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Γρ. Θ. ΣταΘη

“θέματα μετάφρασης, ὑμνολογίας καὶ μουσικῆς”

�

αἰδεσιμολογιώτατε Πρόεδρε τῆς συνεδρίας,
Σεβασμιώτατοι μητροπολῖτες,
Ἀγαπητοὶ Συνάδελφοι, καθηγητὲς καὶ καθηγήτριες,
Σεβαστοί μου Γέροντες,
κυρίες καὶ κύριοι·

π ρ ο ο ί μ ι ο
“... Σπεύδω ἀρχὴ-ἀρχὴ νὰ σᾶς πῶ πὼς μὲ διακατέχει

δέος, κάθε φορὰ ποὺ μὲ κάποια εὐκαιρία καταπιάνομαι μὲ
τὴν ὑμνολογία τῆς λατρείας μας. Ἂν ἡ σαφὴς ὁμολογία ἑνὸς
ὑμνογράφου, δηλαδὴ “ὕμνους ὑφαίνειν συντόνως τεθηγμένους
ἐργῶδές ἐστιν” θέλει νὰ δικαιολογήσει τὴν ἀνθρώπινη ἀδυνα-
μία γιὰ ὕμνηση ‘κατ᾿ ἀξίαν’, ὁ ὁμιλητὴς ποὺ ἔχει τὴν τιμὴ
νὰ ἵσταται ἐνώπιόν σας ὁμολογεῖ καὶ τὴν ποιητικὴ ἔνδεια καὶ
τὴν θεολογικὴ ἀτέλεια νὰ προσεγγίσει τὰ ὑμνογραφικὰ κεί-
μενα καὶ τὰ ἑρμηνεύσει ὀρθά. Ἐδῶ πρόκειται γιὰ ἀπόλυτα
θέματα· ὁ ὑμνούμενος εἶναι ὁ Θεὸς καὶ οἱ ὑμνητὲς-ποιητὲς
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εἶναι ἅγιοι μὲ βιωματικὴ σχέση μαζί του, καὶ ὁ λόγος εἶναι
ποιητικός, οὐρανοϋψής, ἀφοῦ φτάνει στὰ κράσπεδα τῆς δό-
ξης καὶ τῆς μεγαλωσύνης τοῦ Θεοῦ, κι εἶναι μαζὶ ἀναλλοί-
ωτος καὶ διαχρονικός, –ἀπὸ τότε, τὸ ὁποιοδήποτε χρονικὰ
τότε, ἴσαμε τώρα– , ποὺ ἐγγίζει τὶς καρδιὲς τῶν πιστῶν καὶ
τὶς ἐκφράζει.

Ὅταν ἄρχισα νὰ γράφω, αὐτὲς οἱ σκέψεις πρωτοφύ-
τρωσαν στὸ νοῦ μου· καὶ τὶς θεωρῶ σὰν μιὰν ἔμπνοια ἄνωθεν
νὰ φυλαχτῶ ἀπὸ ἀμετροέπειες καὶ ρητορικὰ καμώματα.
Στὸν σεπτὸ χῶρο τῆς ἱερῆς ὑμνολογίας, δηλαδὴ τῆς ποιήσε-
ως καὶ τῆς μουσικῆς στὴ λατρεία, μὲ τὶς ὁποῖες γευόμαστε
ἀπ᾿ τὴ γῆ τοὺς οὐρανούς, δὲν χωροῦν περιττὰ λόγια. ...”.

αὐτὸ τὸ μικρὸ προοίμιο, ὣς ἐδῶ, εἶναι ἕνα ἀπόσπασμα
ἀπ’ τὸ προοίμιο τῆς ὁμιλίας μου κατὰ τὸ Β΄ Λειτουργικὸ
Συμπόσιο, στὸ Βόλο τὸ 2000, μὲ θέμα καὶ τότε «Ἡ μου-
σικὴ ἔκφραση τῶν λειτουργικῶν ὕμνων καὶ ἡ δυνατότητα με-
τάφρασής τους στὴ νεοελληνικὴ γλῶσσα».

[Β΄ Λειτουργικὸ Συμπόσιο,.... ]

α΄.

Θεωρῶ χρήσιμο νὰ μεταφέρω πάλι ἐδῶ στὴν σύναξή
μας “ἐπὶ τὸ αὐτό” τοὺς τίτλους τῶν παραγράφων τῆς δια-
πραγμάτευσης τοῦ θέματος ἐκείνης τῆς εἰσηγήσεώς μου, μὲ
βραχύτατη περιγραφὴ τοῦ περιεχομένου τους, ἢ καὶ τωρινὸ
σχολιασμό τους· θὰ τὸ πράξω ὅμως στὸ δεύτερο μέρος τῆς
παρούσης εἰσηγήσεώς μου.

Γρ. Θ. ΣταΘηΣ – 20�� �



κι ἔχω μιὰ κάποια δυσκολία, –ἴσως παρόμοια καὶ μὲ
ἄλλους ὁμιλητές– , τί νὰ πῶ καὶ νά ᾽ναι πρωτότυπο, δηλαδὴ
νὰ μὴν ἐπαναλαμβάνω τὰ ἴδια πράγματα. Γιατὶ σὲ ἀρκετὲς
εὔκαιρες περιστάσεις, –στὴν διδασκαλία μου στὸ πανεπι-
στήμιο, σὲ συνέδρια, σὲ σχετικὲς συγγραφὲς σὲ συλλογι-
κοὺς τόμους– , ἀσχολήθηκα μὲ τὰ θέματα τῆς λατρείας μας
γενικὰ καὶ τῆς μουσικῆς ὡς ἐνδύματος τῶν ὕμνων εἰδικότερα.
[[ππρρββλλ..  ““ἡἡ  ττῶῶνν  ἤἤχχωωνν  ττεερρππννόόττηηςς””,,  ““ἡἡ  οοὐὐσσίίαα  ττῆῆςς  λλααττρρεείίααςς””,,  ““ἡἡ
εεἰἰςς  οοὐὐρρααννὸὸνν  ἄἄννοοδδοοςς””,,  ““ἦἦχχοοςς  κκααθθααρρὸὸςς  ἑἑρροοττααζζόόννττωωνν””,,  κκ..  ἄἄ..]]..  Βέ-
βαια, δὲν θεωρῶ ὅτι θὰ ἔπρεπε νὰ τὰ γνωρίζετε· ἄλλωστε
εἶναι δημοσιευμένα σὲ βιβλία ποὺ ἴσως εἶναι ἔξω ἀπ’ τὰ
ἐνδιαφέροντα τῶν περισσοτέρων ἀπὸ σᾶς. τὸ πρόβλημα εἶναι
δικό μου. τί νὰ πῶ τώρα καὶ πῶς νὰ τὸ πῶ, νὰ εἶναι πρό-
σφορο στὴν παροῦσα περίσταση. καμιὰ φορὰ καὶ ἡ διατύ-
πωση τῶν λεγομένων ἐδῶ κι ἐκεῖ εἶναι δεσμευτική· εἶναι
ἀποτύπωση μιᾶς εὐτυχοῦς ἐμπνεύσεως ποὺ θά ᾽θελες νὰ τὴν
ἐπαναλάβεις αὐτούσια· κι ὅμως ἴσως πρέπει νὰ τὴν παρα-
λείψεις.
Θέλω, ὡστότο, νὰ ἐπιμείνω λίγο σὲ δυὸ καίριες ἐπισημάν-

σεις.

§ α. “συναμφότερο” ἢ συνομοουσιότητα λόγου καὶ μέ-
λους.

νὰ ἀποσαφηνισθῆ πρῶτα ὅτι ὁ ὅρος “μέλος” ἐξ ὁρισμοῦ
του ἐμπερικλείει τὸν λόγο. διδάσκει ὁ Πλάτων [Πολιτεία
�98d]· «τὸ μέλος ἐκ τριῶν συγκείμενον, λόγου τε καὶ ἁρμο-
νίας καὶ ρυθμοῦ». Ἡ ‘ἁρμονία» ἐδῶ σημαίνει μουσική. μέ-
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λος εἶναι τὸ πᾶν ἄκουσμα, ἡ ἠχητικὴ ἔκφραση τῆς μουσικῆς
τέχνης· καὶ στὸ χῶρο τῆς ὀρθόδοξης λατρείας εἶναι φωνητικὴ
ἐκφορά, χωρὶς δηλαδὴ τὴν χρήση ὀργάνων. Ὡστόσο, ὁ ὅρος
χρησιμοποιεῖται, ἢ καὶ ἴσως προσφέρεται, μὲ πολὺ ἐξειδι-
κευμένη ἔννοια νὰ χαρακτηρίζει τὸ ὅποιο μουσικὸ ἔνδυμα τοῦ
λόγου, ἀφοῦ κανένας ἄλλος ὅρος δὲν εἶναι ἁρμόδιος· οὔτε
‘μουσική’, οὔτε ‘μελωδία’, οὔτε ‘ψαλμωδία’, γιατὶ αὐτοὶ
–καὶ ἄλλοι ἀκόμα– δηλώνουν κάτι συγκεκριμένο κάθε φορά.
Φυσικὴ ἀπόρροια αὐτοῦ τοῦ ὁρισμοῦ εἶναι ἡ “συνομοουσιότη-
τα” λόγου καὶ μουσικῆς· ὁ λόγος εἶναι ψαλτὸς καὶ ἡ μουσικὴ
εἶναι λογική.

Ἡ ὑμνολογία, ὡς “συναμφότερο” λόγος καὶ μέλος,
ὑπῆρχε ἐξ ἀρχῆς στὶς λατρευτικὲς συνάξεις τῆς Ἐκκλησίας.
κι ὅταν διαμορφώθηκε σὲ τέλειες ποιητικὲς μορφές, ἄρχισε
νὰ καταγράφεται καὶ μὲ τὴν σημειογραφία, κατὰ τὰ μέσα
τοῦ ι΄ αἰῶνα, ἢ καὶ λίγο νωρίτερα. “Ἡ σημειογραφία ἢ ση-
μαδογραφία εἶναι ἀποκύημα τοῦ βυζαντινοῦ πνεύματος καὶ
πολιτισμοῦ καὶ εἶναι ἕνα σοφὸ σύστημα, στὴν κυριολεξία ἕνα
ἠχητικὸ ἀλφάβητο, ἀπότοκο τοῦ ἑλληνικοῦ ἀλφαβήτου τῶν
γραμμάτων, γιὰ τὴν τέλεια ἔκφραση τῆς μονοφωνικῆς λο-
γικῆς μουσικῆς. τὰ σημάδια ἢ σημαδόφωνα, ὡς ἡ τέλεια
μουσικὴ ἀνάπτυξη τῶν τόνων καὶ πνευμάτων τῆς ἑλληνικῆς
γραφῆς, παρασημαίνουν καὶ τὶς πιὸ λεπτὲς καὶ μυχιώτατες
ἐκφράσεις τοῦ λόγου, τὸ ‘πάθος’ τοῦ λόγου, ὅταν αὐτὸς συ-
νεκφέρεται μὲ μέλος. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸν τὸ ποιητικὸ κείμε-
νο κάτω ἀπ᾿ τὰ σημάδια τῆς σημειογραφίας εἶναι ἄτονο. Ἤ,
γιὰ νὰ τὸ πῶ ἀλλοιῶς, ἡ διπλῆ παράλληλη γραφικὴ πα-
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ράσταση τῶν ἑλληνικῶν γραμμάτων τοῦ λόγου καὶ τῶν ἑλλη-
νικῶν σημαδιῶν τοῦ μέλους, εἶναι τὸ τελειότερο μελικὸ ἀλφά-
βητο τῆς οἰκουμένης, ποὺ ὁ Θεὸς εὐδόκησε νὰ ἐπινοηθῆ καὶ
ἀναπτυχθῆ ἀπ᾿ τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα”.

[Ἦχος ἑορταζόντων, ... ]

τὸ “συναμφότερο” σημαίνει τὴν ταυτόχρονη ‘ποίηση’ λό-
γου καὶ μέλους μὲ ὑπεροχὴ τῆς μουσικῆς κατὰ τὴν κατασκευὴ
τῶν μελικῶν ποδῶν μὲ συγκεκριμένες φωνητικὲς ὀξύτητες.
Πάντως ἡ προΰπαρξη τοῦ λόγου στὴν διάνοια, ἢ μὲ ἄλλα
λόγια, ἡ γενεσιουργὸς ποιητικὴ διάθεση γιὰ δημιουργία τοῦ
συναμφοτέρου, λόγου καὶ μέλους, ἀναφύεται ἀπ᾿ τὸν ἔνθετο
λόγο, ὁ ὁποῖος μᾶς διακρίνει καὶ μὲ τὸν ὁποῖο ὁ λογικὸς
ἀκριβῶς ἄνθρωπος ἀναφέρεται στὸν Θεό. Συμβαίνει βέβαια
ὁ ἑλληνικὸς λόγος νὰ εἶναι μουσικὸς ἐκ γενετῆς· τὰ πέρα ὅμως
αὐτῆς τῆς ἔμφυτης μουσικότητος τὰ ρυθμίζει, τὰ συμπλη-
ρώνει καὶ τὰ τελειοῖ ἡ μουσική τέχνη. 

[Β΄ Λειτουργικὸ Συμπόσιο, .... ]

μετὰ ἀπ’ αὐτὴν τὴν διασάφηση κατανοοῦμε καλύτερα
ὅτι κατὰ καιροὺς καὶ σὲ περιόδους ἀνθήσεως τῆς Ψαλτικῆς
τέχνης ἔχουμε νέες μελοποιήσεις τῶν ἴδιων ὕμνων ἢ ψαλμῶν
ἀπὸ διαφόρους περίφημους μελοποιούς, ποὺ σφραγίζουν
τὴν κάθε ἐποχὴ μὲ τὴν τέχνη τους καὶ ἐμπλουτίζουν τὴν ὑμνη-
τικὴ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.

Ὑπάρχει λοιπὸν τὸ ταυτόχρονο συναμφότερο, λόγος καὶ μέλος, κατὰ
τὴν πρώτη ποιητικὴ δημιουργία καὶ ἐκφορὰ τῶν ὕμνων, ἀλλὰ σαφῶς ὁ λό-
γος προϋπάρχει καὶ τὸ μέλος ἕπεται. Ὁ λόγος εἶναι τὸ κύριον καὶ ὁ σκο-
πός· τὸ μέλος εἶναι τὸ ὄχημα καὶ τὸ μέσον. καί, μὲ μιὰ ποιητικώτερη
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ἔκφραση, λόγος καὶ μέλος εἶναι οἱ δυὸ φτεροῦγες μὲ τὶς ὁποῖες μποροῦμε
νὰ φτερουγίσουμε, πάνω ἀπ᾿ τὰ γήινα, σὲ χώρους οὐράνιους καὶ ὑπερου-
ράνιους, καὶ νὰ ὑμνήσουμε ὡς πιὸ πλησιανοὶ καὶ οἰκεῖοι τὴν δόξα τοῦ Θε-
οῦ, καὶ τὸ θαῦμα τῆς δικῆς μας σωτηρίας. καὶ ὄχι, ὅτι ὁ Θεὸς ἔχει ἀνάγκη
νὰ τοῦ ὑμνοῦμε τὴν δόξα, ὅπως λέει ὁ μέγας Βασίλειος, ἀλλὰ ὅτι “σὲ
βούλεται ἄξιον εἶναι τοῦ δοξασθῆναι”. [Β΄ Λειτουργικὸ Συμπόσιο,...]

“Ἡ φροντίδα γιὰ θεοσέβεια, ἡ εὐπρέπεια καὶ ἡ ἑτοιμασία τῶν ἑλλή-
νων καὶ ἑλληνοφώνων –βυζαντινῶν καὶ μεταβυζαντινῶν– καὶ παντοιο-
γλώσσων ἄλλων ὀρθοδόξων χριστιανῶν νὰ μιλήσουν στὸ Θεὸ καὶ στοὺς
ἁγίους του δημιούργησαν ἕναν ἀπ᾿ τοὺς μεγαλύτερους μουσικοὺς πολιτι-
σμοὺς τῆς οἰκουμένης, τὸν βυζαντινὸ καὶ μεταβυζαντινό, ποὺ εἶναι καὶ ὁ
μακροβιώτερος ἀνάμεσα στοὺς γνωστοὺς μουσικοὺς πολιτισμούς, ὅσον
ἀφορᾶ στὴν ὁμοιογενῆ γραπτὴ παράδοσή  του”. [Ἦχος ἑορταζόντων,...]

“Ἡ Ψαλτικὴ στὴν ὀρθόδοξη λατρεία εἶναι λογικὴ μουσική, μὲ τὴν ἔννοια
ὅτι ἡ μουσικὴ ἀποτελεῖ τὸ ἔνδυμα τοῦ λόγου, ἤ, κατὰ πῶς λέει ὁ Γρηγό-
ριος νύσσης “ἡ μουσικὴ ἑρμηνεύει τὴν τῶν λεγομένων διάνοιαν”. κατὰ συ-
νέπεια, ἡ μουσικὴ αὐτή ὡς Ψαλτικὴ τέχνη τῆς λατρείας περιφρουρεῖ καὶ
διαφυλάσσει καὶ παραδίδει τὴν γλῶσσα μας τὴν ἑλληνικὴ ἀλώβητη καὶ
καθαρή, μὲ τὴν ποικιλία τῶν καταλήξεών της, μὲ τοὺς τόνους καὶ τὰ πνεύ-
ματά της, ὅπως πέρασαν καὶ ἀναπτύχθηκαν στὴν σημειογραφία της, γιατὶ
αὐτὰ εἶναι μελικὰ στοιχεῖα κι ἔχουν ἐκφραστικὸ βάρος ἀνεπανάληπτο.
ντυμένη μὲ τὸ μέλος τῶν ψαλμάτων ἡ γλῶσσα μας ἔγινε ἱερή, καθ-ιερώ-
θηκε, καὶ φθέγγεται τὶς προσευχές τῶν ὀρθοδόξων ἑλλήνων ἀπὸ γενεὰ σὲ
γενεά”. [Ἡ τῶν ἤχων τερπνότης,...]

§ β. ἰσοκυρότητα τῆς Ψαλτικῆς τέχνης μὲ τὶς ἄλλες καλὲς
τέχνες.

Ὁμιλοῦντες γιὰ τὸ συναμφότερο, λόγο καὶ μέλος, τὴν
ὀρθόδοξη ὑμνολογία, μιλοῦμε γιὰ μιὰ τέχνη ὑψηλὴ καὶ παν-
θαύμαστη, καὶ κορυφαία δημιουργία τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύ-

Γρ. Θ. ΣταΘηΣ – 20�� �



ματος καὶ ἀειφόρα συνοδοιπορία στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας,
ποὺ σχεδὸν καταντάει νὰ εἶναι ἡ σύνολη ἔκφραση καὶ ὁ χα-
ρακτήρας τῆς Ἐκκλησίας· καὶ μάλιστα διπλοσύνθετη καὶ τε-
λειότατη: ποίηση καὶ μουσική. καὶ ρωτάω: δὲν τὴν
καταλαβαίνουμε αὐτὴν τὴν τέχνη; ἢ καλύτερα, δὲν μᾶς ἐγγί-
ζει; Ἂν συμβαίνει κάτι τέτοιο πρέπει ν’ ἀναρωτηθοῦμε:
φταίει ἡ τέχνη ἢ φταῖμε ἐμεῖς; καὶ θὰ τολμήσω μιὰ σύ-
γκριση· Ἡ Ψαλτικὴ τέχνη, ὡς συναμφότερο πάντοτε λόγος
καὶ μέλος, ἔφτασε στὴν κορύφωσή της τὸν ιδ΄ καὶ ιε΄ αἰῶνα,
ὡς παράλληλη ἔκφραση τῶν ἄλλων καλῶν τεχνῶν, τῆς ἀρχι-
τεκτονικῆς καὶ τῆς ζωγραφικῆς, κυρίως, ἀλλὰ καὶ τῆς κεντη-
τικῆς, καὶ γέμιζε τοὺς μεγάλους καὶ μικρότερους βυζαντινοὺς
ναοὺς τῆς οἰκουμένης ὡς περιήχημα καὶ λάλημα καὶ ἄκουσμα.
καὶ συμβαίνει τὸ μέγα παράδοξο: τὰ μὲν θαυμάσια βυζα-
ντινὰ ἀρχιτεκτονήματα, τοὺς ναοὺς δηλαδή, καὶ τὶς θαυμάσιες
ζωγραφικές, ὡς ψηφιδωτὰ καὶ τοιχογραφίες καὶ φορητὲς
εἰκόνες καὶ μινιατοῦρες στὰ χειρόγραφα, καὶ κοσμήματα καὶ
ποικίλματα, τὰ συντηροῦμε - τὰ διατηροῦμε - τὰ ἐκθέτουμε
νὰ τὰ βλέπει ὅλος ὁ κόσμος (καὶ μὲ εἰσιτήριο μάλιστα) καὶ
νὰ τὰ θαυμάζει· κι ἐμεῖς καυχόμαστε τὴν καλὴ καύχηση ὅτι
εἶναι ὁ ἀνεπανάληπτος ἢ καὶ ἀνυπέρβλητος πολιτισμός μας.
καὶ ρωτάω πάλι· πόσο τὰ καταλαβαίνει ὁ σύγχρονος ἄνθρω-
πος, γιὰ τὸν ὁποῖο ἐνδιαφερόμαστε τώρα, μὲ πρόσχημα τά-
χα τὴν ἀκαταληψία τοῦ λειτουργικοῦ λόγου, ἢ πόσο αὐτὲς οἱ
ἄλλες καλὲς τέχνες ἐγγίζουν τὸν σύγχρονο ἄνθρωπο; Ἂν τὰ
καταλαβαίνουμε ἢ ἂν μᾶς ἐγγίζουν εἶναι παραλογισμὸς νὰ
θέλουμε νὰ τὰ ἀλλάξουμε· καὶ δὲν νομίζω ὅτι ἐξέλιπε τόσο
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ἡ ἀγάπη καὶ ὁ ζῆλος γιὰ τὴν εὐπρέπεια τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ,
ὅσον ἀφορᾶ στὰ μέσα καὶ τοὺς τρόπους τῆς λατρείας του. Ἂν
δὲν τὰ καταλαβαίνουμε ἢ ἂν δὲν μᾶς ἐγγίζουν θά ᾽πρεπε νὰ
τὰ παραμερίσουμε, ἢ νὰ τὰ σκεπάσουμε μὲ πανιὰ καὶ κουρ-
τίνες, ὅπως ὅταν ἐγκαταλείπουμε γιὰ πολὺ καιρὸ ἕνα ἀρχο-
ντικὸ σπίτι, ἢ ἑτοιμαζόμαστε γιὰ μετακόμιση. Ἀλγεινὴ εἰκόνα
καὶ σκληρὰ λόγια. Ἀκριβῶς αὐτὸ ἐπιχειρεῖται μὲ τὴν κακο-
μεταχείριση ἢ ἐγκατάλειψη τῆς ἄλλης καλῆς τέχνης, τῆς
ὑμνολογίας στὴ λατρεία, τοῦ λόγου καὶ τοῦ μέλους.

Θεωρῶ ὅτι ἔγινε κατανοητὴ ἡ φύση καὶ ἡ οὐσία τῆς ὑμνο-
λογίας· εἶναι, δηλαδή, μιὰ καλὴ τέχνη, ἰσόκυρη καὶ παράλ-
ληλη μὲ τὶς ἄλλες καλὲς τέχνες, μὲ μιὰ συνοδοιπορία στὴ
ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ἀπ’ τὴν ἀρχή της ἴσαμε τώρα, καὶ κυ-
ρίως κατὰ τὴν ὄψιμη βυζαντινὴ καὶ τὴν μεταβυζαντινὴ καὶ
τὴν νεώτερη ἑλληνικὴ ἐποχή, ποὺ ἐκφράζουν τὴν ὀρθόδοξη
λατρεία. καὶ θὰ φέρω μιὰν εἰκόνα ἀκόμα, ποὺ πολλὲς φορὲς
τὴν ἀνέφερα στὴν πανεπιστημιακή μου διδασκαλία, ἀλλὰ
καὶ σὲ ψαλτικὰ συνέδρια, γιὰ νὰ ψέξω –ἢ νὰ τὸ πῶ ἡπιότε-
ρα– νὰ καταστήσω ἐμφαντικὰ σαφὲς ὅτι ἡ τάχα ἑρμηνευτικὴ
προσέγγιση, ἀνεξέλεκγτη ὁπωσδήποτε, τῆς σημειογραφίας
τῆς Ψαλτικῆς τέχνης καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ μέλους ὡς ἀκούσμα-
τος, καταντάει νὰ εἶναι ἀλλοίωση καὶ φθορὰ τῆς ψαλτῆς πα-
ράδοσης, ποὺ εἶναι κοινὸ κληροδότημα.

κοινὸ κληροδότημα λέγω καὶ ἐννοῶ ‘ἐθνικὸ κεφάλαιο’,
ἐθνικὸ μνημεῖο, καὶ τὰ ἐθνικὰ μνημεῖα ἀνήκουν σὲ ὅλους κι
εἶναι σεβαστὰ ἀπολυπραγμόνητα. δὲν μπορεῖς –δὲν σοῦ
ἐπιτρέπεται– σὲ ἕνα ἄγαλμα, σὰν τὸν Ἑρμῆ τοῦ Πραξι-
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τέλη ἢ τὰ γλυπτὰ τοῦ Παρθενῶνα νὰ πάρεις ἕνα καλέμι κι
ἕνα σφυρὶ καὶ νὰ πῆς· ‘αὐτὴ ἡ μύτη δὲν μοῦ ἀρέσει’, καὶ νὰ
τὴν πελεκήσεις ὅπως θέλεις, ἢ ‘αὐτὸ τὸ πηγούνι ἂς τὸ κά-
νω ἔτσι’, καὶ νὰ τὸ πελεκήσεις· εἶναι ἔγκλημα, ἔγκλημα
μέγιστο, ἐθνικὴ συμφορά!. Ἢ νὰ θελήσεις νὰ τοῦ βάλεις
ἕνα προσωπεῖο τῆς ἀρεσκείας σου, κι ἕνας ἄλλος ἕνα ἄλλο
προσωπεῖο πάνω σ' αὐτό, κι ἕνας τρίτος ἀκόμα ἕν' ἄλλο
προσωπεῖο, καὶ ἄλλα καὶ ἄλλα ἀκόμα, ποὺ ἂν μένουν
πολὺ μὲ τὸν καιρὸ φθείρονται κιόλας καὶ καταντοῦν ἐλεεινὸ
θέαμα. τὸ ἴδιο καὶ μὲ τὸ μέγα-μέγιστο ἐθνικὸ μνημεῖο, τὴν
Ψαλτική μας τέχνη, τὴν τέχνη τῆς ὑμνολογίας τῆς ὀρθόδο-
ξης λατρείας μας· τέτοιες μεταχειρίσεις εἶναι ἔγκλημα.

[καταληκτήριος δ΄ διεθνοῦς Συνεδρίου, «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς
Ψαλτικῆς τέχνης», 8-�� δεκεμβρίου 2009]

τουναντίον, χρέος μας εἶναι ἡ ἀποκατάσταση στὸ πρω-
τόκοπο κάλλος τους. νὰ τὰ θαυμάζουμε καὶ νὰ παίρνου-
με “φωτιά” –“ἀμπάριζα” ποὺ λέγαμε στὰ παιδικά μας
παιχνίδια– καὶ νὰ τραβᾶμε μπροστά. νὰ πορευόμαστε
μπροστὰ δημιουργῶντας τὴν δική μας τέχνη, τὸν δικό μας
πολιτισμό, καὶ ἐν προκειμένῳ τὴν δική μας ὑμνολογία,
ὅπως ἡ παράδοση θὰ ἐμπνέει καὶ θὰ κανοναρχεῖ καὶ ὁ καλὸς
Θεὸς θὰ εὐλογεῖ. 

�
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Β΄. 

§ ὡς πρὸς τὴν μετάφραση τῶν ὕμνων

τώρα ἐδῶ θὰ ἀναφερθῶ στοὺς τίτλους τῶν παραγράφων
τῆς εἰσηγήσεώς μου, ὅπως ἀνέφερα στὴν ἀρχή, στὸ Β΄ Λει-
τουργικὸ Συμπόσιο, τὸ σωτήριο ἔτος 2000, καὶ θὰ κάνω μι-
κρὰ σχόλια, συνοψίζοντας ἢ τονίζοντας τὰ νοούμενα τῶν
λεγομένων μου ἐκεῖ.

α΄.
α. “ἡ μουσικὴ ἑρμηνεύειν βούλεται τὴν τῶν λεγομένων διά-

νοιαν” (Γρηγόριος νύσσης, εἰς τὴν ἐπιγραφὴν τῶν ψαλμῶν,
Βιβλίον α΄ κεφ. Γ΄, PG ��,���d). 

� Ἡ μουσικὴ βοηθάει καὶ ἑρμηνεύει τὸ νόημα τῶν λεγο-
μένων ποιητικὰ στοὺς ὕμνους, γιὰ καλύτερη κατανόησή τους,
μὲ τοὺς ἐκφραστικοὺς τρόπους ποὺ διαθέτει. καὶ βοηθῶντας
τὴν κατανόηση τοῦ λόγου τῶν ὕμνων λειτουργεῖ ἑρμηνευτικὰ νὰ
καταλαβαίνουμε παράλληλα τὸν παρόμοιο λόγο, ἢ τὴν
γλῶσσα, τῶν ἄλλων δύο εἰδῶν λατρευτικοῦ λόγου· τοῦ βι-
βλικοῦ καὶ τοῦ εὐχητικοῦ.

β. τὰ εἴδη τῶν ὑμνογραφημάτων.
� Ἡ ποικιλία τῶν εἰδῶν τῶν ὑμνογραφημάτων, ὁριστι-

κοποιημένων σχεδὸν ὅλων τὸν ια΄ - ιβ΄ αἰῶνα, φανερώνουν
τὸν μέγα καὶ ποικίλο πλοῦτο τῆς ὑμνήσεως κατὰ τὴν ἀναφορά
μας στὸν Θεό. Ὅλα τὰ εἴδη τῶν ὑμνογραφημάτων, ὡς στέ-
ρεες καὶ παραμόνιμες μορφὲς ποιήσεως, καὶ βέβαια σ’ ἕναν
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ψηλότερο ἀναβαθμὸ γιὰ “κατ’ ἀξίαν” ὕμνηση, ἔμειναν ἀναλ-
λοίωτα καὶ χρησίμευσαν ὡς πρότυπα κατὰ τὴν ποίηση νέων
ὑμνογραφημάτων. 

γ. οἱ τρόποι μελικῆς μεταχειρίσεως.
� Ἡ μελικὴ μεταχείριση, ποικίλη καὶ αὐτή, νοεῖται ὡς

τὸ ἔνδυμα τῶν ὕμνων, ἄλλοτε ἁπλὸ καὶ ἄλλοτε περίτεχνο,
καὶ κάποτε μὲ ἀπέριττο ἀλλὰ πάντοτε κομψὸ ὕφος, καὶ σὲ
ἄλλες περιπτώσεις περίτεχνο καὶ μελισταγές, μὲ πανηγυ-
ρικοὺς πλατυσμοὺς καὶ ἀσυγκράτητους ἀλαλαγμοὺς χαρᾶς
καὶ ἀγαλλιάσεως. καὶ νοεῖται στὴ μελικὴ μεταχείριση ἡ κι-
νοῦσα τὸ μέλος αὔρα, δηλαδὴ ὁ ρυθμός, μὲ τὴν ποικιλία τῶν
ρυθμικῶν ποδῶν γιὰ ἔμφαση τῶν τονισμῶν τοῦ κειμένου, καὶ
ἄρα εὐκόλυνση στὴν κατανόηση τῶν νοημάτων. 

δ. οἱ “θέσεις” τῆς μελοποιίας.
� Ἡ μελοποιία, ὡς τέχνη καθαυτή, ἐποίησε τὶς λεγό-

μενες “θέσεις” τῶν σημαδιῶν καὶ καθιέρωσε συγκεκριμένο μέ-
λος γιὰ συγκεριμένους ὅρους καὶ συγκεκριμένα νοήματα τῶν
ὕμνων, καὶ σὲ συγκεκριμένα σημεῖα μιᾶς μουσικῆς περιόδου:
στὴν ἀρχή, στὴ μέση καὶ στὸ τέλος. αὐτὴ ἡ παγίωση τοῦ
συναμφοτέρου, λόγου-μέλους, καὶ ἡ ἀναλλοίωτη ἐπανάληψή
τους, αἰῶνες τώρα, εἶναι τὸ πολύμορφο ἠχητικὸ στερέωμα
ποὺ πληροῖ τὸ μεσοδιάστημα γῆς καὶ οὐρανοῦ, γιὰ νὰ νοιώ-
θουμε πιὸ πλησιανοὶ στὸ Θεὸ κατὰ τὴν ἀνάπεμψη τῶν ὕμνων
μας. 

ε. τὰ μελικὰ τόξα τοῦ συντόμου μέλους.
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� Ἀντίστοιχη λειτουργία μὲ τὶς θέσεις γιὰ τὰ ἀργὰ κυ-
ρίως μέλη, ἐπιτελοῦν τὰ συγκεκριμένα μελικὰ τόξα κατὰ τὴν
σύντομη ψαλμώδηση τῶν ὕμνων. καὶ γνωρίζονται πλέον οἱ
ὕμνοι ὄχι τόσο ὡς ποιητικὰ κείμενα ἀλλὰ ὡς “μελικοὶ” –νὰ
τὸ πῶ καὶ πιὸ ἁπλᾶ– ὡς “τραγουδιστικοὶ” σκοποί. Λέμε
“Ἀνοίξω τὸ στόμα μου” καὶ ἐνηχεῖ στὴν ἀκοή μας τὸ μέλος
του· “Ἀναστάσεως ἡμέρα” καὶ μαζὶ μὲ τὸ μέλος ἔρχεται στὴν
καρδιά μας τὸ Πάσχα καὶ μυρίζει ἔαρ καὶ εὐωδία· ἢ “τῇ
ὑπερμάχῳ στρατηγῷ” κι ἡ ψυχή μας φτερουγίζει στὴν
κωνσταντινούπολη καὶ στὰ κάθε θεοφύλαχτα κάστρα τῆς
ἱστορίας μας.

³. τὸ μελίζειν, ἄρα καὶ ψάλλειν, κατὰ τὰ νοούμενα.
� τὸ μελίζειν καὶ ψάλλειν “κατὰ τὰ νοούμενα” εἶναι ἕνας

ἀπ’ τοὺς μελοποιητικοὺς κανόνες, ποὺ βοηθεῖ πολὺ στὴν
ἔκφραση  καὶ τὴν μελικὴ ἑρμηνεία τῶν νοουμένων: ὕψος, ὄρος,
οὐρανός, ἀνάστασις, ἢ βάθος, ἅδης, ἢ χαρὰ - λύπη, ζωὴ -
θάνατος, ἁμαρτία, σκότος, καὶ τὰ παρόμοια.  

Β΄.
α. ἡ γνώση τῶν ψαλομένων: “ἄραγε γινώσκεις ἃ ἀναγι-

νώσκεις;”
� Οἱ ὕμνοι εἶναι ποιημένοι στὴ γλῶσα τῆς ἐποχῆς τους,

μὲ ἐξαίρεση τοὺς κανόνες, στοὺς ὁποίους, καὶ μάλιστα στοὺς
βραχεῖς εἱρμοὺς καὶ τὰ τροπάρια, τὰ νοήματα εἶναι πυκνὰ
γιὰ νὰ χωροῦν στοὺς κομψοὺς στενοὺς στίχους. Ἡ μουσικὴ
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ὡς ἔνδυμά τους τοὺς καθιστᾶ κατανοητούς. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ
ἐκκλησιάζονται καὶ τοὺς ἀκοῦν τοὺς ὕμνους, ποὺ πολλοὶ ἀπ’
αὐτοὺς ἐπαναλαμβάνονται συχνά, ὅπως οἱ καταβασίες, τὰ
ἀναστάσιμα ἐξαποστειλάρια καὶ ἀπολυτίκια καὶ κοντάκια
καὶ ἄλλα ἀκόμα, “γινώσκουν ἃ ἀναγινώσκουν” καὶ αὐτὰ ποὺ
ἀκοῦνε. 

β. εἶναι ἀκατάληπτα τὰ λειτουργικὰ κείμενα;
� τὸ ἐρώτημα μπορεῖ νὰ ἐπιδέχεται πολλὲς ἀπαντή-

σεις. Ἀπὸ ὅλη τὴν ἔκθεση ἐδῶ περὶ λόγου καὶ μέλους ἀπορ-
ρέει ὅτι οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι κατανοοῦν τὰ νοήματα τῶν
ἀκουομένων στὴ λατρεία σὲ ἱκανοποιητικὸ βαθμό. μὰ θέλου-
με ἡ λατρεία νὰ προσλαμβάνει χαρακτῆρα φροντιστηρίου
ἑλληνικῆς γλώσσας γιὰ ἀλλογλώσσους, ἢ ἀναλύσεως θεολο-
γικῶν ὅρων, ἢ ἐξετάσεως καὶ ἱστορικῆς διακριβώσεως γεγονό-
των ποὺ τυχὸν ἀναφέρονται στοὺς ὕμνους; Ἀκόμα κι ἂν
κάποια λεγόμενα ἢ ψαλλόμενα μένουν ἀκατάληπτα σὲ πολ-
λούς, ἔχω τὴν αἴσθηση ὅτι οἱ ἴδιοι προτιμοῦν νὰ μένουν στὴν
γοητεία καὶ τὸ μυστήριο τοῦ ἀκαταλήπτου· τοὺς ἀρκεῖ τὸ μου-
σικὸ περιήχημα καὶ ἡ ὅλη αὔρα τῆς λατρείας ποὺ ἀναδεύει
γύρω τους καὶ τοὺς κατανύσσει.  

γ. τὸ συναμφότερο λόγου καὶ μέλους: ἡ ἀλλαγὴ τοῦ ἑνὸς
συμπαρασύρει καὶ τὸ ἄλλο.

� Ἡ δυνατότητα μετάφρασης τοῦ ποιητικοῦ λόγου τῶν
ὕμνων, ὑπαρκτὴ καθ’ ἑαυτήν, προσκρούει, πέρα ἀπὸ ἐνδογε-
νεῖς δυσκολίες ἀποδόσεως θεολογικῶν ὅρων καὶ νοημάτων, καὶ
στὸ μουσικὸ ἔνδυμα τοῦ λόγου, τὸ ὁποῖο καὶ ἐπηρεάζει σὲ

Γρ. Θ. ΣταΘηΣ – 20�� ��



πολλὲς περιπτώσεις καταστροφικά. 
Ὁ ἀπολυπραγμόνητος σεβασμὸς στὸ πατροπαράδοτο

κληρονόμημά μας, ποὺ εἶναι ὁ πολιτισμός μας, δὲν ἐπιτρέ-
πει φθορὰ καὶ ἀλλοίωση· γιατὶ θὰ πρόκειται γιὰ βεβήλω-
ση καὶ ἱεροσυλία.

δ. δυνατὴ –καὶ εὐκταία– ἡ μετάφραση τῶν ὕμνων γιὰ
παράλληλη βοήθεια.

� Θεωρῶ ὅτι δὲν χρειάζεται κανένα σχόλιο σ ἀυτὴν τὴν
διατύπωση. εἶναι ὁπωσδήποτε δυνατή, καὶ ἐκτὸς ἀπὸ
εὐκταία ἴσως εἶναι ἐπιτακτικὰ ἀναγκαία ἡ μετάφραση τῶν
ὕμνων γιὰ παράλληλη, ἐξωλατρευτικὴ βοήθεια.

πρόταση· νέα δημιουργία λόγου καὶ μέλους.
� Ὡς ἀκροτελεύτιο λόγο σ’ ἐκείνη τὴν εἰσήγηση εἶχα ἀνα-

φέρει μιὰ τολμηρὴ πρότασή μου, διατυπωμένη μὲ τὴν ἰκμά-
δα τῆς νεότητος –στὰ εἰκοσιέξι μου χρόνια (ἄνοιξη τοῦ
�9��)– στὶς ἀπαρχὲς τῆς ἐνασχολήσεώς μου μὲ τὴν ὑμνο-
λογία τῆς λατρείας μας.

«... καὶ ἴσως πρέπει [ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία] νὰ ἐπι-
σκοπήσει στὸν συντελεσμὸ ἑνὸς ἄλλου ποιητικοῦ εἴδους, –δὲν
ξέρω πῶς μπορεῖ νὰ ὀνομασθῆ– , συντομοτέρου, ἱκανοῦ ὅμως
νὰ περιλάβει ὅλον τὸν Ὄρθρο μέχρι τοὺς αἴνους, μὲ νέα
γλῶσσα, νέα δομή, νέα μορφή, ἀλλὰ μὲ τὸ ἴδιο, βέβαια,
δόγμα, τὰ ἴδια δοξολογητικὰ ἢ παρακλητικὰ στοιχεῖα, τὴν
ἴδια μουσικὴ σὲ καινούργια σύνθεση καὶ λειτουργία τῶν στοι-
χείων της. ... Σὲ μιὰ τέτοια εὐκταία νέα δημιουργία ἡ γλῶσσα
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νὰ εἶναι ἡ ‘κοινὴ’ σύγχρονη, ποιητικὰ δουλεμένη, καὶ ἡ ψαλ-
τικὴ ἐπιτήδευση, ὡς ἔνδυμα τοῦ λόγου, νὰ εἶναι ἡ μονοφω-
νικὴ ἑλληνικὴ μουσικὴ μὲ νέα δομὴ καὶ λειτουργία τῶν
στοιχείων της, πρὸς σύνθεση νέων μελῶν, πρωτοτύπων, αὐτο-
μέλων ὅπως λέγονται στὴν τέχνη, ἱκανῶν νὰ χρησιμοποιηθοῦν
ὡς πρότυπα γιὰ προσομοιακὴ ἔπειτα ὑμνογραφία.

Στὰ ποιητικὰ γραφτά μου ἐκείνης τῆς ἐποχῆς ἢ λίγο
ἀργότερα, ὑπάρχει ἡ δοκιμή μου γιὰ σχετικό ὑμνολόγημα
στὸν Ὄρθρο τοῦ ἁγίου κοσμᾶ τοῦ αἰτωλοῦ. ... »

[Β΄ Λειτουργικὸ Συμπόσιο, ... ]

Πλῆρες τὸ ἀκροτελεύτιο καὶ ἐπιλογικὸ ἐκεῖνο μέρος εἶναι τὸ ἀκόλουθο: 

«Ἴσως πρέπει ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, σὲ μέλλουσα πανορθόδοξη-
οἰκουμενικὴ Σύνοδο, νὰ ὁρίσει σχετικὰ μὲ τὶς Ἀκολουθίες ποὺ πρέπει νὰ τε-
λοῦνται στὰ μοναστήρια καὶ στὶς “κατὰ κόσμον” ἐκκλησίες-ἱεροὺς ναούς, ἢ
νὰ διαχωρίσει τὶς Ἀκολουθίες σὲ λογικὰ χρονικὰ διαστήματα, γιὰ νὰ τὶς
παρακολουθοῦν οἱ ‘ὅσοι’ πιστοὶ καὶ νὰ γλυτώσουν ἔτσι ἀπ᾿ τὴν ἐξαφάνι-
ση οἱ ποιητικώτατοι κανόνες καὶ τὰ καθίσματα καὶ οἱ Ἀναβαθμοὶ ποὺ
προηγοῦνται. κι ἴσως πρέπει νὰ ἐπισκοπήσει στὸν συντελεσμὸ ἑνὸς ἄλλου
ποιητικοῦ εἴδους, - δὲν ξέρω πῶς μπορεῖ νὰ ὀνομασθῆ - , συντομοτέρου,
ἱκανοῦ ὅμως νὰ περιλάβει ὅλον τὸν Ὄρθρο μέχρι τοὺς αἴνους, μὲ νέα
γλῶσσα, νέα δομή, νέα μορφή, ἀλλὰ μὲ τὸ ἴδιο, βέβαια, δόγμα, τὰ ἴδια
δοξολογητικὰ ἢ παρακλητικὰ στοιχεῖα, τὴν ἴδια μουσικὴ σὲ καινούργια σύν-
θεση καὶ λειτουργία τῶν στοιχείων της. ΘΘααρρρροοῦῦμμεε  σσττὸὸ  ἅἅγγιιοονν  ΠΠννεεῦῦμμαα  ττῆῆςς
ππρροοσσκκυυννηηττῆῆςς  ττρριιάάδδοοςς  πποοὺὺ  ττὰὰ  ““ππάάνντταα  ππλληηρροοῖῖ””  σσττὴὴνν  ἘἘκκκκλληησσίίαα  κκααὶὶ  ππάάννττοοττεε
ἐἐππιιφφοοιιττᾶᾶ  σσττοοὺὺςς  μμῦῦσσττεεςς  κκααὶὶ  σσττοοὺὺςς  λλεειιττοουυρργγοοὺὺςς  κκάάννοοννττααςς  ααὐὐττὴὴνν  ττὴὴνν  ππρρόότταα--
σσηη..  ἊἊνν  ἡἡ  ἐἐπποοχχήή  μμααςς  εεἶἶχχεε  ἕἕνναανν  ρρωωμμααννόό,,  ἢἢ  ἈἈννδδρρέέαα,,  ἢἢ  κκοοσσμμᾶᾶ,,  ἢἢ  ἸἸωωάάννννηη  δδαα--
μμαασσκκηηννὸὸ  θθὰὰ  χχααιιρρόόμμαασσττεε  μμιιὰὰ  ννέέαα  ἐἐπποοχχὴὴ  σσττὴὴνν  ὑὑμμννωωδδίίαα--ὑὑμμννοολλοογγίίαα,,  γγιιααττὶὶ
οοὔὔττεε  ὁὁ  ρρωωμμααννὸὸςς  θθὰὰ  πποοιιοοῦῦσσεε  κκοοννττάάκκιιαα  οοὔὔττεε  ὁὁ  δδααμμαασσκκηηννὸὸςς  κκααννόόννεεςς,,  --  μμιιᾶᾶςς
κκααὶὶ  θθὰὰ  ππρροοϋϋππῆῆρρχχαανν  --,,  ἀἀλλλλὰὰ  κκάάπποοιιοο  ἄἄλλλλοο  εεἶἶδδοοςς,,  πποοὺὺ  θθὰὰ  ἦἦτταανν  ἀἀπποοκκύύηημμαα

Γρ. Θ. ΣταΘηΣ – 20�� ��



ττῆῆςς  ἁἁγγιιαασσμμέέννηηςς  μμεεγγααλλοοφφυυιιίίααςς  ττοουυςς..  ἜἜχχοουυμμεε  ττὴὴνν  ππααρράάδδοοσσηη  κκααὶὶ  ττὶὶςς  δδυυνναα--
ττόόττηηττεεςς  ττῆῆςς  ΒΒυυζζααννττιιννῆῆςς  {{υυμμννοολλοογγίίααςς  κκααὶὶ}}  μμοουυσσιικκῆῆςς  σσττὰὰ  χχέέρριιαα  μμααςς··  ἡἡ
ἔἔμμππννεευυσσηη  εεἶἶννααιι  σσττὰὰ  χχέέρριιαα  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ  κκααὶὶ  σσττὴὴ  δδιικκήή  μμααςς  ἀἀφφοοσσίίωωσσηη  σσ᾿̓  ααὐὐττόόνν»»..

{Γρ. Θ. Στάθη, “Ἡ Βυζαντινὴ μουσικὴ στὸν ἑλληνικὸ χῶρο σήμε-
ρα”, Βυζαντινὰ �, Θεσσαλονίκη �9�2, σσ. �08-�09. ~ Ὁ β΄ αὐτὸς Λό-
γος μιᾶς τετραλογίας, γράφτηκε στὴ Θεσσαλονίκη, ὅπου ὑπηρετοῦσα τὴν
στρατιωτική μου θητεία, τὴν ἄνοιξη τοῦ �9��, μὲ δοκιμιακὸ χαρακτῆρα.}

Σὲ μιὰ τέτοια εὐκταία νέα δημιουργία ἡ γλῶσσα νὰ εἶναι ἡ ‘κοινὴ’ σύγ-
χρονη, ποιητικὰ δουλεμένη, καὶ ἡ ψαλτικὴ ἐπιτήδευση, ὡς ἔνδυμα τοῦ λό-
γου, νὰ εἶναι ἡ μονοφωνικὴ ἑλληνικὴ μουσικὴ μὲ νέα δομὴ καὶ λειτουργία τῶν
στοιχείων της, πρὸς σύνθεση νέων μελῶν, πρωτοτύπων, αὐτομέλων ὅπως
λέγονται στὴν τέχνη, ἱκανῶν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ὡς πρότυπα γιὰ προσο-
μοιακὴ ἔπειτα ὑμνογραφία.

Στὰ ποιητικὰ γραφτά μου ἐκείνης τῆς ἐποχῆς ἢ λίγο ἀργότερα,
ὑπάρχει ἡ δοκιμή μου γιὰ σχετικὸ ὑμνολόγημα στὸν Ὄρθρο τοῦ ἁγίου κο-
σμᾶ τοῦ αἰτωλοῦ. Στὴ συνέχεια ἄλλα μελήματα πῆραν προτεραιότητα
καὶ δὲν μοῦ ἐπέτρεψαν τὴν εἰδικότερη ἐνασχόληση μὲ αὐτὸ τὸ ὑμνολογικὸ
εἶδος. Σᾶς ὁμολογῶ πάντως ὅτι χρέωσα τὸν ἑαυτό μου νὰ ποιήσω, ἂν ὁ
Θεὸς εὐδοκήσει καὶ μὲ ἱκανώσει, ἕνα δεῖγμα ὑμνολογίας, ἢ καὶ περισσότε-
ρα, σύμφωνα μὲ τὴν σύλληψη τῆς ἰδέας μου αὐτῆς. Θὰ πρόκειται γιὰ
‘ποίηση’ τοῦ συναμφοτέρου, δηλαδὴ λόγου καὶ μέλους. κι ἴσως ὁ Θεὸς
φωτίσει μιὰ γενιὰ ὑμνολόγων του, οἱ ὁποῖοι θὰ ὁριοθετήσουν τὸ ζητούμενο
αὐτὸ νέο ὑμνολόγημα τῆς ὀρθόδοξης λατρείας. Ἀμήν.

�

Γ΄.

§ “τί δέον γενέσθαι”.

Ἡ τέχνη στὴ λατρεία ἐκφράζει –πρέπει νὰ ἐκφράζει– τὸ
σύνολο τῶν πιστῶν· εἶναι μέσο καὶ ὄχημα γιὰ τὴν θέωση, δὲν
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εἶναι αὐτοσκοπὸς τοῦ καλλιτέχνη καὶ τὸ χειρότερο, ναρκισσι-
σμὸς ἀτομικός. Ὁ ψάλτης ψάλλει ὄχι γιὰ κέφι του, ἀλλὰ
δανείζει τὴν φωνή του στοὺς ἐκκλησιαζόμενους νὰ ψάλουν, μὲ
τὰ ἰδιαίτερα συναισθήματα ὁ καθένας. Ὁ χαρακτήρας τῆς τέ-
χνης εἶναι πάγκοινος, εὐχαριστιακός, ἀφοῦ πρόκειται γιὰ
ἀναφορὰ “πάσης τῆς ζωῆς ἡμῶν”, τῶν ἀδελφῶν μεταξύ
μας, στὸν Χριστὸ τὸν Θεὸ ἡμῶν. 

Ἡ νέα δημιουργία καὶ αἴγλη, τὸ ὅποιο καινούργιο, συντε-
λεῖται σὲ καιροὺς πνευματικῆς ἀνάτασης καὶ ἀκμῆς. Ἡ ἐπο-
χή μας, ἐποχὴ πνευματικῆς πενίας καὶ ἀπεμπόλησης τῆς
παράδοσης, γιὰ τοὺς ἐχέφρονες πρέπει νὰ κανοναρχεῖ ἐπα-
ναγωγὴ καὶ ἐπάνοδο στὸ ἀρχαῖον κάλλος καὶ στὶς παραδε-
δομένες μορφὲς τέχνης, καὶ ἀπολυπραγμόνητο σεβασμὸ σ’
αὐτές, καὶ ἄσκηση καὶ μαθητεία... γιὰ νὰ βοηθηθῆ ἡ πνευ-
ματικὴ ἀνόρθωση καὶ ἀνάταση καὶ μέσ’ ἀπ’ αὐτὴν καὶ ἡ ὅποια
καινούργια ἔκφραση καὶ δημιουργία.

§ ἡ στάση τῶν κληρονόμων καὶ φορέων τῶν καλῶν τεχνῶν.

Ἡ  δόξα τοῦ Θεοῦ, μὲ τὴν ὁποία εἶναι πλήρης ὁ οὐρανὸς
καὶ ἡ γῆ, ὑμνεῖται ἀκατάπαυστα ἀπὸ ὅλη τὴν ὁρατὴ καὶ ἀό-
ρατη κτίση, ἀσίγητα ἀπ᾿ τὶς νοερὲς δυνάμεις, τὰ χερουβὶμ
καῖ σεραφίμ, καὶ ἀγγελομίμητα ἀπ᾿ τοὺς ἀνθρώπους μὲ τὸ
κυριώτατο ὄργανο τῆς λογικῆς ὑμνήσεως, τὸν ἐμμελῆ λόγο.
κι ὅπως ἡ δόξα τοῦ Θεοῦ ἔτσι καὶ ἡ ὕμνησή της εἶναι γῆς καὶ
οὐρανοῦ τὸ περιήχημα καὶ ὁ μόνος δρόμος ποὺ μᾶς καθυπο-
δείχτηκε ‘ἄνωθεν’, μέσω τῶν θείων ἀναγνωσμάτων καὶ τῶν
διδαχῶν τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ τὴν εἰς οὐρανοὺς
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ἄνοδό μας. Ἐκείνη ἡ θεολογικώτατη παρατήρηση τοῦ Ἰωάν-
νου τοῦ Χρυσοστόμου μὲ ἀναφορὰ στὸ θαῦμα τῆς σωτηρίας
τῶν τριῶν παίδων στὴν κάμινο· “διὰ τοῦτο μὲν οὖν ἐσώθησαν,
ὅτι ὕμνουν· ᾐδέσθη τὴν προθυμίαν αὐτῶν τὸ πῦρ, ὕστερον ᾐδέ-
σθη καὶ τὴν ὠδὴν τὴν θαυμαστὴν ἐκείνην καὶ τοὺς ὕμνους” (εἰς
τὴν πρὸς Ἐφεσίους, Λόγος η΄, 9) εἶναι ἕνας βέβαιος καὶ
ἀταλάντευτος κανόνας νὰ συμμετέχουμε κι ἐμεῖς, –ἢ καὶ νὰ
προκαλοῦμε– , τὸ θαῦμα τῆς σωτηρίας μας, μὲ τὸν ἁπλού-
στερο καὶ μαζὶ τερπνότερο τρόπο, τὴν ὕμνηση δηλαδὴ τῆς
δόξας τοῦ Θεοῦ. αὐτὸ ἄλλωστε παρακελεύεται κι ὁ ψαλ-
μωδός· “διὰ παντὸς ἡ αἴνεσις αὐτοῦ ἐν τῷ στόματί μου”.

Ἡ καλύτερη συγκεφαλαίωση τῆς ἀέναης ὕμνησης, ὡς
ὀφειλόμενη ἀναφορὰ τοῦ λογικοῦ ἀνθρώπου, βρίσκεται δια-
τυπωμένη ἀριστοτεχνικὰ στὴν εὐχὴ τῆς ἀναφορᾶς τῆς θείας
εὐχαριστίας τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου, στὴν
ὁποία ἀπηχεῖται ὁ δοξολογικὸς καὶ εὐχαριστιακὸς χαρακτή-
ρας τῶν συνάξεων τῶν πρώτων χριστιανῶν. 

[Ἡ εἰς οὐρανοὺς ἄνοδος, ... ]

“Ὡς ἀληθῶς ἄξιόν ἐστι καὶ δίκαιον, πρέπον τε καὶ ὀφειλόμενον, σὲ
αἰνεῖν, σὲ ὑμνεῖν, σὲ προσκυνεῖν, σὲ δοξολογεῖν, σοὶ εὐχαριστεῖν τῷ πάσης
κτίσεως ὁρατῆς τε καὶ ἀοράτου δημιουργῷ, τῷ θησαυρῷ τῶν αἰωνίων ἀγαθῶν,
τῇ πηγῇ τῆς ζωῆς καὶ τῆς ἀθανασίας, τῷ πάντων Θεῷ καὶ δεσπότῃ· ὃν
ὑμνοῦσιν οἱ οὐρανοὶ καὶ οἱ οὐρανοὶ τῶν οὐρανῶν καὶ πᾶσαι αἱ δυνάμεις αὐτῶν,
ἥλιός τε καὶ σελήνη καὶ πᾶς ὁ τῶν ἄστρων χορός, γῆ, θάλασσα καὶ πάντα
τὰ ἐν αὐτοῖς· Ἱερουσαλὴμ ἡ ἐπουράνιος πανήγυρις ἐκλεκτῶν, ἐκκλησία πρω-
τοτόκων ἀπογεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς· πνεύματα δικαίων καὶ προφητῶν·
ψυχαὶ μαρτύρων καὶ ἀποστόλων· ἄγγελοι, ἀρχάγγελοι, θρόνοι, κυριότητες,
ἀρχαί τε καὶ ἐξουσίαι καὶ δυνάμεις φοβεραί, χερουβὶμ τὰ πολυόμματα καὶ
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τὰ ἑξαπτέρυγα σεραφίμ, ἃ ταῖς μὲν δυσὶ πτέρυξι κατακαλύπτει τὰ πρό-
σωπα ἑαυτῶν, ταῖς δυσὶ τοὺς πόδας, καὶ ταῖς δυσὶν ἱπτάμενα κέκραγεν ἕτε-
ρον πρὸς τὸ ἕτερον ἀκαταπαύστοις στόμασιν, ἀσιγήτοις δοξολογίαις τὸν
ἐπινίκιον ὕμνον τῆς μεγαλοπρεποῦς σου δόξης, λαμπρᾷ τῇ φωνῇ ᾄδοντα,
βοῶντα, δοξολογοῦντα, κεκραγότα καὶ λέγοντα· ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος κύριος
Σαβαώθ, πλήρης ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ τῆς δόξης σου” (Θ. Λειτουργία Ἰα-
κώβου τοῦ Ἀδελφοθέου). 

Στὴν θαυμάσια εὐχαριστιακὴ αὐτὴ εὐχὴ γίνεται μιὰ σα-
φέστατη ἀναφορὰ στὴν ἐπουράνια ἀέναη τέλεση τῆς θείας λα-
τρείας, ὅπως μαρτυρεῖται στὴν βίβλο τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, καὶ μαζὶ μιὰ προβολὴ καὶ ἐπιβολὴ
ἐκείνης τῆς ὑμνήσεως, “ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς”, “νῦν καὶ
ἀεί”. “μετὰ ταῦτα ἤκουσα ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολ-
λοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ λεγόντων· ἀλληλούια· ἡ σωτηρία καὶ ἡ δό-
ξα καὶ ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ
κρίσεις αὐτοῦ ... καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ, καὶ
ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν, καὶ ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν
λεγόντων· ἀλληλούια· ὅτι ἐβασίλευσεν κύριος ὁ Θεὸς ἡμῶν
ὁ παντοκράτωρ. χαίρωμεν καὶ ἀγαλλιῶμεν καὶ δώσωμεν τὴν
δόξαν αὐτοῦ” (Ἀποκάλυψις �9, � - 2  καί  � - �).

[Ἡ εἰς οὐρανοὺς ἄνοδος, ...] 

Ἀλήθεια, ἀναρωτηθήκαμε ποτὲ ἂν οἱ ἄγγελοι “ἐν οὐρανοῖς”
ποὺ ὑμνοῦν “ἀσιγήτως” μετέφρασαν στὴ σύγχρονη γλῶσσα
τους –ἂν ὑπάρχει τέτοια– τοὺς ὕμνους τους; τὸ λέω αὐτὸ
γιατὶ καὶ “ἐπὶ γῆς” ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ψάλλουμε “ἀγγελο-
μιμήτως”, ἀφοῦ ἡ βιοτή μας καὶ τὸ πολίτευμά μας πρέπει
νὰ τείνει πρὸς τὴν τελείωση καὶ τὴν πρὸς οὐρανοὺς ἄνοδο. κι
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ἕνα ἀπ᾿ τὰ τελεσφορώτερα ἀναγωγικὰ μέσα εἶναι τὸ μέλος
τῆς Ἑλληνικῆς Ψαλτικῆς τέχνης, ποὺ ἐκφράζει μὲ τὸν κα-
λύτερο δυνατὸ τρόπο, ὡς συνομοούσιο στοιχεῖο τοῦ ἑλληνικοῦ
λόγου, τὴν ἀναφορὰ κατὰ τὴν δημόσια λατρεία. τὸ μέλος
εἶναι τὸ πάντερπνο περιήχημα ποὺ ‘πληροῖ’ καὶ ἑνοποιεῖ τὸ
μεσοδιάστημα γῆς καὶ οὐρανοῦ. εἶναι τὸ ἅπλωμα τῶν φτερῶν
γιὰ τὴν ἀνάτασή μας, ‘πάντοτε, νῦν καὶ ἀεί’, ὅπως ἐκεῖνο τὸ
κοσμοσωτήριο ἅπλωμα τῶν χεριῶν τοῦ Χριστοῦ πάνω στὸ
σταυρό, γιὰ τὸ ὁποῖο μιλάει, πολὺ ποιητικὰ καὶ προφητι-
κά, ὁ ἅγιος Ἰωάννης δαμασκηνὸς στὸ τροπάριο τῆς η΄ ὠδῆς
τοῦ  ἀναστασίμου κανόνος τοῦ  δ΄ ἤχου·

Χεῖρας ἐκπετάσας ἐν σταυρῷ τὰ ἔθνη πάντα ἐπισυνήγαγες
καὶ μίαν ἔδειξας, δέσποτα, ἐκκλησίαν ἀνυμνοῦσάν σε

τοῖς ἐπὶ γῆς καὶ οὐρανοῦ συμφώνως ψάλλουσιν·
εὐλογεῖτε πάντα τὰ ἔργα κυρίου τὸν κύριον.

[Ἡ εἰς οὐρανοὺς ἄνοδος, ... ]

�

ππρροοττάάσσεειιςς

Συγκεφαλαιώνοντας τὶς ἀπόψεις μου θεωρῶ ὅτι τρεῖς
προτάσεις μου θὰ συνεισέφεραν στὸ Συμπόσιο μας δημι-
ουργικά. 

α. νὰ ἐκπονηθοῦν ἑρμηνευτικὰ βοηθήματα μὲ μετάφρα-
ση, “λογοτεχνικὴ” βέβαια, στὴν σύγχρονη γλῶσσα μας, καὶ
μὲ γνώση καὶ σοβαρότητα καὶ εὐαισθησία, τῶν κυριωτέρων
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ἀκολουθιῶν τῆς λατρείας μας. Ὁ μουσικὸς κώδικας Ἀνθολό-
γιον, ποὺ περιέχει τὶς ἀκολουθίες τῶν δεσποτικῶν καὶ θεο-
μητορικῶν καὶ τῶν μεγάλων ἁγίων ἑορτῶν, ἴσως εἶναι ἕνας
ὁδηγὸς γιὰ τὴν ἐπιλογὴ τῶν ὑμνογραφημάτων ποὺ πρέπει νὰ
δοθοῦν στὸ σύγχρονο πλήρωμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
καὶ θὰ ἦταν μιὰ ἀπ’ τὶς μεγαλύτερες ἀγαθοεργίες τῆς
Ἐκκλησίας ἡ δωρεὰν προσφορά, ὅπως καὶ τὸ ἀντίδωρο, στὸ
χριστεπώνυμο πλήρωμα ποὺ ἐκκλησιάζεται, μέσω τῶν ἐνο-
ριῶν.

β. Ἡ ὁποιαδήποτε μετάφραση τῶν ὕμνων, σὲ μικρὴ ἢ
μεγαλύτερη ἢ καὶ γενικευμένη κλίμακα, μὲ ταυτόχρονη προ-
σαρμογὴ τοῦ μουσικοῦ ἐνδύματος καὶ μὲ σκοπὸ τὴν ψαλμώ-
δηση στὴ λατρεία, σὲ παραμερισμὸ τῆς αὐθεντικῆς καὶ
πρωτότυπης δημιουργίας, ὁπωσδήποτε εἶναι ἀτελέσφορη καὶ
ἀδόκιμη, καὶ τάραχο θὰ ἐγείρει “οὐ τὸν μικρόν”, γιατὶ ἔτσι
φθείρεται καὶ ἀλλοιώνεται ἡ μορφὴ ἑνὸς ἔργου τέχνης, ὅπως
εἶναι τὸ κάθε ὑμνολόγημα.

γ. Ἡ ποιμαίνουσα καὶ κηρύττουσα Ἐκκλησία, κατὰ κύ-
ριο λόγο, καὶ ὅλοι ἐμεῖς οἱ πιστοὶ μὲ τὰ ὅποια χαρίσματά
μας, μποροῦμε νὰ ἐπιδείξουμε μεγαλύτερο ζῆλο γιὰ τὴν
εὐπρέπεια τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δική μας τελείωση,
κατὰ τὸ θεῖο λόγιο “γίνεσθε τέλειοι καθὼς καὶ ὁ πατήρ μου
τέλειός ἐστι”, γιὰ νὰ βοηθήσουμε σὲ μιὰ πνευματικὴ ἀνόρ-
θωση σ’ αὐτοὺς τοὺς τωρινοὺς χαλεποὺς καὶ ἄμουσους και-
ρούς. καὶ εἶναι βέβαιο ὅτι σὲ μιὰ τέτοια πνευματικὴ ἀνάταση
καὶ ἀκμή, εἰς κάποιους καιροὺς καὶ χρόνους, θὰ εὐδοκήσει ὁ
Θεὸς νὰ φανοῦν ὑμνολόγοι νὰ ἀνυμνολογήσουν τὴ δόξα του μὲ
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νέες μορφὲς ὑμνήσεως, “συντόνως τεθηγμένες”. Ὡστόσο, ἐμεῖς
ὡς φρόνιμοι, ἂς “πάρουμε καιρό” ἀπὸ τώρα.   

Σᾶς εὐχαριστῶ. 

ΓΓρρ..  ΘΘ..  ΣΣττααΘΘηηΣΣ

τετάρτη - Σάββατο, ��-�� σεπτέμβρη 20��

� � �

ββιιββλλιιοογγρρααφφίίαα

Γρ. Θ. Στάθη, “Ἡ μουσικὴ ...”, Ἐκκλησία Οη΄ (200�), σσ.
��8-�2�, καὶ Β΄ Λειτουργικὸ Συμπόσιο.

Γρ. Θ. Στάθη, “Ἡ οὐσία τῆς λατρείας ... , Πρακτικὰ α΄ Ἐπι-
στημονικοῦ Συνεδρίου “Βυζαντινὴ μουσικὴ παράδοση καὶ σύγχρονη
τεχνολογία”, δεκέμβριος �99� ὑπὸ Ο.μ.Σ.ι.ε., Ἀθήνα �99�, σσ.
��-��.

Γρ. Θ. Στάθη, “Ἡ τῶν ἤχων τερπνότης. Ἡ χειρόγραφη παρά-
δοση τῆς Βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς μουσικῆς, ἤτοι τῆς Ἑλλη-
νικῆς Ψαλτικῆς τέχνης”, μέγαρο μουσικῆς Ἀθηνῶν ~ περίοδος
�99�-�99�, κύκλος Ἑλληνικῆς μουσικῆς: Βυζαντινοὶ μελουργοί,
σσ. 8�-9�.

Γρ. Θ. Στάθη, “Ἡ εἰς οὐρανοὺς ἄνοδος”... 

Γρ. Θ. Στάθη, “Ἦχος καθαρὸς ἑορταζόντων” ...
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πποορρίίσσμμαατταα

§ Ὁ ποιητικὸς λόγος καὶ τὸ μέλος ὡς μουσικὸ ἔνδυμα τοῦ
λόγου συνυφάνθηκαν ὀργανικὰ καὶ συνεκφαίρονται ἀδιάσπα-
στα ὡς ἄκουσμα· εἶναι ἡ ὑμνολογία, δηλαδὴ τὰ ἀνεπανάλη-
πτα δημιουργήματα τῆς Ψαλτικῆς τέχνης.

§ τὸ μέλος ἔντυσε τὶς λέξεις καὶ τὰ νοήματα μὲ συγκε-
κριμένη μορφὴ στὸ κάθε εἶδος τῆς ὑμνογραφίας καὶ στὸν κά-
θε ἦχο τῆς ὀκτωηχίας καὶ στὴν κάθε μελικὴ μεταχείριση τῆς
μελοποιίας. Ἡ παγίωση αὐτῶν τῶν μελικῶν μορφῶν καὶ ἡ
ἀέναη ψαλτὴ παράδοσή τους ἀποτελεῖ τὸ περιήχημα τῆς
Ἑλληνικῆς Ὀρθοδοξίας καὶ ἕνα ἀπὸ τὰ κυριώτερα γνωρί-
σματά της. 

§ Ἡ Ὑμνολογία, λόγος καὶ μέλος, ὡς Ψαλτικὴ τέχνη
εἶναι μία ἀπ’ τὶς καλὲς τέχνες –τὴν ἀρχιτεκτονική, τὴν ζω-
γραφική, τὴν κεντητική– ποὺ διακονοῦν καὶ ἐκφράζουν τὴν
ὀρθόδοξη πίστη κατὰ τὴν λατρεία. Ἡ πίστη ἐμπνέει τὴν τέ-
χνη, κι ἡ τέχνη ἀγλαοκοπεῖ τὴν πίστη. 

§ Οἱ καλὲς τέχνες, ἱερὲς στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο, ὡς
καθ–ιερωμένες στὴν λατρεία, εἶναι ὁ πολιτισμός μας ποὺ
ἔφτασε ὣς ἐμᾶς μέσ’ ἀπ’ τοὺς ἁγιασμένους δρόμους τῆς δι-
σχιλιόχρονης ἐκκλησιαστικῆς μας παράδοσης.

§ Ἡ δυνατότητα μετάφρασης τοῦ ποιητικοῦ λόγου τῶν
ὕμνων, ὑπαρκτὴ καθ’ ἑαυτήν, προσκρούει, πέρα ἀπὸ ἐνδογε-
νεῖς δυσκολίες ἀποδόσεως θεολογικῶν ὅρων καὶ νοημάτων, καὶ
στὸ μουσικὸ ἔνδυμα τοῦ λόγου, τὸ ὁποῖο καὶ ἐπηρεάζει σὲ
πολλὲς περιπτώσεις καταστροφικά. 
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§ Ὁ ἀπολυπραγμόνητος σεβασμὸς στὸ πατροπαράδο-
το κληρονόμημά μας, ποὺ εἶναι ὁ πολιτισμός μας, δὲν ἐπι-
τρέπει φθορὰ καὶ ἀλλοίωση· γιατὶ θὰ πρόκειται γιὰ
βεβήλωση καὶ ἱεροσυλία.

§ τὸ “δέον γενέσθαι” θὰ τὸ ὑπαγορεύσει μιὰ πνευματικὴ
ἀναγέννηση, γιὰ τὴν ὁποία πρέπει ἡ ποιμαίνουσα ἐκκλησία
καὶ ὅλοι ἐμεῖς νὰ ἐργασθοῦμε πολὺ καὶ νὰ προσδοκοῦμε τὴν
εὐδοκία τοῦ Θεοῦ νὰ ἐμπνεύσει τοὺς ὑμνολόγους του “νὰ ὑφά-
νουν νέους ὕμνους συντόνως τεθηγμένους” γιὰ νὰ ἀνυμνολο-
γοῦμε τὴν δόξα του καὶ μὲ ἄλλες πρόσφορες μορφὲς
ὑμνολογίας, νῦν καὶ ἀεί.
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ππεερρίίλληηψψηη

Ἡ εἰσήγηση, στὸ πρῶτο μέρος, διατρίβει περὶ δύο καίριες ἐπι-
σημάνσεις: Πρῶτο· γίνεται λόγος γιὰ τὴν “συνομοουσιότητα” λόγου
καὶ μέλους. Οἱ ὅροι ‘ὑμνολογία’ καὶ ‘μουσικὴ’ στὴ λατρεία, ποὺ εἶναι
τὸ προκείμενο, ἐμπερικλείουν τὸ “συναμφότερο”, δηλαδὴ τὸν λόγο καὶ
τὸ μέλος· ὁ λόγος εἶναι ψαλτὸς καὶ ἡ μουσικὴ εἶναι λογική. δεύτερο·
τονίζεται ὅτι αὐτὸ τὸ συναμφότερο “λόγος καὶ μέλος” εἶναι μία ἀπ’
τὶς καλὲς τέχνες, ἡ Ψαλτικὴ τέχνη. Ὡς καλὴ τέχνη ἡ Ψαλτικὴ εἶναι
ἰσόκυρη μὲ τὶς ἄλλες καλὲς τέχνες ποὺ διακονοῦν καὶ ἐκφράζουν τὴν
ὀρθόδοξη λατρεία· δηλαδή, τὴν ἀρχιτεκτονική, ὡς ναοδομία, τὴν ζω-
γραφική, ὡς ψηφιδογραφία καὶ τοιχογραφία καὶ φορητὴ εἰκόνα καὶ
μινιατούρα στὰ χειρόγραφα, καὶ τὴν κεντητική, καὶ ἄλλες μικροτε-
χνίες ἀκόμα. αὐτὲς οἱ καλὲς τέχνες, ἱερὲς ὡς καθ–ιερωμένες στὴν λα-
τρεία, εἶναι ὁ ἑνιαῖος βυζαντινὸς καὶ μεταβυζαντινὸς πολιτισμός μας,
κληρονόμημα σὲ ὅλους ἐμᾶς τοὺς νεοέλληνες, ποὺ βοηθάει τὴν προσο-
μιλία μας μὲ τὸν Θεὸ καὶ τοὺς ἁγίους καὶ ὑπαγορεύει ἀπολυπραγ-
μόνητο σεβασμό.

Στὸ δεύτερο μέρος λέγονται τὰ σχετικὰ μὲ τὴν μελοποιία τῶν
ποικίλων ὑμνογραφημάτων καὶ καθίσταται φανερὴ ἡ συνύφανση λό-
γου καὶ μέλους καὶ ἡ συνεκφορά τους κατὰ τὴν ψαλμώδηση. Ἡ ὁποι-
αδήποτε μετάφραση τοῦ ὑμνητικοῦ λόγου, ποὺ ὁπωσδήποτε
ἀνακαταστρώνει τὰ νοήματα, συμπαρασύρει σὲ ἀλλαγὴ καὶ τοῦ ἐνδύ-
ματος τοῦ λόγου, δηλαδὴ τοῦ μέλους. τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι κατα-
στροφὴ καὶ ἀφανισμὸς ἑνὸς μνημείου τέχνης, τῆς Ὑμνολογίας ἢ τῆς
Ψαλτικῆς τέχνης, ποὺ ἔφτασε ὣς ἐμᾶς μὲ παραμόνιμη μορφή, μέσ’
ἀπ’ τοὺς ἁγιασμένους δρόμους τῆς δυσχιλιόχρονης ἐκκλησιαστικῆς
μας παράδοσης. 

τὴν θέλουμε μιὰ τέτοια ἀπεμπόληση; Ἂν δὲν μποροῦμε νὰ τὴν
ἀντικαταστήσουμε ἀντάξια, τουλάχιστον ἂς τὴν διατηρήσουμε ὡς κα-
λοὶ φύλακες.   
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