
Α΄ Λυκείου 

 

31.Προβληματισμοί για τη λειτουργική γλώσσα 

και τη μουσική 
 

 

 

 ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 
1. Ένα εγκώλπιο αναγνώστου 

2. Έναν ύμνο και μαγνητόφωνο 
 

 ΣΧΕΔΙΟ 
a. Ποια είναι η γλώσσα στη λατρεία; 
Ζητάμε από τους μαθητές να διαβάσουν ανά δύο τα κείμενα από το εγκώλπιο που 
τους έχουμε δώσει και να μας πουν σε τι γλώσσα πιστεύουν πως είναι γραμμένα τα 
κείμενα. 

 
Γράφουμε στον πίνακα: «εν αρχή ην ο Λόγος ....ο Λόγος σάρξ εγένετο»=Χριστός 
 και εξηγούμε ότι σ τη λατρεία έχουμε την προσφορά του θείου Λόγου 
 Για τη προσφορά είναι απαραίτητος ο ανθρώπινος λόγος. 
 
Η γλώσσα του Χριστιανισμού έγινε  ελληνική 
Αρχικά = η κοινή, ελληνιστική μορφή 
Αργότερα = αττικίζουσα, των Πατέρων 
Σήμερα = αρχαϊζουσα 
Ο σκοπός της χρήσης αυτής της γλώσσας 
Επιδιώκει την προσέγγιση του πιστού και τη δημιουργία κατάνυξης στην καρδιά του. 
Γιατί δεν άλλαξε; 
Μετά τον 11ο αι. ενώ η ομιλουμένη- λαϊκή γλώσσα άλλαξε η εκκλησιαστική παρέμεινε ίδια. 
Για να συνεχιστεί και να μη διασπαστεί η παράδοση διατηρήθηκε η γλωσσική μορφή της 
λατρείας. 
 

b. Η κατανόηση της λειτουργικής γλώσσας και το θέμα της μετάφρασης των 

λειτουργικών κειμένων 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το γεγογός ότι η ελληνική γλώσσα χρησιμοποιήθηκε για να γραφτούν τα 

ευαγγέλια, οι επιστολές ή αργότερα ύμνοι και τροπάρια δεν κάνει την ελληνική 

γλώσσα «ιερή γλώσσα» 

 

 Ο Θεός μίλησε στη γλώσσα μας (των ανθρώπων). 

 Οι απόστολοι στην Πεντηκοστή μίλησαν στη γλώσσα της κάθε φυλής που 

βρισκόταν εκεί για να μπορέσουν να καταλάβουν το κήρυγμα. 

 Η ιεραποστολή της εκκλησίας αυτό μιμήθηκε: εκχριστιανισμός των 

Σλάβων  «κυρίλλειο αλφάβητο» Κύριλλος και Μεθόδιος 9
ος

 αι. 



 Το Οικουμενικό Πατριαρχείο (η Εθναρχία) αποφασίζει το 16
ο
 αι. ,όταν η 

απόσταση της εκκλ. γλώσσας από τη λαϊκή μεγαλώνει, να διατηρήσει τη 

γλώσσα των ύμνων και των ευχών να αλλάξει όμως τη γλώσσα του 

κηρύγματος και να την κάνει πιο απλή. 

 

ΛΥΣΕΙΣ: 

a. Η σχολική παιδεία (άλλωστε η νεοελληνική γλώσσα είναι φυσική 

εξέλιξη της λατρευτικής) 

b. Η τακτική συμμετοχή μας στη λατρεία (τα κείμενα της λατρείας 

μας επαναλαμβάνονται και σιγά σιγά εξοικειωνόμαστε) 

  

«Τάς κεφαλάς ημών τω Κυρίω κλίνομεν» ή 

« Δεύτε προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν..» 
 
c. Οι μεταφράσεις πολλών ακολουθιών (υπάρχουν ήδη αρκετές) 
 

Η ΟΡΘΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ: 
Η διατήρηση της λατρευτικής γλώσσας (έχει άλλωστε και εθνική σημασία), 
βοηθητική χρήση μεταφράσεων και από εδώ και μετά οι ύμνοι και οι ευχές  
(κανόνες για νέους αγίους της Εκκλησίας π.χ. γέροντας Παΐσιος και ευχές για 
νέες καταστάσεις που αντιμετωπίζουν τα μέλη της Εκκλησίας) που θα 
γράφονται από υμνογράφους να είναι στη σημερινή μορφή της ελλ. Γλώσσας. 

  
  
  

  

c. Η μουσική στη λατρεία της Εκκλησίας 

 
Κάθε μορφή τέχνης χρησιμοποιείται από την Ορθόδοξη Εκκλησία και 
καθαγιάζεται (ξυλογλυπτική, ζωγραφική, αργυροχοΐα, κέντημα).  
Υπήρχε η αρχαία ελληνική μουσική. 
 Στα χρόνια του Βυζαντίου αναπτύσσεται παράλληλα με την ποίηση και 
δημιουργείται η «βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική» ,  
που μεταδόθηκε και στους άλλους ορθόδοξους λαούς  (Ρώσους, Σέρβους, 
Βούλγαρους κ.λ.π.) 
 
Σκοπός της εκκλ. μουσικής είναι: να δημιουργήσει στους πιστούς πνεύμα 
ευλάβειας και κατάνυξης,, 
    δεν είναι: «ευφωνίας σπουδή» επίδειξη φωνητικών 
προσόντων. 
 
Γιατί δεν χρησιμοποιούνται όργανα στην ορθόδοξη εκκλησία; 
Για να γίνει όργανο ο ίδιος ο πιστός και να δοξολογήσει το Θεό πρώτα με την 
ψυχή του και μετά με τη φωνή του. 
 

d. Βασικοί σταθμοί εξέλιξης της εκκλησιαστικής μουσικής 



 Αρχικά = απλούστεροι, όπως και οι ύμνοι 

 4ος αι. = πλουσιότερη σε μελωδίες, διαμορφώνεται το σύστημα των 8 ήχων 
( α΄, β΄, γ΄, δ΄, πλ. Α΄, πλ. Β΄, βαρύς και  πλ. Δ΄) 

 8ος αι.- 1000 μ.Χ. = το σύστημα των 8 ήχων τελειοποιείται και καθιερώνεται 
από τον αγ. Ιωάννη το Δαμασκηνό. 

 Μετά το 1000 μ.Χ. = εμφανίζονται οι «μεταμελωδικοί» υμνογράφοι που 
μιμούνται τα παλαιότερα μετρικά και μουσικά πρότυπα. 

 
Η ΓΡΑΦΗ ΤΗΣ  ΒΥΖ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
Έχει δικό της σύστημα γραφής ( σημειογραφία, παρασημαντική) που 
εξελίχθηκε σε 3 φάσεις: 

1) 9ος -12ος αι.   αρχαία πολύπλοκη γραφή 
2) 12ος – 15ος αι.  μέση 
3) 15ος – 19ος αι.  νεότερη 
4) 1814  σημερινό σύστημα μουσικής γραφής 

 Έχει 7 φθόγγους (νότες) που σχετίζονται και εκφράζονται με τα 7 πρώτα 
γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου: πΑ, Βου, Γα, Δι, κΕ, Ζω, νΗ. 

  

 

e. Εκκλ. μουσική παράδοση και νεωτεριστικές τάσεις 
Υπάρχει και η βυζαντινή λαϊκή μουσική  που χρησιμοποιούσε ο λαός σε 
γλέντια, γάμους κ.λ.π. και της οποίας συνέχεια είναι τα δημοτικά μας 
τραγούδια. Είναι ενιαία μουσική του Γένους μας. Την ίδια βυζαντινή 
παράδοση σώζει και το «λαϊκό» τραγούδι. 
Αυτή η παράδοση κινδύνεψε να χαθεί από το 15ο – 19ο αι. (μετά την πτώση 
του Βυζαντίου) από τις δυτικές επιρροές που δέχτηκε η τέχνη μας (ζωγραφική, 
μουσική)  λόγω ενετοκρατούμενων και λαστινοκρατούμενων περιοχών της 
χώρας μας.  
Τέλη 19ου αι. εμφανίζεται  η Εθν. Μουσική Σχολή  για την καλλιέργεια 
Νεοελληνικής μουσικής. 
 
Νεωτεριστικές τάσεις 

 19ος αι. = σε ελλ. παροικίες της Ευρώπης εμφανίστηκε ευρωπαϊκή διασκευή 
της εκκλ. μουσικής (εναρμόνιση, τετραφωνία, όργανα) 

 Ιω. Σακελλαρίδης = απλούστευση βυζ. ύμνων και χρήση στοιχείων δυτ. 
Μουσικής (τριφωνία, εναρμόνιση) 

Σκοπός τους: η ωραιοποίηση της εκκλ. μουσικής και η προσέλκυση λαού. 
 
Ιερός Χρυσόστομος 
«ουκ εστίν θέατρον η Εκκλησία, ίνα προς τέρψιν ακούωμεν» 
 
  

 

 

 


