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ελευθεpη κ υ θ p ε α 
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ΟΙ ΥΨΗΛΟΠΝΟΟΙ ΥΜΝΟΓΡΑΦΟΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

Τόσο n ιστόρnσn (αγιογρόφnσn) 

ενός ναού όσο και τα ψαλλόμενα σ' αυτόν 

(υμνογραφία) σκοπό έχουν να διδόξουν 

στους πιστούς το δόγμα και τις αΜθειες 

τnς πίστnς και να υπnρετnσουν τn λα

τρεία που γίνεται μέσα σ' αυτόν. Όπως 

στn θεματογραφία τnς τοιχογρόφnσnς 

κατέχει ιδιαίτερn θέσn ο χριστολογικός κύ

κλος και μόλιστα τα γεγονότα από το Σόβ

βατο του Λα ζ όρου ως τnν Ανόστασn (εις 

Άδου Κόθοδο ): Βαϊοφόρος, Μυστικός Δεί
πνος, Νιπτnρας, Σταύρωσn, Ουκ έστιν ώδε 

κλπ., που για να εξαρθούν χαρακτnρίζεται 

n κόθε μέρα, κατό τnν οποία τοποθετού
νται, ως <ψεγόλn», όπως όλλωστε λέγεται 

και όλn n Εβδομόδα πριν από το Πόσχα, 
έτσι και στις ακολουθίες των nμερών 

αυτών ψόλλονται τα πιο ωραία, κατανυκτι

κό, πνευματικό τροπόρια, έργα μεγόλων 

ποιnτών του Βυζαντίου, τα πιο «ευώδn 

όνθn» τnς βυζαντινnς υμνογραφίας. Το 

ύφος τους είναι λυπnτερό, για να εκφρό

σει στn συνέχεια τn χαρμολύπn του Μ. 

Σαββότου και δοξαστικό το βρόδυ τnς 

Αναστόσεως και περαιτέρω. Το χρώμα 

αυτό το προσδιορίζουν κυρίως οι κανόνες. 

Όπως σnμειώνει ο αείμνnστος Θεόδωρος 

Ξύδnς στο έργο του «Βυζαντινn Υμνογρα

φία» (Αθnνα 1978): «Η nχώ τnς ασματο
γραφίας των Παθών και τnς Αναστόσεως 

είναι αδιόλειπτn για τον πιστό. ΠολΜ ποίn

σn στnν Ακολουθία των Όρθρων τnς Μεγ. 

Εβδομόδας και του Πόσχα έχουν οι κανό

νες. Οι ποιnτές τους χόρισαν στους στί-

χους αυτούς τnν απλότnτα και το ύψος, 

που υπακούουν σε μια απροσπέλαστn φα

ντασία. 

Πορφυρό χρώμα 

Ακούγοντας κανείς τα θαυμόσια 

αυτό έργα αγίων ανδρών τnς Εκκλnσίας, 

αλλό και γυναικών, όπως τnς Κασσίας 

(Κασσιανnς), αναζnτεί τα περιγραφόμενα 

. γt.γονότα στις τοιχογραφίες, που θαρρεί 
ότι τις υπομνnματίζουν. Έχει γίνει συνn

θεια, δυστυχώς σε πολλούς ναούς τnς 

Αθnνας και αλλού, τn Μεγόλn Εβδομόδα 

να ντύνουν στα μαύρα Άγιες Τρόπεζες, 

μανουόλια κλπ. Αυτό δεν είναι σωστό· n 
βυζαντινn παρόδοσn έχει καθιερώσει το 

πορφυρό χρώμα. Όχι τυχαία. Γιατί, ναι μεν 

αναβιώνουμε τα Πόθn και όσα ταπεινωτι

κό υπέφερε ο Χριστός στο Σταυρό (κολα

φισμούς, εμπτυσμούς κλπ.) ως τn λα

μπροφόρο Ανόστασn, όμως, γνωρίζουμε 

ότι αυτό θα περόσουν και ο αλnθινός 

Θεός θα αναστnθεf. γεγονός που πιστεύ

ουν και προσδοκούν όλοι οι πιστοί. Γι' αυτό 

και στnν υμνογραφία δεν εκδnλώνεται μια 

κοσμικn αντίλnψn πένθους, αλλό συγκρα

τnμένn έκφρασn των αισθnμότων, που δn

μιουργούν τα διαδραματιζόμενα. 

«ίΟλα αυτό, έχει παρατnρnθεί, τα κα

θορίζει μια ζώσα ευσέβεια, εκείνn που ενώ 

δεν θρnνολογεί στα Πόθn και δεν γίνεται 

έξαλλn στnν αναστόσιμn χορό, είναι στο 

μέτρο, που το δίνει n στροφn τnς ψυχnς 
προς τnν αλnθινn ποιnτικn σοφία, εκείνn 
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που εξασφαλίζει τον αδιαφιλονίκnτο 

φθόγγο, κόνει τον εσωτερικό όνθρωπο να 

προσφέρεται στn συγκίνnσn και γίνεται 

σιωπnΜ στο πόθος και ευφρόσυνn στnν 

Ανόστασn)). 

Καθώς είναι γνωστό, n Μεγόλn Εβδο
μόδα, όπως έχει διαμορφωθεί στον ορθό

δοξο εορτολογικό κύκλο, καθιερώθnκε τον 

4ο αιώνα στο Πατριαρχείο των Ιεροσολύ

μων, ενώ οι 3 τελευταίες nμέρες (Μ. Πα
ρασκευι\ Μ. Σόββατο, Κυριακn του 

Πόσχα) είχαν καθιερωθεί rlδn από τα χρό

νια των Αποστόλων. Στα Ιεροσόλυμα τnς

δόθnκε και n ονομασία τnς Μεγόλnς. Το 
λόγο εξnγεί ο ιερός Χρυσόστομος στnν 

ομιλία του στn Γένεσn: 

<<Μεγόλα τινό και απόρρnτα τυγχό

νει τα υπόρξαντα nμίν εν αυτn αγαθό. Εν 

γαρ ταύτn ο χρόνιος ελύθn πόλεμος, θό

νατος εσβέσθn, κατόρα ανnρέθn, του δια

βόλου π τυραννίς κατελύθn, τα σκεύn 

αυτού διnρπόγn. θεού καταλλαγn προς 

ανθρώπους γέγονεν)) (Ευαγγέλου Θεοδώ

ρου: Η μορφωτικn αξία του ισχύοντος 

Τριωδίου). 

Ο Κοσμάς του Μαϊουμά 

Οι κανόνες που ψόλλονται στους 

όρθρους τnς Μεγόλnς Δευτέρας ως και 

τn Μεγόλn Παρασκευn είναι έργα του 

Κοσμό του Μαϊουμό (8ος οι.). Τα βιογρα

φικό του δεν είναι ασφαΜ, ενώ συγχέεται 

με διόφορους συνώνυμούς του (βλ. θεο

χόρn Δετορόκn: Κοσμός ο μελωδός, βίος 

και έργο, θεσσαλονίκn 1979). Γεννnθnκε 
στn Δαμασκό, μεταξύ 674 και 676, σύμφω
να με τον Δετορόκn και όταν έμεινε ορφα

νός σε μικρn nλικία, υιοθετnθnκε από τον 

πατέρα του Αγίου Ιωόννn του Δαμασκn

νού, Σέργιο Μανσούρ, που τον ανέθρεψε 

με το ίδιο ενδιαφέρον, όπως και τον γιο 
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του. Μαζί εκπαιδεύτnκαν και ακολούθn

σαν οι δύο νέοι το δρόμο του μοναχισμού 

και βρέθnκαν στnν ιστορικn λαύρα του 

Αγίου Σόββα, κοντό στα Ιεροσόλυμα. Τον 

Κοσμό, πιθανότατα χειροτόνnσε Επίσκοπο 

τnς πόλnς Μαϊουμό, ποu βρισκόταν κοντό 

στn Γόζα, ο Πατριόρχnς Ιεροσολύμων Ιω

όννnς ο Ε' (705-735). 

Κοιμnθnκε γύρω στο 759/2. Το υμνο
γραφικό του έργο είναι πολύ εκτεταμένο 

και από αυτό ξεχωρίζουν οι κανόνες του 

στα Χριστούγεννα, τα θεοφόνια, τnν Υπα

παντn, τnς Μ. Εβδομόδας, τnν Πεντnκο

στn, τn Μεταμόρφωσn, τnν Ύψωσn του 

Σταυρού, τnν Κοίμnσn τnς Θεοτόκου κλπ. 

Για τn Μ. Εβδομόδα ο Κοσμός ο και Ιεορο

σολυμίτnς αποκαλούμενος έγραψε το 

τριώδιο τnς Μ. Δευτέρας, το διώδιο τnς Μ. 

Τρίτnς, το τριώδιο τnς Μ. Τετόρτnς, το 

οκταώδιο τnς Μ. Πέμπτnς και το τριώδιο 

τnς Μ. Παρασκευnς (Ι.Χ. Κωνσταντινίδου: 

Υμνολογία Αθnνα 1981). Παραθέτουμε 

στn συνέχεια ένα χαρακτnριστικό δείγμα 

(τροπόριο) από τnν θ' Ωδrl του Κανόνα 

τnς Μ. Παρασκευnς (όρθρος Μ. Σαββό

του), που έχει ακροστιχίδα <<Προσόββατόν 

τε.: 

<<Ολέθριος σπείρα θεοστυγών, 

πονnρευομένων 

υπέστn Χριστέ σοι 

και ως όδικον είλκε 

τον Κτίστnν των απόντων 

ον μεγαλύνομεν)) 

Κι ένα όλλο από τα γνωστότερα του 

Κανόνα του Μ. Σαββότου, που έχει ακρο

στιχίδα <<Σόββατον μέλπω μέγα)) και προ

βόλλει ανόγλυφα το δόγμα <<ψόλλεται το 

εσπέρας τnς Μ. Παρασκευnς, στnν ακο

λουθία του Εσπερινού): 

<<Ανnρέθnς 



αλλ' ου διnρέθnς, 

Λόγε, nς μετέσχες σαρκός 

ει γαρ και λέλυταf σου, 

ο ναός εν τω καιρώ του πόθους, 

αλλό και ούτω, μία nν υπόστασις, 

τnς θεότnτος και τnς σαρκός σου 

εν αμφοτέροις γαρ εις υπόρχεις 

Υιός, Λόγος του Θεού 

Θεός και όνθρωπος». 

Ο Κανόνας του Κοσμό περιελόμβα

νε 4 ωδές (6, 7, 8 και 9), συμπλnρώθnκε 
όμως από τnν Κασσία (ειρμοί ωδών 1, 3, 4 
και 5) και τον Μόρκο Υδρούντος, που συ
νέθεσε τα τροπόρια του Κανόνα. Ο Κο

αμός είναι εξαίρετος ποιnτnς με πλούτο 

εικόνων, λυρικό υπόστρωμα, δογματικn 

ακρfβεια.Το τετραώδιό του του Μ. Σαββό

του χαρακτnρfζεται «Τέλειο έργο» από τον 

Δετορόκn, ο οποίος και παραθέτει τnν 

κρfσn του Α. Chappel: «n φρόσn είναι με

γαλοπρεπέστερn, n γενικn ροn βαρύτερn, 
το ύψος περισσότερο επεξεργασμένο 

από ότι σε όλλους Κανόνες του μελωδού. 

Σ' αυτόν απαντώνται θαυμόσιες αντιθέ

σεις λέξεων». 

Ο Κοσμός του Μαϊουμό είναι ασφα

λώς ο κανονογρόφος των Παθών, ο υμνο

γρόφος που κατισχύει τn Μεγαλοβδομό

δα. 'λλλωστε, όπως δέχονται πολλοί 

μελετnτές, είναι ο «ευρετnς του Κανόνος». 

Ο ίδιος έγραψε και ιδιόμελα, που ψόλλο

νται τn Μεγόλn Εβδομόδα. 

Ακούγονται στους Όρθρους και 

όπως έχει σnμειώσει ο καθnγnτnς Ν.Β. Τω

μαδόκnς (Η Βυζαντινn Υμνογραφία και 

Ποίnσις, Θεσσαλονίκn 1993) ο χαρακτn
ρας τους €fναι <<διnγnματικός και ρnτορι

κός>), Όπως παρατnρεί γρόφnκαν: 

<<Εις τόνον υψnλό, μακρόν πόσnς αν

θρωποποιίας ρωμαντικnς και αδυναμίας 
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ανθρωπίνnς. Και όταν θρπνούν τα ιερό 

πρόσωπα είναι υπερβατικό και εις από

στασιν από τον ακροατι"ι, όσn το σέβας 

και το δέος επιβόλλουν. Χαρακτnριστικόν 

δ' είναι ότι στερούνται διαλόγου, προσδί

δοντας δραματικόν χαρακτnρα ως εις 

τους ύμνους. Ο εσωτερικός διόλογος, n 
αποστρdφn, n ρnτορικn ερώτnσις ζωn
ρεύουν τον λόγον, αλλό τον κρατούν 

υψnλό)), 

Η ποιήτρια Κασσfα 

Η λαμπρn βυζαντινn ποιnτρια Κασ

σία κόνει nδn τnν εμφόνισn τnς με το δn

μοφιλές τροπόριο (ιδιόμελο), που ψόλλε

ται τn Μ Τρίτn (όρθρος Μ. Τετόρτnς, 

Δοξαστικό των αποστιχων των αίνων σε 

nxo πλόγιο δ'), που έγινε αφορμn να ταυ
τιστεί με τnν αμαρτωλn γυναίκα τnς ευαγ

γελικnς παραβοΜς, στπν οποία αναφέρε

ται: <<Κύριε, n εν πολλοίς αμαρτίαις 

περιπεσούσα γυνn, 

τnν σnν αισθομένnν θεότπτα 

μυροφόρον αναλαβούσα τόξιν 

οδυρομένn μύρα σοι προ του ενταφια

σμού κομίζει. 

Οίμοι! λέγουσα, ότι νυξ μοι υπόρχει 

οίστρος ακολασίας 

ζοφώδnς τε και ασέλnνος έρως τnς 

αμαρτίας ... 
Δέξαι μου τος πnγός των δακρύων ... )) 

Αν και τnς Κασσίας τα βιογραφικό 

δεν είναι εξακριβωμένα (βλ. Θεοδ. Β. Τζε

δόκn, Θεολόγου;; Κασσιανn, n μεγόλn τnς 
Εκκλnσίας μελωδός, Ηρόκλειον 1959),όλες 

οι πnγές συγκλίνουν ότι υπnρξε ενόρετn, 

ευσεβnς και ίδρυσε μοναστnρι, όπου πέ

ρασε το μεγαλύτερο διόστnμα τnς ζωnς 

τnς. Αναμφίβολα έζnσε τον 9ο οι. Ο Τζεδό

κnς (σnμερα Ρεθύμνnς Θεόδωρος) τοπο

θετεί τn γέvvnσn τnς ακολουθώντας τον 
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Παπαρρnγόπουλο μεταξύ 800 και 805. 
Αριστουργnματικn είναι n πρώτn ωδιl σε 
nχο πλόγιο β' του Κανόνα του Μ. Σαββό

του, έργο τnς Κασσίας. 

«Κύματι θαλόσσnς 

τον κρύψαντα πόλοι 

διώκτnν τύραννον 

υπό γnν έκρυψαν 

των σεσωσμένων οι παίδες 

αλλ' nμείς ως α ι νεόνιδες 

τω Κυρίω όσωμεν, 

ενδόξως γαρ δεδόξασται». 

Λυρικn εμπνοn, λεκτικός πλούτος, 

σχnματικές εναλλαγές, επιγραμματικό 

ύφος διακρίνουν το εξαίρετο υμνογραφι

κο έργο τnς Κασσίας, που σε καμμιό περί

πτωσn δεν διολισθαίνει σε βερμπαλι

σμούς n γυναικείες φλυαρίες. Χόρn στις 
αρετές τnς αυτές έχει περιλnφθεί σε τόσο 

επίσnμες λατρευτικές ώρες, όπως είναι 

τnς Μ. Εβδομόδας. 

Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός 

Ο κορυφαίος βυζαντινός υμνογρό

φος Άγιος Ιωόννnς ο Δαμασκnνός αντι

προσωπεύεται με τον θαυμόσιο Κανόνα 

του όρθρου τnς Αναστόσεως, αποτελού

μενο από 8 ωδές (α', γ'-θ'), που παρουσιό
ζει τnν ιδιοτυπία ότι τα γρόμματα με τα 

οποία αρχίζουν οι ειρμοί του δεν σχnματί

ζουν κόποια λέξn (ακροστιχίδα). Πρόκει

ται ασφαλώς για ένα από τα εξοχότερα 

έργα τnς συνόλnς υμνογραφίας του Βυ

ζαντίου και τnς Ορθοδοξίας, για σύνθεσn 

υψnλιlς πνοnς που ενώ μένει στερεό προ

σnλωμένος στnν προβοΜ και έξαρσn του 

δόγματος, εν τούτοις . από πλευρό ς δn
μιουργικnς συνθέτει ένa έργο, που ξεχειλί

ζει από ποίnσn και αποτελεί μαρτυρία δει

νού και ικανότατου χειριστn του ποιnτικού 

λόγου: 
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«Δεύτε πόμα πίωμεν κοινόν, ου εκ 

πέτρας αγόνου τερατουργούμενον, αλλ' 

aφθαρσίας πnγnν εκ τόφου ομβρnσα

ντος χριστού, εν ως στερούμεθα». 

«Αυτn. n κλnτn και αγία π μέρα, n μια 
των Σαββότων, n βασιλίς και κυρία, εορ
τών εορτn και πανnγυρίς εστι πανnγύρε
ων)), 

Τα τροπόρια δεν υστερούν σε έμ

πνευσn και ποιnτικn ευφορία από τους 

ειρμούς: 

«Θανότου εορτόζομεν νέκρωσιν, 

Άδου τnν καθαίρεσιν, όλλn βιοτnς, τnς αι

ωνίου απαρχnν και σκιρτώντες υμνούμεν 

το αίτιον)), 

«Ω Πόσχα το μέγα και ιερώτατον, 

Χριστέ ω σοφία κι Λόγε του Θεού και δύ
ναμις)), 

Αναφέρθnκε ιlδn ο Άγιος Ιωόννnς ο 

Δαμασκnνός ως σύγχρονος του Κοσμό 

του Μαϊουμό. Η γέννnσn του τοποθετείται, 

σύμφωνα με τn νεώτερn φιλολογικn μέρι

μνα, το 679/680. Εκόρn μοναχός και χειρο
τονnθnκε πρεσβύτερος. γπnρξε σπουδαί

ος Θεολόγος και συνέβαλε στn 

διατύπωσn του Ορθοδόξου Δόγματος, 

κωδικοποιώντας τn διδασκαλία των Πατέ

ρων τnς Εκκλnσίας. Η κοίμnσn του οπωσ

Μποτε έγινε, κατό τον καθnγnτn Τωμαδό

κn, μετό το 749 και πριν από το 753. Μαζί 
με τον Κοσμό του Μαϊουμό διαμόρφωσαν 

τnν Οκτώnχο, που είναι «βασικό λειτουργι

κό βιβλίο τnς Ορθόδοξnς Εκκλnσίαρ. 

«Έχουμε, σnμειώνει ο Δετορόκnς, κατό 

τον 8ο αιώνα, μια μεγόλn και σnμαντικn 

μεταρρύθμισn στn ζωn τnς Εκκλnσίας, 

ποιnτικn, μουσικn, τελετουργικn, με τnν 

οποία n παρόδοσn συνδέει τα ονόματα 
των μεγόλων ποιnτών Ιωόννn Δαμασκn

νού και Κοσμό του Μελωδού)), Δεν είναι, 



όλλωστε, τυχαίο ότι ο Άγιος Ιωόννnς ο Δα

μασκnνός μαζί με τον Άγιο Ρωμανό τον 

Μελωδό θεωρούνται οι πρωτοκορυφαίοι 

τnς βυζαντινnς υμνογραφίας. Ο Ιωόννnς 

Μαυρόπους, Επίσκοπος Ευχαϊτών ( 11 ος 
οι.), στολίζει αφειδώς τον ανυπέρβλnτο 

ποιnτn με πΜθος παρομοιώσεων και επι

θέτων, χαρακτnρίζοντός τον «χελιδόνα λυ

γυρόν και αnδόνα μελιχρόν και nδύλαλον 

των ασμότων λύραν, λύραν παναρμόνιον, 

πnγn νέκταρ βλύζουσαν όϋλον κρατnρα 

χρυσόρειθρον και μουσικόν του πνεύμα

τος όργανον». 

Οπωσδnποτε είναι πολύ δύσκολο να 

επιχειρnσει κανείς να τοποθετnσει χρονικό 

τον έτερο των δύο, Άγιο Ρωμανό τον Με

λωδό, αφού σοβαροί βυζαντινολόγοι κυ

μαίνονται μεταξύ 6ου και 8ου οι. Πόντως, 

υπόρχει συμφωνία ότι γεννnθnκε στnν 

Έμεσα τnς Συρίας και χειροτονnθnκε διό

κονος, καθιέρωσε δε το υμνογραφικό 

είδος των κοντακίων. Από το κοντόκιό του 

«εις τον σώφρονα Ιωσnφ» τnς Μ. Δευτέ

ρας παραθέτουμε το διδακτικότατο προ

οίμιο, που καθορίζει και το πνεύμα που 

πρέπει πΜρως να κυριαρχnσει στn ζωn 

των πιστών ολόκλnρn τn Μ. Εβδομόδα. 

«Οι το στόδιο των νnστειών 

πανσόφως διανύσαντες 

και τnν έναρξιν του πόθους του Κυρίου 

εν πόθω ποιούμενοι, 

δεύτε, πόντες αδελφοί τnν του σώφρονος 

αγίαν 

Ιωσnφ σπουδnν ζnλώσωμεν 

τnς δε συκnς τnν ακαρπίαν φοβnθέντες, 

των παθών ξnρόνωμεν 

δι' ελεnμοσύνnς τnν nδύτnτα, 

ίνα και τnν έγερσιν 

ενθύμως προφθόσαντες, 

ως μύρα κομισώμεθα 

εξ ύψους τnν συγχώρnσιν, 

7 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

ότι πόντο εφορό, 

τον ακοίμnτον όμμα» 

Μόνο ένας ποιnτnς με το ανόστnμα 

του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού επιχειρεί 

με επιτυχία να βόλει στο στόμα τnς Πανα

γίας τα λόγια, με τα οποία n Θεοτόκος θα 
εκφρόσει προςτον ίδιο τον Υιό και Θεό τnς 

τα οδυνnρό και δραματικό αισθnματα 

που νοιώθει για όσα τεκταίνονται από 

τους όνομους εναντίον Του (κοντόκιο «ΕΙς 

το πόθος του Κυρίου nμών Ιnσού Χρι

στού», Μ. Παρασκευnς): 

«Ουκ nλπιζον, τέκνον, 

εν τούτοις ιδείν σε, 

ουδ' επίστευόν ποτέ, 

ως είδον τους ανόμους 

εκμανέντας, 

χείρας αδίκως· 

έτι γαρ τα βρέφn 

τούτων κρα'ζει · Ωσαννό, 
ευλογnμένος. 

Ακμnν γαρ βαΤων 

πεπλnσμένn n οδός 
μnνύει τοις πόσι 

των αθέσμων τnν προς σε 

πανευφnμίαν. 

Και τίνος ουν χόριν 

επρόχθn το χείρον; 

γνώναι θέλω. οίμοι! 

Πώς το φως μου σβέννυται, 

τω σταυρώ,προσπnγνυται 

ο υιός και Θεός μου». 

Ισορροπία και συγκερασμός του 

θείου και του ανθρώπινου. Ο Ρωμανός, 

τον οποίο ο καθnγnτnς Κ. Μnτσόκnς στn 

«Βυζαντινn Υμνογραφία» του χαρακτnρίζει 

ως τον «ΠΙΟ σnμαντικό από όλους τους 

σύγχρονους του και τους μεταγενέστε

ρους υμνογρόφους», ενώ ξένοι μελετnτές 

πλειοδοτούν σε εγκωμιασμούς του - όπως 
όλλωστε συμβαίνει και με τον Άγιο Ιωόννn 




