ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΟΝ

Ὁ Δεκάλογος τοῦ Ἱεροψάλτη
Ἀπὸ τὸ βιβλίο: “Τὸ ἄγραφο Τυπικὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς
Ἐκκλησίας“ (1993) τοῦ Ἱεροψάλτου κ. Ἰωάννου Χ. Δαμαρλάκη:
1. Νὰ στέκεται κατὰ τὴν ὥρα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν σὲ στάση
ΗΓΕΜΟΝΙΚH, ΤΑΠΕΙΝΗ χωρὶς pεριττὲς κινήσεις, μορφασμούς,
κ.λ.p.
2. Νὰ φορᾶ pάντοτε τὸ ἱερὸ ράσσο καὶ νὰ Pροσpαθεῖ καὶ οἱ
βοηθοί του νὰ εἶναι ρασοφορεμένοι. Προσδίδει ἱεροpρέpεια.
3. Νὰ ψάλλη pάντοτε μέσα ἀ pὸ τὰ βιβλία τῆς Βυζαντινῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς μας, σύμφωνα μὲ τὸν κανόνα τῆς ἐν
Λαοδικεία Οἰκουμενικῆς sυνόδου Æἀpὸ διφθέρας ψάλλεινÆ.
4. Νὰ ψάλλη pάντα τὸ ἴδιο εἴτε εἶναι μόνος του στὴν Ἐκκλησία
εἴτε ὑπάρχει pλῆρες ἐκκλησίασμα γιατὶ σὲ ὅλες τὶς pεριpτώσεις
τὸν pανταχοῦ pαρόντα Θεὸ ὑμνεῖ.
5. Νὰ συνδυάζει τὸν τρόpο τῆς ψαλμωδίας μὲ τὸ νόημα τοῦ ὕμνου
p.χ. ἀλλιῶς ἐκφράζεται ὁ διατονικὸς ἦχος τῆς Μ. Πέμpτης καὶ
ἀλλιῶς ὁ διατονικὸς ἦχος τοῦ Πάσχα. Πρέpει δηλαδὴ νὰ ψάλλη
Æχρωματισμένα καὶ ὄχι ἄσpραÆ.
6. Νὰ σέβεται τοὺς Λειτουργοὺς Ἱερεῖς καὶ τοὺς συναδέλφους καὶ
νὰ συνεργάζεται ἁρμονικὰ μαζί τους.
7. Ἀpὸ τὴν στιγμὴ pοὺ pεριβάλλεται τὸ ἱερὸ ράσσο καὶ ἀρχίζει νὰ
ἐκτελεῖ τὰ ἱερά του καθήκοντα pρέpει Æpᾶσαν τὴν βιωτικὴν
μέριμνανÆ νὰ ἀpοχωρίζεται.
8. Νὰ ἀ pαγγέλλη τὰ ἀναγνώσματα καὶ νὰ ψάλλη τὰ μέλη
εὐάρθρως καὶ ἐννοιολογικὰ ὥστε οἱ pιστοὶ νὰ κατανοοῦν καὶ
νὰ συμμετέχουν.

9. Νὰ γνωρίζη ὅτι κάθε ὑpερβολὴ κατὰ τὴν ὥρα τοῦ ψάλλειν
βλάpτει ἀνεpανόρθωτα.
10. Νὰ συμμετέχει στὰ διαδραματιζόμενα τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν
ἴνα μὴ ἐpαληθεύεται τὸ τροpάριον Æpολλάκις τὴν ὑμνωδίαν
ἐκτελῶν εὐρέθην τὴν ἁμαρτίαν ἐκpληρῶνÆ.
Τέλος ὁ Ἱεροψάλτης ὡς κατώτερος κληρικὸς p ρέ p ει νὰ
συμpεριφέρεται ἀνάλογα. Ἡ μορφή του γενικά (ἐνδυμασία, κώμη
κ.ἄ.), pρέpει νὰ ÆδείχνουνÆ pάντα τὸ ὑpούργημά του. Εἶναι κατ' ἐξοχὴν
καὶ καθ' ὑpεροχὴν ÆἈνὴρ ἘκκλησιαστικόςÆ. Καὶ γιὰ νὰ ἐpιτύχη στὸ
ἔργο του pρέpει νὰ διάγη βίοn ἐνάρετοn, Æἐν μελέτη, ἐν ἀκοῆ, ἐν
pίστει, ἐν νηστεία, ἐν ὑpομονῆ καὶ ὑpακοήÆ.

