
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Τοbς  έ]ύι  τΦ  ψάλλειν  έν  τα~ις  έκκλησι'αις  παραγινομέ`.ιους,  βουλ6μεθα  μήτε  βοα~ις
άτ:άκτοις Ήεχρήσθαι  κώι  τhν φύσιν πρδς κQαυγhν έκβιάξεσθαι, μήτε τι έπιλέγειν τών

μή τn έκκλrισίq άρμοδίων τε Ή:ώι ο'wείων.»

ΟΕ' Κανών τής έν Τρούλλφ απουμεν™ής Συνόδου

«Τό  τούς  Θείους  άναπέμποντ:ας  ύμνους  φ6βφ  πολλΦ  συνεστ:αλμένους  κάίι  εύλαβείq
κε%οσμημένους οίίτω πQοσφέQειν τούτους.»

Ίερδς Χρυσόστομος

Τδ Έλληνι%δ Έθνος, πώ gδωσε ή γλώσσα σήν 'Εχ%λησία μας %α`ι σ' αύήν
γράφτηπαν   τά    ίερά    Εύαγγέλια    %α`ι   όλόχληρη    ή    Πατερ™ή    Γραμματεία,
προσέφερε %α`ι τ`η μουσmή του. Αύτή τήν έλλην™`η μουσΜή πήραν οί Πατέρες
τής  Έ%%λησίας  μας,  μ`ε  τήν  όποτα  έπένδυσαν  μουσι%ά  τούς  ύ'μνους,  μ`ε  άπλ`ες

μελωδίες τούς πρώτους αίώνες, άφοτ) τότε δλος ό λαδς συνέψαλλε άντιφωνmά.
Σιγά-σιγά  ό'μως  μ`ε  τή  διαρχή  προσθή%η  νέων  ύ'μνων,  ή  μουσ™ή  πώ  τώς
έπένδυε,   έξελίχθψε   σ'   αύτδ   τδ   ΘαΌμα   πώ   όνομάσθψε   Έ%%λησιαστι%ή
Βυξαντινη    Μουσmή,    τόσο    άπαραίτητη    στήν    %Οινη    λατρεία,    γιά    νά
παιδαγωγοΌνται  οί  «νενεχρωμένοι  τά  ήθη»,  σύμφωνα  μ`ε  ή  γνώμη  τοΌ  Μ.
Βασιλείου.  'Εξ άλλου μόνο οί cΆγιοι προσεύχονται χωρ`ις μουσι%ή, ένώ έμετς οί
πιστο`ι  τήν  gχουμε  άπόλυτα  άνάγ%η.  Γι'  αύτδ  οί  Πατέρες  τής  Έ™λησίας  μας,
πώ μ`ε τ`ην άσχησή τους πέρασαν τά στάδια τής χαθάρσεως, τοΌ φωτισμού, χα`ι
gφθασαν  στ`η  Θέωση,  μάς  gδωσαν  τά  άθάνατα  ποιήματά  τους.  Τά  έπένδυσαν

μουσιχά,  με  μοναδι%δ  σχοπδ  νά  προβάλλουν  τδν  Λόγο,  τά  νοήματα  %α`ι  τά
Δόγματα  τής  Έ™λησίας  μας  %α`ι  νά  γίνωνται  %ατανοητά  άπδ  δλους  μας.
Ρωμανδς ό  Μελωδός,  'Ιωάννης ό  Δαμασ%ηνός,  Κοσμάς Έπίσχοπος Μαιουμά,
'Ιωάννης ό ΚΟ™ουξέλης, μερmά ένδεmτmά όνόματα ποιητών χα`ι μελοποιών.

Κι'   αύή   ή   έ%%λησιαστmή   μουσι%ή,   ό'πως   gλεγε   ό   Πρωτοψάλτης   Άθηνών
ΣΠΌρος     Περιστέρης,     ετναι     φωνητmή,     χορωδιαχή,     χωρ`ις     φωνητ™ώς
ά%ροβατισμώς %α`ι %ραυγές, χα`ι πρόχειρους αύτοσχεδιασμούς. Δια%ρίνεταL γιά
τίι   σεμνότητα   τού   μέλους  χα`ι  τ`ην   αύστηρότητα   τοΌ   ύ'φους.   Ή   Βυζαντινη
Μουσm`η, πώ ετναι ή γλώσσα τών Άγγέλων, σύμφωνα μ`ε τδν Παπαδιαμάντη,
άπευθύνεται στήν  χαρδιά  τοΤ)  προσευχομένου  πιστοΌ,  γιά  νά  άνεβάση  τδ  νοτ)
του    στδν    ούρανό,    στδ    έπουράνιο    Θυσιαστήριο,    σήν    έπουράνια    Θεία
Λειτουργία. Αντίθετα,  οί %οσμι%`ες μουσ™`ες χα`ι τά δργανα άπευθύνονται στ`ις
αίσθήσεις μας χα`ι διεγείρουν τά πάθη μας.

Τι τιμή γιά τούς ίεροψάλτες μας, ένώ στήν έπουράνια Θεία Λειτουργία ψέλνουν
άχατάπαυστα  Άγγελοι  %α`ι  Άρχάγγελοι,  αύτο`ι  στην  έπ`ι  γής  Θεία  Λειτουργία



νά  συλλειτουργοΌν χα`ι  συμψάλλουν μ`ε  τούς Άγγέλους,  ένώ  πάνω  στήν Άγία
Τράπεζα βρίσ%εται τδ τεθεωμένο Σώμα %α`ι Ατμα τοΌ ΧριστοΌ μας!

Αύτή    τήν    έ%%λησιαστι%ή    μουσmή,    πού    χατοχυρώθη%ε    %α`ι    μ`ε    %ανόνες
αχουμενιχών Συνόδων (ΙΕ' Κανών τής έν Λαοδmεία Συνόδου, ΟΕ' Κανών τής
Στ'   αχουμενιχής   Συνόδου)   διδάχθψε   άπδ   μmρδ   παιδ`ι   %α`ι   ό   γνωστδς
χαλλίφωνος Πρωτοψάλτης Αίγίου χα`ι μελοποιδς χ.  Φώτης Θεοδωρα%όπουλος
%α`ι   την  ύπηρετετ   γιά   πάνω   άπδ   50  χρόνια.   Μέσα   στδ   ατμα   του   τρέχει   ή

μαχρόχρονη  μουσιχή  παράδοση  αίώνων.  Αύτη  ήν  άνόθευτη  μουσιχ`η  μας
παράδοση,  χωρ`ις ύποχωρήσεις,  διδάσ%ει  %α`ι  στούς  πολυπληθετς  μαθητές  του.
Ή  άγάπη  του  γιά  τή  Βυζαντινη  Μουσwή  τδν  ώθησε  σάν  ή  μέλισσα  νά  μπή
στδν άπέραντο  χήπο  της, χα`ι όχι μόνο  νά συλλέξη  δ,τι πιδ  ώQατο  gγραψαν οί

μεγάλοι  πρωτοψάλτες χα`ι Μουσιχοδιδάσ%αλοι  άλλά  χα`ι  να  μελοποιήση  διχά
του μαθήματα. 3Έτσι μάς παρέδωσε πρδ έτών σ`ε τρετς τόμους τδ Χερουβ™άριο,
τδ  Κοινωνιχάριο  χα`ι  τά  Λειτουργιχά,  ένώ  τώρα  gχουμε  στά  χέQια  μας τδ  νέο
του πόνημα «'Επίτομος Θεία ΛειτουQγία» μ`ε συλλογή ύ'μνων παλαιών χα`ι νέων
Διδασχάλων  άλλά  %α`ι  διχές του  μουσmές συνθέσεις,  πρωτότυπες χαι  συνάμα
αύστηρά προσηλωμένες σήν παράδοση.

Στδν  τόμο  αύτδν  περιλαμβάνονται  τά  τυπιχά,  τά  άντίφωνα,  τά  Άναστάσιμα
άπολυτί%ια.   Τά    είσοδmά    ό'λων   τών   έορτών,   τά   άπολυτί%ια   ό'λων   τών
Δεσποτmών     %α`ι     Θεομητοριχών     έορτών    χαθώς    %α`ι     τών     %υριότερων
έορταζομένων άγίων. τά  χοντάχια  ό`λου  τοΌ  ένιαυτοτ),  ό  Τρισάγιος Ύμνος μ`ε
δLάφορα  Δύναμις %α`ι  μόνο  σε  δεύτερο  ήχο.  τδ  «cΌσοι  είς  Χριστδν»  %α`ι  «Τδν
Σταυρόν  Σου  προσχυνοΌμεν»  μ`ε  τά  άντίστοιχα  Δύναμις. ή  έμμελής άπαγγελία
τοΌ  Άποστόλου  χα`ι  τοΌ  Εύαγγελίου  μ`ε  %λιτόν. μία  σειρά  άπλών  χερουβιχών,
ένώ  Λειτουργιχά  μόνο   τής  παραδόσεως  μ`ε  χλιτόν.   Μετά   τώς  ύ'μνους  τής
άπολύσεως χαταγράφει πληθώρα πολυελέων %α`ι %αλοφων™ών είρμών γιά νά
Ψάλλωνται χατά τη διανομή τοΌ άντιδώρου.

Όλόψυχα  συγχαίρω   τδν  άγαπητδ   φίλο  %α`ι  Πρωτοψάλτη   Αίγίου   χ.  Φώτη
Θεοδωραχόπουλο γιά ήν ό'λη μουσιχή προσφοQά του. ΤοΌ εύχομαι μαgι μ`ε ήν
χατ' άμφω  ύγεία,  δχι μόνο  νά  συνεχίση  νά  ύπηρετή  έπάξια  τδ  ίερδ  άναλόγLο,
άλλά %α`ι άλλα μουσmά πονήματά του νά δοΌν τδ φώς τής δημοσιότητας.
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