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Έρνπλ πεξάζεη κόιηο είθνζη ρξόληα από ηόηε πνπ έςαια καδί κε ην Ρσκαλό ην 
Μεισδό ζην λαό ηεο Θενηόθνπ ηνπ Κύξνπ ζηε Βαζηιεύνπζα. Ήηαλ  Δζπεξηλόο ησλ 

Χξηζηνπγέλλσλ. Καζώο ςέιλακε ζε έλα λαό ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, θαηάιαβα όηη 

ν Ρσκαλόο δελ είρε νύηε  θαιή θσλή,  νύηε  έςειλε  θαιά. Ήηαλ, ζα ιέγακε, 
απνηπρεκέλνο ζαλ ςάιηεο. Δγώ παξαμελεύηεθα θαη αλαξσηηόκνπλ πώο, ελώ ήκνπλ 

αξράξηνο, ήηαλ δπλαηό λα ςέιλσ εγώ θαιύηεξα απ’ ηνλ Ρσκαλό. Απηόο, από ηελ 
άιιε, ήηαλ πνιύ ζηελνρσξεκέλνο, γηαηί κόιηο άξρηζε λα ςέιλεη, όινη ηνλ 

πεξηγεινύζαλ θαη έιεγαλ πσο ήηαλ παξάθσλνο θαη αηάιαληνο. Μεηά απ’ απηήλ ηελ 
παηαγώδε απνηπρία  θαηέβεθε από ην ςαιηήξη κε ζθπκκέλν ην θεθάιη. Έλα δάθξπ 

θύιεζε ζην κάγνπιό ηνπ, αιιά πξόιαβε θαη ην ζθνύπηζε κε ην ρέξη ηνπ, γηα λα κελ 
ην δνύκε. Βγήθε από ηελ εθθιεζία, άλαςε έλα θαλαξάθη θαη μεθίλεζε γηα  ηε κνλή 

ηεο Θενηόθνπ ηνπ Κύξνπ. Σνλ αθνινύζεζα δηαθξηηηθά, γηα λα  ηνλ παξεγνξήζσ.  
 Μπήθε θαηεπζείαλ ζην Καζνιηθό ηεο κνλήο θαη άξρηζε λα πξνζεύρεηαη 

κπξνζηά από ηελ εηθόλα ηεο Παλαγηάο γνλαηηζηόο. Γελ αθνπγόηαλ ηη έιεγε, αιιά 
κόλνλ έλα παξαπνληάξηθν κνπξκνπξεηό. Ζ ώξα είρε ήδε πεξάζεη. Ήηαλ  4 ην πξσί. 

Οη θακπάλεο άξρηζαλ λα ρηππνύλ ραξκόζπλα γηα ηελ ζεία ιεηηνπξγία ησλ 
Χξηζηνπγέλλσλ. Ο Ρσκαλόο, ύζηεξα από ηε ρζεζηλή απνηπρία, δελ πιεζίαζε ζην 

ςαιηήξη. Κάζηζε ζε έλα ζηαζίδη δίπια ζηνλ άκβσλα. Όκσο  θάπνηα ζηηγκή 

απνθνηκήζεθε από ηε ζηελνρώξηα ηνπ.  Μέζα ζηνλ ύπλν ηνπ θάηη ςέιιηδε θαη 
ύζηεξα ζαλ θάηη λα καζνύζε. Σνλ ζθνύληεζα θαη ηνπ είπα: «Ση ζπκβαίλεη ;». Μνπ 

είπε ηόηε κπζηηθά, όηη ηνπ εκθαλίζηεθε ε Θενηόθνο θαη ηνπ έδσζε ηπιηγκέλν ραξηί. 
Μόιηο ην έθαγε  ηόηε άιιαμαλ όια! Ζ θσλή ηνπ ήηαλ πξηλ ζαλ ηνπ θόξαθα, αιιά  

κε ζαπκαζηό ηξόπν έγηλε κέζα ζην όλεηξν γιπθηά θαη κεισδηθή ζαλ ηνπ αεδνληνύ. 
Δίρε ελζνπζηαζηεί απ’ απηό ην όλεηξν θαη αλαξσηηόηαλ εάλ θαη ζη’ αιήζεηα ε θσλή 

ηνπ είλαη ηόζν σξαία.  
 Απηό ην δηαπίζησζε κόιηο πιεζίαζε ζην ςαιηήξη! Έςαιε γηα πξώηε θνξά 

ζαπκαηνπξγηθά  ην θνληάθην ησλ Χξηζηνπγέλλσλ: «Ζ Παξζέλνο ήκεξνλ» . Όινη 
έκεηλαλ άλαπδνη κόιηο ηνλ άθνπζαλ. Ήηαλ ζαλ λα άθνπγεο ηα ρεξνπβίκ θαη ηα 

ζεξαθείκ δίπια απ’ ηνλ ζξόλν ηνπ Θενύ. Δγώ είρα παξαμελεπηεί γηα ην πώο κπνξεί 
λα γίλεη απηό κέζα ζε κηα ζηηγκή. Σόηε ζ’ όινπο άξρηζαλ λα ηξέρνπλ δάθξπα 

ζπγθίλεζεο θαη ραξάο. Σελ ώξα πνπ ηειείσζε ε ιεηηνπξγία εγώ ηνλ ξώηεζα: «Μα ηη 
άιιαμε θαη ςέιλεηο άπηαηζηα ζήκεξα;». Σόηε κνπ δήηεζε λα ηνλ αθνινπζήζσ.  

  Μνπ εμνκνινγήζεθε όηη ε δύλακε ηεο πξνζεπρήο κπνξεί λα δώζεη 

ραξίζκαηα ζηνλ νπνηνδήπνηε άλζξσπν, αξθεί λα πηζηεύεη ζην Θεό κε όιε ηε 
δύλακε ηεο ςπρήο ηνπ. Μάιηζηα κε ζπκβνύιεςε λα πξνζεύρνκαη θη εγώ γηα λα έρσ 

ζεία θώηηζε ζην δηάβαζκά κνπ θαη ζην δξόκν ηεο δσήο κνπ. Από ηόηε  άξρηζε θαη 
έγξαθε  θνληάθηα, αζηακάηεηα. Πξνζεπρόηαλ γνλαηηζηόο θαη ύζηεξα θαζόηαλ ζην 

μύιηλν ηξαπεδάθη ηνπ, έπαηξλε ηνλ θνληπινθόξν ηνπ θαη έγξαθε ύκλνπο γηα ην 
Γεζπόηε Χξηζηό, γηα ηε Θενηόθν θαη γηα ηνπο Αγίνπο. Δγώ ήκνπλ πνιύ 

ελζνπζηαζκέλνο κε ην Ρσκαλό ην Μεισδό . Ήηαλ ε πην σξαία εκπεηξία πνπ είρα 



δήζεη πνηέ κνπ. Απνηειεί γηα κέλα έλα θσηεηλό παξάδεηγκα θαη εύρνκαη λα ηνπ 
κνηάζσ έζησ θαη ιηγάθη.   



ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ: 
ΔΗΑΓΩΓΗΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΒΤΕΑΛΣΗΛΖ ΚΟΤΗΘΖ 

 
Ζ βπδαληηλή εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή είλαη γλσζηή απ’ ηελ επνρή ηνπ Βπδαληίνπ θαη 

ζώδεηαη έσο θαη ζήκεξα. Δίλαη μερσξηζηή γηα ηηο παλέκνξθεο κεισδίεο ηεο, αιιά 
θαη γηα ηε ζεκεηνγξαθία ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε βπδαληηλή κνπζηθή ππάξρνπλ 

νη μαρτσρίες, πνπ θαλεξώλνπλ ηελ λόηα ζηελ νπνία πξέπεη λα βξίζθνληαη νη 
ςάιηεο κόιηο ςέιλνπλ έλα ύκλν. Δπίζεο, έρεη νρηώ νότες νη νπνίεο είλαη νη: Νε , 

Πα , Βνπ , Γα , Γη , Καη , Εσ , Νε. Ζ βπδαληηλή κνπζηθή ζα ήηαλ θνπξαζηηθή θαη 
κνλόηνλε, εάλ δελ πεξηείρε ηνπο νρηώ ήτοσς, νη νπνίνη είλαη νη: Πξώηνο, Πιάγηνο 

ηνπ πξώηνπ, Σέηαξηνο, Πιάγηνο ηνπ ηεηάξηνπ, Γεύηεξνο, Πιάγηνο ηνπ δεπηέξνπ, 
Σξίηνο θαη ηέινο ν Βαξύο. Απηνί νη νρηώ ήρνη έρνπλ δηαθνξεηηθή βάζε θαη ηδηώκαηα, 

αιιά θαη πεξηέρνπλ ην δηθό ηνπο απήτημα. Σν απήρεκα είλαη κηα κνπζηθή θξάζε, ε 

νπνία ιέγεηαη πξηλ αξρίζεη κηα κεισδία. Αλ θάπνηνο δεη κηα παξηηηνύξα βπδαληηλήο 
κνπζηθήο ζα ηνπ θαλεί αθαηαλόεηε, σζηόζν αλ  κάζεη λα απνθσδηθνπνηεί ηα 

μερσξηζηά ζύκβνια θαη ηηο λόηεο, ηόηε ζα εηζέιζεη ζε έλα θόζκν πνπ ν απόερόο ηνπ 
έξρεηαη από ηνλ αγγειηθό νπξαλό. Απηά ινηπόλ είλαη ηα θύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

βπδαληηλήο κνπζηθήο.       
 

 
          ΙΗΓΑ  ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑ ΣΟ ΡΩΚΑΛΟ ΚΔΙΩΓΟ 

 
 Ο δάζθαινο απηόο ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο γελλήζεθε ζηελ Έκεζα ηεο 

πξίαο. Έθαλε ηηο πξώηεο ηνπ ζπνπδέο ζηε Βεξπηό θαη γηα λα ηηο ηειεηνπνηήζεη 
ηαμίδεςε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε.  Ωο ζπνπδαζηήο  ππεξέηεζε ζην λαό ηεο Αγίαο 

νθίαο. Καηόπηλ αμηώζεθε λα ρεηξνηνλεζεί δηάθνλνο. Ο Ρσκαλόο ν Μεισδόο 
απνθιήζεθε Πίλδαξνο ηεο ξπζκηθήο πνίεζεο ζηελ ρξπζή επνρή ηεο βπδαληηλήο 

πκλνγξαθίαο. Ήηαλ θνξπθαίνο πκλνγξάθνο ηεο Δθθιεζίαο καο θαη εηζεγεηήο ελόο 

λένπ είδνπο ησλ ύκλσλ, ησλ θνληαθίσλ. Ζ πνίεζή ηνπ εθθξάδεη ηνπο πόζνπο θαη ηηο 
ειπίδεο ηεο επνρήο εθείλεο, γη’ απηό ην έξγν ηνπ ην κειεηνύλ από ζξεζθεπηηθή, 

ιανγξαθηθή , ηζηνξηθή θαη ινγνηερληθή  άπνςε. Έγξαςε ρίιηεο πεξίπνπ ζπλζέζεηο, 
από ηηο νπνίεο, δπζηπρώο, δηαζώζεθε ην 1/10. Πέζαλε ην 560 κ.Χ.  Ζ  Δθθιεζία 

ενξηάδεη ηε κλήκε ηνπ ηελ 1ε Οθησβξίνπ. 
 

    
    Ζ ΠΖΓΖ ΣΖ ΗΣΟΡΗΑ 

Ζ ηζηνξία ηνπ ππξίδσλα Παππά βαζίζηεθε ζε όζα αλαθέξνληαη γηα ην ζαύκα 
απηό ζην Μελνιόγην ηνπ Βαζηιείνπ. εκεηώλεηαη όηη ν ππξίδσλ Παππάο ζπνπδάδεη 

βπδαληηλή κνπζηθή θαη γη΄ απηό επέιεμε λα αθεγεζεί κηα ηζηνξία κε ήξσα ην 
κεγάιν πκλνγξάθν. 
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Κνληάθηα ηνπ Ρσκαλνύ ζην 
http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/prayers/romanus_melodus_kontakia.htm 
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