηριστικά: 
 Ἀρχίζουν πάντοτε μὲ τὸν στίχο πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον τοῦ ὁποίου 
ποτὲ  δὲν  ἀλλάζουν  τὴν  σειρὰ  τῶν  λέξεων  στὴν  ἀρχή·  μόνο  ἴσως 
ἐπαναλαμβάνουν κάποιες σὲ ἐξεζητημένες περιπτώσεις. 
 Διατηροῦν  πάντοτε  κάποια  ἀτόφια  στοιχεῖα  τοῦ  ψαλμικοῦ  κειμένου, 
ἀκόμη κι ἂν προσθέτουν δικούς τους ἐλεύθερους στίχους. 
 Κατακλείουν τὴν ἐπιλογὴ στίχων ἀπὸ τοὺς προσφερόμενους ψαλμοὺς καὶ 
τοὺς δικούς τους, πάλι μὲ τὸν στίχο πᾶσα πνοὴ αἰνεσάτω τὸν Κύριον. Ὁ στίχος 
ἐμφανίζεται ὡς ἔχει καὶ σπανιότατα ἀναγραμματίζεται, αἰνεσάτω πνοὴ πᾶσα 
τὸν Κύριον. 
 Μετὰ  τὸ  ἐπιβαλλόμενο  κράτημα  ἡ  ὅλη  σύνθεση  κατακλείεται  μὲ  τὸν 
ἀρχικὸ στίχο, αὐτούσιο ἢ ἀναγραμματισμένο καὶ κάποιες λίγες φορὲς μόνο 
μὲ τὶς λέξεις τὸν Κύριον. 
Ὡστόσο,  ὑπάρχει  ἕνας  μελοποιὸς  ποὺ  δὲν  διατήρησε  στὶς  συνθέσεις  του 

ὅλα  τὰ  παραπάνω.  Ὁ  Ἰωάννης  Τραπεζούντιος  μελοποιεῖ  τὸν  βασικὸ  στίχο 
μόνο μιὰ φορὰ στὴν ἀρχή, καὶ ὅπου οἱ ἄλλοι  τὸν ἐπαναλαμβάνουν ἐκεῖνος 
χρησιμοποεῖ τὴν φράση αἰνεσάτω τὸν Κύριον ἢ τίποτα. Ὅσο γιὰ τὸ ὑπόλοιπο 
κείμενο,  σὲ  ὅλες  σχεδὸν  τὶς  περιπτώσεις  εἶναι  ἐξ  ὁλοκλήρου  δικό  του  καὶ 
ἀποτελεῖται ἀπὸ στίχους ποὺ σχολιάζουν ἀφαιρετικὰ τοὺς ψαλμούς, ὅπως οἱ 
ἀκόλουθοι: 
Αἰνεῖτε αὐτὸν οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν, ἡ θάλασσα καὶ πᾶσα κτίσις αἰνεσάτω 

τὸν Κύριον. [α΄, μέγιστον] 
Αἰνεῖτε αὐτὸν πάντα τὰ ἐν οὐρανῷ καὶ τὰ ἐν τῇ γῇ ὡς ποιητὴν ἁπάντων122.[α΄1] 
Αἰνεῖτε αὐτὸν ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι, ἀκαταπαύστως αὐτῷ ἄσατε. [α΄ 2] 

Αἰνεῖτε αὐτὸν ἐν φόβῳ καὶ τρόμῳ, ἄσατε τὸν Κύριον. [β΄123] 
Αἰνεῖτε αὐτὸν τάξις τῶν Ἀγγέλων καὶ γένος τῶν ἀνθρώπων αἰνεσάτω τὸν 

Κύριον. [δ΄] 
 

B) Ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς μελοποιίας τὰ Πασαπνοάρια ἀνήκουν στὸ παπαδικὸ 
γένος  «οἷον  εὑρίσκεται  εἰς  τὰ  Κοινωνικὰ  καὶ  Χερουβικά»,  κατὰ  τὴν 
διατύπωση τοῦ Χρυσάνθου124. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ βασικὸ δομικὸ ὑλικὸ τοῦ 
μέλους  τους ἀποτελοῦν  οἱ  παπαδικὲς  θέσεις,  ὄπως  τῆς παρακλητικῆς  στὴν 
                                                
122 Τὸ ἴδιο κείμενο χρησιμοποιεῖ καὶ ὁ Πέτρος στὴ σύνθεση τοῦ πλ.  δ΄ ἤχου. 
123 Μπόρει εὔκολα νὰ μαντέψει κανεὶς τὴν ἐκμετάλλευση τοῦ χρώματος τοῦ β΄ ἤχου γιὰ τὶς 
ἔννοιες φόβος καὶ τρόμος. 
124 Χρυσάνθου Μαδυτινοῦ, Θεωρητικὸν Μέγα τῆς Μουσικῆς, ἐν Τεργέστῃ 1832, σσ. 178‑79, §     
400‑402 & 404. 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ἀρχὴ ἢ  σὲ ἄλλο σημεῖο  τῆς  συνθέσεως,  τοῦ παρακαλέσματος  ἢ  τοῦ  ἑτέρου 
παρακαλέσματος, τοῦ ἀντικενωκυλίσματος, τοῦ τρομικοῦ ἢ ἐκστρεπτοῦ καὶ 
τοῦ  λυγίσματος  σὲ  διάφορους  σχηματισμοὺς  ποὺ  ἀπαντοῦν  συχνὰ  στὸ 
παπαδικὸ γένος μελοποιίας, ποὺ χρησιμοποιοῦνται εὐλαβικὰ καὶ διαχρονικὰ 
ἀπὸ  ὅλους  τοὺς  μελοποιοὺς  καὶ  συντίθενται  ἁρμοδίως  κατὰ  τὰ 
παραγγέλματα  τῆς  Τέχνης.  Ἐντοπίζουμε  ἐν  προκειμένῳ  ὁρισμένες  ἀπὸ 
αὐτὲς τὶς θέσεις κοινὲς σὲ ὁμόηχες συνθέσεις τῶν Ἰωάννου Κουκουζέλη καὶ  
Ἰωάννου  Τραπεζουντίου,  τῶν  ὁποίων  ἡ  χρονικὴ  ἀπόσταση  μετρεῖται  σὲ 
περίπου  τέσσερεις  αἰῶνες  (Εἰκόνα  3α  –  β:  Ἐνδεικτικὰ  ἀποσπάσματα  ἀπὸ 
συνθέσεις τοῦ Κουκουζέλη καὶ Τραπεζουντίου). 
Ἀξιοσημείωτη  εἶναι  μάλιστα  ἡ  κατὰ  τὸν  ἴδιο  τρόπο  καὶ  μὲ  τὸ  ἴδιο  μελικὸ 

περιεχόμενο  ἐναρκτήρια  θέση  τῆς  παρακλητικῆς  ποὺ  χρησιμοποιεῖται 
διαχρονικὰ  ἀπὸ  ὅλους  τοὺς  μελουργοὺς  τοῦ  παπαδικοῦ  γένους  στὸ 
μεγαλύτερο  πλῆθος  τῶν  συνθέσεών  τους  καὶ  σὲ  ὅλους  τοὺς  ἤχους.  Αὐτὴ 
ὁρίζει ὅπως φαίνεται μιὰ μελισματικὴ ἔναρξη, ἕνα εἰσαγωγικὸ μέλος, καθὼς 
ὁ  Ἀπόστολος  Κώνστας  ἐπεξηγεῖ  ὅτι  «ἐὰν  ἡ  παρακλητικὴ  παίξῃ  μὲ  ἀργοῦ 
δρόμου,  τότε λέγεται  τουρκιστὶ  ταξίμ, ἤγουν μεγάλη παρακλητική»125. Στὴν 
περίπτωση  τῶν Πασαπνοαρίων ἀπὸ  τὶς περίπου πενήντα  ἐντοπισθεῖσες  σὲ 
δύο  ἀντιπροσωπευτικοὺς  κώδικες126  βυζαντινὲς  καὶ  μεταβυζαντινὲς 
συνθέσεις  σχεδὸν  οἱ  μιςὲς  ἀρχίζουν  μὲ  τὴν  ἐναρκτήρια  θέση  τῆς 
παρακλητικῆς.  
Πάντως ἂν θὰ ἔπρεπε νὰ ἐπισημάνουμε κάποια διαφορὰ στὴν ἐξέλιξη τῆς 

μελοποιίας,  αὐτὴ  δὲν  βρίσκεται  στὶς  θέσεις,  ἀλλὰ  στὸν  τρόπο  συναρμογῆς 
τους. Οἱ λιγοστὲς βυζαντινὲς  συνθέσεις, συνήθως,  ἐκθέτουν μὲ  ἐπανάληψη 
καὶ παλιλλογία τὶς θέσεις ποὺ περιέχουν. Οἱ συνθέτες τοῦ  ιδ΄ καὶ  ιε΄ αἰώνα 
χρησιμοποιοῦν  ἐκτενεῖς  ἀλληλουχίες  θέσεων  κατ’  ἐπανάληψη  στὸ  πλαίσιο 
μιᾶς συνθέσεως. Τοῦτο σὺν τῷ χρόνῳ ἀλλάζει καὶ τὸ αἰσθητικὸ ἀποτέλεσμα 
ἀναζητεῖται  μέσῳ  τοῦ  ἐντυπωσιασμοῦ  καὶ  τῆς  πρωτοτυπίας,  τὰ  ὁποῖα 
προφανῶς ἀντιστρατεύονται ‑ὡς μελοποιητικὲς τεχνικές‑ ἡ ἐπανάληψη καὶ ἡ 
παλιλλογία,  ἐνῶ  ὑπηρετοῦν  ἡ  μεταβολὴ  καὶ  ἡ  μίμηση  πρὸς  τὰ  νοούμενα, 
πρᾶγμα ποὺ βεβαίως δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ κανόνας ἀλλὰ διαπιστώνεται 
ὡς γενικότερη τάση τῶν μελοποιῶν. 
 
Γ)  Ἀποφεύγοντας,  ὡστόσο,  τὴν  σχολαστικὴ  μακρολογία  γιὰ  τὶς  θέσεις 

ἀπομένει  νὰ  διακριβώσουμε  τὴν  ἐπαγωγὴ  ἀπὸ  τὰ  δομικὰ  μέρη  στὸ  γενικὸ 

                                                
125 Πρβλ. Γρ. Θ. Στάθη, Ἡ ἐξήγησις τῆς παλαιᾶς βυζαντινῆς σημειογραφίας, Ἀθῆναι 1998(4), σ. 
66. 
126 ΕΒΕ 2839 καὶ Μόσχου, ἀπ’ ὄπου ἀντλοῦμε τὸ ἐποπτικὸ ὑλικὸ γιὰ τὴν τεκμηρίωση τῆς 
παρούσης ἐργασίας. 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σχέδιο  τῶν  ὑπὸ  ἐξέταση  συνθέσεων.  Ὡς  γνωστὸν  τὰ  ἐπιβαλλόμενα 
κρατήματα σὲ μιὰ  σύνθεση  ὁρίζουν  τὰ μέρη  τῆς  συνθέσεως αὐτῆς·  δηλαδὴ 
ὅσα κρατήματα τόσα καὶ μέρη διακρίνονται127. Ἔτσι,  ὁ μορφολογικὸς  τύπος 
μιᾶς  καλοφωνικῆς  συνθέσεως  μπορεῖ  νὰ  ἐμφανίζεται  ὡς  μονομερής, 
διμερής,  τριμερής,  κλπ,  πολυμερής.  Κατὰ  ἕνα  παράξενο  τρόπο  ὅλες  οἱ 
συνθέσεις Πασαπνοαρίων εἶναι μονομερεῖς. Ἐπιβάλλεται σ’ αὐτὲς μόνο ἕνα 
κράτημα  πρὶν  τὸ  τέλος,  ποὺ  σχεδὸν  πάντοτε  εἶναι  ὁ  προκειμενικὸς  στίχος 
πᾶσα  πνοὴ  αἰνεσάτω  τὸν  Κύριον.  Ὁ  ἴδιος  στίχος  πάλι  βρίσκεται  πρὸ  τοῦ 
κρατήματος,  ποὺ  σχεδὸν  πάντοτε  εἶναι  τερετισμὸς  ἀρχόμενος,  ὅπως  εἶναι 
φυσικό, μὲ συλλαβὲς τοτοτο ἀφικνούμενες ἀπὸ τὴν τελευταία συλλαβὴ τῆς 
λέξεως Κύριον  (Εἰκόνα  4: Ἡ σύνθεση  τοῦ Μπερεκέτη μὲ  τὸν  χαρακτηρισμὸ 
«συνοπτικόν»  ἐν  συνόψει  παρουσιάζει  ὅλα  τα  περιγραφόμενα 
χαρακτηριστικά. Ἐδῶ ἀπὸ τὸν κώδικα ΕΒΕ 2839, φ. 204v). Μόνο στὴ σύνθεση 
τοῦ  Ραιδεστηνοῦ  σὲ  ἦχο  γ΄  τὸ  κράτημα  ἀρχίζει  μὲ  βραχὺ  νενανισμό,  ἐνῶ 
ἀρκετὲς  φορὲς  οἱ  τερετισμοὶ  ἀπολήγουν  σὲ  νενανισμούς.  Στὴν  ἀρχή,  πάλι, 
δὲν ἀπαντοῦν ἠχήματα ἢ μικρὰ κρατήματα· ὅσες συνθέσεις ἔχουν εἰσαγωγὴ 
αὐτὴ  εἶναι  ἡ  ἐπέκταση  τῆς  πρώτης  συλλαβῆς  πα  εἴτε  μὲ  τὸ  μέλος  τῆς 
παρακλητικῆς  εἴτε  μὲ  ἁπλὸ  μελικὸ  πλατυσμὸ  εἴτε  καὶ  μὲ  τὰ  δύο128. 
Παρεμπιπτόντως,  ἀξίζει  νὰ  σημειωθεῖ  ὅτι  ἄλλα  στοιχεῖα  τῆς  καλοφωνικῆς 
μελοποιίας, ὅπως οἱ ἐνηχητικὲς καὶ παρακελευστικὲς φράσεις λέγε καὶ πάλιν 
δὲν ἀπαντοῦν, παρὰ μόνο στὶς  οὕτως ἢ ἄλλως ἐξεζητημένες συνθέσεις  τοῦ 
Κλήμεντος  Μυτιληναίου.  Ἐντυπωσιακὴ  εἶναι  πάντως  ἡ  ἐμμονὴ  τῶν  κατὰ 
καιροὺς  μελουργῶν  στὸν  μονομερῆ  μορφολογικὸ  τύπο  ἀκόμα  καὶ  σὲ 
περιπτώσεις  συνθέσεων  ὀκτάηχων,  ὅπως  τοῦ Κλήμεντος·  φαίνεται,  λοιπόν, 
ὅτι  ὁ  σεβασμὸς  στὴν παράδοση  δὲν ἀφοροῦσε μόνο  τὶς  θέσεις  ἀλλὰ  καὶ  τὴ 
φόρμα. 
 
Οἱ καλοφωνικὲς συνθέσεις ἐξ ὁρισμοῦ εἶναι ἐκτενεῖς. Ἔτσι, βρίσκουν χῶρο 

στὴν  λατρευτικὴ  πράξη  κυρίως  ὅταν  πρόκειται  νὰ  καλύψουν  παράλληλες 
ἱερατικὲς πράξεις ἢ μυστικὴ ἀνάγνωση εὐχῶν. Ἀπὸ τὴν σχετικὴ ἀναδίφηση 
στὰ  Τυπικὰ  πάντως  δὲν  προκύπτει  ὅτι  ὁ  καιρὸς  τῆς  ψαλμωδήσεως  τῶν 
                                                
127 Βλ. σχετικὰ Γρ. Θ. Στάθη, Οἱ Ἀναγραμματισμοὶ καὶ τὰ Μαθήματα τῆς Βυζαντινῆς 
Μελοποιίας, Ἀθήνα 1998(4), σσ. 150‑154. Πρβλ. Γρηγορίου Γ. Ἀναστασίου, Τὰ Κρατήματα στὴν 
Ψαλτικὴ Τέχνη, Ἀθήνα 2005, σσ. 123‑166, ὅπου ἐξετάζονται τὰ Κρατήματα ὡς δομικὸ στοιχεῖο 
τῆς Καλοφωνίας. 
128 Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ σύνθεση τοῦ Παναγιώτη Χρυσάφη τοῦ Νέου σὲ ἦχο α΄, ὅπου ἡ 
εἰσαγωγὴ ἔχει ‑ὄχι μόνο μία, ἀλλὰ‑ δύο παρακλητικὲς στὴν ἀκόλουθη μορφή: 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Πασαπνοαρίων ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ καλύψει κάποια παράλληλη ἄλλη πράξη, 
ὅπως λόγου χάρη τὴ θυμίαση. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δημιουργεῖ τὴν ἐντύπωση τῆς 
ἀντίφασης  δεδομένου  ὅτι  ὅσο  προχωροῦν  οἱ  αἰῶνες  καὶ  ἐνῶ  ἡ  ψαλτικὴ 
μελοποιία σὺν τῷ χρόνῳ ἀποστρέφεται τὶς ἐκτενεῖς συνθέσεις καὶ ἀκόμα γιὰ 
τὶς  παλαιὲς  καθιερωμένες  καταφεύγει  στὴν  μέθοδο  τῶν  συντμήσεων,  τὰ 
Πασαπνοάρια  πληθαίνουν  διατηρώντας  τὸ  πλάτος  καὶ  τὴν  λαμπρότητά 
τους.  Ψάλλονται,  λοιπόν,  ὅταν  ὁ  καιρὸς  τῆς  λατρείας  τὸ  συγχωρεῖ, 
κατ’ἐξοχὴν στὶς ἀγρυπνίες τῶν μεγάλων ἑορτῶν. Ἡ ἔνδειξη στὸ φ. 101v τοῦ 
κώδικα ΕΒΕ 963, μιὰ κρητικὴ Ἀνθολογία τοῦ ιζ΄ αἰώνα, εἶναι χαρακτηριστική: 
«Πασαπνοάριον  ἀσματικὸν  ψαλλόμενον  ἐν  ταῖς  μεγάλαις  ἀγρυπνίαις, 
ἀπάνθισμα  τοῦ  Κουκουζέλη,  ψάλλεται  δὲ  ὡς  παρὰ  κὺρ  Ἰγνατίου  μοναχοῦ 
τοῦ Φριέλου· ἦχος α΄ Πᾶσα πνοή». Ἴσως, λοιπόν, ἡ ἄνθηση τοῦ ἁγιορειτικοῦ 
μοναχισμοῦ  καὶ  ἡ  ἔξοδος  καὶ  ἀκτινοβολία  τοῦ  ἁγιορειτικοῦ  λεγομένου 
τυπικοῦ ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ ιϚ΄ καὶ κατὰ τὸν ιζ΄ αἰῶνα129, συγκίνησε γενικότερα 
τοὺς μελοποιοὺς τῆς ἐποχῆς, ἀκόμη καὶ πατριαρχικοὺς ψάλτες ‑ποὺ κατὰ τὰ 
ἄλλα  μελοποιοῦσαν  μὲ  τὸ  νέο,  σύντομο,  ὕφος  τῆς  Μεγάλης  τοῦ  Χριστοῦ 
Ἐκκλησίας‑ νὰ ἐνδιατρίψουν σὲ μέλη καλοφωνικά, ἁρμόδια γιὰ τὶς πολύωρες 
ἁγιορειτικὲς ἀγρυπνίες.  
Μιὰ  ἄλλη  παράμετρος  ποὺ  ἐνδεχομένως  συνέβαλε  στὴν  αὐξανόμενη 

προτίμηση  τῶν  καλοφωνικῶν  συνθέσεων  τῶν Πασαπνοαρίων  τοῦ Ὄρθρου 
ἀπὸ τοὺς μελοποιοὺς  εἶναι  ἡ  ἴδια ἡ λειτουργικὴ θέση τους ὡς προκειμένων 
τοῦ  Εὐαγγελίου  τοῦ  Ὄρθρου,  κυρίως  τῶν  ἑωθινῶν  Εὐαγγελίων  τῶν 
Κυριακῶν.  Τὰ Πασαπνοάρια ἐπιστρατεύονται νὰ παρασκευάσουν, κατὰ τὴν 
διατύπωση  τοῦ  Μάρκου  Εὐγενικοῦ130,  τὴν  ἀνάγνωση  τοῦ  ἑωθινοῦ 
Εὐαγγελίου,  τοῦ  φαιδροῦ  τῆς  ἀναστάσεως  κηρύγματος,  νὰ  ἐπιβάλουν  τὸν 
μυστηριακὸ  γνόφο  γιὰ  τὴν  ἐν  τῷ  κόσμῳ  παρουσίᾳ  τοῦ  θείου  Λόγου.  Νὰ 
δημιουργήσουν μιὰ πρακτικὴ ἀναλογία μὲ τὰ ἀντίστοιχα ἀναγνώσματα τῆς 
θείας  Λειτουργίας,  ὅπου  τὴν  λαμπρότητα  καὶ  ἐπισημότητα  δίνουν  τὰ 
Ἀλληλουϊάρια,  ὅπως  ὑπαινίσσεται  ἡ  ἀκόλουθη  τυπικὴ  διάταξη:  «Ἰστέόν  δέ, 
ὅτι  ὁ  ταχθεὶς  μοναχὸς  ψάλλει  τὸ  προκείμενον,  ὁ  αὐτὸς  λέγει  καὶ  τὴν 
προφητείαν,  ὁμοίως  καὶ  τὸν Πραξαπόστολον  ἐν  τῇ  ἀγρυπνίᾳ,  καὶ  τὸ Πᾶσα 
πνοὴ  εἰς  τὸ  εὐαγγέλιον  καὶ  τὸ  κοντάκιον,  ὡς  προείρηται,  καὶ  εἰς  τὴν 
λειτουργίαν  τὸν  Ἀπόστολον  σὺν  τῷ  Ἀλληλουιαρίῳ,  εἰ  τύχοι  ἐπιστάμενος 
αὐτό,  εἰ  δʹ  οὐ,  τάσσει  ὁ  ἐκκλησιάρχης  ἕτερον  ἀδελφὸν  εἰδότα  ψάλλειν, 
κἀκεῖνος  ψάλλει  τὸ  ἀλληλουιάριο.  Καὶ  μετὰ  τὸ  πληρῶσαι  βάλλουσιν 

                                                
129 Βλ. σχετικῶς Ἰωάννου Μ. Φουντούλη, Τελετουργικὰ Θέματα, τόμος Β΄,  Ἀθήνα 2006, σσ. 
133‑134. 
130 Βλ. τὴν σχετικὴ τεκμηρίωση Ἰωάννου Μ. Φουντούλη, Ἀπαντήσεις εἰς λειτουργικὰς 
ἀπορίας,τ. Γ΄, Ἀθήνα 1991(2), σ. 98. 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μετάνοιαν οἱ δύο ὁμοῦ, ὅ τε λέγων τὸν ἀπόστολον καὶ ὁ ψάλτης· ἀναγινώσκει 
δὲ  καὶ  εἰς  τὴν  τράπεζαν  ὁ  ψάλλων  τὸ  προκείμενον,  τὸ Θεὸς  Κύριος  καὶ  τὰ 
λοιπά»131. 
Δὲν πρέπει  νὰ  λησμονοῦμε  ὅτι  ἡ  λατρεία  ἐπιδιώκει περισσότερο ἀπὸ  τὴν 

διδασκαλία τὴν διὰ τῶν συμβόλων ἀναγωγὴ καὶ βιωματικὴ προσέγγιση τοῦ 
θείου μυστηρίου. Σὲ αὐτὴν τὴν ἐπιδίωξή της διακονεῖται ἀπὸ τὶς λειτουργικὲς 
τέχνες,  καὶ  κυρίως  τὴν Ψαλτική·  ὅπου ὡς  Ψαλτικὴ  νοεῖται  ἡ  ἐκτέλεση  τοῦ 
μέλους καὶ ὡς μέλος ἡ ἀσύγχυτη καὶ ἀδιαίρετη ἑνότητα λόγου καὶ μουσικῆς. 
Σὲ αὐτὴν τὴν ἑνότητα  ὁ λόγος δίνει  τὸ βάθος, ἡ δὲ μουσικὴ τὸ ἀπαραίτητο 
πλάτος. Ἂν δὲν ὑπῆρχε τὸ πλάτος θὰ ἔλειπε ἡ ἐπισημότητα, θὰ ἀπουσίαζε ἡ 
ὁποιαδήποτε  ἐπισήμανση  τῆς  σπουδαιότητος  τοῦ  λόγου,  θὰ  ἦταν  σὰν  νὰ 
βάζαμε  ἕνα  κόσμημα  ἀξίας  σὲ  ἕνα  συρτάρι  μὲ  πολλὰ  ἄλλα  εὐτελέστερα 
πράγματα.  

Ὡστόσο,  δὲν  πειθόμαστε  ἐντελῶς  ὅτι  οἱ  μελοποιοὶ  τῶν  καλοφωνικῶν 
συνθέσεων εἶναι ἀπαλλαγμένοι ἀπὸ προσωπικά, ὑποκειμενικά, κίνητρα. Τί 
ἄλλο παρὰ ὑποκειμενικὴ ἔκφραση μέσῳ τῆς τέχνης εἶναι ἡ ἐνασχόληση μὲ 
συνθέσεις ποὺ γνώριζαν ἐκ τῶν προτέρων ὅτι θὰ εἶχαν ἐλάχιστη ἢ μηδαμινὴ 
ἐκκλησιαστικὴ  χρήση,  ἢ  πῶς  ἀλλιῶς  νὰ  ἑρμηνευθεῖ  ἡ  μελοποίηση  τοῦ 
«ὑμνωδικοῦ» Πασαπνοαρίου τοῦ Κλήμεντος Μυτιληναίου «δι’ αἰτήσεως κὺρ 
Κοσμᾶ τοῦ Κρητός, ὑφ’οὗ καὶ ὀνομάσθη (sic)»132; Καὶ πῶς ἑρμηνεύεται ὅτι ὁ 
Πέτρος  Πελοποννήσιος,  στὸν  ὁποῖο  ὀφείλουμε  τὴν  καταγραφὴ  τῶν 
περισσοτέρων συντόμων μελῶν ποὺ ψάλλουμε μέχρι σήμερα στὶς ἐκκλησίες 
μας,  σὲ  δυὸ  στιγμὲς  θλίψεως  καὶ  δοκιμασίας  στὸ  βίο  του  μελοποιεῖ  δύο 
Πασαπνοάρια,  δηλαδὴ  δυὸ  καλοφωνικὰ  μέλη;  Προφανῶς,  ἔχουμε  νὰ 
κάνουμε μὲ ἀπολύτως προσωπική, ὑποκειμενική, πρωτοβουλία καὶ ἔκφραση· 
ἡ  Καλοφωνία  μοιάζει  ὅτι  λιγότερο  ἀπὸ  κάθε  ἄλλη  λειτουτργική  τέχνη  δὲν 
προορίζεται  ἀπολύτως  γιὰ  τὴν  ἐκκλησιαστικὴ  χρήση.  Ἐξάλλου,  αὐτὸ 
καταδεικνύει  καὶ  ἡ  ἀναγραφὴ  «ἐκκλησιαστικόν»  πλάϊ  στὶς  σύντομες 
μελωδίες ποὺ ἀνθολογοῦνται στὰ μουσικὰ χειρόγραφα, σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ 
τὶς ἀντίστοιχες πλατειὲς καλοφωνικές. Ἔτσι, λοιπόν, θὰ μποροῦσε κάποιος 
νὰ  ἰσχυριστεῖ  ὅτι  ἡ  Καλοφωνία  ἐκπίπτει  σὲ  ναρκισσισμό,  διαθέτει 
«ὑποκειμενικὴ  σκοπιμότητα»  κατὰ  τὴν  Καντιανὴ  ὁρολογία133  καὶ  δίχως, 
οὐσιαστικά,  νὰ  ἐξυπηρετεῖ  τὴν  ἐκκλησιαστικὴ  σκοπιμότητα,  μπορεῖ  νὰ 
θεωρηθεῖ  «τέχνη  γιὰ  τὴν  τέχνη»  καὶ  ὄχι  εκκλησιαστικὴ‑λειτουργικὴ  τέχνη. 
                                                
131Dimitrievskij  Aleksej, Opisaniae  liturgitseskisch,  t.  III,  Τυπικά, Leningrand  1917,  p.  82:  Τυπικὸ 
Ἁγίου Σάββα (ἀπὸ τὸν κώδικα Λαύρας Λ 98 τοῦ ιγ΄ αἰῶνος). 
132 Βλ. κώδικα ΕΒΕ 2796, φ. 20r. 
133 Immanuel Kant, Kritik der Urteilskraft und naturphilosophische Schriften, Kant Werke in Zwölf 
Bänden, Frankfurt am Main 1969, b. X (2), § 11, p. 300. Πρβλ. Μιχ. Κ. Μακράκη, Τέχνη καὶ 
Ἠθική στὸ «Πορτραῖτο» τοῦ Oscar Wilde, (ἐκδ. «Τῆνος») Ἀθήνα, χ.χρ., σ. 38. 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Τὸ ζήτημα διατυπώνει μὲ ἐνάργεια ἀπὸ τὴν πλευρά του ὁ Διονύσιος Λάτας: 
«τὸ νεενά, καὶ τὸ τερερὲμ εἶναι ὅλως ἀνάρμοστα, ὡς ἀντικείμενα εἰς τὸ πνεῦ‑
μα τῆς χριστιανικῆς ᾿Εκκλησίας, καὶ διὰ τοῦτο πρέπει ἀφεύκτως νὰ λείψωσι 
τοῦ εἶναι πλέον ἐν χρήσει.  ᾿Επιβαρύνουσι τὸν λαὸν  ἱστάμενον ἐπὶ ποδὸς ἐν 
τοῖς ναοῖς, προξενοῦσιν ἀηδίαν, ὡς μὴ διδάσκοντά τι, καὶ ὡς ἀτέχνως καὶ κα‑
κοήχως ὑπὸ πολλῶν ψαλλόμενα, καὶ πρὸ πάντων εἶναι ὅλως περιττά, ὡς ἀλ‑
λαχόθεν ἐπείσακτα, ταῖς ἱεραῖς τελεταῖς καὶ οὐδένα σκοπὸν ἐν αὐταῖς ὑπηρε‑
τοῦντα»134. 
 Παρόλα αὐτὰ ἡ παράδοση τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, τῆς Παπαδικῆς, ἀπαντᾶ 

στὰ  διλήμματα  «τέχνη  γιὰ  τὴν  τέχνη»  ἢ  «τέχνη  μὲ  σκοπιμότητα», 
ὑποκειμενικὸ  ἢ  ἀντικειμενικό,  ὡραῖο  ἢ  ἀγαθό,  μὲ  τὴν  ὑπέρβασή  τους.  Ἡ 
Καλοφωνία εἶναι προσωπικὴ δημιουργία ἐλεύθερη, ἀλλὰ ὄχι ἀπροϋπόθετη· 
σ’  αὐτὴν  ὁ  μελουργὸς  ὑπακούει  στὴν  παράδοση  χρησιμοποιώντας  τὶς 
δεδομένες μελωδίες τῶν θέσεων καὶ τῶν μεγάλων ὑποστάσεων, δεσμεύεται 
ἀπὸ συγκεκριμένες ἐπιταγὲς τῆς τέχνης γιὰ τὸν ἦχο καὶ τὴ φόρμα. Ἔτσι, τὸ 
προσωπικὸ  ἔργο  δὲν  εἶναι  ἀτομικὸ  καὶ  ὑποκειμενικό,  ἀλλὰ  ἀποκτᾶ 
χαρακτῆρα δι‑υποκειμενικό, δηλαδὴ ἐκκλησιαστικό. Ἀπ’ τὴν ἄλλη ἡ Ψαλτικὴ 
δὲν  μπορεῖ  νὰ  θεωρηθεῖ  μόνο  ὡς  φορέας  «σκοπιμότητος».  Κυρίως  δὲ  δὲν 
πρέπει νὰ θεωρεῖται ὅτι σκοπεύει νὰ τέρπει ἀκοὲς πιστῶν. Ἀντιθέτως, ὄπως 
ὅλο τὸ ἐκκλησιαστικὸ γεγονὸς εἶναι εὐχαριστία καὶ ἀναφορά. Ἡ πεμπτουσία 
της ἀποκαλύπτεται στὴν κεντρικὴ μυστηριακὴ φράση «τὰ σὰ ἐκ τῶν σῶν σοι 
προσφέρομεν κατὰ πάντα καὶ διὰ πάντα». 
Δὲν εἶναι προφανὲς τὸ πῶς, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἄλλη θὰ ἦταν κοντόφθαλμη μιὰ 

προσέγγιση  τῆς  ἀναφορᾶς  ποὺ  ἐμμένει  στὴν  ὕλη  καὶ  τὰ  ὑλικὰ 
δημιουργήματα  τοῦ  ἀνθρώπου.  Ὁ  ἱερὸς  Χρυσόστομος  θέτει  τὸ  ζήτημα  στὴ 
σωστή του διάσταση: «Οὐ γὰρ δὴ μόνον ἄλωνος καὶ ληνοῦ ἀλλὰ καὶ λόγων 
ἀπάρχεσθαι δεῖ τῷ λόγῳ, καὶ λόγων πολλῷ μᾶλλον ἢ δραγμάτων. Καὶ γὰρ 
καὶ ἡμῖν οἰκειότερος οὖτος ὁ καρπός, καὶ αὐτῷ προσφιλέστερος τῷ τιμωμένῳ 
Θεῷ»135.  Καὶ  ὁ  λόγος,  ὅπως  τὸν  ἐννοεῖ  ὁ  ἱερὸς  πατήρ,  δὲν  μπορεῖ  νὰ 
περιορίζεται μόνο στὰ λόγια, τὸν τεχνικὸ λόγο, τὴν στενῶς νοουμένη λογική·  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
134 Διονυσίου Λάτα, «Τὸ τερερὲμ καὶ νεενά», ἐφημ Σιών, ἀρ. φ. 107, 1883, σ. 4. 
135 ᾿Ιωάννου Χρυσοστόμου, ῞Οτε πρεσβύτερος προεχειρίσθη, PG 48, 694. 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πολὺ περισσότερο ὁ λόγος τῆς ἁγίας ἀναφορᾶς καὶ τῆς προσομιλίας μὲ τὸν 
Θεὸ  ταυτίζεται  μὲ  ὅ,τι  προέρχεται  ἀπὸ  τὴν  ἀνώτερη  διανοητικὴ  καὶ 
πνευματικὴ  λειτουργία  τοῦ  ἀνθρώπου,  ὅπως  κάθε  τέχνη  καὶ  μάλιστα  ἡ 
ἐκκλησιαστικὴ  τέχνη  τῆς  Καλοφωνίας.  Πρόκειται,  γιὰ  ἐκεῖνο  ποὺ  ὁ  Paul 
Tillich  ὀνόμασε  ὀντολογικὸ  λόγο136,  τὴν  ὑπαρξιακὴ  συνάντηση  δηλαδὴ  τοῦ 
ἀνθρώπου ὡς ἀνθρώπου μὲ τὸ Εἶναι, τὸν Θεό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
136 Βλ. Κων. Παπαπέτρου,  ῾Η  ὀρθόδοξος ἀπολογητικὴ  εἰς τὴν  ἐποχήν μας, Ἀθῆναι χ.χ., σ. 13, 
ὅπου: «Χρήσιμος φαίνεται ἡ διάκρισις τοῦ λόγου εἰς τεχνικὸν (technische Vernunft) καὶ ὀντο‑
λογικόν (ontologische Vernunft) κατὰ τὸν Paul Tillich.. ‘Τεχνικὸς λόγος’ εἶναι κατὰ τὸν διανο‑
ούμενον  τοῦτον·  ἡ στενῶς  νοουμένη  λογική,  ‘ὀντολογικὸς λόγος’  ἡ  ὑπαρξιακὴ συνάντησις 
τοῦ ἀνθρωπου ὡς ἀνθρώπου μὲ τὸ εἶναι, ἡ ἑνότης ἀντικειμενικοῦ λόγου καὶ ὑποκειμενικοῦ 
λόγου. Λόγος εἶναι ἡ δομὴ τῆς ἀντικειμενικῆς καὶ ὑποκειμενικῆς πραγματικότητας, εἶναι ὁ 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Εἰκόνα 1: Κώδικας ΕΒΕ 2796, αὐτόγραφος, φ. 20r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
συνέχων τὰ ὄντα, εἶναι ἡ πραγματικότης ὡς ἀλήθεια». Πρβλ. τοῦ αὐτοῦ, Εἶναι ἡ θεολογία ἐ‑
πιστήμη;, Ἀθῆναι χ.χ., σ. 13. 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Εἰκόνα 2: Κώδικας Γεωργίου Μόσχου, χφ. Κυριακοῦ Τραπεζουντίου τοῦ 1782, φ. 87r 



Proceedings of the 1st International Conference of the ASBMH page 141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εἰκόνα 3α : Ἐνδεικτικὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ συνθέσεις τοῦ Κουκουζέλη καὶ 

Τραπεζουντίου 
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Εἰκόνα 3β: Ἐνδεικτικὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ συνθέσεις τοῦ Κουκουζέλη καὶ 

Τραπεζουντίου 
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Εἰκόνα 4: Ἡ σύνθεση τοῦ Μπερεκέτη μὲ τὸν χαρακτηρισμὸ 
«συνοπτικόν» ἐν συνόψει παρουσιάζει ὅλα τα περιγραφόμενα 
χαρακτηριστικά. Ἐδῶ ἀπὸ τὸν κώδικα ΕΒΕ 2839, φ. 204v 


