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Μαρίου Ἀντωνίου, 
πρωτοψάλτου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μόρφου 

Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: 
Ἡ ψαλµῴδησις αὐτοῦ, κατὰ τὴν ἀρχαίαν τάξιν 

Περὶ τοῦ κοινωνικοῦ ὕµνου γενικῶς  1

Κοινωνικὸν καλεῖται ὁ κατὰ τὴν ὥραν τῆς θείας κοινωνίας ψαλλόµενος ὕµνος. 
Τὸ κοινωνικὸν ἦτο, κατὰ τὴν ἀρχαίαν ἐποχήν, ψαλµὸς ὁλόκληρος, καὶ 
συγκεκριµένως ὁ λγ΄· «Εὐλογήσω τὸν Κύριον ἐν παντὶ καιρῷ …», τοῦ ὁποίου ὁ 
στίχ. 9· «Γεύσασθε καὶ ἴδετε ὅτι χρηστὸς ὁ Κύριος», θεωρούµενος ὡς πρόσκλησις 
εἰς τὴν θείαν κοινωνίαν, ἐπανελαµβάνετο µεθ᾿ ἕκαστον στίχον τοῦ ψαλµοῦ ὡς 
ἐφύµνιον µετὰ τοῦ «Ἀλληλούια» . Ὁ στίχος οὗτος, ὡς γνωστόν, ψάλλεται µέχρι 2

σήµερον ὡς κοινωνικὸν κατὰ τὴν Λειτουργίαν τῶν Προηγιασµένων Δώρων καὶ κατὰ 
τὴν ἀρχαίαν Λειτουργίαν τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου. 

Ἡ ψαλµῳδία τοῦ κοινωνικοῦ ἐκάλυπτεν ὄχι µόνον τὸν χρόνον τῆς κοινωνίας τῶν 
κληρικῶν, ἀλλὰ καὶ τὸν τοιοῦτον τῆς κοινωνίας τοῦ λαοῦ. Ἐψάλλετο δὲ 
ἀντιφωνικῶς, καθ᾿ ὃν τρόπον ψάλλονται σήµερον τὰ ἀντίφωνα εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς 
Θείας Λειτουργίας, ἤτοι πρῶτον τὸ ἐφύµνιον ἄνευ στίχου, ἔπειτα δὲ µεθ᾿ ἕκαστον 
στίχον τοῦ ψαλµοῦ. Πληρωθέντων τῶν στίχων, τὸ κοινωνικὸν κατεκλείετο διὰ τοῦ 
«Δόξα, καὶ νῦν», µεθ᾿ ὃ ἐπανελαµβάνετο διὰ τελευταίαν φορὰν τὸ ἐφύµνιον. 

Εἰς τὸ κοινωνικὸν ἐπεκράτησε σὺν τῷ χρόνῳ ἡ συνήθεια τῆς ἀντικαταστάσεως 
τοῦ λγ΄ ψαλµοῦ δι᾿ ἄλλου, σχετιζοµένου πρὸς τὸ θέµα ἑκάστης ἑορτῆς. Ἡ εἰσαγωγὴ 
ἐντέχνων µελῶν εἰς τὴν λατρείαν καὶ ὁ ἐπελθὼν ἀκολούθως περιορισµὸς τῆς 
συµµετοχῆς τοῦ λαοῦ εἰς αὐτήν, συνετέλεσαν εἰς τὴν ἐλάττωσιν τῶν στίχων τοῦ 
κοινωνικοῦ καὶ τελικῶς εἰς τὸν περιορισµὸν αὐτοῦ εἰς ἕνα στίχον -τὸ ἀρχικὸν 
ἐφύµνιον- ἢ καὶ ἡµιστίχιον. Οὕτω προέκυψαν τὰ σηµερινὰ κοινωνικὰ τὰ εἰς ἀργὸν 
παπαδικὸν µέλος ψαλλόµενα. Ἡ ἐλάττωσις ἐξάλλου τῆς προσελεύσεως τοῦ λαοῦ εἰς 
τὴν θείαν κοινωνίαν, περιώρισε τὴν ψαλµῳδίαν τοῦ κοινωνικοῦ εἰς µόνον τὸν 
χρόνον τῆς κοινωνίας τῶν κληρικῶν· µάλιστα δὲ πολλοὶ ψάλται παρατύπως 
ἀντικαθιστοῦν τὰ κοινωνικὰ δι᾿ ἑτέρων ὕµνων ἢ ψαλµῶν, ἀσχέτων πρὸς τὴν 
ἀγοµένην ἑορτήν . 3

Ὡς ἀνεφέρθη, τὰ σηµερινὰ κοινωνικὰ εἶναι κατὰ κανόνα ψαλµικοὶ στίχοι ἢ 
ἡµιστίχια, κατάλληλα δι᾿ ἑκάστην ἑορτήν, ὡς λ.χ. τῶν Χριστουγέννων· «Λύτρωσιν 
ἀπέστειλε Κύριος τῷ λαῷ αὐτοῦ» , τοῦ Εὐαγγελισµοῦ· «Ἐξελέξατο Κύριος τὴν Σιών, 4

ᾑρετίσατο αὐτὴν εἰς κατοικίαν ἑαυτῷ»  κτλ. Τινὲς τῶν στίχων τούτων ἔχουν 5

ὑποστῆ ἐλευθέραν ἐπεξεργασίαν, ὡς λ.χ. τὸ κοινωνικὸν τῆς Παρασκευῆς· «Σωτηρίαν 
εἰργάσω ἐν µέσῳ τῆς γῆς, Χριστὲ ὁ Θεός» , καὶ τὸ τοῦ Μ. Σαββάτου· «Ἐξηγέρθη ὡς 6

ὁ ὑπνῶν Κύριος, καὶ ἀνέστη σῴζων ἡµᾶς» . Ἐνίοτε χρησιµοποιοῦνται στίχοι τῆς 7

Καινῆς Διαθήκης, ὡς κατὰ τὰ Θεοφάνεια· «Ἐπεφάνη ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἡ σωτήριος 
πᾶσιν ἀνθρώποις» , καὶ κατὰ την Μεσοπεντηκοστήν· «Ὁ τρώγων µου τὴν σάρκα καὶ 8

. Ἐλευθέρα παράφρασις ἐκ τοῦ βιβλίου Ἀντιφωνάριον, Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, 1

πρωτοπρεσβυ-τέρου, Θεσσαλονίκη 1998, σελ. 37-39.

. «Ψαλµὸς δὲ λεγέσθω λγ΄ ἐν τῷ µεταλαµβάνειν πάντας τοὺς λοιπούς». Ἀποστ. 2

Διαταγαί, βιβλίον Η΄, κεφ. ΧΙΙΙ, 16.

. Π. Τρεµπέλα, Αἱ τρεῖς Λειτουργίαι κατὰ τοὺς ἐν Ἀθήναις κώδικας, σελ. 146. Ἰ. 3

Φουντούλη, Ἀπα-ντήσεις εἰς λειτουργικὰς καὶ ἄλλας ἀπορίας, τ. Δ΄, Θεσσαλονίκη 1982, 
σελ. 79 κ.ἑ.
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πίνων µου τὸ αἷµα ἐν ἐµοῖ µενει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ» . Δὲν λείπουν καὶ ἐλεύθεραι 9

συνθέσεις, ὡς τὸ κοινωνικὸν τοῦ Πάσχα· «Σῶµα Χριστοῦ µεταλάβετε, πηγῆς 
ἀθανάτου γεύσασθε» καὶ τὸ τῆς Μ. Πέµπτης· «Τοῦ δείπνου σου τοῦ µυστικοῦ …». 
Τοιαῦτα ἐλευθέρας συνθέσεως κοινωνικά, φαίνεται ὅτι παλαιότερον ὑπῆρχον ἐν 
χρήσει περισσότερα, τὰ ὁποῖα τελικῶς δὲν ἐπεκράτησαν . 10

Εἰδικὰ κοινωνικὰ ὑπάρχουν δι᾿ ὅλας τὰ δεσποτικὰς ἑορτὰς καὶ δι᾿ ἑκάστην 
ἡµέραν τῆς ἑβδοµάδος. Τὸ κοινωνικὸν τῶν Κυριακῶν εἶναι τό· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον 
ἐκ τῶν οὐρανῶν» , τὸ ὁποῖον ψάλλεται καὶ κατὰ τὰς παραµονὰς τῶν Χριστουγέννων 11

καὶ τῶν Θεοφανείων, ὡς καὶ κατὰ τὴν Περιτοµὴν τοῦ Κυρίου. Κατὰ τὰς 
θεοµητορικὰς ἑορτὰς λέγεται τό· «Ποτήριον σωτηρίου λήψοµαι καὶ τὸ ὄνοµα Κυρίου 
ἐπικαλέσοµαι» , κατὰ δὲ τὰς µνήµας τῶν ἁγίων γενικῶς τό· «Εἰς µνηµόσυνον 12

αἰώνιον ἔσται δίκαιος»  καὶ σπανιώτερον τό· «Ἀγαλλιᾶσθε, δίκαιοι, ἐν Κυρίῳ· 13

τοῖς εὐθέσι πρέπει αἴνεσις» . Κατὰ τὰς µνήµας τῶν ἀγγέλων ὅµως ψάλλεται τό· 14

«Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύµατα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς 
φλόγα» , κατὰ δὲ τὰς µνήµας τῶν ἀποστόλων τό· «Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ 15

φθόγγος αὐτῶν καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆς οἰκουµένης τὰ ῥήµατα αὐτῶν» . Πάντα δὲ τὰ 16

κοινωνικὰ κατακλείονται διὰ τοῦ «Ἀλληλούια», πλὴν τοῦ τῆς Μ. Πέµπτης. 

Τὸ κοινωνικὸν τοῦ Πάσχα  17

Τὸ κοινωνικὸν τοῦ Πάσχα· «Σῶµα Χριστοῦ µεταλάβετε, πηγῆς ἀθανάτου γεύσασθε. 
Ἀλληλούια», δὲν εἶναι ψαλµικὸς στίχος, οὔτε ἐν γένει ἁγιογραφικὸς τοιοῦτος, 
ἀλλ᾿ αὐτοσχέδιος χριστιανικὴ σύνθεσις. Αὐτὸ καθ᾿ ἑαυτὸ δὲν ἔχει ἐµφανῆ σχέσιν 
πρὸς τὴν ἑορτὴν τοῦ Πάσχα, ἀλλ᾿ ἀναφέρεται γενικῶς εἰς τὴν θείαν κοινωνίαν. 
Διὰ τοῦτο ὡς στίχοι αὐτοῦ ἐπελέγησαν ἀποσπάσµατα ἐξ ἀρχαίων ὕµνων ἀναφεροµένων 
εἰς τὴν θείαν κοινωνίαν , καταλλήλως διευθετηθέντες καὶ συναρµολογηθέντες. 18

Κατὰ τὴν ἀρχαίαν τάξιν, ἡ ὁποία διατυποῦται εἰς τὸ Πεντηκοστάριον, τὸ 
κοινωνικὸν τοῦ Πάσχα ψάλλεται εἰς τὸν ἦχον τῆς ἡµέρας καθ᾿ ὅλην τὴν 
Διακαινήσιµον ἑβδοµάδα καὶ τὴν ἀπόδοσιν τοῦ Πάσχα· κατὰ δὲ τὴν νέαν, λέγεται 
καὶ κατὰ τὰς τέσσαρας µετὰ τὴν Κυριακὴν τοῦ Θωµᾶ Κυριακὰς (Μυροφόρων, 
Παραλύτου, Σαµαρείτιδος καὶ Τυφλοῦ), ἀντὶ τοῦ συνήθους· «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον ἐκ 
τῶν οὐρανῶν», εἰς τὸν ἦχον τῆς Κυριακῆς. 

Εἰς τὴν παροῦσαν ἐργασίαν, τὸ κοινωνικὸν ἐτονίσθη τετράκις εἰς ἕκαστον 
ἦχον, τρὶς συντόµως καὶ ἅπαξ ἀργῶς, ὤστε νὰ µὴ προκαλῆται κόρος διὰ τῆς 
συνεχοῦς ἐπαναλήψεως τοῦ αὐτοῦ µέλους. Ψάλλεται δὲ τὸ πρῶτον µέλος πεντάκις, 
ἅπαξ ἄνευ στίχου, ἔπειτα δὲ µετὰ τῶν στίχων α΄-δ΄· τὸ δεύτερον µέλος τετράκις, 
µετὰ τῶν στίχων ε΄-η΄· καὶ τὸ τρίτον µετὰ τῶν στίχων θ΄-ιβ΄. Τὸ τέταρτον µέλος 
ἐµελοποιήθη εἰς ἀργότερον µέλος καὶ ψάλλεται µετὰ τοῦ «Δόξα, καὶ νῦν». Ἡ 
µελοποίησις εἶναι ἡµετέρα.
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