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Τὸ ἀνά χείρας πόνηµα περιέχει ἀναλυτικά καὶ µὲ κάθε 
δυνατήν ἀκρίβειαν, ἅπασαν τὴν ἀκολουθίαν τοὺ 
#καθίστου $µνου, µὲ ὕλην ἀντιπροσωπεύουσαν τοὺς 
µεγάλους Μουσικοδιδασκάλους καὶ Μελωδούς, παλαιοὺς 
καὶ νεωτέρους.  

Πλούσιο σὲ περιεχόµενο, µὲ µεγάλη ποικιλία µουσικῶν 
γραµµῶν καὶ θέσεων, δέν ἀποµακρύνεται ἀπὸ τὴν γνήσια 
ψαλτική παράδοση, ἔτσι ὅπως τὴν διεφύλαξε ἡ 3γιωτάτη 
ἡµῶν Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ 6κκλησία. 7 κανόνας, ὁ οποῖος 
εἶναι ποίηµα ;ωσὴφ του <µνογράφου (9ος αἰών) ἔχει ὡς 
µουσικό πρότυπο τὴν προφορική παράδοση Πέτρου 
Λαµπαδαρίου τού Πελοποννησίου (+ 1777) όπως τήν 
κατέγραψε ο µαθητής του Πέτρος ο Βυζάντιος ο 
Πρωτοψάλτης (+ 1808) καί συµπληρώθηκε από τόν  
;ωάννη Πρωτοψάλτη (+ 1866), καλλωπίστηκε σύµφωνα µὲ 
τὴν σύγχρονη περί τῆς µουσικῆς ἀντίληψιν κατM ἐπιλογὴν 
τοῦ ἐκδότου. 

O παροῦσα ἀκολουθία περιλαµβάνει τόσο τὸ ἀσµατικό, 
ὅσο καὶ τὸ ὑµνολογικό µέρος τοῦ #καθίστου, ἐνῶ τὰ 
µουσικά κείµενα έπεξεργάσθηκαν κατάλληλα ἀπὸ τὸν 
ἐκδότη, ἐννοιολογικά, ρυθµικά καὶ µελωδικά, ὥστε νὰ 
ἀποτελοῦν, µὲ τὸ πλῆρες καὶ ἄρτιο ὑλικό ποὺ ἐπιλέχθηκε, 
ἀπαραίτητο βοήθηµα γιὰ κάθε Tεροψάλτη καὶ ζηλωτὴ 
ἐρευνητή. 

7 ρυθµός στὴν βυζαντινή ἐκκλησιαστική µουσική 
ἐναρµονἰζεται καὶ ὑπαγορεύεται ἀπό το ποιητικό κείµενο, 
τὸν ὓµνο. O χριστιανική ὑµνολογία ἒχει µέτρο τονικό. Wτσι 
ἡ τονιζόµενη συλλαβή γίνεται ἡ αρχή τοῦ ρυθµικού 
µέτρου,σηµειώνεται στά αργά ειρµολογικά,τά  στιχηραρικά 
καί   παπαδικά µέλη µέ διπλή διαστολή, ἐνώ µέ τήν ἁπλή 
διαστολή σηµαίνονται οἱ µή τονιζόµενες  συλλαβές καί οἱ 
µονοσύλαβες λέξεις,καθώς επίσης καί τά σύντοµα 
ειρµολογικά µέλη.  

O χρονική ἀγωγή εἶναι ἄµεσα συνδεδεµένη µέ τὸν ρυθµό. 
7 καθορισµός τῶν χτύπων πού πρέπει νά περιέχονται στό 
ἕνα λεπτό τῆς ὥρας, ἀναφέρεται λεπτοµερώς σέ ἰδιαίτερο  
πίνακα στό τέλος τοῦ βιβλίου, γιά ὅλα σχεδόν τά 
ἐκκλησιαστικά µέλη. Οἱ πέντε γνωστές χρονικές ἀγωγές, 
σύµφωνα µέ τὴ Μουσική Επιτροπή τοῦ 1881, εἶναι οἱ εξής:  



                                                               Χτύποι ανά 1΄ 
Βραδεία               žŻ                                              56 - 80   
Μέση                     ŽŻ                                         80 - 100  
Μέτρια                     żŻ                                     100 - 168   
Ταχεία                        ƒŻ                                   168 - 208  
Ταχυτάτη                     ǺŻ                                 208 - 336  

cστόσο ἀπό νεώτερους διδασκάλους προσετέθηκαν καί οἱ 
ἑξής: 
Βραδυτάτη                          ſŻ                              40 - 56  
#ργοσύντοµη (πρός µέτρια)    Ž                        ƒŻ                      101 - 130  
#ργοσύντοµη                            ż                 ƒŻ                     130 -150   
#ργοσύντοµη (προς ταχεία)            ż   ǺŻ                                           150 -170  
Ταχυτέρα                                        ǺŻ               170 - 200  

Κατακλείων τό παρόν σηµείωµα ολόθερµες εὐχαριστίες 
ἐκφράζω πρὸς τούς Νικόλαο Γιάννου καί Γεώργιο 
Χατζηχρόνογλου, ἐκλεκτούς Πρωτοψάλτες καὶ 
µουσικοδιδασκάλους, γιὰ τὶς πολύτιµες υποδείξεις καί 
παρατηρήσεις τους στά µουσικά κείµενα τού βιβλίου.  

;διαίτερες εὐχαριστίες ὀφείλω στόν διακεκριµένο 
µελετητή, ἐρευνητή και συγγραφέα σπουδαίων βιβλίων τkς 
ἑλληνικής µας µουσικής παράδοσης πανοσιολογιώτατον 
#ρχιµανδρίτη #θανάσιο Σιαµάκη, γιατί αφιέρωσε πολύ 
χρόνο προκειµένου νm διορθωθούν τm λάθη τοῡ 
ὑµνολογικοῡ µέρους, ὥστε νά παρουσιαστεί ὅσο τn δυνατόν 
ἀρτιότερο τn έργο καί στό µέρος αὐτό.  

Τέλος εὐχαριστώ τούς φίλους ἀναγνώστες καί 
συνδροµητές προηγούµενων ἐκδόσεών µου, πού µέ 
προέτρεψαν νά φέρω στό φώς τῆς δηµοσιότητος καί αὐτό 
τό βιβλίο, πράγµα πού αναλαµβάνω κάτω ἀπό δύσκολες 
οικονοµικά συνθήκες οἱ οποίες δέν συνηγορούν σέ τέτοιου 
είδους  προσπάθειες. 

Γνωρίζω ὅτι δὲν κοµίζω γλαῦκα (ἐξ Αἰγίου) εἰς #θήνας µὲ 
τὸ πόνηµα αὐτό, µπορεί ὅµως νὰ γίνη σύγκριση ἀπὸ κάθε 
πλευρά, χωρίς νὰ ἀποβλέπω σὲ εὔσηµα. 
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