\Aλφαβητάρι
βυζαντινÉς τελετουργίας καί ψαλτικ΅ν ¬ρων
✿

Oî “καιροί” τÉς προσευχÉς.

“^Eπτάκις τÉς ™µέρας F¦νεσά σε” àναφέρεται στόν ψαλµό 118, στ. 164, καί “ëσπέρας
καί πρωί καί µεσηµβρίας διηγήσοµαι”, στόν ψαλµό 54, στ. 18. Tό βυζαντινό
ε¨κοσιτετράωρο, κατά τό ïποÖο àναπέµπονται, σέ δηµόσιες συνάξεις, ≈µνοι καί εéχές
στόν Θεό καί τούς êγίους, àρχίζει µέ τήν δύση τοÜ ™λίου καί τελειώνει τήν ôλλη µέρα,
πάλι µέ τήν δύση τοÜ ™λίου. Aéτό εrναι τό âκκλησιαστικό νυχθήµερο τÉς λατρείας τÉς
\Oρθόδοξης \Eκκλησίας.
Oî ëπτά \Aκολουθίες.

Oî ≈µνοι καί οî παντοÖες εéχές καί àναφορές τ΅ν πιστ΅ν στόν Θεό εrναι çργανωµένες
σέ ëπτά \Aκολουθίες, µέσα στό âκκλησιαστικό νυχθήµερο: τόν ^Eσπερινό, τό
Mεσονυκτικό, τόν ‰ Oρθρο, καί τίς τέσσερεις uΩρες, δηλαδή τήν A΄ (6η-9η πρωινή),
τήν Γ΄ (9η - 12η), τήν ΣT΄ (12η - 15η) καί τήν Θ΄ (15η - 18η). Στίς \Aκολουθίες, καί
κυρίως τόν ^Eσπερινό καί τόν ‰ Oρθρο, •πάρχει ¬λη ™ ποικιλία τÉς βυζαντινÉς καί
µεταβυζαντινÉς ^Yµνογραφίας καί MουσικÉς.
Tά ëπτά Mυστήρια.

Παράλληλα •πάρχουν ëπτά Mυστήρια, {Bάπτισµα, XρÖσµα, Eéχαριστία, \Eξοµολόγηση
(Mετάνοια), ^Iερωσύνη, Γάµος, Eéχέλαιο}, àπ\ τά ïποÖα τό Mυστήριο τÉς Θείας
Eéχαριστίας (Λειτουργίας) συνάπτεται στόν ‰ Oρθρο. Στά Mυστήρια àναπέµπονται
κυρίως πολλές εéχές. Γιά τήν Λειτουργία, ¬µως, περισσότερο àπό τ\ ôλλα Mυστήρια,
•πάρχουν σηµαντικές καί χαρακτηριστικές µελοποιήσεις.
Tά βυζαντινά Tυπικά.

Oî \Aκολουθίες, - καί τά Mυστήρια - , τελοÜνται κατά συγκεκριµένες τελετουργικές ¦
τυπικές διατάξεις. Στό Bυζάντιο •πÉρχαν παράλληλα δύο Tυπικά: τό Kοσµικό ¦
\Aσµατικό, γιά τίς âνορίες τοÜ ‘κόσµου’, δηλαδή τ΅ν πόλεων καί τ΅ν χωρι΅ν, καί τό
Mοναστικό ¦ Mοναχικό Tυπικό, γιά τά µοναστήρια καί τούς µοναχούς. Tό Mοναχικό
Tυπικό, µετά τόν θρίαµβο τÉς \Oρθοδοξίας κατά τÉς E¨κονοµαχίας, καί κυρίως µετά τόν
ιγ΄ καί ïλοκληρωτικά τόν ιε΄ α¨΅να, âπικράτησε καί γιά τόν κόσµο. Tά τρία Γένη
µελ΅ν.
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≠Oλη ™ ^Yµνολογία κατατάσσεται σέ τρία βασικά Γένη µελ΅ν: τό Παπαδικό, τό
Στιχηραρικό καί τό Eîρµολογικό Γένος. Oî ≈µνοι οî ïποÖοι εrναι µελοποιηµένοι κατά
πολλές καί ποικίλες µελοποιήσεις καί κατά διάφορες âποχές, εrναι ετε ψαλµοί, àπ\ τό
βιβλίο τ΅ν Ψαλµ΅ν τÉς ΠαλαιÄς Διαθήκης, καί πρόκειται γιά ëβραϊκή ποίηση, ετε νέοι
χριστιανικοί ≈µνοι κατά τά διάφορα καί θαυµάσια βυζαντινά •µνογραφικά εδη.
Παπαδικό Γένος µελ΅ν:

Oî συνθέσεις µέ κείµενο ψαλµικό àποτελοÜν τό σταθερό µέρος τ΅ν \Aκολουθι΅ν· καί
âπειδή µÄς παραδόθηκαν, àπ\ τόν ιδ΄ α¨΅να, µέ ≤να τύπο µουσικοÜ κώδικος πού
çνοµάστηκε Παπαδική, λέγονται καί αéτές παπαδικές συνθέσεις, καί àνήκουν στό
Παπαδικό Γένος µελ΅ν. Παπαδική çνοµάστηκε ï βυζαντινός µουσικός κώδικας, πού
στήν àρχή περιέχει τήν Προθεωρία τÉς ΨαλτικÉς ¦ ΠαπαδικÉς Tέχνης, τÉς µουσικÉς
δηλαδή τέχνης τ΅ν ‘παπάδων’, τ΅ν κληρικ΅ν καί κοσµικ΅ν ψαλτ΅ν, - πού àνήκουν
στόν κατώτερο κλÉρο - , καί àσχολοÜνται µέ τήν ψαλτή πάντοτε θεία λατρεία.
Στιχηραρικό Γένος µελων:

Oî παντοÖοι χριστιανικοί ≈µνοι àνήκουν κυρίως στά ôλλα δύο Γένη µελ΅ν: τό
Στιχηραρικό καί τό Eîρµολογικό. Στιχηράριο εrναι ï •µνογραφικός κώδικας πού
περιέχει τά ‘ποιήµατα’ γιά τίς ëορτές ¬λου τοÜ χρόνου, δηλαδή τίς δεσποτικές ëορτές
(γιά τόν δεσπότη Xριστό), τίς θεοµητορικές (γιά τήν Θεοµήτορα, τήν Mητέρα τοÜ
ΘεοÜ Mαρία) καί τίς ëορτές τ΅ν êγίων. Tά ποιήµατα αéτά ¦ τροπάρια (àπ\ τόν µουσικό
¬ρο ‘τρόπος’, σύµφωνα µέ τόν ïποÖο ψάλλονται) εrναι àνεξάρτητες καί πρωτότυπες
µονόστροφες συνθέσεις πού λέγονται ‘¨διόµελα’, âπειδή öχουν ‘διον µέλος’. Kαί
âπειδή στίς \Aκολουθίες ψάλλονται πάντοτε µετά àπό ≤να στίχο τ΅ν Ψαλµ΅ν, λέγονται
‘στιχηρά’, ¦ ‘στιχηρά ¨διόµελα’. ^Yπάρχει καί µιά ôλλη κατηγορία στιχηρ΅ν τροπαρίων,
τά ‘προσόµοια’. Tό µέλος τ΅ν προσοµοίων δέν εrναι πρωτότυπο, àλλά ¬µοιο ‘πρός’
(πρός+¬µοιον) τό µέλος κάποιου προτύπου, πού λέγεται ‘αéτόµελον’ ¦ ‘πρόλογος’.
Eîρµολογικό Γένος µελ΅ν:

Παρόµοια, Eîρµολόγιο λέγεται ï βυζαντινός µουσικός κώδικας πού περιέχει τούς
‘εîρµούς’ τ΅ν τροπαρίων τ΅ν âννέα èδ΅ν τοÜ ποιητικοÜ εδους ‘Kανών’. ^O Kανών εrναι
≤να πολύστροφο ποιητικό âγκωµιαστικό εrδος (àπ\ τçν η΄ α¨΅να καί µετά), πού
êπλώνεται θεµατικά πάνω στίς âννέα βιβλικές èδές: çκτώ τÉς ΠαλαιÄς Διαθήκης καί
µία τÉς KαινÉς Διαθήκης, τήν èδή τÉς Θεοτόκου, δηλαδή “Mεγαλύνει ™ ψυχή µου τόν
Kύριον” (ΛουκÄ 1, 47-55). ^H àπαράβατη αéτή δοµή, λέγεται àκριβ΅ς ‘κανών’. Tό
πρ΅το τροπάριο τÉς κάθε èδÉς, πού χρησιµεύει ½ς πρότυπο, µετρικό καί µελικό, γιά τά
ôλλα τροπάρια τÉς διας èδÉς, συνήθως τέσσερα ≤ως ≤ξ, λέγεται ‘εîρµός’, àπ\ τό ρÉµα
ε¥ρω, πού σηµαίνει συναρµολογ΅, âµπλέκω, βάζω τό ≤να κόντά στό ôλλο.
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^H “ποικίλη τε καί πολυσχιδής” µελική µεταχείριση.

Tά τρία αéτά βασικά Γένη µελ΅ν, δηλαδή τό Παπαδικό, τό Στιχηραρικό καί τό
Eîρµολογικό, διακρίνονται σέ εδη µελ΅ν ¦ µελική ποικιλία, àνάλογα µέ τόν
µελοποιητικό τρόπο ¦ τήν µελική µεταχείριση τοÜ συνθέτου. ^O Mανουήλ Xρυσάφης,
θεωρητικός καί µελουργός στά µέσα τοÜ ιε΄ α¨΅νος, λέει ¬τι εrναι “ποικίλη τε καί
πολυσχιδής ™ µεταχείρισις τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης”, καί ùχι “êπλÉ καί µονοειδής”. ^H
βυζαντινή καί µεταβυζαντινή µελοποιία µÄς παρέδωκε τρεÖς - τέσσερεις διαφορετικούς
‘δρόµους’, διαφορετικές ‘µεταχειρίσεις’ ¦ µελοποιήσεις τ΅ν ¨δίων τροπαρίων, πού ½ς
àποτέλεσµα öχουν τό διάφορο ôκουσµα, àλλά καί τήν διάφορη χρονική διάρκεια ™
ïποία àπαιτεÖται γιά τήν âκτέλεση. Erναι βασικά τά ‘àργά’ καί τά ‘σύντοµα’ µέλη
(παπαδικά, στιχηραρικά, εîρµολογικά), καί κάποιες διαφοροποιήσεις àνάµεσά τους,
¬πως πολύ àργά - ‘καλοφωνικά’, ¦ ‘àργοσύντοµα’. ‘\Aργόν’ µέλος, àπ\ τό âπίθετο
‘àργός-όν’, ½ς πρός τόν χρόνο, - σέ àντίθεση µέ τό ‘γοργός-όν’, εrναι µιά σύνθεση
πού öχει πλατειά µελική àνάπτυξη πάνω στά νοήµατα τοÜ ποητικοÜ κειµένου, σχεδόν
πάνω στήν κάθε λέξη, καί ôρα àργή χρονική διάρκεια. \Aντίθετα, ‘σύντοµον’ µέλος, àπ\
τό âπίθετο ‘σύντοµος-ον’, ½ς πρός τήν χρονική διάρκεια âκφωνήσεως, εrναι µιά
σύνθεση µέ σύντοµη àνάπτυξη τοÜ µέλους, σχεδόν περιγραφική ¦ διηγηµατική
µουσική âπένδυση τοÜ ποιητικοÜ κειµένου. ^Yπάρχει καί ™ µελοποίηση τοÜ ιη΄ α¨΅νος,
πού χαρακτηρίζεται ½ς ‘νέον àργόν’ µέλος, κυρίως στιχηραρικό, σέ σχέση µέ τό παλαιό
βυζαντινό ‘àργόν µέλος’. Tό νέον àργόν µέλος εrναι συντοµώτερο àπ\ τό παλαιό
àργόν µέλος, àλλά κυρίως εrναι διαφορετικό ½ς πρός τή µελική µεταχείριση.
\Oνοµατολογία τ΅ν ε¨δ΅ν τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης.

\Aπό µορφολογική ôποψη οî συνθέσεις τÉς βυζαντινÉς καί µεταβυζαντινÉς µελοποιίας
εrναι πολλές καί ποικίλες καί κατ\ àνάγκη πολυώνυµες. \Eδ΅ θά àναφερθοÜν οî
µεγάλες ëνότητες βυζαντιν΅ν καί µεταβυζαντιν΅ν ε¨δ΅ν µελοποιίας.
Συνθέσεις ¦ µέλη τοÜ ΠαπαδιοÜ Γένους.

A΄ ^Eσπερινός: \Aνοιξαντάρια (àπ\ τόν στίχο 18α τοÜ 103 ψαλµοÜ), δηλαδή
“\Aνοίξαντός σου τήν χεÖρα...”. - Kεκραγάρια (àπ\ τήν λέξη “âκέκραξα, Kύριε âκέκραξα
πρός σέ...” , τοÜ στίχου 1 τοÜ ψαλµοÜ 140). - Προκείµενον, ≤νας στίχος ëνός
ψαλµοÜ πού προτάσσεται καί ψάλλεται πρίν àπ\ τούς ôλλους στίχους πού êπλÄ
âκφωνοÜνται, àλλά καί πρίν àπ\ τά βιβλικά àναγνώσµατα, τά ‘κείµενα’.
B΄ ‰ Oρθρος: Πολυέλεος, àπ\ τό •πόψαλµα ¦ âφύµνιο τοÜ ψαλµοÜ 135, “¬τι ε¨ς τόν
α¨΅να τό öλεος αéτοÜ”. Kι âπειδή σ\ αéτόν τόν ψαλµό τό •πόψαλµα âπαναλαµβάνεται
σέ ¬λους τούς στίχους, καί καταντάει ‘πολύ öλεος’, ï ψαλµός αéτός καί οî ôλλοι πού
χρησιµοποιοÜνται σέ àντίστοιχη περίπτωση, λέγονται Πολυέλεος . - Πασαπνοάρια,
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àπ\ τόν στίχο 6,“πÄσα πνοή”, τοÜ ψαλµοÜ 150. ^Yπάρχουν δύο ε¨δ΅ν Πασαπνοάρια:
αéτά πού ψάλλονται ½ς προκείµενο πρίν àπ\ τό Eéαγγέλιο τοÜ ‰ Oρθρου, καί αéτά πού
ψάλλονται στό τµÉµα τοÜ ‰ Oρθρου πού λέγεται ‘οî Arνοι’.
Γ΄ Θεία Λειτουργία: Tρισάγιος ≠Yµνος, ï κοινότερος τριαδικός χριστιανικός ≈µνος, µέ
τήν ‘τρισσή’ âπανάληψη τÉς λέξεως ‘≠Aγιος’:‘≠Aγιος ï Θεός, ≠Aγιος ¨σχυρός, ≠Aγιος
àθάνατος, âλέησον ™µÄς’. - \Aλληλουιάριον, τό παπαδικό µέλος τοÜ \Aλληλούια πρίν
àπ\ τό àνάγνωσµα τοÜ \Aποστόλου. Στίς βυζαντινές καί µεταβυζαντινές συνθέσεις
παραλείπονται οî êρµόδιοι ψαλµικοί στίχοι, καί âπαναλαµβάνεται τό \Aλληλούια µέχρι
καί âννέα φορές. - Xερουβικόν, àπ\ τήν àρκτική λέξη ‘χερουβίµ’, σέ πληθυντικό
àριθµό, τοÜ χαρακτηριστικώτερου ≈µνου τÉς Θείας Λειτουργίας “Oî τά χερουβίµ
µυστικ΅ς ε¨κονίζοντες”. ‘Xερουβικά’ λέγονται καί οî ôλλοι ≈µνοι πού ψάλλονται κατά
τήν M. Tεσσαρακοστή καί τήν M. ^Eβδοµάδα, àντί τοÜ χερουβικοÜ ≈µνου· δηλαδή, NÜν
αî δυνάµεις τ΅ν οéραν΅ν, TοÜ δείπνου σου τοÜ µυστικοÜ, Σιγησάτω πÄσα σάρξ
βροτεία.. - Mεγαλυνάριον , àπ\ τήν λέξη µεγαλύνειν σε, ‘‰ Aξιόν âστιν ½ς àληθ΅ς
µεγαλύνειν σε τήν Θεοτόκον’, λέγεται ï θεοτοκίος ≈µνος, καί ¬λοι οî àλλοι πού
ψάλλονται àντ\ αéτοÜ, κυρίως οî εîρµοί τÉς θ΄ èδÉς τ΅ν Kανόνων, κατά τίς
θεοµητορικές ëορτές. - Kοινωνικόν· οî συνθέσεις τ΅ν Kοινωνικ΅ν, σχεδόν πάντοτε
≤νας êρµόδιος ψαλµικός στίχος, πού ψάλλονται κατά τήν ëτοιµασία τÉς θείας
µεταλήψεως καί κατά τήν ‘κοινωνία’ τ΅ν πιστ΅ν, àποτελοÜν τήν δεύτερη, µετά τά
Xερουβικά, µεγάλη καί χαρακτηριστική ëνότητα βυζαντιν΅ν καί µεταβυζαντιν΅ν
συνθέσεων γιά τήν τέλεση τÉς Λειτουργίας.
Συνθέσεις ¦ µέλη τοÜ ΣτιχηραρικοÜ Γένους:

Tά Στιχηρά, ¨διόµελα καί προσόµοια. - Δοξαστικά, τά ¨διόµελα τά ïποÖα ψάλλονται
µετά τόν τριαδικό στίχο “Δόξα Πατρί καί Yî ΅ καί êγί ω Πνεύµατι”. - Θεοτοκία, τά
¨διόµελα (¦ καί προσόµοια) πού àναφέρονται στήν Θεοτόκο καί ψάλλονται µετά τόν
στίχο “Kαί νÜν καί àεί καί ε¨ς τούς α¨΅νας τ΅ν α¨ώνων, àµήν”. - \Aπόστιχα, τά
¨διόµελα (¦ προσόµοια) τροπάρια, πού ψάλλονται µετά àπό κάποιον êρµόδιο στίχο τοÜ
Ψαλτηρίου.
Συνθέσεις ¦ µέλη τοÜ EîρµολογικοÜ Γένους:

Oî Kανόνες, γενικά, καί οî ‘καταβασίες’, δηλαδή οî Eîρµοί τ΅ν Kανόνων πού
ψάλλονται συνήθως µέ àργό µέλος καί ‘κατάβαση’ τοÜ ψάλτη àπ\ τό ψαλτικό στασίδι,
καί ‘οî Kαλοφωνικοί Eîρµοί’, δηλαδή εîρµοί ¦ καί τροπάρια àπό κάποιον κανόνα, µέ
µέλος öντεχνο καί âλευθεριώτερο, χαρακτηριζόµενο ½ς ‘καλοφωνικόν’, àπ\ τόν ¬ρο
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‘καλοφωνία’ πού σηµαίνει, âκτός τÉς ‘καλÉς φωνÉς’ καί ε¨δική µελική µεταχείριση· τήν
ψαλτική τέχνη στήν κορυφαία της αγλη.
Tά µαθήµατα - οî àναγραµµατισµοί καί τά κρατήµατα.

Mιά µεγάλη κατηγορία τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης, πού µελικά àνήκει στό Παπαδικό Γένος,
àποτελοÜν τά λεγόµενα ‘µαθήµατα’ ¦ ‘àναγραµµατισµοί’, δηλαδή πλατειές καί
περίτεχνες συνθέσεις πάνω σέ κείµενο ψαλτικό ¦ στιχηραρικό ¦ εîρµολογικό, πού
συµπληρώνονται àπαραιτήτως µέ ïµόηχα, δηλαδή στόν διο qχο ‘κρατήµατα’. Tά
‘κρατήµατα’ εrναι συνθέσεις πάνω σέ ôσηµες καθιερωµένες συλλαβές, συνήθως Aνανε,
Tοοτο, Tιτιτι, Tεριρεµ, κλπ., πού σκοπό öχουν νά ‘κρατήσουν’, δηλαδή νά
âπιβραδύνουν τήν χρονική διάρκεια τ΅ν ψαλλοµένων, καί µαζί νά ξεκουράσουν τόν
àκροατή, àφοÜ τόν àποδεσµεύουν àπ\ τήν προσοχή του σέ συγκεκριµένα νοήµατα· στά
κρατήµατα δέν •πάρχει κανένα νόηµα. ‘\Aναγραµµατισµός’
λέγεται µιά τέτοια
σύνθεση, ≤να ‘µάθηµα’, ¬ταν γίνεται ‘àνακατάστρωση τ΅ν γραµµάτων’ του, τοÜ
ποιητικοÜ δηλαδή κειµένου. Kατά τούς àναγραµµατισµούς, µέ τίς âπαναλήψεις
συλλαβ΅ν καί λέξεων καί φράσεων ïλοκλήρων, προκύπτουν ôλλα νοήµατα, ¦
τονίζονται καί δραµατοποιοÜνται κάποια ôλλα.
Στήν κατηγορία αéτή àνήκουν καί οî συνθέσεις τ΅ν ‘Oκων’ τ΅ν Kοντακίων. ‘Kοντάκιο’,
λέγεται τό περίφηµο βυζαντινό πολύστροφο ποίηµα, πού εéδοκίµησε àπ\ τόν Pωµανό
τόν µελωδό καί µετά (ς΄ α¨ώνας), καί àπαρτίζεται àπό ‘προοίµιο’ ¦ ‘κοντάκιο’, τούς
‘οκους’ συνήθως πάνω àπό δώδεκα, καί τό ‘âφύµνιον’. ^O µουσικός κώδικας πού
περιέχει τά κοντάκια λέγεται ‘Kοντακάριο’, ¦ καί ‘O¨κηµατάριο’.
{^Yπάρχουν καί πολλά ôλλα çνόµατα, νά προσδιορίσουν τήν µελική µεταχείριση τ΅ν
≈µνων, πού προκύπτουν ετε àπ τό περιεχόµενο [Δοξολογία, \Aναστάσιµα, Δεσποτικά,
Tριαδικά, Θεοτοκία, \Aποστολικά, Mαρτυρικά], ετε àπ\ τόν χρόνο κατά τόν ïποÖο
ψάλλονται [\Eξαποστειλάρια, Φωταγωγικά, \Aπολυτίκια, Mεσώδια], ετε àπ\ τόν µελικό
τρόπο [\Aντίφωνα, Kαθίσµατα]}.
^H βυζαντινή \Oκτωηχία.

≠Oλα αéτά τά πολυώνυµα καί ποικίλα κατά τήν µουσική µεταχείριση τροπάρια, ψαλµοί
καί ≈µνοι, ψάλλονται κατά τούς βασικούς çκτώ ¦χους τÉς BυζαντινÉς \Oκτωηχίας, καί,
κατά περίπτωση, τούς κλαδικούς ¦χους, πού âκπορεύονται àπ\ τούς βασικούς çκτώ
¦χους.. Oî çκτώ qχοι διακρίνονται σέ τέσσερεις κυρίους: δηλαδή, τόν α΄, τόν β΄, τόν
τρίτο, καί τόν δ΄, καί σέ τέσσερεις πλαγίους ¦χους: δηλαδή τόν πλάγιο α΄, τόν πλάγιο
β΄, τόν βαρύ καί τόν πλάγιο δ΄ qχο. ^H σχέση τ΅ν ¦χων µεταξύ τους τούς διακρίνει σέ
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¦χους µέσους, παραµέσους καί παραπλαγίους, ™ δέ öναρξη τοÜ µέλους καί ™ âµµονή σέ
συγκεκριµένη φωνητική περιοχή καθιστÄ τούς ¦χους διφώνους, τριφώνους,
τετραφώνους, πενταφώνους καί ëπταφώνους.
^H µελική •φή. Tό ‰ Iσον.

^H µελική •φή τÉς ΨαλτικÉς Tέχνης εrναι µονοφωνική, àφοÜ ™ µουσική “ëρµηνεύει τήν
τ΅ν λεγοµένων διάνοιαν”, κατά π΅ς λέει ï ±γιος Γρηγόριος ï Nύσσης. Kατά ταÜτα τό
µέλος εrναι τό µουσικό öνδυµα τοÜ λόγου. Kαί ï λόγος εrναι ™ προσωπική àναφορά
τοÜ καθένα πιστοÜ στόν Θεό - Λόγο, ï ïποÖος Λόγος “σάρξ âγένετο” γιά µÄς. ^O
•µνογραφικός λόγος τÉς ^EλληνικÉς \Oρθόδοξης \Eκκλησίας εrναι προσωπικός, γιά νά
τονίζεται ™ προσωπική πληρότητα τοÜ πιστοÜ àπέναντι στό Θεό, καί εrναι ποιήµατα τ΅ν
êγίων τÉς \Eκκλησίας, πού εrχαν βιωµατική σχέση µέ τόν Θεό· εrναι •ψηλή καί
κορυφαία ποίηση τÉς παγκόσµιας λογοτεχνίας. ^H µουσική διακονεÖ καί ντύνει µέ τό
êρµοδιώτερο κάθε φορά äχητικό öνδυµα τά ποικίλα συναισθήµατα πού âκτυλίσσονται
στά τροπάρια. ^H µόνη âπιτρεπτή ταυτόχρονη συνήχηση, εrναι ™ συνήχηση τ΅ν
συµφώνων διαστηµάτων, καί κυρίως ™ •πήχηση τοÜ ‘σου’, δηλαδή τÉς µουσικÉς
çξύτητας τÉς βάσεως τ΅ν τετραχόρδων καί πενταχόρδων, µέσα στά ïποÖα
àναπτύσσεται τό µέλος. Kι öτσι, τά ψάλµατα τά ëλληνικά εrναι σάν αûρα λεπτή πού τά
µυρώνει ¬λα γύρω της.

❁

\Aθήνα, \Iούλιος τοÜ \98. Γρ. Θ. Στάθης
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\Oκτώβριος 2000, σσ. 20-21, καd τεÜχος 11, Nοέµβριος 2000, σσ. 21-22.
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