
Ο ΑΚΑΘΙΣΟ ΤΜΝΟ, ΥΡΗΣΟΤ ΛΕΟΝΣΗ 

ΠΟΙΗΜΑ: ΡΩΜΑΝΟΤ ΣΟΤ ΜΕΛΩΔΟΤ 

ποσδή γηα γσλαηθεία θαη αλδρηθή θωλή, Μηθηή Υορωδία, Κοσηληέηο εγτόρδωλ, 

όκποε, ποιίηηθε ιύρα, άρπα θαη ζσλζεζάηδερ.  

https://www.youtube.com/watch?v=YwkwfHnF7Dw 

Λεοληής Υρήζηος (Ηράθιεηο 1940). 

 Δθιεθηόο ζύγρξνλνο ηξαγνπδνπνηόο θαη 

ζπλζέηεο ειαθξάο θαη ιατθήο κνπζηθήο. 

πνύδαζε ζην Ωδείν Αζελώλ θαη αξγόηεξα ζην 

Ωδείν ηνπ Παξηζηνύ. Ζ πνιύπιεπξε κνπζηθή ηνπ 

δξαζηεξηόηεηα εθηείλεηαη ζην ηξαγνύδη, ην 

ζέαηξν, ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ηελ ηειεόξαζε. 

Σν 1963 γξάθεη ηελ πξώηε «κνπζηθή» ηνπ γηα 

ζέαηξν: «Ληνύηζα». Αθνινύζεζαλ κνπζηθέο 

επελδύζεηο ζε πνιιά έξγα, από ηηο νπνίεο επηζεκαίλνπκε: «Διέλε» (1966), 

«Δμαίξεζε θαλόλνο», «Φαζνπιήδεο ηνπ Καηζηπόξα». «Ζ Ηζαβέιια, ηξεηο θαξαβέιεο 

θη έλαο παξακπζάο», «Μαηδνπξάλα ζην θαηώθιη, γάηδαξνο ζηα θεξακίδηα» (1981) 

θιπ. Δπίζεο, εμαηξεηηθά επηηπρεκέλε ήρεζε ε «κνπζηθή» ηνπ ζε αξθεηέο θσκσδίεο 

ηνπ Αξηζηνθάλε όπσο «θήθεο»,  «Αραξλήο» (1985), αιιά θαη γηα ηξαγσδίεο: από 

ηελ «Διέλε» (1966), ηελ «Ζιέθηξα» ηνπ νθνθιή (1967) ή ηελ «Ηθηγέλεηα ελ 

Σαύξνηο» (1972) σο ηελ «Δθάβε» (1994) θιπ. Ήηαλ κόληκνο ζπλεξγάηεο ηνπ Κνπλ 

(από ην 1973 σο ην 1982) θαη ζπλερίδεη σο ζήκεξα ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ην «Θέαηξν 

Σέρλεο». Κπθινθόξεζε πνιινύο δίζθνπο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ: «Καηαρληά» (1964), 

«Αλάζηαζε νλείξσλ» (1966), «12 παξά 5» (1971), «Γηαβάδεη Ρήγα, Μαθξπγηάλλε, 

https://www.youtube.com/watch?v=YwkwfHnF7Dw


Κάιβν» (1972), «Α! έξσηα» (1974), «Καπληζκέλν ηζνπθάιη» (1975), «Παξαζηάζεηο» 

(1975), «Μαηδνπξάλα ζην θαηώθιη» (1980), «Ππγνιακπίδεο» (1994), «Οη κεγάινη 

ζπλζέηεο θαη ηα ηξαγνύδηα ηνπο» (1995) θιπ. Γίδαμε κνπζηθή ζηε ρνιή ηνπ Γ. 

Θενδνζηάδε. Σηκήζεθε ζην Φεζηηβάι Σξαγνπδηνύ ηεο Θεζ/λίθεο (1963) θαη κε ην Α΄ 

βξαβείν ζην Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ ηεο Θεζ/λίθεο (1966) γηα ηε κνπζηθή ζηελ 

ηαηλία ηνπ Πάλνπ Γιπθνθξύδε: «Με ηε ιάκςε ζηα κάηηα». Ίδξπζε κε άιινπο 

θαιιηηέρλεο ηελ εηαηξία «Κνκκόο», κε ζθνπό: «ηελ αλεύξεπζε, ηε δηάζσζε, ηελ 

έξεπλα θαη ηελ έθδνζε ηεο κνπζηθήο πνπ γξάθηεθε από Έιιελεο ζπλζέηεο γηα ην 

Αξραίν Γξάκα».( Καινγεξόπνπινο Σάθεο, 1998, ζει.477, 478). 

Υρήζηοσ Λεοληή:  «Ο Αθάζηζηος Ύκλος» 

 

 

 

 

 

Ο Αθάζηζηνο Όκλνο απνηειεί έξγν ησλ αξρώλ ηνπ 6νπ αηώλα, έρεη γξαθεί από ηνλ 

Ρσκαλό ην Μεισδό θαη ζεσξείηαη σο έλα από ηα αξηζηνπξγήκαηα ηνπ ειιεληθνύ 

πνηεηηθνύ ιόγνπ θαη από ηνπο πην αγαπεηνύο ύκλνπο ηεο Χξηζηηαληθήο πίζηεο. 

Ο ζπλζέηεο Χξήζηνο Λενληήο ύζηεξα από πξνηξνπή ησλ κνλαρώλ ηεο Ηεξάο Μνλήο 

Κνπηινπκνπζίνπ ηνπ Αγίνπ ξνπο, επηρεηξεί κηα κεισδηθή θαη αξκνληθή πξνζέγγηζε ησλ 

ππέξνρσλ ζηίρσλ ηνπ Ρσκαλνύ. ηελ εξγαζία ηνπ πνπ ν ίδηνο νλνκάδεη «ζπνπδή», 



βαδίδεη ζε ήρνπο, θιίκαθεο θαη δξόκνπο πνπ ζπλαληάκε ζηε Βπδαληηλή θαη ζηε ιατθή καο 

κνπζηθή παξάδνζε. Ωο πξννίκην ηνπ έξγνπ παξαζέηεη ηνλ γλσζηό ύκλν «Σελ 

σξαηόηεηα ηεο παξζελίαο ζνπ» δηαηεξώληαο ηελ απζεληηθή κεισδία, κε απιή 

επεμεξγαζία.  

Γηα ηε κνπζηθή θόξκα πνπ έρεη δώζεη ζην έξγν ν Χξήζηνο Λενληήο ιέεη: «Οη 

κεισδίεο πνπ έθαλα είλαη θαη δελ είλαη Βπδαληηλέο. Αθξνβαηώ ζε κηα θισζηή γηα λα 

θξαηήζσ ηα νπζηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Βπδαληηλήο κεισδίαο. Δίλαη ε κεισδία πνπ 

έρεη θαζαξόηεηα θαη δελ έρεη αλάγθε ζπλνδείαο. Σα όξγαλα θαη νη ρνξσδνί ηε 

ζηνιίδνπλ». Καη αιινύ ππνζηεξίδεη: «Γελ είλαη ηξαγνύδη ζε έλαλ ήρν θαη ήηαλ κηα 

επθαηξία γηα κέλα λα δνπιέςσ πάλσ ζ΄ απηό. Γελ είρα θακία πξόζεζε λα 

ππνθαηαζηήζσ ηελ ςαικσδία. Απιά επεηδή έρσ ππάξμεη ζην παξειζόλ ςάιηεο, ήζεια 

λα ςάιισ αιιά κε ην δηθό κνπ ηξόπν. ζνη άθνπζαλ ην έξγν αλεμάξηεηα ν έλαο από 

ηνλ άιιν, όινη εληόπηζαλ έλα ζηνηρείν. Δίπαλ όηη έηζη θαληάδνληαη ηε κεηεμέιημε ηεο 

βπδαληηλήο κνπζηθήο. Ξεθίλεζα, έηζη όπσο θαη ηειεηώλνληαο, κε έλα αηόθην ύκλν, ηελ 

Ωξαηόηεηα ηεο Παξζελίαο νπ… Αξρίδσ κε ηελ Ωξαηόηεηα κε ηξόπν θαη ζε ήρν 

θαηαλπθηηθό θαη ηειεηώλσ κε ηνλ ίδην Όκλν αιιά πην δνμαζηηθό κε άιιε ελαξκόληζε θαη 

άιιε ελνξρήζηξσζε…»  

Ζ λέα κνπζηθή κνξθή πνπ δίλεη ν Λενληήο ζηνλ Αθάζηζην Όκλν, δελ έρεη ζθνπό λα 

ππνθαηαζηήζεη ηε κνπζηθή ηεο νξζόδνμεο ιαηξείαο, αιιά λα εμπκλήζεη ηελ Παλαγία, ηε 

Μάλα. Γηαηί ε κάλα όπσο ιέεη ν ζπλζέηεο είλαη όηη πνιύηηκν ππάξρεη ζηνλ άλζξσπν. 

ηνλ πξόινγν ηεο έθδνζεο ηνπ έξγνπ, Ο Καζεγνύκελνο ηεο Ηεξάο Μνλήο 

Κνπηινπκνπζίνπ ηνπ Αγίνπ ξνπο γξάθεη κεηαμύ άιισλ γηα ην έξγν: «Παλαξκόληνλ θαη 

πάγρνξδνλ κέινο ζπλέηαμε ζην πνίεκα απηό, θαηά παξάθιεζηλ ηεο κνλήο, ν ζύγρξνλνο 



Μνπζνπξγόο, εκπλεόκελνο από ηηο ζεζπέζηεο αύξεο ηνπ Παξαθιήηνπ, κε ζθνπό λα 

γίλεη ν Όκλνο ηξαγνύδη ζηα ρείιε θάζε αλζξώπνπ». 

Παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ από ηε Χνξσδία ηνπ Πεηξακαηηθνύ ρνιείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο ην 2005, ζην Ακθηζέαηξν Σειεηώλ ηνπ  Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ζην 

πιαίζην ηνπ Δνξηαζκνύ ηεο Δπεηείνπ ηεο 25εο Μαξηίνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζνιίζη 

π. Κσλζηαληίλν Γειερξήζην,  ηνλ εζνπνηό Βαζίιε ππξόπνπιν θαη νκάδα θνηηεηώλ 

ηνπ Α.Π.Θ., ζε Γηεύζπλζε: Εσήο Σζηιίθε. 

Ο ύκλνο «Σελ Ωξαηόηεηα» απνδίδεηαη από κηθηή ρνξσδία όπνπ νη θσλέο ηεο 

ζνπξάλν θαη ηεο άιην εξκελεύνπλ ηελ θύξηα κεισδία ζε νπληζόλν, παξάιιεια κε ηε 

ζόιν γπλαηθεία θσλή ώζηε λα δνζεί έκθαζε ζην ζενινγηθό θαη ιαηξεπηηθό  πεξηερόκελν 

ηνπ θεηκέλνπ, ραξαθηεξηζηηθό άιισζηε ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο, ελώ νη αλδξηθέο θσλέο 

ζπλνδεύνπλ κε ηε κνξθή ηζνθξαηήκαηνο. Σε κεισδία ζπλνδεύνπλ ην πηάλν, ην βηνιί θαη 

ε θηζάξα.  



https://www.youtube.com/watch?v=LBP2WhNZcjE&list=PLL4z3m2lIX5oYEz0VI7MJ

w87c0GLdMXTI  

https://www.youtube.com/watch?v=38gniRbdHp8&list=PLL4z3m2lIX5p09csCVBeYu

SK9NLDv9GFm  

https://www.youtube.com/watch?v=9WfZpy37xb4&list=PLL4z3m2lIX5p09csCVBeYu

SK9NLDv9GFm&index=2  

https://www.youtube.com/watch?v=lBSV61QkzUA  
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ηίτοη:  

Σελ Ωξαηόηεηα ηεο Παξζελίαο νπ, θαη ην ππέξιακπξνλ ην ηεο αγλνίαο ζνπ, ν Γαβξηήι 

θαηαπιαγείο εβόα ζνη Θενηόθε. Πνίνλ ζνη εγθώκηνλ πξνζαγάγσ επάμηνλ, ηη δε νλνκάζσ 

ζε, απνξώ θαη εμίζηακαη. Γηό σο πξνζεηάγελ βνώ ζνη Χαίξε ε Κεραξηησκέλε. 

Θενηόθε, ν Γαβξηήι, επεηδή έκεηλε έθπιεθηνο από ηελ Ωξαηόηεηα ηεο παξζελίαο Σνπ, θη 
από ηελ ππεξβνιηθή ιάκςε ηεο αγλόηεηάο Σνπ, Σνπ θώλαμε δπλαηά: "Πνηνλ ύκλν 
αληάμην λα Σνπ πξνζθέξσ; Πσο λα Σε νλνκάζσ; Βξίζθνκαη ζε ακεραλία θαη κέλσ 
εθζηαηηθόο κπξνζηά Σνπ. Γη 'απηό Σνπ θσλάδσ, όπσο κε δηέηαμε ν Θεόο: Φαίξε Σπ, πνπ 
έρεηο όιεο ηηο Φάξεο". 

Οίθος α΄ 

Άγγεινο πξσηνζηάηεο νπξαλόζελ επέκθζε εηπείλ ηε Θενηόθν ην Χαίξε, θαη ζπλ ηε 

αζσκάησ θσλή, ζσκαηνύκελόλ ζε ζεσξώλ Κύξηε, εμίζηαην θαη ίζηαην θξαπγάδσλ πξνο 

απηήλ ηνηαύηα. 

Όηαλ ν Αξράγγεινο Γαβξηήι πήγε ζηελ παξζέλν Μαξία γηα λα ηεο αλαγγείιεη όηη ζα 
γηλόηαλ Μεηέξα ηνπ Φξηζηνύ, είδε όηη ελώ αθνπόηαλ ε αζώκαηε θσλή ηνπ, ν Υηόο ηνπ 
Θενύ έπαηξλε ζώκα κέζα ζηα άζπηια ζπιάρλα ηεο Παλαγίαο. Τόηε ζαύκαζε ινηπόλ, ην 
άπιν θαη νπξάλην απηό πλεύκα θαη άξρηζε λα απεπζύλεη ζηελ Θενηόθν ηα παξαθάησ 
"ραίξε". 

Χαίξε, δη ήο ε ραξά εθιάκςεη, ραίξε δη ήο ε αξά εθιείςεη. 

Μεο από ηελ Παλαγία ζα έβγαηλε ε ιάκςε ηεο ραξάο, δειαδή ν Λπηξσηήο. Καη πάιη κεο 
από ηελ Παλαγία ζα δηλόηαλ ζηνπο αλζξώπνπο ε απαιιαγή από ηελ θαηάξα ηνπ 
πξνπαηνξηθνύ ακαξηήκαηνο. 

Χαίξε, ηνπ πεζόληνο Αδάκ ε αλάθιεζηο, ραίξε, ησλ δαθξύσλ ηεο Δύαο ε ιύηξσζηο. 

Φαίξε, γηαηί κε ζέλα μαλαθσλάδεη θνληά ηνπ ηνλ πεζκέλν Αδάκ ν Θεόο θαη ιπηξώλεη ηελ 
Δύα από ηα δάθξπά ηεο. 

Χαίξε, ύςνο δπζαλάβαηνλ αλζξσπίλνηο ινγηζκνίο ραίξε, βάζνο δπζζεώξεηνλ θαη 

Αγγέισλ νθζαικνίο. 

Οη αλζξώπηλνη ινγηζκνί δελ κπνξνύλ λα θηάζνπλ εύθνια ζην ύςνο ηεο αμίαο πνπ ζνπ 
έδσζε ε Φάξηο ηνπ Θενύ. Καη ηα κάηηα ησλ αγγέισλ δελ κπνξνύλ λα βπζνζθνπήζνπλ ην 
κπζηήξην πνπ επάμηα εθπξνζσπείο. 

 Χαίξε, όηη ππάξρεηο βαζηιέσο θαζέδξα, ραίξε, όηη βαζηάδεηο ηνλ βαζηάδνληα πάληα. 



Μαξία θξαηάο ζηα γόλαηά ζνπ σο επίγεηνο ζξόλνο ηνλ Κύξηνλ ηνπ παληόο.Βαζηάδεηο 
Δθείλνλ πνπ όια ηα νξαηά θαη αόξαηα βαζηάδεη. 

Χαίξε, αζηήξ εκθαίλσλ ηνλ Ήιηνλ, ραίξε, γαζηήξ ελζένπ ζαξθώζεσο. 

Δίζαη ν απγεξηλόο, πνπ ιάκπεηο πξηλ αλαηείιεη ν Ήιηνο ηεο Γηθαηνζύλεο, ν Φξηζηόο. 
Δίζαη ε γπλαίθα πνπ από ζέλα θαη κε ηελ ζέιεζή ζνπ πήξε ζάξθα ν Υηόο ηνπ Θενύ. 

Χαίξε, δη ΄ήο λενπξγείηαη ε θηίζηο, ραίξε δη ήο βξεθνπξγείηαη ν Κηίζηεο. 

Δίζαη εθείλε κε ηελ νπνίαλ αλαλεώλεηαη ε θηίζε θαη από ηελ νπνία πξνήιζε σο βξέθνο ν 
Κηίζηεο. 

Χαίξε Νύκθε Αλύκθεπηε. 

Οίθος β’  

Βιέπνπζα ε Αγία επαπηήλ ελ αγλνία, θεζί ησ Γαβξηήι ζαξζαιέσο. Σν παξάδνμόλ ζνπ 

ηεο θσλήο, δπζπαξάδεθηόλ κνπ ηε ςπρή θαίλεηαη, αζπόξνπ γαξ ζπιιήςεσο ηελ θύεζηλ 

πσο ιέγεηο θξάδνλ Αιιεινύηα. 

Βιέπνληαο ε Παλαγία όηη ήηαλ παξζέλνο απόξεζε πσο ζα ήηαλ δπλαηό λα γελλήζεη 
παηδί.Σάζηηζε ζηα ιόγηα ηνπ Αξραγγέινπ θαη ηαξάρηεθε. Τεο θάλεθαλ παξάδνμα θαη δελ 
κπνξνύζε λα ηα ελλνήζεη. Καη κε ην ζάξξνο ηεο αγλόηεηαο ηνλ ξώηεζε πσο ζα γηλόηαλ 
απηό αθνύ ήηαλ παξζέλνο. Αιιεινύηα. 

             Οίθος θα΄ 

Φσηνδόρνλ ιακπάδα, ηνηο ελ ζθόηεη θαλείζαλ, νξώκελ ηελ αγίαλ Παξζέλνλ, ην γαξ 

άπινλ άπηνπζα θσο, νδεγεί πξνο γλώζηλ ζεηθήλ άπηνληαο, απγή ηνλ λνπλ θσηίδνπζα, 

θξαπγή δε ηηκσκέλε ηαύηα. 

H Παλαγία είλαη ν ιύρλνο πνπ έρεη ην άπιν θσο ηεο ζεόηεηαο θη νδεγεί ζηε γλώζε ηνπ 
Θενύ ηνπο πάληεο, θαηαπγάδνληαο ηνλ λνπ θη αθνύνληαο από όινπο ηα εμήο: 

Χαίξε, αθηίο λνεηνύ ειίνπ. Χαίξε, βνιίο ηνπ αδύηνπ θέγγνπο. 

Φαίξε Μήηεξ πνπ ιάκπεηο ην θσο ηνπ Xξηζηνύ, καο θέξλεηο ηε ιάκςε ηνπ αβαζίιεπηνπ 
ειίνπ, πνπ είλαη ν Yηόο θαη Θεόο ζνπ. 

Χαίξε, αζηξαπή ηαο ςπράο θαηαιάκπνπζα. Χαίξε,, σο βξνληή ηνπο ερζξνύο 

θαηαπιήηηνπζα. 

Φαίξε Μαξία είζαη ε αζηξαπή πνπ κνλνκηάο θαη πέξα σο πέξα θσηίδεηο ηηο ςπρέο. Eίζαη 
αθόκε ε βξνληή πνπ θαηαπιήζζεηο ηνπο ερζξνύο ηεο πίζηεώο καο. 



Χαίξε, όηη ηνλ πνιύθσηνλ αλαβιύδεηο θσηηζκόλ. Χαίξε, όηη ηνλ πνιύξξπηνλ αλαβιύδεηο 

πνηακόλ. 

Φαίξε γηαηί από ζέλα αλέηεηιε ν Xξηζηόο πνπ είλαη ην κέγα θσο θαη ν πινύζηνο πνηακόο 
πνπ αλαβξύδεη από ζέλα. 

Χαίξε, ηεο θνιπκβήζξαο δσγξαθνύζα ηνλ ηύπνλ. Χαίξε, ηεο ακαξηίαο αλαηξνύζα ηνλ 

ξύπνλ. 

Φαίξε Γέζπνηλα είζαη ε έκςπρε εηθόλα ηεο θνιπκβήζξαο, εθείλε πνπ καο πιέλεηο από 
ηνπο ξύπνπο ηεο ακαξηίαο. 

Χαίξε, ινπηήξ εθπιύλσλ ζπλείδεζηλ. Χαίξε, θξαηήξ θηξλώλ αγαιιίαζηλ. 

Φαίξε πνπ είζαη ηό ινπηξό, πνύ μεπιέλεη ηε ζπλείδεζε. Δίζαη ν θξνπλόο πνπ  θεξλάο ηελ 
επθξνζύλε θαη ηελ αγαιιίαζε. 

Χαίξε, νζκή ηεο Χξηζηνύ επσδίαο. Χαίξε, δσή κπζηηθήο επσρίαο. 

Δπσδηάδεηο πάλαγλε από ην άξσκα ηνπ Xξηζηνύ θαη καο ρνξεγείο ηε δσή ησλ κπζηηθώλ 
αησλίσλ απνιαύζεσλ. 

Χαίξε, Νύκθε αλύκθεπηε. 

         Οίθος θδ’  

Ω παλύκλεηε Μήηεξ, ε ηεθνύζα ησλ πάλησλ αγίσλ αγηώηαηνλ Λόγνλ (εθ γ’) δεμακέλε 

ηελ λπλ πξνζθνξώλ, από πάζεο ξύζαη ζπκθνξάο άπαληαο. Καη ηεο κειινύζεο 

ιύηξσζαη θνιάζεσο, ηνπο ζπκβνώληαο. Αιιεινύηα. 

Ω Παλύκλεηε Mεηέξα ηνπ Yηνύ θαη Λόγνπ ηνπ Θενύ, πνπ είλαη ν αγηόηαηνο ησλ αγίσλ. 
Γέμνπ ηελ πξνζθνξά ησλ ύκλσλ καο θαη ζώζε από θάζε ζπκθνξά θη από ηελ θόιαζε 
όζνπο ζνπ θσλάδνπλ 

 


