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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ  

Ἡ Α’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἤ τῆς Ὀρθοδοξίας ξεχωρίζει ἀπό τίς ὑπόλοιπες Κυριακές 

τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς γιατί τό περιεχόμενὸ της εἶναι ἑορταστικό καί θριαμβευτικό. 

Συγκεκριμένα κατά τήν ἡμέρα αὐτή ἡ Ἐκκλησία γιορτάζει τό θρίαμβο τῆς Ὀρθοδοξίας, τήν 

νίκη της κατά τῆς πλάνης, τήν ἀποκατάσταση τῶν ἁγίων εἰκόνων στήν ζωή καί στήν 

λειτουργική της πρακτική, ἡ ὁποία εἶχε ἐπικυρωθεῖ καί δογματικά ἀπό τήν Ζ’ Οἰκουμενική 

Σύνοδο. Ἡ θεολογική αὐτή ἐπιβεβαίωση καί δογματική τεκμηρίωση τῆς τιμητικῆς 

προσκύνησης τῶν ἱερῶν μορφῶν, ἡ ἱστορική δικαίωση καί ἐπίσημη ἀποδοχή της, καθώς καί 

ἡ ἐνσωμάτωσή της στήν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας διαζωγραφεῖται καί ἀποτυπώνεται 

θαυμάσια μέ τόν χρωστήρα τοῦ λόγου μέσα στήν ὑμνογραφία τῆς ἑορτῆς, ἡ ὁποία μέ τήν 

σειρά της ὑπηρετεῖται καί ἐπενδύεται ἄψογα ἀπ΄ τό ἐκκλησιαστικό μέλος. 

Ἡ τέχνη τῆς σύνθεσης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μέλους συνδέεται ἄρρηκτα μέ τό ἴδιο τὸ 

ὑμνογραφικό – ποιητικό κείμενο, τό ὁποῖο ἀναπόφευκτα καθορίζει καί καλουπώνει τήν 

μουσική σύνθεση, χωρίς βέβαια νά καταργεῖ τήν δημιουργική της πνοή καί ἐλευθερία. Ἀπό 

τόν διττό αὐτόν συγκερασμός ποιητικοῦ λόγου καί μέλους μέσα στό λειτουργικό πλαίσιο τῆς 

Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, τόν ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία ἔχει καθιερώσει στήν λατρευτική της 

πρακτική ἀπό τήν πρωτοχριστιανική κιόλας ἐποχή, ἡ μελέτη αὐτή ἐπικεντρώνεται στό 

δεύτερο σκέλος του, στήν Μελοποιία δηλαδή τῆς Α΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν. Πιό 

συγκεκριμένα περιλαμβάνει τήν παρουσίαση καί ἀνάλυση ὅλων τῶν εὐρισκόμενων 

Καλοφωνικῶν καί Στιχηραρικῶν μελουργημάτων τῆς ἑορτῆς, ἀλλά καί προχωρεῖ σέ μία 

πρώτη ἀξιολόγηση – αἰσθητική ἀποτίμηση αὐτῶν μέ βάση τά ἐσωτερικά μελουργικά 

στοιχεῖα τῶν συνθέσεων, τήν ἀνταπόκρισή τους στό μελιζόμενο ποιητικό κείμενο καί τό 

νόημά του, συνυπολογίζοντας καί τό «ἦθος» πού ὑποβάλλει στήν ψυχή τοῦ προσευχόμενου 

πιστοῦ.  Παρατίθενται λοιπόν στήν παλαιά καί στὴν νέα  σημειογραφία  τά μουσικά κείμενα 

τῶν Ἰδιόμελων (μέ βάση τό παλαιό Βυζαντινό Στιχηράριο, τό Στιχηράριο τοῦ Χρυσάφη τοῦ 

Νέου καί Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν) καί τῶν Καλοφωνικῶν μαθημάτων τῆς ἑορτῆς, 

ἀναλύονται μουσικά καί ἀξιολογοῦνται αἰσθητικά. Τέλος στό Παράρτημα περιέχονται τά 

μουσικά κείμενα τῶν Ἰδιομελῶν τῆς ἑορτῆς ἀπό τίς πρῶτες ἐκδόσεις τοῦ 19ου αἰώνα. 

Ἐπιλογικά νιώθω τήν ὑποχρέωση καί ἀνάγκη μαζί νά εὐχαριστήσω τόν καθηγητή μου 

σεβαστό π. Σπυρίδωνα Ἀντωνίου γιά τήν ἐπιστημονική καθοδήγηση καί γιά τόν 

ἐνθουσιασμό καί ποῦ μου ἐνέπνευσε  σέ ὁλόκληρη τήν πορεία μου στό πλαίσιο τοῦ 

Προγράμματος τῶν Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν στό Τμῆμα Ποιμαντικῆς καί Κοινωνικῆς 

Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ καί κατά τήν ἐκπόνηση τῆς διδακτορικῆς μου διατριβῆς ὑπό τήν ἄοκνη 

διδακτική του σκέπη. Εὐχαριστίες ἐπίσης ὀφείλω στόν μουσικοαιδεσιμολωγιότατο πατέρα 

Νεκτάριο Πάρη, καθηγητή  τοῦ τμήματος Μουσικῆς Ἐπιστήμης καί Τέχνης, γία τήν 

ἀνεκτίμητη συμβολή του σέ σχέση μέ τήν ἐρμηνεία καί διεύθυνση τῶν παλαιῶν 

ἐκκλησιαστικῶν μελῶν, καθώς καί στούς ὑπεύθυνους τῶν βιβλιοθηκῶν τῆς Θεολογικῆς καί 

Φιλοσοφικῆς σχολῆς τοῦ ΑΠΘ, τοῦ Τμήματος Χειρόγραφών τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης 

Ἀθηνῶν, τοῦ κέντρου Σιναϊτικῶν Σπουδῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Καποδιστριακοῦ 

Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, καθώς καί στό προσωπικό τοῦ Τομέα Χειρογράφων του 

Πατριαρχικοῦ ἰδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν τῆς Μονῆς Βλατάδων Θεσσαλονίκης, οἱ  

ὁποῖοι πρόθυμα μέ διευκόλυναν κατά τήν ἐπιτόπια ἐρευνά μου. Ἐκ βαθέων ἀκόμη 

εὐχαριστῶ τόν ἀγαπητό φίλο, συνάδελφο καί Διδάκτορα Θεολογίας κ. Κων/ντίνο 

Γεωργιάδη γιά τή συνεπιμέλεια τῆς ἔκδοσης. Τέλος ἐκφράζω τήν εὐγνωμοσύνη μου πρός 

τούς ἀείμνηστους καί ἐν ζωῇ δασκάλους μου ποῦ μέ γαλούχησαν στήν Ψαλτική Τέχνη, 

καθώς καί στήν οἰκογένειά μου ποῦ μού ἔχει στηρίξει κατά τήν διάρκεια ὅλων αὐτῶν τῶν 

ἔτων τῆς ἐκτεταμένης ἐπιστημονικῆς μου ἐνασχόλησης μέ τήν Ψαλτική Τέχνη. 



 

[II] 
 

ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΕΣ- ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

   α) Ἐπιστημονικῶν ἐκδόσεων, Περιοδικῶν καὶ Πρακτικῶν 

ΑΠΘ  Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  

ΒΕΠ 

 

Βιβλιοθήκη Ἑλλήνων Πατέρων καὶ Ἐκκλησιαστικῶν    

Συγγραφέων (1955) 

ΒΖ Byzantinische Zeitschrift 

ΓΠ Γρηγόριος Παλαμᾶς 

EA Ἐκκλησιαστική Ἀλήθεια (περ. Κωνσταντινούπολις) 

ΕΒΕ Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος 

EEΒΣ Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπουδῶν (Ἀθῆναι) 1924   

καὶ ἑξῆς 

ΕΕΘΣΠΑ Ἐπιστημονική Ἐπετηρὶς Θεολογικῆς Σχολῆς 

Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 

EEMΣ[ΠΕΑ] Ἐργασίαι Ἐκκλησιαστικοῦ Μουσικοῦ Συλλόγου (εἰς  

Παράρτημα Ἐκκλησιαστικῆς Ἀλήθειας), (Κωνσταντινού-

πολις,  τεύχη 1-6, 1900-1902)] 

ΕΦ Ἐκκλησιαστικὸς Φάρος 

ΘΗΕ 

 

Θρησκευτικὴ καὶ Ἠθικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια (Ἔκδοσις Α’ 

Μαρτίνου), Ἀθῆναι 1962. 

ΙΒΜ Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσικολογίας 

ΚΔ Καινὴ Διαθήκη 

ΜΜΒ Momumenta Musicae Byzantinae (Copenhagen) 

ΜΠΤ Μετόχιον Παναγίου Τάφου (Κων/πόλεως) 

ΝΣ 

 

OCA 

 

OCP 

 

ΠΕΑ 

Νέα Σιὼν, Ἐκκλησιαστικόν περιοδικόν σύγγραμμα, ἐν 

Ἱεροσολύμοις 

Orientalia Christiana Analecta, Roma, Pontificio Istituto 

Orientale, 1923 κ. ἑξ. 

Orientalia Christiana Periodica, Pontificio Istituto Orientale, 

1935 κ. ἐξ. 

Παράρτημα Ἐκκλησιαστικῆς Ἀλήθειας (Κων/πολις 1900-02) 

ΠΔΣΜΨ Πρακτικὰ τοῦ Β’ Διεθνοῦς Συνεδρίου Μουσικολογικοῦ καὶ 

Ψαλτικοῦ (Ἀθήνα 15-19 Ὀκτωβρίου 2006) 

ΠΔ Παλαιὰ Διαθήκη 

PG Patrologia Graeca J. Migne 



 

[III] 
 

 

β) Συντομογραφίες ὅρων, συμβόλων καὶ ἄλλων 

α-β 

αἰ. 

ἀρ. 

βλ. 

βλ. π. 

βλ. πκ. 

ἔκδ. 

ἔτ. 

Ἱ. Μ. 

κ.ο.κ 

μ.τ. 

Μ. Χ. Ε. 

 

 

πρώτη-δεύτερη ὄψη φύλλου 

αἰώνας-αἰῶνες 

ἀριθμός  

βλέπε 

βλέπε παραπάνω 

βλέπε παρακάτω 

ἔκδοση 

ἔτους 

Ἱερᾶς Μονῆς 

καὶ οὕτω κάθ΄ ἑξῆς 

μελικὸ τόξο 

Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ 

Ἐκκλησίας  

ὅπ.π. 

πλ. 

παργφ. 

πρβλ. 

π.χ. 

σ.-σσ. 

σειρ. 

τόμ. 

τροπ. 

ὑποσμ. 

[...] 

χφ., χφφ. 

φ.- φφ. 

 

ὅπου παραπάνω 

πλάγιος 

παράγραφος 

παράβαλε 

παραδείγματος χάρη 

σελίδα-σελίδες 

σειρὰ 

τόμος 

τροπάριο 

ὑποσημείωση 

παραλείψεις 

χειρόγραφο, χειρόγραφα 

φῦλλο-φύλλα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[IV] 
 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

                                                 1) ΠΗΓΕΣ 

Α) Χειρόγραφοι κώδικες 

ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟΙ   

Μονῆς Ἁγίου Παντελεήμονος 

660 Κοντάκια Ρωμανοῦ Μελωδοῦ ΙΘ’ αἰ.  

  

Μονῆς Βατοπεδίου   

1041 Κοντακάριο Ι’-ΙΑ’ αἰ.     

1253 Ἀναστασιματάριο-Δοξαστάριο Πέτρου Πελοποννησίου ἔτ. 1789 Πέτρος 

Βυζάντιος 

1254 Ἅπαντα Πέτρου Πελοποννησίου, Ἰακώβου καί Δανιήλ Πρωτοψάλτου ΙΗ’ αἰ. 

Ἰωαννίκιος ἱερομόναχος 

1486 Στιχηράριο ἔτ. 1292 

1487 Στιχηράριο ΙΓ’ αἰ. 

1488 Στιχηράριο Τριῳδίου-Πεντηκοσταρίου-Ὀκτωήχου ΙΑ’ αἰ. (ἔκδ. Folieri-Strunk, 

Triodium II) 

1489 Στιχηράριο ΙΓ’ αἰ. 

1490 Στιχηράριο ΙΓ’ αἰ. 

1499 Στιχηράριο ἔτ. 1292 

 

Μονῆς Γρηγορίου 

3 Μαθηματάριο ΙΖ’ αἰ. (τέλη) 

 

Μονῆς Διονυσίου  

58   Τριῴδιο ΙΓ’ αἰ.                                                 

421 Τριῴδιο- Πεντηκοστάριο ΙΣΤ’ αἰ.  

570 Θεωρητικαί πραγματίαι-Μαθηματάριο IE’ αἰ. (τέλη) Ἰ. Πλουσιαδηνοῦ 

 



 

[V] 
 

 

Μονῆς Δοχειαρίου  

329 Στιχηράριο Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν ἔτ. 1839  

 

Μονῆς Ἰβήρων 

947 Στιχηράριο ΙΕ’ αἰ. (ἀρχές)    

950  Στιχηράριο  ΙΕ’ αἰ. (τέλη) 

954  Στιχηράριο ἔτ. 1539 Γρηγόριος Ἱερομόναχος 

960 Μαθηματάριο ἔτ. 1768 

965 Στιχηράριο Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν ΙΗ’ αἰ.         

967  Μαθηματάριο ΙΗ’  αἰ. (α’ μισό)  

975 Μαθηματάριο ΙΕ’ αἰώνα (μέσα) Μανουήλ Χρυσάφης                                    

976  Μαθηματάριο ΙΣΤ’ αἰ. (α’ μισό)  

980 Στιχηράριο-Μαθηματάριο Τριῳδίου-Πεντηκοσταρίου ΙΖ’ αἰ.  (β’ μισό) Κοσμᾶς 

Μακεδόνας 

992  Στιχηράριο Χρυσάφου τοῦ Νέου ἔτ. 1672 Μπαλάσιος Ἱερέας  

1000 Μαθηματάριο Τριῳδίου-Πεντηκοσταρίου ΙΣΤ’ αἰ. (β’ μισό) Παχώμιος 

Ρουσάνος  

1021 Εἱρμολόγιο ἔτ. 1701 Μπαλάσιος Ἱερέας 

1048  Εἱρμολόγιο Μπαλασίου Ἱερέως-Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν ἔτ. 1686 Κοσμᾶς 

Μακεδόνας  

1074 Ἀναστασιματάριο Χρυσάφου τοῦ Νέου, Εἱρμολόγιο  Κοσμᾶ Μακεδόνα ἔτ. 

1682 Κοσμᾶς Μακεδόνας 

1241 Μέθοδοι Προθεωρίας ΙΗ’ αἰ. (β’ μισό) 

Μονῆς Καρακάλου 

229 Στιχηράριο Τριῳδίου-Πεντηκοσταρίου ΙΣΤ’ αἰ. (μέσα) 

 

Μονῆς Κουτλουμουσίου 

427 Μαθηματάριο ΙΣΤ’ αἰ. (τέλη)  Κων/ντίνος Φλαγγής 

452 Στιχηράριο ΙΣΤ’ αἰ. 



 

[VI] 
 

  

Μονῆς Μεγίστης Λαύρας 

Β32 Εἱρμολόγιο Ι’ αἰ.  

Γ12 Στιχηράριο Τριῳδίου-Πεντηκοσταρίου Ι’ αἰ. 

Γ15 Τριῴδιο Ι’ αἰ. 

Γ27 Κοντακάριο ΙΑ’ αἰ.       

Γ28 Κοντακάριο ΙΑ’ αἰ.  

Γ67 Στιχηράριο Τριῴδιου-Πεντηκοσταρίου. Ι’ αἰ. 

Γ105 Τριῴδιο Ι’ αἰ.         

Θ85 Τριῴδιο-Πεντηκοστάριο ΙΣΤ’ αἰ. 

Μονῆς Ξηροποτάμου 

290 Στιχηράριο Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν 

 

Ἱ. Μ. Χειλανδαρίου Ἁγ. Ὄρους  

307 Στιχηράριο Τριῳδίου-Πεντηκοσταρίου (σλαβικό) ΙΒ’ αἰ. (ἔκδ. Jakobson, 

Fragmenta I) 

308 Εἰρμολόγιο (σλαβικό) ΙΒ’ αἰ. (ἔκδ. Jakobson, Fragmenta II) 

 

ΑΘΗΝΑΪΚΟΙ 

Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Ἑλλάδος (ΕΒΕ) 

788 Τυπικό Μονῆς Εὐεργέτιδος ΙΒ’ αἰ.  (στό Dmitrievskij, Opisanie, I, σσ. 256-656)        

883 Στιχηράριο ΙΒ’ ἤ τέλη ΙΓ’   

884 Στιχηράριο ἔτ. 1340/41 Ἀθανάσιος         

2458 Παπαδική ἔτ. 1336 Ἰωάννης  Κουκουζέλης  

Συλλογῆς Μετοχίου Παναγίου Τάφου Κων/πόλεως (ΜΠΤ) 

708 Στιχηράριο τόμ. Β’, ΙΘ’ αἰ. (α’ μισό) Χουρμούζιος Χαρτοφύλακας 

715 Στιχηράριο Τριῳδίου-Πεντηκοσταρίου, ΙΘ’ αἰ. (α’ μισό) Χουρμούζιος 

Χαρτοφύλακας  



 

[VII] 
 

 

733 Μαθηματάριο Τριῳδίου, ΙΘ’ αἰ. (α’ μισό) Χουρμούζιος Χαρτοφύλακας

747 Στιχηράριο Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν τόμ. Β’, ΙΘ’ αἰ. (α’ μισό) Χουρμούζιος 

Χαρτοφύλακας 

749 Στιχηράριο Τριῳδίου-Πεντηκοσταρίου Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν, ΙΘ’ αἰ. (α’ 

μισό) Χουρμούζιος Χαρτοφύλακας                                         

762 Στιχηράριο Χρυσάφου τοῦ Νέου τόμ. Β’, ΙΘ’ αἰ. (α’ μισό) Χουρμούζιος 

Χαρτοφύλακας 

764 Στιχηράριο Τριῳδίου Χρυσάφου τοῦ Νέου, ΙΘ’ αἰ. (α’ μισό) Χουρμούζιος 

Χαρτοφύλακας 

 

Λέσβου (Μονῆς Λειμῶνος) 

230 Στιχηράριο Χρυσάφη τοῦ Νέου ΙΗ’  αἰ. (ἀρχές) 

347 Μαθηματάριο Πεντηκοσταρίου ΙΖ’  αἰ. (τέλη) 

 

Πάτμου (Μονῆς Ἁγίου τοῦ Ἰωάννου Θεολόγου) 

213 Κοντακάριο ΙΑ’ αἰ. 

266 Τυπικό Μ.Χ.Ε. Θ’-Ι’ αἰ. (στό Dmitrievskij, Opisanie Ι, σσ. 1-152)  

 

Σινᾶ (Μονῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης) 

120 Ευαγγελιστάριο Ζ’-Η’ αἰ.                                      

150 Κανονάριο Ι’-ΙΑ’ αἰ. 

733 Τριῴδιο ΙΑ’αἰ.     

736 Τριῴδιο-Πεντηκοστάριο ἔτ. 1028  

755 Τριῴδιο-Πεντηκοστάριο Ι’ αἰώνα                                                     

925 Κοντακάριο Ι’ αἰ.    

926 Κοντακάριο ΙΑ’ αι. 

1218 Στιχηράριο ἔτ. 1177 Νικηφόρος ἱερομόναχος                                                                 

1241 Στιχηράριο Τριῳδίου-Πεντηκοσταρίου-Ὀκτώηχος  ΙΒ’ αἰ. 

1242 Στιχηράριο Τριῳδίου-Πεντηκοσταρίου-Ὀκτώηχος ΙΒ’ αἰ. 



 

[VIII] 
 

1251 Μαθηματάριο ΙΕ’ αἰ. (β’ μισό) Ἰωάννης Πλουσιαδηνός 

1262 Κοντακάριο ἔτ. 1437 Γρηγόριος Μπούνης ὁ Ἀλυάτης 

1280  Ψαλτικό ΙΒ’ αἰ. Μιχαήλ μοναχός καί δομέστικος 

1546 Ανθολογία Στιχηραρίου ΙΖ’ αἰ. (β’ τέταρτο) Κοσμᾶς Βαράνης 

1557 Τριῴδιο Δημητρίου Νταμία ἔτ. 1658 Γεράσιμος Υαλινάς  

1574 Στιχηράριο Τριῳδίου Δημητρίου Νταμία ἔτ. 1628 

 

Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων 

Τιμίου Σταυροῦ 40 Τυπικό Μ.Χ.Ε. Ι’ αἰώνα (ἔκδ. Mateos, Typicon II) 

Τιμίου Σταυροῦ 43 Τυπικό Ναοῦ Ἀναστάσεως Ἱεροσολύμων, ἔτ. 1112 (στό 

Παπαδοπούλου, Ἀνάλεκτα Β’, σσ. 1-254 )                         

 

ΑΥΣΤΡΙΑ  

Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης Αὐστρίας 

Vindobonensis th. gr. 136  Στιχηράριο IB’ αἰώνα (ἔκδ. Wolfram, Sticherarium II) 

Vindobonensis th. gr. 181 Στιχηράριο ἔτ. 1217 ἤ 1221 Θαλασσηνός (ἔκδ. Hoeg-

Tilliard, Sticherarium) 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

Βασιλική Βιβλιοθήκη Δρέσδης 

Α104 Τυπικό Μ.Χ.Ε. ΙΑ’ αἰ. 

 

ΙΤΑΛΙΑ 

Ἀμβροσιανῆς Μιλάνου  

Ambrosianum A sup. 139  Στιχηράριο ἔτ. 1341 Ἀθανάσιος ἱερομόναχος (ἔκδ. 

Perria-Raasted, Ambrosianum) 

Λαυρεντιανῆς Φλωρεντίας  

Laurentianae Ashburnhamense 64 Ψαλτικό ΙΓ’ αἰώνα (ἔκδ. Hoeg, Contacarium) 

Πανεπιστημίου Μεσσήνης  

Messiniensis gr. 115 ἔτ. 1031 (ἔκδ. Arranz, Typicon) 



 

[IX] 
 

 

Β) Πατερικά κείμενα 

Μεγάλου Βασιλείου, Περὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, PG 32, 212-228. 

Πρακτικὰ Ζ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, στὸν Mansi J. D., Sacrorum conculiorum nova et 

amplissima collecto, I –XXX (ἕως 1439), Florentiae-Venetis 1759-1798. 

Ἀνατύπωση καὶ συνέχεια μέχρι τὸ 1902 ἀπὸ J. Martin-L.Petit, I- LIII, Paris 

Leipzig 1901-1927, ἀνατύπωση Graz 1960-62. 

Συνοδικὸν (Κατὰ τὴν κριτικὴ ἔκδοση τοῦ J. Gouillard), στὸ Κυριακὴ τῆς 

Ὀρθοδοξίας, Θεσσαλονίκη 2006, σσ. 11-147. 

 

Γ) Ἔντυπες ἐκδόσεις 

Βιολάκη, Δοξαστάριον  

Δοξαστάριον Πέτρου Πελοποννησίου ἐξηγηθὲν πιστῶς ἐκ τῆς ἀρχαίας εἰς 

τὴν κὰθ΄ ἡμᾶς γραφὴν ὑπὸ τοῦ Πρωτοψάλτου τῆς Μ.Χ.Ε Γεωργίου Βιολάκη 

τοῦ  ἀ-ἀρχαίου μέλους ἀδιαφθόρου φυλαχθέντος. Νῦν τὸ πρῶτον ἐγκρίσει 

καὶ ἀδείᾳ τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου 

Κων/ντίνου τοῦ Ε’. Ἔκδιδοται εἰς τόμους δύο ὑπὸ Ἰακώβου Ι. Ναυπλιώτου καὶ 

Κων/ντίνου Κ. Κλάββα Δομεστίκων τῆς Μ.Χ.Ε., τόμος Α‘, ἐν Κων/πόλει 1899 

(ἀνατύπωση ἔκδ. Ρηγοπούλου, Θεσ/νίκη).  

Ἰακώβου, Δοξαστάριον  

Δοξαστάριον περιέχον τὰ Δοξαστικὰ ὅλων τῶν Δεσποτικῶν καi Θεoμη-

τορικῶν  ἑορτῶν, τῶν τὲ ἑορταζομένων Ἁγίων του ὅλου ἐνιαυτοῦ, τοῦ τὲ 

Τριῳδίου  καὶ  Πεντηκοσταρίου μελοποιηθὲν παρὰ Ἰακώβου πρωτοψάλτου 

τῆς  τοῦ  Χριστοῦ  Μεγάλης  Ἐκκλησίας, ἐξηγηθὲν δὲ ἀπαραλλάκτως εἰς τὴν 

νέαν τῆς  Μουσικῆς  μέθοδον, παρὰ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ἑνὸς τῶν 

ἐφευρετῶν τῆς ρηθείσης μεθόδου. Νῦν πρῶτον ἐκδοθὲν εἰς τὺπὸν παρὰ 

Θεοδώρου Π. Π. Παράσχου Φωκαέ-ως ἐπιστασίᾳ τουτοῦ αὐτοῦ. Ἀναλώμασι  

δὲ τοῦ τὲ  ἰδίου, καὶ  τῶν  φιλομούσων Συνδρομητῶν, τόμος Β‘, Κων/πολις 

1836 (ἀνατύπωση Κατερίνη 1990, ἔκδ. Τέρτιος).  

Κηλτζανίδου, Δοξαστάριον        

Δοξαστάριον Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου περιέχον ἅπαντα τά Ἰδιόμελα καί 

τά Δοξαστικά του Ἑσπερινοῦ, τῆς Λιτῆς, τῶν Ἀποστίχων καί τῶν Αἴνων, τά 

Ἀπολυτίκια καί Κοντάκια πασῶν τῶν Δεσποτικῶν καί Θεομητορικῶν ἑορτῶν, 

τῶν ἑορταζόμενων Ἁγίων τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ, τοῦ τε Τριῳδίου καί 

Πεντηκοσταρίου, ἐν ᾧ προσετέθησαν καί τινα ἀργά ἀρχαία μαθήματα μέχρι 

τοῦδε ἀνέκδοτα, κατά πα-ραλληλισμόν ἐκ τῆς ἀρχαίας πρός τήν νέαν 

Μέθοδον, ἐκδίδοται ὑπό τοῦ Μουσ. Π. Γ. Κηλτζανίδου Προυσαέως, Κων/πολη, 

1882 (ἀνατ. ἐκδ. Ρηγοπούλου, Θεσ/νίκη).    

 

 



 

[X] 
 

Πέτρου Λαμπαδαρίου, Δοξαστάριον      

Δοξαστάριον Σύντομον τοῦ ἀοιδίμου Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννη-

σίου, μεταφρασθέν κατά τήν νέαν μέθοδον τῆς Μουσικῆς τῶν Μουσικολογι-

ωτάτων Διδασκάλων τοῦ νέου Συστήματος. Ἤδη εἰς  φῶς  ἀχθέν  ἀναλώμασι  

τῶν  ἐκδοτῶν, Βουκουρέστι 1820 (ἀνατ. ἐκδ. Κουλτούρα, Ἀθήνα 2000).  

Χουρμουζίου, Δοξαστάριον Α’, Β’ 

Δοξαστάριον περιέχον τα Δοξαστικὰ τῶν Ἀποστίχων ὄλων τῶν Δεσποτικῶν 

καὶ Θεομητορικῶν ἐορτῶν τῶν τε ἐορταζομένων Ἁγίων τοῦ ὄλου ἐνιαυτοῦ καὶ 

τοῦ Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου, μελοποιηθὲν παρὰ Χουρμουζίου 

Χαρτοφύλακος. Νῦν δεύτερον ἐκδίδοται κάτ΄ αίτησιν τῶν ἐν τῷ Ἁγίῳ ὅρει τοῦ 

Ἄθωνος παρὰ Νήφωνος Κ. Σουβατζόγλου, τόμ. Α’ καί Β’, ἐν Θεσσαλονίκη 

1901 (ἀνατύπωση ἔκδ. Πουρναρᾶ, Θεσ/νίκη 1998).                                           

Πέτρου Πελοποννησίου, Εἱρμολόγιον τῶν Καταβασιῶν-Πέτρου Βυζαντίου, 

Εἱρμολόγιον Σύντομον       

Εἱρμολόγιον τῶν Καταβασιῶν Πέτρου Πελοποννησίου μετά τοῦ συντόμου 

Εἱρμολογίου Πέτρου Πρωτοψάλτου τοῦ Βυζαντίου. Ἐξηγημένα κατά τήν νέαν 

τῆς Μουσικῆς μέθοδον μετά προσθηκῶν ἱκανῶν Μαθημάτων, ὧν ἐστεροῦντο 

εἰς τό παλαιόν, ἐπιθεωρηθέντα ἤδη καί ἀκριβῶς διορθωθέντα παρά τοῦ 

Διδασκάλου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ἑνός τῶν ἐφευρετῶν τῆς ρηθείσης 

μεθόδου, ἐπιστασίᾳ δέ τοῦ ἰδίου, Κων/πολις 1825 (ἀνατ. ἐκδ. Κουλτούρα, 

Ἀθήνα).  

Μηναῖον Δεκεμβρίου  

Μηναῖον τοῦ Δεκεμβρίου, περιέχον ἅπασαν τὴν ἀνήκουσαν αὐτῷ ἀκολουθίαν, 

διορθωθὲν τὸ πρὶν ὑπὸ Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανοῦ τοῦ Ἰμβρίου καὶ 

παρ΄ αὐτοῦ αὐξηθὲν τῇ τοῦ Τυπικοῦ προσθήκῃ, κατὰ τὴν διάταξιν τῆς Ἁγίας 

τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἦς τῇ ἐγγράφῳ ἀδείᾳ ἀναθεωρηθὲν καὶ 

ἀκριβῶς διορθωθὲν ἐκδίδεται νῦν ὑπὸ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς 

Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθῆναι 1970. 

Πρωγάκη, Συλλογή Α’, Β’, Γ’   

Μουσική Συλλογή ἐκδοθεῖσα τό πρῶτον ὑπό Γεωργίου Πρωγάκη, 

Μουσικοδιδασκάλου τῆς ἐν Χάλκῃ Ἱ. Θεολ. Σχολῆς, τόμ. Α’-Γ’, ἐν Κων/πόλει 

ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ Τυπογραφείου 1909 (ἀνατ. ἐκδ. Πολυχρονάκη, 

Νεάπολις Κρήτης) 

Στεφάνου Λαμπαδαρίου, Κυψέλη        

Μουσική Κυψέλλη κατά τήν προφορά καί τό ὕφος τῆς Μ.Χ.Ε. ὑπό Στεφάνου 

Λαμπαδαρίου, περιεκτική πάντων τῶν Ἰδιομέλων καί Δοξαστικῶν τοῦ 

Ἑσπερινοῦ, τῆς Λιτῆς, τῶν Ἀποστίχων καί τῶν Αἴνων, Ἀπολυτικίων καί 

Κοντακίων, πασῶν τῶν Δεσποτικῶν καί Θεομητορικῶν ἑορτῶν, τῶν 

ἑορταζομένων καί μή ἑορταζομένων Ἁγίων, ὡς καί τῶν ἐν τοῖς Μηναίοις 

εὐρισκομένων τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ τοῦ τε Τριῳδίου καί Πεντηκοσταρίου εἰς 

τόμους τρεῖς, τόμ. Α’, Κων/πολη, 1883. (ἀνατ. ἐκδ Πολυχρονάκη, Νεάπολις 

Κρήτης). 
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Ἰωάννου Λαμπαδαρίου καί  Στεφάνου Δομεστίκου, Πανδέκτη Γ’   

Πανδέκτη τῆς ἱερᾶς ἐκκλησιαστικῆς ὑμνωδίας τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ, ἐκδοθεῖσα 

ὑπό Ἰωάννου Λαμπαδαρίου καί Στεφάνου A’, Δομεστίκου τῆς τοῦ Χριστοῦ 

Μεγάλης Ἐκκλησίας, τόμ. Γ’, περιέχων τά μέγιστα μαθήματα τῆς τε 

Παπαδικῆς καί τοῦ Μαθηματαρίου, ἐν Κων/πόλει ἐκ τοῦ Πατριαρχικοῦ 

τυπογραφείου 1851 (ἀνατ. ἐκδ. Ἐπέκταση, Κατερίνη 1997). 

Μανουήλ Πρωτοψάλτου, Συλλογή Ἰδιομέλων      

Συλλογή Ἰδιομέλων καί Ἀπολυτικίων καί ἄλλων τινῶν μελῶν τῶν 

Δεσποτικῶν καί Θεομητορικῶν ἑορτῶν καί τῶν ἑορταζομένων Ἁγίων τοῦ 

ὅλου ἐνιαυτοῦ τοῦ τε Τριῳδίου καί Πεντηκοσταρίου μελισθέντων παρά 

Μανουήλ Πρωτοψάλτου, ὡς ψάλλονται ἐν τῇ τοῦ Χριστοῦ Μεγάλῃ Ἐκκλησίᾳ 

καί ἐκδοθέντων παρά Π. Χαρίση καί Θ. Π. Παράσχου μεταφράσει καί 

ἐπιστασίᾳ τοῦ διδασκάλου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ἐν τῇ Τυπογραφείᾳ 

Ἰσάκ δέ Κάστρο καί Υἱοί, (Κων/πολη) 1831 (ἀνατ. ἐκδ Ρηγοπούλου, 

Θεσ/νίκη). 

Τριῴδιον  

Τριῴδιον Κατανυκτικόν, ἔκδ. Ἀποστολική  Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς 

Ἑλλάδος, Ἀθῆναι, 1960.  
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2) ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ-ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ-ΜΕΛΕΤΕΣ 

Ἀγαθοκλέους, Θεωρητικόν  

Ἀγαθοκλέους Π., Θεωρητικόν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, Ἀθῆναι 1855. 

Ἀλεξάνδρου, Ἐξηγήσεις         

Ἀλεξάνδρου Μ., Ἐξηγήσεις καί Μεταγραφές τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς, Σύντομη 

Εἰσαγωγή στόν προβληματισμό τους, Θεσ/νίκη 2010. 

Ἀλεξάνδρου, Παλαιογραφία       

Ἀλεξάνδρου Μ., Παλαιογραφία τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς, Μουσικολογικές και 

καλλιτεχνικές ἀναζητήσεις, Σύνδεσμος Ἐλληνικῶν Ἀκαδημαϊκῶν Βιβλιο-

θηκῶν, 2017: https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6487. 

Ἀλυγιζάκη, Θέματα 

Ἀλυγιζάκη Ἀ ., Θέματα Ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, Θεσσαλονίκη 1978.  

Ἀλυγιζάκη,  Ὀκταηχία  

Ἀλυγιζάκη Ἀ., Ἡ ὀκταηχία στήν Ἑλληνική λειτουργική ὑμνογραφία, διδακτορική 

διατριβή στό Τμῆμα Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ., Θεσ/νίκη 1985. 

Ἀλυγιζάκη, «Παρατηρήσεις» 

Ἀλυγιζάκη Ἀ ., «Μορφολογικὲς παρατηρήσεις στὸ ἔργο τῶν μελουργῶν Πέτρου 

Λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου καὶ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου (ΙΗ’ αἰ.) », 

Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς 71 (1988).  

Ἀντωνίου, Θεωρία 

Ἀντωνίου Σπ. (πρωτοπρεσβυτέρου), Θεωρία καὶ πράξη τῆς ψαλτικῆς τέχνης, 

Θέματα Λειτουργικῆς Μουσικῆς, Θεσσαλονίκη 2003.  

Ἀντωνίου, Μορφολογία  

Ἀντωνίου Σπ. (πρωτοπρεσβυτέρου), Μορφολογία τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς 

Μουσικῆς, Θεσσαλονίκη 2004. 

Ἀντωνίου, Εἱρμολόγιον  

Ἀντωνίου Σπ. (πρωτοπρεσβυτέρου), Τὸ Εἱρμολόγιον καὶ ἡ παράδοση τοῦ με-λους 

του, διδακτορικὴ διατριβὴ ὑποβληθεῖσα στὸ τμῆμα Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ 

Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ΙΒΜ 8, Ἀθῆναι 2004. 

Αrranz, Typicon        

Αrranz M., Le typicon du Monastere du Saint-Sauver a Messine, codex Messinensis 

gr. 115 (A.D. 1131), OCA 185, Rome 1969. 

Βακάρου, Βυζαντινό Τυπικό  
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Βακάρου Δ. (πρωτοπρεσβυτέρου), Τό Βυζαντινό Τυπικό, Δύο Κείμενα Ἱστορικῆς 

Προσέγγισης ἀπό τούς Robert F. Taft καί Miguel Arranz S. J., μετάφραση 

σχόλια, Θεσ/νίκη 2003.   

Βαμβουδάκη, Συμβολὴ  

Βαμβουδάκη Ἔμμ., Συμβολὴ εἰς τὴν σπουδὴν τῆς παρασημαντικῆς τῶν Βυζαντινῶν 

μουσικῶν, τόμ. Α’  Σάμος 1938. 

Βαμβουδάκη,  Εἰσαγωγὴ 

Βαμβουδάκη Ἔμμ., Εἰσαγωγὴ εἰς τὸ θεωρητικὸν καὶ πρακτικόν τῆς 

ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, ἔκδ. Β‘, Ἀθῆναι 1940. 

Βασιλείου, Νέο Στιχηραρικό Εἶδος        

Βασιλείου Β., Τό Νέο ἀργό Στιχηραρικό Εἶδος Μελοποιίας τοῦ ΙΗ’ αἰ., διδακτορική  

διατριβή στό Τμῆμα Μουσικολογίας τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριστριακοῦ 

Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Θεσ/νίκη 2008. 

Βεργώτη, Εἰσαγωγὴ  

Βεργώτη Γ., Εἰσαγωγὴ στὴν Ἱστορία τῆς Ὑμνολογίας, Θεσσαλονίκη 1997. 

Βιολάκη, Τυπικόν   

Βιολάκη Γ., Τυπικόν  τῆς  τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας, ὅμοιον κὰθ΄ ὅλα πρὸς 

τὴν ἐν Κων/πόλει ἐγκεκριμένην ἔκδοσιν, ἥτις δὶς ἐξεδόθη ὑπὸ Κων/ντίνου 

Πρωτοψάλτου μὲ πολλᾶς προσθήκας καὶ ἐπιδιορθώσεις ὑπὸ τοῦ 

Πρωτοψάλτου Γεωργίου Βιολάκη, ἐργασθέντος μετὰ δύο ἀλλεπαλλήλων 

ἐπιτροπῶν ἐπὶ τούτῳ πατριαρχικῇ διαταγῇ ὁρισθεισῶν, ἔκδ. Σαλλίβερου, 

Ἀθῆναι 1890. 

Bugge, Contacarium          

Bugge Α., Contacarium Palaeoslavicum Mosquense, MMB, Principale 6, Copenhague  

1960 (codex Μoscow, Musee hist. 9 phototypice depictus). 

Γαβριὴλ, Ἐξήγησις  

Γαβριὴλ Ἱερομονάχου, «Ἐξήγησις πάνυ ὠφέλιμος περὶ τοῦ τί ἐστὶ ψαλτικὴ καὶ 

περὶ τῆς ἐτυμολογίας τῶν σημαδίων ταύτης καὶ ἑτέρων πολλῶν χρησίμων 

καὶ ἀναγκαίων», ΕΕΜΣ [ΠΕΑ], τεῦχος Β‘ (1900), σσ. 76-96 ἢ στὸ 

Βαμβουδάκη, Συμβολή, σσ. 1-34. 

Γιαννέλος Δ., Ἐπιτομή  

Γιαννέλος Δ., Ἐπιτομή τῆς θεωρίας τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς, Ἡ ἀπόδοση στόν 

Χρύσανθο μίας ἀνώνυμης πραγματείας, εκδόσεις Ζήτη, 2013 

Γιαννοπούλου, Λόγος 

Γιαννοπούλου Ἐ., Ἡ Ψαλτικὴ τέχνη, Λόγος καὶ Μέλος στὴν λατρεία τῆς 

Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, Θεσ/νίκη 2004. 
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Γιαννοπούλου, Ἅνθηση       

Γιαννοπούλου Ἐ., Ἡ ἄνθηση τῆς Ψαλτικῆς τέχνης στήν Κρήτη (1566-1669), 

διδακτορική διατριβή στό Τμῆμα Μουσικῶν σπουδῶν τοῦ Ἐθνικοῦ  καί Καποδι-

στριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ΙΒΜ, Μελέται 11, Ἀθήνα 2004. 

Δετοράκη, Ὑμνογραφία         

Δετοράκη Θ., Βυζαντινή Ὑμνογραφία, Πανεπιστημιακές παραδόσεις, 

Ρέθυμνο 1992 (ἔκδ. Β‘ μέ προσθῆκες, Ἡράκλειο 1997).   

Δετοράκη, Φιλολογία A’, B’        

Δετοράκη Θ., Βυζαντινή Φιλολογία, τά  πρόσωπα  καί  τά  κείμενα, τόμ.  Α’  Προβυ- 

ζαντινοί καί πρωτοβυζαντινοί χρόνοι (πέρ. 150-527 μ.Χ.), Ἡράκλειο 1995 καί 

τόμ. Β’ Ἀπό τόν Ἰουστινιανό ἕως τόν Φώτιο (527-900), Ἡράκλειο 2003.     

De Matons, Romanos         

Grosdidier de Matons, Romanos le Mèlode et les origines de la poesie religieuse a byzance,  

Paris 1977.   

Dmitrievski, Opisanie Ι,ΙΙ,ΙΙΙ 

Dmitrievski J.A. Opisanie liturgitjeskich Rucopisej, (Ι.ΙΙ.ΙΙΙ. Τυπικά, Περιγραφὴ 

λειτουργικῶν χειρογράφων τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς), Kiev, 1895-1917. 

Εὐθημιάδη, Μαθήματα  

Εὐθημιάδη Ἀ., Μαθήματα Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, Θεσ/νίκη 1997. 

Εὐστρατιάδη, Ταμεῖον  

Εὐστρατιάδη Σ., Ταμεῖον Ἐκκλησιαστικῆς Ποιήσεως, πέριοδικό Ἐκκλησιαστικὸς 

Φάρος, τ. ΛΕ‘ 1936-ΝΑ‘ 51. 

Εὐστρατιάδη, Εἱρμολόγιον  

Εὐστρατιάδου Σ., Εἱρμολόγιον, τῇ συνεργασίᾳ Σπυρίδωνος μοναχοῦ Λαυριώτου, 

Chennevieres-Sur-Marne : L'Ermitage, 1932 [Ἁγιορειτική Βιβλιοθήκη 9]  (καί 

ἔκδ. Β’ ἀναθεωρημένη καὶ βελτιωμένη, Ἀθήνα 2006).  

Εὐστρατιάδη, Ποιηταί 

Εὐστρατιάδη Σ., Κατάλογος Ποιηταὶ καὶ Ὑμνογράφοι τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, 

τόμ. Α’, ἐν Ἱεροσολύμοις 1940. 

Εὐστρατιάδη-Ἀρκαδίου, Κατάλογος   

Εὐστρατιάδη Σ. - Ἀρκαδίου  Διακόνου, Κατάλογος  τῶν  ἐν  τὴ  Ἱερὰ  Μονὴ Βατο-

πεδίου ἀποκειμένων κωδίκων, Paris 1924 (Ἁγιορείτικη Βιβλιοθήκη, τόμ. Α‘).  

Εὐστρατιάδη-Σπυρίδωνος, Κατάλογος  

Εὐστρατιάδη Σ. - Σπυρίδωνος Λαυριώτου, Κατάλογος τῶν κωδίκων τῆς Μεγίστης 

Λαύρας (τοῦ Ἁγίου Ὅρους), Paris 1925. 
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Hoeg, Contacarium          

Hoeg C., Contacarium Ashburnhamense, ΜΜΒ, Principale 4, Copenhague 1956 (codex  

bibl. Laurentianae Ashburnhamense 64, phototypice depictus).   

Jakobson, Fragmenta I, II         

Jakobson R., Fragmenta Hiliandarica Palaeoslavica I: Sticherarium, II: Hirmologium,  

MMB, Principale 5, Copenhague 1957 (codex monasterii Chiliandarici 307-308, 

phototypice depictus). 

Θεοδώρου, Μορφωτικὴ ἀξία  

Θεοδώρου Εὐ., Ἡ μορφωτικὴ ἀξία τοῦ ἰσχύοντος Τριωδίου, ἐν Ἀθήναις 1986. 

Ἰωαννίδη Χρ., Πεντηκοστή  

Ἰωαννίδη Χρ., Οἱ ὕμνοι τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς στήν βυζαντινή καί 

μεταβυζαντινή   μελοποιΐα, διδακτορική   διατριβή   στό   Τμῆμα   Ποιμαντικῆς  

καί Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ, Θεσ/νίκη 2015.  

Καρᾶ, Μέθοδος 

Καρᾶ Σ., Μέθοδος τῆς Ἑλληνικῆς μουσικῆς, τόμ. Α‘, Ἀθῆναι 1985. 

Καρά, Γένη 

Καρᾶ Σ., Γένη καὶ Διαστήματα εἰς τὴν Βυζαντινὴν μουσικήν, Ἀθῆναι 1970. 

Καρᾶ, Παλαιογραφική ἔρευνα 

Καρᾶ Σ., Ἡ Βυζαντινὴ μουσικὴ παλαιογραφικὴ ἔρευνα ἐν Ἑλλάδι, Ἀθῆναι 1976. 

Καρᾶ, Μεταγραφή 

Καρᾶ Σ., «Ἡ ὀρθὴ ἑρμηνεία καὶ μεταγραφὴ τῶν Βυζαντινῶν μουσικῶν 

χειρογράφων», στὸ Πεπραγμένα τοῦ Θ’ Διεθνοῦς Βυζαντινολογικοῦ 

Συνεδρίου, Θεσ/νίκη 12-19/4/1953, τόμ. Β‘, Ἀθῆναι 1956. 

Καρᾶ, Σημειογραφία 

Καρᾶ Σ., Ἡ Βυζαντινὴ μουσικὴ σημειογραφία, Ἀθῆναι 1933. 

Καρᾶ, Κουκουζέλης 

Καρᾶ Σ., Ἰωάννης μαῒστωρ ὁ Κουκουζέλης καὶ ἡ ἐποχή του, Ἀθήνα 1992. 

Καρακατσάνη, Ποταμηΐς 

Καρακατσάνη Χ., Βυζαντινὴ Ποταμηΐς, τόμ. Α’, Θεωρητικὸν Ἀποστόλου Κώνστα 

τοῦ Χίου, κῶδιξ 1867 τοῦ 1820 Ε.Β.Ε., Ἀθῆναι 1995. 

Κομίνη, Πατμιακὴ  Βιβλιοθήκη  

Κομίνη Ἀθ., Πατμιακὴ  Βιβλιοθήκη, ἤτοι  Νέος  κατάλογος  τῶν  χειρογράφων   

κωδίκων τῆς Ἱ. Μ. Ἀγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου Πάτμου, τόμ. Α‘ κώδικες 1-101, 

Ἀθῆναι 1988. 

Κορακίδη, Ὑμνογραφία 
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Κορακίδη Ἄ., Βυζαντινὴ  Ὑμνογραφία, τόμ. Α‘, Ὑμνογραφία  καὶ  Ρητορική, ὁ 

τονικὸς ρυθμὸς καὶ τὰ στολίδια τοῦ ἔντεχνου λόγου, Ἀθήνα 2006 καὶ τόμ. Β‘, 

Λεξικὸ τῶν Ὑμνολογικῶν καὶ λειτουργικῶν ὅρων τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας 

(Ἐρευνητικὴ ἀνάπτυξη), Ἀθήνα 2006. 

Κώνστα, Τέχνολογία 

Κώνστα Ἀποστόλου, «Μουσικὴ  Τέχνη  καὶ  Τεχνολογία  τῆς  κοινῆς   

παραδόσεως», στὸ Στάθη, Ἐξήγησις, σσ. 27-81 καὶ Καρακατσάνη, Ποταμηΐς. 

Λάμπρου, Κατάλογοι   

Λάμπρου Σ., Κατάλογοι  τῶν  ἐν ταῖς  Βιβλιοθήκαις τοῦ Ἁγίου Ὅρους ἑλληνικῶν 

κωδίκων, τόμ. Α’ (1890) καὶ τόμ. Β’ (1895), ἐν Καταβριγία τῆς Ἀγγλίας. 

Μakris, “Adjustments” 

Μakris Eu., “Adjustments of Modality in Postbyzantine Heirmologion”, στο: Gerda 

Wolfram, Tradition and Innovation in Late- and Postbyzantine Liturgical Chant. 

Acta of the Congress held at Hernen Castle, the Netherlands, in April 2005, Peeters, 

Leuven 2008, σσ. 37-63. 

Mateos, Typicon I, II          

Mateos J., Le typicon de la Grande Eglise, MS Sainte-Croix no 40 (Xe siècle), tome I-II, 

OCA 165-166, Rome 1962-63.       

Μηλιαρᾶ, Ἐπισκόπησις  

Μηλιαρᾶ Κ. (Ἀρχιμανδρίτου), «Ἱστορική ἐπισκόπησις τοῦ Τριῳδίου, τό σχέδιον 

καί ὁ καταρτισμός αὐτοῦ», ΝΣ 29 (1934), σσ. 179-183, 345-346, 452-454 (44 κ. 

ἑξ.)  

Μηλιαρᾶ, Κανονάριον         

Μηλιαρᾶ Κ. (ἀρχιμανδρίτου), «Ἀρχαῖον Τυπικόν τῆς Ἑκκλησίας τῶν Ἱερο-
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Χρυσάφου, «Περὶ τῶν ἐνθεωρουμένων» 

Χρυσάφου Μανουήλ, «Περὶ  τῶν  ἐνθεωρουμένων  τῇ  ψαλτικῇ τέχνῃ καὶ ὧν φρο- 

νοῦσι κακῶς  τινὲς  περὶ  αὐτῶν», Φόρμιγξ, περίοδος  Α’ ἔτος Β’, ἀριθμὸς 4  

καὶ ἑξῆς, Ἀθῆναι 1903 καὶ στὸ  L. Tardo, L’antica melurgia byzantina, 

Grottaferrata 1938, σσ. 235-243 καὶ Βαμβουδάκη, Συμβολὴ. 

Ψάχου, Παρασημαντικὴ 

Ψάχου Κ., Ἡ παρασημαντικὴ τῆς Βυζαντινῆς μουσικῆς, Ἀθήνα 1917. 

Ψάχου, Σύστημα         

Ψάχου Κ., Τὸ  ὀκτάηχον  σύστημα  τῆς  Βυζαντινῆς μουσικῆς, Νεάπολις 1980.
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   ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
Η ΜΕΛΟΠΟΙΪΑ ΤΩΝ ΙΔΙΟΜΕΛΩΝ 

ΤΗΣ Α’ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 
 

Εἰσαγωγικά 

Ἡ Ὑμνογραφία τῆς Α’ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, ἡ ὁποῖα περιέχεται στό 

βιβλίο τοῦ Τριῳδίου1, ἔχει χαρακτήρα θριαμβευτικὸ καὶ ἀντλεῖ τὰ θέματά της 

κυρίως ἀπό τὴν ἑορτὴ τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ ἀρκετὰ ὅμως λείψανα ἀπό τό 

παλαιότερο θέμα τῆς Κυριακῆς, τό ὁποῖο αφορούσε τήν μνήμη των Προφητῶν2. 

Ἡ ἀκολουθία της περιλαμβάνει ὕμνους ὅλων των εἰδῶν, οἱ ὁποῖοι ταξινομοῦνται 

μέ βάση τήν διάκριση  τῶν μονόστροφων τροπαρίων τοῦ χριστιανικοῦ 

ὑμνογραφικοῦ λόγου σέ Ἰδιόμελα καί Προσόμοια καί τήν ὕπαρξη τῶν δύο 

πολύστροφων ὑμνο-γραφικῶν εἰδῶν τοῦ Κοντακίου καί τοῦ Κανόνα3. Ἀπό αὐτά 

ἡ κάθ΄ ἑαυτό ἐκκλη-σιαστική μελοποιητική δραστηριότητα ἀφορᾶ κυρίως τά 

Ἰδιόμελα4, καθώς καί τά Προοίμια καί τούς Εἱρμούς τῶν δύο πολύστροφων 

ποιητικῶν εἰδῶν5, σέ ἀντίθεση μέ τά ὑπόλοιπα ποῦ μελίζονται σύμφωνα μέ τήν 

προσομοιακή τεχνική6.  

Εἰδικότερα, ἡ ἔντυπη ὑμνογραφία τῆς Α’ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν 

παρουσιάζεται σχετικά φτωχή ὡς πρός τά περιεχόμενα σέ αὐτήν Ἰδιόμελα, 

καθώς μέσα στήν ἀκολουθία της ἀπαντοῦμε μόνο πέντε, ἀπό τά ὁποία τά 

τέσσερα εἶναι Δοξαστικά7 καὶ τὸ πρῶτο Ἰδιόμελο τῶν Ἀποστίχων τοῦ 

Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ8. Ὡς πρὸς τὴν μετρική τους ἐξ΄ ἀρχῆς πρέπει νὰ 

εἰπωθεῖ ὅτι παρὰ τὴν ἐσωτερικὴ αἴσθηση τοῦ ρυθμοῦ ποὺ τὰ διακρίνει, δὲν ἔχουν 

συντεθεῖ πάνω σὲ συγκεκριμένα ποιητικὰ μέτρα καὶ ὅτι τείνουν περισσότερο 

πρὸς τὸ πεζὸ λόγο9. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὑπάρχει μεγαλύτερη ἐλευθερία στὴν 

ἀνάπτυξη τοῦ μέλους καὶ μεγαλύτερα περιθώρια δημιουργικότητας ἀπ΄ τοὺς 

μελοποιούς, ἀφοῦ δὲν περιορίζονται ἀπὸ αὐστηρὰ προκαθορισμένα μετρικὰ καὶ 

μελωδικὰ σχήματα.  

 
 1  Βλ. Τριῴδιον, σσ. 133-144. 
2 Φουντούλη, Λογικὴ Λατρεία, σ. 34, Θ.Η.Ε., τόμ. Θ’, σ. 957 καὶ Θεοδώρου, Μορφωτικὴ 

ἀξία, σ. 29. 
3 Γιά τίς ἀπαραίτητες αὐτές μεθοδολογικές διακρίσεις, βλ. Στάθη, Προσδιορισμός, σσ. 

56-57.  
4 Βλ. Δεττοράκη, Ὑμνογραφία, σ. 91 καί Ἀντωνίου, Μορφολογία, σ. 159. 
5 Βλ. Δεττοράκη, Φιλολογία Β’, σσ. 132-140 καί Ἀντωνίου, Εἱρμολόγιον, σσ. 54-60 

ἀντίστοιχα. 
6 Βλ. Δεττοράκη, Ὑμνογραφία, σ. 90. 
7 Βλ. Τριῴδιον, σσ. 134, 139. 
8 Ὄπ.π., σ. 152. 
9 Δεττοράκη, Ὑμνογραφία, σ. 91. 
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Παρά τήν ἄρρηκτη σύζευξη τοῦ μέλους μέ τό ὑμνογραφικό του κείμενο, ἡ 

ἀναφορά μας θά ἐπικεντρωθεῖ στήν θεώρηση τῶν πέντε Ἰδιομέλων καί τῶν 

Καλοφωνικων μελῶν τῆς Α’ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν ἀπό ἄποψη καθαρά 

μουσική. Μέ τόν ὅρο «Μελοποιΐα» νοεῖται ἡ τέχνη τῆς μουσικῆς σύνθεσης 

ἐκκλησιαστικῶν μελῶν10, ἡ ὁποῖα συγκροτεῖται σύμφωνα μέ τούς κανόνες καί 

τήν ἰδιαίτερη μελική μεταχείριση πού ἀπαιτεῖ τό καθένα ἀπό τά τρία Γένη 

Μελοποιΐας τῆς Ψαλτικῆς τέχνης καί τά ἐπιμέρους Εἶδη τῆς ψαλμωδίας11.  Παρά 

τήν άρρηκτη σύζευξη του μελους με το υμνογραφικό του κείμένο, η αναφορά 

μας θα επικεντρωθεί στην θεώρηση τῶν πέντε Ἰδιομέλων καὶ τῶν καλοφωνικῶν 

μελῶν τῆς Α’ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν ἀπὸ ἄποψη καθαρὰ μουσική12. Στόχος 

δηλαδὴ τῆς μελέτης εἶναι ἡ μορφολογικὴ τους ἀνάλυση, «ἀνάλυση δηλαδὴ ποὺ 

ἀφορᾶ στὴν δομὴ τῶν συνθέσεων αὐτῶν καὶ τὰ μέρη τὰ ὁποῖα ἀπαρτίζουν 

αὐτές»13. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ ἀσφαλέστερος δρόμος γιὰ τὴν ἀντικειμενικὴ 

κατανόηση καὶ τελικὴ ἀξιολόγηση καί αἰσθητική ἀποτίμηση τῶν μουσικῶν 

ἔργων τῆς τέχνης.  

Ξεκινώντας λοιπὸν ἀπό τὰ Ἰδιόμελα τῆς ἐορτῆς, ἡ γενικότερη ἐποπτεία τοῦ 

μέλους τους ἔγινε μέσα ἀπό ἕνα εὐρύ φάσμα πηγαίου ὑλικοῦ, μέ βάση τήν 

ἐξέλιξη τῆς Μελοποιΐας καί τήν εἰδικότερη περιοδολόγηση τοῦ Στιχηραρικοῦ 

μέλους14. Στόν παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται μία σειρά κωδίκων πού 

ἐκπροσωποῦν τήν παράδοση τοῦ Στιχηραρικοῦ μέλους στήν διαχρονικότητά του: 

 
10 Γιά τό μεῖζον θέμα τῆς Μελοποιΐας καί τοῦ τρόπου «μελίζειν τάς μελῳδίας», βλ. 

Χρυσάνθου, Θεωρητικόν, σσ. 174-192. Γιά τήν Καλοφωνική Μελοποιΐα τοῦ Παπαδικοῦ 

Γένους, βλ. ἐπίσης Μανουήλ Χρυσάφη, «Περί τῶν ἐνθεωρουμένων» στό  Βαμβουδάκη, 

Συμβολή, σσ. 40-42, Tardo, Melurgia, σσ. 242-243 καί Conomos, Treatise, σσ. 112-115. 

Ἑρμηνευτική ἀπόδοση καί σύντομος σχολιασμός τῆς παραπάνω περί Μελοποιΐας 

διδαχῆς τοῦ Χρυσάφη περιέχεται στό Στάθη, Προσδιορισμός, σσ. 61-64.  
11 Τά τρία Γένη Μελοποιΐας καί οἱ ἐντός αὐτῶν ἐπιμέρους κλάδοι ἔχουν ὁρισθεῖ 

ἐπακριβῶς ἀπό τόν καθηγητή Γρ. Στάθη, βλ. Στάθη, Ἀναγραμματισμοί, σσ. 37-47 καί 

ΠΔΣΜΨ, σσ. 55-70. 
12 Ἐκτός ἀπό τά Ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς, τά ὁποία ἀποτελοῦν τό κύριο ποιητικό ὑλικό 

τῆς μελοποιητικῆς παραγωγῆς ποῦ ἀφορᾶ τήν Α’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἔχουν 

ἐντοπισθεῖ σέ παλαιοβυζαντινή καί μεσοβυζαντινή σημειογραφία μελοποιήσεις τοῦ 

Προοιμίου καί του Α’ Οἴκου τοῦ Κοντακίου, οἱ ὁποῖες περιέχονται στούς κώδικες 

Ashburn-hamense 64  φφ. 100-101β, Σινᾶ 1262 φφ. 53α-56 καί 1280 φφ. 157α-159α, 

Καστοριᾶς 8 φ. 58β (μόνο τό Προοίμιo) καί στό Uspenskij 9 φφ. 121β-122β (ἔκδ. Bugge, 

Contacarium). Ἀφετέρου οἱ Εἱρμοί τῶν δύο Κανόνων τῆς ἑορτῆς, οἱ ὁποῖοι δέν ἀφοροῦν τό 

κύριο σῶμα τῆς ὑμνογρα-φίας της, περιλαμβάνονται μελοποιημένο σέ σύντομο μέλος 

στό Πέτρου Βυζαντίου, Εἱρμολόγιον Σύντομον, σσ. 70-90, 101-114 καί σέ ἀργό μέλος στό 

Πέτρου Πελοποννησίου, Εἱρμολόγιον Καταβασιῶν, σσ. 78-82, 97-102. Τέλος μελοποιημένο 

περιέχεται καί τό Ἀλληλουάριο τῆς ἑορτῆς (Ψαλμοί 98, 6-7), στούς κώδικες 

Ashburnhamense 64 φφ. 220β-221α σέ ἦχο Δ’ καί ΕΒΕ 2458 φ. 153β, βλ. Ρήγα, Τυπικόν, σ. 

776 καί Τριῴδιον, σ. 140. 
13 Στάθη, Ἀναγραμματισμοὶ, σ. 150. 
14 Βλ. Σαλτερῆ, Στιχηράριο, σσ. 595-96. Επίσης στό Ιωαννίδη, Πεντηκοστή, σσ. 180-184 

περιέχεται μία συμπυκνωμένη καί περιεκτική περιγραφή τῆς ἐξελικτικῆς πορείας  τοῦ 

στιχηραρικοῦ μέλους μέ βάση τήν τρέχουσα βιβλιογραφία.   
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Κώδικας Χρονολογία Ἰδιόμελα ἑορτῆς (φφ) Παρατηρήσεις 

Παλαιοβυζαντινά στιχηράρια 

Μ. Λαύρας Γ12 Ι’ αἰ. 2α-2β Πρώιμη Ἅγιορειτική σημειογραφία 

Βατοπεδίου 1488 ΙΑ’ αἰ. 25β-27β Ἅγιορειτική-Αγιοπολιτική, βλ. ἔκδ. Folieri-Strunk, Triodium II 

Σινᾶ 1241 ΙΒ’ αι. 123β-124α Ἅγιοπολιτική σημειογραφία 

Σινᾶ 1242 ΙΑ’ αἰ. 18β-20β Πρώιμη Ἅγιοπολιτική σημειογραφία 

Vindobonensis gr. 136 ΙΒ’ αἰ. 184α-185α Ἅγιοπολιτική, βλ. ἔκδ., Wolfram, Vindobonense 

Στιχηράρια «κοινής παράδοσης» 

Σινᾶ 1218 ἔτ. 1177 169α-170α Τό ἀρχαιότερο σέ μεσοβυζαντινή σημειογραφία 

Βατοπεδίου 1499 ἔτ. 1292 243β-245α Λαμπρός καί εὐανάγνωστος κώδικας 

ΕΒΕ 883 ΙΒ αἰ. (ή τέλη ΙΓ’ 226β-227α Σπουδαῖος λόγῳ τῆς πληρότητας καί ἀκρίβειάς του 

ΕΒΕ 884 ἔτ. 1340/41 καταχωροῦνται Καταγράφει τό μέλος τοῦ Ἰ. Κουκουζέλη 

Ambrosianus 139 sup. ἔτ. 1341 193α-194α Κουκουζέλεια παράδοση, βλ. ἔκδ. Perria, Ambrosianum 

Vindobonensis th. gr. 181 ἔτ. 1217 ή 1221 καταχωροῦνται Βλ. ἔκδ. Hoeg, Vindobonensis 

Κουτλουμουσίου 452 ΙΣΤ’ αἰ. 242β-244α Παρόμοιο δεῖγμα μέ  Ἰβηρων  950 

Ἰβήρων 950 ΙΕ’ αἰ. τέλη 96α-97β, 253β-255β Ἀντιπροσωπευτικό δεῖγμα καταγραφῆς νέων στοιχείων 

Ιβηρων 954 ἔτ. 1539 92v, 198v-199v Ἀντιπροσωπευτικός τάσεων α’ μισοῦ ΙΣΤ’ αἰ. 

Καλλωπισμένα Στιχηράρια 

Kαρακάλου 229 ΙΖ’ αἰ. (μέσα) 39β-41β Ἀνώνυμος καλλωπισμός α’ μισοῦ ΙΖ’ αἰ. 

Ἰβήρων 965 ΙΗ’ αἰ. 201-202, 596-599 Μέλος Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν 

Ἰβήρων 980 ΙΖ’ αἰ. (β’ μισό) 35α-37α Αυτόγραφο καί μέλος Κοσμᾶ Μακεδόνα 

Ἰβήρων 990 ἔτ. 1715 153r-155v Μέλος Χρυσάφη τοῦ Νέου 

Ἰβήρων 992 ἔτ. 1678 43v-44r, 163r-165r Μέλος Χρυσάφη τοῦ Νέου, γραφέας Μπαλάσιος ιερεύς 

Ξηροποτάμου 290 ΙΗ’ αἰ. (μέσα) 29v-32r. Μέλος Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν 

Λειμώνος 230 ΙΗ’ αἰ. (ἀρχές) 146r-147r Μέλος Χρυσάφη τοῦ Νέου 

Σινᾶ 1546 ΙΖ’  αἰ. 27β-32β Μέλος Δημητρίου Νταμία 

Σινᾶ 1557 ἔτ. 1658 78β-92β Μέλος Δημητρίου Νταμία 

Βατοπεδίου 1254 ΙΗ’ αἰ. 195β-197α Δοξαστάριο μέλος Ἰακώβου Πρωτοψάλτου 
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Άπό τήν παραπάνω ἐκτενή λίστα τῶν Στιχηραρίων ὅλων τῶν περιόδων ἡ 

διαχρονική προσέγγιση τοῦ μέλους τῶν Ἰδιομέλων τῆς ἐορτῆς θὰ γίνει μὲ βάση 

τὶς τρεῖς κυριώτερες μελοποιήσεις τους: τοῦ Παλαιοῦ Στιχηραρίου15, τὸ ὁποῖο 

φέρεται ὡς ἀνώνυμο16  καὶ τῶν δύο μεταβυζαντινῶν καλλωπισμένων 

Στιχηραρίων, τοῦ Χρυσάφη τοῦ Νέου17  (ἀκμὴ 1650-1685) καὶ τοῦ Γερμανοῦ Νέων 

Πατρῶν18  (ἀκμὴ 1660-1685). Ὅσον ἀφορὰ τὴν πρώτη μελοποίηση, ἡ ὁποῖα ἔλαβε 

χώρα πρὶν τὴν Ἅλωση τοῦ 1453, ὁ τελευταῖος ποὺ μελοποίησε καὶ ὁλοκλήρωσε τὸ 

παλαιὸ αὐτὸ Βυζαντινὸ Στιχηράριο εἶναι ὁ Μανουὴλ Δούκας ὁ Χρυσάφης (ἀκμὴ 

περίπου 1440-1465)19. Αὐτοῦ του μελοποιοῦ τὴν παράδοση ἀποτυπώνουν οἱ 

κώδικες μὲ βάση τοὺς ὁποίους θὰ γίνει παρακάτω ἡ παράθεση τοῦ παλαιοῦ 

βυζαντινοῦ μέλους τῆς «κοινῆς παράδοσης» τῶν Ἰδιομέλων σὲ παραλληλισμὸ μὲ 

τὶς δύο ἐπώνυμες μεταγενέστερες μελοποιήσεις. Οἱ κώδικες λοιπὸν αὐτοὶ εἶναι:  

- Γιὰ τὸ Παλαιὸ Στιχηράριο ὁ κώδικας Ἰβήρων 954 φφ. 92β, 198β-199α, 

- Γιὰ τὸ Στιχηράριο τοῦ Παναγιώτη Χρυσάφη ὁ Ἰβήρων 992 φφ. 43β-44α, 163α-

165α καὶ   

- Γιὰ τὸ Στιχηράριο τοῦ Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν ὁ Ἰβήρων 965 φφ 201-202, 

596-599. 

Ὅλοι οἱ παραπάνω κώδικες εἶναι γραμμένοι στὴν Μέση πλήρη βυζαντινὴ 

συνοπτικὴ (δήλ. στενογραφικὴ) σημειογραφία20. Ἡ «ἐξήγησή»21  τους στὴν νέα 

ἀναλυτικὴ σημειογραφία ἔχει γίνει ἀπ΄ τὸν Χουρμούζιο τὸν Χαρτοφύλακα (περί-

που 1770-1840)22  καὶ περιέχεται στοὺς κώδικες ΕΒΕ-ΜΠΤ 708 (φφ. 258α-259α), 715 

(φφ. 49α-53α), 747 (60β-61β), 749 (φφ 85α-91β), 762 (φ. 66β-67α) καὶ 764 (φφ. 97α-

104β) οἱ ὁποῖοι καταγράφουν τὶς ἐξηγήσεις τῶν Ἰδιομέλων τοῦ Τριωδίου τῶν 

τριῶν προαναφερθέντων Στιχηραρίων. Ἐπίσης θὰ παρατεθεῖ καὶ ἡ ἐξήγηση τοῦ 

Νικολάου Δοχειαρίτη23, ὁ ὁποῖος ἀπέδωσε στὴν νέα παρασημαντικὴ ὁλόκληρο τὸ 

Στιχηράριο τοῦ Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν. 

Κατὰ τὴν ἐξέταση τῶν Ἰδιομέλων τῆς ἑορτῆς θὰ προηγηθεῖ ἡ παράθεση τῶν 

μουσικῶν κειμένων τῶν τριῶν ἐπιμέρους μελοποιήσεων καὶ τῶν ἐξηγήσεων τους 

 
15 Μελοποίηση Α’ ἤ μόνο Α’ ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἑξῆς.   
16 Ἀντωνίου, Μορφολογία, σ. 233.  
17  Μελοποίηση Β’ ἢ μόνο Β’ ἀπὸ ἐδῶ καὶ στὸ ἑξῆς. Γιὰ τὸν Παναγιώτη Χρυσάφη τὸν 

Νέο, βλ. Χατζηγιακουμῆ, Χειρόγραφα σσ. 33-35, 130-131, 138-140, τοῦ ἰδίου, Χειρόγραφα 

Τουρκοκρατίας, σσ. 404-411 καὶ Στάθη, Μελουργοί, σσ. 7-16. 
18  Μελοποίηση Γ’ ἢ μόνο Γ’ ἀπὸ εδῶ καὶ στὸ ἑξῆς. Γιὰ τὸν Γερμανὸ βλ. Στάθη, 

Μελουργοί, σσ. 33-41 καὶ Χατζηγιακουμῆ, Χειρόγραφα, σσ. 34-35. 
19  Χατζηγιακουμῆ, Χειρόγραφα, σ. 25. Πρὶν ἀπό τὸν Χρυσάφη εἶχε προηγηθεῖ ὁ 

καλλωπισμὸς τοῦ Στιχηραρίου ἀπό τὸν Ἰωάννη Κουκουζέλη (ἀρχές ΙΔ’ αί.), βλ. π. σ. 33. 
20  Βλ. Ψάχου, Παρασημαντική, σ. 65 καὶ Στάθη, Ἀνάλυση, σ. 541. 
21 Γιὰ τον ὄρο «ἑξήγηση» βλ.  Στάθη, Ἐξήγηση, σσ. 99-102. 
22 Γιὰ τὸν Χουρμούζιο, βλ. Χατζηγιακουμῆ, Χειρόγραφα, σσ. 57-59. 
23 Βλ. στόν κώδικα Δοχειαρίου 327, φφ. 230β-237α. Γιὰ τόν Νικόλαο Δοχειαρίτη, βλ. 

τήν διδακτορική διατριβή τοῦ Στρουμπάκη, Νικόλαος. 
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καὶ κατόπιν θ΄ ἀκολουθήσει ἡ ἀνάλυση τῶν ἐπιμέρους δομικῶν στοιχείων ἀπ΄ τὰ 

ὁποία ἀπαρτίζονται. Ἡ πορεία τῆς ἀνάλυσης αὐτῆς βασίζεται στὴν ἀντίστοιχη 

ἀνάλυση τοῦ Στιχηροῦ «Τὸν ἥλιον κρύψαντα» σὲ μελοποίηση τοῦ Γερμανοῦ 

Νέων Πατρῶν ἀπό μέρους τοῦ καθηγητή Γρηγορίου Στάθη24, μὲ κάποιες 

ἐπιπλέον συμπληρώσεις οἱ ὁποῖες ἀποδείχτηκαν ἀναγκαῖες, λόγω τῆς μεθόδου 

τῆς παράλληλης ἐξέτασης καὶ παράθεσης περισσότερων τῆς μίας μελοποιήσεων 

ποὺ ἀκολουθήθηκε. Πιὸ συγκεκριμένα θὰ περιλαμβάνει τὰ παρακάτω:  

- Ἀρχικὰ ἕναν πίνακα στὸν ὁποῖο θὰ παρατίθενται σὲ παράλληλη ἐξέταση 

τὰ μελικὰ τόξα τῶν τριῶν μελοποιήσεων (τὰ ὁποία σχεδὸν πάντα 

συμπίπτουν μὲ τὰ κῶλα τοῦ ποιητικοῦ κειμένου) κυρίως ὡς πρὸς τὸν ἦχο ποὺ 

ἀκολουθεῖ ἡ πορεία τοῦ μέλους, τίς καταλήξεις τους, τὶς μαρτυρίες μὲ τὶς 

ὁποῖες παρασημαίνονται αὐτὲς, καθὼς καὶ τὴν ὕπαρξη φθορῶν. Μὲ τὸν 

τρόπο αὐτὸν θὰ καταδειχθεῖ καὶ ὁ βαθμὸς τῆς καλλωπιστικῆς  ἐπεξεργασίας 

τῶν δύο μεταγενέστερων μελοποιῶν σὲ σχέση μὲ τὴν παραδεδομένη 

βυζαντινὴ μελοποίηση. Ὁ «καινοφανὴς καλλωπισμὸς» τοῦ Στιχηραρίου 

ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπολοίπων Γενῶν μελοποιΐας ἀποτελεῖ φαινόμενο τοῦ ΙΖ’ καὶ 

ΙΗ’ αἰώνα25 καὶ σημαίνει τὴν  διάνθιση, τὸν διαπλατυσμὸ καὶ τὸν στολισμὸ 

τῆς παλαιότερης μελουργικῆς δημιουργίας26, συνεπῶς τὴ δημιουργικὴ 

μεταχείριση τῆς παράδοσης καὶ ὄχι ἕνα εἶδος παραφθορᾶς ἢ παραφόρτωμὰ 

της27. Ἔτσι παρατηροῦμε μελικοὺς πλατυσμοὺς καὶ μελισματικότερη 

ἀνάπτυξη κυρίως σὲ λέξεις πρωτεύουσες ἢ στὴν περίπτωση ποὺ ὁ μελοποιὸς 

ἐπιδιώκει νὰ τονίσει ἐμφατικὰ τὸ νόημα μίας φράσης ἢ μεμονωμένης λέξης. 

Ἡ εὕρεση λοιπὸν καὶ ἐπισήμανση τῶν «νεοφανῶν μελλιτορυττόφθογγων 

θέσεων»28 εἶναι ὁ κύριος στόχος τῆς παράλληλης παράθεσης τῶν 

διαφορετικῶν μελοποιήσεων στὸν ἐν λόγῳ πίνακα.  

- Θ΄ ἀκολουθεῖ ἡ κυρίως ἀνάλυση τῶν ἐπιμέρους στοιχείων ποὺ ἀπαρτίζουν 

τὸ Ἰδιόμελο, ὅπως ἡ παράθεση τῶν καταληκτικῶν καὶ μὴ θέσεων29, τῶν 

Μεγάλων ὑποστάσεων  καὶ ἡ χρήση αὐτῶν μέσα στὶς ἐπιμέρους θέσεις ἢ τὶς 

ὑπόλοιπες ἑνώσεις σημαδίων30. Ἀκόμη ἡ ἐξέταση τῆς ἐνέργειας τῶν φθορῶν 

ποὺ ἐνδεχομένως ὑπάρχουν γιὰ τὶς μεταβολὲς τοῦ γένους ἢ τοῦ συστήματος 

μὲ τὸ ὁποῖο βαίνει τὸ μέλος καί, τέλος καὶ ἴσως τὸ σημαντικότερο, ἡ 

 
24 Βλ. Στάθη, Ἀνάλυση, σσ. 553-587. 
25 Στάθη, Ἀναγραμματισμοί, σσ. 52-53. 
26  Ἀντωνίου, Τὸ Εἱρμολόγιον, σ. 272. 
27 Στάθη, Ἀναγραμματισμοί, σ. 52, ὑποσμ. 16 καὶ Μελουργοί, σ. 38. 
28 Ἡ φράση αὐτὴ ἀποτελεῖ αὐτούσια διατύπωση τοῦ Χρυσάφη τοῦ Νέου στὸ 

Πρωτόγραφο τοῦ Στιχηραρίου του στόν κώδικα τῆς τῆς Νέας Συλλογῆς τῆς 

Πατριαρχικῆς Βιβλιοθήκης Ἱεροσολύμων μέ ἀρ. 4 τοῦ ἔτους 1655, βλ. Παπαδοπούλου-

Κεραμέως, Ἱεροσολυμητική Βιβλιοθήκη, σσ. 325-27. Ἐπίσης βλ. καὶ Χατζηγιακουμῆ, 

Χειρόγραφα, σσ. 34-35.   
29 Βλ. καὶ  Ἀντωνίου, Εἱρμολόγιον, σ. 271. 
30 Βλ. Στάθη, Ἐξήγηση, σσ. 102-105.  
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αἰσθητικὴ ἀξιολόγηση τῶν παραπάνω, καθὼς καὶ τῶν ὑπολοίπων στοιχείων 

ποὺ χρησιμοποιοῦνται κατὰ τὴ διαδικασία τῆς σύνθεσης31. 

- Ἐπίσης στὸ Παράρτημα ἐκτίθενται καὶ ἡ «κατὰ συντομώτερον τρόπον»32 

τελευταία ἀργὴ «μετὰ καλλωπισμοῦ» μελοποίηση τοὺς ἀπό τὸν Ἰάκωβο τὸν 

Πελοποννήσιο καὶ Πρωτοψάλτη τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας (+1800)33, καθὼς 

καὶ τὸ νέο συντομότερο μέλος τοῦ Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου (+1778)34, γιὰ 

νὰ δοθεῖ ἡ πλήρης εἰκόνα τῆς μελουργικῆς πορείας τῶν Ἰδιομέλων αὐτῶν,  

μέ δεδομένο ὅτι ἡ ἀνάλυση ποῦ θά ἀκολουθήσει περιλαμβάνει μόνο τήν 

παλαιότερη μελοποιητική παράδοση35. 

Ἐκτὸς ἀπ΄ τὸ στιχηραρικὸ τοὺς μέλος θὰ ἐκτεθεῖ, ὄπως εἰπώθηκε36, στό 

δεύτερο μέρος τῆς ἐργασίας αὐτῆς καὶ ἡ καλοφωνικὴ μελοποίηση τῶν δύο 

Δοξαστικῶν τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς, ἡ ὁποία ἐπιτυγχάνεται διὰ τῆς 

εἰσαγωγῆς ἠχημάτων, τοῦ ἀναγραμματισμοῦ καὶ ἀναποδισμοῦ λέξεων τοῦ 

κειμένου καὶ τέλος, διαμέσου αὐτοῦ καθ΄  ἑαυτοῦ τοῦ καλοφωνικοῦ 

ἐπιτηδευμένου μέλους τους37. Τὸ πρῶτο εἶναι ποίημα «τοῦ Πατζάδος, 

ἐκαλλωπίσθη παρὰ Μανουὴλ τοῦ Χρυσάφη» σὲ ἦχο Β’38 καὶ τὸ δεύτερο «παρὰ 

τοῦ Μανούηλ τοῦ Χρυσάφη» στὸν ἴδιο ἦχο39. Σύνθεμα τοῦ παλαιοῦ Χρυσάφη 

εἶναι καὶ τὸ μάθημα «Ἐποφειλομένη πρὸς Θεὸν ἐτήσιος εὐχαριστία» σὲ ἦχο 

πλ.Δ’40, ἐνῶ σὲ ἦχο Ἅγια ἔχει μελοποιηθεῖ καλοφωνικὰ καὶ τὸ τρίτο τροπάριο τῆς 

Θ’ Ὠδῆς τοῦ πρώτου Κανόνα τῆς ἐορτής41 ἀπό τὸν Χρυσάφη τὸν Νέο. Στὸν ἴδιο 

ἦχο ἔχει συντεθεῖ ἐπίσης καὶ τὸ πρῶτο τροπάριο τοῦ ἴδιου Κανόνα ἀπ΄ τὸν 

μεγάλο μεταβυζαντινὸ μελουργὸ Πέτρο τὸν Μπερεκέτη (ἀκμὴ περίπου 1680-

1710)42.Ἐξηγημένες μας παραδίνονται μόνο ἡ πρώτη καὶ ἡ προτελευταία 

 
31 Βλ. καί Στάθη, Ἀνάλυση, σ. 564. 
32 Βλ. Στάθη, Ἀναγραμματισμοί, σ. 57, ὑποσμ. 2.   
33 Γιὰ τὸν Ἰάκωβο τὸν Πρωτοψάλτη, βλ. Χατζηγιακουμῆ, Χειρόγραφα, σ. 49 καί 

Στάθη, «Ἰάκωβος Πρωτοψάλτης ὁ Βυζάντιος», ΕΕΘΣΠΑ 32 (1997), σσ. 317-334.   
34 Γιὰ τὸ νέο στιχηραρικὸ μέλος, τὸ ὁποῖο καὶ ἐπιβλήθηκε τοῦ παλαιοῦ ἕως καὶ 

σήμερα, βλ. ΠΔΣΜΨ, σσ. 67-68 καί τήν διδακτορική διατρίβη τοῦ Βασιλείου, Νέο Στι-

χηραρικό Εἶδος. Γία τον Πέτρο Πελοποννήσιο, βλ. Χατζηγιακουμῆ, Χειρόγραφα, σσ. 46-47. 
35  Γιά τά μελοποιητικά χαρακτηριστικά τοῦ Δοξασταρίου τοῦ Ἰακώβου Πρωτο-

ψάλτου, βλ. Ἰωαννίδη, Πεντηκοστή, σ. 249. Ἐπίσης γιά τό νέο Στιχηραρικό μέλος ποῦ 

καθιέρωσε ὁ Πέτρος ὁ Πελοποννήσιος στό Βασιλείου, Νέο Στιχηραρικό Εἶδος, σσ. 59-65 

καί 124-127. 
36 Βλ. π., σ. 2. 
37 Στάθη, Ἀναγραμματισμοί, σσ. 66-71, 77 καί Αντωνίου, Μορφολογία, σσ. 231-240. 
38 Ἰβήρων 975, φφ. 357β- 359α, βλ. καί Γρηγορίου 3, φ. 256β  «ποίημα τοῦ Πατζάδος 

ἑκαλλωπίσθη παρά Κουκουζέλη, ἑσυντομεύθη καί ηνώθη καί ἑκαλλωπίσθη παρά 

Μαίστορος Χρυσάφη» καί Σινᾶ 1251, φ. 391β μέ β’ πόδα «Ιδοῦ γάρ ἡ Ἐκκλησία» καί φ. 

392α  «Ἴνα ὅν σεβόμεθα τούτου καί τήν εἰκόνα» σέ ἦχο Νανα.   
39 Ἰβήρων 975, φφ. 359α-360α, βλ. και Ἰβήρων 980 φ. 91α,      
40 Ἰβήρων 1000, φ. 6αβ. 
41 Βλ. Τριῴδιον, σ. 138 καί στόν κώδικα τῆς Μονῆς Λειμῶνος 347, φφ. 21α-24α. 
42 Ἰβήρων 960, φφ 189α-191β. Γιὰ τὸν Πέτρο Μπερεκέτη, βλ. Χατζηγιακουμῆ, Χει-

ρόγραφα, σσ. 36-37, 88, 143-144, Στάθη, Μελουργοί, σσ. 17-21 καὶ  Σύγχηση, σσ. 217-241. 
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σύνθεση ἀπό τὸν Χουρμούζιο τὸν Χαρτοφύλακα43 καὶ τὸν Γρηγόριο 

Πρωτοψάλτη44.  Τέλος, στήν κατηγορία τῶν Καλοφωνικῶν Στιχηρῶν ἀνήκει καί 

ἡ σύνθεση «Εἰ τίς τήν σήν Πανάχραντε..», μελοποιημένη ἀπό τόν Κων/ντίνο 

Φλαγγῆ, ἕναν ἀπό τούς σπουδαιότερους ἐκπροσώπους τῆς Κυπριακή 

Παράδοσης, στον κώδικα Κουτλουμουσίου 427 φ. 144α καί σέ ἦχος Δ’, ἡ ὁποία 

ἔχει ὅλα τά χαρακτηριστικά της καλοφωνίας, σέ πιό περιορισμένη ὅμως ἔκταση  

σέ σχέση  μέ τά προηγούμενα μέλη. Ἀντίστοιχη σύνθεση ποῦ ἀναφέρεται στήν 

τιμητική προσκύνηση τῆς εἰκόνας τῆς Θεοτόκου προέρχεται ἀπό τήν Κρητική 

παράδοση. Συγκεκριμένα ἀπάνταται ἕνα Θεοτοκίο «Θεοτόκε παντάνασσα», τό 

ὁποῖο ψάλλονταν στήν Θεία Λειτουργία κατά τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας 

πιθανότατα στήν θέση τοῦ «Ἀξιον ἐστίν», μελοποιημένο σέ ἦχο Δ’ ἀπό τόν 

Βενέδικτο Επισκοπόπουλο καί Δημήτριο Νταμία45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 ΕΒΕ-ΜΠΤ 733, φφ. 120α-124α. 
44 Πανδέκτη, τόμ. Γ’, σσ. 254-268. Ὁ Γρηγόριος o Πρωτοψάλτης ἐξήγησε στὴ νέα 

σημειογραφία ὁλόκληρη τὴν Νέα Παπαδικὴ σὲ τέσσερις τόμους κατὰ τὸ 1816, ἡ ὁποία 

ἔδωσε καὶ τὸ ὑλικὸ γιὰ τὴν ἔκδοση τῆς τετράτομης Πανδέκτης, βλ. Χατζηγιακουμῆ, 

Χειρόγραφα Τουρκοκρατίας, σ. 285. 
45 Βλ. Γιαννοπούλου, Ἄνθηση, σ. 363, ὑποσμ. 748 καί στούς κώδικες Σινᾶ 1557 φ. 168α 

καί 1563 φ. 193α  ἀντίστοιχα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

Δοξαστικὸ Ἰδιόμελο τῶν Στιχηρῶν «Ἡ χάρις ἐπέλαμψεν» 

                                      Ἦχος Β’ ἀδήλου ποιητοῦ46 

Ἡ χάρις ἐπέλαμψεν τῆς ἀληθείας 

τὰ προτυπούμενα πάλαι σκιωδῶς, 

νῦν ἀναφανδὸν ἐκτετέλεσται. 

ἰδοὺ γὰρ ἡ Ἐκκλησία, τὴν ἔνσωμον εἰκόνα Χριστοῦ, 

ὡς ὑπερκόσμιον κόσμον ἐπαμφιέννυται, 

τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου τὸν τύπον προυπογράφουσα, 

καὶ τὴν Ὀρθόδοξον πίστιν κατέχουσα. 

ἴνα ὅν σεβόμεθα, τούτου καὶ τὴν εἰκόνα 

διακρατοῦντες μὴ πλανώμεθα. 

Ἐνδυσάσθωσαν αἰσχύνην, οἱ οὕτω μὴ πιστεύοντες 

ἡμῖν γὰρ δόξα τοῦ σαρκωθέντος ἡ μορφή, 

εὐσεβῶς προσκυνουμένη, οὐ θεοποιουμένη. 

Ταύτην κατασπαζόμενοι, πιστοὶ βοήσωμεν 

ὁ Θεὸς σῶσον τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου. 

 

 

 

 

 
46 Παρόλο ὄτι τά δύο Δοξαστικά τῶν Στιχηρῶν καί τῶν Ἀποστίχων παραδίδονται  

ἀνώνυμα στό ἔντυπο βιβλίο τοῦ Τριῳδίου (βλ. σσ. 134, 139) ὑπάρχει μαρτυρία στά 

μεσοβυζαντινά μουσικά Στιχηράρια Κουτλουμουσίου 452 φφ. 242β-243α, Ambrosianum Α 

sup. 139 φ. 193α καί ΕΒΕ 883 φ. 226β ὅτι εἶναι ποιήματα τοῦ Ταρασίου Πατριάρχου 

Κων/πόλεως. 
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1) Τὰ μουσικὰ κείμενα 

α) Μελοποίηση Α‘- Παλαιὸ Στιχηράριο (Ἰβήρων 954, φ. 198β) 

 

β) Μελοποίηση Β‘ - Στιχηράριο Χρυσάφη τοῦ νέου (Ἰβήρων 992, φ.163αβ) 
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 γ) Μελοποίηση Γ‘ - Στιχηράριο Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν (Ἰβήρων 965, φφ. 596-597 
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2) Οἱ «ἐξηγήσεις» τοῦ Ἰδιομέλου 

«Ἐξήγηση ἢ Ἀνάλυση εἶναι ἡ ἀναλυτικώτερη καταγραφὴ τοῦ μέλους» μίας 

συνθέσεως47 καὶ εἰδικότερα στὸ τελευταῖο στάδιό της, δηλαδὴ στὴν Νέα 

Ἀναλυτικὴ Σημειογραφία τῶν τριῶν Διδασκάλων, «ἡ διὰ μόνου τῶν σημαδίων 

ποσότητας ἀπόδοση τῶν θέσεων καὶ τῶν ὑποστάσεων τῆς παλαιᾶς 

Σημειογραφίας».48 Σ΄ αὐτὴ λοιπὸν τὴν ἀναλυτικὴ σημειογραφία ἐξήγησε ὁ 

Χουρμούζιος ὁ Χαρτοφύλακας, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε καὶ ἕνας ἀπ΄ τοὺς τρεῖς 

ἐφευρέτες της,49 τὰ Ἰδιόμελα τῆς ἑορτῆς ἀπὸ τὶς τρεῖς βασικότερες ἐξεταζόμενες 

μελοποιήσεις τους μὲ τρόπο λιτὸ καὶ πυκνό. Ἀκόμη τὸ μέλος τοῦ Γερμανοῦ 

ἐξήγησε ὁ Νικόλαος Δοχειαρίτης50 μὲ πιὸ ἀναλυτικὸ – μελισματικὸ τρόπο, 

ἀποδίδοντας τὰ ποικίλα φωνητικὰ ποικίλματα καὶ ἐκφραστικὰ στολίδια μὲ τὰ 

ὁποῖα ἡ σύγχρονή του Ἁγιορειτική προφορικὴ παράδοση ἑρμήνευε τὸ 

συγκεκριμένο μέλος. Ἡ ὁμοιομορφία στὴν καταγραφὴ τῶν παραπάνω λεπτῶν 

ποικιλμάτων, καθὼς καὶ ἡ ἀπαράλλακτη φωνητικὴ ἀπόδοσή τους στὴν σημερινὴ 

παραδοσιακὴ ψαλτικὴ πράξη ἀποδεικνύουν τὴν πιστότητα τῶν ἐξηγήσεων 

αὐτῶν, καθὼς καὶ τὸν διαφορετικὸ βαθμὸ ἀνάλυσης ποὺ ὑπάρχει ἀκόμη καὶ σὲ 

μουσικὰ κείμενα τῆς νέας σημειογραφίας. Τέλος αὐτὴ ἡ, ἔστω καὶ μὲ μικρὲς 

παραλλαγές,  ταύτιση τῶν διαφορετικῶν ἐξηγήσεων, καθὼς καὶ ἡ συμπόρευση 

τους μὲ τὴν προφορικὴ ἐρμηνευτικὴ τους ἀπόδοση ὑποστηρίζουν καὶ τὴν 

κυρίαρχη πλέον πεποίθηση ὅτι οἱ πάμπολλες ἐκκλησιαστικὲς μελωδικὲς 

γραμμὲς δὲν ὑπέστησαν καμμία παραφθορὰ στὸν διάβα τῶν αἰώνων, ἀλλὰ τὶς 

παραλάβαμε ὡς σήμερα ἀπαράλλακτες καὶ ὡς πρὸς τὶς λεπτότερες ἀποχρώσεις 

τους μέσω τῆς προφορικῆς ἑρμηνευτικῆς παράδοσης. Ἀκολουθοῦν ἀμέσως 

παρακάτω οἱ διάφορες ἐξηγήσεις τοῦ μέλους τοῦ Δοξαστικοῦ.  

        

 

 

 

 

 

 
47 Στάθη, Πρόβλημα μεταγραφῆς, σ. 214. 
48 Στάθη, Ἀναγραμματισμοί, σ. 53, ὑποσ. 7. Εἰδικότερα γιὰ τὴν «ἐξήγηση», βλ. τοῦ 

ἰδίου, Ἐξήγησις, σσ. 85-95. 
49 Χατζηγιακουμῆ, Χειρόγραφα, σσ. 57-59 καὶ Στάθη, Ἀναγραμματισμοί, σ. 57, ὑποσμ. 

3. 
50 Βλ. π., σ. 4. 
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α) Ἐξήγηση τῆς Α‘ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (ΜΠΤ 715, φφ. 49α-50α) 
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     β) Ἐξήγηση τῆς Β‘ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (ΜΠΤ 764, φφ. 98α-99β) 
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                 γ) Ἐξηγήση τῆς Γ‘ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (ΜΠΤ 749, φφ.85α-87α) 
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δ) Ἐξήγηση τῆς Γ΄ Νικολάου Δοχειαρίτη 

(Δοχειαρίου 327, φφ. 231β-234α) 
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3) Πίνακας συνεξέτασης τῶν τριῶν μελοποιήσεων 

Μελικά Τόξα 

 

Κείμενο  Μελοποίηση- 

σελίδα καὶ 

σειρὰ στὸ χφ 

Ἦχος 

 
Καταλήξεις 51(Καταληκτικὸς 

φθόγγος-μαρτυρία) καὶ 

φθορὲς 

Σχολιασμὸς 

A’ Περίοδος : Ἀνάπτυξη τοῦ θέματος τῆς ἑορτῆς  

Ι Ἀρκτική μαρτυρία (ΔΙ)   

      

   Α’(σ. 9, σειρ. 1) Β’ – (ΔΙ) ἀτελὴς κατάληξη Πανόμοιο τὸ μ.τ. στὴν Α’ καὶ Β’. 

Στὴν Γ’ τὸ μέλος καταλήγει μὲ 

τὴν  θέση 1α. Ἡ χάρις ἐπέλαμψε τῆς ἀληθείας 

 

Β’ (9, 1) Β’              (ΔΙ) 

Γ’ (10, 1) Β’  (ΔΙ) /Ἡ ἴδια μαρτυρία 

πρὶν καὶ στὸ «Ἡ χάρις» 

ΙΙ τὰ προτυπούμενα πάλαι σκιωδῶς,     Α’ (9, 1-2) Β’ μέσος / πλ. Β’ – ἀτελὴς κατάληξη Στὴν φράση «πάλαι σκιωδῶς» 

ἴδιο μέλος στὴν Α ‘ καὶ Β’. 

 

    Β’ (9, 1-2) Β’ μέσος / πλ. Β’ – 

   Γ’ (10, 1-2) Β’ μέσος   (ΒΟΥ) 

ΙΙΙ νῦν ἀναφανδὸν ἐκτετέλεσται. Α’ (9, 2) Πλ. Β’  

 (ΝΗ) ἐντελὴς κατάληξη 

Ἴδια μελικὴ πορεία καὶ στοὺς 

τρεῖς μὲ τὴν καταληκτικὴ φράση 

2α. Στὴν Γ’ ἐπεκτείνεται τὸ τόξο 

καὶ στὸ «ἰδοὺ», ὅπου καὶ 

καταλήγει ὡς Β’ ἦχος. 

    Β’ (9, 2-3) Πλ. Β’  

 (ΝΗ) 

    Γ’ (10, 2-42, 1) Πλ. Β’  – (ΝΗ) κατάληξη στὴν ἀρχὴ         

τοῦ ἑπόμενου μ.τ. στὸ «ἰδοὺ» μὲ 

τὴν μαρτυρία  

IV Ἰδοὺ γὰρ ἡ Ἐκκλησία  

  

Α’ (9, 3) Πλ. Β’  – (ΝΗ) ἀτελὴς κατάληξη Ίδια γραμμὴ ἀκριβῶς στὴν Α’ 

καὶ Β’.          Β’(9, 3)   Πλ. Β’  – (ΝΗ) 

Γ’ (10, 1) Πλ. Β’ στὸ 

5χορδο ΔΙ-ΠΑ 

                  (ΔΙ) 

 
51 Σημειώνονται οἱ καταλήξεις τοῦ μουσικοῦ κειμένου τῆς παλαιᾶς γραφῆς, ἐνῶ ὄταν λείπουν στὸ τέλος ἐνὸς μ.τ. σημειώνεται ἡ παῦλα. Γιὰ τὰ 

μαρτυρικὰ σημεῖα τοῦ Β’ ἤχου στὴν παλαιὰ γραφὴ βλ. πκ., σ. 71. 
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V τὴν ἔνσωμον εἰκόνα αὐτού52, Α’ (9, 3) Β’ μέσος     (ΒΟΥ) ἀτελὴς κατάληξη Ἴδιο μέλος στὴν Α’ καὶ Β’ μὲ δια-

φορετικὴ καταληκτικὴ φράση  

στὸ τέλος (3α καὶ 7α). Στὴν Γ’ 

διαπλατυσμὸς μὲ Ο2+Θ1. 

Β’ (9, 4) Β’ μέσος   (ΒΟΥ) 

   Γ’ (10, 1-2) Β’μέσος /  πλ. Β’  (ΓΑ ὡς ΔΙ τοῦ Νενανω) 

VI ὡς ὑπερκόσμιον κόσμον 

ἐπαμφιέννυται,   

Α’ (9, 3-4) Πλ. Β’  – (ΝΗ) ἀτελὴς κατάληξη Ἴδια καταληκτικὴ φράση (2α) 

καὶ στοὺς τρεῖς μὲ ἐπέκταση τῆς 

Β’ καὶ Γ’ καὶ στὸ «τῆς σκηνῆς» 

τοῦ ἑπόμενου μ.τ., ὅπου καὶ 

καταλήγει μὲ τὸν θεματισμό. 

       Β’ (9, 4-41, 1) Πλ. Β’ / Β’ – (ΝΗ) /  Κατάληξη ἐπίσης μὲ 

Θ1 στὴν  ἀρχὴ τοῦ ἑπόμενου μ.τ. 

(ΔΙ)  στὸ «τῆς σκηνῆς». 

Γ’ (11, 2-3) Πλ. Β’ / Β’ – (ΝΗ) /       »» (ΔΙ) 

VII της σκηνῆς... προϋπογράφουσα, Α’ (9, 4-5) Β’ – (ΔΙ) ἀτελὴς κατάληξη Ἴδια ἡ καταληκτικὴ φόρμα καὶ 

στοὺς τρεῖς μὲ τὴν διπλὴ χρήση 

του ψηφιστοπαρακαλέσματος 

στὴν Β’- Γ’ ἀντὶ μόνον τοῦ 

παρακαλέσματος τῆς Α’. 

       Β’ (10, 1-2) Β’ – (ΔΙ) 

Γ’ (11, 3-5) Β’      – (ΔΙ) / Μαρτυρία   πρὶν 

στὸ «τῆς σκηνῆς» 

 

VIIΙ καὶ τὴν ὀρθόδοξον πίστιν 

κατέχουσα. 

Α’ (9, 5-6) Β’ / πλ. Β’       – (ΝΗ) έντελὴς κατάληξη Ἴδια ἀκριβῶς ἡ μελικὴ 

μεταχείριση τῆς ἐντελοῦς 

κατάληξης, μὲ τὴν χρήση τῆς 

θέσης 2αβ καὶ μ΄ ἕναν μικρὸ 

πλατυσμὸ μετὰ ἀπ΄ αὐτὴν μὲ 

τὴν χρήση τοῦ θὲς καὶ ἀπόθες. 

Β’ (10, 2-3) Β’ / πλ. Β’       – (ΝΗ) 

        Γ’ (11, 5) Β’ / πλ. Β’       – (ΝΗ) 

IX ἴνα ὅν σεβώμεθα,        Α’ (9, 6) Β’      – (ΔΙ) ἀτελὴς κατάληξη Μετά τὴν χρήση τῆς μικρῆς 

διαβατικῆς 10α καὶ στὶς τρεῖς ἡ 

Β’ καὶ Γ’ καταλήγουν μὲ τὴν  

ἴδια μελικὴ φόρμα. 

Β’ (10, 3-4) Β’  (ΔΙ) 

Γ’ (11, 5-6) Β’  (ΔΙ) 

X τούτου καὶ τὴν εἰκόνα Α’ (9, 6-7) Β’ / πλ. Β’       – (ΓΑ) ἀτελὴς κατάληξη Η Α’ καὶ Β’ συμπίτουν στὴν λέξη 

«εἰκόνα»μὲ τὴν χρήση τῆς θέσης 

5α. 

        Β’ (10, 4) Β’ / πλ. Β’  – (ΓΑ) 

        Γ’ (11, 6) Β’                            – (ΔΙ) 

 
52 Αὐτή τὴν γραφὴ διασώζουν καὶ οἱ τρεῖς μελοποιήσεις άντὶ τῆς γραφῆς «Χριστοῦ» τοῦ ἐντύπου Τριῳδίου καὶ τῶν ἐξηγήσεων. 



 

 31 

XI διακρατοῦντες μὴ πλανώμεθα. Α’ (σ. 9, σειρ. 7) Πλ. Β’ – (ΝΗ) ἐντελὴς κατάληξη Ἴδια πτώση καὶ στὶς τρεῖς μὲ τὴν 

θέση τοῦ ἀντικοντίσματος (2α). 

 

Β’ (10, 4-5) Πλ. Β’ 

 (ΝΗ) 

Γ’ (11, 6-7) Πλ. Β’     – (ΝΗ) 

B’ Περίοδος :Ἐξωβελισμὸς τῆς αἱρετικῆς διδασκαλίας καὶ τῆς εἰκονολατρικῆς ὑπερβολῆς 

ΧΙΙ Ενδυσάσθωσαν αἰσχύνην, Α’ (9, 7-8) Β’ / πλ. Β’  
 (ΒΟΥ)  ἀτελὴς κατάληξη 

Διαφορετική μελικὴ πορεία καὶ 

στοὺς τρεῖς μὲ τοὺς δύο 

μεταγενέστερους μελοποιοὺς ν΄ 

ἀποδίδουν πιὸ ἐκφραστικὰ τὴν 

λέξη «αἰσχύνην». 

        Β’ (10, 5) Πλ. Β’      – (ΝΗ) 

        Γ’ (11, 7) Πλ. Β’      – (ΝΗ) 

ΧΙΙΙ οἰ οὕτω μὴ πιστεύοντες.         Α’ (9, 8) Β’ μέσος      (ΒΟΥ) ἐντελὴς κατάληξη Ίδιο μέλος καὶ στὶς τρεῖς μὲ 

παντελὴ ἀπουσία καλλωπισμοῦ 

στὴν Β’ καὶ Γ’, καταληκτικὴ 

θέση 3α. 

        Β’ (10, 6) Β’ μέσος   (ΒΟΥ) 

        Γ’ (11, 8) Β’ μέσος   (ΒΟΥ) 

ΧΙV ἡμῖν γὰρ δόξα τοῦ σαρκωθέντος ἡ 

μορφή, 

Α’ (9, 8-9) Β’ μέσος/ πλ. Β ‘  

 (ΝΗ) ἀτελὴς κατάληξη 

Ἴδιο μέλος στὴν Α’ καὶ Β’ καὶ 

καταληκτικὴ φράση 6α καὶ 

ἐπιπλέον μὲ πλατυσμὸ σὲ ἦθος 

Νενανω (2β) στὴν Β’. Πιὸ 

καλλωπισμένο τὸ μέλος τῆς Γ’ 

μὲ μεγαλύτερο πλατυσμὸ στὸ 

«μορφή». 

Β’ (10, 6-7) Β’ μέσος/ πλ. Β ‘  (ΝΗ) 

Γ’ (11, 8-9) Β’ μέσος   (ΔΙ) / Μαρτυρία  πρὶν   

καὶ στὸ «δόξα»      

               

XV εὐσεβῶς προσκυνουμένη,  

 

       Α’ (9, 9)  Β’ μέσος  – (ΒΟΥ) Πιὸ καλλωπισμένο τὸ μέλος τῆς 

Β’ μὲ τὴν χρήση τοῦ θεματισμοῦ 

καὶ μὲ τὴν 5αβ στὸ τέλος. Ἴδια 

καταληκτικὴ θέση καὶ στὴν Γ’ 

Β’ (10, 7-8) Β’ μέσος   (ΒΟΥ) / Μαρτυρία πρὶν καὶ 

στὸ  «ευσεβῶς»  

Γ’ (11, 10) Β’   (ΒΟΥ) 

XVI οὐ θεοποιουμένη.         Α’ (9, 9) Β’ μέσος  (ΒΟΥ) ἐντελὴς κατάληξη Στὴν Α’ καὶ Β’ κατάληξη μὲ τὴν 

5αβ ἐνῶ στὴν Γ’ μὲ τὴν 1α. 

 

        Β’ (10, 8) Β’ μέσος/ πλ. Β’   (ΔΙ) 

Γ’ (11, 10) Β’  (ΔΙ) 
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Γ’ Περίοδος :Ἱκεσία-Παράκληση 

ΧVII Tαύτην κατασπαζόμενοι, 

 

Α’ (σ. 9, σειρ. 10) Β’ / πλ. Β’ – (ΓΑ) / ἀτελὴς κατάληξη στὸ 

«ταύτην» με τὴν μαρτυρία  

Διαφορετική μελωδικὴ κίνηση 

καὶ στὶς τρεῖς μὲ μελικοὺς 

πλατυσμοὺς καὶ μελισματικὴ 

μεταχείριση κυρίως στὴν Β’ 

ἀλλὰ καὶ στὴν Γ’. 

Β’ (10, 8-9) Β’ / Β’ μέσος      – (ΔΙ) 

        Γ’ (11, 11) Πλ. Β’ στο 

5χορδο  ΔΙ-ΠΑ 

 (ΔΙ ὡς ΠΑ πλ. Β’) / Μαρτυρία 

 καὶ φθορά  καὶ πρὶν 

στὸ «ταύτην»  

ΧVIII πιστοὶ  βοήσωμεν. Α’ (9, 10) Πλ. Β’- Β’  (ΔΙ) ἐντελὴς κατάληξη  Μελισματική πάλι ἀνάπτυξη 

στὴν Β’ καὶ Γ’ στὰ πλαίσια τοῦ 

5χορδου ΔΙ-ΠΑ καὶ σὲ σκληρὸ 

χρῶμα. Ἴδιο μέλος στὸ 

«βοήσωμεν» καὶ κατάληξη μὲ 

παραχορδή. 

      Β’ (10, 10-11) Πλ. Β’  5χορδο  

ΔΙ-ΠΑ 

                       (ΒΟΥ) 

      Γ’ (11, 12-13) »  » 

 (ΒΟΥ) 

ΧΙΧ Ὁ θεὸς σῶσον τὸν λαόν σου Α’ (9, 11) Β’ / Β’ μέσος       – (ΒΟΥ) ἀτελὴς κατάληξη  Ἀντιγραφή τοῦ παραδοσιακοῦ 

βυζαντινοῦ μέλους ἀπ΄ τὴν Β’  

καὶ Γ’, ἴδια καταληκτικὴ φόρμα 

(4α) καὶ στοὺς τρεῖς. 

      Β’ (10, 11-12) Β’ / Β’ μέσος   (ΒΟΥ) 

Γ’ (11, 14) Β’ μέσος  (ΒΟΥ) /  Ἡ ἴδια μαρτυρία  

πρὶν καὶ στὸ «ὁ Θεὸς»   

ΧΧ καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν 

σου. 

Α’ (9, 11) Πλ. Β’ – (ΝΗ) τελικὴ κατάληξη (θέση 

2α)  

Διαφορετική ἐπιλογὴ ἡ κάθε μία 

μὲ πιὸ ὁμαλὴ ἀνάπτυξη στὴν Α’  

καὶ Γ’. Στὴν Β’  παρατηρεῖται 

μεγάλη διαφοροποίηση, μὲ 

περάσματα ἀπ΄  τὸν Β’  σὲ 

Αγια,(ἐπὶ τοῦ φθόγγου ΓΑ) καὶ 

συνακόλουθη κατάληξη στὸν 

πλ. Β’, γιὰ νὰ ἐπανέλθει καὶ νὰ 

καταλήξει στὸν Β’  ἦχο. 

      Β’ (10, 12-13) B’ / Άγια / πλ.Β’  (ΔΙ) (θέση 1β) 

        Γ’ (11, 14-15) Β’ μέσος/ Β’  (ΔΙ) (θέση 4α)/ Μαρτυρία    

στὸ «εὐλόγησον» 
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4) Πίνακας μεγάλων ὑποστάσεων χειρονομίας53 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ 

ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΚΑΛΕ 

ΣΜΑ  Ή 

ΈΤΕΡΟΝ 

                  

 

ΠΑΡΑΚΛΗ 

ΤΙΚΗ 

 

 

ΘΕΜΑΤΙ 

ΣΜΟΣ  ΕΣΩ Η΄ 

ΕΞΩ 

 
 

 

ΟΥΡΑΝΙ 

ΣΜΑ 

 
 

ΘΕΣ ΚΑΙ 

ΑΠΟΘΕΣ 

 

 

 ΛΥΓΙΣΜΑ 

   

 

 

ΤΡΟΜΙΚΟΝ  

    

 

 

1.  

ΞΗΡΟΝ     

ΚΛΑΣΜΑ 

 

 

ΨΗΦΙΣΤΟ 

 ΠΑΡΑΚΑ 

ΛΕΣΜΑ 

 

ΚΥΛΙΣΜΑ               

Η΄ 

ΑΝΤΙΚΕΝΩ 

 ΚΥΛΙΣΜΑ 

                                                                  

      

ΜΕΛΟΠΟΙ 

ΗΣΕΙΣ 

Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ 

ΜΕΛΙΚΑ 

ΤΟΞΑ 

Ι 

2 3  3 1 

 

            1  1             

ΙΙ    1 1 1 1 

ΕΣ 

1 

ΕΣ 

1  

ΕΞ 

1 1 1        1           

ΙΙΙ    2 1 1           1              

ΙV  1 1 1  1   1 

ΕΣ 

        1            1Κ 

V         1 

ΕΣ 

  1     1 1  1 1  1μ 1μ   1    

VI    1 1 1           2 2   1  

1

μ 

       1Κ  

VII  1 1  1 1 1 

ΕΣ 

1 

ΕΣ 

1 

ΕΣ 

       1         2 2    

VIII 2   1 1 1       1 1 1                

IX                 1 1   1          

X  1 2  2 1               1   1μ      1Α 

XI    1             1 1   1         1Κ 

XII 1   1                           

XIII                 1 1           1Κ  

XIV 1  2   1   1 

ΕΣ 

  1     1    1        1  

XV  1 1  1   1 

ΕΣ 

                      

XVI 1 1 1  1                          

XVII   1  1   1 

ΕΞ 

        1 1  1 1

μ 

    1     

XVIII     1 1  1 

ΕΣ 

1 

ΕΣ 

       1 1  1 1          

XΙX 1 1 1  1 1 1 

ΕΞ 

1 

ΕΞ 

           1  1 1μ        

XX   1 1    1 

ΕΣ 

        1 1             

Ὅπως φαίνεται ἀπ΄ τὴν παράθεση τῶν κειμένων τῶν τριῶν μελοποιήσεων τὰ κύρια 

«Μεγάλα Σημάδια Χειρονομίας», ποὺ λειτουργοῦν ὡς βραχυγραφίες ὁλόκληρων 

μελικῶν φράσεων54, εἶναι τὰ ἑξῆς: Οὐράνισμα (πάντα σὲ συνδυασμὸ μὲ Θεματισμό), 

ἔσω καὶ ἔξω Θεματισμὸς (εἴτε μόνα τους εἴτε συνήθως σὲ συμπλοκὴ μὲ τὸ Οὐράνισμα), 

 
53 Ὀ ἔσω καὶ ὁ ἔξω Θεματισμὸς δηλώνονται μὲ τὰ ὰρχικὰ ΕΣ καὶ ΕΞ ὰντίστοιχα, ἐνῶ τὸ 

Κύλισμα καὶ τὸ Ἀντικενωκύλισμα μὲ τὰ Κ καὶ Α.  Τὸ μαῦρο Σύναγμα ἀπαντάται στὸν πίνακα  

μία φορὰ στὸ μ.τ. ΙΙ, ἐνῶ μὲ τὸ μικρό μ ὲπισημαίνεται ὁ μαῦρος χρωματισμὸς τῶν ὑποστάσεων. 

Τέλος τὸ Παρακάλεσμα ἐμφανίζεται κυρίως στὴν Α’ μελοποίηση, ἐνῶ το Ἔτερον στὴν Β’ καὶ Γ’. 
54 Στάθη, Ἐξήγηση, σ. 100 καὶ Ψάχου, Παρασημαντική, σ. 112. Μ΄ αὐτὴν τὴν ἰδιότητα 

ἐννοοῦνται οἱ ὑποστάσεις ποὺ ξεχωρίζει ὁ Ἀπόστολος Κώνστας, ὁ ὁποῖος λανθασμένα τὶς 

θεωρεῖ «ἀνωφελεῖς»  (βλ. Στάθη, Ἐξήγηση σ. 36 καὶ Κώνστα, Θεωρητικόν, σ. 70) καὶ μερικὲς ἀπό 

τὶς ὑπόλοιπες 16 ποὺ τὶς θεωρεῖ ὁλότελα ἀπαραίτητες (βλ. Στάθη, Ἐξήγηση, σσ. 97 καὶ 104). Στὸν 

παραπάνω πίνακα, ὄπως καὶ στοὺς παρακάτω που θ΄ ἀκολουθήσουν, παρατίθενται, ἐκτὸς ἀπ΄ 

τὰ παραπάνω, καὶ μερικὲς ἐπιπλέον ὑποστάσεις ὄπως το Τρομικόν, Λύγισμα καὶ Στρεπτόν.  
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Θὲς καὶ ἀπόθες, Παρακλητική, Κύλισμα, Ἄντικενωκύλισμα, Ξηρὸν Κλάσμα, 

Παρακάλεσμα ἤ Ἕτερον καὶ Ψηφιστοπαρακάλεσμα. 

 Τὰ ἄφωνα αὐτὰ σημάδια σὲ συνδυασμὸ μὲ τοὺς φωνητικοὺς χαρακτήρες55 

συναρμολογοῦν ὁλόκληρες θέσεις56 καὶ ἡ ἀκολουθία τέτοιων καταλλήλως συναρμο-

σμένων μουσικῶν φράσεων ὁλόκληρο τὸ μέλος57, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ καὶ τὸ τελικὸ 

ζητούμενο τῆς Ψαλτικῆς58. Τὸ μέλος λοιπὸν μποροῦμε νὰ τὸ βροῦμε κάτω ἀπ΄ τὰ 

ἄφωνα ἀλλὰ κυρίαρχα σημάδια, ἀπ΄ τὶς λεγόμενες «Μεγάλες ὑποστάσεις 

Χειρονομίας»59, τῶν ὁποίων τὸ μελικὸ περιεχόμενο ποικίλλει ἀνάλογα μὲ τὴν ἕνωση 

τῶν σημαδιῶν ποσότητας κάτω ἢ πάνω ἀπ΄ τὰ ὁποία τίθενται60. Μελικὴ ποικιλία ἐπίσης 

θὰ παρατηρηθεῖ ὅταν τὴν ἴδια ἀκολουθία ἐμφώνων χαρακτήρων καὶ ἀφώνου σημαδιοῦ 

τὴν συναντήσουμε σὲ διαφορετικοὺς ἤχους61, ὅποτε ἐκεῖ διαφοροποιεῖται τὸ μέλος 

ἐξαιτίας τοῦ διαφορετικοῦ τονικοῦ ὕψους στὸ ὁποῖο ἔχουν τεθεῖ62. 

 Ἐπίσης ἡ παρατηρούμενη στὶς δύο μεταγενέστερες μελοποιήσεις προσθήκη 

μερικῶν ἐπιπλέον ὑποστάσεων σὲ φράσεις ποὺ χρησιμοποιοῦνται αὐτούσιες ἀπ΄ τὸ 

παλαιὸ Βυζαντινὸ Στιχηράριο δὲν ὀφείλεται ἀπαραίτητα καὶ σὲ διαφορετικὸ ἢ πιὸ 

καλλωπισμένο μελικὸ περιεχόμενο. Αὐτὸ τὸ φαινόμενο παρατηρεῖται εὐρύτερα στὶς 

μεταβυζαντινὲς συνθέσεις καὶ ἐξηγεῖται ἀπ΄ τὴν ἀνάγκη τῶν μελοποιῶν νὰ 

καταγράψουν ὅλα τὰ χειρονομικὰ σημάδια τῶν ὁποίων ἡ παρασήμανση δὲν ἦταν 

πολλὲς φορὲς ἀναγκαία στὶς βυζαντινὲς συνθέσεις, ἀφοῦ παριστάνοντο στὴν πράξη 

ἀπ΄ τοὺς χειρονόμους τῶν πολυμελῶν βυζαντινῶν χορῶν63. Ἄφθονα τέτοια 

παραδείγματα μπορεῖ ν΄ ἀντλήσει κανεὶς μέσα ἀπ΄ τὰ παραπάνω μουσικὰ κείμενα64, 

ὅπως καὶ τῶν ὑπολοίπων Ἰδιομέλων τῆς ἑορτῆς.  

 Ἀκόμη μικρὲς προσθῆκες ἀφώνων σημαδίων παρατηροῦμε καὶ σὲ σύγχρονα 

μεταξύ τους Στιχηράρια65 ποὺ καταγράφουν τὸ μέλος τοῦ Παλαιοῦ Στιχηραρίου, ἔτσι 

ὅπως εἶχε διαμορφωθεῖ κατὰ τὴν τελευταία περίοδο πρὶν τὴν Ἄλωση τῆς Πόλης. 

 
55 Στάθη, Ἐξήγηση, σσ. 36 καί 107. 
56 Βλ. Μανουήλ Χρυσάφου, «Περὶ τῶν ἐνθεωρουμένων…», στὸν Βαμβουδάκη, Συμβολή, σσ. 

40-42 καὶ Tardo, L’antica, σσ. 230-243. Γιὰ τὶς μελωδικές θέσεις, βλ. καὶ Στάθη, Πρόβλημα 

μεταγραφῆς, σσ. 197-199. 
57 Στάθη, Ἐξήγηση, σ. 102. 
58 Στάθη, Πρόβλημα μεταγραφῆς, σ. 219. 
59 Στάθη, Ἡ Ἐξήγηση, σ.96. 
60 Ὄ.π.π., σ. 103. 
61 Βλ. Καρᾶ, Σημειογραφία στὸ Παράρτημα, Πίνακας Δ’. 
62 Στάθη, Ἐξήγηση, σ. 104 καὶ  Χρυσάνθου, Θεωρητικόν, σ. 178. 
63 Καρᾶ, Παλαιογραφία, σ. 181. Στὴν μετὰ τὸν Μπαλάσιο ἐποχὴ τῶν κύριων ἐξηγητῶν (18ος α 

ἰ.) ἡ ἀνάγκη σαφέστερης καὶ πιὸ ἀνελυμμένης καταγραφῆς τοῦ μέλους ὁδήγησε τοὺς ἐξηγητὲς 

στὴν ἀντικατάσταση τῶν μεγάλων ὑποστάσεων ἀπὸ ἄλλα ἄφωνα σημάδια σαφέστερης 

ἐπιμέρους ἐνέργειας καὶ τέλος ἀπ΄ τὴν πλήρη καταγραφή τους μὲ τοὺς ἔμφωνους χαρακτῆρες, 

βλ. Στάθη, Ἐξήγηση, σ. 101. 
64 Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα εἶναι ὴ ἐναρκτήρια φράση 8α των τριῶν μελοποιήσεων (βλ. 

πκ. σ. 70) ἡ ὁποῖα στὴν Α’ έμφανίζεται μὲ μόνη τὴν κόκκινη ὑπόσταση τοῦ παρακαλέσματος, 

ἐνῶ στὰ μεταγενέστερα χειρογραφα τῆς Β’ καὶ Γ’ αὐτὸ ἀντικαθίσταται ἀπ΄ τὸ ἔτερον καὶ 

έπιπλέον προστίθεται καὶ τὸ λύγισμα. 
65 Βλ. στούς κώδικες Ἰβήρων 950 καὶ 954. 
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Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρουμε τὴν χρήση τοῦ ἀντικενωκυλίσματος ἀντὶ τῆς παρακλητικῆς 

στὴν φράση 11α, τοῦ ξηροῦ κλάσματος στὸ Δοξαστικὸ «Μωσὺς τῷ καιρῷ τῆς 

ἐγκρατείας» τοῦ κώδικα 950 καὶ τοῦ ἑτέρου, ὅπου τὸ κείμενο τοῦ κώδικα 954 ἔχει 

παρακάλεσμα. Εἰδικὰ ὥς προς το παρακάλεσμα, ὅλοι οἱ μεταγενέστεροι  κώδικες  τὸ 

ἀντικαθιστοῦν  μὲ  τὸ  ἕτερο66. 

 Τέλος, ἕνα ἀκόμη ἐνδιαφέρον στοιχεῖο εἶναι ὁ κόκκινος ἢ  μαῦρος χρωματισμὸς τῶν 

ὑποστάσεων, κυρίως αὐτῶν τῶν δεκαέξι ποὺ ὁ Ἀπόστολος Κώνστας τὶς ξεχωρίζει ὡς 

ὁλότελα ἀπαραίτητες καὶ χρήσιμες67. Στὰ παλαιότερα χειρόγραφά της A’ μελοποίησης 

κυριαρχοῦν οἱ κόκκινες ὑποστάσεις μὲ μόνη τὴν βαρεία νὰ ἔχει μαῦρο χρῶμα καὶ 

ἀραιότερα ἡ παρακλητικὴ καὶ τὸ ξηρὸν κλάσμα. Στὴν Β’ πληθύνονται οἱ μαῦρες 

ὑποστάσεις (τὸ ψηφιστόν, τὸ ἀντικένωμα καὶ τὸ ὁμαλὸν ἐναλλάσσονται ὡς κόκκινα ἢ 

μαῦρα, ἐνῶ παγιώνεται τὸ μαῦρο χρῶμα τῆς βαρείας καὶ τοῦ ξηροῦ κλάσματος), ὅπως 

καὶ στὰ σύγχρονα περίπου μουσικὰ κείμενα τῆς Γ’. Ἀυτὴ ἡ διάκριση τῶν σημαδίων σὲ 

κόκκινα καὶ μαῦρα ἔχει σχέση μὲ τὸν ἀργὸ ἢ σύντομό τους δρόμο ἢ τρόποἐκτὸς ἀπ΄ τὴν 

παρακλητικὴ καὶ τὸ λύγισμα «ποὺ δουλεύονται μὲ δύο τρόπους, ἀργοῦ τὲ καὶ γοργοῦ» 

ἀνεξάρτητα ἀπ΄ τὸ μαῦρο ἢ κόκκινο χρῶμα τους68.   

 

 

5) Ἀνάλυση τοῦ μέλους 

α) Οἱ καταληκτικὲς φράσεις καὶ «θέσεις»  

Τὸ βασικότερο χαρακτηριστικό τῆς Βυζαντινῆς καὶ Μεταβυζαντινῆς Μελοποιΐας 

εἶναι ὁ «κατὰ θέσεις» τρόπος τοῦ μελίζειν, δηλαδὴ ἡ χρήση σταθερῶν πανόμοιων 

θέσεων69,  οἱ ὁποῖες ποικίλουν ἀνάλογα μὲ τὸ γένος καὶ τὸ εἶδος μελοποιΐας, ἡ λεγόμενη 

«στερεοτυπικὴ δομή»70. «Οἱ ἀμετάβλητες αὐτὲς μελωδικὲς θέσεις εἶναι ἀρκετὰ 

εὐκίνητες καὶ εὐσχημάτιστες, χωρὶς νὰ χάνουν τὰ σταθερὰ τους στοιχεῖα»71 καί σχεδὸν 

ὅλες ἔχουν χαρακτήρα καταληκτικό72. Διακρίνουμε ἀτελεῖς, ἐντελεῖς καὶ τελικὲς 

καταλήξεις, ὅπου τὸ ποιητικὸ κείμενο ἔχει κόμμα, ἄνω στιγμὴ ἢ τελεία ἀντίστοιχα73. 

Μὲ βάση λοιπὸν αὐτὴν τὴν τριπλὴ διάκριση ἔχουμε νὰ παρατηρήσουμε στὸ πρῶτο 

Δοξαστικό τοῦ Ἑσπερινοῦ τὶς παρακάτω:  

- ἀτελεῖς: στὴν βάση τοῦ κυρίου ἤχου καὶ πιὸ ἀραιὰ στὴν βάση τοῦ μέσου ἢ τοῦ  

πλαγίου του  

- ἐντελεῖς: κυρίως στὴν βάση τοῦ πλαγίου του (με μετάθεση ἐπί τοῦ φθόγγου ΝΗ) 

καὶ στὸν μέσο του (δηλαδὴ στὸν φθόγγο ΒΟΥ)  

- τελικές:  κατὰ τὴν Α’ μελοποίηση τὸ Δοξαστικὸ καταλήγει τελικῶς στὴν  βάση  

τοῦ  πλαγίου του, ἐνῶ  στὶς  δύο  ὑπόλοιπες  στὴν βάση τοῦ κυρίου Β’  ἤχου.

 
66 Βλ. Ψάχου, Παρασημαντικὴ, σ. 124 και τὸ παραπάνω παράδειγμα, ὑποσμ. 64. 
67 Bλ. Στάθη, Ἐξήγηση, σ. 97. 
68 Ὄπ.π. 
69 Στάθη, Μεταγραφὴ, σ. 199 καὶ τοῦ ἰδίου, Ἐξήγηση, σ. 102. 
70 Ἀντωνίου, Εἱρμολόγιον, σ. 251. 
71 Ὅπ.π., σ. 251. 
72 Στάθη, Ἐξήγηση, σ. 103 
73 Γιὰ τὶς καταλήξεις, βλ. καὶ Χρυσάνθου, Θεωρητικόν, σ. 133, παργφ. 302 καὶ Παναγιω-

τοπούλου, Θεωρία, σ. 128. Γιὰ τὶς στερεότυπες «θέσεις» στὸν Στάθη, Ἐξήγηση, σσ. 95-97. 
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Οἱ χαρακτηριστικότερες καταληκτικὲς θέσεις ποὺ συναντοῦμε εἶναι οἱ παρακάτω:      

     1α   

Ἀπαντάται κυρίως ὡς έντελὴς κατάληξη. 

 
Θέση «ἀντικόντισμα»74, ἀπαντᾶται μὲ μεγάλη συχνότητα κυρίως ὡς ἐντελὴς καὶ 

ἐπιπλέον στὴν Α’ καὶ ὡς τελικὴ κατάληξη.  

 
Τὴν βρίσκουμε καὶ ἀποσπασμένη ἀπ΄ τὴν εὐρύτερη φράση 2α, εἴτε μόνη της, εἴτε σὲ 

ἕνωση μὲ ἄλλες φράσεις.  

   

Ὡς ἀτελὴς ἢ ἐντελὴς. 

 

Ἴδια χρήση μὲ 2αβ. 

 

Ὡς ἀτελὴς μὲ μεγἀλη συχνότητα. 

 

 
74 Τὴν ὀνομασία ἀντικόντισμα τὴν ἀπαντοῦμε στὸ «Μέγα Ἴσον» τοῦ Ἰωάννη Κουκουζέλη, 

βλ. Ψάχου, Παρασημαντικὴ, σ. 190. 
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Κυρίως ὡς ἀτελὴς, μὲ μικρότερη  συχνότητα καὶ ὡς τελικὴ στὴν Β’ καὶ Γ’.  

 

Ἐμφανίζεται μὲ μικρότερη συχνότητα ὡς ἀτελὴς κατάληξη. 

7α   Ἴδια χρήση μὲ 6α. 

 

 Πρόκειται γιὰ μία ἀπ΄ τὶς τελικὲς καταληκτικὲς φόρμες τῆς Β’. 

Χαρακτηριστικὸς διαπλατυσμὸς τῆς καταληκτικῆς θέσης 6α στὴν Β’ ἡ ὁποία ἀπολήγει 

στὴν ἑπόμενη λέξη σὲ ἐντελὴ κατάληξη μὲ τὴν ὑπόσταση τοῦ θεματισμοῦ.  

3β  Ἐκτεταμένος μελικὸς διαπλατυσμὸς 

τῆς Β’ ποὺ ἀπολήγει σὲ ἀτελὴ κατάληξη μὲ τὴν ὑπόσταση τοῦ ἔσω θεματισμοῦ. Τὴν 

συναντοῦμε μία φορὰ στὸ Δοξαστικὸ τῶν Στιχηρῶν  καὶ στὴν λέξη «εὐλόγησον»75.  

 
Χαρακτηριστικὴ  πτωτικὴ  φράση τῆς Β’ καὶ Γ’  μετὰ ἀπ΄ τὴν ὁποία  ἀκολουθεῖ  

καταληκτικὸ στερεότυπο (συνήθως τὸ 7α, ὄπως στὸ συγκεκριμένο παράδειγμα, ἤ τὸ 

ὄπως στο Δοξαστικὸ τῆς Λιτῆς76. 

Ἀπαντᾶται ὡς ἀτελὴς στὴν Γ’ 

 
75 Βλ. π., σ. 9, σειρ. 12. 
76 Βλ. πκ.., σ. 9, σειρ. 2. 



 

 - 38 - 

Τὴν συναντοῦμε ἐναλλακτικὰ καὶ μὲ ξηρὸν κλάσμα, ἔχοντας ὅμως τὸ ἴδιο μελωδικὸ 

περιεχόμενο.  

Ἐπίσης οἱ παρακάτω μελωδικοὶ σχηματισμοὶ ποὺ προκύπτουν ἀπ΄ τὸν συνδυασμὸ 

οὐρανίσματος καὶ ἔσω ἢ ἔξω θεματισμοῦ ἔχουν καὶ θέση ἀτελοῦς κατάληξης: 

 

  Ἡ χρήση τῆς περιορίζεται στὴν Α’.  

 Ἀπαντᾶται μὲ μεγάλη συχνότητα στὴν Β’ καὶ Γ’ ἀλλὰ καὶ σπανιότερα στὴν Α’77. 

Ἐκτὸς ἀπ΄ τὰ παραπάνω καταληκτικὰ στερεότυπα ἐντοπίζουμε καὶ κάποια ἐναρκτήρια, 

καθὼς καὶ κάποιες ἄλλες ἑνώσεις σημαδίων:  

 

Ἀποτελεῖ τὴν ἐναρκτήρια «γνωριστικὴ ἰδέα» ὅλων τῶν μελοποιήσεων τοῦ Δοξαστικοῦ. 

9α  Χαρακτηριστικὴ συνηθέστατη μικρὴ «διαβατικὴ» φράση, ἡ  ὁποία σὲ μερικὲς 

περιπτώσεις ἑνώνει τὶς καταληκτικὲς θέσεις μὲ τὴν ἀρχὴ τῶν κώλων ποὺ ἀκολουθοῦν. 

Ἡ ἐξήγησὴ της ἀποδίδεται ἀπ΄ τὸν Χουρμούζιο μὲ ποικίλες μικρές μελικὲς κινήσεις, 

ἀνάλογα μὲ τὴν συνάφεια τῶν θέσεων ποὺ συνδέει.   

10α  Θέση Δαρμός  ἡ  ὁποία ἀποτελεῖ 

παρόμοια περίπτωση μὲ τὴν 9α, μὲ σταθερὴ ὄμως ἀπόδοση στὴν ἐξήγησὴ της. 

 

 
77 Βλ. πκ. στὸ Δοξαστικὸ τῆς Λιτῆς «Χαίρετε προφῆται τίμιοι», σ. 68, σειρ. 3. 
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Τέλος, ὡς πρὸς τὶς τελικὲς καταληκτικὲς φράσεις ποὺ βρίσκουμε καὶ στὰ τρία 

Δοξαστικά του Β’ ἤχου ἡ συχνότητὰ τους εἶναι ἡ ἑξῆς:  

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ  ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΜΕΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

          Α              Β               Γ 

«Ἠ χάρις ἐπέλαμψεν»          2α              1β              5α 

 «Οἱ ἐξ ἀσεβείας»           2α              2α              5α 

«Χαίρετε προφῆται»          2α              5α              2α 

Οἱ παραπάνω ἀμετάβλητες μουσικὲς θέσεις ἀποτελοῦν καὶ τὶς κυριώτερες 

ἐπαναλαμβανόμενες μελωδικές φόρμουλες στὸ παλαιὸ (ἀργὸ) στιχηραρικὸ μέλος τοῦ 

Β’ ἤχου. Ἔτσι τὶς ἴδιες θέσεις θὰ ἐπισημάνουμε καὶ κατὰ τὴν ἐξέταση τῶν ἄλλων δύο 

Δοξαστικῶν τοῦ Ἑσπερινοῦ ποὺ θ΄ ἀκολουθήσει, ἐν μέρει δὲ ἀκόμη καὶ στὸ Δοξαστικό 

του Ὄρθρου «Μωσῦς τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας», τὸ ὁποῖο, ἂν καὶ μελοποιημένο σὲ πλ. 

Β’ ἦχο, ἐντούτοις μοιράζεται κοινὰ μελωδικὰ μοτίβα μ΄ αὐτὰ τοῦ κυρίου Β’ ἤχου. Ὡς 

πρὸς τὸ μελικό τους περιεχόμενο αὐτὲς οἱ θέσεις ἐξηχοῦν τὴν ἴδια μελικὴ κίνηση σὲ ὅλα 

τὰ σημεῖα τῶν τριῶν Δοξαστικῶν τοῦ Β’ ἤχου ποὺ ἀπαντῶνται, ἀφοῦ χρησιμοποιοῦνται 

μὲ τὸν ἴδιο τρόπο καὶ καταλήγουν στὴν ἴδια βαθμίδα τοῦ πενταχόρδου ἢ τετραχόρδου78.  

Νὰ σημειωθεῖ ἐπίσης ὅτι μεγάλη συνέπεια παρατηρεῖται καὶ στὴν παρασήμανση 

τῶν μαρτυριῶν στὴν ἀρχὴ τῶν Δοξαστικῶν γιὰ τὴ δήλωση τοῦ Β’ ἤχου (ἀρκτικὲς 

μαρτυρίες ἢ μαρτυρίες τοῦ ἤχου)79 ἀλλὰ καὶ ἐνδιάμεσα γιὰ τὸν καθορισμὸ τῶν 

καταληκτικῶν φθόγγων στὶς ἀτελεῖς καὶ ἐντελεῖς καταλήξεις80. Στὴν ἔναρξη λοιπὸν 

τῶν ἐπιμέρους μελοποιήσεων σημειώνεται ὡς μαρτυρικὸ σημάδι ἡ συντομογραφία τῆς 

λέξης «δεύτερος» γιὰ νὰ δηλωθεῖ ὁ Β’ ἦχος, κεντήματα καὶ ὀλίγον μὲ τὶς δύο 

ἀποστρόφους81. Τὴν μαρτυρία αὐτὴ τὴν συναντοῦμε συχνὰ καὶ στὰ ἐνδιάμεσά τοῦ 

μέλους, μὲ ἀντικατάσταση στὰ νεώτερα χειρόγραφα καὶ στὶς ἔντυπες ἐκδόσεις τῶν δύο 

ἀποστρόφων ἀπὸ δύο τελεῖες. Τὴν μεγαλύτερη ἀκρίβεια, ὡς πρὸς τὴν παρασήμανση 

τῶν καταληκτικῶν φθόγγων, τὴν βρίσκουμε στὸν κώδικα τῆς μονῆς Ἰβήρων 992 τοῦ ΙΖ’ 

αἰώνα, ποὺ περιέχει τὴν μελοποίηση τῶν Δοξαστικῶν ἀπό τὸν Νέο Χρυσάφη: Στὸν 

κώδι-κα λοιπὸν αὐτὸν  ἡ μαρτυρία  ἀντιστοιχεῖ  στὴ βάση τοῦ  κυρίου ἤχου Νεανες 

(φθόγγο ΔΙ), ἡ  στὴν βάση τοῦ μέσου του Νεαγιε (φθόγγο ΒΟΥ) , ἐνῶ ἡ  σ΄ αὐτὴ 

τοῦ πλαγίου του Νεχανες (φθόγγο ΝΗ, παραλλαγιζόμενο ὡς ΠΑ τοῦ σκληροῦ 

χρώματος)82. 

 

 

 

 
78 Βλ. Στάθη, Ἐξήγηση, σ. 104 καὶ τοῦ ἰδίου, Ἀνάλυση, σσ. 553-554. 
79 Βλ. Στάθη, Χειρόγραφα Α’ στόν ἔνθετο πίνακα καὶ Χρυσάνθου, Θεωρητικόν, σ. 45, παργφ. 

101. 
80 Βλ. Χρύσανθου, Θεωρητικόν, σ. 45, παργφ. 103. 
81 Ἀντωνίου, Εἱρμολόγιον, σ. 266. 
82 Βλ. π., σ. 35. 
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β) Χρήση τῶν φθορῶν καὶ συνακόλουθες μεταβολὲς τοῦ γένους καὶ τοῦ 

συστήματος (μετάθεση) 

Ὁ χρωματισμὸς τοῦ μέλους, ποὺ συντελεῖται μὲ τὴ χρήση τῶν φθορῶν, ἀποσκοπεῖ 

στὸν τονισμὸ τοῦ νοήματος τοῦ ποιητικοῦ κειμένου, ὅταν ἔχουν ἐξαντληθεῖ οἱ μελικὲς 

δυνατότητες τοῦ γένους καὶ τοῦ ἤχου στὸ ὁποῖο ἀνήκει τὸ Ἰδιόμελο83. Οἱ φθορές84 

γράφονται  μὲ κόκκινη μελάνη  καὶ διακρίνονται  σὲ πέντε, αὐτὲς  τῶν κυρίων  ἤχων  

καὶ τοῦ Νενανω. Οἱ Προθεωρίες τῶν Παπαδικῶν διδάσκουν ὅτι φθορὰ ὀνομάζεται καὶ ὁ 

ἔσω θεματισμός85 τὸν ὁποῖο συμπεριλάβαμε πρὶν άνάμεσα στὶς μεγάλες ὑποστάσεις. 

Ἐξ΄ ἀρχῆς ὅμως πρέπει νὰ εἰπωθεῖ ὅτι πολλὲς φορὲς ἡ μετάβαση σὲ ἄλλο γένος δὲν 

δηλώνεται σαφῶς στὰ κείμενα τῆς παλαιᾶς σημειογραφίας, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε 

ὑπονοεῖται μέσα στὰ μαῦρα ἢ κόκκινα ἄφωνα σημάδια86. Αὐτὸ καταφαίνεται ἀπὸ μία 

ἁπλὴ παραβολὴ ἀνάμεσα στὴν στενογραφικὴ καὶ ἐξηγημένη παρασήμανση τοῦ μέλους 

τῶν Ἰδιομέλων, ὅπου σὲ κάποια σημεῖα τῶν χειρογράφων τῆς παλαιὰς 

παρασημαντικῆς ἀπουσιάζει παντελῶς ἡ δήλωση τῶν μεταβολῶν αὐτῶν. Ὁδηγὸς 

λοιπὸν σ΄ αὐτὴ τὴν περίπτωση, ὅπως καὶ γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τῶν συστημάτων87, θα εἶναι ἡ 

Νέα Μέθοδος καὶ οἰ κώδικες τῶν ἐξηγήσεων. 

Χαρακτηριστικὴ περίπτωση  ὅπου  ὁ Β’ ἦχος τρέπεται σὲ πλ.Β’  χωρὶς τὴν ἔνδειξη 

αὐτῆς τῆς μεταβολῆς εἶναι ὁ πλαγιασμὸς τοῦ μέλους προκειμένου νὰ καταλήξει 

ἐντελῶς ἢ τελικῶς. Αὐτὴ ἡ πτώση πραγματοποιεῖται στὰ Ἰδιόμελα τοῦ Β’ ἤχου κυρίως 

μὲ τὴ χρήση τῆς θέσης 2α. Σ΄ αὐτὴ τὴν περίπτωση ὅμως ἡ ρητὴ ἔνδειξη αὐτῆς τῆς 

μεταβολῆς δὲν εἶναι ἀναγκαία ἀφοῦ δὲν ἀλλάζει τὸ γένος, ὄπως καὶ γιὰ τὸν 

ἐπιπρόσθετο λόγο ὅτι, σύμφωνα μὲ τὰ Βυζαντινὰ θεωρητικά, οἱ κύριοι ἦχοι περιέχονται 

μέσα στοὺς πλαγίους καὶ οἱ πλάγιοι μέσα στοὺς κυρίους88. 

 Μία ἄλλη περίπτωση ποὺ συναντοῦμε κυρίως στὴν Β΄ μελοποίηση εἶναι ὅταν 

τίθεται ἡ φθορὰ τοῦ Νενανω ἐπὶ τοῦ φθόγγου ΔΙ89. Ἐκεῖ ἡ χρήση της σκοπεύει 

περισσότερο στὸ νὰ καταδείξει τὴν ποιότητα τοῦ Νενανω μέλους ἐπὶ τῆς τριφωνίας τοῦ 

πλ.Β΄90 καὶ ὄχι στὴν ἀλλαγὴ διαστημάτων ἢ χρώματος, ἀφοῦ σὲ ὅλες τὶς περιπτώσεις 

προηγεῖται ἤδη σκληρὸ χρῶμα. Συνήθως μετὰ ἀπ΄ αὐτὴ ἀκολουθεῖ ἕνας μελισματικὸς 

στερεότυπος πλατυσμός, χαρακτηριστικό τῆς μελουργικῆς στιχηραρικῆς σύνθεσης τοῦ 

Χρυσάφη. Σ΄ αὐτὴ τὴν περίπτωση ὁ μελικὸς διαπλατυσμὸς ἀναδεικνύει πολὺ 

περισσότερο τὴν ποιότητα τοῦ Νενανω πρὸς τὸ ὀξὺ κυρίως τετράχορδο, γιὰ νὰ 

 
83 Στάθη, Ἀνάλυση, σ. 55. 
84 Γιὰ τὶς φθορὲς, βλ. Χρυσάνθου, Θεωρητικόν, σσ. 161-174 καὶ Χρυσάφη, «Περὶ τῶν 

ἐνθεωρουμένων», στὸν Βαμβουδάκη, Συμβολή, σ. 235. 
85 Ἀντωνίου, Εἱρμολόγιον, σ. 267. 
86 Βλ. π., σ. 35. 
87 Στάθη, Ἀνάλυση, σ. 551 ὑποσμ. 57 καὶ 62. 
88 Πλουσιαδηνοῦ, «Ἑρμηνεία», κώδικας Διονυσίου 570, φ. 120α, καὶ στὸ Ἀλυγιζάκη, 

Ὀκταηχία, σ. 236. 
89 Βλ. π., σσ. 19-22. 
90 Στὸ παρὸν Δοξαστικὸ τὴν συναντοῦμε μὲ μεγάλη συχνότητα στὸν κώδικα Ἰβηρῶν 280 (φ. 

35αβ), ἐνῶ στὸν κώδικα 992, βάση τοῦ ὁποίου παραθέτουμε τὸ μέλος τῆς Β’, ἡ φθορὰ τοῦ Νενανω 

συναντᾶται μόνο στὸ ἑπόμενο Δοξαστικὸ τῶν Ἀποστίχων, βλ. πκ., σ. 46, σειρ. 4.   
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καταλήξει πάλι στὴ βάση του μὲ τὴν ἴδια χαρακτηριστικὴ μελικὴ κίνηση μὲ τὴν ὁποία 

ξεκίνησε91. 

 Ἀκόμη ἡ χρήση, καθὼς καὶ ἡ μεταβολὴ τῶν συστημάτων, ἀποτελεῖ ἐπίσης ἕνα 

βασικὸ στοιχεῖο τοῦ μέλους. Στὸ προκείμενο Δοξαστικὸ ἡ μελωδία βαίνει κυρίως κατὰ 

τὸ πεντάχορδο σύστημα μὲ ἕνα μαλακὸ χρωματικὸ τετράχορδο ἢ πεντάχορδο (ΔΙ-ΝΗ’ ἢ 

ΔΙ-ΠΑ’) ὅπου βασικὰ ἀναπτύσσεται ἡ μελωδία καὶ ἕνα συνημμένο σκληρὸ χρωματικὸ 

πεντάχορδο ἐπι τὸ βαρὺ (ἀπό μετάθεση ἐπί τοῦ φθόγγου ΔΙ κατερχόμενο μέχρι τόν ΝΗ) 

ὅπου γίνονται συνήθως οἱ  ἐντελεῖς  καταλήξεις92. Ἡ  μετάθεση   αὐτή,  ὅπως  εἰπώθηκε,  

δὲν  δηλώνεται  σαφῶς ἀλλὰ ὑπονοεῖται μέσα ἀπὸ τὶς καταληκτικὲς θέσεις93, 

παρασημαίνεται ὅμως σαφῶς στὶς ἐξηγήσεις  τῶν  τριῶν μελοποιήσεων. Κάποτε  ἡ 

πορεία  τῆς  μελωδίας  κινεῖται καὶ πρὸς τὴν μεσότητα τοῦ Β’ ήχου, ὅπου καὶ καταλήγει 

ἀτελῶς ἢ ἐντελῶς, χαρακτηριστικὸς μελωδικὸς σχηματισμὸς τοῦ Β’ ἤχου ποὺ 

χρησιμοποιεῖται εὐρύτατα σὲ ὅλα τὰ γένη μελοποιΐας του. 

 Ὡς πρὸς τὴν μεταβολὴ τοῦ συστήματος ρητὴ δήλωσή του ὑπάρχει μόνο σὲ ἕνα 

σημεῖο στὸ μέλος τοῦ Γερμανοῦ καὶ συγκεκριμένα στὴ λέξη «ταύτην»94. Ἀπὸ ἐδῶ ξεκινᾶ 

ἡ μελικὴ ἔξαρση ποὺ θ΄ ἀποκορυφωθεῖ στὸ «βοήσωμεν» μὲ τὴν μελισματικὴ 

μεταχειρισή του σὲ ὑψηλὲς κυρίως φωνές. Στὴ συγκεκριμένη περίπτωση ἡ δήλωση τοῦ 

πενταχόρδου συστήματος εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀφοῦ τὸ μέλος ἐκτείνεται στὴν φωνητικὴ 

περιοχὴ τῆς Νήτης, ἔξω ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὰ ὅρια τοῦ πεντάχορδου ΔΙ-ΠΑ’, ἀγγίζοντας 

συχνὰ καὶ τὸν φθόγγο ΒΟΥ’. ἔτσι ἔχουμε μετάθεση τῆς μελωδίας κατὰ ἕνα πεντάχορδο 

ἐπὶ τὸ ὀξὺ (ἡ βάση ΔΙ τοῦ κυρίου ἥχου λογίζεται ὡς βάση ΠΑ τοῦ πλαγίου του)95. Ἀκόμη 

στὴν Β’ μελοποίηση βρίσκουμε καὶ μία παραχορδή, μετάθεση δηλαδὴ ποὺ δὲν βασίζεται 

στὸ τονικὸ ὕψος στὸ ὁποῖο ἀνήκει ἡ φθορά96. Συγκεκριμένα στὴν τελευταία συλλαβὴ 

τῆς λέξης «εὐλόγησον» τῆς Β’ τίθεται ἡ διατονικὴ φθορὰ τοῦ ΝΗ ἐπὶ τοῦ φθόγγου ΖΩ 

τοῦ Β’ ἤχου, ὅποτε σχηματίζεται ἕνα διατονικὸ τετράχορδο ἐπὶ τὸ βαρὺ μέχρι τὸν 

φθόγγο ΓΑ. 

 

6) Αἰσθητικὴ ἀποτίμηση  

Ἡ λεπτομερὴς ἀνάλυση ἑνὸς  μελουργήματος  ὁλοκληρώνεται μὲ  τὴν αἰσθητικὴ 

ἀξιολόγηση τῶν ποικίλων δομικῶν στοιχείων τῶν ὁποίων ἔγινε χρήση κατὰ τὴ 

διαδικασία τῆς σύνθεσης97. Συγκεκριμένα ἡ αἰσθητικὴ ἀξία τῶν ἐξεταζομένων 

Ἱδιομέλων  τῆς  Α’  Κυριακῆς  τῶν  Νηστειῶν  θὰ καταδειχθεῖ  μὲ  τὴν  ἀνταπόκριση τοῦ  

μέλους στὰ νοήματικὸ περιεχόμενο τοῦ ποιητικοῦ κειμένου  καὶ  τήν αἰσθητική 

συγκίνηση καὶ πνευματική μεταρσίωση ποὺ δημιουργεῖ αὐτὸς ὁ ἐναγκαλισμὸς μέλους-

ποίησης  στὶς ψυχὲς τῶν ἀκροατῶν98. Ἀκόμη  μὲ τήν ἐξέταση τῆς καλλωπιστικῆς  

 
91 Βλ. π., σ. 40.    
92 Βλ. π., σ. 40.  
93 Βλ. π., σ. 40. καὶ  Στάθη, Ἀνάλυση, σ. 553. 
94 Βλ. π., σ. 11, σειρ. 11. 
95  Βλ. π. 
96 Στάθη, Ἀνάλυση, σ. 553. 
97 Βλ. Στάθη, Ἀνάλυση, σ. 564. 
98 Γιὰ τὴν ὑποβλητικὴ ἰδιότητα τῆς μουσικῆς σὲ σχέση μὲ τὴν ποίηση, καθὼς καὶ γιὰ τὴν 

ὑπεροχὴ τῆς μουσικῆς ὡς πρὸς αὐτήν, βλ. Παπανούτσου, Αἰσθητική, σσ. 324-326, 331-338 καὶ 340. 
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διάθεσης  τῶν  δύο  μεταγενέστερων συνθετῶν, οἱ ὁποῖοι ἀνανεώνουν τὴν παράδοση 

τοῦ παλαιοῦ στιχηραρικοῦ μέλους καὶ τονίζουν μὲ καινότροπη   μελουργικὴ  μαεστρία   

κάποια  ἀπ΄  τὰ  νοήματα   τοῦ  κειμένου,  συμβάλλοντας ἔτσι καὶ στὴν μεγαλύτερη 

αἰσθητικὴ ἀπόλαυσὴ του99. 

Τὸ μέλος τοῦ Δοξαστικοῦ λοιπὸν ἀρχίζει καὶ στὶς τρεῖς μελοποιήσεις μὲ μία 

χαρακτηριστικὴ ἐνηχηματικὴ φράση, ἡ ὁποία μᾶς εἰσάγει στὴν γνωριστικὴ ἰδέα τοῦ Β’ 

ἤχου καὶ κάνει εὐθὺς ἐξ΄ ἀρχῆς τὸν ἀκροατὴ κοινωνό τοῦ  ἰδιαίτερου ἤθους τοῦ ἤχου100. 

Μετὰ ἀπ΄ τὸν μελικὸ πλατυσμὸ μὲ τὴν διαδοχὴ οὐρανίσματος-θεματισμού, γιὰ νὰ 

δηλωθεῖ ἡ «ἐν σκότει καὶ σκιᾶ» προτύπωση τῆς Ἐκκλησίας μὲ τὴν Σκηνὴ τοῦ 

Μαρτυρίου, τὸ μέλος πλαγιάζει γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἐν εἴδη μίας μικρῆς εἰσαγωγῆς  ἡ 

πρώτη φράση τοῦ κειμένου101. Μετὰ ἀπὸ αὐτὴ τὴν μικρὴ ἀνάπαυλα ἡ μελωδία συνεχίζει 

στὴν Α’ καὶ Β’ τὴν πορεία της σὲ πλ. Β’, ἐνῶ στὴν Γ’ ὁ ἀκροατὴς ξαφνιάζεται πρόωρα μὲ 

τὸ πρῶτο μελικὸ ξέσπασμα, μὲ τὸ ὁποῖο ἀποδίδεται ἡ ἀναφώνηση καὶ ἡ χαρμόσυνη 

ἀγγελία τῆς φράσης «ἰδοὺ γὰρ ἡ Ἐκκλησία».  

 Στὴν ἑπόμενη φράση «τὴν ἔνσωμον εἰκόνα Χριστοῦ» ἡ καλλωπιστικὴ καὶ 

μελισματικὴ πρόθεση τοῦ Γερμανοῦ ἀναδεικνύει τὴν ἔννοια τῆς εἰκόνας, ἡ ὁποία 

ἀποτελεῖ καὶ τὸν κεντρικὸ θεματικὸ ἀξονα τῆς ἑορτῆς. ἀπ΄ τὴν ἄλλη τὸ ἐπακόλουθο 

ζεῦγμα οὐρανίσματος-θεματισμοὺ (Ο1+Θ1) ἐξαίρει τὴ διδασκαλία ὅτι πρόκειται γιὰ τὴν 

ἴδια τὴν ἔνσωμη εἰκόνα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Στὴ συνέχεια, στὴ λέξη «τὸν τύπον», 

ἡ μελικὴ ἀνάπτυξη κυρίως τῆς Α’ καὶ Β’ ἀναδεικνύει στὰ πνευματικὰ μάτια τῶν μυστα-

γωγούμενων ἀκροατῶν τὴν Σκηνὴ τοῦ Μαρτυρίου ὡς τύπο τῆς σωτηριώδους κιβωτοῦ 

τῆς Ἐκκλησίας. Στὸ τέλος τοῦ κώλου καὶ μετὰ ἀπὸ μία μικρὴ στάση στὴν μεσότητα, τὸ 

μέλος θὰ πλαγιάσει πάλι γιὰ νὰ ὁλοκληρωθεῖ ἡ θριαμβευτικὴ αὐτὴ ἀναφορὰ μὲ τὰ 

ρωμαλέα θεολογικὰ νοήματα σχετικὰ μὲ τὴν σημασία τῆς εἰκονικῆς ἀποτύπωσης τῶν 

ἱερῶν μορφών. Ἡ ἐπιμήκυνση δὲ τῆς μελικῆς διάρκειας τῆς τελευταίας συλλαβῆς τῆς 

μετοχῆς «κατέχουσα» δηλώνει πράγματι τὴν ἀδιαμφισβήτητη κατοχὴ ἀπὸ μέρους τῆς 

Ἐκκλησίας τῆς μόνης ἀληθινῆς ὀρθόδοξης πίστης. 

 Τὸ νόημα τῆς πρώτης αὐτῆς θριαμβολογικῆς καὶ εὐφροσύνης νοηματικῆς περιόδου 

τοῦ Δοξαστικοῦ θὰ ὁλοκληρωθεῖ μὲ τὸ κῶλο ποὺ εἰσάγεται μὲ τὸν τελικὸ σύνδεσμο 

«ἴνα», ὁ ὁποῖος μᾶς προϊδεάζει γιὰ τὴν διατύπωση ἑνὸς διδάγματος μὲ καταληκτικὸ-

ἐπιλογικὸ χαρακτήρα. Στην βυζαντινή μελοποίηση τοῦ Δοξαστικοῦ τὸ κῶλο αὐτὸ 

ἐπενδύεται μὲ μία συμμετρικὴ καὶ λιγυρὰ ἀκολουθία μελικῶν γραμμῶν, ἡ ὁποία 

ἐμπνέει ἠρεμία καὶ γαλήνη, καθὼς καὶ σιγουριὰ γιὰ τὴν σκοπιμότητα τοῦ ἀσπασμοῦ 

τῆς εἰκόνας τοῦ Κυρίου. Ἀπ΄ τὴν ἄλλη στὴν Β’ καὶ τὴν Γ’ συναντοῦμε μία διάθεση 

ἀνάτασης καὶ ἔξαρσης μὲ τὴν χρήση τοῦ πενταχόρδου συστήματος κατὰ τὴν πορεία τοῦ 

μαλακοῦ χρώματος. Ἀκόμη στὴν φράση «διακρατοῦντες μὴ πλανώμεθα» ὁ μὲν 

Χρυσάφης δίνει ἔμφαση στὴν ἰδιότητα τῆς εἰκόνας ν΄ ἀπεικονίζει «τοῦτον», δηλαδὴ τὸν 

Θεάνθρωπο Κύριο, ἐνῶ ὁ κατεξοχὴν καλλωπιστῆς μαθητὴς τοῦ Γερμανός102 σὲ αὐτὴ 

καθ΄ ἐαυτὴ τὴν εἰκονικὴ ἀποτύπωσή του. 

 Στὸ σημεῖο αὐτὸ τὸ κλίμα ἀλλάζει καὶ ὁ ἀκροατὴς ἔχει τὴν αἴσθηση ὅτι εἰσέρχεται 

σὲ ἕνα πιὸ συναισθηματικὰ φορτισμένο κλίμα. Σὲ μελοποιητικὸ ἐπίπεδο, στὴν ἀρχὴ 

 
99 Βλ. καὶ Παπανούτσου, Αἰσθητική, σσ. 368-373. 
100 Βλ. Παναγιωτοπούλου, Θεωρία, σσ. 316-17 καὶ Ἀντωνίου, Μορφολογία, σ. 85.    
101 Βλ. π., σ. 9, σειρ. 1-2). 
102 Βλ. Στάθη, Μελουργοί, σσ. 37-38. 
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αὐτῆς τῆς δεύτερης περιόδου, μποροῦμε νὰ θαυμάσουμε καὶ ν΄ ἀπολαύσουμε τὴν 

μελουργικὴ δεινότητα καὶ τῶν τριῶν μελοποιῶν, οἱ ὁποῖοι μὲ τὴν διαφορετικὴ μελικὴ 

μεταχείριση τοῦ σκληροῦ χρώματος ἀποδίδουν μὲ δραματικότητα καὶ διάθεση 

ἀποστροφῆς τὴν αἴσθηση τῆς «αἰσχύνης» ποὺ διακατέχει τοὺς αἱρετικούς. Ἀντίθετα, 

στὴν φράση «οἱ οὕτω μὴ πιστεύοντες» ποὺ ἀκολουθεῖ, οἱ δύο μεταβυζαντινοὶ μελοποιοὶ 

μένουν πιστοὶ στὴν παραδεδομένη καταληκτικὴ θέση τῆς Α’, ἡ ὁποία συγκλονίζει τὴν 

ψυχὴ τοῦ ἀκροατῆ μὲ τὴν αἴσθηση τοῦ οἴκτου καὶ τῆς λύπης γιὰ τοὺς μὴ ὀρθῶς 

πιστεύοντας. Πραγματικὰ καὶ στὰ δύο αὐτὰ τόξα (ΧΙΙ-ΧΙΙΙ) ἡ μελοποιητικὴ μεταχείριση 

τοῦ ποιητικοῦ κειμένου καὶ ἀπ΄ τοὺς τρεῖς συνθέτες εἶναι ἀριστουργηματική. 

 Παρακάτω, ἡ μελισματικὴ διάθεση τοῦ Χρυσάφη καὶ τοῦ Γερμανοῦ ἀναπτύσσεται 

κυρίως μὲ τὸν διαπλατυσμὸ τῆς τελευταίας συλλαβῆς τῆς λέξης «μορφὴ», τοῦ μὲν 

πρώτου χρησιμοποιώντας ὅλο τὸ εὖρος τῆς σκληρῆς χρωματικῆς διαπασών, τοῦ δὲ 

Γερμανοῦ ἀντίθετα ἐξαντλώντας τὶς μελικὲς δυνατότητες τοῦ μέσου τοῦ Β’ ἤχου, ὁ 

ὁποῖος δεσπόζει χαρακτηριστικὰ ἐδῶ μὲ τρεῖς διαδοχικὲς πτώσεις στην μεσότητα. Στὰ 

δύο ἑπόμενα τόξα  ἡ μελικὴ κίνηση ἠρεμεῖ μὲ κλασικὲς συμμετρικὲς φράσεις πρὶν τὴν 

κορύφωση ποὺ θ΄ ἀκολουθήσει. ἡ προσκύνηση ἀποδίδεται πιὸ γλαφυρὰ ἀπ΄ τὴν Β’ μὲ 

τὴν καθοδικὴ πορεία πρὸς τὴ μεσότητα. Τὸ ἑπόμενο μελικὸ τόξο103 ἀποτελεῖ γιὰ τὴν Α’ 

καὶ Β’ ἀναμονὴ γιὰ τὴν τελικὴ κορύφωση καὶ κατάληξη στὸ «βοήσωμεν», μὲ τὴν χρήση 

μίας παραστατικῆς ἰδέας σκληροῦ χρώματος, ἐνῶ ἐπίσης στὴν Β’ χαρακτηριστικὸς εἶναι 

ὁ διαπλατυσμὸς τῆς τελευταίας συλλαβῆς τοῦ «κατασπαζόμενοι». Ἀντίθετα τὸ μελικὸ 

ξέσπασμα ἐκδηλώνεται νωρίτερα στὴν Γ’104 μὲ τὴν μόνιμη χρήση τοῦ σκληροῦ χρωματι-

κοῦ πενταχόρδου, ἡ ὁποία δηλώνεται ρητῶς μὲ τὴν ἐμφάνιση τῆς φθορᾶς τοῦ Νενανω.  

 Στό σημεῖο  τῆς κορύφωσης πού ἔπεται ἡ μελωδικὴ ἀνάταση καὶ κορύφωση 

ἀνταποκρίνεται θαυμάσια στὸ σχῆμα ἤχου ποὺ ὑπονοεῖται μὲ τὴν φράση «πιστοὶ 

βοήσωμεν» καὶ τὸ ὁποῖο ἐκδηλώνεται πιὸ ἤπια στὴν Α’, μὲ τὴν χρήση ὅλων τῶν 

βαθμίδων τοῦ μαλακοῦ χρωματικοῦ τετραχόρδου ΔΙ-ΝΗ. Ἀπ΄ τὴν ἄλλη στὴν Β’ καὶ Γ’ 

ἔχουμε πιὸ ρωμαλέα κορύφωση μὲ τὴν πορεῖα τῆς μελωδίας ἀκόμη καὶ ἒξω ἀπ΄ τὰ ὅρια 

τοῦ χρωματικοῦ πενταχόρδου ΔΙ-ΠΑ’. Χαρακτηριστικὴ εἶναι καὶ ἡ σύμπτωση τῶν δύο 

μελουργῶν, ὄχι μόνο σὲ ὅλη τὴν μελικὴ ἀπόδοσή τοῦ «βοήσωμεν», ἀλλὰ καὶ ὡς πρὸς 

τὴν δύο φορὲς ἐπαναλαμβανόμενη ἀτελὴ κατάληξὴ  στὴν βάση τοῦ Νενανω (ἐπί τοῦ 

ΝΗ’). 

 Ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα τὸ μέλος, γιὰ ν΄ ἀνταποκριθεῖ στὸ παρακλητικὸ αἴτημα τοῦ 

ὑμνογράφου (μ.τ. ΧΙΧ καὶ ΧΧ), ἀποκτᾶ ἕνα ἱκετευτικὸ τόνο καὶ στὶς τρεῖς μελοποιήσεις 

ἐπανερχόμενο στην ἰδέα τοῦ τοῦ μαλακοῦ χρώματος. Καὶ στὴ μὲν Α’ καταλήγει τελικῶς 

μὲ τὴν κλασικὴ καταληκτικὴ φόρμα τοῦ ἀντικοντίσματος στὴν βάση τοῦ πλαγίου του. 

Ἀπ΄ τὴν ἄλλη στὴν Γ’ ὁ ἐπίλογος γίνεται ἤρεμα καὶ χωρὶς ἐκπλήξεις μὲ τὴν χρήση τῶν 

πάμπολλων στιχηραρικῶν γραμμῶν τοῦ Β’ ἤχου καὶ συγκεκριμένα μὲ τρεῖς πτώσεις 

στὴ μεσότητά του καὶ μὲ τελικὴ κατάληξη στὴ βάση τοῦ κυρίου ἤχου. Τέλος ὁ 

Χρυσάφης, ἀφοῦ τονίσει τὴν προσφώνηση «ὁ Θεὸς» μὲ τὴν χρήση τοῦ θεματισμοῦ, 

ἀναδεικνύεται ὁ πιὸ ἀπρόβλεπτος ὡς πρὸς τὴν ἀνάπτυξη τῶν δύο τελευταίων κώλων 

τοῦ ποιητικοῦ κειμένου, μὲ τὴν εὐφάνταστη διατονικὴ μετάθεση ποὺ χρησιμοποιεί105, ἡ 

ὁποία λύεται μὲ πτώση στὸν πλ. Β’ καὶ μὲ τὴν τελικὴ ἐπαναφορὰ τοῦ μέλους στὸν Β’ 

ἦχο, ὅπου καὶ καταλήγει. 

 
103  Βλ. π., σ. 10, μ.τ. XVII, σειρ. 9-10. 
104 Βλ. π., σ. 18, σειρ. 4-6. 
105 Βλ. π., σ. 18, σειρ. 10. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Δοξαστικὸ Ἰδιόμελο τῶν Ἀποστίχων «Οἱ ἐξ ἀσεβείας» 

Ἦχος Β’  

Οἱ ἐξ ἀσεβείας, εἰς εὐσέβειαν προβάντες, 

καὶ τῷ φωτὶ τῆς γνώσεως ἑλλαμφέντες, 

ψαλμικῶς τὰς χείρας κροτήσωμεν, 

εὐχαριστήριον αἶνον θεῷ προσάγοντες. 

καὶ τὰς ἐν τοίχοις καὶ πίναξι, καὶ ἱεροῖς σκεύεσιν 

ἐγχαραχθείσας ἱερᾶς Χριστοῦ Εἰκόνας 

τῆς Πανάγνου, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, 

τιμητικῶς προσκυνήσωμεν, 

ἀποβαλλόμενοι τὴν δυσσεβὴ τῶν κακοδόξων θρησκείαν . 

ἡ γὰρ τιμὴ τῆς Εἰκόνας, ὡς φησὶ Βασίλειος, ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει. 

αἰτούμενοι ταῖς πρεσβείας τῆς ἀχράντου σου Μητρός, 

Χριστὲ ὁ Θεὸς ἠμῶν, καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, 

δωρηθῆναι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. 
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1) Τὰ μουσικὰ κείμενα 

                       α) Μελοποίηση A‘- Παλαιὸ Στιχηράριο (Ἰβήρων 954, φφ. 198β-199α) 

                             

 

           β) Μελοποίηση Β‘- Στιχηράριο Χρυσάφη τοῦ Νέου (Ἰβήρων 992, φφ.163β-164α) 
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γ) Μελοποίηση Γ’- Στιχηράριο Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν (Ἰβήρων 965, φφ. 597- 598) 
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     2) Οἱ ἐξηγήσεις τοῦ Ἰδιομέλου 

       α) Ἐξήγηση τῆς Α’ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (ΜΠΤ 715, φφ. 50α-51α) 
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β) Ἐξήγηση τῆς B’ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (ΜΠΤ 764, φφ. 99β-101β) 

 



 

 - 51 - 

 



 

 - 52 - 

 



 

 - 53 - 

            

             γ) Ἐξήγηση τῆς Γ‘ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (ΜΠΤ 749, φφ. 87α-88β) 
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δ) Ἐξήγηση τῆς Γ’ Νικολάου Δοχειαρίτη (Δοχειαρίου 327, φφ. 234α-235β) 
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3) Πίνακας συνεξέτασης τῶν τριῶν μελοποιήσεων 

Μελικὰ 

Τόξα 

Κείμενο Μελοποίηση- σελίδα 

καὶ σειρὰ χφ 

Ἦχος Καταλήξεις (Καταληκτικὸς 

Φθόγγος-μαρτυρία)και φθορὲς 

Σχολιασμὸς 

Α΄ Περίοδος :  Πρόσκληση σὲ εὐχαριστιακὴ δοξολογικὴ ἀναφορὰ   

Ι Ἀρκτικὴ μαρτυρία    στὴν Α’ 

καὶ Β’ καὶ  στὴν Γ’ 

 

Α’ (σ. 45, σειρ. 1) Β’ – (ΔΙ) ἀτελὴς κατάληξη Ἡ  Ἀρκτικὴ μαρτυρία τῆς ἐξήγησης θἐτει 

ὡς βάση τὸν ΒΟΥ, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν Β’ 

καὶ Γ’ μελοποίηση (βάση ΔΙ). Στὸ πρῶτο 

μ.τ. περίπου ἴδια μελικὴ ἀνάπτυξη στὴν 

Α’ καὶ Β’. Στὴν Γ’ ἐναρκτήριο στερεότυπο 

τὸ 5α (ὅπως  καὶ στὸ προηγοὺμενο 

Δοξαστικό). 

Οἱ ἐξ ἀσεβείας, 

 

Β’ (45, 1) Β’              (ΔΙ) 

Γ’ (47, 1) Β’  (ΔΙ) 

ΙΙ εἰς εὐσέβειαν προβάντες, 

 

Α’(45, 1) Β’  (ΔΙ)  ἀτελὴς κατάληξη Ἴδιο μέλος στὴν Α’ καὶ Β’ καὶ ἴδια 

καταληκτικὴ φράση 1α καὶ στὶς τρεῖς (ὅ-

πως καὶ στὴν λέξη «ἀληθείας» τοῦ 

προηγουμένου Δοξαστικοῦ). 

Β’ (45, 1) Β’  (ΔΙ) 

Γ’ (47, 1) Β’  (ΔΙ) 

ΙΙΙ καὶ τῷ φωτὶ τῆς γνώσεως 

ἑλλαμφθέντες, 

 

            Α’ (45 2) Πλ. Β’ – (ΝΗ) ἐντελὴς κατάληξη Ἴδια πτώση καὶ στὶς τρεῖς στὸ «ἑλλα-

μφέντες» μὲ τὴν 6α καὶ ἀτελῆ κατάληξη 

τῆς Β’ καὶ Γ’ παρακάτω στὸ «ψαλμικῶς» 

μὲ τὸν θεματισμὸ (πρὶν ἀπ΄αὐτὸν στὴν  Β’ 

μεσολαβεῖ ὁ διαπλατυσμὸς 2β). 

   Β’ (45, 1-2) Πλ. Β’ – (ΝΗ) 

   Γ’ (47, 1-2) Πλ. Β’ – (ΝΗ) 

IV (α) ψαλμικῶς 

(β) τὰς χείρας κροτήσωμεν, 

 

    Α’ (45, 2-3) Β’  (ΔΙ) ἀτελὴς κατάληξη Ἴδια μελικὴ κίνηση στὴν  Β’ καὶ Γ’, ἐνῶ στὸ 

«κροτήσωμεν» συμπίπτουν καὶ οἱ τρεῖς.     Β’ (45, 2-3) Β’ α)  (ΔΙ)        β)  (ΔΙ) 

   Γ’ (47, 2-3) Β’ »                       » 

V εὐχαριστήριον αἶνον θεῷ 
προσάγοντες. 

 

Α’ (45, 3) Β’ / πλ.Β’ 
 (ΝΗ) ἐντελὴς κατάληξη 

Καταληκτικὴ θέση 2α καὶ γιὰ τὶς τρεῖς  μὲ 

μία ἰδέα Νενανω στὸ τέλος τῆς Β’. 
Β’ (45, 3 - 46, 1) Β’ / πλ. Β’ – (ΓΑ ως ΔΙ τοῦ Νανα) 

Γ’ (47, 3-4) Β’ /  πλ.Β’ 

 (ΝΗ) 
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Β’ Περίοδος: Προτροπὴ πρὸς τιμητικῆ προσκύνηση τῶν εἰκόνων 

VI καὶ τὰς ἐν τοίχοις……… σκεύεσιν 

 

Α’ (σ. 45, σειρ. 3-

4) 

Β’ μέσος / Β’  (ΔΙ) ἀτελὴς κατάληξη Σχεδὸν πανομοιότυπη μελικὴ ἀνάπτυξη 

στὴν Α’ καὶ Γ’  μὲ καταληκτικὴ φράση 5α 

καὶ στὶς τρεῖς. Β’ (46, 1-2) Β’ μέσος / Β’  (ΔΙ) 

Γ’ (47, 4-5) Β’ μέσος / Β’  (ΔΙ) 

VII ἐγχαραχθείσας τοῦ Χριστοῦ 

εἰκόνας 

 

Α’(45, 4-5) Β’ μέσος – (ΒΟΥ) ἀτελὴς κατάληξη Διαφορετικὴ μελικὴ κίνηση καὶ στὶς τρεῖς, 

μὲ μόνη ἐξαίρεση τὴν κοινὴ χρήση τοῦ 

οὐρανίσματος στὸ «εἰκόνας». 

Β’ (46, 2-4) Β’ μέσος / πλ. Β’                         – (ΓΑ) 

Γ’ (47, 5-6) Β’ μέσος – (ΒΟΥ) 

VIII τῆς Πανάγνου καὶ πάντων τῶν 

Ἁγίων, 

 

Α’ (45, 5-6) Β’ μέσος  (ΒΟΥ) ἀτελὴς κατάληξη Ἴδιο μέλος στὴν Β’ καὶ Γ’, μὲ τρίφωνη 

ἀνάβαση στὴν βάση τοῦ Νενανω στὴν Β’.       Β’ (46, 4) Πλ.Β’ – (ΝΗ) 

      Γ’ (47, 6) Πλ.Β’ – (ΓΑ ὡς ΔΙ τοῦ Νενανω)  

               / Φθορὰ  

IX τιμητικῶς προσκυνήσωμεν, 

 

      Α’ (45, 6) Πλ. Β’ 

   (ΝΗ) ἐντελὴς κατάληξη 

Ἴδια κατάληξη στὴν Α’ καὶ Β’ μὲ τὴν φράση 

4α. 

      Β’ (46, 5) Πλ. Β’ 

  (ΝΗ) 

      Γ’(46, 6-8) Πλ.Β’ – (ΒΟΥ ὡς  ΠΑ τοῦ πλ.Β΄) / Μα-

ρτυρία  (ΔΙ) στὸ «τιμητικῶς» 

Γ’ Περίοδος: Ἀποδοκιμαστικὴ ἀναφορὰ τῶν κακοδόξων 

X ἀποβαλλόμενοι ………θρησκείαν.       Α’ (45, 7) Β’ –  ἐντελὴς κατάληξη Ἴδια πτώση μὲ τὴν θέση 2αβ στὴν Α’ καὶ Β’. 

Στὴ Γ’ μελισματικὴ ἀνάπτυξη τοῦ «προ-

σκυνήσωμεν» μὲ παραχορδὴ (σκληρὸ χρω-

ματικὸ τετράχορδο ἐπὶ τοῦ ΒΟΥ-ΚΕ τοῦ Β’ 

ἤχου 

Β’ (46, 5-6) Β’/ πλ. Β’ – (ΝΗ) 

Γ’ (47, 8-90 Β’ μέσος  (ΒΟΥ) /  Ἴδια μαρτυρία 

στὸ «ἀποβαλλόμενοι» 

ΧΙ (α) ἡ γὰρ τιμὴ τῆς εἰκόνος 

(β) ὡς φησὶ Βασίλειος, 

 

     Α’ (45, 8) Β’/ πλ. Β’ (α) – (ΓΑ ὡς ΔΙ τοῦ πλ.Β΄) 

(β) – (ΝΗ)  ἀτελὴς κατάληξη 

Διαφορετικὴ ἀνάπτυξη καὶ στὶς τρεῖς, ἀλλὰ 

γύρω ἀπ΄ τὰ ἴδια τονικά κέντρα 

(ΔΙ,ΒΟΥ,ΓΑ). Μελισματικὴ ἀνάπτυξη 

μεγαλύτερη στὴν Γ’. 

      Β’ (46, 6-7) Β’/ πλ. Β’ »                 » 

  Γ’ (47, 9-10) Β’/ πλ. Β’ (α) – (ΓΑ ως ΔΙ του πλ.Β΄)  

/ Φθορὰ     (β)  (ΝΗ) 
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ΧΙΙ ἐπὶ τὸ πρωτότυπον 

διαβαίνει.  

 

  Α’ (σ. 45, σειρ. 8-9) Πλ. Β’ 

 (ΝΗ) ἐντελὴς κατάληξη 

Περίπου ἴδια μελικὴ κίνηση στὴν Α’ καὶ Β’ 

μὲ  ἀπόλυτη ταύτισή της στὴν 

καταληκτικὴ φράση 13α  στὴν λέξη 

«διαβαίνει» (θέση πλ. Β’ ἡ ὁποία 

παρασημαίνεται σαφῶς στὴν Α’ μὲ τὴν 

μαρτυρία.  

Β’ (46, 7-8) Πλ.Β’ »                » 

Γ’ (47, 10) Β’ μέσος / πλ.Β’ – (ΝΗ) / Μαρτυρία  (ΒΟΥ) 

στὸ «πρωτότυπον» 

ΧΙII αἰτούμενοι ταῖς πρεσβείαις 

 

         Α’ (45, 9) Πλ. Β’/  Γ’/ Δ’ – (ΖΩ’ ὡς ΔΙ τοῦ Ἅγια) ἀτελὴς 

κατάληξη 

Διαφορετικὴ καὶ ἐνδιαφέρουσα ἀνάπτυξη 

καὶ στὶς τρεῖς :  στὴν Α’, μετὰ ἀπο μία 

μικρὴ ἰδέα Νανα  ἐπὶ τοῦ ΚΕ (παραχορδή), 

κατάληγει μὲ τὸν θεματισμὸ ὡς  Αγια ἐπὶ 

τοῦ ΖΩ’. Στὴν Β’ πλατιὰ μελισματικὴ 

ἀνάπτυξη μὲ περάσματα ἀπ΄ τὸν πλ. Β’ καὶ 

Β’ γιὰ νὰ καταλήξει ὡς Β’ μέσος, ἐνῶ ἡ Γ’ 

καταλήγει ἐπὶ τῆς κύριας βάσης ΔΙ. 

Β’ (46, 8-9) Πλ. Β’/  Β’/ Β’ 

μέσος 
 (ΒΟΥ) 

    Γ’ (47, 10-11) Β’ μέσος / Β’  (ΔΙ) 

XIV τῆς ἀχράντου σου Μητρός, 

Χριστὲ ὁ Θεὸς ἠμῶν, 

        Α’ (45, 10) Πλ. Α’/ Β’ 

μέσος 
 (ΒΟΥ) ἀτελὴς κατάληξη / 

στὸ «Χριστὲ» ὑπάρχει 

φθορὰ τοῦ Νανα    

Στὴν Α’, μετὰ ἀπὸ ἕνα ἐνδιάμεσο  πέρα-

σμα ἀπ΄ τὸν πλ. Α’ ἐπανέρχεταὶ μὲ ὁμαλὸ 

τρόπο στην μεσότητὰ τοῦ Β’ ἤχου. Καὶ στὶς 

τρεῖς ἴδια μόνο ἡ καταληκτικὴ θέση 3αβ. 
Β’ (46, 9-10) Β’ μέσος  (ΒΟΥ) 

  Γ’ (47, 11-12) Β’ μέσος  (ΒΟΥ) 

XV καὶ πάντων τῶν Ἁγίων, 

 

  Α’ (45, 10-11) Β’ μέσος – (ΒΟΥ) έντελὴς κατάληξη Ἴδια κατάληξη στὴν Α’ καὶ Β’ μὲ τὴν 

φράση 4α.         Β’ (46, 10) Β’ / πλ.Β’ – (ΒΟΥ) 

  Γ’ (47, 11-12) Πλ. Β’ – (ΒΟΥ) 

ΧVI δωρηθῆναι ἠμὶν τὸ μέγα 

ἔλεος. 

 

       Α’ (45, 10) Πλ. Β’ – (ΝΗ) / τελικὴ  κατάληξη Καταληκτικὴ θέση στὴν Α’ καὶ Β’ ἡ 2α. 

Διαφορετικὴ τελικὴ κατάληξη στὴν Γ’ μὲ 

τὴν 5α (ὅπως στὸ προηγούμενο 

Δοξαστικό). 

Β’ (46, 10-11) Πλ. Β’                        – (ΝΗ)              

Γ’ (47, 12-13) Β’ - (ΔΙ) 
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4) Πίνακας μεγάλων ὑποστάσεων χειρονομίας 106 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ 

ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΚΑΛΕ 

ΣΜΑ Ή 

      ΈΤΕΡΟΝ 

 

ΠΑΡΑΚΛΗ 

ΤΙΚΗ Η’ 

ΣΥΝΑΓΜΑ 

 
 

ΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΕΣΩ Η΄ ΕΞΩ 

 
 

 

ΟΥΡΑΝΙ 

ΣΜΑ 

 

 

ΛΥΓΙΣΜΑ 

 

 

   
 

ΤΡΟΜΙ 

ΚΟΝ 

 

 

ΞΗΡΟΝ     

ΚΛΑΣΜΑ 

 

 

ΨΗΦΙΣΤΟ 

 ΠΑΡΑΚΑ 

  ΛΕΣΜΑ 

 

ΚΥΛΙΣΜΑ               

  

 
  

ΜΕΛΟΠΟΙΗ 

ΣΕΙΣ 

Α Β Β Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β 

 

Γ 

ΜΕΛΙΚΑ 

ΤΟΞΑ 

Ι 

1 1  3 1 

 

         1  1 1 1 1          

ΙΙ  2  1 

1Σ 

 

 

1          1 1         1 1 

ΙΙΙ 2 1 1   1    1ΕΣ 1ΕΣ  1            2 2    

ΙV    1          1 1 1 1 1          

V 3 2 3  1 1    1     1  2 1          

VI 1  2 2Σ 1 1  1 

 

  1 1     2   1       1 

VII   2 1 

1Σ 

1         1   1 1   2        

VIII   1      2ΕΣ     3 1    1         

IX 1 1 2 1  1        1 1  2           

X 2 1 2     2 ΕΣ   1      1   1 1μ       

XI   2 1  1        1 1             

XII 1 1  1   1ΕΣ 1ΕΞ 1ΕΞ   1        1   1 2    

XIII  1            1 3  2       1  1  

XIV 1 2 1 1                        

ΧV    2  1        1              

 

5) Ἀνάλυση τοῦ μέλους  

Ἡ μελοποίηση  τοῦ Δοξαστικοῦ σὲ Β’ ἦχο αὐτόματα μᾶς παραπέμπει στὸ 

προηγούμενο Δοξαστικὸ ποὺ ἐξετάστηκε, δεδομένου ὅτι τὰ δομικὰ-μορφολογικὰ 

στοιχεῖα εἶναι ἀκριβῶς τὰ ἴδια. Ἔτσι, ὡς πρὸς τὶς στερεότυπες θέσεις καὶ 

καταληκτικὲς φράσεις, τὶς ὑποστάσεις καὶ τὸ σύστημα ποὺ ἔχουν 

χρησιμοποιηθεῖ στὶς τρεῖς μελοποιητικὲς παραλλαγὲς του, ἰσχύουν ὅσα ἐν 

ἐκτάσει εἰπώθηκαν προηγουμένως107. Κάποια σημεῖα ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ 

ἐπισημανθοῦν σχετίζονται μὲ τὴν παρασήμανση μίας φθορᾶς στὸ μουσικὸ 

κείμενο τῆς Γ’, ὄπως καὶ δύο παραχορδῶν στὸ κείμενο τῶν δύο ἐξηγήσεων ποὺ 

διαθέτουμε, οἱ ὁποῖες δὲν δηλώνονται σαφῶς στὴν παλαιὰ συνοπτικὴ γραφή108.  

Συγκεκριμένα  στὴν Γ’ καὶ στὴν τελευταία συλλαβὴ τῆς λέξης «εἰκόνος» 

τίθεται ἡ φθορὰ τοῦ Νενανω  σὲ μία φράση τὴν ὁποία θὰ συναντήσουμε μὲ 

τὴν ἴδια ἀκριβῶς μορφὴ καὶ παρακάτω στὸ Δοξαστικό τοῦ πλ. Β’109. Δηλώνεται 

ἔτσι μ΄ αὐτὸν τὸν τρόπο ἡ μεταβολὴ σὲ σκληρὸ χρῶμα ἡ ὁποία ἐξυπηρετεῖ καὶ 

τὴν μετέπειτα μελικὴ διαδρομή, ἀφοῦ τὸ μέλος θὰ πλαγιάσει μὲ τὴν 

καταληκτικὴ φράση 2αβ. Ἐπίσης στὴν λέξη «πρεσβείας» τῆς Α’ τίθεται στὴν 

ἐξήγηση τοῦ Χουρμουζίου ἡ διατονικὴ φθορὰ τοῦ ΓΑ  ἐπὶ τοῦ φθόγγου ΚΕ τοῦ 

 
106 Τὸ  κεφαλαῖο Σ  δηλώνει την παρασήμανση τοῦ μαύρου Συνάγματος. 
107 Βλ. π., σσ. 35-41. 
108 Ὄπ.π., σ. 41. 
109 Βλ. πκ., σ. 85, σειρ. 5. 
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Β’ ἤχου δημιουργώντας μία περαστικὴ ἐντύπωση Τρίτου (Νανα). Ἡ παραχορδὴ 

αὐτὴ κρίνεται ἀπαραίτητη, ἀφοῦ παρακάτω τονίζει ἀρκετὰ ἐντυπωσιακὰ τὴν 

τελευταία συλλαβὴ τῆς λέξης μὲ τὴν ὑπόσταση τοῦ θεματισμοῦ ἐπὶ τοῦ φθόγγου 

ΖΩ’ (ὡς ΔΙ τοῦ Β’ ἤχου) καὶ στὴν συνέχεια πλαγιάζει τὸ μέλος ὡς πλ Α’ στὸν 

φθόγγο ΓΑ, γιὰ νὰ ἐπανέλθει καὶ νὰ καταλήξει στὴν μεσότητα τοῦ Β’ ἤχου.  

Τέλος στὴν Γ’ καὶ στὴν λέξη «προσκυνήσωμεν» ὁ Γερμανὸς Νέων Πατρῶν 

χρησιμοποιεῖ μία ἀρκετὰ πλατιὰ μελωδικὴ γραμμὴ ἡ ὁποία ἀναπτύσσεται μὲ 

κέντρο τὸν φθόγγο ΚΕ ὡς Γ’ (Νανα) ἦχος. Αὐτὴ ἡ παραχορδὴ δηλώνεται καὶ 

στοὺς δύο ἐξηγητὲς τοῦ Γερμανοῦ (Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα καί Νικόλαο 

Δοχειαρίτη) μὲ τὴν χρήση τῆς διατονικῆς φθορᾶς τοῦ ΔΙ  ἐπὶ τοῦ φθόγγου ΖΩ’ 

τοῦ Β’ ἤχου. Ἡ λύση τῆς παραχορδῆς αὐτῆς γίνεται μὲ πιὸ ὀρθόδοξο τρόπο στὴν 

ἐξήγηση τοῦ Νικολάου, ἀφοῦ ὁ Χουρμούζιος θέτοντας τὴν φθορὰ τοῦ Β’ ἤχου 

συγχέει τὸν ἑρμηνευτὴ-ψάλλοντα ὡς πρὸς τὴν ἀπόδοση τῶν διαστημάτων.  

 

6) Αἰσθητικὴ ἀποτίμηση  

Τὸ μέλος τοῦ Παλαιοῦ Στιχηραρίου χαρακτηρίζεται ἀπὸ μία πιὸ ἁπλὴ  καὶ 

σύντομη ἀνάπτυξη τῶν μελικῶν φράσεων, χωρὶς ὅμως νὰ ὑστερεῖ  ἀπ΄ τὴν Β’ καὶ 

Γ’ στὴν ἀπόδοση τῶν νοημάτων τοῦ κειμένου καὶ σὲ αἰσθητικὴ ἀρτιότητα. Ἀπ΄ 

τὴν ἄλλη, οἱ δύο μεταβυζαντινὲς μελοποιήσεις χαρακτηρίζονται ἀπὸ μία 

ποικιλία καὶ πλατύτερη καὶ μελισματικότερη μελωδικὴ ἀνάπτυξη, 

συμβάλλοντας ἔτσι στὴν μεγαλύτερη αἰσθητικὴ τέρψη ἀπὸ μέρους τοῦ ἀκροατή.  

Στὴν Α’ καὶ Β’ ἀρχικά ἡ μελικὴ πορεία ξεδιπλώνεται μὲ τὸν ἴδιο σχεδὸν 

τρόπο μέσα στὰ πλαίσια τῆς φόρμας τοῦ Β’ ἤχου μὲ ἠρεμία καὶ χωρὶς ἐντάσεις. 

Εἰδικότερα στὴν Β’ ὑπάρχει μία διάθεση, ὅπως καὶ στὸ πρῶτο Δοξαστικό, νὰ 

χρωματίζεται τὸ μέλος μὲ μικρὲς πινελιὲς τοῦ Νενανω, χρησιμοποιώντας μετὰ 

ἀπ΄ τὸν πλαγιασμὸ τοῦ μέλους τὴν τρίφωνη ἀνάβαση, μὲ ἢ χωρὶς τὴν φθορὰ τοῦ 

Νενανω110. Τὴν τελευταία συλλαβὴ τῆς λέξης «ἑλλαμφέντες» τὴν ἐπιμηκύνει μὲ 

τὸν χαρακτηριστικὸ διαπλατυσμὸ ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ Χρυσάφης στὰ μέλη τοῦ Β’ 

ἤχου (2β)111, ἐνῶ τὸ ἐπίρρημα «ψαλμικῶς» τὸ τονίζει μὲ τὴν χρήση τοῦ 

θεματισμοῦ καὶ τὸ ἀπομονώνει μελωδικὰ ἀπ΄ τὸ κῶλο στὸ ὁποῖο ἀνήκει μὲ μία 

«ψαλμικὴ»-μελισματικὴ διάθεση. Ὁμοίως καὶ ὁ Γερμανὸς στὴν Γ’, ἀφοῦ φωτίσει 

γιὰ λίγο μὲ μία μικρὴ διατονικὴ ἰδέα τὴν λέξη «φωτὶ» καὶ χωρὶς τὸν πλατυσμὸ 

τοῦ Χρυσάφη στὸ «ἑλλαμφέντες», μεταχειρίζεται μὲ τὸν ἴδιο τρόπο τὸ 

«ψαλμικῶς». Στὴν συνέχεια οἱ προαναφερόμενοι μελουργοὶ ἀκολουθοῦν τὸ 

πρότυπό του ἀνωνύμου μέλους τοῦ Βυζαντινοῦ Στιχηραρίου, μὲ τὴν ξαφνικὴ 

ἀνάταση καὶ κορύφωση γιὰ τὴν ἀπόδοση τοῦ σχήματος ἤχου ποὺ ὑποννοεῖ ἡ 

ἠχομιμητικὴ λέξη «κροτήσωμεν, γιὰ νὰ καταλήξουν στὴν συνέχεια καὶ οἱ τρεῖς 

μὲ τὴν χαρακτηριστικὴ θέση τοῦ ἀντικοντίσματος (2α) στὴν βάση τοῦ πλ. Β’.  

 
110 Στὸν κώδικα Ἰβήρων 992 ὑπάρχει μόνο ἡ τρίφωνη ἀνάβαση, ἐνῶ στὸν Λειμῶνος 

230  παρασημαίνεται καὶ ἡ φθορά.  
111 Γιὰ τὶς διάφορες μελωδικὲς γραμμὲς, βλ. στὸ προηγούμενο Δοξαστικό, βλ. π., σσ. 

35-38. 



 

 - 65 - 

Στὴν  ἑπόμενη  περίοδο  τοῦ  κειμένου (μ.τ. Χ-IX) τὸ  μέλος   καὶ  στὶς  τρεῖς 

βαίνει μὲ τὴν ἴδια μελικὴ ἀνάπτυξη, μὲ πτώσεις στὴν βάση  τοῦ Β’  ἤχου ἢ τοῦ μέ-

σου του, γεγονὸς ποὺ κρατᾶ τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ ἀκροατῆ σὲ ἀναμονή. Ἡ λέξη 

«εἰκόνας» στὴν Β’ καὶ Γ’ ἐξαίρεται χαρακτηριστικά, ὅπως καὶ στὶς περισσότερες 

φορὲς ὅταν ἀπαντάται στὰ Ἰδιόμελα τῆς ἐορτῆς112, μὲ μία διαφοροποίηση τοῦ 

Γερμανοῦ ὡς πρὸς τὴν μελισματικὴ μεταχείριση τῆς τελευταίας συλλαβῆς (σὲ 

ἀντίθεση μὲ τὸν Χρυσάφη ποὺ χρησιμοποιεῖ μόνο τὸν θεματισμό). Εἰδικὰ μὲ τὴν 

λέξη αὐτή, ἡ ὁποία βρίσκεται στὸ ἐπίκεντρο τῆς ὑμνολογίας τῆς ἡμέρας καὶ 

ἀποτελεῖ καὶ τὸ κεντρικὸ θέμα τῆς ἑορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, νοεῖται ἡ εἰκονικὴ 

ἀποτύπωση  τῆς «μορφῆς»  καὶ τοῦ «εἴδους» τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοὺ καὶ κατ΄ 

ἐπέκταση «τῆς Πανάγνου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων» (βλ. μ.τ. VIII). Αὐτὴ ἡ 

θεολογικὴ ἀποτύπωση-σημαινόμενο ποὺ ὑποκρύπτεται κάτω ἀπ΄ τὸ σημαῖνον 

τῆς λέξης «εἰκόνας» ἐπεκτείνεται καὶ σὲ μελουργικὸ ἐπίπεδο, δεδομένης τῆς 

ἐξάρτησης τοῦ μέλους ἀπ΄ τὸν λόγο113. Ἔτσι τὸ μέλος στὴν λέξη «εἰκόνας» 

σφραγίζεται καὶ αὐτὸ μὲ τὴν σειρά του ἀπὸ φράσεις ἐκτεταμένες, μελισματικὲς 

καὶ ξεχωριστές, μὲ τὶς ὁποῖες τονίζεται καὶ ἀποδίδεται ἑμφατικότερα τὸ 

θεολογικὸ σημαινόμενό της.   

Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα ἡ Γ’ διαφοροποιεῖται ἀκόμη περισσότερο, μὴ 

ἀκολουθώντας τὴν κλασικὴ καταληκτικὴ φόρμα 2αβ τῶν Α’ καὶ Β’ στὸ 

«προσκυνήσωμεν», ἀλλὰ ἀποδίδει τὴν προσκύνηση μὲ μία πλατιὰ καινότροπη 

φράση σὲ ἦχο Νανα114. Προηγουμένως ἔχει τονιστεῖ μὲ τὴν χρήση τοῦ 

θεματισμοῦ καὶ τὸ ἐπίρρημα «τιμητικῶς», λέξη κλειδὶ γιὰ τὴν θεολογικὴ 

κατανόηση τοῦ θέματος τῆς ἑορτῆς. Κυρίως ὅμως ἡ ἐντελῶς πρωτότυπη χρήση 

τοῦ Νανα δημιουργεῖ μία εὐφροσύνη διάθεση, ἡ ὁποία προσδίδει τὸν ἀνάλογο 

πανηγυρικὸ καὶ θριαμβευτικὸ τόνο πού ἀρμόζει στὸν χαρακτήρα τῆς ἑορτῆς   

Στὸ ἑπόμενο κῶλο τὸ κλίμα φορτίζεται περισσότερο μὲ τὴν ἔκφραση ἀπο-

στροφῆς πρὸς τὴν κακοδοξία τῶν αἱρετικῶν115. Πιὸ γλαφυρὰ καὶ ἔντονα 

ἀποδίδεται αὐτὴ ἡ διάθεση στὴν Β’ μὲ τὴν μεταβολὴ τοῦ χρώματος σὲ σκληρό, 

ἐνῶ στὴν Γ’ τὸ μέλος ἀναδύει μία δραματικότητα καὶ ζωηρὴ ἐκφραστικότητα, 

καταλήγωντας ἐντούτοις στὴν μεσότητα τοῦ Β’. Τὰ δύο ἑπόμενα μελικὰ τόξα (ΧΙ-

ΧΙΙ) ἔχουν χαρακτήρα ἐπιλογικό, κλείνοντας ἔτσι αὐτὴ τὴν νοηματικὴ περίοδο με 

τό ἔντονο θεολογικὸ καὶ διδακτικὸ χαρακτήρα. 

Στὴν τελευταία περιοδό του, καθὼς τὸ Δοξαστικὸ βαίνει πρὸς τὴν 

ὁλοκλήρωσή του, ἡ ψυχὴ τοῦ ἀκροατῆ δονεῖται ἀπ΄ τὴν ἀριστοτεχνικὴ σύνθεση 

στὴ λέξη «πρεσβείαις», στὴν ὁποία ἐκδηλώνεται ἡ διαφορετικὴ προσωπικὴ  

μελουργικὴ μαεστρία τῶν τριῶν συνθετῶν: συγκεκριμένα στὴν Β’ καὶ Γ’, τὸ 

μέλος στολίζεται μὲ ὑψίτονες ἐξάρσεις καὶ πλατιὰ μελισματικὴ φόρμα μέσα στὰ 

ὅρια τῆς μελικῆς κίνησης τοῦ Β’ ἤχου, στὸν Γερμανὸ μὲ τὴν κλασικὴ δέσμη οὐρα-

νίσματος-θεματισμού, ἐνῶ στὸν Χρυσάφη μὲ μία πρωτότυπη καὶ πλατιὰ φράση ἡ 

 
112 Βλ. π., σσ. 41-43. 
113 Βλ. π., σ. 32. 
114 Βλ. π., σ. 54, σειρ. 8-10. 
115 Βλ. μ.τ. Χ, σ. 51, σειρ. 10-13 καὶ σ. 54, 12. 
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ὁποία καταλήγει μὲ τὴν ὑπόσταση τοῦ θεματισμοῦ. Τὴν πιὸ ἐντυπωσιακὴ ὅμως 

καὶ ἠδύμελη μουσικὴ γραμμὴ τὴν βρίσκουμε ἀναπάντεχα στὸ παλαιὸ βυζαντινὸ 

μέλος μὲ τὴν ἐντελῶς πρωτότυπη χρήση τοῦ θεματισμοῦ ἐπὶ τοῦ φθόγγου ΖΩ 

τοῦ Β’ ἤχου (ὁ ὁποῖος νοεῖται ὡς ΔΙ τοῦ διατόνου)116 καὶ τὴν ἠδύτατη κατάβαση 

τοῦ μέλους ὡς Ανεανες ἐπί τοῦ φθόγγου ΓΑ, γεμίζοντας ἐλπίδα, ἀγαλλίαση καὶ 

γλυκύτητα τὶς ψυχὲς τῶν ἀκροομένων, στὸ ἄκουσμα τῆς Πανάγνου Μητέρας τοῦ 

Κυρίου μας, τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου117. 

Τέλος τὸ μέλος θὰ καταλήξει, στὴν μὲν βυζαντινὴ μελοποίηση, μὲ τὴν 

καταληκτικὴ θέση τοῦ ἀντικοντίσματος ποὺ συναντήσαμε καὶ στὸ προηγούμενο 

Δοξαστικὸ (2α). τὴν τελικὴ αὐτὴ θέση ἐπιλέγει καὶ ὁ Χρυσάφης, διαφορο-

ποιούμενος μ΄ αὐτὸν τὸν τρόπο ἀπ΄ τὸ πρῶτο Δοξαστικό, γιὰ τὸν λόγο ἴσως ὅτι 

τὸ μελωδικὸ περιεχόμενό της ἀνταποκρίνεται καλύτερα μὲ τὴν χρήση τοῦ πλα-

γιασμοῦ καὶ τοῦ σκληροῦ χρώματος στὴν ἔννοια τοῦ ἐλέους ποὺ ἀναζητεῖ ὁ 

ποιητὴς ἀπ΄ τὸν φιλάνθρωπο Κύριο καὶ Θεὸ Ἰησοῦ Χριστό. Τὴν παρακλητικὴ 

αὐτὴ ἐκζήτηση τοῦ ἐλέους ὁ Γερμανὸς ἐπιλέγει νὰ τὴν ἀποδώσει μὲ διαφορετικὸ 

ἀπ΄ τὴν Α’ καὶ Β’ τρόπο, μὲ τὸ γνωστὸ ἀπ΄ τὸ προηγούμενο Δοξαστικὸ τελικὸ 

καταληκτικό του στερεότυπο 3γ στὴν βάση τοῦ κυρίου Β’ ἤχου, τοῦ ὁποίου τὸ 

ἤθος118 ἀποδίδει ἄριστα τὸν ἱκετευτικὸ τόνο τοῦ ποιητικοῦ κειμένου ὅπως 

«δωρηθῆναι ἠμῖν τὸ μέγα ἔλεος». Ἔτσι ἐπιτυγχάνεται σὲ μεγάλο βαθμὸ  ὁ 

ἐναγκαλισμὸς τοῦ ποιητικοῦ κειμένου καὶ τοῦ μέλους του καὶ συνακόλουθα ἡ 

μυστικὴ βίωση τῶν ὑπερβατικῶν νοημάτων ἀπ΄ τὰ πνευματικὰ αἰσθητήρια τῶν 

πιστῶν, μέσω τῆς ὑποβλητικότητας καὶ τῆς αἰσθητικῆς τέρψης ποὺ χαρίζει ἡ 

μουσικὴ σύνθεση119. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
116 Ὄπ.π., σ. 49, σειρ. 13-15. 
117 Βλ. σ. 49, μ.τ. ΧIV, σειρ. 14-15. 
118 Βλ. Ἀντωνίου, Μορφολογία, σ. 74 καὶ Παναγιωτοπούλου, Θεωρία, σ. 188. 
119 Βλ. Παπανούτσου, Αἰσθητική, σσ. 339-346. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Δοξαστικὸ Ἰδιόμελο τῆς Λιτῆς «Χαίρετε προφῆται τίμιοι» 

 Ἦχος Β’ ἀδήλου ποιητοῦ120 

Χαίρετε προφῆται τίμιοι, 

οἱ τὸν νόμον Κυρίου καλῶς διαταξάμενοι, 

καὶ τὴ πίστει φανέντες, ἀπόρθητοι στύλοι ἀκλινεῖς. 

ὑμεῖς  γὰρ καὶ μεσίται ὤφθητε 

τῆς νέας Διαθήκης Χριστοῦ. 

καὶ  μεταστάντες πρὸς Οὐρανόν, 

αὐτὸν ἱκετεύσατε, εἰρηνεῦσαι τὸν κόσμον, 

καὶ σῶσαι τὰς ψυχᾶς ἠμῶν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
120 Τὸ Δοξαστικό τῆς Λιτῆς ἀπαντάται καὶ στὸν Ἑσπερινό τῆς πρὸ τῆς Χριστοῦ 

Γεννήσεως Κυριακῆς ὡς Δοξαστικό τῶν Ἀποστίχων καὶ φέρει τὸ ὄνομα τοῦ ὑμνογράφου 

Κυπριανοῦ, βλ. Μηναῖον Δεκεμβρίου, σ. 123. 
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1) Τὰ μουσικὰ κείμενα 

    α) Μελοποίηση Α’ - Παλαιὸ Στιχηράριο (Ἰβήρων 954, φ. 92β) 

    

β) Μελοποίηση Β’- Στιχηράριο Χρυσάφη τοῦ Νέου (Ἰβήρων 992, φφ. 43β-44α) 
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γ) Μελοποίηση Γ’- Στιχηράριο Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν (Ἰβήρων 965, φφ. 201- 202) 

 

            2) Οἱ ἐξηγήσεις τοῦ Ἰδιομέλου  

           α) Ἐξήγηση τῆς Α’ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (ΜΠΤ 708, φφ. 258α-259α)  
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β)Ἐξήγηση τῆς B ‘ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (ΜΠΤ 762, φ. 66αβ)  
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                      γ) Ἐξήγηση τῆς Γ’ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (ΜΠΤ 747, φφ. 60β – 61α) 
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                             3) Πίνακας συνεξέτασης τῶν τριῶν μελοποιήσεων 

Μελικὰ 

Τόξα 

Κείμενο  Μελοποίηση- 

σελίδα καὶ 

σειρὰ στὸ χφ 

Ἦχος Καταλήξεις (Καταληκτικὸς 

φθόγγος-μαρτυρία) και 

φθορὲς 

Σχολιασμὸς 

Α’ Περίοδος : Ἐγκωμιαστικὴ ἀναφορὰ στὰ ἱερὰ πρόσωπα τῶν Προφητῶν 
 

Ι Ἀρκτική μαρτυρία  (ΔΙ) 

 

Α’ (σ. 68, σειρ. 1) Β’- πλ. Β’ – ἀτελὴς κατάληξη 
Στὴν Α’ καὶ Β’ σχεδὸν ὅμοιο ὅλο τὸ 

μ.τ., μὲ τὸν ἐπιπρόσθετο 

πλατυσμὸ 3β τῆς τελευταίας 

συλλαβῆς στὴν Β’. Στὴν Γ’ 

διαφορετικὴ μελικὴ κίνηση μὲ 

χαρακτηριστικὸ πλατυσμὸ τῆς 

λέξης «Χαίρετε» καὶ μὲ τὴν ἁπλὴ 

καταληκτικὴ φράση 3αβ. 

Χαίρετε προφῆται τίμιοι, 

 

Β’ (68, 1-2) Β’- πλ. Β’- Β’  (ΔΙ) 

Γ’ (69, 1-2) Β’- Β’ μέσος  (ΒΟΥ) / Πιὸ πρίν μετὰ τὸ 

«Χαίρετε»  (ΔΙ) 

ΙΙ 
οἱ τὸν νόμον Κυρίου καλῶς 

διαταξάμενοι, 

 

Α’ (68, 1-2) Β’ μέσος- πλ. Β’ – (ΝΗ)  ἀτελὴς κατάληξη 
Ἴδια ἡ καταληκτικὴ θέση 2α καὶ 

στὶς τρεῖς, μὲ ἐπιπρόσθετη 

τρίφωνη ἀνάβαση στὴν βάση τοῦ 

Νενανω στὴν Β’. 

Β’ (68, 2-3) Β’- πλ. Β’  (Γα ὡς ΔΙ  πλ.Β’) 

      Γ’ (69, 2) » 

 (ΝΗ ὡς ΠΑ πλ. Β’) 

ΙΙΙ 
(α) καὶ τῇ πίστει φανέντες, 

(β) ἀπόρθητοι στύλοι ἀκλινεῖς. 

 

Α’ (68, 2-3) Β’ μέσος – (ΒΟΥ) ἐντελὴς κατάληξη 
Ἑτερόκλητη μελικὴ ἀνάπτυξη καὶ 

στὶς τρεῖς, ἁπλὴ καὶ λιτὴ στὴν Α’, 

στὴν Β’ μελισματικότατη μὲ τὸν 

πλατυσμὸ 3β καὶ τὴν καταληκτικὴ 

7α. Ἴδια κατάληξη καὶ στὴν Γ’, 

Β’ (68, 3-5) α) πλ. Β’- Β’ 

β) Β’ μέσος 

α) – (ΔΙ)     β)  (ΒΟΥ) 
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      Γ’(69, 3) Β’ μέσος         α)   (ΒΟΥ)  β)  (ΒΟΥ) ὅπου ἐντοπίζουμε ἐπιπλέον ὡς 

καταληκτικὸ στερεότυπο τὴν 5αβ 

(στὸ α’) καὶ τὴν 6α (στὸ β’). 

IV ἠμεῖς γὰρ καὶ μεσίται ὤφθητε 

 

Α’ (68, 3) Β’- πλ. Β’ – (ΝΗ) ἀτελὴς κατάληξη 
Η Β’ καὶ ἡ Γ’ δὲν ἀπομακρύνονται 

καθόλου ἀπ΄ τὸ μέλος τῆς Α’, μὲ 

τὸ ζεῦγμα Ο2+Θ1 καὶ τὴν 

καταληκτικὴ φόρμα 2αβ. 

Ἐπιπλέον στὴν Β’ ἡ κατάληξη 

διανθίζεται μὲ τὸν μικρὸ 

πλατυσμὸ 2β. 

  Β’ (σ. 68, σειρ. 5-

6) 

» – (ΖΩ τῆς Ὑπάτης ὡς ΝΗ τοῦ 

πλ.Β’) 

Γ’ (69, 4) » 

(ΝΗ) καταληκτική θέση 

3αβ / μετά τὸ «γὰρ» μαρτυρία 

 (ΓΑ)    

V τῆς νέας Διαθήκης αὐτοῦ 

(Χριστοῦ) 121  

 

    Α’ (68, 3-4) Β’ μέσος  – (ΒΟΥ) ἐντελὴς κατάληξη 
Η Α’ καταλήγει μὲ τὴν 3αβ, ἐνῶ ἡ 

Β’ μετὰ τὸν θεματισμὸ μὲ τὴν 7α. 

Η Γ’  ἀκολουθεῖ τὸ μέλος τῆς Α’ , 

ἐκτὸς ἀπ΄ τὴν καταληξῆ της ποὺ 

εῖναι ἴδια μὲ τὴν Β’.  

Β’ (68, 7) »  (ΒΟΥ) / στὸ «νέας» μαρτυ-

ρία (ΔΙ) 

   Γ’ (69, 4-5) »   (ΒΟΥ) 

Β’ Περίοδος: Παράκληση-ἐκζήτηση τῶν πρεσβειῶν τους 

VI καὶ μεταστάντες πρὸς οὐρανόν,      Α’ (68, 4) Β’ / πλ. Β’ – (ΓΑ ὡς ΔΙ πλ. Β’) ἀτελὴς 

κατάληξη 

Ἴδιο μέλος στὴν Α’ καὶ Γ’. Η Β’ ἀ-

ντιγράφει τὸ παραδεδομένο βυζα-

ντινὸ μέλος μέχρι τὸ «μεταστὰ-

 
121 Αὐτὴ τὴν γραφὴ διασώζουν και οἰ τρεῖς μελοποιήσεις άντὶ τῆς γραφῆς «Χριστοῦ» τοῦ ἐντύπου Τριῳδίου καὶ τῶν ἐξηγήσεων. 
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Β’ (68, 7-9) Β’  (ΔΙ) 

 

ντές», ἐνῶ μελίζει τὴν λέξη 

«οὐρανὸν» μὲ τὸν μελισματικὸ 

τύπο 3β (ὅπως καὶ στὰ μ.τ. Ι καὶ ΙΙΙ) 

Γ’ (69, 5-6) Β’ μέσος / πλ. Β’  (ΓΑ ὡς ΔΙ πλ. Β’) 

VII αὐτὸν ἱκετεύσατε, εἰρηνεῦσαι 

τὸν κόσμον, 

 

Α’ (68, 4-5) Πλ. Β’ – (ΓΑ ὡς ΔΙ πλ. Β’) ἀτελὴς 

κατάληξη 

Ἴδιο μέλος στὴν Α’ καὶ Γ’ μὲ 

διαφοροποιημένη μόνο τὴν 

κατάληξη τῆς δεύτερης (5α). Στὴν 

Β’ ἐντοπίζουμε δύο πρωτότυπα, σὲ 

σχέση μὲ τὰ δύο προηγοῦμενα 

Δοξαστικά, πτωτικὰ στερεότυπα. 

  Β’ (68, 9-10) Β’ / πλ. Β’ 

 (ΝΗ ὡς ΠΑ πλ. Β’) 

     Γ’ (69, 6) Πλ. Β’- Β’ 

μέσος-πλ. Β’ 
–   (ΓΑ ὡς ΔΙ πλ. Β’) 

VIII καὶ σῶσαι τὰς ψυχᾶς ἠμῶν. 

 

Α’ (68, 5-6) Πλ. Β’ – (ΝΗ ὡς ΠΑ πλ. Β’) 

τελικὴ κατάληξη 

Κοινή κατάληξη (2α) μὲ πλαγια-

σμὸ στὴν Α’ καὶ  Γ’. Στὴν Β’  ἡ τελι-

κή της κατάληξη γίνεται μὲ τὴν 

φράση 5α καὶ ἐπιπλέον μὲ ἕνα 

μικρὸ μέλισμα τῆς τελευταίας 

συλλαβῆς  παπαδικῆς μᾶλλον 

προελεύσεως. 

Β’ (68, 10) Β’  (ΔΙ) 

      Γ’ (69, 7) Πλ. Β’  (ΝΗ ὡς ΠΑ πλ. Β’) 

 



 

 - 80 - 

 4) Πίνακας μεγάλων ὑποστάσεων χειρονομίας 

 

 5) Ἀνάλυση τοῦ μέλους 

 Τὸ Ίδιόμελο αὐτό σχετίζεται μὲ τὸ παλαιότερο ἐορτολογικὸ στρῶμα τῆς Α’ 

Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν122. Τὸ βρίσκουμε ὅμως καὶ ὡς Δοξαστικὸ τῶν Ἀποστίχων 

τοῦ Μεγάλου Ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς πρὸς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως, κατὰ 

τὴν ὁποία μεταφέρθηκε ἡ μνήμη τῶν Προφητῶν καὶ Προφητίδων123 καὶ ὡς ἐκ 

τούτου εἶναι περισσότερο συνδεδεμένο στὴν σημερινὴ λειτουργικὴ πράξη μὲ τὴν 

ἡμέρα αὐτή. Αὐτὸς εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ ὁ Χουρμούζιος δὲν συμπεριέλαβε τὶς 

τρεῖς ἐξηγήσεις του μὲ τὶς ἀντίστοιχες τῶν ὑπολοίπων Ἰδιομέλων τῆς Κυριακῆς 

της Ὀρθοδοξίας (κώδικες ΕΒΕ-ΜΠΤ 715, 749 καὶ 764), ἀλλὰ τὶς ἐναπέθεσε μαζὶ μὲ 

τὶς ἐξηγήσεις τῶν Ἰδιομέλων τοῦ Μηνὸς Δεκεμβρίου (ΕΒΕ-ΜΠΤ 708, 747, 762). 

 Ὡς πρὸς τὴν ἐσωτερική του μελικὴ ὀργάνωση τὸ Δοξαστικὸ αὐτὸ δὲν 

παρουσιάζει κάτι καινούργιο σὲ σχέση μὲ τὰ δύο προεκτεθέντα ὁμόηχά του. Ἡ 

μελοποιητικὴ τοῦ δομὴ εἶναι πιὸ ἀρχαιοπρεπής, μὲ τὶς δύο μεταγενέστερες 

μελοποιήσεις νὰ εἶναι περισσότερο προσκολλημένες στὸ βυζαντινὸ παρα-

δεδομένο μέλος, χωρὶς ἐκπλήξεις, εὐφάνταστα καὶ περίτεχνα μελικὰ στολίδια 

καὶ μὲ τὴν Γ’ νὰ ἀκολουθεῖ ἀπὸ ἕνα σημεῖο καὶ μετὰ τὴν Α’ σὲ μεγάλο βαθμὸ 

(μ.τ. IV). Ἔτσι ἡ ἐπεξεργασία καὶ ὁ «καλλωπισμὸς» τοῦ  βυζαντινοῦ μέλους ἀπ΄ 

τὸν Χρυσάφη καὶ τὸν Γερμανὸ εἶναι ἐδῶ περισσότερο περιορισμένος. 

   Ὡς πρὸς τὶς μεγάλες ὑποστάσεις τέλος, ἐπίσης δὲν ὑπάρχει κάποια 

διαφοροποίηση, μὲ τὰ ἴδια χειρονομικὰ σημάδια νὰ συμπλέκονται μὲ τὰ 

δεκαπέντε φωνητικά, σχηματίζοντας ἔτσι πανόμοιες στερεότυπες μουσικὲς 

θέσεις ποὺ συνηρμοσμένες «ἁρμοδίως»124 πλέκουν τὸ στιχηραρικὸ μέλος τοῦ Β’ 

 
122 Βλ. π., σ. 1. 
123 Βλ. Θ.Η.Ε. τόμ. Θ’, σ. 957 καὶ Μηναῖον Δεκεμβρίου, σ. 123.. 
124 Βλ. τον ὁρισμὸ τοῦ Μ. Χρυσάφη γιὰ τὸν ὄρο «θέσις», Βαμβουδάκη, Συμβολή, σ. 39. 

ΜΕΓΑΛΕΣ 

ΥΠΟΣΤΑΣΕΙ

Σ 

ΠΑΡΑΚΑΛΕ 

ΣΜΑ Ή 

ΈΤΕΡΟΝ 

 
 

ΠΑΡΑΚΛΗ 

ΤΙΚΗ 

 

 
  

 

ΘΕΜΑΤΙ 

ΣΜΟΣ  ΕΣΩ 

Η΄ ΕΞΩ 

 

ΟΥΡΑΝΙ 

ΣΜΑ 

 

 

ΠΑΡΑΚΛΗ 

ΤΙΚΗ 

 

 

ΛΥΓΙ 

ΣΜΑ 

    
 

ΤΡΟΜΙΚΟΝ 

 

 
 

ΞΗΡΟΝ 

ΚΛΑΣΜΑ 

 

 
 

 

ΨΗΦΙΣΤΟ 

ΠΑΡΑΚΑ 

ΛΕΣΜΑ 

 

ΜΕΛΟΠΟΙΗ

ΣΕΙΣ 

Α Β Β Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ 

ΜΕΛΙΚΑ ΤΟ- 

ΞΑ      Ι 

 1  2 1   1 

ΕΞ 

1 

ΕΞ 

     1  2 1      1μ  1  

ΙΙ   2 1             1 1  1 1  1     

ΙΙΙ  2 2  1   1 

ΕΞ 

        3 1        1  

ΙV       1  

ΕΣ 

1 

ΕΞ 

1 

ΕΞ 

1  1 1μ               

V        1 

ΕΣ 

        2 1  1 1   1μ    

VI  1  1  1 1  

ΕΣ 

1 

ΕΞ 

1 

ΕΣ 

1   1μ 1            1  

VII  1 1 1             1   1        

VIII  2  1              1 1  1       
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ἤχου. Στὸν  παρακάτω  πίνακα, ἐκτίθενται  ἀναλυτικὰ  οἱ  ἐνδεικτικὲς  μέλους  

ὑποστάσεις125 ἀνὰ μελικὸ τόξο: 

 

6) Αἰσθητικὴ ἀποτίμηση 

 Τὸ Ίδιόμελο αὐτὸ, ὅπως ἔχει ἤδη λεχθεὶ126, δὲν παρουσιάζει καινοτομίες καὶ 

μεγάλες μελικὲς διακυμάνσεις (ἡ μουσικὴ του ἔκταση ἐκτείνεται ἀπὸ τὸν 

χαμηλό ΖΩ μέχρι τὸν ΠΑ’ τῆς Νήτης). Ἡ μελωδική του ἀνάπτυξη καὶ στὶς τρεῖς 

μελοποιήσεις εἶναι φυσική, ἤρεμη καὶ μεστή, χωρὶς μεταθέσεις καὶ παραχορδὲς 

ποὺ προκαλοῦν τὴν αἰσθητικὴ ἐντύπωση τοῦ ἀκροατῆ. Παρόλα αὐτὰ τὸ μέλος 

ἐπιβάλλεται καὶ κεντρίζει τὸν ἐσωτερικὸ κόσμο τοῦ πιστοῦ μὲ τὴν ἀρχαιοπρεπῆ, 

ρέουσα καὶ καθόλου ἐπαναλαμβανόμενη κίνησή του, μὲ μελωδικὴ ποικιλία ποὺ 

προκαλεῖται ἀπ΄ τὶς εὔστοχα ἐρανισμένες μουσικὲς θέσεις, οἱ ὁποῖες συμπλέ-

κονται μεταξύ τους μὲ ἀριστοτεχνικὸ τρόπο καὶ ἐπενδύουν τὸ κείμενο μὲ χάρη 

καὶ ἐκφραστικότητα. 

Ἡ Γ’  ἐμφανίζεται  περισσότερο  λιτὴ  καὶ  συγκρατημένη  στὴν  ἀνάπτυξή 

της σὲ σχέση μὲ τὰ δύο προηγούμενα Δοξαστικά, ἐνῶ ἡ Β’ εἶναι μὲ διαφορὰ  ἡ πιὸ 

μελισματικὴ καὶ καλλωπισμένη ἀπὸ τὶς τρεῖς127. Αὐτὸ βέβαια δὲν σημαίνει καὶ 

μεγαλύτερη ἀπόκλιση τοῦ μέλους της ἀπὸ τὶς ἄλλες δύο, ἀφοῦ ὁ διαπλατυσμὸς 

τῆς συντελεῖται μὲ ἐντελῶς στερεότυπο τρόπο, μὲ τὴν χρήση τῆς ἐκτενοῦς 

μελισματικῆς θέσης 3β  σὲ συγκεκριμένες λέξεις (τίμιοι, φανέντες, οὐρανόν), οἱ 

ὁποῖες καὶ ἐξαίρονται μ΄ αὐτὸν τὸν τρόπο. Ἐκτὸς ἀπ΄ τὴν Β’ ἡ λέξη «οὐρανὸς» 

τονίζεται καὶ στὶς ὑπόλοιπες δύο μὲ τὴ χρήση τῆς μελωδικῆς γραμμῆς τοῦ 

Ο1+Θ1, ἐνῶ ἡ Γ’ ἀποδίδει τὸ εὐφρόσυνο σάλπισμα  τῆς ἐναρκτήριας λέξης 

«Χαίρετε» μὲ μία πλατιὰ, ἤρεμη καὶ γεμάτη μελικὴ ἀγαλλίαση φράση. Ἔτσι 

δημιουργεῖται καὶ τὸ ἀπαραίτητο εὐφρόσυνο, πανηγυρικὸ καὶ ἐγκωμιαστικὸ 

κλίμα τὸ ὁποῖο διαπνέει ὅλο τὸ Δοξαστικό, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα ὅλη τὴν 

ὑμνολογία τῆς Κυριακῆς της Ὀρθοδοξίας. 

 Στὴν δεύτερη νοηματικὴ περίοδο τοῦ Δοξαστικοῦ (μ.τ. VΙ-VIII) ξεχωρίζει ἡ 

ξεκάθαρη καὶ καθόλου τυχαία ἐπιλογὴ τῶν μελουργῶν τῆς Α’ καὶ Γ’ νὰ μελίσουν 

τὸ ἱκετευτικὸ αἴτημα ποὺ ἀπευθύνει ὁ ποιητὴς πρὸς τοὺς Προφῆτες καὶ διαμέσου 

αὐτῶν πρὸς τὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ σὲ ἦχο πλ. Β’128. Τὸ κατ΄ ἐξοχὴν συσταλτικὸ 

ἦθος τοῦ ἤχου αὐτοῦ σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν ἐπικείμενο πλαγιασμὸ τοῦ μέλους 

στὴν τελικὴ κατάληξη, χαρακτηριστικὸ γνώρισμα τοῦ βυζαντινοῦ στιχηραρικοῦ 

μέλους τοῦ Β’ ἤχου ποὺ ἐπιλέγει ν΄ ἀκολουθήσει κατ΄ ἐξαίρεση ὁ Γερμανὸς Νέων 

Πατρῶν129, συμφωνεῖ  καὶ ἐξυπηρετεῖ ἀπόλυτα τὶς μελοποιητικὲς στοχεύσεις καὶ 

τῶν δύο συνθετῶν, ὑποβάλλοντας μ΄ αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν ἀνάλογη 

 
125 Βλ. π., σ. 33, ὑποσμ. 54. 
126 Βλ. π., σ. 80. 
127  Χαρακτηριστικό τῆς ἔκτασης τοῦ μέλους καί συνακόλουθα τοῦ καλλωπισμοῦ ποῦ 

ἐφαρμόζει ὁ Νέος Χρυσάφης εἶναι οἱ 41 σειρές τῆς ἐξήγησης, σέ σχέση μέ τίς 24 καί 26  

τῶν ἄλλων δύο μελοποιήσεων. 
128 Βλ. π., σ. 70, σειρ. 13-15 καὶ 73, 8-11. 
129 Βλ. π., σ. 80. 
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παρακλητικὴ διάθεση στὴν προσευχόμενη λατρευτικὴ σύναξη. Σ΄ αὐτὴν τὴν 

περίοδο ἐπίσης δὲν περνάει ἀπαρατήρητη ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Γερμανοῦ νὰ ἄρει τὴν 

κυρίαρχη ἰδέα τοῦ πλ. Β’ μὲ ἕνα μικρό, στὴν λέξη «εἰρηνεῦσαι», προσωρινὸ 

«φωτισμὸ» τοῦ μέλους σὲ ἦχο Β’, ὁ ὁποῖος μοιάζει μὲ ἡλιαχτίδα μέσα στὸ 

ἐρεβῶδες ἠχόχρωμα τοῦ πλ. Β’. Πραγματικὰ ἡ σύλληψη αὐτὴ ἐπιδρᾶ εἰρηνευτικὰ 

καὶ γαλήνια στὸν ἐσωτερικὸ κόσμο τοῦ ἀκροατῆ, καθαίροντας τὴν ψυχὴ του ἀπ΄ 

τὴν φόρτιση τοῦ πένθιμου συσταλτικοῦ χαρακτήρα του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

Δοξαστικὸ Ἰδιόμελο τῶν Αἴνων «Μωσὺς τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας» 

                                                     Ἦχος πλ.Β’ Ἀνδρέα Πηρροῦ  

                                Μωσὺς  τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας 

Νόμον ἐδέξατο, καὶ λαὸν ἐπεσπάσατο. 

Ἠλίας νηστεύσας, Οὐρανοὺς ἀπέκλεισε. 

Τρεῖς δὲ Παῖδες Ἀβραμιαῖοι, 

τύραννον παρανομοῦντα, διὰ νηστείας ἐνίκησαν. 

Δι΄ αὐτῆς καὶ ἡμᾶς Σωτὴρ ἀξίωσον, 

τῆς Ἀναστάσεως τυχεῖν, οὕτω βοώντας. 

Ἅγιος ὁ Θεός, Ἅγιος Ἰσχυρός, 

Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

 

                               

1) Τὰ μουσικὰ κείμενα 

α)Μελοποίηση Α‘ - Παλαιὸ Στιχηράριο (Ἰβήρων 954 φ. 199α) 
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        β) Μελοποίηση Β’-Στιχηράριο Χρυσάφη τοῦ Νέου(Ἰβήρων 992, φφ. 164α-165β) 
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    γ) Μελοποίηση Γ’- Στιχηράριο Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν (Ἰβήρων 965, φ. 598) 

 

2) Οἱ ἐξηγήσεις τοῦ Ἰδιομέλου 

    Ἐξήγηση τῆς Α‘ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (ΜΠΤ 715, φφ. 51α-52α) 
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β) Ἐξήγηση τῆς B‘ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος 

         (ΜΠΤ 764, φφ. 101β-103α) 
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     γ) Ἐξήγηση τῆς Γ’ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος 

       (ΜΠΤ 749, φφ. 88α-89β) 
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                     δ) Ἐξήγηση τῆς Γ’ Νικολάου Δοχειαρίτη 

(Δοχειαρίου 327, φφ. 235β-237α) 
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3) Πίνακας συνεξέτασης τῶν τριῶν μελοποιήσεων   

Μελικὰ 

Τόξα 

Κείμενο  Μελοποίηση Ἦχος Καταλήξεις (Καταληκτικὸς 

φθόγγος-μαρτυρία) και 

φθορὲς 

Σχολιασμὸς 

Α’ Περίοδος : Τὰ κατορθώματα τῆς νηστείας  

Ι 
Ἀρκτικὴ μαρτυρία  (ΠΑ) 

      

Α’ (σ. 83, σειρ. 

1) 

Πλ. Β’ – (ΓΑ) ἀτελὴς κατάληξη Διαφορετικὴ ἐναρκτήρια μελικὴ ἀνάπτυξη 

καὶ στὶς τρεῖς. 

Μωσὺς τῷ καιρῶ τῆς ἐγκρατείας 

 

 

Β’ (84, 1) Πλ. Β’ / Β’ 

μέσος 

 (ΓΑ ὡς ΔΙ τοῦ Β΄ μέσου) 

 

Γ’ (85, 1) Πλ. Β’  (ΔΙ) 

ΙΙ νόμον ἐδέξατο, 

 

Α’ (83, 1) Πλ. Β’ – (ΓΑ) ἀτελὴς κατάληξη 4α »                           » 

    Β’ (84, 1-2) » – κατάληξη μὲ 2αβ καὶ 

διαπλατυσμὸς 2β στὸ «λαὸν» 

    Γ’ (85, 1-2) » – (ΠΑ) πτώση 2αβ καὶ 

κατάληξη 2β στὸ «λαὸν» 

ΙΙΙ καὶ λαὸν ἐπεσπάσατο. Α’ (83, 2) Πλ. Β’ – (ΠΑ) ἐντελὴς κατάληξη Ἴδιο μέλος στὴν Β’ καὶ Γ’ μὲ τὸ 

καταληκτικὸ στερεότυπο 3αβ. Στὴν Α’ 

καταληκτικὴ φράση 2αβ. 
    Β’ (84, 2-3) Πλ. Β’ / Β’ 

μέσος 

 (ΓΑ ὡς ΒΟΥ Β’ ἤχου) 

Γ’ (85, 2) Πλ. Β’ 

            »                 » 

IV Ἠλίας νηστεύσας, οὐρανοὺς 

ἀπέκλεισε. 

 

   Α’ (83, 2-3) Πλ.Β’                       – (ΔΙ) 

 

Ἴδια ἡ Α’ καὶ ἡ Β’ στὸ πρῶτο κῶλο (Ἠλίας 

νηστεύσας). Ἀπὸ ΄κεῖ καὶ πέρα τὸ μέλος 

τῆς Β’ ἔχει πολὺπλοκὴ μελικὴ ἀνάπτυξη 

μὲ κίνησὴ στὸ ὀξὺ πεντάχορδό τοῦ πλ. Β’ 

(ΚΕ-ΒΟΥ’) καὶ κατάληξη μετὰ ἀπὸ 

παραχορδὴ ἐπὶ τοῦ ΖΩ (ὡς ΔΙ), ἐνῶ ἡ Γ’ 

χειρίζεται μελισματικὰ τὴν λέξη 

   Β’ (84, 3-5) Πλ. Β’ / Β’ / 

πλ. Β’ 

 (ΓΑ ὡς ΠΑ πλ.Β’) / Μαρτυ-

ρία  μετὰ τὴν λέξη «οὐρα-

νοὺς». 

 

 Γ’  (85,          Β’ / πλ.Β’  (ΔΙ) 
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σειρ. 2-3)  «οὐρανοὺς», κινούμενη ὡς Β’ στὸ 

τετράχορδο ΚΕ-ΠΑ’ καὶ καταλήγοντας ὡς 

μέσος στὸν ΓΑ. Στὴν λέξη «ἀπέκλεισε» 

παρατηρεῖτε μελικὴ ἔξαρση μέσα στὸ 

πεντάχορδο ΚΕ-ΒΟΥ’ καὶ πτώση μὲ 

παραχορδή. 

V τρεῖς δὲ παῖδες Ἀβραμιαῖοι,  

 

Α’ (83, 3) Πλ. Β’ – (ΓΑ) θέση 4α στὸ «παῖδες» 

καὶ 6α στὴν κατάληξη 

Διαφορετικὴ μελικὴ μεταχείριση καὶ στὶς 

τρεῖς μέσα στὰ πλαίσια τῆς σκληρὴς 

χρωματικῆς διαπασών. Ἔξαρση καὶ 

ἀνάπτυξη στὸ ὀξὺ πεντάχορδο στὴν Γ’ μὲ 

μελισματικὴ ἀνάπτυξη στὴν λέξη 

«Ἀβραμιαῖοι». 

 

    Β’ (84, 5-6) 

 

» 

(ΠΑ) καταληκτικὴ θέση 4α 

    Γ’ (85, 3-4) » 

 (ΚΕ) θέση 1γ / 

Μαρτυρία στὴν λέξη «παῖ-

δες» μὲ κατάληξη 2γ / Δύο φο-

ρὲς σημειώνεται ἡ φθορὰ  

VI τύρρανον παρανομοῦντα, 

 

    Α’ (83, 3-4) Πλ. Β’ – (ΔΙ) ἀτελὴς κατάληξη 

 

Ἴδιο τὸ μέλος τῆς Α’ καὶ Β’ στὴν  μετοχὴ 

«παρανομοῦντα» μὲ τὴν θέση 4α. Στὴν Β’ 

χρησιμοποιεῖται ὡς καταληκτικὴ ἡ 6α καὶ 

μετὰ ἀκολουθεῖ ἡ διαβατικὴ 11α ὡς 

«πέρασμα» στὸ ἑπόμενο κῶλοVII. 

Β’ (84, 6) » – ΠΑ 

Γ’ (85, 5) »             ΠΑ 

VII δία νηστείας ἐνίκησαν. 

 

Α’ (83, 4) Β’ – (ΓΑ ὡς ΒΟΥ Β’ ἤχου) ἐντελὴς 

κατάληξη 

 

Η Α’ καταλήγει μὲ τὸ στερεότυπο 11α, ἐνῶ 

στὴν Β’ ἐντοπίζεται ὁ μεγαλύτερος 

μελικὸς διαπλατυσμὸς-καλλωπισμός. Η Γ’ 

ἀπ΄ τὴν ἄλλη καταλήγει μὲ τὴν θέση 2αβ 

καὶ μετὰ ἀκολουθεῖ ἡ διαβατικὴ 2α. 

   Β’ (84, 6-7) Β’ μέσος  (ΓΑ ὡς ΒΟΥ Β’ ἤχου) 

 

  Γ’ (85, 5-6) Πλ.Β’                       – (ΠΑ) 
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Β΄ Περίοδος: Παράκληση-- Δοξολογία  

VIII α) δὶ΄ αὐτῆς  β) καὶ ἡμᾶς 

γ) Σωτὴρ ἀξίωσον, 

 

Α’ (σ. 83, σειρ. 

4-5) 

Πλ. Β’ – (ΝΗ) ἀτελὴς κατάληξη 

 

Καὶ ἐδῶ ἡ μελικὴ πορεία τῶν τριῶν 

μελοποιήσεων εἶναι διαφορετικῆ. Στὴν Β’ 

ὑπάρχει παρακλητικὸς τόνος μὲ τὴν 

χρήση τοῦ θεματισμοῦ καὶ τῆς 

καταληκτικῆς θέσης 3αβ, ἐνῶ στὴν Γ’ τὸ 

μέλος βαίνει μέσα ἀπὸ εὐρηματικὲς 

μεταθέσεις καὶ παραχορδές. 

Β’ (84, 7-8) Β’ μέσος α) –  β)   (ΚΕ ὡς ΔΙ  

Β’ἤχου) 

γ)  (ΓΑ ὡς ΒΟΥ Β’ ἤχου) 

Γ’ (85, 6-7) Πλ. Β’- Γ’- Β’ α)  (ΚΕ ὡς ΔΙ  Β’ ἤχου)  

 β)  (ΓΑ τοῦ πλ. Β’) 

  γ)  (ΓΑ ὡς ΔΙ  Β’ ἤχου) 

IX α) τῆς Ἀναστάσεως τυχεῖν,  

β) οὕτω βοώντας. 

 

   Α’ (83, 5) Πλ. Β’ α)  (ΔΙ)  

 β)  – (ΔΙ ὡς Νενανω) 

ἐντελὴς κατάληξη 

Ἲδιὰ καταληκτικὴ θέση καὶ στοὺς τρεῖς μὲ 

τὴν τρίφωνη ἀνάβαση στὴν βάση τοῦ 

Νενανω στὸ τέλος τῆς Α’ καὶ τῆς Β’. 

Β’ (84, 8-9) Β’ μέσος / πλ.Β’ α)  – (ΓΑ ὡς ΒΟΥ Β’ ἤχου)  

 β) – (ΔΙ ὡς Νενανω) 

Γ’ (85, 7-8) Πλ. Β’ α)   (ΔΙ μὲ καταληκτικὴ 

φράση 6αβ)   β)    (ΠΑ) 

X Ἅγιος ὁ Θεός, 

Ἅγιος Ἰσχυρός, 

 

    Α’ (83, 6) Πλ. Β’ – (ΓΑ) ἀτελὴς κατάληξη Μελισματικότερη καὶ πλατύτερη σύνθεση 

ὅσο βαίνουμε ἀπ΄ τὶς πρὸγενέστερες στὶς 

μεταγενέστερες μελοποιήσεις.Ἐπάλληλη 

μελικὴ μεταχείριση τῶν δύο κώλων καὶ 

στὶς τρεῖς. 

    Β’ (84, 9-11) »                        – (ΔΙ) 

 

Γ’ (85, 8-9) Β’ μέσος / πλ.Β’  (ΔΙ) 

ΧΙ Ἅγιος ἀθάνατος, ἐλέησον ἡμᾶς. 

 

 

Α’ (83, 6-7) Πλ. Β’ – (ΠΑ) τελικὴ κατάληξη Ἴδια κατάληξη στὴν Β’ καὶ Γ’ μὲ τὴν 2αβ, 

μὲ ἐπιπρόσθετη μελικὴ ἀνάπτυξη στὴν 

τριφωνία τοῦ Νενανω, στὸ τέλος τῆς Β’. 

 

  Β’ (84, 11-12) Β’ μέσος /πλ.Β’                        – (ΔΙ) 

Γ’ (85, 10) Πλ. Β’ – (ΠΑ) Ἴδια καταληκτικὴ 

φράση 2αβ στὸ τέλος τῶν 

δύο κώλων 
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Ὅπως φαίνεται ἀπ΄ τὸν παραπάνω πίνακα, ἡ παλαιὰ Βυζαντινὴ μελο-

ποίηση ἔχει γενικὰ πιὸ ἤπια, λιτή, παραληλα δὲ καὶ στιβαρὴ σύνθεση, μὲ 

ἐξάντλη-ση τῶν μελικῶν στοιχείων τοῦ πλ. Β’ ἤχου. Ἀπ΄ τὴν ἄλλη ἡ Β’ καὶ Γ’ 

χαρακτηρί-ζονται ἀπὸ μία ἔντονη καλλωπιστικὴ διάθεση καὶ μελισματικὸ 

οἶστρο, κυρίως στὴ δεύτερη νοηματικὴ περίοδο τοῦ Δοξαστικοῦ. Εἰδικότερα στὴν 

Β’ διακρίνουμε σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ μαλακοῦ χρώματος, μὲ 

τὴν μελωδικὴ ἀνάπτυξη καὶ κατάληξη ἀρκετῶν φράσεων στὴ μεσότητα τοῦ Β’ 

ἤχου καὶ κυρίως μὲ τὴ χρήση τοῦ ζεύγματος οὐρανίσματος-θεματισμοῦ ἢ μόνου 

τοῦ τελευταίου 130. Τέλος στὴν Γ’ χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ πλατιὰ ἀνάπτυξη καὶ ἡ 

ἔμφαση σὲ δύο σημεῖα (μ.τ. ΙV-V), μέσα στὰ πλαίσια τῶν ἐπιλογῶν ποὺ διαθέτει 

ὁ πλ. Β’. 

 

4) Πίνακας μεγάλων ὑποστάσεων χειρονομίας131 

Τὰ ἴδια μεγάλα χειρονομικὰ σημάδια, ποὺ ἔχουμε ἐπισημάνει καὶ στὰ τρία 

προηγούμενα Ἰδιόμελα, ἐντοπίζουμε καὶ στὸ Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων, 

ἑξαιρουμένης τῆς Γ’ ὅπου ἐντοπίζουμε ἐπιπλέον καὶ τὸ χόρευμα σὲ συνδιασμὸ μὲ 

τὸ ξηρὸν κλάσμα. Ἡ προσθήκη περισσότερων ὑποστάσεων στὶς μεταγενέστερες 

μελοποιήσεις εἶναι κι ἐδῶ αἰσθητή132. Πιὸ συγκεκριμένα χρησιμοποιοῦνται οἱ 

παρακάτω:      

 

ΜΕΓΑΛΕΣ 

ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΚΑΛΕ 

ΣΜΑ Ἠ  

ΈΤΕΡΟΝ

 

       

ΠΑΡΑΚΛΗ 

ΤΙΚΗ 

 

  
 

ΘΕΜΑΤΙ 

ΣΜΟΣ  ΕΣΩ 

Η΄ ΕΞΩ 

 
 

 

ΟΥΡΑΝΙΣΜΑ 

 

 

ΛΥΓΙΣΜΑ 

 

 
   

ΤΡΟΜΙΚΟΝ  

 

   
    

ΞΗΡΟΝ     

ΚΛΑΣΜΑ 

 

 

ΨΗΦΙΣΤΟ 

 ΠΑΡΑΚΑ 

  ΛΕΣΜΑ 

 

ΚΥΛΙΣΜΑ               

         Η΄ 

ΑΝΤΙΚΕΝΩ 

 ΚΥΛΙΣΜΑ 

 

 
ΜΕΛΟΠΟΙ 

ΗΣΕΙΣ 

Α Β Β Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ Α Β Γ 

 

Α Β Γ Α Β Γ 

ΜΕΛΙΚΑ 

ΤΟΞΑ 

Ι 

 1      1EΣ 1               1    

ΙΙ    1              1      1  1Κ  

ΙΙΙ        1EΣ 1     2 1 1            

ΙV 1    1 1  1EΣ 

1EΞ 

      1  3 1  1μ   1   1Α  

V 1 1  1  1         1  1 1      1    

VI 1  1             1            

VII 1    1      1             1    

VIII    1 1   1EΣ 2     1 4      1μ       

IX    1 1   1EΣ   1    1  1   2μ 1μ       

X    2  1  2EΣ 2   2     2   2μ        

XI    1 1   1EΣ   1    3 1        1    

  

 
130 Βλ. ἐνδεικτικά στό μ.τ. Ι (σ. 87, σειρ. 2-4). 
131 Ἐπιπλέον ἀπαντῶνται ἀπο μία φορὰ καὶ τὸ Χόρευμα, τὸ Σύναγμα καὶ ὁ Σταυρός. 

Πιὸ συγκεκριμένα τὸ πρῶτο βρίσκεται στὸ μ.τ. VIII τῆς Γ’ (σ. 90, σειρ. 7), τὸ δεύτερο στὸ 

μ.τ. τῆς ΙΧ τῆς  Α’ (σ. 85, σειρ. 5) καὶ ὀ Σταυρὸς στὸ Ι τῆς Α’ (σ. 85, σειρ. 1) μελοποίησης 

ἀντίστοιχα.  
132 Βλ. π, σ. 34. 
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5) Ἀνάλυση τοῦ μέλους 

α) Οἱ καταληκτικὲς φράσεις καὶ θέσεις  

 Σύμφωνα μὲ τὸν θεωρητικὸ Ἰωάννη Πλουσιαδηνὸ133 οἱ πλάγιοι ἦχοι 

ἐμπεριέχονται μέσα στοὺς κυρίους καὶ τανάπαλιν134. Αὐτὸ θὰ φανεῖ ξεκάθαρα 

ἀπ΄ τὴν ἐξέταση τοῦ παρόντος Δοξαστικοῦ τοῦ ὁποίου ἡ μελικὴ κίνηση, οἱ 

φράσεις, οἱ καταληκτικὲς θέσεις καὶ γενικότερα ἡ τεχνικὴ σύνθεσής του μᾶς 

παραπέμπουν σὲ πολλά σημεῖα του στὰ τρία προεκτεθέντα Δοξαστικά του 

Ἑσπερινοῦ. Ἀπ΄ τὴν ἄλλη ἡ κύρια διαφορὰ μεταξὺ κυρίων καὶ πλαγίων, 

σύμφωνα μὲ τὸν Γαβριὴλ τὸν Ἱερομόναχο, ἔγκειται στὸ ὅτι οἱ πλάγιοι ἦχοι ἔχουν 

σχεδὸν ἀποκλειστικὰ ἀνοδικὴ μελικὴ ἀνάπτυξη «μέχρι τριῶν καὶ τεσσάρων καὶ 

πέντε καὶ ἐξ καὶ ἑπτὰ φωνῶν καὶ ὀκτὼ»135 σ΄ ἀντίθεση μὲ τοὺς κυρίους, οἱ ὁποῖοι 

«μέχρι τριῶν φωνῶν προΐασι τὸ ὑψηλότερον. 

 Ὡς  πρὸς τὰ καταληκτικὰ στερεότυπα λοιπόν, γίνεται χρήση τῶν ἰδίων 

φράσεων μὲ αὐτὲς ποὺ συναντήσαμε στὸν Β’ ἦχο καὶ κυρίως στὶς ἐντελεῖς 

καταλήξεις (μὲ τὶς θέσεις 2αβ, 3αβ, 4α καὶ 6α), ὅπου καὶ ὁ Β’ ἦχος τὶς 

περισσότερες φορὲς πλαγιάζει136. Ὡς ἀμιγὴ φράση τοῦ πλ. Β’ ἐντοπίζουμε μόνο 

τὴν 13α  ἡ ὁποία εἶναι συνηθέστατη καὶ στὶς τρεῖς μελοποιήσεις 

καὶ ἐπιπλέον χρησιμοποιεῖται καὶ ὡς τελικὴ κατάληξη τῆς Α’. Ἡ ἀντίστοιχη 

τελικὴ καταληκτικὴ φόρμα τῆς Β’ καὶ Γ’ εἶναι ἡ 14α , ἐνῶ ὡς 

ἐνα-ρκτήριο στερεότυπο ξεχωρίζει καὶ ἡ ἑξῆς ἕνωση σημαδίων:               

(15α). Ἀκόμη, ὡς πρὸς τὰ μαρτυρικὰ σημεῖα, χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ παντελὴς 

ἀπουσία μαρτυριῶν στὴν Α’, ἐνῶ ἡ ἀρκτικὴ μαρτυρία  εἶναι κοινὴ καὶ γιὰ τὶς 

τρεῖς. Οἱ ἀτελεῖς καταλήξεις στήν τριφωνία τοῦ πλ. Β’ δηλώνονται μὲ τὴν φθορὰ 

τοῦ Νενανω ἐνῶ ἡ πτώση στὴν βάση του μὲ τὴν μαρτυρία    ἡ ὁποία 

δηλώνει καὶ τὸν πλαγιασμὸ τοῦ μέλους. Ὅπου ἡ μελωδία βαίνει ὡς Β’ ἦχος ἢ ὡς 

 
133 Βλ. π., σ. 40, ὑποσμ. 88.          
134 Βαμβουδάκη, Συμβολή, σ. 24. 
135 Ὄπ.π.   
136 Βλ. π., σ. 35. 
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μέσος του, αὐτὴ ἡ μεταβολὴ παρασημαίνεται στὸ τέλος τῶν ἐπιμέρους φράσεων 

μὲ τὶς ἀντίστοιχες μαρτυρίες ποὺ ἔχουν ἤδη ἐπισημανθεῖ137. 

β) Χρήση τῶν φθορῶν καὶ συνακόλουθες μεταβολὲς τοῦ γένους καὶ τοῦ 

συστήματος 

 Ὅπως φάνηκε ἀπ΄ τὸν πρῶτο πίνακα, φθορὲς παρασημαίνονται μόνο στὴν 

Γ’ καὶ συγκεκριμένα αὐτὴ τοῦ Νενανω σὲ δύο γειτονικὲς λέξεις καὶ τοῦ 

Νανα  μία φορὰ παρακάτω. Εἰδικότερα:  

- Ἡ φθορὰ τοῦ Νενανω τίθεται στὶς λέξεις «παῖδες Ἀβραμιαῖοι» ἐπὶ τοῦ 

φθόγγου ΠΑ’, δηλαδὴ στὴν κορυφὴ τοῦ ὀξέως τετραχόρδου. Καὶ στὶς δύο 

περι-πτώσεις δὲν δηλώνει κάποια μεταβολὴ κατὰ γένος, ἀφοῦ ἡ μελωδία ἤδη 

πρὶν κινεῖται στὸν πλ. Β’ κατὰ τὸ πεντάχορδο σύστημα, ἀλλὰ 

χρησιμοποιεῖται περισ-σότερο γιὰ νὰ ἐπιβεβαιώσει τὴ χρήση τοῦ τροχοῦ μὲ 

τὴν μετάθεση τῆς μελωδίας στὴ βάση τοῦ ὀξέως τετραχόρδου. ἐπιπλέον γιὰ 

νὰ προετοιμάσει τὴν  καθοδικὴ  μελικὴ  κίνηση  ποὺ θ΄ ἀκολουθήσει στή 

βάση τοῦ τετραχόρδου, ὅπου καὶ θὰ «ἀναπαυθεῖ» ἀτελῶς τὸ μέλος. 

- Στὴ λέξη «ἀξίωσον» ἡ φθορὰ τοῦ Νανα παρασημαίνει ὄχι μόνο τὴν τονικὴ 

μετατροπία ποὺ συντελεῖται, ἀλλὰ καὶ τὴν μεταβολὴ τοῦ γένους καὶ τοῦ 

τρόπου, μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ Νανα ἐπὶ τοῦ φθόγγου ΖΩ, προσδίδοντας μ΄ 

αὐτὸν τὸν τρόπο ἐκφραστικότητα, ἠχηρότητα καὶ μελικὴ ἀγαλλίαση στὸ 

συγκεκριμένο σημεῖο τῆς σύνθεσης. Αὐτὴ ἡ παραχορδὴ ἐμφανίζεται μόνο 

στὸ μέλος τοῦ Γερμανοῦ κάνοντας γιὰ μία ἀκόμη φορὰ αἰσθητὴ τὴν 

μελοποιητικὴ δεινότητα καὶ μελουργικὴ δεξιοτεχνία τοῦ τελευταίου. 

 Ἀπό τὶς ἐξηγήσεις τῶν τριῶν μελοποιήσεων συμπεραίνουμε ἐπίσης ὅτι ἡ 

εἰσαγωγὴ τοῦ μαλακοῦ χρώματος, ὅπως καὶ συνακόλουθα ἡ μελικὴ ἀνάπτυξη σὲ 

ἀρκετὰ σημεῖα κατὰ τὸν βηματισμὸ τοῦ κυρίου ἤχου  ἐπί τῆς τετραφωνίας δὲν 

δηλωνόταν σαφῶς στὴν παλαιὰ συνοπτικὴ γραφή. Αὐτὸ βέβαια δὲν συνιστᾶ 

ἔλλειψη, ἀφοῦ οἱ φράσεις τῶν κυρίως καὶ τῶν πλαγίων ἤχων συμπλέκονται μὲ 

αὐτονόητο καὶ φυσικὸ τρόπο μεταξύ τους καὶ  ἡ πορεία τῆς  μελωδίας μᾶς  

ὁδηγεῖ αὐθόρμητα στὸ ἀνάλογο ἦθος εἴτε τοῦ ἑνός, εἴτε τοῦ ἄλλου138. 

 Ἀκόμη, ἀπ΄ τὴν ἐξήγηση τῆς Β’, ἐντοπίζουμε τὴν ὕπαρξη μίας ἐπιπλέον 

παραχορδῆς στὴ λέξη «ἀπέκλεισε» χωρὶς τὴν ἀντίστοιχη παρασήμανσή της στὸ 

χειρόγραφο τῆς παλαιᾶς σημειογραφίας. Πιὸ συγκεκριμένα, ἡ ἐξήγηση τοῦ 

Χουρμουζίου μᾶς παραδίδει τὴν φθορὰ τοῦ πλ. Β’  ἐπὶ τοῦ φθόγγου  ΖΩ’, μὲ 

τὴν ὁποία σχηματίζεται ἕνα σκληρὸ χρωματικὸ τετράχορδο μέχρι τὸν φθόγγο 

ΓΑ, ὅπου καὶ καταλήγει ἀτελῶς ὅλο τὸ προηγούμενο μελικὸ τόξο (IV). Νὰ 

εἰπωθεῖ τέλος ὅτι τὸ σύστημα ποὺ χρησιμοποιεῖται εἶναι τὸ πεντάχορδο, 

σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο σχηματίζονται δύο συνημμένα πεντάχορδα, μέσα στὰ 

ὁποῖα βαίνει τὸ μέλος τοῦ Δοξαστικοῦ, μὲ συχνὲς ἀτελεῖς πτώσεις στὴν 

 
137  Βλ. π., σ. 41. 
138 Βλ. π., σ. 100. 
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μεσότητα τοῦ κυρίου ἤχου, ἀλλὰ καὶ μὲ περαστικὲς διαβάσεις μέσῳ τοῦ 

προσαγωγέα. 

 

6) Αἰσθητικὴ ἀποτίμηση 

Στὴν Α’ ἡ λιτὴ καὶ κλασικὴ φόρμα δὲν ἐπιφυλάσσει  κάποια ἔξαρση ἢ κάποια 

ἰδιαίτερη μελωδικὴ εὐρηματικότητα. Ἔτσι τὸ μέλος στὴν πρώτη περίοδο 

ἀκολουθεῖ τὸ διηγηματικὸ καὶ διδακτικὸ νόημα τοῦ κειμένου, ἐνῶ στὸ τέλος τῆς 

δεύτερης περιόδου, μὲ τὴν ἐπαλληλία ὅμοιων μουσικῶν γραμμῶν, ὁ ἀκροατὴς 

μετέχει στὴν δοξολογικὴ καὶ ὑμνητικὴ διάθεση ποὺ τοῦ ἐμπνέει ἡ τριαδικὴ 

δοξολογία «Ἅγιος ὁ Θεός... ἐλέησον ἡμᾶς» (μ.τ. ΧΙ-ΧΙΙ). Τὸ ἴδιο σχῆμα πλοκῆς γιὰ 

τὴν ἀπόδοση τῆς ἴδιας φράσης χρησιμοποιεῖται καὶ στὴν Β’ καὶ Γ’, μόνο ποὺ ἐδῶ 

ἡ μελισματικότερη μελωδικὴ φόρμα τονίζει καὶ ἀναδεικνύει περισσότερο τὸν 

ὑμνητικὸ χαρακτήρα τοῦ κώλου αὐτοῦ. 

 Γενικά, στὴν πρώτη νοηματικὴ περίοδο (μτ. Ι-VII) ἡ Β’ καὶ Γ’ ἀποδίδουν πιὸ 

γλαφυρὰ καὶ ἐκφραστικὰ τὰ ἐπιμέρους παλαιοδιαθηκικὰ παραδείγματα 

(Μωυσῆς, Ἠλίας, τρεῖς Παῖδες), μὲ μία προοδευτικὰ αὐξανόμενη ἔνταση στὴν Γ’ 

καὶ μὲ ἀποκορύφωμα τὴν πλατειά, καλλωπισμένη καὶ ὑψικόρυφη στὸ ὀξὺ πε-

ντάχορδο τοῦ πλ. Β’ μελωδικὴ κίνηση στὴν λέξη «οὐρανοὺς» καὶ λίγο παρακάτω 

στὴν φράση «τρεῖς δὲ παῖδες Ἀβραμιαῖοι».Ἔτσι οἱ δύο μελοποιοὶ κρατοῦν 

ἀμείωτο τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ πιστοῦ μὲ τὴν μελοποιητικὴ εὐρηματικότητά τους, 

ξεφεύ-γοντας ἀπ΄ τὴν ἤπια καὶ λιτὴ ἀνάπτυξη τοῦ πρωτοτύπου τους. Ἐπίσης 

ἀξιοσημείωτη ἀπὸ αἰσθητικῆς καὶ συνθετικῆς ἄποψης εἶναι ἡ μελωδικὴ ἀπόδοση 

τῆς φράσης «τύραννον παρανομοῦντα» στὴν Β’, ὅπου μὲ τὴν ἀπέριττη, κλασικὴ 

καὶ μελικὰ καθοδικὴ φράση 6α δημιουργεῖται ἡ ἀπαραίτητη δραματικὴ καὶ 

συναισθηματικὰ φορτισμένη ἀτμόσφαιρα ποὺ ὑποβάλλεται μὲ τὴν ἀναφορὰ 

στὸν βαβυλώνιο «παρανομοῦντα τύραννον». 

Ἀπ΄ τὴν ἄλλη, στὴν ἀρχὴ τῆς δεύτερης περιόδου (μ.τ. VII-XII) καὶ στὸ 

παρακλητικὸ αἴτημα τοῦ ὑμνωδοῦ πρὸς τὸν Σωτήρα Χριστό, οἱ δύο μεταβυζα-

ντινὲς μελοποιήσεις προσφέρουν στὸν ἀκροατὴ μία καλλωπισμένη ἀργὴ μελικὴ 

πλοκὴ, μὲ τὸν δικό της τρόπο ἡ κάθε μία: στὴν Β’ ἡ ἱκετευτικὴ ἔννοια τοῦ 

«ἀξίωσον» καὶ τοῦ «τυχεῖν» ἐπενδύεται μελωδικὰ μὲ τὴν θέση 3α καὶ τὴν χρήση 

τοῦ θεματισμοῦ ἀντίστοιχα. Στὴν δὲ Γ’, μετὰ  ἀπ΄ τὴν διπλὴ περαστικὴ στάση 

στὴν μεσότητα τοῦ Β’ ἤχου, ὁ τόνος ἀλλάζει  καὶ γίνεται πιὸ φωτεινός, 

διθυραμβικὸς καὶ αἰσιόδοξος, μὲ τὴν εὐρηματικὴ εἰσαγωγὴ τοῦ Γ’ ἤχου καὶ τὸ 

συνακόλουθο ξάφνιασμα τοῦ ἀκροατῆ-προσευχομένου πιστοῦ. Πραγματικὰ σ΄ 

αὐτὸ τὸ σημεῖο ὁ Γερμανὸς καὶ πάλι ξεχωρίζει, ἀφοῦ ἀναδεικνύεται γιὰ μία 

ἀκόμη φορᾶ ἡ δεινότητά του ὡς πρὸς τὴν ἀναζήτηση τῆς μελικῆς ποικιλίας. 

  Συμπερασματικὰ ἡ αἰσθητικὴ ἐντύπωση εἶναι ἀρκετὰ διαφορετικὴ στὶς 

τρεῖς μελοποιήσεις τοῦ Ἰδιομέλου, οἱ ὁποῖες συνεισφέρουν ἡ καθεμιὰ ξεχωριστὰ 

τὴν δική της πρόταση ὡς πρὸς τὴν προσωπικὴ ἀντίληψη καὶ πρόσληψη καὶ 

συνακόλουθα τὴν μελικὴ ἐπένδυση καὶ ἐκφορὰ τοῦ κοινοῦ ποιητικοῦ κειμένου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

Ἰδιόμελο Ἀποστίχων Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ «Δεῦτε ἐκκαθάρωμεν» 

Ἦχος πλ.Δ’ ἀδήλου ποιητοῦ139 

Δεῦτε ἐκκαθάρωμεν ἑαυτοὺς ἀδελφοί, 

ἐν ἐλεημοσύναις καὶ οἰκτιρμοῖς πενήτων, 

μὴ σαλπίζοντες, μὴ δημοσιεύοντες ἠμῶν τὴν εὐποιΐαν. 

μὴ ἐπιγνώτω ἡ ἀριστερά τῆς δεξιᾶς τὸ ἔργον. 

μὴ σκορπίσῃ ἡ κενοδοξία τὸν καρπὸν τῆς ἐλεημοσύνης. 

ἀλλ΄ ἐν κρυπτῷ τῷ τὰ κρυπτὰ εἰδότι κράξωμεν. 

Πάτερ ἁφὲς τὰ παραπτώματα ἠμῶν ὡς φιλάνθρωπος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
139 Βλ. Τριῴδιον, σ. 152. Στό Στιχηράριο Κουτλουμουσίου 452 φ. 37α τὸ πρῶτο Ἰδιόμελο 

ἐπιγράφεται ὡς ποίημα τοῦ Ἀνδρέα Πύρρου. 
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1) Τὰ μουσικὰ κείμενα 

              Μελοποίηση Α’  - Παλαιὸ Στιχηράριο (Ἰβήρων 954, φ. 199αβ) 

 

  β) Μελοποίηση Β΄- Στιχηράριο Χρυσάφη τοῦ Νέου (Ἰβήρων 990, φ. 155β) 
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γ) Μελοποίηση Γ΄- Στιχηράριο Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν (Ἰβήρων 965, φ. 599) 

 

                  2) Οἱ ἐξηγήσεις τοῦ Ἰδιομέλου 

         α) Ἐξήγηση τῆς Α‘ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακα (ΜΠΤ 715, φ. 53αβ) 
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                                             β) Ἐξήγηση τῆς B‘ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακα 

(ΜΠΤ 764, φφ. 102α-103α) 
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γ) Ἐξήγηση τῆς Γ‘ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος 

(ΜΠΤ 749, φφ. 90α-91α) 
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3) Πίνακας συνεξέτασης τῶν τριῶν μελοποιήσεων 

Μελικὰ 

Τόξα 

Κείμενο Μελοποίηση Ἦχος Καταλήξεις (Καταληκτικὸς 

φθόγγος-μαρτυρία) καὶ φθορὲς 

Σχολιασμὸς 

Α΄ Περίοδος : Ἡ ἀρετὴ τῆς ἐλεημοσύνης  

Ι 
Ἀρκτική μαρτυρία   (ΝΗ) 

      

Α’ (σ. 1ο4, 

σειρ. 1) 

Πλ. Δ’ / πλ. Α’  (ΠΑ) ἀτελὴς κατάληξη Ἴδια βαθυκόρυφη φράση (4α) στὸ 

«Δεῦτε» τῆς Α’ καὶ Γ’, ἐνῶ στὴν Β’ 

ἀπαντᾶται ἡ φράση 5α,  

γνωστότερη ἀπ΄ τὴν νεώτερη 

μελοποιήση τοῦ Δοξασταρίου τοῦ 

Ἰακώβου Πρωτοψάλτου 140. 

Δεῦτε ἐκκαθάρωμεν ἑαυτοὺς, 

 

Β’ (104, 1) » » 

Γ’ (105, 1) Πλ. Δ’ 

  (ΝΗ) / Μαρτυρία πρὶν  

στὸ «Δεῦτε»   

ΙΙ α) ἐν ἐλεημοσύναις 

β) καὶ οἰκτιρμοῖς 

γ) πενήτων, 

 

Α’ (104, 1-2) Πλ. Δ’ / πλ. Α’ – (ΠΑ)  ἀτελὴς κατάληξη Ἴδια καταληκτικὴ θέση (2α) καὶ στὶς 

τρεῖς. Στὴν Γ’ τὸ μέλος καταλήγει 

καὶ πρὶν ἀτελῶς ὡς Νανα μὲ τὴν 

φράση 1γ. 

Β’ (104, 1-2) »  (ΠΑ) 

Γ’ (105, 1-2) Α’ / Γ’ / πλ. Δ’ / 

πλ. Α’ 

» 

ΙΙΙ α) μὴ σαλπίζοντες 

β) μὴ δημοσιεύοντες ἠμῶν 

γ) τὴν εὐποιΐαν. 

 

Α’ (104, 2-3) 

 

α) Πλ. Δ’ / Γ’ 

β) Γ’ γ) πλ. Α’ 

β)     γ) – (ΠΑ) ἐντελὴς 

κατάληξη 

Παρόμοια μελικὴ πορεία τῆς Α’ καὶ 

Β’, μὲ μεγαλύτερη ὅμως ἐπιμονὴ τῆς 

δεύτερης γύρω ἀπ΄ τὸν Νανα στὴν 

λέξη «ἡμῶν». Τελείως διαφορετικὴ 

μελωδικὴ ἀνάπτυξη τῆς Γ’ μέσα στὰ 

ὅρια καὶ γύρω απ΄ τὰ τονικὰ κέντρα 

τοῦ πλ. Δ’. Ἡ λέξη «δημοσιεύοντες» 

μελίζεται μὲ τὴν θέση 3α. 

Β’ (104, 3-4) α) Πλ. Δ’    β) Γ’ 

γ) πλ. Α’ 
      β)   (ΓΑ)      γ) – (ΝΗ) 

Γ’ (105, 2-4) Πλ. Δ’ 

α)  (ΝΗ)   β)  (ΝΗ) 

γ) )  (ΝΗ)   

 

 

 

 
140 Βλ. πκ., σ. 293. 
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IV α) μὴ ἐπιγνώτω 

β) ἡ ἀριστερά της δεξιᾶς 

γ) τὸ ἔργον. 

 

Α’ (104, 3-4) α) Πλ. Δ’ β) πλ. 

Δ’ μέ πλ. Α’ 

 (ΠΑ) ἀτελὴς κατάληξη Ὅλο τὸ μ.τ. ἴδιο καὶ στὶς τρεῖς μὲ 

κάποια μικρὴ διαφοροποίηση στὴν 

ἐκκίνησή του. Καταληκτικὴ φράση ἡ 

7α καὶ στὶς τρεῖς. 

 

Β’ (104, 4-5) »                          (ΠΑ) 

Γ’ (105, 4-5) Πλ. Δ’  (ΠΑ) 

V (α) μὴ σκορπίσῃ    

(β) ἡ κενοδοξία 

(γ) τὸν καρπὸν  

(δ) τῆς ἐλεημοσύνης. 

 

Α’ (104, 4-5)   Α) Πλ. Δ’ 

β) πλ. Δ’ / πλ. Α’ 

γ) πλ. Δ’ 

δ) πλ. Δ’ / Α’ 

– (ΠΑ) ἐντελὴς κατάληξη Ἴδια μελικὴ μεταχείριση καὶ στὶς 

τρεῖς μὲ τὴν ἐπάλληλη  χρήση 

ὁμοίων γραμμῶν (α’- β’/ γ’- δ’). 

Ἀπόλυτη συμφωνία τῆς Α’ καὶ Β’ μὲ 

καταληκτικὴ φράση στὸ β’ καὶ δ’ τὴν 

1αβ. Ἡ  Γ’ διαφοροποιημένη ὡς πρὸς 

τὸ α’  καὶ γ’ μὲ τὴν φράση 1αγ, καὶ 

στὸ β’ καὶ δ’ μὲ τὴν 1αβ καὶ 1α  

ἀντίστοιχα. 

Β’ (104, 5-7) »  (ΠΑ) 

Γ’ (105, 5-6) Πλ. Δ’ 
α)  (ΝΗ)  β)   (ΝΗ) 

γ)  (ΝΗ)  δ)  (ΝΗ)    

Β΄ Περίοδος: Ἱκεσία—Παράκληση 

VI ἀλλ΄ ἐν κρυπτῷ………κράξωμεν.  

 

 

Α’ (104, 5-6) Α’ / πλ. Δ’  – (ΝΗ) ἐντελὴς κατάληξη  Η Β’ ἀκολουθεῖ τὸ μέλος τῆς Α’ στὴν 

φράση «ἐν κρυπτῷ» καὶ ἡ Γ’ στὸ 

«κράξωμεν». 

Β’(104, 7-8) Πλ. Α’  (ΠΑ) 

Γ’(105, 6-7) Α’ / πλ. Δ’ 
 (ΝΗ) 

VII Πάτερ ἅφες ………ὡς 

φιλάνθρωπος. 

 

 

Α’ (104, 6-7) Πλ. Δ’ – (ΝΗ) τελικὴ κατάληξη Διαφορετικὴ μελικὴ ἀνάπτυξη καὶ 

στὶς τρεῖς. Στὴν Β’ ἐντοπίζουμε τὴν 

πιὸ ὑψικόρυφη κίνηση (ὡς τὸν ΝΗ’ 

ἐπὶ τὸ ὀξὺ) καὶ στὴν Α’ τὴν πιὸ 

χαμηλὴ (ὡς τὸν ΔΙ τῆς Ὑπάτης). Καὶ 

οἱ τρεῖς καταλήγουν μὲ τὸ 

στερεότυπο 3α. 

Β’ (104, 8-9) Α’ / πλ. Δ’                (ΝΗ) 

Γ’ (105, 7-8) »     »                               
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Μέ βάση τόν παραπάνω πίνακα μποροῦμε νά κάνουμε τίς παρακάτω 

μορφολογικές παρατηρήσεις:  

(α) Ἡ κλασική φόρμα τῆς Α’ καί ἡ ἀρκετά παρόμοιά της Β’ (ἡ ὁποία 

ἀκολουθεῖ σέ πολύ μεγαλύτερο βαθμό τό πρότυπό της σέ σχέση μέ τά 

προηγούμενα Δοξαστικά) ἀναπτύσσονται στόν ἦχο τοῦ Ἰδιομέλου, μέ ἀρκετές 

ὅμως μικρές παρεμβολές καί μέ σχεδόν ὅλες τίς καταλήξεις τους σε πλ. Α’ ἦχο, 

ἐκτός ἀπό τήν τελική κατάληξη. Πρόκειται γιά ἕνα ἐνδιαφέρον χαρακτηριστικό 

της μελικῆς πορείας τοῦ στιχηραρικοῦ πλ. Δ’ ἤχου, κάτι τό ὁποῖο δέν συναντοῦμε 

τόσο ἔντονα στήν Γ’ καί σχεδόν καθόλου στίς μεταγενέστερες μελοποιήσεις 

(Ἰακώβου Πρωτοψάλτου καί Πέτρου Πελοποννησίου)141.  

(β)  Γενικά, στό μέλος τῆς Β’ καί Γ’ ὁ καλλωπισμός, ἡ πρωτοτυπία  καί ἡ 

μελική ποικιλία ἐμφανίζονται σέ πιό περιορισμένο βαθμό σέ σχέση μέ τά 

ὑπόλοιπα Ἰδιόμελα, καθώς λείπουν οἱ μελισματικοί διαπλατυσμοι, ἀκολουθώ-

ντας μέ μεγαλύτερη συνέπεια τό βυζαντινό παραδεδομένο μέλος. Ἐπίσης, ἡ 

μελική κίνηση εἶναι πιό ἤπια, μέσα στά πλαίσια καί τά ὅρια τοῦ ἤχου, χωρίς 

μετατροπίες (χαρακτηριστική εἶναι ἡ παντελής ἀπουσία φθορῶν) καί μεγάλες 

ἐξάρσεις, μέ ἐξαίρεση τήν ὑψικόρυφη κίνηση στό «Πάτερ» τῆς Β’).  

 

4) Πίνακας μεγάλων ὑποστάσεων χειρονομίας142 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ 

ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΚΑΛΕ- 

ΣΜΑ Ή 

ΈΤΕΡΟΝ 

 

  

ΠΑΡΑΚΛΗ 

ΤΙΚΗ 

 

 

 

ΚΥΛΙΣΜΑ 

 

 

ΛΥΓIΣΜΑ 

 

 

ΤΡΟΜΙΚΟΝ 

 

 

 

 

ΞΗΡΟΝ 

ΚΛΑΣΜΑ 

 

 

ΨΗΦΙΣΤΟ 

ΣΥΝΑΓΜΑ 

 

 

ΤΡΟΜΙΚΟ 

ΣΥΝΑΓΜΑ 

 

ΜΕΛΟΠΟΙ 

ΗΣΕΙΣ 

Α΄ Β΄ Γ΄ Α΄ Β΄ Γ΄ Α΄ Β΄ Γ΄ Α΄ Β΄ Γ΄ Α΄ Β΄ Γ΄ Α΄ Β΄ Γ΄ Α΄ Β΄ Γ΄ Α΄ Β΄ Γ΄ 

ΜΕΛΙΚΑ ΤΟΞΑ 

Ι 

 1 1                      

ΙΙ 1  1 1        1   1+Ψ 1μ 1μ 1μ   1    

ΙΙΙ 1 1 3            1μ 1μ 1μ   1     

ΙV   1         1   1+Ψ    2     1 

V 2 1 2 2        2             

VI  1  1 1 2         1 1μ  1μ       

VII 1 2  1 2   1 2                

 

Ὅπου συναντᾶται 1+Ψ στὴν Γ’ νοεῖται ἡ ἕνωση τρομικοῦ καὶ ψηφιστοῦ στίς 

φόρμουλες 6α καὶ 7α143. Ἐπίσης ὅπου χρησιμοποιεῖται παρακάλεσμα στὴν Α’ 

 
141 Βλ. πκ., σσ. 192-196. 
142 Τὸ ἀρχικὸ Ψ δηλώνει τὴν συμπλοκὴ τοῦ τρομικοῦ μὲ τὸ ψηφιστὸ, ἐνῶ τὸ μικρὸ μ 

τὸν μαῦρο χρωματισμὸ τῶν ὑποστάσεων.  
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αὐτὸ ἀντικαθίσταται μὲ ἕτερον στὴν Β’ καὶ Γ’144. Ἀξιοσημείωτη τέλος εἶναι ἡ 

χρήση στὴν ἴδια ἕνωση σημαδίων (6α καὶ 7α) παραπλήσιων σὲ γραφικὸ 

σχηματισμὸ ὑποστάσεων στὰ διαφορετικὰ χειρόγραφά τῆς Β’ καὶ Γ’, χωρὶς ὅμως 

νὰ  διαφοροποιεῖται  καὶ  τὸ  μελικὸ  περιεχόμενό  τους, ἀφοῦ  ἐξηγοῦνται  μὲ τὸν 

ἴδιο τρόπο145. 

 

5)  Ἀνάλυση τοῦ μέλους  

α) Καταληκτικές φράσεις καί θέσεις 

 Τό μέλος τῆς Α’ καί Β’ καταλήγει ἀτελῶς καί ἐντελῶς στόν Ἀνεανες (ἀπό 

μία φορά μόνο στήν βάση τοῦ πλ. Δ’) καί τελικῶς στή βάση Νεαγιε. Ἀπεναντίας 

τό μέλος τῆς Γ’ χρησιμοποιεῖ τήν πτώση στόν φθόγγο ΠΑ ὄχι ὡς κανόνα ἀλλά 

δύο φορές ὡς ἐξαίρεση. Τά καταληκτικά στερεότυπα ποῦ ἐντοπίζουμε εἶναι τά 

ἑξῆς:  

 

 

Ἀπαντᾶται στήν Γ΄ ὡς  

 

 
143 Βλ. πκ., σ. 34. 
144  Βλ. π., σ. 66. 
145 Βλ. π.χ. τὶς ἐξηγήσεις τοῦ Ἰδιομέλου στὸ IV μ.τ. (σσ. 105, σειρ. 4-7, 107, 1-3 καὶ 108, 

11-13). 
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(μέ ψηφιστό σύναγμα στήν Β’ καί τρομικό+ψηφιστο στήν Γ’ κάτω ἀπ’ τή δεύτερη ἀπόστροφο) 
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 Καί στίς ἐπιμέρους περιπτώσεις τῶν δύο τύπων ἡ ἐξήγηση καί στίς τρεῖς 

μελοποιήσεις εἶναι ἡ ἴδια, παρόλη τήν χρήση τῶν διάφορετικῶν ὑποστάσεων. 

Τέλος ὡς πρὸς μαρτυρίες, καὶ οἱ τρεῖς μελοποιήσεις χρησιμοποιοῦν τὴν 

γνωστὴ ἀπ΄ τὴ Νέα μέθοδο ἀρκτικὴ  ἐνῶ ἐνδιάμεσα τὶς   ἢ   γιὰ νὰ 

δηλωθεῖ ἡ πτώση στὴν βάση τοῦ ἤχου (κατεξοχὴν στὴν Γ’)146 καὶ τὴν  γιὰ τὴν 

πτώση στὸν φθόγγο ΠΑ. Ἀκόμη, μία φορὰ τίθεται καὶ ἡ μαρτυρία τοῦ ΓΑ    γιὰ 

νὰ δηλωθεῖ ἡ πορεία καὶ ἡ κατάληξη τοῦ μέλους ὡς Νανα (Γ’ ἦχος).            

β) Χρήση τῶν φθορῶν καὶ συνακολοῦθες μεταβολὲς τοῦ γένους καὶ τοῦ 

συστήματος 

 Φθορικὰ σημεῖα, ὅπως καὶ μετατροπίες σὲ ἄλλα γένη, δὲν ὑπάρχουν σ΄ αὐτὸ 

τὸ Ίδιόμελο. Ὡστόσο, ὅπως φάνηκε παραπάνω147, ἡ μεταβολὴ  σὲ ἄλλον ἦχο  τοῦ 

ἴδιου γένους εἶναι συνηθέστατη, ὅπως συμβαίνει στὶς καταληκτικὲς φόρμες 

κυρίως τῆς Α’ καὶ Β’ μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ ἤθους τοῦ Α’ ἤχου, καθὼς καὶ οἱ 

περαστικὲς πινελιὲς σὲ Γ’ (Νανα) μὲ τὶς ὁποῖες φωτίζεται τὸ μέλος καὶ τονίζονται 

κάποιες λέξεις-κλειδιὰ («ἐν ἐλεημοσύναις», «σαλπίζοντες- δημοσιεύοντες»). 

6) Αἰσθητικὴ ἀποτίμηση 

 Ἡ αἰσθητικὴ καὶ καλλιτεχνικὴ τέρψη σ΄ αὐτὸ τὸ Ίδιόμελο δὲν προέρχεται 

τόσο ἀπὸ μελικὲς ἐξάρσεις ἢ τονικὲς καὶ ἄλλες τροπικὲς μεταβολὲς, οἱ ὁποῖες 

ἐπιστρατεύονται γιὰ νὰ ἐκφράσουν τὸ περιεχόμενο τῶν νοημάτων τοῦ κειμένου. 

Αὐτὸ ποὺ ἀγγίζει καὶ συγκινεῖ βαθύτατα τὴν ψυχὴ τοῦ ἀκροατῆ  εἶναι ἡ ἴδια ἡ 

μουσικὴ μορφὴ καὶ συμμετρία της148, καθὼς καὶ ἡ ἤρεμη μελωδικὴ ἀνάπτυξη 

μέσα στὰ πλαίσια τοῦ «ἡσυχαστικοῦ» πλ.Δ’149, οἱ ὁποῖες ἀποδίδουν μὲ 

εὐρηματικὸ τρόπο τὸν πλούσιο διδακτικὸ καὶ πνευματικὰ παιδαγωγικὸ 

χαρακτήρα του. Μ΄ αὐτὸν τὸν τρόπο λοιπόν, ἀναδεικνύεται καὶ ἡ καλλιτεχνικὴ 

ἀξία τοῦ δημιουργήματος «ὥστε ἐκεῖνος ποὺ θὰ πλησιάσει τὸ ἔργο νὰ ἔχει τὴν 

ἐντύπωση ὅτι τὸ νόημα μόνο μέσα σ΄  αὐτὸ τὸν ὁρισμένο ἐκφραστικό του τρόπο 

ὑπάρχει»150. 

Ἀξιοσημείωτα ἐπίσης  ἀπὸ  ἄποψη συνθετικῆς εὐρηματικότητας εἶναι  καὶ τὰ 

παρακάτω:  

- Ὁ τονισμὸς τοῦ κεντρικοῦ ἄξονα τοῦ περιεχομένου του (ἡ ἀρετὴ τῆς 

ἐλεημοσύνης) μὲ μία πιὸ ὀξύτονη κίνηση στὴν Β΄ (μέχρι τοῦ φθόγγου ΚΕ) καὶ 

τὴν εἰσαγωγὴ τοῦ Νανα στὴν Γ’ στὴν λέξη «ἐλεημοσύναις» (μ.τ. ΙΙ). 

 
146 Βλ. π., σ. 114. 
147 Βλ. π. τον πίνακα, σσ. 111-112.  
148 Παπανούτσου, Αἰσθητική, σ. 369. 
149 Βλ. Ἀντωνίου, Μορφολογία, σ. 73, 110 καὶ Παναγιωτοπούλου, Θεωρία, σ. 130. 
150 Παπανούτσου, Αἰσθητική, σ. 397. 
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- Ἡ μελωδικὴ ἔξαρση ὡς τὸν φθόγγο ΖΩ’  στὴν Β’ ἡ ὁποία ξεφεύγει ἀπ΄ τὴν 

ἀντίστοιχη πιὸ ἁδρὴ καὶ ἤπια πλοκὴ  τῆς Α’ καὶ Γ’, γιὰ νὰ τονιστεῖ τὸ σχῆμα 

ἤχου ποὺ περικλείεται μέσα στὴ λέξη «κράξωμεν» καθὼς καὶ ἡ ὀξυκόρυφη 

(μέχρι τὸν ΝΗ’) κραυγὴ ἱκεσίας ποὺ ὑπονοεῖται μὲ τὴν κλητικὴ προσφώνηση 

«Πάτερ» (μ.τ.VII). Τέλος, ἀξιοπρόσεκτη εἶναι καὶ ἡ πτώση στὸν ΔΙ τῆς ὑπάτης 

στὴν Α’ γιὰ νὰ ἐκφραστεῖ ἡ αἴσθηση  τῆς ταπεινοφροσύνης καὶ ἡ διάθεση 

μετα-νοίας καὶ μεταμέλειας ποὺ δηλώνει τὸ ρῆμα «ἅφες». 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΤΗΣ Α’ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

 Καλοφωνικὸ Στιχηρὸ «Ἡ χάρις ἐπέλαμψεν»  

ΕΒΕ-ΜΠΤ 733 (Μαθηματάριον, Ἐξήγηση Χουρμουζίου) 

Τῇ Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας στιχηρὸν τοῦ Πατζάδος, ἐκαλλωπίσθη πρῶτον παρὰ 

τοῦ Κουκουζέλους, εἴτα συνετμήθη καὶ ἠνώθη καὶ δεύτερον ἐκαλλωπίσθη παρὰ 

Χρυσάφου τοῦ Μαΐστορος. Ἦχος Β’ ΔΙ 

Ἡ τιιτιιιτιτι Ἡ χὰ χάχα ἡ χάρις 

ἐπέλαμψεν ἐπέλαμψε τῆς ἀληθείας ἐπέλαμψεν 

ἡ χάρις τῆς ἀληθείας -πάλιν- 

ἡ χὰ χαχαχαχαχα χάρις ἐπέλαμψε χεχεχε ἐπέλαμψεν 

τῆς ἀληθείας ἐπέλαμψεν ἡ χάρις τῆς ἀληθείας -λέγε- 

τὰ προτυπούμενα πάλαι σκιωδῶς, 

νῦν ἀναφανδὸν ἐκτετέλεσται. 

Ἰδοὺ γὰρ ἡ Ἐκκλησία, τὴν ἔνσωμον εἰκόνα 

τὴν ἔνσωμον εἰκόνα, εἰκόνα Χριστοῦ, 

ὡς ὑπερκόσμιον κόσμον ἐπαμφιέννυται, 

τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου τὸν τύπον προϋπογράφουσα, 

καὶ τὴν ὀρθόδοξον πίστην κατέχουσα, κατέχουσα -λέγε- 

ἴνα ὅν σεβόμεθα, τούτου καὶ τὴν εἰκόνα 

διακρατοῦντες μὴ πλανώμεθα. 

Ἐνδυσάσθωσαν αἰσχύνην, -πάλιν- 

ἐνδυσάσθωσαν αἰσχύνην οἱ οὕτω μὴ πιστεύοντες. 

ἡμῖν γὰρ δόξα τοῦ σαρκωθέντος ἡ μορφή, 

εὐσεβῶς προσκυνουμένη, οὐ θεοποιουμένη, -λέγε- 

ταύτην κατασπαζόμενοι πιστοὶ βοήσωμεν τερερουτερρεμ... 

ταύτην κατασπαζόμενοι πιστοὶ χοιχοι πιστοὶ βοήσωμεν. 

-ἀπὸ Χοροῦ-   ὁ Θεός. 
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  1) Τὸ μουσικὸ κείμενο τῆς σύνθεσης (Ἰβήρων 975, φφ. 357β-358β) 
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                             2) Ἡ ἐξήγησή του (ΕΒΕ-ΜΠΤ 733, φφ. 120β-124α) 
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Ἀπό τὶς πέντε καλοφωνικές151 συνθέσεις ποὺ ἔχουν μελισθεῖ στό πλαίσιο τῆς 

Α’ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, μόνο ἡ μία ἀπαντᾶται στοὺς ὀκτὼ αὐτόγραφους 

κώδικες τοῦ Χουρμουζίου ποὺ περιέχουν τὶς ἐξηγήσεις τῶν διαφόρων 

«μαθημάτων»152 (κώδικες ΕΒΕ-ΜΠΤ 727-734) καὶ συγκεκριμένα στὸν κώδικα ΕΒΕ-

ΜΠΤ 733. Πρόκειται γιὰ τὴν καλοφωνικὴ μελοποίηση τοῦ Δοξαστικοῦ τῶν 

Στιχηρῶν τοῦ Ἑσπερινοῦ, τοῦ ὁποίου τὸ στιχηραρικὸ μέλος ἐξετάστηκε πριν153, 

ποίημα «τοῦ Πατζάδος»154, καλλωπισμένο πρῶτα ἀπ΄ τὸν Ἰωάννη Κουκουζέλη155 

καὶ ἐπεξεργασμένο μετέπειτα ἀπό τὸν Μανουὴλ Χρυσάφη. Τὸ κείμενο τῆς 

καλοφωνικῆς αὐτῆς σύνθεσης λοιπόν, ὅπως καὶ τῶν ὑπολοίπων ποὺ θὰ 

παρατεθοῦν παρακάτω, εἶναι ὑμνογραφικὸ καὶ ὄχι ψαλμικὸ καὶ ὡς ἐκ τούτου 

ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν «καθ΄ αὐτὸ μαθημάτων» τοῦ Μαθηματαρίου156 καὶ 

εὐρύτερα στὸ Παπαδικὸ γένος τῆς βυζαντινῆς μελοποιΐας157. 

Ὡς πρὸς τὴν δομὴ του τὸ μάθημα αὐτὸ διακρίνεται  στὰ παρακάτω μέρη:  

- σὲ  μία  μικρὴ  μελωδικὴ  εἰσαγωγὴ  ποὺ  ταυτίζεται  μὲ  τὸ  μέλος  τῆς 
παρακλητικῆς , συνοδευόμενο ἀπο ἕνα σύντομο κράτημα (εἰσαγωγὴ β’)158, 

- στὸ κύριο μέρος τῆς σύνθεσης μαζὶ μὲ τὸ παρεμβαλλόμενο κράτημα τοῦ 

Χρυσάφου καὶ 
- στὸ μετὰ τὸ Κράτημα τελευταῖο τμῆμα του τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ ἐπανάληψη τῆς 

τελευταίας φράσης τοῦ κυρίου μέρους («ταύτην κατασπαζόμενοι.... βοήσωμεν») 

μὲ ἐντελῶς διαφορετικὴ μελικὴ ἐπένδυση159 καὶ μὲ τὴν «ἀπὸ χοροῦ» προσθήκη 
τοῦ ἀργοῦ στιχηραρικοῦ μέλους τῆς προσφώνησης «ὁ Θεός»160. 

 Μὲ βάση τὴν παραπάνω περιγραφὴ καὶ τὴν εἰσαγωγὴ ἑνὸς μόνον 

Κρατήματος στὸ τέλος τοῦ κυρίου μέρους τῆς σύνθεσης, τὸ μάθημα αὐτὸ ἀνήκει, 

σύμφωνα μὲ τὴν ἀνάλυση τοῦ καθηγητῆ Γρηγορίου Στάθη161, στὸν μονομερὴ Β’ 

μορφολογικὸ τύπο162. Νὰ δηλωθεῖ ἐπίσης ὅτι ἡ ἐξήγηση τοῦ μαθήματος ἔχει γίνει 

μὲ μετάθεση τῆς βάσης τοῦ Β’ ἤχου δύο φθόγγους χαμηλότερα, δηλαδὴ ἐπὶ τῆς 

τονικότητας τοῦ φθόγγου ΒΟΥ163, ὁ ὁποῖος κατά τήν εκφορά του μέλους και την 

πορεία των διαστημάτων του πρέπει να λογισθεί κανονικώς ὡς ΔΙ, κατά τήν 

«διφωνία ὁμοία» τοῦ μαλακοῦ χρώματος164.   Ὡς ἐκ τούτου για λόγους εὐκολίας ἡ 

ἀνάλυση τοῦ μαθήματος θὰ γίνει μὲ βάση τὸν πραγματικὸ ἐννοούμενο φθόγγο 

της βάσης Νεανες τοῦ ήχου. 

 
151 Στάθη, Ἀναγραμματισμοί, σσ. 66-97. 
152 Ὄ.π.π., σ. 89-92. 
153 Βλ. π., σσ. 35-41. 
154 Πρόκειται γιὰ τὸν Μιχαὴλ  Πατζάδο (ΙΓ’ αἰ.), βλ. Ἀντωνίου, Θεωρητικόν, σ. 174. 
155 Γιά τον μαΐστορα Ἰωάννη Κουκουζέλη, βλ. Στάθη, Κουκουζέλης καὶ Καρᾶ, 

Κουκουζέλης, Ἀθήνα 1992. 
156 Στάθη, Ἀναγραμματισμοί, σ. 65. 
157 Ὄπ.π., σ. 45. 
158 Βλ. Στάθη, Ἀναγραμματισμοί, σσ. 152 καὶ 154. 
159 Ὄπ.π., σ. 153. 
160 Ὄπ.π. 
161 Βλ. Στάθη, Ἀναγραμματισμοί. σ. 154. 
162 Ὄπ.π., σσ. 151-155. 
163 Βλ. πκ., σ.  134. 
164 Βλ. Χρυσάνθου, Εἰσαγωγή, σ. 29 καί τοῦ ἰδίου, Θεωρητικόν, σ. 105 («τρίχορδα πάντῃ 

ὅμοια καί συνημμένα»). 
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                         3) Πίνακας παράθεσης τῶν ἐπιμέρους στοιχείων τοῦ μαθήματος 

ΜΕΛΙΚΑ ΤΟΞΑ ΚΕΙΜΕΝΟ- 
σελίδα καὶ σειρὰ  

στὸ χφ 

ΗΧΟΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙΣ 
(ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ 

ΦΘΟΓΓΟΣ- ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ 

ΚΑΙ ΦΘΟΡΕΣ) 

I  Εἰσαγωγὴ: Ἡ τιιτιιιτιτι 

(κράτημα) (σ. 122, σειρ. 1- 

σ. 123, σειρ. 2) 

Β’ σὲ συμπλοκὴ μὲ τὸν 

μέσο του 

 (ΒΟΥ) 

ἀτελὴς κατάληξη 

II  Ἡ χάρις.... πάλιν  

(123, 2-17) 

Β’ σὲ συμπλοκὴ μὲ τὸν 

μέσο του 

– (ΒΟΥ) 

ατελής κατάληξη 

III  Ἡ χα χαχα .... τῆς 

ἀληθείας, λέγε (123, 17- 

124, 1) 

Β’ σὲ συμπλοκὴ μὲ τὸν 

μέσο του καὶ στὸ τέλος 

πλ. Β’ κατὰ μετάθεση 

– (ΔΙ) 

ἀτελής κατάληξη 

IV  (α) τὰ προτυπούμενα 

(β) πάλαι 

(γ) σκιωδῶς (124, 1-6) 

(α) Β’ μέσος  

(β) πλ. Β’ 

(γ) Β’ 

– (ΔΙ) 

ἀτελής κατάληξη 

V   νῦν ἀναφανδόν 

ἐκτετέλεσται (124, 6-10) 

Στην ἀρχὴ Β’ καὶ ἀπ΄ τὸ 

«ἀναφανδὸν» καὶ μετὰ 

πλ. Β’ 

- (ΝΗ) 

ἐντελής κατάληξη 

VI  ἰδού γάρ ἡ Ἐκκλησία ... 

εἰκόνα (124, 10-15) 

Β’ μὲ κίνηση πλαγίου στὸ 

πεντάχορδο (ΔΙ-ΠΑ) 

– (ΔΙ) 

ἀτελής κατάληξη 

VII  τὴν ἔνσωμον εἰκόνα 

Χριστοῦ (124, 15-212, 14) 

Β’ σὲ συμπλοκὴ μὲ μέσο 

καὶ κατάληξη σὲ πλ. Β’ 

– (ΝΗ) 

περαστικὴ ἀτελής κατάληξη 

VIII  ὡς ὐπερκόσμιον κόσμον 

ἐπαμφιέννυται (125, 4-12) 

Β’ μὲ πλαγιασμὸ στὴν 

κατάληξη 

– (ΝΗ) 

ἀτελής κατάληξη 

IX  α) τῆς σκηνῆς 

β) τοῦ μαρτυρίου ... 

προϋπογράφουσα  

(125, 12-126,1) 

α) Β’ μὲ πλαγιασμὸ 

β) Β’ σὲ συμπλοκὴ μὲ μέσο 

 (ΒΟΥ) 

ἀτελής κατάληξη 

X  α) καὶ τὴν ὀρθόδοξον    

β)  πίστιν κατέχουσα            

γ) λέγε (127, 1-6) 

 α) Β’ μέσος  

β) ἀπ΄ τὸ «ὀρθόδοξον» πλ. 

Δ’  γ) Γ’ ἦχος 

 

           (ΓΑ) 

ἀτελής κατάληξη 

XI  ἴνα ὅν σεβώμεθα .... 

εἰκόνα (127, 6-10) 

Α’ σὲ συμπλοκὴ μὲ Γ’ ἦχο            (ΓΑ) 

ἀτελής κατάληξη 

XII  διακρατοῦντες  μη 

πλανώμεθα (127, 10-14) 

πλ.Δ’   (ΝΗ) 

ἐντελής κατάληξη 

XIII  ένδυσάσθωσαν ... μη 

πιστεύοντες 

(127, 14-128, 7) 

Ἄγια – Α’ ἦχος– πλ.Δ’  

τρίφωνος 

                   – (ΓΑ) 

ἐντελής κατάληξη 

XIV  ἡμῖν γάρ δόξα ... ἡ μορφὴ  

(128, 7-11) 

πλ.Δ’ μὲ κάποιες στάσεις 

στὸν ΠΑ 

     (ΝΗ) 

ἀτελής κατάληξη 
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XV  α) εὐσεβῶς 

προσκυνουμένη  

β) οὐ θεοποιουμένη  

(128, 11-15) 

(α) πλ.Δ’ 

(β) κατάληξη στὸν ΚΕ τῆς 

ὑπάτης 

 (ΚΕ τῆς ὑπάτης) 

ἐντελής κατάληξη 

XVI   ταύτην ....  βοήσωμεν 

 (128- 15-129, 3) 

πλ.Α’–  πλ. Δ’   (ΝΗ) 

ἐντελής κατάληξη 

XVII  Κράτημα 

τερερουτεριρεμ.... 

(129, 4-130, 15) 

Συμπλοκή τοῦ πλ.Δ’ μὲ 

τὸν Γ’ ἦχο 

Τὸ κράτημα χωρίζεται σὲ εὐ-

διάκριτες περιόδους μὲ τὸ 

ἀπόδερμα .  Σὲ τρεῖα 

σημεῖα ὑπάρχουν καὶ οἱ ἑξῆς 

μαρτυρίες 

 καὶ   

XVIII  ταύτην .... ὁ Θεὸς  

(130, 15-17) 

    ΔΙ   τελικὴ κατάληξη 

 

 

4) Πίνακας μεγάλων ὑποστάσεων χειρονομίας165 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ 

ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΚΑ 

ΛΕΣΜΑ 

 

ΠΑΡΑΚΛΗ 

ΤΙΚΗ 

 

ΞΗΡΟΝ 

ΚΛΑΣΜΑ 

 

ΚΥΛΙΣΜΑ 

        Ή 

ΑΝΤΙΚΕΝΩ 

ΚΥΛΙΣΜΑ 

 

 

 ΤΡΟΜΙΚΟΝ 

      
 

ΟΜΑΛΟΝ 

 

ΠΙΑΣΜΑ 

 

ΑΝΤΙΚΕΝ       

  ΩΜΑ 

         

ΣΥΝΑΓΜΑ 

    
 

ΣΕΙΡΕΣ 

Ι 

2         1        

ΙΙ 1 1 1       

ΙΙΙ 1 1   1     

ΙV          

V  1        

VI  1     1   

VII 1 1     1   

VIII 1 1μ       1μ 

IX 1-1μ    1   1  

X 1 2   1-1μ     

XI 1 1       1μ 

XII 1-1μ    1  1   

XIII 2    1μ     

XIV 1μ         

XV 1-1μ         

XVI  2  1Κ      

XVII 1μ    1μ  1 1  

XVIII  1  1Κ   1   

XΙX 1μ 1        

XX 1         

XXI  1   2μ 1μ    

XXII    1Α      

XXIII  2-1μ   1-1μ     

 
165 Τὸ γράμμα μ δίπλα στὸν ἀριθμὸ δηλώνει τὴν διάκριση τῶν μαύρων ὑπο-στάσεων 

ἀπ΄ τις ἀντίστοιχες κόκκινες, ἐνῶ τὰ ἀρχικὰ Κ καὶ Α τὸ κύλισμα καὶ τὸ ἀντικενωκύλισμα 

ἀντίστοιχα. Ἐπίσης στὸν πίνακα αὐτὸν παραθέτουμε συμπληρω-ματικὰ καὶ κάποιες 

ἐπιπλέον ὑποστάσεις χωρίς μελικὸ περιεχόμενο (ὀμαλὸν, πίασμα, ἀντικένωμα). 
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XXIV  1 1  1μ   1  

XXV  1    1μ    

XXVI  2   1μ  1   

XXVII  1       1μ 

XXVIII  1      1μ  

XXIX  1        

XXX  2        

XXXI  1        

XXXII  3        

XXXIII  1        

XXXIV 1     1μ    

XXXV 2μ     2  2  

XXXVI         1μ 

XXXVII      2   1μ 

XXXVIII 1 1        

XXXIX          

XXXX 1 1        

XXXXI  1 1μ       

Ὡς πρὸς τὰ παραπάνω ἄφωνα σημάδια, ἰσχύουν ὅσα ἀναλυτικὰ 

ἀναφέρθηκαν στὸ προηγούμενο κεφάλαιο166. Αὐτὸ ὅμως ποὺ παρατηρεῖται στὴν 

ἐδῶ ἐξεταζόμενη καλοφωνικὴ σύνθεση, ἀλλὰ καὶ στὶς ὑπόλοιπες ποὺ ἕπονται, 

εἶναι ἡ χρήση λιγότερων ὑποστάσεων μὲ μελικὸ περιεχόμενο167 ἀλλὰ καὶ ἡ 

συχνότερη ἐμφάνισή τους μὲ μαῦρο χρῶμα, παράλληλα μὲ τὴν κόκκινη 

παραλλαγή τους. Ἀκόμη πιὸ πυκνὴ εἶναι ἡ συχνότητα τῶν μαύρων στὶς 

μεταγενέστερες συνθέσεις τοῦ Χρυσάφη τοῦ Νέου καὶ τοῦ Πέτρου τοῦ 

Μπερεκέτη, γεγονὸς ποὺ μαρτυρεῖ καὶ τὸν ἀργὸ καλοφωνικὸ δρόμο τῶν 

μαθημάτων αὐτῶν168.  

 

5) Ἀνάλυση τοῦ μέλους  

Ἡ παπαδικὴ καλοφωνικὴ μεταχείριση τοῦ Δοξαστικοῦ τῶν Στιχηρῶν ἀφορὰ 

στὸ ἐπιτηδευμένο καὶ ἐκτενὲς μελικὸ χαρακτήρα τῆς συνθεσης, στὶς 

ἐπαναλήψεις τοῦ κειμένου καὶ στοὺς ἀναγραμματισμοὺς ποὺ ἐντοπίζουμε, ἰδίως 

στὴν ἀρχὴ τοῦ κυρίου μέρους καὶ τέλος στὴν εἰσαγωγὴ κρατημάτων, ἑνὸς μικροῦ 

εἰσαγωγικοῦ κι ἑνὸς ἐκτενοῦς πρὶν ἀπ΄ τὴν κατάληξή του169. Ἡ μεταχείριση ὅμως 

τοῦ ποιητικοῦ κειμένου σὲ σχέση μὲ τὴν μελικὴ ἐπένδυσή του, ποὺ ἀποτελεῖ καὶ 

τὸ βασικότερο μελοποιητικὸ μηχανισμὸ τῆς συνθέσεως, παραμένει γενικὰ ἡ ἴδια 

μὲ αὐτὴ ποὺ συναντήσαμε  στὴ στιχηραρικὴ του μελοποίηση, ἀφοῦ τὰ ἐπιμέρους 

μελικὰ τόξα συμβαδίζουν μὲ τὶς νοηματικὲς περιόδους (κῶλα) τοῦ κειμένου170. 

Ἔτσι οἱ μελωδικὲς περίοδοι καὶ οἱ φράσεις τῆς μουσικῆς σύνθεσης, ἔτσι ὅπως 

καταγράφονται ἰδίως στὴν ἐξήγηση τοῦ Χουρμουζίου, καταλήγουν ἀτελῶς ἢ 

ἐντελῶς στὰ σημεῖα στίξης τοῦ ποιητικοῦ κειμένου καί, ἂν καὶ ἡ παρασήμανση  

 
166 Bλ. π., σσ. 35-38. 
167 Στάθη, Ἐξήγηση, σ.104. 
168 Ὄπ.π., σ. 69. 
169 Στάθη, Ἀναγραμματισμοί, σσ. 68-70. 
170  Σχετικά μέ τήν ἄμεση σχέση τῶν Καλοφωνικῶν Στιχηρῶν καί τῶν κοινῶν 

Στιχηρῶν, βλ. Στάθη, Ἀναγραμματισμοί, σσ. 87-88. 
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τῶν καταλήξεων αὐτῶν στὴν παλαιὰ συνοπτικὴ γραφὴ εἶναι πιὸ ἀραιή, ἡ 

ἐξήγησή μας τὶς προσφέρει μὲ τελείως εὐδιάκριτο τρόπο. 

 Ἀπὸ ἀπόψεως μουσικῆς τὸ μέλος βαίνει μὲ τὰ διαστήματα τῆς μαλακῆς 

χρωματικῆς κλίμακας σὲ ἦχο Β’, μὲ ἀρκετὲς περαστικὲς στάσεις στὴν μεσότητά 

του, καθὼς καὶ μὲ ἀτελεῖς ἢ ἐντελεῖς καταλήξεις στὸν πλάγιό του, στοιχεῖα ποὺ 

τὰ συναντήσαμε καὶ στὸ στιχηραρικὸ μέλος τοῦ Β’ ἤχου. Ἐπίσης, ἀξιοσημείωτη 

εἶναι ἡ χρήση τοῦ σκληροῦ χρώματος καὶ στὸ ὀξὺ πεντάχορδο (ΔΙ- ΠΑ’) σὲ δύο 

περιπτώσεις (μ.τ. Ι), καθὼς καὶ σέ καταληκτικά μοτίβα τοῦ πλ. Β’ στήν βάση  τοῦ  

χαμηλοῦ τετραχόρδου τοῦ κυρίου ἤχου   (μ.τ. VIII, σ. 126, σειρ. 8-9), ἀλλὰ καὶ μία 

φορὰ  στήν βάση  τοῦ κυρίου, ὅποτε καὶ τὸ μέλος φθάνει στὴν πιὸ ὀξύτονη 

κορύφωσή του (μ.τ. ΙΙΙ, σ. 124, σειρ. 13-15). 

Ἕνα ἄλλο σημαντικὸ μελικὸ στοιχεῖο εἶναι ἡ εὐφραδέστατη μεταβολὴ τοῦ 

μέλους σὲ μαλακὸ διάτονο, περίπου στὰ μισά της συνθέσεως (μ.τ. Χ, σ. 127, σειρ. 

2), ἡ ὁποία οὐσιαστικὰ γίνεται μόνιμη  μέχρι τὸ τέλος τοῦ κρατήματος, λύεται δὲ 

στὴν ἀρχὴ τοῦ τελευταίου κώλου (μ.τ. XVIII, σ. 130, σειρ. 3), ὅπου καὶ τὸ μάθημα 

καταλήγει στὸν κύριο ἦχο μελοποίησής του. Τὸ φαινόμενο αὐτὸ τῆς τόσο 

ἐκτενοῦς  μεταβολῆς  σὲ ἄλλο γένος  δὲν εἶναι  ἀσυνήθιστο στὴν κατηγορία αὐτὴ 

τῶν παπαδικῶν καλοφωνικῶν συνθέσεων καὶ δηλώνεται μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῆς 

φθορᾶς τοῦ Νανα  στὸ κείμενό της παλαιᾶς σημειογραφίας καὶ στὸ κείμενο 

τῆς ἐξήγησης μὲ τὴν διατονικὴ φθορὰ τοῦ ΝΗ  (μία διφωνία κάτω ἐπὶ τοῦ 

φθόγγου ΒΟΥ τοῦ μαλακοῦ χρώματος). Αὐτὸς ἴσως εἶναι καὶ ὁ λόγος ποὺ ὁ 

Χουρμούζιος μεταθέτει τὴ βάση τοῦ Β’ ἤχου ἐξ ἀρχῆς δύο τόνους βαρύτερα ἐπὶ 

τοῦ φθόγγου ΒΟΥ (ἦχος  ΒΟΥ ὡς ΔΙ)171 γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς παραχορδῆς 

(μετάθεσης τῆς τονικῆς τοῦ νέου τετραχόρδου ἐπὶ ἑνὸς ἄλλου φθόγγου) καθὼς 

καὶ γιὰ νὰ μπορέσει ν΄ ἀποδοθεῖ πιὸ ἄνετα ἀπ΄ τὸν ἐκτελεστὴ ἡ ἐξ΄ ἀπόψεως 

φωνητικῆς ἔκτασης ὀξύτονη μετέπειτα κίνηση τοῦ πλ. Α’. 

Σ΄ αὐτὴ τὴν περίοδο ποὺ τὸ μέλος βαίνει μέσα στὰ ὅρια τῆς διατονικῆς 

κλίμακας, ἐκτός του κυρίου πλ. Δ’ συχνὲς εἶναι οἱ περαστικὲς πτώσεις στὸν 

φθόγγο ΠΑ, ὁ ὁποῖος χρησιμοποιεῖται σπανιότερα καὶ στὶς ἀτελεῖς καταλήξεις 

ὡς Α’ ἡ πλ. Α’ ἦχος, ἡ εἰσαγωγὴ στὸ μέλος τοῦ ἤθους τοῦ Νανα (Γ’ ἦχος) σὲ 

ἀρκετὲς περιπτώσεις, καθὼς καὶ ἡ ἐπάλληλη χρήση τῆς ἴδιας θέσης σὲ ἦχο  Ἅγια 

στὸ προτρεπτικὸ «πάλιν» καὶ στὴν γειτονικὴ λέξη «ἐνδυσάσθωσαν», μὲ 

παράλληλη ἐπέκταση τοῦ Αγια καὶ στὴν ἐπανάληψὴ της μετὰ τὸ «πάλιν» (μ.τ. 

ΧΙΙΙ). Ἀξιοσημείωτη ἐπίσης εἶναι ἡ μετάθεση τῆς βάσης τοῦ πλ.Δ’ ἐπὶ τῆς 

τριφωνίας του, ὅποτε καὶ ἡ ἀντίστοιχη μεταβολὴ τοῦ συστήματος στὴ φράση «μὴ 

πιστεύοντες» (μ.τ. ΧΙΙΙ). 

Στὸ κράτημα τοῦ Μανουὴλ Χρυσάφη συνεχίζεται ἡ διατονικὴ πορεία τῶν 

διαστημάτων τοῦ μέλους μὲ χαρακτηριστικὴ τὴν ἐπαναληπτικὴ χρήση δύο 

μελωδικῶν μοτίβων: τὴν τρίφωνη ἀνάβαση στὴν βάση τοῦ Γ’ ἤχου καὶ τὴν 

συνακόλουθη πτώση στὸν πλ. Δ’, τὸ ὁποῖο κυριαρχεῖ μέσα στὸ κράτημα καὶ 

δευτερευόντως τὴν τετράφωνη ὑπερβατὴ ἀνάβαση καὶ κατάβαση μὲ κέντρο τὸν 

 
171 Βλ. π., σ. 132. 
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φθόγγο ΝΗ. Μετὰ ἀπὸ μία βαθυκόρυφη μελωδικὴ κίνηση στὸν ΔΙ τῆς ὑπάτης 

στὸ τέλος τοῦ κρατήματος, τὸ μέλος ἐπανέρχεται στὸν ἀρχικὸ Β’ ἦχο καὶ μετὰ 

ἀπὸ μία ἐντελὴ πτώση στὴν μεσότητά του καταλήγει τελικῶς στὴν βάση του μὲ 

τὴν χρήση τῆς ἀργῆς στιχηραρικῆς φόρμας τοῦ παλαιοῦ Βυζαντινοῦ Στιχηραρίου 

καὶ συγκεκριμένα μὲ τὴν ὑπόσταση τοῦ ἔσω θεματισμοῦ στὸ καταληκτικὸ κῶλο 

«ὁ Θεός» (σ. 130, σειρ. 15-17). 

 

6) Αἰσθητικὴ ἀποτίμηση 

 Ἀρχικὰ ἡ ἐναρκτήρια μουσικὴ φράση ποὺ σχηματίζεται ἀπ΄ τὴν ὑπόστα- ση 

τῆς παρακλητικῆς προϊδεάζει τὸν ἀκροατὴ  καὶ τὸν εἰσάγει στὴν «γνωριστικὴ 

ἰδέα» τοῦ ἤχου, ἐνῶ τὸ Κράτημα ἐπεκτείνει αὐτὴν τὴν εἰσαγωγικὴ ἐντύπωση καὶ 

στὴν μεσότητα τοῦ Β’ ἤχου, ὅπου πολλὲς φορὲς θά «ἀναπαυθεῖ» μετέπειτα τὸ 

μέλος. Ἀμέσως παρακάτω ἡ ἐπαναληπτικὴ ἀναδίπλωση τοῦ πρώτου κώλου τοῦ 

κειμένου, ἐπίσης μέσα στὰ ὅρια τοῦ Β΄ ἤχου, εἶναι πολὺ εὔστοχη, ἀφοῦ τονίζεται  

ἐμφατικὰ ἡ πανηγυρικὴ ἰαχὴ τῆς ἐπικράτησης τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ὀρθοδοξίας. 

Ἔτσι ὁ ἀκροατὴς γίνεται κοινωνὸς ἐξ΄ ἀρχῆς τοῦ θριαμβευτικοῦ τόνου τοῦ μαθή- 

ματος, ὁ ὁποῖος συντονίζεται ἀπόλυτα καὶ μὲ τὸ εὐρύτερο κλίμα τῆς ἑορτῆς τῆς 

Ὀρθοδοξίας172. 

Στὴν συνέχεια τὸ τμῆμα τοῦ μέλους ποὺ βαίνει ὡς Β’ ἦχος (μ.τ. Ι-Χ) 

κορυφώνεται μὲ τὴν ἀναφορὰ στὴν «ἔνσωμον εἰκόνα Χριστοῦ». Αὐτὴ ἡ ἐπιλογὴ 

εἶναι ἀναμενόμενη ἀφοῦ, ὅπως διαπιστώσαμε καὶ σὲ ἄλλες περιπτώσεις173, τὸ 

πιὸ κρίσιμο σημεῖο τοῦ θεολογικοῦ περιεχομένου τῆς ἑορτῆς εἶναι ἡ σημασία τῆς 

εἰκονικῆς ἀποτύπωσης τῆς μορφῆς τοῦ Κυρίου, θέμα ποὺ ἀπασχόλησε ἀρκού-

ντως τὴν ἐπιχειρηματολογία τῶν Πατέρων ἐναντίον τῶν αἱρετικών174. Ἔτσι ἡ 

ἐπαναληπτικὴ ἔμφαση τῆς φράσης αὐτῆς, καθὼς καὶ ἡ ὑψίτονη μελικὴ κίνηση 

τοῦ τμήματος αὐτοῦ της σύνθεσης, ποὺ ἐντοπίζεται στὴν ἀρχὴ τῆς φράσης 

(μέχρι τὸν ΒΟΥ’ τῆς Νήτης), ἕλκουν τὴν προσοχὴ τοῦ ἀκροατῆ πρὸς τὸν κεντρικὸ 

ἄξονα ὅλης τῆς ὑμνολογίας τῆς ἑορτῆς. Ἡ ἑπόμενη ἀναφορὰ τῆς λέξης 

«εἰκόνας» (μ.τ. ΧΙ) ἐξαίρεται καὶ πάλι, αὐτὴ τὴν φορὰ  μέσα στό πλαίσιο τοῦ Γ’ 

ἤχου.  

Ἡ μελικὴ κορύφωση τοῦ δευτέρου τμήματος τῆς σύνθεσης, μετὰ τὴν 

μεταβολὴ τοῦ μέλους σὲ πλ. Δ’  (μ.τ. Χ, σ. 127, σειρ. 2), συντελεῖται στὸ μ.τ. ΧΙΙΙ (σ. 

128, σειρ. 1) ὅπου γίνεται χρήση τοῦ κυρίου Δ’ ἤχου. Πραγματικὰ ἡ μελουργικὴ 

μεταχείριση τοῦ σημείου αὐτοῦ εἶναι ἀριστουργηματική:  Ἡ ἐνηχηματικὴ 

γραμμὴ σὲ Αγια στὴν λέξη «ἐνδυσάσθωσαν», ἡ ὁποία καὶ σηματοδοτεῖ τὴν 

εἰσαγωγὴ στὸν κύριο ἦχο, ἐπαναλαμβάνεται εὐφυέστατα μὲ ἐπάλληλο σχῆμα 

στὸ «πάλιν» καὶ μ΄ αὐτὸν τὸν τρόπο προετοιμάζεται ἡ ἀναδίπλωση τῆς φράσης 

«ἐνδυσάσθωσαν αἰσχύνην». Ἔτσι ὁ συνθέτης πετυχαίνει δύο πράγματα:  νὰ 

καταστήσει μὲ αύτὸν τὸν πρωτότυπο καὶ εὐρηματικὸ τρόπο τὴν ἐπανάληψη τῆς 

 
172 Βλ. π., σσ. 1-2. 
173 Ὄπ.π., σσ. 123 καί 148.  
174 Ὄπ.π., σσ. 56, 68 καὶ σ. 75, ὑποσμ. 306. Ἐπίσης καὶ Συνοδικό τῆς Ὀρθοδοξίας, βλ. 

στὸ Τριῴδιον, σσ. 144-151.  
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φράσης φυσικὴ καὶ ἀναμενόμενη καὶ νὰ ξανατονίσει τὴν «ἰδέα» τοῦ Αγια καὶ νὰ 

προετοιμάσει τὸ ἀποκορύφωμα ποὺ θ΄ ἀκολουθήσει ἀμέσως μετά μὲ μία ἄλλη 

χαρακτηριστικὴ στερεότυπη φόρμα τοῦ ἤχου αὐτοῦ. Μ΄ αὐτὸν τὸν τρόπο τονίζει 

ἐμφατικὰ καὶ τὴν ἀποστροφὴ πρὸς τὴν κακόδοξη διδασκαλία, διάθεση ἡ ὁποία 

ἐπαληθεύεται μὲ τὴν κατὰ τριφωνία μετάθεση τῆς βάσης τοῦ πλ.Δ’ στὸ 

τελευταῖο μέρος τοῦ κώλου αὐτοῦ («οἱ οὕτω μὴ πιστεύοντες», σ. 164, σειρ. 5), 

διατηρώντας ἔτσι ἀμείωτη, μὲ τὴ χρήση πάλι τῆς μελικῆς ἔξαρσης, τὴν προσοχὴ 

τοῦ ἀκροατῆ.  

Ἀφοῦ προηγηθεῖ ἡ αἰσθητικὴ τέρψη ποὺ ἀποκομίζεται ἀπ΄ τὴν χειμαρώδη 

καὶ εὐφρόσυνη μελικὴ ἐπένδυση τῶν ἀσὴμων συλλαβῶν τοῦ κρατήματος καὶ 

ἀφοῦ ἐπανέλθει μὲ φυσικὸ τρόπο στην μεσότητα τοῦ Β’  ἥχου, τὸ μέλος θὰ 

καταλήξει στὴν βάση τοῦ κυρίου του μὲ τὸ γνώριμο στηχηραρικὸ μέλος τοῦ ἔσω 

θεματισμοῦ ( ). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Καλοφωνικὸ Στιχηρὸ «Οἱ ἐξ ἀσεβείας»,   

Ἰβήρων 975 (Μαθηματάριον, ΙΣΤ’ αἰώνα) 

Εἰς τὴν αὐτὴν ἑορτήν, Στιχηρὸν Μανουὴλ Μαΐστορος τοῦ Χρυσάφου, Ἦχος Β’  Δὶ 

Οἱ τιιτιιιτιριντιτιιτι οἱ ἐξ ἀσεβείας, 

εἰς εὐσέβειαν προβάντες, 

καὶ τῷ φωτὶ τῆς γνώσεως ἑλλαμφέντες, 

ψαλμικῶς τὰς χείρας κρατήσωμεν, 

εὐχαριστήριον αἶνον θεῷ  προσάγοντες 

καὶ τὰς ἐν τοίχοις καὶ πίναξι, καὶ ἱεροῖς σκεύεσιν 

ἐγχαραχθείσας ἱερᾶς Χριστοῦ Εἰκόνας 

τῆς Πανάγνου καὶ πάντων τῶν Ἁγίων 

τιμητικῶς προσκυνήσωμεν, 

ἀποβαλλόμενοι τὴν δυσσεβὴ τῶν κακοδόξων θρησκείαν. 

ἀποβαλλόμενοι ἐρερετετεριρε………… 

ἀποβαλλόμενοι τὴν δυσσεβὴ τῶν κακοδόξων θρησκείαν. 

 

Παρομοίως σὲ καλοφωνικὴ παπαδικὴ μεταχείριση, ἐκτὸς ἀπ΄ τὴν στιχη-

ραρική του, ἔχει ὑποβληθεῖ καὶ τὸ δεύτερο Δοξαστικό τοῦ Ἑσπερινοῦ, αὐτὸ 

δηλαδή τῶν Ἀποστίχων, σύνθεση «Μανουὴλ Μαΐστορος τοῦ Χρυσάφου». Ἡ δομὴ 

καὶ ὁ μελοποιητικὸς μηχανισμὸς εἶναι ἀκριβῶς ὁ ἴδιος μὲ αὐτὰ τῆς 

προηγούμενης σύνθεσης175, ἐνῶ μορφολογικὸς  τύπος του  εἶναι  ὁ μονομερὴς β’, 

μὲ  ὅλα τὰ γνωριστικὰ ἀφοριστικὰ στοιχεῖα τοῦ καλοφωνικοῦ μέλους176.  
 

 
 

 

 

 
175 Βλ. π., σσ. 134-135. 
176 Ὄπ.π., σ. 6. 
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1) Τὸ μουσικὸ κείμενο τῆς σύνθεσης (Ἰβήρων 975, φφ. 359α-360α) 
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         2) Πίνακας παράθεσης τῶν ἐπιμέρους στοιχείων τοῦ μαθήματος 

Μελικά 

Τόξα 

  Κείμενο- 

σελίδα καὶ σειρὰ στὸ χφ 

Ἦχος, καταληκτικὲς 

μαρτυρίες καὶ φθορὲς 

Ι Εἰσαγωγή:            

Οἰ+τιιτιιιτιριντιτιιιτι  

(σ. 139, σειρ. 1-6) 

Β’        (ΔΙ) ἐντελὴς κατάληξη 

ΙΙ Οἱ ἐξ ἀσεβείας… προσάγοντες. 

(139, 5-227, 1) 
Β’          (ΔΙ) ἐντελὴς κατά-

ληξη 

ΙΙΙ καὶ τὰς ἐν τοίχοις... προσκυνή-

σωμεν, (140, 1-8) 

 

Β’          (ΔΙ) ἀτελὴς κατά-ληξη 

IV ἀποβαλλόμενοι… ἀπὸβαλλόμενοι 

(140, 8-11) Πλ.Β’ (ΝΗ) ἐντελὴς κα-

τάληξη 

V κράτημα  ερερετετεριρε…… 

(140, 11-141, 5) Πλ. Β’  (ΝΗ) ἀτελὴς κα-

τάληξη 

  Β’         (ΔΙ)         » 

  Α’           (ΠΑ)       » 

  Α’        (ΠΑ) ἐντελὴς κα-

τάληξη 

VI ἀποβαλλόμενοι… θρησκείαν. 

(141, 5-7) 

Β’       (ΔΙ) τελικὴ κατάληξη 
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3) Πίνακας  μεγάλων ὑποστάσεων χειρονομίας177 

ΜΕΓΑΛΕΣ 

ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 

 

       ΣΕΙΡΕΣ 

 

ΠΑΡΑΚΑ 

ΛΕΣΜΑ 

 

ΠΑΡΑΚΛΗ 

ΤΙΚΗ 

 

ΣΤΑΥΡΟΣ 

       
 

   ΤΡΟΜΙΚΟΝ 

     

ΟΜΑΛΟΝ 

 

ΠΙΑΣΜΑ 

 
 

ΑΝΤΙΚΕΝ   

ΩΜΑ 

         
 

 

Ι 1 1   2μ   

ΙΙ  1   1μ   

ΙΙΙ  2      

ΙV 1μ 3  1μ  1  

V 1 3  1μ 1μ   

VI   1  2μ   

VII  2   1μ   

VIII    1μ 1μ   

IX  1 1  1μ   

X  1 1 1-1μ 1μ   

XI 1   2    

XII  1  2μ  1μ  

XIII  2  1 1   

XIV 1 1  1-1μ    

XV 1 1μ  1 1μ   

XVI 1 2    1μ  

XVII 2-1μ 1    1μ  

XVIII  3      

XΙX  3   1μ 1μ 1μ 

XX 1 1   1μ   

XXI    1    

XXII  2     1μ 

XXIII 1-1μ       

XXIV 1       

XXV  1      

XXVI        

XXVII  1      

XXVIII  1  1μ   2 

XXIX    1μ   1 

XXX    1μ   1μ 

XXXI    1μ   1 

XXXII 2 1      

XXXIII    1μ    

XXXIV 1 3      

XXXV  2  1μ    

XXXVI        

 

 
177 Ἐπίσης ἐμφανίζεται μία φορὰ καὶ ὁ ἔσω θεματισμὸς στὸ μ.τ. ΙΙΙ (σ. 139, σειρ. 4). Ὁ 

μαύρος χρωματισμὸς των ὑποστάσεων δηλώνεται μὲ τὸ μ.  
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4) Ἀνάλυση τοῦ μέλους 

Ἀπό τὸ ἐκτενὲς ποιητικὸ κείμενο τοῦ Δοξαστικοῦ ἔχει μελισθεῖ στὴν 

παροῦσα σύνθεση τὸ μεγαλύτερο μέρος, ὡς τὴν φράση «ἀποβαλλόμενοι... 

θρησκείαν», ἡ ὁποία ἐπαναλαμβάνεται καὶ στὸ τέλος τοῦ μαθήματος μὲ 

διαφορετικὴ μελικὴ ἐπένδυση. Ξεχωρίζει τὸ ἐκτενέστερο, σὲ σχέση μὲ τὸ 

προηγούμενο μάθημα, εἰσαγωγικὸ κράτημα, καθὼς καὶ ἡ διπλὴ ἐπανάληψη τῆς 

διατονικῆς μαρτυρίας τοῦ δευτέρου κρατήματος (  ), ἡ ὁποία μᾶς μαρτυρεῖ ὅτι 

ἀπ΄  τὴν μέση καὶ κάτω τὸ μέλος του βαίνει μὲ τὴν διατονικὴ κλίμακα σὲ ἦχο Α’.  

Οἱ καταληκτικὲς μαρτυρίες, ἂν καὶ ἀραιές, διακρίνουν τὴν σύνθεση σὲ 

κάποιες στοιχειώδεις μουσικὲς περιόδους178. Δυστυχῶς δὲν μᾶς σώζεται ἐξήγησή 

της στὴν Νέα Μέθοδο ἡ ὁποία  θὰ μᾶς ἐπέτρεπε νὰ ἀναλύσουμε πληρέστερα τὰ 

ἐπιμέρους δομικὰ στοιχεῖα του. Ὡς πρὸς τὶς φθορὲς καὶ τὶς ὑποστάσεις, 

χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ ἐμφάνιση τῆς φθορᾶς τοῦ Νενανω  δύο φορὲς (μ.τ. ΙΙ, 

IV), γεγονὸς ποὺ δηλώνει τὴν εἰσαγωγὴ σκληροῦ χρώματος, καθὼς καὶ μερικῶν 

ὑποστάσεων οἱ ὁποῖες ἐμφανίζονται ἀραιὰ καὶ μεμονωμένα, γι΄ αὐτὸ καὶ δὲν 

συμπεριλήφθησαν στὸν παραπάνω πίνακα179: μία φορὰ τοῦ ξηροῦ κλάσματος 

(σειρ. 6), τρεῖς φορὲς τοῦ κυλίσματος (σειρ. 18), μία φορὰ τοῦ ἔξω θεματισμοῦ 

(σειρ. 4) καὶ τρεῖς φορὲς ζευγαρωτὰ τὸ κόκκινο ψηφιστὸ (σειρ. 11, 14, 33). Ἐκτὸς 

ἀπ΄ τὶς παραπάνω κόκκινες ὑποστάσεις διακρίνουμε σὲ ἀρκετὰ σημεῖα 

διάσπαρτες καὶ ἀκόμη δύο μαῦρες, τὴν βαρεία καὶ τὸ ψηφιστό.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 
178 Βλ. π., σ. 142. 
179 Βλ. στόν παραπάνω πίνακα, σ. 142. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

Καλοφωνικὴ σύνθεση «Ἱερογραφίαις εἰκόνων» 

                          Ἰβήρων 960 (Μαθηματάριον, ΙΗ’ αἰ. 

          Τῇ Κυριακῇ τῆς Ὀρθοδοξίας τοῦ αὐτοῦ (Πέτρου Μπερεκέτη) Ἦχος Δ’   

Ἰ τιιιτιτι Ἱερογραφίαις εἰκόνων κεκοσμημένην 

καθο κεκοσμημένην καθορῶντες, 

-πάλιν-  μετ’εὐλαβείας πάντες προσδράμωμεν προσδράμωμεν, 

καὶ τῷ Χριστῷ βοήσωμεν. 

Σὲ μεγαλύνομεν μεγαλύνομεν Τρισάγιε, ἀνεννανενατενενατερριρεμ... 

Σὲ μεγαλύνομεν Τρισάγιε. 

 

Ἡ τρίτη σύνθεση τῆς κατηγορίας τῶν καθ΄ αὐτὸ μαθημάτων ποὺ ἀπαντᾶται 

στοὺς μουσικοὺς κώδικες καὶ ἀφορᾶ τὴν Κυριακή της Ὀρθοδοξίας εἶναι ποίημα 

τοῦ Πέτρου Μπερεκέτη180 σὲ ἦχο Δ’ Παπαδικὸ (Αγια). Συγκεκριμένα πρόκειται 

γιὰ τὴν καλοφωνικὴ μελοποίηση τοῦ τρίτου τροπαρίου τῆς Θ’ Ὠδῆς τοῦ πρώτου 

Κανόνα τῆς ἑορτῆς καὶ ἀπαντᾶται σὲ πολυάριθμους κώδικες Μαθηματαρίων τοῦ 

ΙΖ’ αἰώνα καὶ ἑξῆς181.  Ὅπως καὶ γιὰ τὸ προηγούμενο, δὲν διαθέτουμε ἐξήγησή 

του στὴν νέα ἀναλυτικὴ σημειογραφία, ἐνῶ ἡ μελοποιητικὴ τοῦ μεταχείριση καὶ 

δομὴ εἶναι ἡ ἴδια μὲ τὶς δὺο προηγούμενες συνθέσεις (μονομερὴς β’ τύπος). 

 

                                    

 
180 Βλ. π., σ. 6. 
181 Ὄπ.π. 
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                                1) Τὸ μουσικὸ κείμενο τῆς σύνθεσης (Ἰβήρων 960, φφ. 190β-191β) 
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2) Πίνακας παράθεσης τῶν ἐπιμέρους στοιχείων τοῦ μαθήματος 

Μελικά 

Τόξα 

 Κείμενο- 

σελίδα καὶ σειρὰ στὸ χφ 

Ἦχος, καταληκτικές μαρτυρίες και 

φθορές 

Ι Εἰσαγωγή: 

Ἱ + τιιιτιτι 

(σ. 145, σειρ. 1-5) 

      Ἄγια             (ΔΙ) 

      Β’ μέσος       (ΒΟΥ) 

      Β’                   (ΔΙ) 

     Ἆγια                ἐντελὴς κατάληξη           

ΙΙ α) Ἱερογραφίαις 

β) εἰκόνων  

γ) κεκοσμημένην,  

(145, 5-8) 

     Λέγετος        (ΒΟΥ) 

     Ἄγια              (ΔΙ) 

          »       (ΔΙ) ἀτελὴς κατάληξη 

ΙΙΙ κεκοσμημένην 

... καθορῶντες, 

(145, 9-10) 
   Ἄγια-Α’       (ΠΑ) ἀτελὴς κατάληξη 

IV -πάλιν-  τὴν σεπτὴν 

ἐκκλησίαν,  

(145, 10-11) 

 Λέγετος   (ΒΟΥ) ἀτελὴς κατάληξη 

V α) μετ΄ εὐλαβείας πάντες  

β) προσδράμωμεν 

γ) προσδράμωμεν,  

(145, 11-13) 

      Ἄγια               (ΔΙ) 

          »                   (ΔΙ) 

          »            (ΔΙ) ἀτελὴς κατάληξη 

VI α) καὶ τῷ Χριστῷ  

β) βοήσωμεν  

(145, 13-14) 

      Πλ. Β’                      

     Β’           (ΔΙ) ἐντελὴς κατάληξη 

VIΙ α) Σὲ μεγαλύνομεν  

β) μεγαλύνομεν τρισάγιε. 

(145, 14-16) 

     Λέγετος         (ΒΟΥ) 

  Πλ. Δ’   (ΝΗ)έντελὴς κατάληξη 

VIΙΙ  Κράτημα  

ἀνεννανενατενενα 

τερριρεμ...... 

(145, 16-146, 16) 

Ἐκκίνηση μὲ πλ. Δ’ καὶ στὴ συνέχεια 

ἐναλλαγὴ μεταξύ του Ἄγια, πλ.Δ’ καὶ 

Α’ ἤχου, γιὰ νὰ καταλήξει τὸ μέλος 

τοῦ κρατήματος  στὸν κύριο ἦχο. 

IΧ α) σὲ μεγαλύνομεν  

β) Τρισάγιε. 

(146, 16-17)  

     Ἄγια          (ΔΙ) 

 

         »              (ΔΙ) τελικὴ κατάληξη 
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3) Πίνακας μεγάλων ὑποστάσεων χειρονομίας182 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ 

ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 

 ΕΤΕΡΟΝ 

 

 

ΠΑΡΑΚΛΗ 

ΤΙΚΗ 

 
 

 

ΣΥΝΑΓΜΑ 

 

 

 ΤΡΟΜΙΚΟΝ 

 

   

ΣΤΡΕΠΤΟΝ 

μαῦρο 

      

ΛΥΓΙΣΜΑ 

 

 

ΚΥΛΙΣΜΑ 

 

 

ΞΗΡΟΝ 

ΚΛΑΣΜΑ 

 

ΣΕΙΡΕΣ 

Ι 

1μ     3μ 1 2  1 

ΙΙ 4-1μ 1       

ΙΙΙ 2μ   2μ 1    

ΙV    1μ  1 1  

V      1μ   

VI 4μ   3μ 3 1   

VII 2-1μ   1μ  2   

VIII 2   1μ  1   

IX 2μ        

X 1   1μ  2 1  

XI   2   2   

XII 1      1  

XIII       3  1μ 

XIV 1     5   

XV 1  1   3   

XVI 3     2   

XVII 1μ     3   

XVIII    2μ 2    

XΙX     

1μ 

  

1 

  

XX      1   

XXI 2μ   1μ  1   

XXII    1μ 1    

XXIII  1  1- 1μ     

XXIV    1μ     

XXV    1μ     

XXVI            1μ            1μ         1   

XXVII 1-1μ   1μ 1    

XXVIII  1  1-1μ     

XXIX    1μ     

XXX    1μ     

XXXI 1μ   1μ 1 1   

XXXII 1κ-1μ        

XXXIII 1μ   1μ     

XXXIV 1μ 1  1- 1μ     

XXXV    1μ     

XXXVI         

XXXVII         

XXXVIII 1μ 1 1μ   2   

XXXIX        2  1μ 

XXXX         

XXXXI         

 

 

 

 
182   Στὸν πίνακα αὐτὸν ἐπισημαίνονται μόνον οἱ ὑποστάσεις μὲ μελικὸ περιεχόμενο 

(βλ. π., σ. 119), τῶν ὁποίων ὁ μαῦρος χρωματισμός δηλώνεται μὲ τὸ μ. Ἀκόμη μία μόνο 

φορά χρησιμοποιεῖται τὸ μαῦρο Παρακάλεσμα  στὸ μ.τ. Ι (σ. 182, σειρ. 4).  
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4) Ἀνάλυση τοῦ μέλους 

Ὅπως καταφαίνεται ἀπ΄ τούς παραπάνω πίνακες, ἡ σύνθεση αὐτὴ τοῦ 

Μπερεκέτη εἶναι κατὰ πολὺ πλουσιότερη καὶ πληρέστερη σὲ μαρτυρικὰ σημεῖα 

καὶ ὑποστάσεις ἀπ΄ τὶς δύο προηγούμενες, οἱ ὁποῖες σώζονται σὲ κώδικες τοῦ ΙΕ’ 

καὶ ΙΣΤ’ αἰώνα.  Αὐτὴ ἡ διαφοροποίηση ἐξηγεῖται εὔκολα ἀφοῦ τὸ παρὸν μάθημα 

εἶναι μελισμένο ἀρκετὰ μεταγενέστερα (δύο αἰῶνες περίπου μετὰ ἀπ΄ τὸ δεύτερο 

καὶ τέσσερις  ἀπ΄ τὸ πρῶτο), ὅποτε καὶ οἱ κώδικες στοὺς ὁποίους σώζεται 

ἀποτυπώνουν τὶς μαρτυρίες καὶ τὰ ἄφωνα χειρονομικὰ σημάδια μὲ μεγαλύτερη 

ἀκρίβεια καὶ συνέπεια183. Ὡς πρὸς τὶς πρῶτες αὐτὸ διευκολύνει τὸν ἐρευνητὴ νὰ 

χωρίσει τὴν σύνθεση σὲ εὐδιάκριτα μελικὰ τόξα, τὰ ὁποῖα εἶναι συνυφασμένα 

καὶ μὲ τὰ ἐπιμέρους κῶλα τοῦ κειμένου, ἀλλὰ καὶ ν΄ ἀντιληφθεῖ εὐκολότερα τὶς 

διάφορες μεταβολὲς τῶν ἤχων ποὺ συντελοῦνται, ἀκόμη καὶ τῶν γενῶν ὅταν δὲν 

παρασημαίνονται σαφῶς μὲ φθορικὸ σημεῖο184. Ἐπίσης ἀξιοσημείωτη εἶναι ἡ 

πυκνὴ παρασήμανση τῶν ποικίλων στάσεων στὰ δύο Κρατήματα185 με τὸ 

ἀποδέρμα μόνο του ἢ συνηθέστερα  καὶ  μὲ  κάποια  μαρτυρία186. 

Εἰδικότερα διακρίνουμε τὰ παρακάτω εἴδη καταλήξεων:   

- ἀτελεῖς καταλήξεις σὲ Β’ ἦχο, Λέγετο, Α’ καὶ Αγια (Μαρτυρίες  , ,   

, ,  ἀντίστοιχα), 

- ἐντελεῖς καταλήξεις σὲ Αγια , Β’  (μ.τ. Ι) καὶ πλ. Δ’  (στὸ τέλος 

τοῦ μ.τ. VII) 

- τελικὴ κατάληξη στὴν βάση τοῦ ἤχου ἡ ὁποία παρασημαίνεται μόνο ἀπ΄ 

τὸ ἀποδέρμα  , χωρὶς μαρτυρικὸ σημεῖο.  

Τὸ δεύτερο Κράτημα διανθίζεται μὲ συχνὲς καταλήξεις, δηλωτικὲς τῶν 

ποικίλων τροπικῶν μεταβολῶν ποὺ συντελοῦνται σ΄ αὐτό: ἡ ἔναρξη τοῦ 

κρατήματος γίνεται σὲ ἦχο πλ. Δ΄, ἀλλὰ γρήγορα ἐπιστρέφει στὸν κύριο ἦχο τῆς 

σύνθεσης. Ἀφοῦ κινηθεῖ ἀκόμη μία φορὰ ὡς πλ. Δ’, τὸ μέλος στὸ δεύτερο τρίτο 

του ἐναλλάσσεται σὲ ἦχο Αγια καὶ Α’. Στὸ τελευταῖο μέρος του, ἀφοῦ ἐναλλαγεῖ 

πάλι μεταξύ του Αγια καὶ ἀπὸ μία φορὰ σὲ Γ’ καὶ Α’ ἦχο, θὰ καταλήξει μὲ ἕναν 

τελικὸ ἐκτενῆ βηματισμὸ στὸν κύριό του ἦχο.  

Ἀκόμη ἀξιοπαρατήρητες εἶναι καὶ οἱ δύο φθορὲς ποὺ ἀπαντῶνται, οἱ ὁποῖες 

δηλώνουν ἀντίστοιχα τὴν μεταβολὴ σὲ ἦχο πλ. Β΄ τοῦ μ.τ. V (σ. 145, σειρ. 12-13) 

 
183 Βλ. π., σ. 34. 
184 Π.χ. βλ. τὴν μεταβολὴ σὲ χρωματικὸ γένος στὸ εἰσαγωγικὸ κράτημα ἡ ὁποία 

δηλώνεται μὲ τὶς δύο πρῶτες μαρτυρίες τοῦ μαθήματος (μ.τ. Ι, σ. 145, σειρ. 2-3). 
185 Βλ. π., σσ. 145-146. 
186 Στὶς δύο παλαιότερες συνθέσεις ποὺ ἐξετάσαμε τὸ ἀποδέρμα βρίσκεται τὶς 

περισσότερες φορὲς μόνο του, δίχως μαρτυρικὸ σημεῖο. 
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καὶ τὴν λύση αὐτῆς τῆς μεταβολῆς στὴν ἀρχὴ τοῦ ἑπόμενου, μὲ τὴν ἐπαναφορὰ 

στὸ διατονικὸ γένος. Ὡς πρὸς τὶς ὑποστάσεις, ὅπως εἰπώθηκε187, τὸ μουσικὸ 

κείμενο εἶναι, σὲ σχέση μὲ τὶς προηγηθεῖσες συνθέσεις, διανθισμένο μὲ 

περισσότερα καὶ νέα ἄφωνα σημάδια: συνηθέστατη εἶναι ἡ ἐμφάνιση τοῦ 

ζεύγματος τρομικοῦ  καὶ στρεπτοῦ , τοῦ ἀντικενωκυλίσματος  

τρεῖς φορές, μίας φορᾶς τοῦ ψηφιστοῦ συνάγματος   καὶ ἡ 

ἀντικατάσταση τοῦ παρακαλέσματος  ἀπ΄ τὸ ἕτερον παρακάλεσμα 

188. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
187 Βλ. π., σ. 145. 
188 Ὄπ.π., σ. 35. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

Καλοφωνική σύνθεση «Λάμπρυνον  τῇ θείᾳ σου δόξῃ» 

Λειμῶνος 347 (Στιχηράριον  τοῦ Πεντηκοσταρίου, περί τό ἔτος  1690) 

Παρακλητικόν ἕνεκεν τῶν αὐτοκρατόρων βασιλέων ἡμῶν, ἐτονίσθη ὑπό κυρίου 

Χρυσάφου (τοῦ Νέου), Ἦχος Δ’ ΔΙ 

Λάμπρυνον, λάμπρυνον, λάμπρυνον, λάμπρυνον - πάλιν- 

λάμπρυνον τῇ θείᾳ σου δόξῃ τῇ θείᾳ σου τῇ θεία σου δόξῃ 

τούς βασιλεῖς, τούς βασιλεῖς ἡμῶν οἰκτίρμον, 

καί παρεμβολαῖς παρεμβολαῖς ἀγγελικαῖς, 

καί πανοπλίαις καί πανοπλίαις τούτους 

τούτους περιφράξον περιφράξον περιφράξον, 

τήν τῶν ἐθνῶν θρασύτητα, 

καθυποτάττων αὐτοῖς δέσποτα, αὐτοῖς δέσποτα ἀνενάερερεμ 

καθυποτάττων αὐτοῖς δέσποτα. 

 

 

Ἡ δεύτερη καλοφωνική σύνθεση τῆς ἑορτῆς σέ ἦχο Αγια εἶναι σύνθεση 

τοῦ μεγάλου μεταβυζαντινοῦ μελοποιοῦ καί Πρωτοψάλτη Παναγιώτη Χρυσάφη 

τοῦ Νέου189, ὁ ὁποῖος ἐκτός ἀπ΄ τό ἁπλό στιχηραρικό μέλος ἀσχολήθηκε καί μέ τό 

Καλοφωνικό Στιχηράριο190. Πρόκειται γιά τήν καλοφωνική μελοποίηση τοῦ 

τρίτου τροπαρίου τῆς Θ’ Ὠδῆς τοῦ πρώτου Κανόνα τῆς ἑορτῆς «Λάμπρυνον τῇ 

θείᾳ σου δόξῃ191» καί διασώζεται σέ κώδικα τῆς μονῆς Λειμῶνος στήν νῆσο 

Λέσβο (347, φφ. 21v-24r) ὁ ὁποῖος περιέχει τό Στιχηράριο τοῦ Πεντηκοσταρίου τοῦ 

Νέου Χρυσάφη καί μερικά Θεοτόκια κυρίως μαθήματα τοῦ ἰδίου192. Ἡ  

συγκεκριμένη σύνθεση, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται ἀπ΄ τὸν Μ. Χατζηγιακουμὴ ὡς 

«φήμη εἰς βασιλεῖς καὶ μεγιστάνας»193, τίθεται ἀνάμεσα στά Στιχηρά Ἰδιόμελα 

τῆς Τετάρτης τῆς Μεσοπεντηκοστῆς καί τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος, ἡ δέ 

 
189 Γιά τόν Χρυσάφη τόν Νέο, βλ. Στάθη, Μελουργοί, σσ. 7-16 καί Χατζηγιακουμῆ, 

Χειρόγραφα, σσ. 33-35, 130-131 καί 138-140. 
190 Στάθη, Μελουργοί, σσ. 15 καί Χατζηγιακουμῆ, Χειρόγραφα, σ. 25.  
191 Βλ. π., σ. 7. 
192  Χατζηγιακουμῆ, Χειρόγραφα, σσ. 33-35, 130-131 καί 138-140. 
193 Ὄπ.π., σ. 446.  



 

 - 152 - 

ἐπικεφαλίδα της δέν δηλώνει κάποιο ὀργανικό λειτουργικό δεσμό μέ τήν 

Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας  ἀπ΄ τήν ὑμνογραφία τῆς ὁποίας προέρχεται, ἀλλά μᾶς 

ἀποκαλύπτει τήν αὐτόνομη λειτουργία της ὡς μίας παρακλητικῆς δέησης ὑπέρ 

«τῶν αὐτοκρατόρων βασιλέων ἡμῶν»194. Ἀνήκει μορφολογικά στόν ἁπλό β’ 

τύπο195 καί μᾶς παραδίνεται  ἐξηγημένη καί στήν Νέα ἀναλυτική σημειογραφία 

ἀπ΄ τόν Γρηγόριο τόν Πρωτοψάλτη μέσα στόν Γ’ τόμο τῆς τετράτομης 

Πανδέκτης, ὁ ὁποῖος περιέχει ἐξηγημένες συνθέσεις τοῦ Μαθηματαρίου196.  

 

 

 

 

1) Τὸ μουσικὸ κείμενό τῆς σύνθεσης (Λειμῶνος 347, φφ. 21β-24α) 

  

 
194 Βλ. π., σ. 151. 
195 Στάθη, Ἀναγραμματισμοί, σ. 154. 
196 Βλ. π., σ. 7, ὑποσμ. 44.    
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             2) Ἡ ἐξήγησή του (Μουσική Πανδέκτη, τομ. Γ’, σσ. 254-268) 
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 - 170 - 
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                     3) Πίνακας παράθεσης τῶν ἐπιμέρους στοιχείων τοῦ μαθήματος 

Μελικὰ τόξα Κείμενο-σελίδα και σειρά χφ 
Ἦχος, καταληκτικές 

μαρτυρίες και φθορές 

Ι Λάμπρυνον (σ. 152, σειρ. 1-2) 

Αγια  (ΔΙ) 

ΙΙ Λάμπρυνον (« ,2-3) » 

ΙΙΙ Λάμπρυνον («, 3-4) » 

IV Λάμπρυνον («, 4-5)  
Αγια / Α’/ Πλ.Δ’  (ΝΗ) 

V - πάλιν – («, 5-6) 

Πλ.Δ’ / Αγια (ΔΙ) 

VI Λάμπρυνον (152, 6-235, 1) 

Αγια  (ΔΙ) 

VIΙ τῇ θείᾳ σου δόξῃ (153, 1-2) Αγια / Λεγετος  

VIΙΙ τῇ θείᾳ σου δόξῃ («, 2-3) 
Α’ / Πλ.Δ’  (ΝΗ) 

IΧ  τῇ θείᾳ σου δόξῃ, («, 3-4)  

Αγια  (ΔΙ) / Φθορὰ   

X τούς βασιλεῖς («, 4-5) 

Αγια  (ΔΙ) 

XI τούς βασιλεῖς («, 5-6) Πλ.Β’  (ΔΙ) 

XII ἡμῶν οἰκτίρμων, («, 6-7) » 

XIII καὶ παρεμβολαῖς («, 7-8) 

Α’ / Αγια  (ΔΙ) 

XIV ἀγγελικαῖς, («, 8-9) 

Αγια  (ΔΙ) 

XV καὶ πανοπλίαις τούτους («, 9-11) 

Α’ / Αγια  (ΔΙ) 

XVI τούτους περίφραξον («, 11-12) 

Αγια  (ΔΙ) 

XVII περίφραξον (153, 12-154, 1) 
Αγια / Α’ / Πλ.Δ’  
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XVIII περίφραξον, (154, 1)     Δ’ που καταλήγει στὸν ΔΙ τῆς 

ὑπάτης   

XIX τὴν τῶν ἐθνῶν θρασύτητα,  

(154, 1-4) 

Πλ.Β’  (ΠΑ) 

XX καθυποττάτων («, 4-5) 
Γ’ / Λεγετος / Α’/ Πλ.Δ’  (ΝΗ) 

XXI αὐτοῖς δέσποτα, 

αὐτοῖς δέσποτα («, 5-7) 

Λεγετος / Α’ / Πλ.Δ’  (ΝΗ) 

XXII κράτημα  ανεναερερεμ……  

(154, 7-156, 1)  

Πλ.Δ’  (ΝΗ) 

XXIII » » 

XXIV » » 

XXV » » 

ΧΧVI » » 

XXVII » 

Αγια  (ΔΙ) 

XXVIII » Λέγετος       

XXIX » 
Πλ.Δ’  (ΝΗ) 

XXX » 
Πλ.Δ’  (ΝΗ) 

XXXI » 

Αγια  (ΔΙ) 

XXXII » 
Πλ.Δ’  (ΝΗ)  

XXΧIII » » 

XXXIV » » 

XXXV » » 

XXXVI » » 

XXXVII » 

Αγια  (ΔΙ) 
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XXXVIII » 

Αγια  (ΔΙ) 

XXXIX » 
Αγια / Πλ.Δ’  (ΝΗ)  

XXXX » » 

XXXXI » » 

XXXXII » 
Πλ.Δ’  (ΝΗ) 

XXXXIII καθυποττάτων (157, 1-2) 

Αγια  (ΔΙ) / Φθορὰ  

XXXXIV αὐτοῖς δέσποτα. («, 2-4) 

Αγια   (ΔΙ) 

 

4) Πίνακας μεγάλων ὑποστάσεων χειρονομίας197 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ 

ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 

ΠΑΡΑΚΑ

ΛΕΣΜΑ 

 

ΕΤΕΡΟΝ 

 

 

ΠΑΡΑΚΛ

ΗΤΙΚΗ 

 

ΣΥΝΑ 

ΓΜΑ 

       

ΚΥΛΙ 

ΣΜΑ 

 

ΤΡΟΜΙ 

ΚΟΝ 

 

ΣΤΡΕΠ 

ΤΟΝ 

μαῦρο    

 

 

 

ΨΗΦΙΣΤΟΠ

ΑΡΑΚΑΛΕ 

ΣΜΑ   

  

ΛΥΓΙ 

ΣΜΑ 

 

 

ΞΗΡΟΝ 

ΚΛΑΣΜΑ 

 

ΕΣΩ 

ΘΕΜΑΤΙΣ

ΜΟΣ 

 

ΣΕΙΡΕΣ 

Ι 

 2  

 

     3   

ΙΙ  2         1-1μ  

ΙΙΙ 1μ 1μ 1   1   2   

ΙV  2 1   1μ   1   

V     1     1   

VI  1    1μ   2 1μ  

VII     1 1μ   1   

VIII      2μ 1  1   

IX  3  1        

X   1  1 1μ   2   

XI  1          

XII   1 1     2  1 

XIII  1μ 1-1μ    1μ    1   

XIV  1  1     1   

XV  1       3   

XVI  4 1   1      

XVII  2   1    1   

XVIII  1       3    

XΙX  1  

 

     

   

3 

 

  

 
197 Τὸ μικρὸ μ δηλώνει τὸν μαῦρο χρωματισμὸ τῶν ὑποστάσεων. 
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XX          1μ  

XXI 1μ 1μ    1μ   1  1μ 

XXII 1μ    1  1μ      

XXIII 2μ        1   

XXIV 2μ     1μ      

XXV  1  1  1μ      

XXVI  2    

 

   1   

XXVII     1    1   

XXVIII 1μ     1μ   1  1   

XXIX 1-1μ           

XXX     1       

XXXI      1μ      

XXXII  2  1        

XXXIII      1-3μ      

XXXIV      1μ   1     

XXXV      1μ      

XXXVI      1μ      

XXXVII 2           

XXXVIII 2           

XXXIX 1 1    2μ      

XXXX      3μ 1     

XXXXI      1μ      

XXXXII      2μ 1     

XXXXIII      2μ 1     

XXXXIV      2μ      

XXXXV      2μ      

XXXXVI      1μ      

XXXXVII      2μ      

XXXXVIII      2μ      

XXXXVIX            

XXXXX            

XXXXXI      1μ 1 1    

XXXXXII      1μ 1 1    

XXXXXIII  2      1    

XXXXXIV      3μ      

XXXXXV  2    3μ      

XXXXXVI      1μ 1     

XXXXXVII      1μ      

XXXXXVIII 1μ     1μ      

XXXXXIX  1   1       

XXXXXX  1    1μ   1   

XXXXXXI  1  1  1μ 1     

XXXXXXII  2       2   
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5) Ἀνάλυση τοῦ μέλους 

Μεγαλύτερο  σέ ἔκταση ἀπ΄ τήν ὁμόηχη προεκτεθεῖσα σύνθεση τοῦ Πέτρου 

Μπερεκέτη198 καί ἀκόμη πιό πλούσιο σέ μαρτυρικά σημεῖα καί εὐδιάκριτες 

μουσικές περιόδους, τό σύνθεμα αὐτό τοῦ Παναγιώτη Χρυσάφη προσφέρεται 

ἀμεσότερα στόν ἐρευνητή-ἐρμηνευτὴ ψάλτη μέσω τῆς ἐξήγησῆς του ἀπ΄ τόν 

Γρηγόριο  Πρωτοψάλτη. Ἡ παρασήμανση τῶν μαρτυριῶν καί τῶν ὑποστάσεων, 

κόκκινων καί μαύρων εἶναι πυκνή, ἐνῶ ἡ συνθετική του ἀντίληψη συμπλέει μέ 

αὐτή τοῦ συνθέματος τοῦ Μπερεκέτη, ἀφοῦ καί τά δύο διαπνέονται ἀπ΄ τήν ἴδια 

ἀναγεννητική ἔξαρση τοῦ β’ μισοῦ τοῦ ΙΖ’ καί τῶν ἀρχῶν τοῦ ΙΗ’ αἰώνα199. 

Ἀπό μουσικοδομικῆς ἀπόψεως, τό μέλος βαίνει καί κάνει στάσεις καί 

καταλήξεις σέ ὅλες τίς βαθμίδες τοῦ βαρέως πενταχόρδου (ΔΙ-ΝΗ), τονίζοντας 

τό ἦθος ὄχι μόνον τοῦ κυρίου ἀλλά καί ὅλων τῶν ἐξαρτώμενων ἀπ΄ αὐτόν ἤχων 

(πλάγιου, μέσου, παραμέσου)200 χρησιμοποιώντας πολύ συχνά τήν τεχνική τῆς 

παλλιλογίας201 καί ἀραιότερα τῆς ἐπαλληλίας ὁμοίων μουσικῶν γραμμῶν202. 

Ἀκόμη ἀξιοσημείωτη εἶναι ἡ χρήση τοῦ σκληροῦ χρωματικοῦ πενταχόρδου μέ 

βάση τήν τονική τοῦ Αγια  γιά ν΄ ἀποδοθοῦν συγκεκριμένες φράσεις ἤ λέξεις τοῦ 

κειμένου (π.χ. «οἰκτίρμων», «θρασύτητα»203), καθώς καί ἡ βαθυκόρυφη κατάβαση 

στό ΔΙ τῆς ὑπάτης στήν τελευταία ἐπανάληψη τῆς λέξης «περιφράξον»204  Ὡς 

πρός τίς χρωματικές μετατροπίες, αὐτές παρασημαίνονται στά μ.τ. ΧΙΙ καί ΧIX 

μέ τόν ἴδιο τρόπο καί στό μουσικό κείμενο τῆς μονῆς Λειμῶνος205 ἀλλά καί τῆς 

ἐξήγησῆς του, καὶ συγκεκριμένα μέ τήν ὑπόσταση τοῦ ἔσω θεματισμοῦ (φθορά 

τοῦ μαλακοῦ χρώματος στήν θεωρία τῆς Νέας Μεθόδου) καί μία φορά πάλι στό 

μ.τ. ΧΙΧ μέ τήν ὑπόσταση τοῦ ἔξω θεματισμοῦ. Στό παρεμβαλλόμενο κράτημα 

πού ἀκολουθεῖ ἡ μελική ἀνάπτυξη διαφοροποιεῖται κάπως, ἀφοῦ βαίνει 

περισσότερο μέ καθοδικό τρόπο, μέ συχνές φράσεις στόν πλ. Δ’ καί μέ τήν 

παντελὴ ἀπουσία τοῦ τονικοῦ κέντρου τοῦ παραμέσου Α’ ἤχου206. Ἐντυπωσιακή 

πάντως εἶναι ἡ ἐπαναληπτική χρήση στό μ.τ. ΧΧΧVIII τῆς ὀξυκόρυφης κίνησης 

μέ βάση τόν φθόγγο ΚΕ γύρω ἀπ΄ τήν διφωνία του καί ἡ κατάληξη στόν 

προσαγωγέα ΔΙ, ἡ ὁποία σηματοδοτεῖ καί τήν κορύφωσή του πρίν τήν τελική του 

κατάληξη καί πάλι στόν πλ.Δ’. Ἄν στήν προηγούμενη σύνθεση λοιπόν ἡ ἁπλή 

παρατήρηση τῶν καταληκτικῶν μαρτυριῶν τοῦ μουσικοῦ κειμένου μᾶς ἔπειθε 

 
198 Βλ. π., σσ. 144-149. 
199  Βλ. Χατζηγιακουμῆ, Χειρόγραφα, σσ. 41-66. 
200 Γιά τό θέμα τῶν ἤχων καί τῶν σχέσεων μεταξύ τους βλ. Πλουσιαδηνοῦ, 

«Ἑρμηνεία», στόν Ἀλυγιζάκη, Ὀκταηχία, σσ. 236-238. 
201 Βλ. Χρυσάνθου, Θεωρητικόν σ. 187. Γιά συγκεκριμένα παραδείγματα μέσα ἀπ΄ τό 

μάθημα, βλ. μ.τ. ΙΙ (σ. 157, σειρ. 5-7), 20 (164, 4-6), 26 (167, 1-3 καὶ 5-9) κ.ο.κ. 
202 Βλ. Ἀντωνίου, Μορφολογία, σ. 86. Γιά συγκεκριμένα παραδείγματα μέσα ἀπ΄ τήν 

σύνθεση, βλ. μ.τ. 38. 
203 Βλ. μ.τ. 12 καί 19, σ. 161, σειρ. 1 καὶ 163, σειρ. 9. 
204 Βλ. σ. 163, σειρ. 7-9. 
205 Βλ. σσ. 163, σειρ. 6 καὶ 164, 2. 
206 Ἐνῶ στήν προηγούμενη καλοφωνική σύνθεση βρίσκουμε τήν μαρτυρία τοῦ Α’ 

ἤχου τρεῖς φορές, βλ. π., σ. 147. 
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γιά τήν στενή σχέση τοῦ κυρίου ἤχου μέ τό πλάγιὸ του, μετά ἀπ΄ τό κράτημα 

αὐτό τοῦ Χρυσάφη  μποροῦμε νά μιλᾶμε ὄχι μόνο γιά συμπλοκή ἀλλά καί 

ἐξάρτηση τοῦ ἑνός ἀπ΄ τόν ἄλλο207. 

Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα, στό τέλος τῆς σύνθεσης, ἐπαναλαμβάνεται τό τελευταῖο 

κῶλο τοῦ κειμένου «καθυποτάττων αὐτοῖς Δέσποτα»,  μέ μία μελική ἔξαρση 

εὐρύτατα διαδεδομένη στά μέλη τοῦ Αγια στό «καθυποτάττων»208 καί μέ 

ἐπανάληψη τοῦ μέλους πρό τοῦ κρατήματος στήν φράση «αὐτοῖς Δέσποτα», μέ 

τό γνωστό καταληκτικό στερεοτυπικό σύμπλεγμα πού ὁδηγεῖ σέ πλαγιασμό τοῦ 

μέλους209. Ἀκολουθεῖ τέλος μία συνεχής δίχρονη ἀνάβαση ὡς τήν βάση τοῦ  κυρί-

ου ἤχου στήν ὁποία θά καταλήξει καί ἡ ὅλη σύνθεση μέ τό χαρακτηριστικό 

τελικό παπαδικό στερεότυπο τοῦ Αγια. 

 

6) Αἰσθητική ἀποτίμηση  

Τό κύριο χαρακτηριστικό του μαθήματος εἶναι ἡ κλασική καί  ρωμαλέα 

μελωδική του φόρμα μέ ἐπανάληψη  ἴδιων ἤ παρόμοιων μουσικῶν φράσεων τῆς 

παραδόσεως210 οἱ ὁποῖες, συναρμοσμένες μέ μεγάλη μαεστρία καί χωρίς νά 

δίνουν τήν ἐντύπωση τῆς μονοτονίας, δημιουργοῦν ἕνα λαμπρό μελουργικό καί 

συνθετικό ἐπίτευγμα. Ἀρχικά ἡ πρώτη λέξη τοῦ ποιητικοῦ κειμένου 

(«Λάμπρυνον») τονίζεται ἐμφατικά μέσα ἀπό πέντε διαδοχικά συμμετρικά τόξα: 

μετά τήν κλασική εἰσαγωγική ἀνάπτυξη τοῦ πρώτου καί τήν τριπλῆ ἐπανάληψη 

τῆς ἴδιας φράσης σέ ἀντίστοιχες διαδοχικές καθοδικές βαθμίδες στό δεύτερο, τό 

μέλος ξετυλίγεται ἀποκλειστικά μέσα στά ὅρια τοῦ Ἅγια καί τοῦ ὀξέως 

πενταχόρδου τοῦ, γιά νά καταλήξει στήν συνέχεια καί ν΄ ἀναπαυθεῖ προσωρινά 

στόν πλάγιό του, ἀφοῦ χρωματισθεῖ γιά λίγο καί μέ τό ἦθος τοῦ παραμέσου στό 

μ.τ. ΙV (σ. 152, σειρ. 4-5, στάση στον Ανεανες). Τό προτρεπτικό «πάλιν» δίνει τό 

εὔνασμα γιά τήν κορύφωση τοῦ μέλους στό ἑπόμενο μ.τ., τό ὁποῖο ἔπειτα 

καταλήγει ἐντελῶς στήν τονική του κυρίου ἤχου. Ἀνάλογη ἀνάπτυξη 

ἀκολουθεῖται καί στήν ἑπόμενη τριπλὴ ἐπανάληψη τῆς φράσης «τῇ θείᾳ σου 

δόξῃ», μέ διαδοχικές στάσεις στόν μέσο, παράμεσο καί πλάγιο ἦχο, γιά νά 

κορυφωθεῖ καί νά καταλήξει καί πάλι μέ τήν ἴδια συμπλοκή θέσεων, τονίζοντας 

μ΄ αὐτόν τόν τρόπο τό μεγαλεῖο της θείας δόξης. Ἔτσι ὁ ἀκροατής ἀπολαμβάνει 

ἀφ΄ ἑνός μέν τήν ἐπιδεξιότητα μέ τήν ὁποία ὁ Χρυσάφης μεταχειρίζεται 

καλοφωνικά τά κῶλα τοῦ ποιητικοῦ κειμένου καί συνακόλουθα τήν καθόλου 

 
207 Βλ. π., σ. 147. 
208 Ἐπίσης βλ. καί στό μ.τ. VI (σ. 160, σειρ. 5-6), IX (σ. 161, 5-9) καί XVI (σ. 163, 9-12) καί 

στό ὀκτάηχο Θεοτόκε Παρθένε τοῦ Π. Μπερεκέτη στό κῶλο «Καί εὐλογημένη», βλ. 

Πρωγάκη, Συλλογή Α’, σσ. 81-82. 
209 Ἐπίσης βλ. καί στό μ.τ. VIII (σ. 160, σειρ. 11-σ. 161, 5), ὅπως καί στό Κοινωνικό 

«Ποτήριον Σωτηρίου» σέ ἦχο Ἀγια τοῦ Πέτρου Λαμπαδαρίου στὴν λέξη λήψομαι, βλ. 

Πρωγάκη, Συλλογή Γ’, σσ. 285-286. 
210 Συγκεκριμένα, βλ. παράλληλα τά μ.τ. ΙV (σ. 160, σειρ.  5-9), IX (161, 5-9), XVI (163, 8-

12), XXXXIII (171, 3-7) καί XI (162, 2-7), XIX (164, 11-247, 4). Ἐπίσης καί τά καταληκτικά 

στερεότυπα τῶν μ.τ. XIII (161, 11-12), XV (163, 7-8) καί VIII (161, 10-243, 5), XXI (164, 8-12), 

XXXXIV (171, 7-209, 1) κ.ο.κ. 
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ἀπαρατήρητη μελωδικά ἐπένδυσή  τους  ἀπό  μουσικές  φράσεις  ὑψίστου 

κάλλους,  ἀφετέρου  δέ τήν  μορφική ἀρτιότητα τῆς σύνθεσης στίς δύο περίοδους 

πού περιγράψαμε.  

Παρακάτω  ξεχωρίζει  ἡ προσφιλής  σέ ὅλους τοὺς μελουργούς  συνθετική 

τεχνική της «μίμησης πρός τά νοούμενα»211, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται σέ τρία κυρίως 

σημεῖα:        

- στό κῶλο «τούς βασιλεῖς ἡμῶν οἰκτίρμον» (μ.τ. ΧΙΙ), ὅπου μέ τήν μεταβολή 

τοῦ μέλους σέ χρωματικό212 προσδίδεται τό κατάλληλο ἦθος στήν λέξη 

«οἰκτίρμον» (συσταλτικός-παρακλητικός χαρακτήρας). 

- στήν λέξη «θρασύτητα» (μ.τ. ΧΙΧ), μέ τήν ἴδια χρωματική μεταβολή213,  αὐτή 

τήν φορά ὅμως μέσα στά πλαίσια τοῦ βαρέως πενταχόρδου ΠΑ-ΚΕ καί  

- στό ἑπόμενο μ.τ. ΧΧ (σ. 165, σειρ. 4-8), μέ τόν πλαγιασμό τοῦ μέλους μέ τήν 

τεχνική τῆς παλλιλογίας, γιά νά τονιστεῖ ἡ ἔννοια τῆς σταδιακῆς 

καθυπόταξης τῶν ἐθνῶν στό θέλημα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ κάτω ἀπ΄ τό 

σκῆπτρο τῶν πιστῶν καί εὐσεβῶν βασιλέων. 

Τό κράτημα πού ἀκολουθεῖ μέ τίς ἄσημες συλλαβές καί τήν καθολική 

ἀπαλλαγή του ἀπ΄ τά «δεσμά» τοῦ ποιητικοῦ κειμένου δίνει τήν εὐκαιρία ν΄ 

ἀναδειχθεῖ ἀκόμη περισσότερο ἡ συνθετική δεινότητα καί ἔμπνευση τοῦ 

Χρυσάφη, καθώς καί ἡ αἰσθητική τέρψη ἀπ΄ τήν μεριά τοῦ ἀκροατή. Ἡ ἑνότητα 

αὐτή τοῦ καλοφωνικοῦ μαθήματος χαρακτηρίζεται ἀπό ἀκόμη πιό ἐκτεταμένη 

χρήση τῆς παλλιλογίας, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται τώρα καί στό ὀξύ πεντάχορδο (π.χ. 

μ.τ. ΧΧΧΙX, σ. 170, σειρ. 6-7) καί μπορεῖ νά χωριστεῖ σέ τρία τμήματα:   

- μ.τ. ΧΧΙΙ-ΧΧV: νενανισμοί μέσα στά ὅρια τοῦ πλ.Δ’.  

- μ.τ. XXVI-XXXVI: ἀπό ἐδῶ καί πέρα ἀρχίζουν οἱ τερετισμοί, μέ πυκνή πάλι 

χρήση τῶν ἀτελῶν καταλήξεων στόν πλάγιό του καί μέ δύο φορές ἐπιπλέον 

στόν κύριο ἤχο (μ.τ. ΧΧVII  σ. 167, σειρ. 5 καί XXXIII σ. 168, 5). 

- μ.τ. XXXVII-XXXXXII:  ἀπό ἐδὼ ἐντοπίζεται καί τό πιό ἐνδιαφέρον τμῆμα 

τοῦ Κρατήματος: μετὰ τὴν πρώτη κορύφωση τοῦ μέλους στό μ.τ. XXXVI (σ. 

169, σειρ. 6-9) μέχρι τόν ΠΑ’ καὶ τὴν συνακόλουθη πτώση του στὴν βάση τοῦ 

πλ. Δ’, ἐπανέρχεται στό ἑπόμενο μ.τ. καὶ πάλι στόν Αγια μέ μία 

χαρακτηριστική ἐπιμονή γύρω ἀπ΄ τό τονικό του κέντρο (σ. 169, σειρ. 9-11), τό 

ὁποῖο θ΄ ἀποτελέσει καί τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς δεύτερης κορύφωσης πού 

ἀκολουθεῖ. Τό μελικό ξέσπασμα πού ἐκδηλώνεται στό μ.τ. XXXVIII (σ. 169, 

σειρ. 11-12 καὶ 165, 1-4) εἶναι πράγματι ἐντυπωσιακό καί ἀποτελεῖ τήν 

κορωνίδα ὅλης της συνθετικῆς δεινότητας καί ἱκανότητας τοῦ Χρυσάφη στήν 

ἑνότητα αὐτή: ἠ ἐπάλληλη χρήση τῆς ἴδιας ὀξύτονης μουσικῆς γραμμῆς (σ. 

170, σειρ. 9-10 καὶ 171, 1-2), ἡ ὁποία ἐπαναλαμβά-νεται δύο φορές μέ τήν ἴδια 

δυναμικότητα καί ἔνταση, ξαφνιάζει τόν ἀκροατή δημιουργώντας του 

τελείως διαφορετική μελωδική καί αἰσθητική ἐντύπωση, ἡ ὁποία 

 
211 Βλ. Χρυσάνθου, Θεωρητικόν, σσ. 187-188. 
212 Βλ. π., σ. 176. 
213 Ὄπ.π. 
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ἐπιτυγχάνεται μέ τήν ἐντελῶς πρωτότυπη καί εὐφραδέστατη μεταχείριση 

τοῦ ἤθους τοῦ Α’ ἤχου μέσα στά πλαίσια τοῦ τροχοῦ ἐπί τοῦ φθόγγου ΚΕ, 

καταλήγοντας μέ ὁμαλό τρόπο στόν προσαγωγέα (ΔΙ). 

Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα, ἀφοῦ ξανατονιστεῖ γιά τελευταία φορά στό κράτημα τό 

ἦθος τοῦ κυρίου ἤχου, τό μέλος θά καταλήξει καί πάλι μέ τήν τεχνική τῆς 

παλλιλογίας στόν πλ. Δ’. Στόν ἐπίλογο τοῦ μαθήματος, ἀφοῦ διαβεῖ πεπατημένα 

ἀλλά διόλου ἀνιαρά μελικά μονοπάτια214, ἡ σύνθεση πεπληρωμένη καί 

ὠριμότερη ὅσο ποτέ θά καταλήξει στόν κυρίαρχο ἦχο της.  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           
 

214 Βλ. π., σσ. 170-71. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

      Καλοφωνικὴ σύνθεση «Ἐποφειλομένη πρὸς Θεὸν  

ἐτήσιος εὐχαριστία»,  

Ἰβήρων 1000 (Μαθηματάριον, ΙΣΤ’αἴ.)  

Εἰς τὴν ἀρχὴν τῆς ἀναγνώσεως τοῦ Συνοδικοῦ ψάλλεται τοῦτο,  

ποιηθὲν παρὰ κυρίου Μανουὴλ τοῦ Χρυσάφου. Ἦχος πλ. Δ’  

Ἐποφειλομένη πρὸς Θεὸν ἐτήσιος εὐχαριστία, 

καθ΄ ἥν ἡμέραν ἀπελάβομεν τὴν τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησίαν, 

σὺν ἀποδείξει τῶν τῆς εὐσεβείας δογμάτων, 

καὶ καταστροφῇ τῶν τῆς κακίας δυσεβειμάτων ὠχωωω... 

 

 

Πρόκειται γιὰ μία μικρὴ σὲ ἔκταση καλοφωνικὴ σύνθεση, ἡ ὁποία ἀπαντᾶται 

στὸν κώδικα Ἰβήρων 1000 τοῦ β’ μισοῦ του ΙΣΤ’ αἰώνα καὶ τῆς ὁποίας ἡ 

χειρόγραφη διάδοση εἶναι περιορισμένη σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς τρεῖς πρῶτες. 

Βρίσκουμε δύο μελοποιήσεις, ἡ πρώτη ἐκτενέστερη, σύνθεση Μανουὴλ τοῦ 

Χρυσάφη215 καὶ ἡ δεύτερη πιὸ συντετμημένη, ἀδήλου συνθέτη. Τὸ μελιζόμενο 

ποιητικὸ κείμενο προέρχεται, ὅπως δηλώνεται καὶ ἀπ΄ τὴν ἐπικεφαλίδα, ἀπ΄ τὴν 

πρώτη εἰσαγωγικὴ παράγραφο τοῦ προοιμίου τοῦ Συνοδικοῦ τῆς  Ὀρθοδοξίας216 

καὶ ἔχει μελοποιηθεῖ σὲ ἦχο πλ.Δ’. Ἀνήκει στὸν ἁπλὸ μορφολογικὸ τύπο 

σύνθεσης τῶν μαθημάτων217, μὲ μόνο τὰ καλοφωνικὸ μέλος, χωρὶς εἰσαγωγὴ 

στὴν ἀρχὴ καὶ μὲ μία μικρὴ μουσικὴ περίοδο στὸ τέλος ἠχηματικοὺ χαρακτήρα, ἡ 

ὁποία προκύπτει ἀπ΄ τὸν μελικὸ πλατυσμὸ τοῦ φωνήεντος τῆς τελευταίας 

συλλαβῆς τοῦ κειμένου.  

 

 

       

 
215 Περιέχεται ἐπίσης καί στόν κώδικα Ἰβήρων 1251, φ. 6α, ὡς Μέθοδος Προθεωρίας 

τῆς Παπαδικῆς. 
216 Βλ. Τριῴδιον, σ. 114. 
217 Στάθη, Ἀναγραμματισμοί, σ. 154. 
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1) Τὸ μουσικὸ κείμενο τῆς α’ μελοποίησης 

(Ἰβήρων 1000. φ. 6α) 
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       2) Πίνακας παράθεσης τῶν ἐπιμέρους στοιχείων τοῦ μαθήματος 

Μελικά 

Τόξα 

Κείμενο-σελίδα καὶ 

σειρὰ στὸ χφ 

Ἦχος, καταληκτικὲς μαρτυρίες καὶ 

φθορὲς 

Ι Ἐποφειλομένη  

(σ. 181, σειρ. 1) Πλ.Δ’- Αγια (ΔΙ) ἀτελὴς κατάληξη 

ΙΙ πρὸς Θεὸν ἐτήσιος  

εὐχαριστία, 

(«, 2-3) 
Αγια      (ΔΙ) ἀτελὴς κατάληξη   

/ Φθορὰ  

ΙΙΙ καθ΄ ἥν ἡμέραν 

ἀπελάβομεν («, 3-4)   Αγια      (ΔΙ) ἀτελὴς κατάληξη   

IV τὴν τοῦ Θεοῦ ἐκκλησίαν, 

(«, 4-6)  

      »                 »                     » 

V α) σὺν ἀποδείξει  

β) τῶν τῆς ἀσεβείας 

δογμάτων 

 («, 6-8) 

α) Αγια    (ΔΙ) ἀτελὴς κατάληξη                 

β) Πλ.Δ’    (ΝΗ) ἐντελὴς κατάληξη     

VI καὶ καταστροφῇ … δυσ-  

σεβημάτων.  

(«, 8-9) 

Πλ.Δ’    (ΝΗ) 

ἐντελὴς κατάληξη 

VIΙ       ωχωωω…… 

                («, 10-12) 
α)Πλ.Δ’    (ΝΗ) ἀτελὴς κατάληξη                 

β) Αγια    τελικὴ κατάληξη 

                                      

3) Πίνακας μεγάλων ὑποστάσεων χειρονομίας218 

ΜΕΓΑΛΕΣ 

ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 

 

ΣΕΙΡΕΣ 

 

ΠΑΡΑΚΑΛΕ 

ΣΜΑ 

 

ΠΑΡΑΚΛΗ 

ΤΙΚΗ 

 

ΣYNAΓΜΑ 

 

  

ΤΡΟΜΙΚΟΝ 

 

     

ΠΙΑΣΜΑ 

 

 

ΑΝΤΙΚΕ 

ΝΩΜΑ 

 

ΒΑΡΕΙΑ  

μαῦρη         

        

ΨΗΦΙΣΤΟΝ 

μαῦρο 

 

Ι 1μ   1μ     

ΙΙ 2  1 1μ     

ΙΙΙ  1  1   2  

ΙV   1μ  1 1  1 

V 1 1 1μ 1μ     

VI     1 1 1 1 

VII        2 

VIII   1     1 

IX     1 1  3 

X   2μ      

XI  1μ  1   3  

XII   2      

XIII        1 

 

 
218 Ὁ πίνακας αὐτὸς περιέχει ὄλες τὶς ὑποστάσεις τοῦ μαθήματος, ἐκτός ἀπὸ ἔνα 

κόκκινο κύλισμα ποὺ βρίσκεται στὸ μ.τ. ΙΙΙ (σ. 181, σειρ. 3), τρία ψηφιστοπαρακαλέσματα 

στὸ VII (σ. 181, σειρ. 10) καὶ ἔνα ὁμαλόν στὸ VΙ (σ. 181, σειρ. 9).    
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4) Ἀνάλυση τοῦ μέλους  

Ἡ μελουργικὴ τεχνική τοῦ μαθήματος αὐτοῦ εἶναι λιτὴ καὶ ἀρκετὰ 

ἰσορροπημένη, μὲ ἐπαναλαμβανόμενες ἀτελεῖς στάσεις στὴν βάση τοῦ κυρίου 

ἤχου καὶ τὴν ἐναλλαγὴ ὁμοίων ἐναρκτήριων καὶ καταληκτικῶν μοτίβων. Πιὸ 

συγκεκριμένα διακρίνουμε τρεῖς στερεότυπες μουσικὲς φράσεις («θέσεις»): 

1α)  ἐναρκτήρια φράση (μ.τ. IV & V)   

2α)  ἀτελὴς καταληκτικὴ φράση (μ .τ. ΙΙ καὶ V)   

3α) ἐντελὴς καταληκτικὴ φράση (μ.τ.V καὶ 

Ι) . 

Ἡ σύνθεση μπορεῖ νὰ χωριστεῖ  σὲ δύο εὐδιάκριτα μέρη μὲ βάση τὴν μελικὴ 

ἀνάπτυξη καὶ τὴν καταληκτική της βαθμίδα: τὰ πρῶτα τέσσερα μελικὰ τόξα μὲ 

δεσπόζοντα καὶ καταληκτικὸ φθόγγο τὴν βάση τοῦ κυρίου ἤχου  καὶ τὰ δύο 

μεγαλύτερα τελευταῖα τόξα μὲ ἐντελεῖς καταλήξεις στὸν πλ.Δ’. Αὐτὴ ἡ διττὴ 

δομὴ συμπίπτει καὶ μὲ τὴν νοηματικὴ κατανομὴ τοῦ κειμένου σὲ δύο περιόδους 

(ἐποφειλομένη...ἐκκλησία=ἀναγγελία τῆς ἐτήσιας εὐχαριστιακῆς ἀναφορᾶς/ σὺν 

ἀποδείξει...δυσσεβημάτων=μονολεκτικὴ ἔκθεση τοῦ περιεχομένου της), ἀλλὰ καὶ 

μὲ τὴν ποιητικὴ δόμησή του σὲ δύο ἰσοσύλλαβα σχεδὸν δίστιχα (α’ καὶ β’ κῶλον 

ἀπὸ 18 συλλαβές, γ’ καὶ δ’ ἀπὸ 14 καὶ 15 συλλαβὲς ἀντίστοιχα). Γιὰ μία ἀκόμη 

φορὰ λοιπὸν καταδεικνύεται ὅτι τὸ ἐκκλησιαστικὸ μέλος εἶναι σύμφυτο μὲ τὸν 

λόγο καὶ ὅτι «λόγος καὶ μέλος εἶναι δίδυμο ἐκπόρευμα καὶ μαζὶ ἐπιτήδευμα τῆς 

διανοίας τοῦ ἀνθρώπου»219. Τέλος, ὡς πρὸς τὶς ὑποστάσεις, κι ἐδῶ κυριαρχεῖ ἡ 

κανονικότητα στὴν ἐμφάνισή τους, μὲ πιὸ ξεχωριστὴ τὴν συνεχόμενη τριπλῆ 

χρήση τοῦ ψηφιστοπαρακαλέσματος στὸ μ.τ. VII (σ. 181, σειρ. 10), καθὼς καὶ ἀπὸ 

μία φορὰ τοῦ κυλίσματος (μ.τ. ΙΙΙ, σειρ. 3), καὶ τοῦ λυγίσματος (μ.τ. VII, σειρ. 11).  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
219 ΠΔΣΜΨ, σ. 56. 
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5) Τὸ μουσικὸ κείμενο τῆς β’ μελοποίησης 

(Ἰβήρων 1000, φ. 6β) 
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6) Ἀνάλυση τῆς β’ μελοποίησης  

Ἡ συντομότερη μελοποίηση τῆς εἰσαγωγικὴς παραγράφου τοῦ Συνοδικοῦ, 

ποὺ ἐπιγράφεται ὡς «ἕτερον μικρότερον», ἀποτελεῖ μία σύντμηση τῆς 

παραπάνω σύνθεσης τοῦ Μανουὴλ Χρυσάφη καὶ ἀκολουθεῖ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς 

μελοποιητικὸ μηχανισμὸ μ΄ αὐτήν. Πιὸ συγκεκριμένα:  

Μελικό 

Τόξο 

Κείμενο-σελίδα καὶ 

σειρὰ στὸ χφ 

Καταληκτικὲς 

μαρτυρίες 

Μεγάλες Ὑποστάσεις 220 

Ι ἐποφειλομένη.…. 

εὐχαριστία, 

(σ. 184, σειρ. 1-2) 
            (ΔΙ) 

 

Παρακλη 

τικὴ 

 

1 

Ἀντικέ 

νωμα 

 

1 

Σταυρός μαῦρος 

Πίασμα μαῦρο 

Ψηφιστὸν 

μαῦρο 

Ξηρὸν κλάσμα 

__ 

 

Σύναγμα 

μαῦρο 

 

1 

ΙΙ καθ΄ἥν ἡμέραν….. 

ἐκκλησίαν, («, 3-4) 

» 1 __ __ 1 

ΙΙΙ σὺν ἀποδείξει….. 

δογμάτων, («, 4-6) 

» 1  1Στ 2 

IV α) καὶ καταστροφῇ 

β) τὸν τῆς κακίας 

δυσσεβημάτων, 

(«, 6-7) 

(ΝΗ) 
1 1 1Πι 

1Ψη 

1Ξ 

1 

V ωχωωω…… 

(«, 7) 
(ΔΙ) __ __ __ 2 

 

Ὅπως φαίνεται ἀπ΄ τὸν παραπάνω πίνακα, ἡ μορφολογικὴ ὀργάνωση τῆς 

σύνθεσης γίνεται μὲ τὴν ἀκολουθία ἐπάλληλων ὅμοιων γραμμῶν μὲ μεγάλη 

συμμετρικότητα καὶ κανονικότητα, κυρίως στὰ τρία πρῶτα μελικὰ τόξα. Ἔτσι τὸ 

ἐναρκτήριο στερεότυπο 1α  ἐναλλάσεται μὲ τὸ καταλη-

κτικὸ 2α  τρεῖς φορές, μὲ ἀντίστοιχες ἀτελεῖς στάσεις 

στὴν βάση τοῦ κυρίου ἤχου καὶ μὲ ἐξαίρεση τὸ μ.τ. IV (σ. 222, σειρ. 6) ποὺ 

καταλήγει ἐντελῶς στὴν βάση τοῦ πλαγίου Δ’. Κι ἐδῶ οἱ μουσικὲς περίοδοι 

συμπίπτουν μὲ τὰ κῶλα τοῦ κειμένου, ἔτσι ὅπως διαμορφώνονται αὐτὰ ἀπ΄ τὰ 

σημεῖα τῆς στίξης. 

 
220 Οἱ ὑποστάσεις τῆς τρίτης στήλης χρησιμοποιοῦνται ἀπὸ μία φορὰ ἡ κάθε μία καὶ 

δηλώνονται μὲ τὰ ἀρχικὰ τους γράμματα. 
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                                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

      ΤΑ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΚΛΑΣΙΚΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ 

Ι)   Tὰ Δοξαστικὰ τῶν Στιχηρῶν σέ μέλος Ἰακώβου 

Πρωτοψάλτου (Ἰακώβου, Δοξαστάριον Β’, σσ. 172-178) 
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              ΙΙ)  Τὸ Ἰδιόμελο «Δεῦτε ἐκκαθάρωμεν» σὲ μέλος Πέτρου                   

    Λαμπαδαρίου (Ἰωάννου Πρωτοψάλτου, Πανδέκτη Α’ σσ. 273-274) 
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ΙΙΙ) Τὰ Δοξαστικὰ  τῶν Ἀποστίχων  σέ μέλος Χουρμουζίου 
Χαρτοφύλακος (Χουρμουζίου, Δοξαστάριο  Ἀποστίχων Α’, σσ. 

72-74 καί Β’, σσ. 83-87)   
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IV) Tὰ Δοξαστικὰ τῆς ἐορτῆς  σέ νέο Στιχηραρικό μέλος 

Πέτρου Πελοποννησίου 

(Πέτρου Λαμπαδαρίου, Δοξαστάριον, σσ. 93-94, 262-266) 
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V)  Μουσικὴ Ἐκτέλεση (Διαδικτυακοὶ Σύνδεσμοι) 

 

1) Δοξαστικὸν Στιχηρῶν τοῦ Ἑσπερινοῦ «Ἡ χάρις ἐπέλαμψε τῆς ἀληθείας», 

ἦχος Β’ (Νέον Στιχηραρικὸν μέλος Πέτρου Πελοποννησίου σὲ ἐξήγηση τῶν 
τριῶν δασκάλων (Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου Σύντομον 

Δοξαστάριον, Βουκουρέστι 1820, σσ. 262-266 (ἀνατύπωση ἐκδόσεις 

Κουλτούρα, Ἀθήνα 2000). 

 

2) Δοξαστικὸν τῆς Λιτῆς, «Χαίρετε Προφῆται τίμιοι», ἦχος Β’, Παλαιὸν ἀργὸν 

Στιχηραρικὸν μέλος Γερμανοῦ τοῦ Νέου Πατρῶν σὲ εξήγηση Χουρμουζίου 

Χαρτοφύλακος (κώδικας ΕΒΕ-ΜΠΤ 747 φφ. 60β-61α). 

3) Δοξαστικὸν τῶν Αἴνων «Μωσῆς τῷ καιρῷ τῆς ἐγκρατείας», ἦχος πλ. Β΄, 

Παλαιὸν ἀργὸν Στιχηραρικὸν μέλος Γερμανοῦ τοῦ Νέου Πατρῶν σὲ ἐξήγηση 

Νικολάου τοῦ Δοχειαρίτου (κώδικας Δοχειαρίου 327, φφ. 235β-237α).  

4) Ἰδιόμελον Ἀποστίχων τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ «Δεῦτε ἐκκαθάρωμεν», 

ἦχος πλ. Δ΄, Παλαιὸν ἀργὸν Στιχηραρικὸν μέλος Γερμανοῦ τοῦ Νέου Πατρών 
σὲ ἐξήγηση Χουρμουζίου τοῦ Χαρτοφύλακος, (κώδικας ΕΒΕ-ΜΠΤ 749 φφ. 

90α-91α).  

5) Καλοφωνικὸν Μάθημα «Λάμπρυνον τῇ θείᾳ σου δόξῃ», ἦχος Δ’, Μελοποίηση 
Χρυσάφου τοῦ Νέου σὲ ἐξήγηση Γρηγορίου τοῦ Πρωτοψάλτου (Πανδέκτης 

τῆς ἱερᾶς ἐκκλησιαστικῆς ὑμνωδίας τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ, τομ. Γ’, σσ. 254-268, 

Κων/πολη 1851 (ἀνατύπωση ἐκδόσεις Ἐπέκταση, Κατερίνη 1997).  

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1QnXH3hUioIMQPW0RbytWwwpG0LYsyGR1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jX7DspGeRJYsDZoatTOc9zAQRH_it372/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QOlRmdRVEzMuiekWFmT1oKnGmiCWbvOA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1I7nTsvLqdK9NjDR_7aVwVwoHExUOcK6l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UarlDXqC6c6jViD2QwcndaMoQRnMGQEJ/view?usp=sharing
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Ἡ A’ Κυριακή τῶν Νηστειῶν ἤ Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας ἐντάσσεται μέσα στήν 

κατανυκτική περίοδο τῆς μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καί ὅπως καί κάθε ἐορτολογικός σταθμός 

τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀποτελεῖ ἕνα θαυμάσιο πεδίο ἔρευνας, καταγραφῆς καί ἐπεξεργασίας 

δημοσιευμένου καθώς καί ἀδημοσίευτου πηγαίου ὑμνογραφικοῦ καί μελοποιητικού ὑλικοῦ. 

Καθώς ὅλες οἱ ποιητικές-ὑμνογραφικές συνθέσεις ἐπενδύονται μέσα στήν λατρεία τῆς 

Ἐκκλησίας μέ τό ἐκκλησιαστικό μέλος, τό ὁποῖο ἀποτέλει καί τό ἅρμα διαμέσου τοῦ ὁποίου 

προσλαμβάνονται τά διδακτικότατα νοήματα τῶν ὕμνων ἀπό τούς πιστούς, ἡ μελοποιητική 

παραγωγή παρουσιάζεται ἀρκετά ἐκτεταμένη.  

Εἰδικότερα τό μεγαλύτερο ἀπό μουσικοαισθητικῆς ἄποψης ἐνδιαφέρον ἐστιάζεται στίς 

ἐπιμέρους μελοποιήσεις τῶν Ἰδιομελῶν τῆς ἑορτῆς, δηλαδή τοῦ Δοξαστικοῦ τῶν Στιχηρῶν 

καί Ἀποστίχων τοῦ Ἑσπερινοῦ, τῆς Λιτῆς, τῶν Αἴνων τοῦ Ὄρθρου καί τοῦ Ίδιόμελου τῶν 

Ἀποστίχων τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς A’ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, καθώς καί στά 

πέντε Καλοφωνικά μαθήματα πού ἐντοπίζουμε σέ διάφορα Μαθηματάρια καί Ἀνθολογίες 

τῆς Παπαδικῆς. Τά Ἰδιόμελα, ἐπειδή ἀκριβῶς δέν ὑπακούουν σέ προσχεδιασμένα ποιητικά 

καί μουσικά πρότυπα, παρέχουν στόν συνθέτη ἀρκετά περιθώρια γιά νά ἀναπτύξει  τό 

μελουργικό του τάλαντο,  τό ὁποῖο διοχετεύεται καί ἐκδηλώνεται μέσα στίς τρεῖς 

κυριώτερες μελοποιητικές τους ἐκδοχές (Παλαιό Βυζαντινό Στιχηράριο, Στιχηράριο  

Χρυσάφη τοῦ Νέου καί Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν). Ἐπίσης, στήν κατηγορία τῶν 

Καλοφωνικῶν Στιχηρῶν ἀνήκουν καί τρείς συνθέσεις προερχόμενες ἀπό τήν Κρητική καί 

Κυπριακή ψαλτική παραδοση, μελοποιημένες ἀπό τόν Βενέδικτο Ἐπισκοπόπουλο, Δημήτριο 

Νταμία καί Κων/ντίνο Φλαγγῆ.  

Ἡ μουσική τους ἀνάλυση, μέ βάση τόσο τήν καταγραφή τους στήν μεσοβυζαντινή 

σημειογραφία, ὅσο καί τῶν ἐξηγήσεών τους, μᾶς ἀποκαλύπτει τὴν ἐσωτερικὴ δομὴ καὶ 

ἀρχιτεκτονικὴ τους, τό κοινό ὑπόστρωμα τῶν μελωδικῶν θέσεων καί τῶν ὑπολοίπων 

δομικῶν στοιχείων (καταλήξεις, ὑποστάσεις, μεταβολές), τήν ἐπιβίωση τοῦ παλαιοῦ 

βυζαντινοῦ στιχηραρικοῦ προτύπου, ἀλλά καί τόν βαθμό τῆς καλλωπιστικῆς διάθεσης τῶν 

δύο μεταγενεστέρων μελουργῶν. Ἐπίσης  μᾶς ὁδηγεῖ σέ ἀσφαλῆ τεκμήρια σχετικά μέ τὴ 

καλλιτεχνικὴ καὶ λειτουργικὴ τους ἀξία, τὴν μορφολογικὴ τους ἀρτιότητα σὲ σχέση μὲ τὸ 

νοηματικὸ καί θεολογικό τους περιεχόμενο, τήν μυσταγωγική βίωση καὶ ὑποβλητική τους 

ἐπίδραση καὶ πρόσληψη ἀπὸ μέρους τῆς λατρευτικῆς σύναξης, σέ τελική ἀνάλυση στήν 

αἰσθητική τους ἀποτίμηση. 

Ἀφετέρου ἡ καλοφωνική ἀνάπτυξη τῶν δύο πρώτων Δοξαστικῶν, τῶν δύο τροπαρίων 

τῆς Θ’ Ὠδῆς τοῦ πρώτου Κανόνα καί τῆς εἰσαγωγικῆς παραγράφου τοῦ Συνοδικοῦ τῆς 

Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία ἐπιτυγχάνεται μέ τήν εἰσαγωγή κρατημάτων, ἀναγραμματισμῶν καί 

τοῦ ἰδίου τοῦ ἐπιτηδευμένου μέλους τους, ἀποτελεῖ καί τόν κολοφώνα τῆς μελοποιητικῆς 

παραγωγῆς τῆς Κυριακῆς αὐτῆς. Δυστυχῶς δέν ἔχουμε στή διάθεσὴ μας ἐξηγημένες στήν 

Νέα Μέθοδο καί τίς πέντε συνθέσεις προκειμένου νά γευθοῦμε ἀπόλυτα τό μουσικό τους 

κάλλος καί να τὶς μελετήσουμε σέ βάθος, ὡστόσο  ἡ ἀνάλυση πού ἐπιχειρεῖται μᾶς πείθει ὅτι 

ἀκολουθεῖται ἡ ἴδια λογική  ὡς πρός  τήν μελική μεταχείριση τοῦ ὑμνογραφικοῦ κειμένου 

καί τὶς ἀναδεικνύει σέ ἔργα ὑψίστου κάλλους καί ἀπαράμιλλης αἰσθητικῆς ἀρτιότητας.  

Εἴθε ἡ περαιτέρω ἔρευνα καί ἀνακάλυψη νέων πηγῶν νὰ δώσει στὸ μέλλον και ἄλλα 

μελοποιήματα καί μουσικές συνθέσεις ὄχι μόνο τῆς Κυριακῆς αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ τῶν 

ὑπολοίπων Κυριακῶν τοῦ Τριῳδίου, ἔτσι ὦστε νὰ ἔχουμε μία πληρέστερη εἰκόνα τῆς 

ποιητικῆς καὶ μελουργικῆς παραγωγῆς τῆς ἱερῆς καὶ κατανυκτικῆς αὐτῆς περιόδου καί 

εὐρύτερα τοῦ κινητοῦ ἑορτολογικοῦ κύκλου. 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

Ἡ μελοποιητική παραγωγή τῆς A΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, ὅπως καί ὁποιουδήποτε ἄλλου 

ἐορτολογικοῦ σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας, παρουσιάζεται ἀρκετά ἐκτεταμένη. Τὸ μεγαλύτερο 

ἐνδιαφέρον ἀπὸ μουσικοαισθητικῆς ἄποψης ἑστιάζεται στὶς ἐπιμέρους μελοποιήσεις τῶν 

Ἰδιόμελων της, καθὼς καὶ στὰ πέντε Καλοφωνικὰ μαθήματα ποὺ ἐντοπίζουμε σὲ διάφορους 

κώδικες Μαθηματαρίων καὶ Ἀνθολογιῶν τῆς Παπαδικῆς.  Ἡ μουσική τους ἀνάλυση, μὲ βάση 

τόσο τήν καταγραφή τους στή μεσοβυζαντινή σημειογραφία, ὅσο καὶ τῶν ἐξηγήσεών τους, μᾶς 

ἀποκαλύπτει τὴν ἐσωτερικὴ δομὴ καὶ ἄρτια μελοποιητική τους ἀρχιτεκτονική, τὸ κοινὸ 

ὑπόστρωμα τῶν μελωδικῶν θέσεων καὶ τῶν ὑπολοίπων δομικῶν στοιχείων, τὴν ἐπιβίωση τοῦ 

παλαιοῦ βυζαντινοῦ στιχηραρικοῦ προτύπου ἀλλὰ καὶ τὸν βαθμὸ τῆς καλλωπιστικῆς διάθεσης 

τῶν δύο ὑστεροβυζαντινῶν μελουργῶν. Ἐπίσης μᾶς ὁδηγεῖ σὲ ἀσφαλῆ τεκμήρια σχετικὰ μὲ τὴν 

ἀδιαμφισβήτητη  καλλιτεχνικὴ καὶ λειτουργική τους ἀξία, τὴ μορφολογική τους ἀρτιότητα σὲ 

σχέση μὲ τὸ νοηματικὸ καὶ θεολογικό τους περιεχόμενο, τὴν μυσταγωγικὴ βίωση καὶ 

ὑποβλητική τους ἐπίδραση καὶ πρόσληψη ἀπὸ μέρους τῆς λατρευτικῆς σύναξης, σὲ τελικὴ 

ἀνάλυση στὴν αἰσθητική τους ἀποτίμηση.   
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