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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στὸ Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς
Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καλλιεργεῖται
ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν μὲ ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον καὶ σύστημα ἡ ἐκκλησια
στικὴ Λειτουργικὴ μουσικὴ στὰ προπτυχιακά ὑποχρεωτικὰ καὶ στὰ
μεταπτυχιακὰ μαθήματα, ἀλλὰ καὶ στὰ μαθήματα εἰδίκευσης – δε
ξιότητας τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης.
Στὸ φροντιστήριο Λειτουργικῆς καὶ Ψαλτικῆς Τέχνης στὸν Ναὸ τῆς
Σχολῆς συνεχίζεται μὲ φροντίδα καὶ ἐνθουσιασμὸ τὸ ἔργο τῆς ἄσκησης
τῶν φοιτητῶν, ὅπως λειτούργησε ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν ἀπὸ τοὺς καθηγητές
μας, τὸν μακαριστὸ Ἰωάννη Φουντούλη καὶ Ἀντώνιο Ἀλυγιζάκη.
Οἱ ὕμνοι ὅλων τῶν ἀκολουθιῶν καὶ τῶν λειτουργιῶν ὅλων τῶν λει
τουργικῶν τύπων, δηλαδὴ τοῦ βυζαντινοῦ, ἀντιοχειανοῦ, ἀλεξαν
δρι
νοῦ, ποὺ τελοῦνται στὸ φροντιστήριο τῆς Σχολῆς ἔχουν συστηματικὰ
καταγραφεί, ὕστερα ἀπὸ πολυετῆ ἐργασία κατὰ τὸν παραδεδεγμένο
ἀπὸ τὴν ψαλτικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας τρόπο.
Τὸ ἀνθολόγιο τῆς Λειτουργικῆς Ψαλτικῆς Α΄ τόμος, ποὺ προσφέρεται
μὲ τὴν ἔκδοση αὐτή, εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ τὴν φροντιστηριακὴ ἄσκηση
καὶ ἐμπειρία τῶν φοιτητῶν καὶ φοιτητριῶν, τῶν ὑποψηφίων στελεχῶν τῆς
Ἐκκλησίας, προσφέρεται καὶ ὡς σημαντικὸ βοήθημα τῶν ἀσχολουμένων
μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ ἱεροψαλτῶν καὶ κληρικῶν.
Ἡ συστηματικὴ ἐνασχόλησή μου μὲ τὴν Λειτουργικὴ Τέχνη τῆς Ψαλ
τικῆς καὶ μὲ τὴν ἕρευνα στὸν ἀπέραντο χῶρο τῆς Βυζαντινῆς Ψαλτικῆς
Τέχνης μὲ ἐνθάρρυνε νὰ ἀποτολμήσω τὴ συγκρότηση αὐτοῦ τοῦ ἀν
θολογίου, γιὰ τὴν καλλιέργεια τῶν σπουδαστῶν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
μουσικῆς τέχνης, στὸν βασικὸ καὶ οὐσιώδη γιὰ τὴν λατρεία χῶρο.
Οἱ λειτουργοὶ καὶ οἱ ψάλτες δὲν δικαιολογοῦνται νὰ εἶναι ἁπλὰ ἐκ
τελεστὲς ὁρισμένων μουσικῶν φράσεων ἢ συλλαβῶν τῆς Ψαλτικῆς,
ἀλλὰ προσευχόμενοι πιστοὶ Χριστιανοί, μύστες τοῦ μυστηρίου τῆς θείας
Εὐχαριστίας, οἱ ὁποῖοι συμψάλλουν μὲ τοὺς ἀγγελικοὺς χορούς, οἱ ὁποῖοι
παρευρίσκονται μυστικὰ καὶ πραγματικὰ μέσα στὴν θεία Εὐχαριστία.
Ὀφείλω θερμὲς εὐχαριστίες σὲ ὅλους τοὺς συνεργάτες μου στὸ ἔργο
τοῦ φροντιστηρίου, τοὺς ἐκλεκτοὺς συναδέλφους Καθηγητές, τοὺς
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διδάκτορες, τοὺς μεταπτυχιακοὺς καὶ προπτυχιακοὺς φοιτητές, ἀλλὰ
καὶ ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἄμεσα ἢ ἔμμεσα μὲ τὶς προτάσεις καὶ
παρατηρήσεις τους μὲ ἐνίσχυσαν καὶ συνετέλεσαν στὴν ὁλοκλήρωση
αὐτῆς τῆς ἀπαιτητικῆς συλλογῆς.
Χωρίς νά προκαταλάβουμε τὴν γνώμη καὶ τὴν κρίσι τῶν εἰδικῶν
θέλουμε νὰ δηλώσουμε ὅτι ἦταν διακαὴς ἡ ἐπιθυμία μας νὰ προσθέσουμε
μὲ τὸ βιβλίο αὐτὸ ἕνα ἀπὸ τοὺς βασικοὺς λίθους στὸ οἰκοδόμημα τῆς
Λειτουργικῆς Μουσικῆς. Ἐπικαλοῦμαι τὴν ἐπιείκεια ὅλων τῶν ἀγαπόν
των τὴν λατρευτικὴ μουσικὴ καὶ παρακαλῶ ἂς συγχωρήσουν τὶς τυχὸν
ἐλλείψεις μας.
Θὰ εἶμαι εὐγνώμων πρὸς τοὺς συναδέλφους καὶ συλλειτουργούς,
τοὺς ψάλτες καὶ τοὺς θεολόγους καθηγητὲς γιὰ τὴν εὐμενὴ ἀποδοχὴ
τοῦ Α΄ τόμου τῆς Λειτουργικῆς Ψαλτικῆς, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται καὶ
φροντίζουν γιὰ τὴν συμψαλμωδία καὶ τὴ συμμετοχὴ ἰδιαίτερα τῶν νέων
στὴ θεία Λατρεία, στοὺς ὁποίους καὶ ἀφιερώνεται αὐτὸ τὸ βιβλίο.
Πρωτοπρεσβύτερος
Σπυρίδων Στ. Ἀντωνίου
Ἐπίκουρος Καθ. Α.Π.Θ
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EΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Ἡ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΨΑΛΤΙΚΗ συγκροτήθηκε ὡς βοήθημα γιὰ τὸ φροντιστήριο
λειτουργικῆς καὶ ψαλτικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς, γιὰ τὶς ἀσκήσεις τῶν φοι
τητῶν στὶς λειτουργίες καὶ τὶς ἀκολουθίες τοῦ νυχθημέρου οἱ ὁποῖες τελοῦνται
στὸν πανεπιστημιακὸ Ναὸ σὲ κάθε ἀκαδημαϊκὸ ἔτος.
Πρόκειται γιὰ τὰ ψάλματα: α) τῶν ὀκτὼ λειτουργιῶν τῶν διαφόρων λει
τουργικῶν τύπων: Ἰωάννου Χρυσοστόμου, Μ. Βασιλείου, Ἀποστολικῶν Διατα
γῶν, Ἰακώβου Ἀδελφοθέου, καὶ Ἀποστόλου Μάρκου, Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεο
λόγου, τοῦ ἀλεξανδρινοῦ τύπου, Προηγιασμένων Δώρων, τοῦ βυζαντινοῦ καὶ
Προηγιασμένων Δώρων Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, τοῦ Ἀντιοχειανοῦ. β) Δέκα
ἀκολουθιῶν τοῦ ἀσματικοῦ καὶ μοναχικοῦ τυπικοῦ: Μοναχικοῦ Ὄρθρου (τῶν
Τριῶν Ἱεραρχῶν), Ὄρθρου τῶν Θεοφανείων, Ὄρθρου Μεγ. Τεσσαρακοστῆς,
Μεγάλου Κανόνος, Μεγάλου Ἀπόδειπνου, Ἀκολουθίας τῶν Ὡρῶν, Τριθέκτης,
Ἀσματικῆς Πανυχίδος, Μνημοσύνου, Χαιρετισμῶν τῆς Θεοτόκου. γ) τοῦ Εὐχε
λαίου καὶ τοῦ Μικροῦ Ἁγιασμοῦ.
Βασικὰ βοηθήματα γιὰ τὴ σύνθεση τῶν σύντομων μελωδιῶν τοῦ βιβλίου
αὐτοῦ ὑπῆρξαν τὸ Ἀντιφωνάριον καὶ ἡ Ἁγία καὶ Μεγάλη Ἑβδομὰς τοῦ πρωτ.
Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, τὰ Μελωδήματα ἀσκήσεων Λειτουργικῆς τοῦ κα
θηγητοῦ Ἀντωνίου Ἀλυγιζάκη, ἡ Παννυχὶς τοῦ καθηγητοῦ Γρηγορίου Στάθη, τὸ
Λειτουργικὸν τοῦ Κωνσταντίνου Ψάχου.
Ἡ Λειτουργικὴ Ψαλτικὴ προσφέρεται καὶ ὡς βασικὸ βοήθημα τῶν λειτουρ
γῶν καὶ ἱεροψαλτῶν τῆς ὀρθόδοξης ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ λαὸς ἀναζωογονεῖται καὶ χαίρεται μὲ τὴ συμμετοχὴ στὴ λατρεία, δὲν
ἔχουμε δικαίωμα, οἱ ὑπεύθηνοι τῆς ψαλμωδίας, νὰ τὸν ἐμποδίζουμε. Ὁ Μέγας
Βασίλειος τονίζει ἰδιαίτερα αὐτὸ τὸ θέμα: «νεαροποιεῖται αὐτῆς [τῆς ψυχῆς
τῶν πιστῶν] ἡ ἐπιθυμία καὶ ἀνακαινίζεται [αὐτῆς] τὸ νηφάλιον». {Ὅροι κατὰ
πλάτος, PG 31, 1016}.
Τὰ ψάλματα τοῦ βιβλίου ρυθμίζονται μὲ ἁπλότητα καὶ λιτότητα γιὰ νὰ εἶναι
δυνατὴ ἡ συμμετοχὴ καὶ ἡ συμψαλμωδία ἀπὸ τοὺς πιστούς, τὸν εὐλογημένο
λαὸ τοῦ Θεοῦ, ὅπως ἡ τάξη τῆς Ἐκκλησίας τὸ ἐπιβάλλει.
Ὁρισμένα σύντομα σχόλια στοὺς ὕμνους τῶν λειτουργιῶν καὶ τῶν ἀκολουθιῶν
κρίνονται ἀπαραίτητα στὸ σημεῖο αὐτό. Περισσότερες μορφολογικὲς ἀναλύσεις
μπορεῖ νὰ βρεῖ ὁ ἐνδιαφερόμενος στὸ βιβλίο μας Μορφολογία τῆς Ἐκκλησια
στικῆς Μουσικῆς, (ἐκδ. Ἀθ. Ἀλτιντζή, Θεσσαλονίκη).
Γιὰ τὴν Θ ε ί α Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο ῦ ἁ γ . Ἰ ω ά ν ν ο υ τ ο ῦ Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ
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τονίσθηκαν μὲ προσοχὴ καὶ μὲ βάση τὰ μέλη τοῦ Πέτρου Πελοποννησίου, τὰ
Τυπικά, οἱ Μακαρισμοὶ τῶν ὀκτὼ ἤχων, τὰ Ἀντίφωνα, τὰ Εἰσοδικὰ τῶν ἑορτῶν,
τὰ ἀρχαῖα ἀντίφωνα σὲ ἦχο πλ. α΄, ὅπως σημειώνεται στὰ παλαιὰ Ὡρολόγια
(Κρυπτοφέρρης (1950) σ. 462), τὰ Ἀπολυτίκια, τὰ Κοντάκια, ὁ Τρισάγιος
Ὕμνος, τὸ Ὅσοι εἰς Χριστόν, καὶ Τὸν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν, καθὼς καὶ τὰ
Δύναμις τοῦ Βήματος γιὰ τὴν ἁρμονικὴ ψαλμώδηση ἀπὸ τοὺς λειτουργούς. Τὰ
Ἀλληλουϊάρια τονίσθηκαν εἰς τοὺς ὀκτὼ ἤχους καὶ ἔτσι πρέπει νὰ ψάλλονται
ἀπὸ τοὺς ψάλτες γιὰ νὰ ἀποφεύγεται κάθε ἀκαταστασία στὴ Θεία Λειτουργία
(βλ. Μορφολογία).
Τὰ Χερουβικὰ ἐπιλέχθηκαν ἀπὸ τὰ σύντομα κλασικὰ τῶν μελωδῶν Πέτρου
Πελοποννησίου, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Θεοδώρου Φωκᾶ ἕως, καὶ ἕνα τοῦ
Κωνσταντίνου Ψάχου. Τὸ χερουβικὸ τοῦ Πέτρου Μπερεκέτη σὲ ἦχο πλ. α΄ φθο
ρικόν, προτιμήθηκε γιὰ νὰ προβληθεῖ ὁ μελωδικὸς πλοῦτος. Συμπεριλάβαμε
καὶ τὸ ἀργὸ Ταῖς ἀγγελικαῖς ἀοράτως τοῦ Χρυσάφη τοῦ νέου γιὰ ψαλμώδηση
κατὰ τὶς ἀρχιερατικὲς λειτουργίες.
Ὁ γέρων Βασίλειος Γοντικάκης (Εἰσοδικόν, ἔκδ. Ἱ. Μονῆς Σταυρονικήτα,
Ἅγιον Ὅρος 1978) γιὰ τὴν ψαλμώδηση τοῦ χερουβικοῦ γράφει:
«Εἰκονίζουμε τὰ χερουβείμ, δηλαδὴ ταυτιζόμαστε μ’ αὐτά· εἴμαστε «μυστι
κῶς», δηλαδὴ ἐσωτερικά, λειτουργικά, ἄρα ἀληθινὰ χερουβείμ.
«Πᾶσαν (νῦν) βιοτικὴν ἀποθώμεθα μέριμναν»: Ἀποτίθεται κάθε μέριμνα.
Ἀπωθεῖται, ἐγκαταλείπεται.
«Ὡς τὸν Βασιλέα τῶν ὅλων ὑποδεξόμενοι». Καὶ ἐπειδὴ ὁ Βασιλεὺς αὐτὸς
εἶναι ὁ πάντοτε ἐρχόμενος, εἶναι πάντοτε ἀπωθημένη ἡ μέριμνα. … Ἀπωθοῦμε
τὴ μέριμνα, καὶ ὑποδεχόμαστε τὸν Βασιλέα τῶν ὅλων».
Τὸ Ἀγαπήσω σε Κύριε, γιὰ τὰ συλλείτουργα τονίσθηκε στοὺς ὀκτὼ ἤχους.
Στὰ Λειτουργικὰ μποροῦν νὰ ψαλλοῦν εἴτε τὰ σύντομα τῆς ἁγιορειτικῆς καὶ
πατριαρχικῆς παράδοσης, εἴτε ἀργὰ τὰ πατριαρχικά. Τὸ Ἄξιον ἐστὶν ἀνθολο
γήθηκε στοὺς ὀκτὼ ἤχους.
Τὰ Κοινωνικὰ τῆς ἑβδομάδος καὶ τῶν δεσποτικῶν ἑορτῶν τονίσθηκαν σύν
τομα στοὺς ὀκτὼ ἤχους γιὰ νὰ μποροῦν νὰ ψαλλοῦν ἀντιφωνικὰ ἀπὸ δύο χοροὺς
σύμφωνα μὲ τὴν ἀρχαία τάξη. Μελοποιήθηκαν καὶ τὰ ἄλλα παλαιὰ ἐφύμνια
«Ὃν τρόπον ἐπιποθεῖ ἡ ἔλαφος», «Οἱ ὀφθαλμοὶ πάντων» καὶ τὸ ἐφύμνιο τοῦ
Πάσχα «Σῶμα Χριστοῦ μεταλάβετε» ποὺ ψάλλεται χωρὶς τὸ ἀλληλούϊα (βλ.
Dmitrievskij, Opisanie liturgiceskih rukopisei I, Τυπικά, Kiev 1899, σ. 174).
Κατὰ τὴν Θ ε ί α Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο υ Μ ε γ ά λ ο υ Β α σ ι λ ε ί ο υ , ὅταν ἡ
ἀνάγνωση τῶν εὐχῶν θὰ γίνει ἐκφώνως θὰ ψαλλοῦν οἱ σύντομες μελωδίες τῶν
λειτουργικῶν, ὅπως στὴ Θεία Λειτουργία τοῦ Χρυσοστόμου. Στὸ ἐξαιρέτως
μπορεῖ νὰ ψαλλεῖ εἴτε τὸ καθιερωμένο σύντομο Ἐπὶ σοὶ χαίρει σὲ ἦχο πλ. δ΄
τοῦ Ἀνθίμου ἱεροδιακόνου, εἴτε τοῦ Ἰωάννου Παλλάση σὲ ἦχο β΄ κατὰ τὴν
Κωνσταντινουπολίτικη παράδοση.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
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Ἡ Θ ε ί α Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ῶ ν Ἀπ ο σ τ ο λ ι κ ῶ ν Δ ι α τ α γ ῶ ν , ἡ ὁποία γρά
φτηκε στὴ Συρία στὰ τέλη τοῦ δ΄ αἰῶνα ἀπὸ ἄγνωστο λόγιο συγγραφέα καὶ
φέρεται μὲ τὸ ὄνομα τοῦ ἁγίου Κλήμεντος πάπα Ρώμης συναπαρτίζεται ἀπὸ
τὶς σύντομες μελωδίες τοῦ προκειμένου, τοῦ ἀλληλουαρίου, τῶν στίχων ἀπὸ τὶς
μεταγενέστερες προσθῆκες Ἀγαπήσω σε Κύριε, Νίψομαι ἐν ἀθώοις καὶ Κύριε
ἠγάπησα εὐπρέπειαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ ἀσπασμοῦ καὶ τῆς χερνιψίας.
Κατὰ τὴν εἴσοδο τῶν Τιμίων δώρων ψάλλεται τὸ ἀντίφωνο «Ἄρατε πύλας...»
γνωστὸ ὡς ἀρχαῖος χερουβικὸς ὕμνος σὲ ἦχο βαρύ.
Στὴν ὕψωση οἱ στίχοι «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαυίδ, Θεὸς
Κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν». Τὴν ὥρα τῆς Θείας Μετάληψης ψάλλουμε τὸν λγ΄
κοινωνικὸ ψαλμὸ «Εὐλογήσω τὸν Κύριον».
Οἱ ὕμνοι τῆς Θ ε ί α ς Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α ς τ ο ῦ Ἰ α κ ώ β ο υ τ ο ῦ Ἀ δ ε λ φ ο θ έ ο υ
«Ὁ Μονογενὴς Υἱός», τὸ Τρισάγιον, τὸ προκείμενο, τὸ ἀλληλουάριο, ψάλλονται
μὲ ἁπλὲς μελωδίες.
Στὸ χερουβικὸ ψάλλεται τὸ «Σιγησάτω πάσα σαρξ…» ποὺ προέρχεται ἀπὸ
ἐπίδραση τῆς βυζαντινῆς παράδοσης.
Οἱ ὕμνοι «Τὸν θάνατόν σου Κύριε καταγγέλλομεν», «Ὁ γὰρ λαός σου»,
«Ἐλέησον ἡμᾶς, Κύριε ὁ Θεός», «Μνήσθητι Κύριε,» καὶ «Ἄνες, ἄφες, συγχώρησον
ὁ Θεός,» τονίσθηκαν μὲ τρόπο ποὺ ὑπηρετεῖ τὴ Θεία λατρεία. Στὸ κοινωνικὸ
ψάλλεται ἀντιφωνικὰ ὁ ψαλμὸς λγ΄ «Γεύσασθε καὶ ἴδετε».
Στὴ Θ ε ί α Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο ῦ Ἀπ ο σ τ ό λ ο υ Μ ά ρ κ ο υ ἔχουμε ἁπλὲς
μελωδίες, ἀρχαϊκὲς ἀπὸ βυζαντινὴ ἐπίδραση, ὅπως «Ὁ Μονογενὴς Υἱός», τὸ
«Τρισάγιον», τὸ «ἀλληλουάριον» τὸ εφύμνιο «Ἐλέησόν με, Κύριε» μὲ στίχους τοῦ
ψαλμοῦ ρκβ΄ καὶ τὸ κοινωνικὸ ψάλλουμε ἀντιφωνικὰ τὸν ψαλμὸ ρν΄ «Αἰνεῖτε τὸν
Θεὸν ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ» εἰς τοὺς ὀκτὼ ἤχους.
Στὸ Χερουβικὸ ψάλλεται τὸ «Οἱ τὰ Χερουβίμ», ὁ ἐπινίκιος ὕμνος ψάλλεται
συντετμημένος «Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος, Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ
γὴ τῆς ἁγίας σου δόξης».
Ὁ ὕμνος τοῦ λαοῦ «Ὥσπερ ἦν καὶ ἔστιν καὶ ἔσται εἰς γενεὰν καὶ γενεὰν καὶ
εἰς τοὺς σύμπαντας αἰώνας τῶν αἰώνων· ἀμήν». Τονίσθηκε σὲ δύο ἤχους.
Στὴ Θ ε ί α Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ο ῦ Ἁγ . Γρ η γ ο ρ ί ο υ τ ο ῦ Θ ε ο λ ό γ ο υ ποὺ
ἀπευθύνεται στὸν Λόγο καὶ ὄχι στὴν Ἁγία Τριάδα καὶ ἡ ὁποία ἀνήκει στὴν
ἀλεξανδρινὴ παράδοση ψάλλονται τὸ Τρισάγιον, τὸ προκείμενο, τὸ ἀλληλουάριο
κατὰ τὸν συνήθη τρόπο.
Στὸ Χερουβικό ψάλλεται τὸ «Σιγησάτω πάσα σάρξ…» τῆς βυζαντινῆς
παράδοσης. Μποροῦμε ὅμως νὰ ψάλουμε καὶ τὸ Οἱ τὰ χερουβίμ
Τὸ «Σὲ ὑμνοῦμεν» κατὰ τὸν καθαγιασμό καὶ οἱ φράσεις τοῦ λαοῦ «Καὶ μετὰ
τοῦ πνεύματός σου», «Πιστεύομεν», «Ὡς ἦν καὶ ἔστι καὶ ἔσται», «Ἁγιασθήτω»
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λέγονται σύντομα. Στὸ κοινωνικό ψάλλεται ὁ ρν΄ ψαλμὸς ἀντιφωνικὰ στοὺς
ὀκτὼ ἤχους.
Στὴ Θ ε ί α Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ῶ ν Π ρ ο η γ ι α σ μ έ ν ω ν Δ ώ ρ ω ν ψάλλονται τὰ
Κατευθυνθήτω κατὰ τὴν παράδοση τῶν διδασκάλων τῆς θεολογικῆς Σχολῆς τῆς
Χάλκης, τὰ στιχηρὰ ἰδιόμελα τῆς ἡμέρας, ἀντὶ χερουβικοῦ τὸ «Νῦν αἱ δυνάμεις»
καὶ στὸ κοινωνικὸ τὸ «Γεύσασθε καὶ ἴδετε» μέλη παλαιῶν συνθετῶν. Λαμπρὲς
συνθέσεις εἶναι τὰ Νῦν αἱ δυνάμεις, σὲ ἦχο πλ. β΄ τοῦ Πέτρου Λαμπαδαρίου,
τοῦ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ καὶ τὸ Γεύσασθε τοῦ Μανουὴλ Χρυσάφη (ιε΄ αἰ.)
α΄ ἤχου, ἀλλὰ καὶ τὰ συντομότερα τοῦ Ἰωάσαφ Διονυσιάτη (ιθ΄ αἰ.)
Στὴ Θ ε ί α Λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α τ ῶ ν Π ρ ο η γ ι α σ μ έ ν ω ν Δ ώ ρ ω ν τ ο ῦ Ἰ α κ ώ β ο υ
τ ο ῦ Ἀ δ ε λ φ ο θ έ ο υ ἐκφωνοῦνται ἐμμελῶς οἱ ψαλμοὶ τοῦ λυχνικοῦ ψάλλονται
τὰ ἰδιόμελα τῆς ἡμέρας, τὰ στιχηρὰ τροπάρια τῆς λιτῆς. Τὰ «Κατευθυνθήτω»,
τὸ «Νῦν αἱ δυνάμεις» καὶ τὸ κοινωνικόὸ «Γεύσασθε καὶ ἴδετε» ψάλλονται ὅπως
στὴ βυζαντινὴ προηγιασμένη.
Μ ο ν α χ ι κ ὸ ς Ὄ ρ θ ρ ο ς . Γιὰ τὴν πλουσιότερη ἀπὸ ὅλες τὶς μοναχικὲς
ἀκολουθίες, τὴν ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ὑποδειγματικὰ
τονίσθηκαν Ἀπολυτίκια, Καθίσματα, τὸ α΄ ἀντίφωνον τοῦ δ΄ ἤχου.
Κατὰ τὴν ἁγιορειτικὴ παράδοση ψάλλονται ὁ πολυέλεος Δούλοι Κύριον,
(Ψαλμὸς ρλδ΄), σὲ ἦχο α΄, Ἐξομολογεῖσθε, (ψαλμὸς ρλε΄), σὲ ἦχο πλ. α΄, δ΄, πλ.
δ΄, ἡ ἐκλογή, σὲ ἦχο πλ. β΄.
Τὰ Τριαδικὰ τοῦ α΄ ἤχου, τὸ ἰδιόμελο Πεντηκοστάριο σὲ ἦχο πλ. β΄.
Οἱ εἱρμοὶ τῶν κανόνων, ἡ θ΄ ὠδή, τὸ Ἐξαποστειλάριον καὶ δύο Στιχηρὰ
προσόμοια. Γιὰ τὸν ὄρθρο τῶν καθημερινῶν τονίσθηκαν τὸ Θεὸς Κύριος, ἡ
Τιμιωτέρα, τὸ Ἄξιον ἐστὶν εἰς τοὺς ὀκτὼ ἤχους.
Γιὰ τὴν ψαλμώδηση τοῦ Ὄρθρου τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων μελίσθηκαν:
Ἀπολυτίκιο, οἱ Καταβασίες διπλὲς «Βυθοῦ» καὶ «Στίβει», πάνω στὸ μέλος τοῦ
σύντομου εἱρμολογίου τοῦ Πέτρου Βυζαντίου, ἡ θ΄ ὠδή, τὸ Ἐξαποστειλάριο, τὸ
Κοντάκιο καὶ τὸ Ἀντίφωνο τῶν Θεοφανείων.
Στὸν Ὄ ρ θ ρ ο τ ῆ ς Μ ε γ . Τε σ σ α ρ α κ ο σ τ ῆ ς μελίσθηκαν τὰ Ἀλληλούϊα,
οἱ σπάνιοι Τριαδικοὶ Ὕμνοι καὶ τὰ Φωταγωγικά κατ’ ἦχον. Προστέθηκε ἕνα
παλαιὸ Ἀλληλούϊα καὶ τὸ Τριαδικὸ σὲ ἦχο α΄.
Ὁ Μ έ γ α ς Κ α ν ὼ ν μὲ τὰ ὀμορφότατα κατανυκτικὰ τροπάρια, προσφέρει
ἕνα πλῆθος παραδείγματα πρὸς μίμηση καὶ πρὸς ἀποτροπὴ παρμένα ἀπὸ τὴν
Παλαιὰ καὶ τὴν Καινὴ Διαθήκη.
Εἶναι ἕνας συνταραχτικὸς ἐσωτερικὸς διάλογος τῆς ψυχῆς μὲ τὸ εἶναι της.
Ἀπὸ τὰ 24-26 τροπάρια κάθε ὠδῆς, ἐπιλέχτηκαν ἐννέα ὡς δώδεκα, μὲ
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φροντίδα ἰδιαίτερη ὥστε τὰ τροπάρια νὰ εἶναι αὐτὰ τῶν ὁποίων τὸ βαθὺ
θεολογικὸ νόημα ἀναλύεται ἀπὸ πατέρες καὶ θεολόγους συγγραφείς.
Οἱ σύντομες μελωδίες στηρίχθηκαν στὸ σύντομο εἱρμολόγιο τοῦ Πέτρου
Βυζαντίου καὶ οἱ ἀργὲς στὴν πατριαρχικὴ ψαλτικὴ παράδοση.
Μελίσθηκαν ἐπίσης καὶ τὰ στιχηρὰ καὶ τὰ θεοτοκία τῆς ἀκολουθίας.
Τὸ Μ έ γ α Ἀπ ό δ ε ι π ν ο ν προσφέρεται γιὰ συμψαλμωδία ἰδιαίτερα μὲ
τὰ ἀρχαία ψαλμωδήματα «Μεθ̓ ἡμῶν ὁ Θεός...», «Ἡ ἀσώματος φύσις …»,
«Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε…»
Ὁ ὕμνος «Κύριε τῶν δυνάμεων…» γεμάτος κατάνυξη, ψάλλεται στὸν πλ.
β΄ ἦχο ποὺ εἶναι σύμφωνος μὲ τὴν παράδοση, ὄχι μὲ τρόπο νεωτερικό, ἐμβα
τηριακὸ σέ ἦχο πλ. δ΄.
Ἡ Ἀ κ ο λ ο υ θ ί α τ ῶ ν Ὡ ρ ῶ ν ἔχει ἁπλὲς μελωδίες καθιερωμένες στὴ
λατρεία.
Γιὰ τὴν Ἀ κ ο λ ο υ θ ί α τ ῆ ς Τρ ι θ έ κ τ η ς τονίσθηκαν μὲ ἀπέριττες μελωδίες
τὰ ἐφύμνια τῶν τριῶν ἀντιφώνων, μελίσθηκαν διάφορα τροπάρια τῆς προφητείας καὶ προκείμενα διαφόρων ἡμερῶν τῆς Τεσσαρακοστῆς.
Ἡ Ἀ κ ο λ ο υ θ ί α τ ῆ ς ἀ σ μ α τ ι κ ῆ ς Π α ν ν υ χ ί δ α ς ψάλλεται ἀνεπιτήδευτα.
Οἱ μελωδίες τῶν τριῶν ἀντιφώνων καὶ τῶν ἐφυμνίων εἶναι ἁπλές.
Τὸ προκείμενο Εὐφρανθήτω καρδία ζητούντων τὸν Κύριον, παλαιὰ σύν
θεση σέ ἦχο πλ. β΄, διατηρεῖ τὴ λεπτὴ εὐγένεια τοῦ βυζαντινοῦ μέλους. Ὁ
ἀρχαῖος ὕμνος «Ἡ ἀσώματος φύσις» (στ΄ αἰ.) σέ στίχους ἐνδεκασύλλαβους, μιά
δοξολογία ἀγγελικὴ καὶ ἀνθρώπινη πρὸς τὸν δημιουργὸ καὶ δέηση, στὸ ὡραῖο
αὐτὸ ποίημα ἑνώνονται ἁρμονικά.
Στὴν Ἀ κ ο λ ο υ θ ί α τ ο ῦ ἱ . Ε ὐ χ ε λ α ί ο υ τονίσθηκαν μελωδικὰ τὰ προκεί
μενα τῶν ἀποστολικῶν ἀναγνωσμάτων καὶ τῶν ἀλληλουαρίων.
Στὴν Ἀ κ ο λ ο υ θ ί α τ ο ῦ Μ ι κ ρ ο ῦ Ἁγ ι α σ μ ο ῦ ψάλλονται οἱ λιτὲς καὶ σύν
τομες μελωδίες τῆς θ΄ Ὠδῆς καὶ τῶν τροπαρίων.
Ἡ Ἀ κ ο λ ο υ θ ί α τ ο ῦ Μ ν η μ ο σ ύ ν ο υ ὅταν ψάλλεται χρησιμοποιοῦνται
τὰ καθιερωμένα μέλη τῶν Νεκρώσιμων Εὐλογηταρίων καὶ τροπαρίων. Τὸ
Κοντάκιο καὶ τὸ Αἰωνία ἡ μνήμη μελίσθηκε σύμφωνα μὲ τὶς συνθέσεις σύγ
χρονων πρωτοψαλτῶν.
Στοὺς Χ α ι ρ ε τ ι σ μ ο ύ ς τ ῆ ς Θ ε ο τ ό κ ο υ ψάλλονται οἱ κλασσικὲς μελωδίες
τῶν προοιμίων, τῶν ἐφυμνίων καὶ τοῦ θεοτοκίου Τὴν ὡραιότητα.
Στὸ μ ο υ σ ι κ ὸ π α ρ ά ρ τ η μ α περιλαμβάνονται μιὰ σειρὰ ὕμνων ὅπως:
Τὸ Δύναμις τοῦ Τρισαγίου τοῦ Ἰωάννη Παλλάση καί Λειτουργικὰ ψάλματα
τῆς Κωνσταντινουπολίτικης ψαλτικῆς παράδοσης.
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Τὸ παλαιὸ Κοινωνικὸ «Εἰς πᾶσα ν τὴν γήν», τῶν ἁγίων Ἀποστόλων μέλος
τοῦ Μανουὴλ Χρυσάφου τοῦ παλαιοῦ σὲ ἦχο πλ. δ΄, εἶναι στίχος τοῦ ιη΄ ψαλμοῦ
καὶ πρόκειται γιὰ σπουδαία σύνθεση ἑνὸς ἀπὸ τοὺς περίφημους ἐκπροσώπους
τῆς βυζαντινῆς Ψαλτικῆς Τέχνης. Τὸ κοινωνικὸ ἀναπτύσσεται στὶς παλαιὲς
μελισματικὲς φράσεις τοῦ παπαδικοῦ γένους τοῦ πλαγίου τοῦ τετάρτου ἤχου,
τὶς ὁποῖες διαδέχεται μιὰ ἐκπληκτικὴ σὲ ἔξαρση ἀνάπτυξη τοῦ «Ἀλληλούϊα»,
σὲ ἀντίστοιχες ἑνότητες.
Ψαλμικοὶ στίχοι: ἀπὸ τὸν λγ΄ 33 ψαλμὸ σέ ἦχο α΄ νάο καὶ ἀπὸ τοὺς κα΄,
λστ΄, λθ΄, ρλθ΄ ψαλμούς, στοὺς ὀκτὼ ἤχους, οἱ ὁποῖοι μελοποιήθηκαν ἔντεχνα
γιὰ νὰ ψάλλονται στὴ θέση τοῦ Κοινωνικοῦ, ὅπως ὁρίζει ἡ παλαιὰ τάξη.
Οἱ εἱρμοὶ τῆς θ΄ ὠδῆς ὁρισμένων δεσποτικῶν ἑορτῶν τοὺς ὁποίους ψάλλουμε
ἀντὶ τοῦ ἄξιον ἐστὶν στὸ φροντιστήριο Λειτουργικῆς καὶ Ψαλτικῆς τῆς Σχολῆς.
Καλοφωνικὸς εἱρμὸς Οὐρανὸς πολύφωτος. Ὁ Ζαχαρίας Χαντεντὲς μελο
ποίησε ὡς καλοφωνικὸ εἱρμὸ σέ ἦχο βαρὺ διατονικὸ τὸ αὐτόμελο κοντάκιο τοῦ
δ΄ ἤχου, τῆς ἑορτῆς τῶν ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, (ιγ΄ Σεπτεμβρίου).
Ἔχουμε σ’ αὐτὴ τὴ σύνθεση μελισματικὴ ἀνάπτυξη τοῦ τροπαρίου, ὅπου τὸ
μέλος κινεῖται ἔντεχνα στὴν ἐπταφωνία μὲ πλούσια μελικὰ τόξα.
Ὁ Παλαιὸς Καλοφωνικὸς στίχος Ἐγὼ σήμερον γεγέννηκάσε σὲ ἦχο πλάγιο
τοῦ δ΄ εἶναι μιὰ κλασικὴ παλαιὰ σύνθεση.

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
TΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΩΝ
ΕΙΣΟΔΟΣ
Ἀπολυτίκιον ἑορτῆς

Διħ фс½сØчéчМ÷тòçèūš
Κ αι τω Πνευ μα τι ι ι σου
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ
(ψαλμὸς ιη΄)

ẅџ Δι—

ч₤счáттЛ‼öтттÚч₤Х°чØūţťч⁄ЂöÙМ¿
Ε ις πα α σαν την γη η ην ε ξη ηλ θεν
ο φθο ο
тт¡çчØЌс°øтчØ!ūťţччсцÙтÚéтÚятéЛ
ο ογ γος α α α των
και εις τα πε ρα τα της οι
ттт¡чØчХ°чØūţť!çт₤тЛ¿тсØ℮схцÙт¡
οι οι οι κου με ε νης
τα α ρη η μα τα α α α
çчØш¡с°øтчØūťţ
α α α αυ των
(ἄνευ Ἀλληλούϊα)
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α΄ūťţчччЂччччччччØŧŮŦ

Ο ι ου ρα

νοι

δι η γουν ται δο ξαν Θε ου

ччччччччØфссöчттсöттÚ!ūťţ
ποι

η

σιν δε χει ρων αυ του α ναγ γε λει το στε ρε ω μα

β΄ūťţчЂчччччччччччØŧŮŦ

Η με ρα τη

η

με ρα

ε

ρευ γε ται

ρη μα

ЄЂччØфссöтГÙтÚūťţ
και νυξ νυ κτι α ναγ γε λει γνω σιν
γ΄ūťţЂчччччччччØŧŮŦ!Єч
Ουκ ει σι λα λι αι ου δε λο γοι
ων ου
ЂöччччØфчсöт!тÚūťţ
χι α κου ον ται αι φω ναι αυ των
Ἦχος:Ũş!!ŧŞ!!Ũť!!çèчéЁöттÚЛ¿тсññЎсЛöтт
Ε ις πα α σαν τη ην γην ε ξη η ηλ
!çчтðсЛ¿тЩËтÚЌсø°тчØ!!!суч
θε εν ο φθο ο ο ογ γος α α αυ των και εις
ссØтш¡сØЎссØЛ¿тЛттçчтð
τα πε ρα α τα της οι κου ου με ε ε νη ης
чсöтЪГÙЌс°øтчØ!!!!
τα ρη η μα τα α α αυ τ ων
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Στίχοι: ψαλμὸς ιη΄
2. Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ
ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα. 3. Ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ ἐρεύγεται ῥῆμα,
καὶ νὺξ νυκτὶ ἀναγγέλλει γνῶσιν. 4. Οὐκ εἰσὶ λαλιαὶ οὐδὲ λόγοι,
ὧν οὐχὶ ἀκούονται αἱ φωναὶ αὐτῶν· 5. Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν
ὁ φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥήματα
αὐτῶν. 6. Ἐν τῷ ἡλίῳ ἔθετο τὸ σκήνωμα αὐτοῦ· καὶ αὐτὸς ὡς
νυμφίος ἐκπορευόμενος ἐκ παστοῦ αὐτοῦ, ἀγαλλιάσεται ὡς γίγας
δραμεῖν ὁδὸν αὐτοῦ.
7. Ἀπ᾿ ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ ἡ ἔξοδος αὐτοῦ, καὶ τὸ κατάντημα αὐτοῦ
ἕως ἄκρου τοῦ οὐρανοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἀποκρυβήσεται τῆς
θέρμης αὐτοῦ. 8. Ὁ νόμος τοῦ Κυρίου ἄμωμος, ἐπιστρέφων ψυχάς·
ἡ μαρτυρία Κυρίου πιστή, σοφίζουσα νήπια. 9. Τὰ δικαιώματα
Κυρίου εὐθέα, εὐφραίνοντα καρδίαν· ἡ ἐντολὴ Κυρίου τηλαυγής,
φωτίζουσα ὀφθαλμούς. 10. Ὁ φόβος Κυρίου ἁγνός, διαμένων εἰς
αἰῶνα αἰῶνος· τὰ κρίματα Κυρίου ἀληθινά, δεδικαιωμένα ἐπὶ τὸ
αὐτό.
ΑΛΛΗΛΟΥΪΑΡΙΟΝ

ẅ!џ!!!Δι—

Στίχοι: ψαλμὸς

Ϟε΄.

ч℮чцÙттссМ¿чÜИ¿çчт¡чØūţť
Α λ λη λου ι α αλ λη λου ου ι ι
ι ι α
ЦÙçттсХЛ¿çтÚш¡с°âтчØūţť
αλ λη η λου ου ου
ι ι ι ι α
ΕΤΕΡΟΝ
ч℮чЁöтттссМ¿чÜИ¿çчт¡чØūţť
Α λ λη λου ου ι α αλ λη λου ου ι ι
ι ι α
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ччтЛÏтЌЁЦт¥тсØХ¯àźżтòçèūťţ
αλ λη λου ου ου ι ι α α α α α α

Στίχοι: ψαλμὸς 95.
Ἄσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ᾄσατε τῷ Κυρίῳ πᾶσα ἡ γῆ·
2 Ἄσατε τῷ Κυρίῳ· εὐλογήσατε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, εὐαγγελίζεσθε
ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τὸ σωτήριον αὐτοῦ· 3 Ἀναγγείλατε ἐν τοῖς
ἔθνεσι τὴν δόξαν αὐτοῦ, ἐν πᾶσι τοῖς λαοῖς τὰ θαυμάσια αὐτοῦ.
4 ὅτι μέγας Κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα, φοβερός ἐστιν ὑπὲρ
πάντας τοὺς θεούς· 5 ὅτι πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια, ὁ δὲ
Κύριος τοὺς οὐρανοὺς ἐποίησεν. 6 Ἐξομολόγησις καὶ ὡραιότης
ἐνώπιον αὐτοῦ. ἁγιωσύνη καὶ μεγαλοπρέπεια ἐν τῷ ἁγιάσματι
αὐτοῦ. 7 ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ, αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν, ἐνέγκατε
τῷ Κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν· 8 ἐνέγκατε τῷ Κυρίῳ δόξαν ὀνόματι
αὐτοῦ, ἄρατε θυσίας καὶ εἰσπορεύεσθε εἰς τὰς αὐλὰς αὐτοῦ·
9 προσκυνήσατε τῷ Κυρίῳ ἐν αὐλῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ, σαλευθήτω
ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ πᾶσα ἡ γῆ. 10 εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν· ὁ
Κύριος ἐβασίλευσε, καὶ γὰρ κατώρθωσε τὴν οἰκουμένην, ἥτις
οὐ σαλευθήσεται, κρινεῖ λαοὺς ἐν εὐθύτητι. 11 εὐφραινέσθωσαν
οἱ οὐρανοὶ καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ, σαλευθήτω ἡ θάλασσα καὶ τὸ
πλήρωμα αὐτῆς· 12 χαρήσεται τὰ πεδία καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς·
τότε ἀγαλλιάσονται πάντα τὰ ξύλα τοῦ δρυμοῦ 13 πρὸ προσώπου
τοῦ Κυρίου, ὅτι ἔρχεται, ὅτι ἔρχεται κρῖναι τὴν γῆν. κρινεῖ τὴν
οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ καὶ λαοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ αὐτοῦ.
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

ūšфссччччМ÷тш¡ХÛçèūš
Κ αι με τα του πνευ μα το ος σου ου ου
ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ - ΟΜΙΛΙΑ

ūšфч½чч½Лччñ ūšчтчтЛччñūš
Κ υ ρι ε ε λε η σον Κ υ ρι ε ε λε η σον
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чØчØ чöччччöччØ
Α μην Κ υ ρι ε ε λε η σον
ŨşчöчччсØчтÚ Ѓ ŨťЂтттЁöттÚŨť
Κυ ρι ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε λε η σον
Εἰς τὰς ΔΕΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

ẅџ Δι— Πέτρου Πελοποννησίου
чØ⁄Й¿тт¡чØчХ°çчш¤сМ¿÷тт¡чХ
Κ υ ρι ι ι ε ε ε
λε ε ε ε ε ε η η
сфхМöттс°øтÚтÚũţťсØуЙ¿тт¡чØчХ°
η σο ο ο ο ο ο ο ον Κ υ ρι ι ι ε ε ε
çчш¤сМ¿Üтт¡чХсфхМ¿тт¡сх
λε ε ε ε ε ε η η η σο ο ο ο ο ον Κυ υ
М¿тЪ¿тт¡чØЎчХ°çчш¤сМ¿ÜтЌ
υ υ ρι ι ι ι ε
ε ε
λε ε ε ε ε η
Хсçттòò!ũťţ
η η
σο ον
ẅ α΄ νάος
ŨşОÙ№Й¿тт¡чØчХ°çсńш¤сМ¿÷тт¡тХ
Κ υ ρι ι ι ε ε ε λε ε ε ε ε ε η η
сфхМöттс°øтÚтÚŨşţсØу›Й¿тт¡чØчХ°
η σο ο ο ο ο ο ο ον Κυ ρι ι ι ε ε ε
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çсш¤сМ¿Üтт¡тХсфхМ¿тт¡сх
λε ε ε ε ε ε η η η σο ο ο ο ο ον Κυ υ
М¿тт¡М¿тт¡тÚЎчХ°çсш¤сМ¿ÜтЌ
υ υ υ ρι ι ι ε ε ε
λε ε ε ε ε η
Хçттòò!Ũş
η σο ον
ẅ!џ!!!Δι—

ΑΣΠΑΣΜΟΣ - ΧΕΡΝΙΨΙΑ

цĎтòūťţ
(Ψαλμὸς ιζ΄)
ῑε ες
ūťţф₤сЛçттс⁄хцттãт¡çчт¡с
Α γα πη σω ω σε ε Κυ υ ρι ι
ε ε ε
Лттт¡чØчХ°чØūťţ!!ОттссØ
η ι ι ι ι σχυ υς μου
Κυ ρι ος στε ρε
çтт¡сЛöтттÚūťţ!ччччОтт¡
ω ω ω μα α α μου και κα τα φυ γη η η
чØçттсхсЛ°çттçчтчññūťţ
μου και αι ρυ υ υ υ στη η η ης μου
ẅ!џ!!!Δι—!!

α΄О₤ ттч⁄сЛöттсöтт¡чØūťţчссö

Ν ι ψο μαι εν

α

θω οις τας χει ρα ας μου

και κυ κλω
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ттччччöттчçст¡ссØчØūťţ
σω το θυ σι α στη ρι ον σου Κυ υ υ ρι ε
чссöттчЂÙчØЦтХ°тЌт¡с
του α κου σαι με φω νης αι νε ε ε ε σε ε ε

Лöттçчтðūťţ!!тсссöттсØàтÚччЦÙ
ω ω ως σου ου και δι η γη σα σθε παν τα τα θαυ μα

çттЛМ¿çчт¡чñūťţ
σι ι α α
α α σου
β΄цт⁄чсОтчтЛöттЦтчØūťţс
Κ υ ρι ε η γα πη σα ευ πρε πει αν οι κου σου και

чхчфсØàтÚçттсХЛ¿çтÚш¡с°øтчØūťţ
το ο πον σκη νω μα το ος δο ο ο ξη η η ης σου
ἕτερον

ẅ!Ỳ!!‚ Πα

Ũş!ч›сцÙтãт¡чхЛöттсØЛ¿тцâõⁿт¡Птт¡
Α γα πη σω ω σε ε Κυ ρι ε η ι ι σχυ υ υ υ υς

чØ!!Ŭşţ!ЂчччцфсМÜ¿тÚŨŮşтÚķ!⁄!ч½ччц
μου
Κυ ρι ος στε ρε ω μα α μου και κα τα φυ γη

тçтттÚ!ūŞţ!т¡›сЁ°âтт¡çттçтт₤çст¡сñŨş
η η η μου και ρυ υ υ υ στη η η ης μου ου ου
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ẅ!!Ỳ‚!!Πα
Ũş!!ПÙ›тттÚссЛччцÙИч!ØŬşţ
Ν ι ψο ο μαι εν α θω οις τας χει ρα ας μου
т⁄сЛöттçчтð!!ūŞţ!!сⁿчсссöч
και κυ κλω ω ω σω ω
το θυ σι α στη ρι
çтттÚсхцÙöт¡çчØш¡с°øтчØŬşţт⁄сцĩ
ο ον σου Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ε του α κου
т!т!сéсØсéяцÙтЁâКтçттчтÚçèūŞţ
σαι με φω νης αι νε σε ε ω ω ω ως σου ου
чĬчсЛöттЙⁿЁöтт¡чØŬşţф›сц
και δι η γη σα α σθε πα α αν τα τα θαυ μα
тт¡çчт¡ЁâçтÚш¡с°øтчññçèŨş
α α σι ι ι
α α α α σου
ŨşЁö›ттчЂсⁿччЁöттчцÙИ
Κυ ρι ε η γα πη σα ευ πρε ε πει αν οι κου
чØŬşţчсХ°ччçтттчцÙ⁄ш¡тņсØ›ūŞţ
σου και το ο πον σκη νω ω μα τος δο ο ξης σου
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ẅ!!Ґ!!Γα

ŪšчøïĩтсñŪš
Α α ῑες
ŪšП‾ÙтÚтÚцÙт‹чсöтЌссØт‾чЂöтт
Α ρα τε πυ λας οι αρ χον τες υ μων και ε παρ θη τε
(Ψαλμὸς 23 στίχ. 7)

ЦтсчсöттÚŪšсччПÙçтттÚçтт
πυ υ λαι αι ω νι ο ι και ει σε λευ σε ε ται ο ο
тчсöЌсХ°чØŪš ч‾ссöтçттņсØŪš
βα σι λε ευς της δο ο ξης
Αλ λη λου ου ι ι α
ПÙ‾ттЛ¿ттÚçтттчсöЌсХ°чØŪšч‾
Τ ις εσ τιν ου ου τος ο ο βα σι λε ευς της δο ο ξης Άλλη...
ЂĩÙΩттсссöчтттÚūŞţ!сöу!ттÚччГ
Κυ ρι ος κρα ται ος και δυ να τος Κυ ρι ος δυ να το

тçттсХ°чØŪš!!чссöтçттсØŪš
ος εν πο λε ε μω
Αλ λη λου ου ι ι α
Αρα τε πύλας…

Τ ίς

ἔστιν οὖτος…

ŪšЂĩÙΩччтсцÙçттéтÚ‹ūŞţсéсØöтÚтÚçтт
Κ υ ρι ος των δυ να με ε ων αυ τος εσ τιν ο ο
тчсöЌсХ°‾чØŪšчссöтçттсññŪš
βα σι λε ευς της δο ο ξης
Αλ λη λου ου ι ι α
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Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ

ẅ ”ґ!!ĥ Δι
ūšфссччччМ÷тш¡ХÛçèūš
Κ αι με τα του πνευ μα το ος σου ου ου
ūšцтччччöттÚũş
Ε χο μεν προς τον Κυ ρι ον
ЂöттЌсч÷хсöтЛтччñçèūš
Α ξι ον και δι ι ι ι ι ι ι και ον

чччччччччсöтттссØ
Α γι ος Α γι ος Α γι ος Κυ ρι ος Σα βα ωθ
ūšстчччЦтчсччöттссØ
πλη ρης ο ου ρα νος και η γη της δο ο ξης αυ του

ūšфчссØéчтсéцттсññçèūš
ευ λο γη τος εις τους αι ω νας Α μην
ūš ф½сч÷хчñçè ūš чöччччöччØ
Α μη η η ην
Κυ ρι ε ε λε η σον
ūšфссччччМ÷тш¡ХÛçèūš
Κ αι με τα του πνευ μα το ος σου ου ου
ūšфч½чч½Лччñçèūš чØчöчч
Κ υ ρι ε ε λε η σον
Σοι Κυ ρι ε
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ΥΨΩΣΙΣ

ūš!!чØéчччéчØéчччéччéчØччØ
Ε ις α

γι

ος

Εις Κυ ρι

ος

Ι

η

σους Χρι στος

ччöчччöччØūšфчссчт
εις δο ξαν Θε ου Πα τρος Ευ λο γη τος εις τους
сцттсññçèūš
αι ω νας Α μην
ūš!!чØчччéчØчччччччч
Δ ο ξα εν υ ψι στοις Θε ω και ε πι γης ει
чöчØūšфссчтссöттсñçèūš
ρη νη εν αν θρω ποις ευ δο κι ι ι α
ūš фсцÙччсöттсØūšЄссс
Ω σα να τω υι ω Δα αυ ιδ
ευ λο γη με
ччччöттсссöттссöттсØūš
νος ο ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ι ου
ūšçèфсØу!цтчччЦÙЌхЛöттņсñūš
Θ ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα α νεν η η μιν

фсцÙчтсЛöттÚūš
ω σα να εν τοις υ ψι ι στοις
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!ẅџ!!!Δι—
ūťţ!!сÙöу!⁄çтÚ тчхсöÙçтÚ тчØтчсссØŭŮťţ
Ε ις α γι ο ος Εις Κυ ρι ος Ι η σους Χρι στος
тЛöттсö!ттÚūťţ!ччссØт!т!т!сф
εις δο ξαν Θε ου Πα τρος ευ λο γη τος εις τους αι ω νας
ссñūťţ
Α μην
ūťţ!!су⁄чЦтОÙöтт!тÚ!тссцтсöттÚ
Δ ο ξα εν υ ψι στοις Θε ω και ε πι γης ει ρη η νη
!чччöттчч!Х¿чñ ūţť
εν αν θρω ποις ευ δο κι ι α
ūťţ!ч⁄чцтсЛттéтÚ тсссöчч
Ω σα να τω υι ω Δα αυ ιδ ευ λο γη με νος ο
тчöтчØчч⁄чöттчéч!Х¿чñ ūţť
ερ χο με νος εν ο νο μα τι Κυ ρι ι ι ου
ūţťфсØу!цтчччЦ ттÚЛ°тсØ
Θ ε ος Κυ ρι ος και ε πε φα νεν η η μιν
чччöттчéг!Х¿чñ ūţť
ω σα να εν τοις υ ψι ι στοις
ἕτερα
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ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

α΄

!ẅ!!џ!!!Δι—Ѓ

(Ψαλμὸς λγ΄)

ūţťф₤сс⁄ччсöттсчЁöттчØūţť
Ε υ λο γη σω τον Κυ ρι ον εν παν τι ι και ρω

фссцтсöу!тттсØтссö‼ттÚтÚũťţ
δι α παν τος η αι νε σις αυ του εν τω στο μα τι μου
β΄ūťţ!тссМчØчтсцтччØтãт¡О
Ε ν τω

Κυ

ρι ω

ε παι νε

θη σε ται η ψυ υ χη

тт¡чØūťţчссöчт т !Цттч çст¡с

η η μου

сØчØūťţ
τω σαν

α κου σα τω σαν πρα εις και ευ φραν θη η η

γ΄ūťч
ţ чЂÙттттЛöтттÚЛ¿тсØūťţсс

Μ ε γα λυ να α τε τον Κυ ρι ον συν ε ε μοι και υ
цÙçтттчОтттчХ°çтттÚЛ¿тсØ!ūťţ
ψω σω ω μεν το ο νο μα αυ του ου
ε πι τω α αυ τω
δ΄ūťţ!чссöччтОтчтсЦÙтãт¡О
Ε ξε ζη τη σα τον Κυ ρι ον και ε πη κου ου σε

тт¡чØūťţ!тссцтсØтãт¡Отт¡чØтЛ
ε ε μου και εκ πα σων των θλι ψε ε ω ω ων μου ερ ρυ
тттÚчХ°чØ!ūťţ
υ υ σα το ο με
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ε΄ ф₤Хсч°áçчт¡ðчØ⁄чхОÙттçчтððūťţ

Γ ε ε ε ευ σα α σθε και αι Ι δε ε τε ε
цÙтчсöтçттсхсЛ¿тÚш¡с°øтчØØūťţ
ο τι χρη στο ος ο ο Κυ υ υ υ ρι ι ι ι ος

чсöу!чттчØчØ₤ттсØХ°Ёâттттсññūťţ
μα κα ρι ος α νηρ ος ε ελ πι ι ζει ε επ α αυ τον
Ψαλμὸς λγ΄
6. Προσέλθετε πρὸς αὐτὸν καὶ φωτίσθητε, καὶ τὰ πρόσωπα ὑμῶν
οὐ μὴ καταισχυνθῇ.
7. Οὗτος ὁ πτωχὸς ἐκέκραξε καὶ ὁ Κύριος εἰσήκουσεν αὐτοῦ καὶ
ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ ἔσωσεν αὐτόν.
8. Παρεμβαλεῖ ἄγγελος Κυρίου κύκλῳ τῶν φοβουμένων αὐτὸν
καὶ ῥύσεται αὐτούς.
9. Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος· μακάριος ἀνήρ, ὃς
ἐλπίζει ἐπ᾿ αὐτόν.
10. Φοβήθητε τὸν Κύριον πάντες οἱ ἅγιοι αὐτοῦ, ὅτι οὐκ ἔστιν
ὑστέρημα τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
11. Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καὶ ἐπείνασαν, οἱ δὲ ἐκζητοῦντες τὸν
Κύριον οὐκ ἐλαττωθήσονται παντὸς ἀγαθοῦ.
12. Δεῦτε, τέκνα, ἀκούσατέ μου· φόβον Κυρίου διδάξω ὑμᾶς.
13. Τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὁ θέλων ζωήν, ἀγαπῶν ἡμέρας ἰδεῖν ἀγα
θάς;
14. Παῦσον τὴν γλῶσσάν σου ἀπὸ κακοῦ καὶ χείλη σου τοῦ μὴ
λαλῆσαι δόλον.
15. Ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθόν, ζήτησον εἰρήνην
καὶ δίωξον αὐτήν.
16. Ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δικαίους, καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν
αὐτῶν. 17. Πρόσωπον δὲ Κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακὰ τοῦ
ἐξολοθρεῦσαι ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν.
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18. Ἐκέκραξαν οἱ δίκαιοι, καὶ ὁ Κύριος εἰσήκουσεν αὐτῶν, καὶ ἐκ
πασῶν τῶν θλίψεων αὐτῶν ἐῤῥύσατο αὐτούς.
19. Ἐγγὺς Κύριος τοῖς συντετριμμένοις τὴν καρδίαν καὶ τοὺς
ταπεινοὺς τῷ πνεύματι σώσει.
20. Πολλαὶ αἱ θλίψεις τῶν δικαίων, καὶ ἐκ πασῶν αὐτῶν ῥύσεται
αὐτοὺς ὁ Κύριος·
21. Φυλάσσει Κύριος πάντα τὰ ὀστᾶ αὐτῶν, ἓν ἐξ αὐτῶν οὐ
συντριβήσεται.
22. Θάνατος ἁμαρτωλῶν πονηρός, καὶ οἱ μισοῦντες τὸν δίκαιον
πλημμελήσουσι.
23. Λυτρώσεται Κύριος ψυχὰς δούλων αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ πλημ
μελήσουσι πάντες οἱ ἐλπίζοντες ἐπ᾿ αὐτόν.
Δόξα ... Καὶ νῦν ...
ΕΤΕΡΟΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ

ẅ!!“!!Γα!!źǼǼ
Ūšс₤чЛ¿ттÚЎччМтттÚсØ‾çстЛéчØŬş
Μ ε γα λυ υ νει η ψυ χη η η μου τον Κυ υ ρι ον
тéссЛКöтçттссцÙçтш¡сØŬşţч
και η γα λι α α α α σε το πνευ μα α μου ε
ччтéч‹öЁâтш¢éсчс‾öтçттŇŇсñ!!Ūš
πι τω Θε ω ω ω ω τω Σω τη η ρι ι μου
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ẅ!!Ỳβ΄

Ũť!си›т¡Л¿ÜттЙ¿тЌт¡сх®схЛ¿тЌх®

Κ υ υ υ υ ρι ε ε ε ε Ε ε λε ε ε η η η
Л¿фхчс°øттс°øттс°øттс°øттÚх®сХ°
η σο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ο ον Κυ υ

тш¡Л¿тсéЛ¿тЌх®Л¿фхчØ ŬťЂⁿÙЙ¿т
ρι ι ε ε Ε λε ε η η η σο ο ον
Κυ ρι ι
Ъ¿тЌтçст¡сЛ¿Н¡М¿тш¡Х°çттòŨť!
ε ε ε ε Ε
λε ε ε ε ε ε η η η η σο ον

