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Προλεγόμενα
Η παρούσα εργασία έχει ως θέμα την μελική εξέλιξη του
ειρμού "Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν", αρχίζοντας από την εκδοχή του
Μπαλασίου Ιερέως και καταλήγοντας στα χειρόγραφα του Αγγέλου
Βουδούρη.
Η αρχική ιδέα ήταν η πραγματοποίηση μιας εργασίας, με
στόχο να εντρυφήσει πάνω στις βασικές πτυχές του ευρύτερου
ειρμολογικού γένους μελοποιΐας. Αντ’ αυτού αποφασίσαμε το θέμα
να γίνει πιο συγκεκριμένο, λόγω της μεγάλης του έκτασης,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προϋποθέσεις μιας πτυχιακής εργασίας,
παραμένοντας εντός των πλαισίων της μελέτης του ειρμολογικού
μέλους.
Η επιλογή του συγκεκριμένου ειρμού έγινε αφού προηγήθηκε
μια μικρή έρευνα κατά την επιλογή του ρεπερτορίου της πτυχιακής
μου παράστασης ερμηνείας. Στα πλαίσια της ανάδειξης, μεταξύ
άλλων, και του ειρμολογικού γένους μελοποιΐας, παρουσιάστηκε ο
συγκεκριμένος ειρμός, στα τρία είδη του ειρμολογικού μέλους,
σύντομο, αργό και καλοφωνικό.
Η προκαταρτική έρευνα επικεντρώθηκε κυρίως στην εξεύρεση
χειρόγραφων κωδίκων από τη βιβλιοθήκη του Πατριαρχικού
Ιδρύματος Πατερικών Μελετών στην Ιερά Μονή Βλατάδων στη
Θεσσαλονίκη, αλλά και στο ψηφιακό αρχείο του π. Νεκταρίου Πάρη,
επιβλέποντος καθηγητή της παρούσας εργασίας. Στη συνέχεια ερευνήθηκαν οι έντυπες εκδόσεις Ειρμολογίων αλλά και άλλων μουσικών
συλλογών για την επιλογή των εξεταζομένων παραδειγμάτων. Σε
κατοπινό στάδιο, και αφού έγινε η επιλογή των μελικών εκδοχών,
έγινε η ανάλυσή τους στη βάση των αρχών της μουσικολογικής
έρευνας, σε ιστορικό και θεολογικό επίπεδο.
Η εργασία χωρίζεται σε τρία κεφάλαια, το κάθε ένα από τα
οποία ασχολείται με μια συγκεκριμένη πτυχή της έρευνας. Το πρώτο
κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στην ιστορία και θεολογία του ειρμού.
Το δεύτερο κεφάλαιο φωτογραφίζει τους μελουργούς των επιλεγόμενων μελικών παραδειγμάτων και παρουσιάζει τις σημαντικότερες
έντυπες εκδόσεις στις οποίες εμπεριέχεται ο ειρμός. Στο τρίτο και
σημαντικότερο κεφάλαιο ακολουθεί η πολυεπίπεδη ανάλυση του
ειρμού. Παρατίθενται κάποια θεωρητικά στοιχεία για τον ήχο του

5

ύμνου ενώ στη συνέχεια γίνεται η μετρική, τροπική και αναδρομική
ανάλυσή του. Ακολουθούν οι σχετικοί πίνακες μεταγραμματισμού
και σχηματικής μεταγραφής με αναδρομική σειρά.
Η Ψαλτική Τέχνη αξίζει μία πιο ενδελεχή έρευνα, σε ιστορικό
αλλά κυρίως σε μουσικολογικό επιστημονικό επίπεδο, αφού η
αέναη εξελικτική της πορεία μας το υπαγορεύει. Ας μην θυσιάζουμε
όμως την αξία της μουσικής πράξης στο βωμό της έρευνας, διότι η
θεωρία προκύπτει από την πράξη και όχι το αντίστροφο.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον καθηγητή μου στο
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τα τελευταία πέντε και πλέον έτη, και
επιβλέπων της παρούσας εργασίας, π. Νεκτάριο Πάρη για την αδιάλειπτη βοήθεια και αμέριστη υποστήριξη, αφού έθεσε στη διάθεσή
μου, έντυπα, χειρόγραφα, ψηφιακό αρχείο αλλά και έναν απέραντο
ωκεανό γνώσεων σε θεολογικό, μουσικολογικό και ερμηνευτικό
επίπεδο. Ευχαριστίες επίσης οφείλω και στον συνεπιβλέποντα
καθηγητή αυτής της εργασίας κ. Σωκράτη Σινόπουλο, με τον οποίο
κατά καιρούς, είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και να
ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις, διευρύνοντας, με τον τρόπο αυτό,
το γνωσιακό μου πεδίο στη μουσική πράξη και θεωρία.
Θα ήταν παράληψή μου αν δεν αναφερόμουν στον δάσκαλό
μου Μάριο Αντωνίου, τον οποίο και ευχαριστώ θερμά για τη βασική
μου εκπαίδευση πάνω στην Ψαλτική Τέχνη. Οι συνεχείς παραινέσεις
του, τα τελευταία δεκατρία και πλέον χρόνια, συνέβαλαν στη διαμόρφωση της ερμηνευτικής και θεωρητικής μου κατάρτισης.
Ευχαριστίες απευθύνω στο Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών
Μελετών για τη διάθεση των απαραίτητων μικροφίλμ, αλλά και στον
κ. Ιωάννη Αρβανίτη ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στην έκκλησή
μου για επιστημονική υποστήριξη στο ζήτημα της εξήγησης μελών
από την παλαιά στη νέα σημειογραφία.
Τέλος να ευχαριστήσω θερμά τον έντιμο κ. Λουκά Πουρουλλή,
χωρίς την απαραίτητη οικονομική βοήθεια του οποίου, δε θα ήταν
δυνατή τόσο η φοίτησή μου, όσο και η περάτωση των σπουδών μου
στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Γιάννης Διονυσίου
Θεσσαλονίκη
30 Ιανουαρίου 2016
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Εισαγωγικά
1. Ειρμολογικό γένος μελοποιΐας
Στις ακολουθίες της Εκκλησίας χρησιμοποιούνται τρία βασικά
ποιητικά-υμνογραφικά είδη: ο κανόνας (ειρμοί), τα στιχηρά ιδιόμελα
και οι ψαλμοί. Η εκκλησιαστική μουσική υπηρέτησε τα τρία αυτά
είδη με ιδιαίτερες μελωδίες για το καθένα. Έτσι προέκυψαν τα τρία
γένη-είδη της εκκλησιαστικής μελοποιΐας: το ειρμολογικό, το στιχηραρικό και το παπαδικό είδος μελοποιΐας.
Το ειρμολογικό γένος μελοποιΐας είναι αυτό που χρησιμοποιείται στους ειρμούς και τα τροπάρια των κανόνων. Διακρίνεται σε
σύντομο και αργό μέλος. Στο σύντομο μέλος κάθε συλλαβή του
κειμένου αντιστοιχεί κατά κανόνα σε ένα χρόνο της μελωδίας, ενώ οι
τονιζόμενες συλλαβές και οι καταλήξεις καταλαμβάνουν συχνά δύο
χρόνους. Κατά συνέπεια, τα μέλη αυτά ψάλλονται σε γοργή χρονική
αγωγή. Τα σύντομα μέλη καταγράφονται, για πρώτη φορά, από τον
Πέτρο Βυζάντιο κατά το ιη’ αιώνα πιθανότατα λόγω του ρεύματος,
που επικρατούσε, συνεχούς σύντμησης για ευκολότερη εκμάθηση
των μελών. Εκδίδονται εντύποις στο Ειρμολόγιον Σύντομον του ιδίου, σε εξηγήσεις στη Νέα Μέθοδο από το Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα
το 1825. Το αργό μέλος είναι η απόδοση του σύντομου μέλους σε
διπλάσιο χρόνο, οπότε κάθε συλλαβή του κειμένου αντιστοιχεί σε
δύο έως και τέσσερις χρόνους. Τα μέλη αυτά έχουν αργοσύντομη
χρονική αγωγή.
Η τρίτη μορφή ειρμολογικού μέλους συναντάται στους καλοφωνικούς ειρμούς η οποία είναι ξεχωριστή και ιδιαίτερη όσον αφορά στη μορφολογία μέλους και ρυθμού. Σε αυτή την περίπτωση το
μέλος είναι περίτεχνο, κάθε συλλαβή του κειμένου αντιστοιχεί σε
πολλούς χρόνους και ψάλλεται σε αργή χρονική αγωγή. Συνήθως οι
καλοφωνικοί ειρμοί συνοδεύονται από ομόηχα κρατήματα.
2. Κανόνας1
Κανόνας ονομάζεται το σύστημα στροφών ή τροπαρίων το
οποίο αποτελείται από εννέα ωδές. Το υμνογραφικό είδος του
1

Για τις ορολογίες: Ειρμός, Ωδή, Κανών βλ. Κυριακός Φιλοξένης ο Εφεσιομάγνης, Λεξικόν της
Ελληνικής Εκκλησιαστικής Μουσικής, Κωνσταντινούπολις 1868, σσ. 70, 121 και Σπυρίδων Στ.
Αντωνίου, Το Ειρμολόγιον και η παράδοση του μέλους του, Αθήναι 2004, σσ. 49-60.
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κανόνα καθιερώθηκε γύρω στον η’ αιώνα με κύριο δημιουργό του
τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό, ο οποίος μελώδισε πάμπολλους
κανόνες. Κύριο συστατικό του κανόνα είναι η ωδή, και συνήθως οι
κανόνες αποτελούνται από οκτώ και σπανίως από εννέα ωδές, διότι
συνήθως η β’ ωδή παραλείπεται λόγω του πένθιμου χαρακτήρα της.
Υπάρχουν όμως διώδιοι και τριώδιοι κανόνες, οι οποίοι συναντώνται
στις ακολουθίες του Όρθρου κατά την περίοδο του Τριωδίου και της
Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Κάθε ωδή αποτελείται από τον ειρμό και
τα τροπάρια. Ο ειρμός, το πρώτο αυτόμελο τροπάριο δηλαδή,
χρησιμεύει ως πρότυπο για τα υπόλοιπα δύο ή και περισσότερα
τροπάρια της κάθε ωδής, όσον αφορά στο μέλος, τη στιχογραφική
δομή και την κατανομή των τόνων. Σε πολλές περιπτώσεις, το αρχικό
γράμμα εκάστου ειρμού του κανόνα δημιουργεί μια ακροστιχίδα,
συνήθως το όνομα του μελωδού ή υμνογράφου. Κάθε ωδή, ή
τουλάχιστον ο ειρμός της, έχει υμνολογική σχέση με την ανάλογη
βιβλική ωδή. Για παράδειγμα η πρώτη ωδή των κανόνων αναφέρεται στην διάβαση της Ερυθράς θαλάσσης. Αυτό δεν συμβαίνει στις
αντίστοιχες ωδές των κανόνων των θεομητορικών εορτών, οι οποίες
επευφημούν την Θεοτόκο.
3. Καταβασίες
Καταβασίες2 ονομάζονται οι ψαλλόμενοι ειρμοί στο τέλος
κάθε ωδής. Κατά την αρχαία τάξη, οι καταβασίες ψάλλονταν
χωριστά, δηλαδή η κάθε μία στο τέλος της οικείας ωδής. Η τάξη
αυτή ισχύει μέχρι σήμερα σε πολλά μοναστήρια ενώ στις ενορίες
κυρίως μόνο κατά τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδος και της
Διακαινησίμου Εβδομάδος, κατά τις οποίες ψάλλονται ολόκληροι οι
κανόνες. Κατά την υπόλοιπη περίοδο του έτους, οι καταβασίες της α’
μέχρι της η’ ωδής ψάλλονται μαζί, μετά τη συμπλήρωση των
κανόνων ή του συναξαρίου. Η καταβασία της θ’ ωδής ψάλλεται στην
κανονική της θέση μετά την ψαλμώδηση της θ’ ωδής ή της
Τιμιωτέρας3.
4. Ειρμολόγιον
Το Ειρμολόγιον αποτελεί το λειτουργικό βιβλίο, που περιέχει
τους ειρμούς των κανόνων, οι οποίοι κατανέμονται ανεξάρτητα από
τη θέση τους στο εκκλησιαστικό έτος και κατά διαφόρους τύπους
2

Κ. Φιλοξένης, Λεξικόν, σελ. 121.
Κωνσταντίνος Παπαγιάννης Πρωτοπρεσβύτερος, Σύστημα Τυπικού των ιερών ακολουθιών του
όλου ενιαυτού, Αθήνα 2006, σελ. 70-72.
3
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ταξινόμησης. Τα Ειρμολόγια διακρίνονται σε ποιητικά 4, που
περιέχουν μόνο το ποιητικό κείμενο, και μουσικά 5 που περιέχουν
μελοποιημένους του ειρμούς των κανόνων. Συγκεκριμένα ο
Κυριακός Φιλοξένης στο «Λεξικόν της Ελληνικής Εκκλησιαστικής
Μουσικής» χαρακτηρίζει το Ειρμολόγιον ως το μουσικό βιβλίο που
είναι το αναγκαιότερο όργανο του Ιεροψάλτη 6.
Οι έντυπες μουσικές εκδόσεις Ειρμολογίων συνήθως χωρίζονται σε δύο μέρη: αργό και σύντομο. Στο αργό Ειρμολόγιο
περιέχονται ειρμοί μελοποιημένοι στο αργό ειρμολογικό γένος, ενώ
στο σύντομο, ειρμοί σε σύντομο ειρμολογικό γένος, αλλά και
αυτόμελα προσό-μοια στιχηρά σε όλους τους ήχους.
Ο Γρηγόριος Πρωτοψάλτης, ένας εκ των τριών μεταρρυθμιστών της Νέας Μεθόδου, εκδίδει για πρώτη φορά το 1835
Καλοφωνικόν Ειρμολόγιον, στο οποίο συγκεντρώνει σημαντικούς
καλοφωνικούς ειρμούς επιφανών μελουργών σε όλους τους ήχους
στο πρώτο μέρος, ενώ στο δεύτερο παραθέτει κρατήματα σημαντικών μελοποιών και στους οκτώ ήχους, ως συμπληρώματα των
προαναφερθέντων καλοφωνικών ειρμών 7.

4

Βλ. πρώτη έντυπη έκδοση Νικόλαος Γλυκύς εξ Ιωαννίνων, Ειρμολόγιον συν Θεω Αγίω, περιέχον
την πρέπουσαν αυτω ακολουθιαν, Ενετίησι 1742.
5
Βλ. πρώτη έντυπη έκδοση Ειρμολόγιον των Καταβασιών Πέτρου του Πελοποννησίου, μετά του
συντόμου Ειρμολογίου Πέτρου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου, Κωνσταντινούπολις 1825.
6
Κ.Φιλοξένους, Λεξικόν, σελ. 70.
7
βλ. Γρηγόριος Πρωτοψάλτης, Ειρμολόγιον Καλοφωνικόν, Κωνσταντινούπολις 1835.
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Κεφάλαιο Α’
Ιστορία και Θεολογία του ειρμού
1. Ιστορία του ύμνου και λειτουργικό πλαίσιο χρήσεώς του
Ο ειρμός που μας απασχολεί στην παρούσα εργασία είναι ο
ειρμός της γ’ ωδής από τον Κανόνα της λαμπροφόρου Αναστάσεως,
σε ήχο α’, «Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν». Το σύνολο του Κανόνα είναι
ποίημα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού οπότε και ανάγεται
στον η’ αιώνα.
α. Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός
Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός θεωρείται πρωτοπόρος μεταρρυθμιστής της Υμνογραφίας και της Εκκλησιαστικής Μουσικής, αλλά
και ένας εκ των εκφραστών της δογματικής Θεολογίας. Στην Υμνογραφία, καθιέρωσε τον Κανόνα ως υμνογραφικό είδος, εξελίσσοντας
και αντικαθιστώντας στην πορεία το μέχρι τότε επικρατών είδος του
Κοντακίου του Ρωμανού του Μελωδού.
Στην Εκκλησιαστική μουσική συστηματοποιεί και χρησιμοποιεί
ευρέως την οκταηχία. Η παράδοση τον φέρει ως μελοποιό του
Μεγαλυναρίου «Ἐπὶ σοὶ χαίρει Κεχαριτωμένη...», οκτώ μεγίστων
Κεκραγαρίων, του διχόρου «Τῇ ὑπερμάχῳ...», του «Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος
ἔρχεται», του Κοινωνικού «Γεύσασθε καὶ ἴδετε...» σε ήχο α’, του
«Νῦν αἱ δυνάμεις...» σε ήχο πλ. β’, και πολλών άλλων μαθημάτων.
Στον Ιωάννη Δαμασκηνό αποδίδεται ένα μεγάλο μέρος της Οκτωήχου καθώς και οι αναστάσιμοι κανόνες μελουργημένοι και στους
οκτώ ήχους.
Εκτός βέβαια από τους ειρμούς και κανόνες της Οκτωήχου, ο
Ιωάννης συνέταξε άνω των πεντακοσίων ειρμών και περισσότερους
από εβδομήντα πέντε κανόνες για εορτές Αγίων. Μερικοί από τους
σημαντικότερους κανόνες που φέρεται ως μελωδός είναι της
Κυριακής της Αναστάσεως, των Χριστουγέννων, των Θεοφανείων,
της Μεταμορφώσεως, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 8.

8

Σπ. Αντωνίου, Το Ειρμολόγιον, σσ. 74-75.
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β. Ο Κανόνας της Κυριακής της λαμπροφόρου Αναστάσεως
Όπως προαναφέραμε παραπάνω, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός
μελώδησε, μεταξύ άλλων, και τον Κανόνα της Κυριακής της Αναστάσεως, εμπνευσμένος υμνογραφικά από τον Πασχαλινό Πανηγυρικό Λόγο του Γρηγορίου του Θεολόγου. Στον Κανόνα αυτό, εξαίρεται πανηγυρικά η μέγιστη σημασία της νίκης του Ιησού Χριστού
επί του θανάτου και της σωτηρίας της ανθρωπότητας διαμέσου της
Αναστάσεως του Κυρίου.
Κατά την παράδοση, ο Κοσμάς ο Μελωδός, ετεροθαλής αδελφός του Δαμασκηνού, ο οποίος συνέταξε νωρίτερα Κανόνα για την
Κυριακή της Αναστάσεως σε ήχο β’, με το άκουσμα του μέλους
παραδέχθηκε με θαυμασμό «ήττα» απέναντι στην υμνογραφική δεινότητα και μελουργική πρωτοτυπία του Δαμασκηνού, αναφωνώντας: "Καὶ σὺ ἀδελφὲ Ἰωάννη, τὸ πῶν ὅλον ἐν τοῖς τρισὶ τούτοις
συμπεριέλαβες, καὶ οὐδὲν ἀφῆκας ἔξωθεν. Ἥττημαι γοῦν ἐγὼ καὶ
τὴν ἧτταν ὁμολογῶ. Ὅθεν ὁ μὲν σὸς κανὼν ἐχέτω τὰ πρωτεῖα καὶ
ἀριστεία, καὶ ψαλλέσθω δημοσίως ἐν ταῖς τοῦ Χριστοῦ ἐκκλησίαις, ὁ
δὲ ἐμὸς ἐν σκότει καὶ γωνίᾳ γενέσθω ὡς μὴ ἐν φωτὶ ἄξιος διὰ τε τὰ
νοήματα καὶ διὰ τε τὸν πενθικὸν καὶ κλαυθμηρὸν ἦχον, καθ' ὅν
ἐμελοποιήθη, ἀνάρμοστον πάντι ὅντα ἐν τῇ λαμπροτάτη καὶ κοσμοχαρμοσύνῳ ἡμέρᾳ τῆς Κυρίου Ἀναστάσεως"9.
2. Θεολογία του ύμνου
Ερμηνεία του ποιητικού κειμένου του ειρμού10:
Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν,
Ελάτε να πιούμε νέο ποτό
οὐκ ἐκ πέτρας ἀγόνου τερατουργούμενον,
που δεν αναβλύζει θαυματουργικά από άγονο βράχο
ἀλλ' ἀφθαρσίας πηγήν,
αλλά ποτό που είναι πηγή αφθαρσίας
ἐκ τάφου ὀμβρήσαντος Χριστοῦ,
και που έκανε να πηγάσει από τον τάφο ο Χριστός
ἐν ᾧ στερεούμεθα.
πάνω στον οποίο είμαστε στερεωμένοι.
Το "καινόν πόμα" αντιπαραβάλλεται με το νερό το οποίο
ανέβλυσε από βράχο στην έρημο, μετά από κτύπημα του Μωϋσή,
9

Γεώργιος Ι. Παπαδόπουλος, Ιστορική επισκόπησις της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής,
Κατερίνη 2002, σελ. 113.
10
Σ. Κούτσας, Οι καταβασίες των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών. Κείμενο, μετάφραση,
σχόλια, Κατερίνη 1994, σσ. 22-24.
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κατά την πορεία των Ισραηλιτών στην έρημο. Οι Ισραηλίτες κατά την
πορεία τους στην έρημο, προς την γη της επαγγελίας, ξεδίψασαν με
το νερό που ανέβλυσε κατά τρόπο θαυμαστό από την πέτρα που
κτύπησε ο Μωϋσής, όπως του είχε υποδείξει ο Θεός 11. Οι χριστιανοί,
ο νέος Ισραήλ, πίνει το "καινόν πόμα", που δεν αναβλύζει από
κάποιο σκληρό και άγονο βράχο αλλά από τον ζωοδόχο τάφο του
Χριστού, και το οποίο συνιστά μια ακένωτη πηγή αφθαρσίας, μια
πηγή η οποία ανακαινίζει και αφθαρτίζει.
Ποιo είναι όμως το "καινόν πόμα"; Είναι το αίμα του Χριστού
το "περί πολλών εις άφεσιν αμαρτιών"12. Λέγεται και Κυριακό
δείπνο, είναι η βρώση του σώματος και η πόση του αίματος του
Χριστού, πράξη η οποία καθιστά, σε όσους συμμετέχουν, μετόχους
της αιώνιας ζωής, από τον παρόντα κόσμο, και τους δίνει την
δυνατότητα να αναστηθούν "ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ"13. Παράλληλα
αποτελεί, κατά τον λόγο του Χριστού, πρόγευση της χαράς και της
ευφροσύνης η οποία θα υπάρχει στο Δείπνο της θείας Βασιλείας:
"Λέγω δὲ ἡμῖν ὅτι οὐ μὴ πίω ἀπ' ἄρτι ἐκ τούτου τοῦ γεννήματος τῆς
ἀμπέλου ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ' ὑμῶν καινὸν
ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρός μου"14.
Το τροπάριο αποτελεί τον ειρμό της γ΄ ωδής του κανόνος του
Πάσχα. Για να συνδεθεί με την τρίτη βιβλική ωδή της προφήτιδος
Άννης "Ἐστερεώθη ἡ καρδία μου ἐν Κυρίῳ"15, ο Ιωάννης Δαμασκηνός
χρησιμοποιεί την έκφραση "ἐν ὧ στερεούμεθα". Ο Ιησούς Χριστός
και η ένδοξη Ανάστασή του αποτελούν το ακλόνητο θεμέλιο της
χριστιανικής πίστεως 16.

11

Εξ. 17, 1-7.
Ματθ. 26, 28.
13
Ιω. 6, 54.
14
Ματθ. 26, 29.
15
Α΄ Βασιλ. 2, 1-10.
16
Α΄ Κορ. 3, 10-11: "Κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ τὴν δοθεῖσαν μοι ως σοφὸς ἀρχιτέκτων θεμέλιον
τέθεικα, ἄλλος δὲ ἐποικοδομεῖ, ἔκαστος δὲ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ, θεμέλιον γὰρ ἄλλον
οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστι Ἰησοῦς Χριστός", και 15, 14: "εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ
ἐγήγερται, καινὸν ἄρα τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ δὲ καὶ ἡ πίστις ὑμῶν".
12
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Κεφάλαιο Β’
Καταγραφή του μέλους του ειρμού
Στο παρόν κεφάλαιο παρατίθενται σύντομα βιογραφικά στοιχεία των κυριοτέρων μελοποιών του ειρμού που μας απασχολεί.
Καλύπτεται μία περίοδος τεσσάρων αιώνων, από το ιζ’ έως και τον κ’
αιώνα, συνέχους εξέλιξης της μελουργικής πρακτικής του
Ειρμολογίου και γενικότερα της Ψαλτικής Τέχνης. Οι συγκεκριμένοι
μελουργοί επιλέγησαν, μέσω της ενδελεχούς έρευνας που
προηγήθηκε, ως οι αντιπροσωπευτικότεροι, ο κάθε ένας για την
εποχή του, στη μελουργία ειρμών, αλλά και γενικότερα για τη
σημαντικότητα του όλου έργου και προσφοράς τους στην Ψαλτική
Τέχνη. Σε δεύτερο επίπεδο, με τα παραπάνω κριτήρια επιλέγησαν
και οι παραπομπές στον ακόλουθο κατάλογο με τις σημαντικότερες,
κατά την άποψή μας, έντυπες εκδόσεις που περιέχουν τον ειρμό
«Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν», είτε ως ειρμό στον Κανόνα της
Αναστάσεως, ή ως Καταβασία είτε ως αυτούσιο μέλος Καλοφωνικού
Ειρμού.
1. Οι μελοποιοί
α. Μπαλάσιος Ιερεύς και Νομοφύλαξ της ΜΤΧΕ17
Ο Μπαλάσιος Ιερεύς και Νομοφύλαξ της ΜΤΧΕ, υπήρξε μουσικότατος και σύγχρονος του Μανουήλ του Χρυσάφη του νέου και
μαθητής του Γερμανού Νέων Πατρών.
Το έργο του Μπαλάση είναι ογκώδες και σπουδαιότατο για
την αντιγραφική και εξηγητική του δράση, αλλά και πρωτοποριακό
και ανανεωτικό στη μελοποιΐα. Συνέγραψε αργό Ειρμολόγιο (το
οποίο και συνέταμε ο Πέτρος Πελοποννήσιος) και σύντομο, μέλισε
πολυελαίους, πολυχρονισμούς, Καταβασίες Δεσποτικών και Θεομητορικών εορτών, των Αγίων Παθών, συμπεριλαμβανομένων όλων
των στίχων και των κανόνων, δοξολογίες, καλοφωνικούς ειρμούς,
χερουβικά και κοινωνικά στους οκτώ ήχους και διάφορα άλλα μέλη.
Ξεχωρίζει δε, ως αυτοτελής κώδικας, το «καλλωπισμένο» Ειρμολόγιό
του, ένα από τα σημαντικότερα Υστεροβυζαντινά Ειρμολόγια, στο
οποίο φαίνεται να διατύπωσε την ασματική παράδοση της Κωνσταν17

Περί Μπαλασίου Ιερέως βλ. Γ. Ι. Παπαδόπουλος, Ιστορική επισκόπησις, σ. 153.
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τινούπολης, με αποτέλεσμα την άμεση διάδοση και εδραίωσή του
για πάνω από έναν αιώνα (τέλη ιζ’ μέχρι και ολόκληρο τον ιη’
αιώνα). Με την νέα μελοποίηση Ειρμολογίου από τον Πέτρο
Πελοποννήσιο, γύρω στα 1780, αποσύρεται σταδιακά το Ειρμολόγιο
του Μπαλασίου, για να δώσει τη θέση του στις νέες συντετμημένες
θέσεις του Πέτρου Πελοποννησίου 18.
β. Πέτρος Λαμπαδάριος ο Πελοποννήσιος19
Μία από τις εμβληματικότερες μορφές της Μεταβυζαντινής
Περιόδου της Ψαλτικής Τέχνης, γνωστός για το μελοποιητικό του
έργο, αλλά και για τις καινοτομίες που εφάρμοσε τόσο στη σημειογραφία, όσο και στη μελουργία.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, γεννιέται γύρω στα 1735 στην
Πελοπόννησο, ενώ σε μικρή ηλικία μετεγκαθίσταται οικογενειακώς
στην τότε ευημερούσα πόλη της Σμύρνης, όπου και παίρνει τα
πρώτα μαθήματα Ψαλτικής. Αργότερα, μετακινείται στην Κωνσταντινούπολη, όπου και μαθητεύει κοντά στον Ιωάννη Τραπεζούντιο,
Πρωτοψάλτη της ΜΤΧΕ, «τον οποίον και εμιμείτο εις τα μέλη του,
και εκείνον εκφράζων αυτά»20. Με το θάνατο του διδασκάλου του
και παραλαβή της Πρωτοψαλτίας από το μέχρι τότε Λαμπαδάριο
Δανιήλ εκ Τυρνάβου, ο Πέτρος αναλαμβάνει Λαμπαδάριος της ΜΤΧΕ
παρακάμπτωντας τον τότε Α’ Δομέστικο Ιάκωβο Πελοποννήσιο, και
παίρνει μαζί του, ως Β’ Δομέστικο, τον έμπιστο μαθητή του Πέτρο
Βυζάντιο. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Λαμπαδάριος της
ΜΤΧΕ, σημειώνονται μερικά από τα αποφασιστικότερα και σημαντικότερα βήματα για την ανάπτυξη της Ψαλτικής Τέχνης.
Χάρη στην επινόηση της αναλυτικότερης σημειογραφίας, από
τον ίδιο τον Πέτρο Πελοποννήσιο, καταγράφεται «το νέον ύφος»,
δηλαδή το Σύντομο Ειρμολογικό και το Σύντομο–Νέο Στιχηραρικό
Γένος της μελοποιίας, σε σχέση με τη μέχρι τότε καταγεγραμμένη
ασματική πράξη. Έτσι συντείθενται Ειρμολόγιον, Αναστασιματάριον
και Δοξαστάριον, αυτοτελείς κώδικες, οι οποίοι αποτελούνται είτε
από συντμήσεις παλαιότερων μελών, είτε από καταγραφή της παράδοσης του ιη’ αιώνα, η οποία έκλινε συνεχώς προς το σύντομο.

18

Σπ. Αντωνίου, Το Ειρμολόγιον, σσ. 176-179.
Περί Πέτρου Πελοποννησίου βλ. Γρ. Θ. Στάθης, Πέτρος ο λαμπαδάριος ο από Λακεδαίμονος. Η
ζωή και το έργο του (+1778), Λακωνικαί Σπουδαί τ.7, Αθήναι 1983, σσ. 108-125. Πρβλ του αυτού,
Η σύγχυση των τριών Πέτρων (Μπερεκέτη, Πελοποννησίου, Βυζαντίου), Βυζαντινά τ. 3, Αθήναι
1971, σσ. 216-251.
20
Χρύσανθος, Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής, Τεργέστη 1832, σ. XL.
19
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Η επινόηση της αναλυτικότερης σημειογραφίας από τον Πέτρο
Πελοποννήσιο, η οποία χρονολογικά είναι η αμέσως προηγούμενη
από τη Νέα Μέθοδο των Τριών Διδασκάλων, συνέτεινε στη μεταλαμπάδευση των παλαιοτέρων μελών, αφού Πέτρος Πελοποννήσιος
και Πέτρος Βυζάντιος μετέγραψαν ένα τεράστιο όγκο μελών στη
νεοσυσταθείσα τότε απλοϊκότερη σημειογραφία.
Παράλληλα με τις δράσεις του αυτές, ο Πέτρος Πελοποννήσιος
μας παρέδωσε κομψοτεχνήματα μελοποιΐας από το προσωπικό του
έργο και εδώ αναφέρουμε ενδεικτικά σειρές χερουβικών και
κοινωνικών, δοξολογίες, πολυελαίους, κρατήματα. Ο μέγας αυτός
ευεργέτης της Ψαλτικής Τέχνης πεθαίνει νωρίς, γύρω στα σαράντα
του χρόνια, κατά τον μεγάλο λοιμό που έπληξε τη Βασιλεύουσα κατά
τα έτη 1777–1778.
γ. Πέτρος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος 21
Ένας από τους πιο έμπιστους μαθητές του Πέτρου Πελοποννησίου αλλά και άξιος συνεχιστής του έργου του, ο Πέτρος Βυζάντιος
διετέλεσε Δομέστικος (1771-1789), Λαμπαδάριος (1789-1800) και,
τέλος, Πρωτοψάλτης (1800-1805) της MΤΧΕ22. H μακρόχρονη
ψαλτική του δράση συνυπάρχει με τη διδακτική και κυρίως με τη
λαμπρή επίδοση στον χώρο της μελοποιΐας και στις εξηγήσεις των
παλαιών μελών. Kαταρχήν, στον τομέα της σύνθεσης συμπλήρωσε
τους δύο γνωστούς αυτοτελείς κώδικες του Πέτρου Πελοποννησίου,
το Aναστασιματάριο, μελοποιώντας τα Κεκραγάρια με την παρεπόμενη Στιχολογία που έλειπαν, και το Eιρμολόγιο των Kαταβασιών,
προσθέτοντας Ειρμούς κανόνων διαφόρων εορτών. O ίδιος επίσης
τόνισε εξυπαρχής ένα Σύντομο Aναστασιματάριο και το κυριότερο,
για πρώτη φορά, το Σύντομο Eιρμολόγιο (πρώτη δημοσίευση,
Kων/πολη 1825). Έχει μελοποιήσει ακόμη και πολλά μέλη της
Παπαδικής, όπως Κοινωνικά των Kυριακών (τρεις στάσεις) και
ορισμένα του Ενιαυτού, οκτώ Χερουβικά κατ' ήχον, Δοξολογίες, δύο
Θεοτοκία, οκτώ Τιμιωτέρες κατ' ήχον, τον νεκρώσιμο Άμωμο, και
μερικά άλλα. Oι συνθέσεις του διακρίνονται για το απλό και απέριττο, ενώ ο ίδιος έψαλλε "εις το εύτακτον μάλλον αφορών και εις το
εύρυθμον της ψαλμωδίας", όπως σημειώνει o Xρύσανθος23.
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Περί Πέτρου Βυζαντίου βλ. Γ. Ι. Παπαδόπουλος, Ιστορική επισκόπησις, σσ. 167-168, και Γρ. Θ
Στάθης, Η σύγχυση των τριών Πέτρων (Μπερεκέτη, Πελοποννησίου, Βυζαντίου), Βυζαντινά τ. 3,
Αθήναι 1971, σσ. 216-251.
22
Σπ. Αντωνίου, Το Ειρμολόγιον, σελ. 211.
23
Χρύσανθος, Θεωρητικόν, σελ. LIII.
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H επίδοσή του υπήρξε μεγάλη επίσης στις εξηγήσεις και στην
αντιγραφή των χειρογράφων. Στο ζήτημα των εξηγήσεων ακολούθησε το αναλυτικό γραφικό σύστημα του Πέτρου Πελοποννησίου, το
οποίο απλοποίησε ακόμη περισσότερο, και σ' αυτό εξήγησε πολλά
από τα παλαιά και νεώτερα μέλη. Aυτόγραφά του, σώζονται πάρα
πολλά, χρονολογημένα συνήθως (μεταξύ των ετών 1773-1806) και
άλλα αχρόνιστα. Έχει αντιγράψει, σε πολλαπλά ως επί το πλείστον
αντίτυπα, όλα τα έργα του Πέτρου Πελοποννησίου (το Eιρμολόγιο,
το Δοξαστάριο και το Aναστασιματάριο), το δικό του Σύντομο
Eιρμολόγιο, το Δοξαστάριο του Iακώβου Πρωτοψάλτου, όπως επίσης
και πολυάριθμες Aνθολογίες της Nέας Παπαδικής. Mε την ψαλτική
και διδακτική του δράση, το συνθετικό, εξηγητικό και αντιγραφικό
του έργο, ο Πέτρος ο Bυζάντιος παραμένει ένας από τους σημαντικότερους μουσικούς στη δεύτερη μεγάλη περίοδο ακμής (17701820) του νεώτερου εκκλησιαστικού μέλους.
δ. Πέτρος Μπερεκέτης24
Από τους πιο διαπρεπείς μουσικούς εκπροσώπους της Ψαλτικής Τέχνης, κατά τη μετά την Άλωση της Πόλης περίοδο. Ο Πέτρος
Μπερεκέτης έζησε και άκμασε περί τα μέσα του ιη’ αιώνα.
Μαθήτευσε αρχικά στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια στο
Άγιο Όρος με διδάσκαλο το μοναχό Δαμιανό Βατοπαιδινό. Διετέλεσε
Πρωτοψάλτης για αρκετά χρόνια στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου
στα Υψωμαθειά της Κωνσταντινούπολης.
Το μελοποιητικό του έργο πολυδιάστατο, αφού μας παρεδώθησαν τα «Άπαντα Πέτρου του Μπερεκέτου», τα οποία
περιλαμβάνουν πολυελαίους, δοξολογίες, έντεχνα ασματικά, πασαπνοάρια, κοινωνικά, χερουβικά, καλοφωνικούς ειρμούς καθώς και το
διάσημο αριστούργημα «Δίχορον οκτάηχον Θεοτόκε Παρθένε».
Ολόκληρο το μελοποιητικό του έργο εξηγήθηκε από τους Γρηγόριο
Πρωτοψάλτη και Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα, όμως παρέμεινε για
αρκετά χρόνια ανέκδοτο, εκτός από σποραδικές καταχωρήσεις σε
διάφορες τυπογραφημένες ανθολογίες κατά τον ιθ’ αιώνα, μέχρι
πρόσφατα που ο Χαράλαμπος Καρατσάνης τα έχει συμπεριλάβει
στους Β’ και Γ’ τόμους της σειράς «Βυζαντινή Ποταμηίς».
Οι Καλοφωνικοί Ειρμοί του Πέτρου Μπερεκέτη, αλλά και
άλλων μελοποιών, βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαζί με ανθολογημένα κρατήματα στο «Καλοφωνικόν Ειρμολόγιον», το οποίο εξή24

Περί Πέτρου Μπερεκέτου βλ. Γρ. Θ Στάθης, Η σύγχυση των τριών Πέτρων (Μπερεκέτη,
Πελοποννησίου, Βυζαντίου), Βυζαντινά τ. 3, Αθήναι 1971, σσ. 216-251.
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γησε και συγκρότησε ο Γρηγόριος Πρωτοψάλτης, στα 1816, και εξέδωσε στην Κωνσταντινούπολη το 1835.
ε. Ιάκωβος Ναυπλιώτης25
Ο Ιάκωβος Ναυπλιώτης γεννήθηκε το 1864 στη Νάξο, αλλά
πολύ σύντομα εγκαταστάθηκε οικογενειακώς στην Κωνσταντινούπολη, όπου και φοίτησε στη Μεγάλη του Γένους Σχολή. Κατά το
1874 προσλήφθηκε ως Α' Κανονάρχης στον Πατριαρχικό ναό, όπου
και κατέλαβε, στη συνέχεια, όλα τα ψαλτικά αξιώματα: Α'
Δομέστικος (1882-1888), Β' Δομέστικος (1888-1905), Άρχων
Λαμπαδάριος (1905-1911) και, τέλος, Άρχων Πρωτοψάλτης της
ΜΤΧΕ (1911-1939). Παράλληλα, δίδαξε ως καθηγητής την εκκλησιαστική μουσική στη Μεγάλη του Γένους Σχολή, στο Ζάππειο
Παρθεναγωγείο, στη Μαράσλειο και στη Θεολογική Σχολή Χάλκης
έως το 1928. Στο όνομά του, ως εκκλησιαστικός μελοποιός, σώζονται ελάχιστα μέλη. Υπήρξε ο εκδότης της γνωστής "Φόρμιγγος"
(Κωνσταντινούπολη 1894), και του Δοξασταρίου του Πέτρου
Πελοποννησίου (Κωνσταντινούπολη 1899, με συνεκδότη τον Κ.
Κλάββα) κατά την εξήγηση του Γεωργίου Βιολάκη.
O Ναυπλιώτης ψάλλει σε δίσκους 78 στροφών διάφορα
εκκλησιαστικά μαθήματα (ηχογραφήσεις 1914-1926 του Μουσικού
Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως "Oρφεύς", επανέκδοση ορισμένων
σε ψηφιακό δίσκο το 1999 από τον Παγκρήτιο Σύλλογο Φίλων
Βυζαντινής Μουσικής "O Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης" σε κακή
επεξεργασία και με ισχυρή τονική αλλοίωση, και σήμερα σε πλήρη
σειρά 5 ψηφιακών δίσκων, Κων/πολη 2008). Ωστόσο, η μεγάλη
φήμη του Ιακώβου προέρχεται από το ψαλτικό του ύφος και ήθος.
Εκκλησιαστικός και ηγεμονικός (κατά τις παλαιότερες μαρτυρίες), με
ανάλογο φωνητικό τάλαντο, εξέφραζε καίρια την ηγεμονική Φαναριωτική και Πατριαρχική μουσική παράδοση, με καθολική αποδοχή
και απήχηση.

25

Περί Ιακώβου Ναυπλιώτου βλ. Σεραφείμ Φαράσογλου, Οι ψάλτες του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, Αθήναι 1996, σσ. 18-33. Και του ιδίου "Ιάκωβος Ναυπλιώτης του Οικουμενικού
Πατριαρχείου 1864-1942", στὸ Χρ. Τσιούνης, Άρθρα και μελέτες για την Πατριαρχική Τάξη και
παράδοση, Αθήνα 2007, σσ. 261-291. Βλ. και Α.Τσαούσογλου, Οι ψάλτες του Οικουμενικού
Πατριαρχείου, σειρά α΄, Ιάκωβος Ναυπλιώτης, Αθήνα 1996. Και Α. Βουδούρης, Μουσικοκριτικά,
τόμ. 17, Έκδοσις Πρώτη, Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης Αθήναι 1998, σσ. 297-305.
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στ. Άγγελος Βουδούρης26
Ο Άγγελος Βουδούρης γεννήθηκε το 1891, στο χωριό Ταϋφίριο
της Θράκης. Το 1908 αρχίζει τη φοίτησή του στην Ιερά Θεολογική
Σχολή της Χάλκης, όπου είχε την ευκαιρία να γνωρίσει και να
μαθητεύσει κοντά σε μεγάλες ψαλτικές προσωπικότητες της εποχής,
όπως ο Γεώργιος Πρωγάκης και ο τότε Πρωτοψάλτης της ΜΤΧΕ,
Ιάκωβος Ναυπλιώτης. Κατά τη φοίτησή του στη Θεολογική Σχολή
εμβαθύνει στη θεωρητική, ιστορική και κριτική έρευνα της μουσικής,
ενώ το 1912 μεταβαίνει στο Άγιον Όρος για μελέτη υμνογραφικών
κειμένων και μουσικών κωδίκων, με συστατική επιστολή του τότε
Πατριάρχου Ιωακείμ Γ’.
Μετά την αποφοίτησή του από τη Σχολή το 1915, διετέλεσε
ψάλτης σε διάφορες ενορίες, πέριξ της Κωνσταντινούπολης, με
αποκορύφωμα το οφφίκιο του Α’ Δομεστίκου της ΜΤΧΕ το 1924, με
προτροπή του Ιακώβου Ναυπλιώτη, ο οποίος τον θεωρούσε μαθητή
του. Όταν η θέση του Ιακώβου Ναυπλιώτη κενώθηκε για ένα
διάστημα, λόγω της απέλασής του από την Τουρκική Κυβέρνηση
λόγω της Ελληνικής υπηκοότητάς του, ο Ά. Βουδούρης τον
αντικατέστησε από τη θέση του Α’ Δομεστίκου. Παραιτήθηκε των
καθηκόντων του, όταν κλήθηκε ο Τριαντάφυλλος Γεωργιάδης,
έξωθεν του Πατριαρχείου, για να αναλάβει προσωρινά την
Πρωτοψαλτία, διότι θεωρούσε, μεταξύ άλλων, πως ο Γεωργιάδης
δεν ήταν ικανός ώστε να αναλάβει το ύψιστο ψαλτικό αξίωμα.
Ακόμα και όταν επέστρεψε ο Ναυπλιώτης, αυτός αρνήθηκε να
αναλάβει ξανά. Έτσι αφιερώθηκε στο εκπαιδευτικό, ερευνητικό και
συγγραφικό του έργο.
Μόνο το συγγραφικό μουσικολογικό του έργο αριθμεί
δεκαοκτώ τόμους το οποίο εκδόθηκε από τα παιδιά του, σαράντα
χρόνια μετά το θάνατό του, και αποτυπώνει ουσιαστικά την
Πατριαρχική παράδοση και ερμηνεία του Ιακώβου Ναυπλιώτη.
2. Σημαντικότερες έντυπες μουσικές εκδόσεις:
α’. Πέτρου του Πελοποννησίου, Ειρμολόγιον των Καταβασιών, Κωνσταντινούπολις 1825, σ. 29.
β’. Πέτρου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου, Ειρμολόγιον Σύντομον, Κωνσταντινούπολις 1825, σ. 8.
γ’. Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, Καλοφωνικόν Ειρμολόγιον, Κωνσταντινούπολις 1835, σ. 23.

26

Σ. Φαράσογλου, «Ο Άγγελος Βουδούρης και το μουσικό του έργο», στό Χρ. Τσιούνης, σσ. 205218.
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δ’. Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ειρμολόγιον Καταβασιών του όλου ενιαυτού
αργόν τε και σύντομον, Κωνσταντινούπολις 1905, σσ. 22, 373.
ε’. Στυλιανού Χουρμουζίου, Εκκλησιαστική Σάλπιγξ, τ. Β’, Το Ειρμολόγιον,
Λευκωσία (Κύπρου) 1927, σ. 71.
στ’. Στυλιανού Χουρμουζίου, Εκκλησιαστική Σάλπιγξ, τ. Στ’, Το Πεντηκοστάριον, Λευκωσία (Κύπρου) 1927, σ. 7.
ζ’. Αβραάμ Ευθυμιάδη, Υμνολόγιον «Φωναίς Αισίαις», τ. Β’ Όρθρος,
Θεσσαλονίκη 1978, σσ. 262, 268.
η’. Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου, Επτάτομος Μουσική Κυψέλη, τ. Γ’
Πεντηκοστάριον, Θεσσαλονίκη 1983, σσ. 103, 107.
θ’. Αθανασίου Καραμάνη, Νέα Μουσική Συλλογή, τ. Α’ Όρθρος, Στ’
έκδοση, Θεσσαλονίκη 1983, σσ. 230-231.
ι’. Νίκου Παπασάββα, Καταβασίαι, Θ’ Ωδή, Τιμιωτέρα, Λεμεσός 1989, σσ.
163-164, 217.
ια’. Γαβριήλ Κουντιάδου Ιερομονάχου, Μουσικόν Πεντηκοστάριον, Ι. Μ.
Σερρών και Νιγρίτης, Σέρρες 1991, σσ. 16, 143.
ιβ’. Χαριλάου Α. Ταλιαδώρου, Νέο Ειρμολόγιο Καταβασιών, Θεσσαλονίκη 1994, σσ. 95-96, 215.
ιγ’. Αδελφότης Θεολόγων «Η Ζωή», Μουσικός Πανδέκτης, τ. Γ Ειρμολόγιον, Ζ’ έκδοση, Αθήναι 1997, σ. 221.
ιδ’. Αγγέλου Βουδούρη, Ειρμολόγιον των Καταβασιών των Εορτών του
Ενιαυτού καθώς αύται ασματωδούνται εν τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία εν
Κωνσταντινουπόλει 1925, Έκδοσις Πρώτη, Ευρωπαϊκό Κέντρο Τέχνης Αθήναι
1997, σσ. 117-118.
ιε’. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη πρωτοπρεσβυτέρου, Μουσικόν Πεντηκοστάριον, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2005, σσ. 7-8.
ιστ’. Σολωμού Χατζησολωμού, Βυζαντινή Αγία και Μεγάλη Εβδομάς,
Κέντρο Μελετών Ι. Μ. Κύκκου, Λευκωσία-Κύπρος 2006, σ. 450.

19

Κεφάλαιο Γ’
Ανάλυση του ειρμού
Εισαγωγικό σχόλιο
Υπάρχει μεγάλος αριθμός χειρογράφων αυτοτελών κωδίκων
από διάφορους μελουργούς στη μακραίωνη ιστορία της Ψαλτικής
Τέχνης, για τον ειρμό "Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν". Στην εργασία μας
παραθέτουμε τις εκδοχές του μέλους του ειρμού τεσσάρων
αντιπροσωπευτικών μελοποιών της Μεταβυζαντινής περιόδου, οι
οποίοι, μεταξύ άλλων, ασχολήθηκαν και με τη μελουργία ειρμών. Ο
Μπαλάσιος Ιερεύς, ο Πέτρος Μπερεκέτης, ο Πέτρος Πελοποννήσιος
και ο Πέτρος Βυζάντιος θεωρούνται σημαντικότατοι δημιουργοί του
νεώτερου εκκλησιαστικού μέλους.
Τέλος, παραθέτουμε και μια τελευταία εκδοχή της νεώτατης
πρόσφατης ιστορίας, όπως αυτή έχει καταγραφεί από τον πολυγραφότατο Άγγελο Βουδούρη, ο οποίος μας παρέδωσε, με τα
μουσικά χειρόγραφά του, την Πατριαρχική παράδοση, κατά την
εκτέλεση του Πρωτοψάλτου της ΜΤΧΕ Ιακώβου Ναυπλιώτου στις
αρχές του κ’ αιώνα.
Η παρούσα μελέτη ασχολείται κυρίως με τη μελική εξέλιξη και
ανάλυση του συγκεκριμένου ειρμού όσον αφορά στο αργό και
σύντομο ειρμολογικό γένος μελοποιΐας. Το είδος του καλοφωνικού
είρμου, αποτελεί ένα ξεχωριστό είδος, λόγω της περίτεχνης
τεχνοτροπίας του μέλους του. Για το λόγο αυτό ο σχετικός
καλοφωνικός ειρμός, ποίημα Πέτρου του Μπερεκέτου, δεν
αναλύεται στην παρούσα εργασία, παρατίθεται μόνο ως μία
σημαντικότατη εκδοχή μέλους της ιστορίας της Ψαλτικής Τέχνης.
1. Οι μελωδικές εκδοχές27
α. Σύντομο Ειρμολογικό Γένος Μελοποιΐας
Πέτρου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου
χφ Βατοπαιδίου 1378, φ. 4r.
Πέτρου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου, Ειρμολόγιον Σύντομον,
Κωνσταντινούπολις 1825, σελ. 8.
27

Βλ. αυτόθι Παράρτημα για σχετικά αποσπάσματα από χφ και έντυπες εκδόσεις σελ. 44-48.
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β. Αργό Ειρμολογικό Γένος Μελοποιΐας
i. Μπαλασίου Ιερέως
Χφ Λαύρας 582-Ε120, φ13r.
Χειρόγραφη εξήγηση του χφ από τον Ιωάννη Αρβανίτη.
ii. Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου
χφ Κουτλουμουσίου 422 φ. 14v-14r.
Ειρμολόγιον των Καταβασιών Πέτρου του Πελοποννησίου,
Κωνσταντινούπολις 1825, σελ. 29.
iii. Αγγέλου Βουδούρη (Ιάκωβος Ναυπλιώτης)
Ειρμολόγιον των Καταβασιών των Εορτών του Ενιαυτού καθώς
αύται ασματωδούνται εν τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, εν
Κωνσταντινουπόλει 1925, Έκδοσις Πρώτη, Ευρωπαϊκό Κέντρο
Τέχνης, Αθήναι 1997, σσ. 117-118.
γ. Καλοφωνία
Πέτρου Μπερεκέτου
Καλοφωνικόν Ειρμολόγιον, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου,
Κωνσταντινούπολις 1835, σελ. 23-24.
2. Μετρική ανάλυση
Ο εξεταζόμενος ειρμός χωρίζεται σε πέντε στίχους. Για την
ανάλυσή του, με φιλολογικά και μουσικολογικά κριτήρια, το χωρίζουμε σε κώλα (ενότητες). Στην προκειμένη περίπτωση κάθε στίχος
ισοδυναμεί με ένα κώλον. Ειδικότερα, το β’ κώλον υποδιαιρείται σε
δύο κόμματα προς διευκόλυνση της ανάλυσης. Παρακάτω φαίνεται
η μετρική κατάρτιση του ειρμού ανά κώλον, μέσω του αριθμού των
συλλαβών του εκάστοτε κώλου.
Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν,
οὐκ ἐκ πέτρας ἀγόνου τερατουργούμενον,
ἀλλ' ἀφθαρσίας πηγήν,
ἐκ τάφου ὀμβρήσαντος Χριστοῦ,
ἐν ᾧ στερεούμεθα.
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3. Τροπική και αναδρομική ανάλυση 28
Στην τροπική ανάλυση καθορίζεται ο ήχος του ειρμού, το
σύστημα στο οποίο κινείται το μέλος και εξετάζονται οι διάφορες
μελικές μετατοπίσεις που προκείπτουν μέσα από τις συνεργασίες
των ήχων. Άμεσα συνδεδεμένο με αυτά είναι και το θέμα των
καταλήξεων (ατελών, εντελών, τελικών).
Ο ήχος, αφ’ ενός επηρεάζει τη δομή του εκάστοτε μέλους,
δεδομένου ότι όμοιες σημειογραφημένες θέσεις της μελοποιΐας
εξάγουν διαφορετικό άκουσμα κατά τον ήχο και την βαθμίδα, όπου
βρίσκονται, αφ’ ετέρου αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό το ήθος της
μελωδίας με την οποία επενδύεται ένας ειρμός. Για παράδειγμα, δεν
είναι τυχαίο ότι ο Κανόνας της Κυριακής του Πάσχα «Αναστάσεως
ημέρα» είναι τονισμένος στον «πρωτεία νίκης πανταχού έχοντα»
Πρώτον ήχο ή ότι μεταπίπτουν από το διατονικό στο χρωματικό
γένος, με τις κατάλληλες φθορές, λέξεις όπως θάνατος, λύπη,
αμαρτία29. Όπως αναφέραμε, ο ειρμός "Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν",
και κατ’ επέκτασιν ολόκληρος ο Κανόνας της Κυριακής της Αναστάσεως, είναι μελουργημένος σε ήχο έσω α’. Στη συνέχεια παρατίθενται θεωρητικά στοιχεία του Πρώτου ήχου και ακολουθεί η
κύρια τροπική ανάλυση του ειρμού μέσω των εξεταζομένων παραδειγμάτων.
Όσον αφορά στην αναδρομική ανάλυση, σε πρώτο επίπεδο,
γίνεται στα πλαίσια του αργού ειρμολογικού είδους μελοποιΐας
όπου παρατίθενται οι μελωδικές εκδοχές με χρονολογική σειρά από
το Μπαλάσιο Ιερέα μέχρι και την καταγραφή του Αγγέλου Βουδούρη. Σε δεύτερο επίπεδο γίνεται η ανάλυση από το αργό μέλος του
Πέτρου Πελοποννησίου στο σύντομο μέλος του Πέτρου Βυζαντίου
κατά την οποία διαπιστώνεται με ποιο τρόπο πραγματοποιήθηκε η
μελική σύντμηση του ειρμού από τον Πέτρο Βυζάντιο. 30
α. Ο πρώτος ήχος κατά το Μέγα Θεωρητικό του 1832 του
Χρυσάνθου του εκ Μαδύτων31
Πρώτος ήχος ονομάζεται ο ήχος ο οποίος απηχείται με το
Ανανες και στην περίπτωση που δεν εκφέρεται ολόκληρη η λέξη, το
απηχούμενο Νες δείχνει ανάβαση μείζονα τόνου και ποιότητα του

28

Περί αναδρομικού παραλληλισμού βλ. Κωνσταντίνου Α. Ψάχου, Η παρασημαντική της
βυζαντινής μουσικής, Αθήναι 1917, σσ. 236-247.
29
Σπ. Αντωνίου, Το Ειρμολόγιον, σελ. 260.
30
βλ. σχ. πίνακες σελ. 28-39.
31
Χρυσάνθου, Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής, Τεργέστη 1832, σσ. 142-146.
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Ανανες. Τα στιχηραρικά μέλη έχουν βάση τον Κε, ενώ τα παπαδικά
το φθόγγο Πα.
Ονομάστηκε Πρώτος ήχος, διότι το απήχημά του συνιστάται
από μείζονα τόνο, ο οποίος θεωρείται πως βρέθηκε πρώτος. Μεταχειρίζεται κυρίως τη διατονική κλίμακα κατά τον Τροχό ως εξής:
νη

πα

βου γα

δι

κε

ζω

νη

Πα

η οποία αποτελείται από δύο όμοια τετράχορδα, δηλαδή το διάστημα πα-βου είναι ίσο με το διάστημα κε-ζω, το βου-γα ίσο με το ζωνη και το γα-δι είναι ίσο με το διάστημα νη-Πα. Ο φθόγγος νη
λειτουργεί ως προσλαμβανόμενος φθόγγος στην αρχή της κλίμακας
και συμβάλλει στη συμπλήρωση του πενταχόρδου, νη πα βου γα δι,
ούτως ώστε το διάστημα νη-πα να είναι ίσο με το διάστημα δι-κε,
αφού ο φθόγγος δι θεωρείται προσλαμβανόμενος φθόγγος του
πενταχόρδου δι κε ζω νη Πα. Σε περίπτωση περαιτέρω ανάβασης του
μέλους ο φθόγγος Πα χρησιμεύει αναλόγως ως προσλαμβανόμενος
για τη δημιουργία ομοίου τετραχόρδου επί το οξύ. Με τον ίδιο
τρόπο γίνεται και η συμπλήρωση τετραχόρδου στην περίπτωση
περαιτέρω κατάβασης του μέλους.
Έχει ως δεσπόζοντες φθόγγους τους πα, γα ή κε, νη στα
αργοσύνθετα μέλη και τους πα, δι στα γοργοσύνθετα. Το σημείο
φθοράς του ήχου είναι
και τίθεται επί του φθόγγου κε. Όταν
όμως η συγκεκριμένη φθορά τίθεται σε άλλο φθόγγο τότε εκείνος
νοείται ως κε δίδοντας την ποιότητα του Ανανες.
Οι ατελείς καταλήξεις του ήχου γίνονται στους φθόγγους γα
και δι, οι εντελείς στους πα και κε, ενώ οι τελικές στο φθόγγο πα. Σε
κάθε κατάληξη τίθεται και η ανάλογη μαρτυρία.
Ο Πρώτος ήχος θεμελιώνεται με ένα φώνημα κατά μείζονα
τόνο επί το οξύ, ενώ από τους ήχους πλάγιο του πρώτου και πλάγιο
του δευτέρου κατά τετραφωνία επί το οξύ ή και από το ίδιο τονικό
ύψος. Από τους ήχους τρίτο και βαρύ βρίσκεται κατά διτονία επί το
οξύ. Από τον ήχο λέγετο θεμελιώνεται κατά τριτονία επί το οξύ και
κατ’ ελάσσονα τόνο επί το βαρύ ενώ από τον πλάγιο του τετάρτου
ήχο κατά μείζονα τόνο ή κατά πεντατονίαν επί το οξύ.
Το ήθος του Πρώτου ήχου χαρακτηρίζεται σεμνό και εμβριθές
ή μεγαλοπρεπές και αξιωματικό.
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β. Ήχος Έσω α’ ειρμολογικός-Βασικά θεωρητικά στοιχεία32
Το απήχημα του ήχου:
Ο ειρμολογικός Πρώτος ήχος ανήκει στο διατονικό γένος και
θεμελιώνεται στον Ανανες (Πα) και κινείται κυρίως κατά συνημμένες
τριφωνίες (Πα-Δι, Δι-Νη΄), αναδεικνύοντας ως δεσπόζοντες
φθόγγους την βάση και την τριφωνία του. Ως εκ τούτου κατά την
ψαύση της τριφωνίας ο φθόγγος Γα έλκεται προς την τριφωνία. Η
γενική έκτασή του είναι κυρίως Νη-Νη’.
Στο Αργό και Καλοφωνικό Ειρμολόγιο μπορεί να φτάσει και
ψηλότερα μέχρι τον Βου’, υπό την έννοιαν ότι στην περίπτωση αυτή
το μέλος κινείται κατά δύο συνημμένες τετραφωνίες. Οι εντελείς και
τελικές καταλήξεις του ήχου αυτού γίνονται στον Πα, ενώ στον Δι οι
ατελείς.
γ. Τροπική και αναδρομική ανάλυση ανά κώλον
Μέθοδος αναλύσεως. Μεταγραμματισμός, σχηματική μεταγραφή
Μεταγραμματισμός

33

Η μεταφορά μιας μουσικής σύνθεσης από ένα γραφικό
σύστημα σε ένα άλλο34. Στην προκειμένη περίπτωση από Μεσοβυζαντινή Εξηγητική Σημειογραφία σε Δυτικοευρωπαϊκή Σημειογραφία,
δηλαδή στο πεντάγραμμο.
Μεταγραμματίζονται στο πεντάγραμμο μόνο τα ύψη, που
είναι καταγεγραμμένα με το ίσον και τα έμφωνα σημάδια της
πρότυπης γραφής, τα οποία μεταφέρονται με μαυρισμένες νότες
χωρίς ουρές ( ).
Οι λεγόμενες μεγάλες αργίες-διπλή (
), διπλή απόστροφος
ή σύνδεσμοι (
), μεταγραμματίζονται συμβατικά ως νότες χωρίς
γέμισμα ( ).
Το μικρόν κλάσμα ή τζάκισμα ( ) αποδίδεται με μικρό
οριζόντιο επίσημα πάνω σε μαυρισμένη νότα, έχοντας σύμφωνα με
την Παπαδική, μισή αργία ( ).

32

Βλ. Μουσική Επιτροπή του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν έτει 1883, Στοιχειώδεις διδασκαλία
της Εκκλησιαστικής Μουσικής εκπονηθείσα επί τη βάσει του ψαλτηρίου, Κωνσταντινούπολη
1888, σσ. 49-51. Βλ και Μάριος Δ. Μαυρουδής, Οι μουσικοί τρόποι στην Ανατολική Μεσόγειο,
Αθήνα 1999, σσ. 112-116.
33
Περισσότερα περί αναλύσεως βλ. Μαρία Αλεξάνδρου, Εξηγήσεις και μεταγραφές της
βυζαντινής μουσικής. Σύντομη εισαγωγή στον προβληματισμό τους, Θεσσαλονίκη 2010
34
ό. π., σ. 24
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Η απόστροφος (σώμα) που προηγείται του ελαφρού (πνεύμα)
(
) αποδίδεται συμβατικά με μικρή περασματική νότα μέσα σε
παρένθεση , που ουσιαστικά πρόκειται για πρόγονο του συνεχούς
ελαφρού της Νέας Μεθόδου.
Κυρίως κατά τη μεταβυζαντινή εποχή παρατηρείται η χρήση
ενός μικρού ίσου ( ), όταν υπάρχει συλλαβή με διπλό ή τριπλό
σύμφωνο στο κείμενο. Αυτό το σημάδι μεταγραμματίζεται ως
35
appoggiatura μέσα σε παρένθεση (
) .
Σχηματική μεταγραφή

Ταυτόχρονα γίνεται και η σχηματική μεταγραφή, από την
αναλυτική νεοβυζαντινή σημειογραφία στο πεντάγραμμο (Νέα
Μέθοδος), κατά την οποία μεταγράφονται μόνο η βασική μορφή της
μελωδίας ανά συλλαβή, χωρίς τα επιμέρους ποικίλματα που μπορεί
να προκύπτουν, δηλαδή τα τονικά ύψη και οι διάρκειες, όπως αυτά
προκύπτουν από τους χαρακτήρες ποσότητας και χαρακτήρες
χρόνου της Νέας Παρασημαντικής.
Λοιπές διευκρινίσεις

Στον μεταγραμματισμό και στη σχηματική μεταγραφή χρησιμοποιείται το πεντάγραμμο με κλειδί του Sol. Δεν χρησιμοποιούνται
αλλοιώσεις εντός του μουσικού κειμένου ή οπλισμός στην αρχή,
διότι η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στα τονικά ύψη και διάρκειες των εξεταζομένων εκδοχών και όχι στην ακριβή διαστηματική
παράθεση ή ταύτιση της βυζαντινής εκκλησιαστικής οκταηχίας σε
σχέση με την ευρωπαϊκή μουσική πράξη και θεωρία.
Ακολουθούν η ανάλυση των μελών ανά κώλον και οι σχετικοί
πίνακες μεταγραμματισμού και σχηματικής μεταγραφής με
αναδρομική σειρά.

35

Μ. Αλεξάνδρου, Εξηγήσεις, σ. 79
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i. Αργό ειρμολογικό γένος μελοποιΐας
(Μπαλάσιος Ιερεύς, Πέτρος Πελοποννήσιος, Άγγελος Βουδούρης)

Κώλον α’: Η μελωδική γραμμή του Μπαλασίου αρχίζει από τη
βάση του ήχου και κινείται βηματικά προς την τριφωνία του (Άγια)
όπου και γίνεται η πρώτη ατελής κατάληξη του μέλους. Ο Πέτρος
Πελοποννήσιος αρχίζει έξι φωνές πάνω από τη βάση, ουσιαστικά
στην τετραφωνία μετατρέποντας τους φθόγγους Νη και Ζω ως
ποικιλματικούς, δείχνοντας από την αρχή τη διάθεση της μελωδικής
φράσης προς την τριφωνία, όπως και ο Άγγελος Βουδούρης, ο
οποίος αρχίζει από την τριφωνία.
Κώλον β’, κόμμα α’: Ο Μπαλάσιος κινείται καθαρά προς την
τριφωνία του ήχου με ανοδική κίνηση από τον Ανανες στον Άγια με
διάθεση της μελωδίας να κινηθεί καθαρά μέσα στη δεύτερη
τριφωνία του ήχου σε όλο το κώλον. Ο Πέτρος ακολουθεί την
τακτική της ατελούς κατάληξης στον Άγια αγγίζοντάς τον χωρίς να
κινείται σε αυτόν. Την ίδια ακριβώς μελωδική φράση χρησιμοποιεί
και ο Βουδούρης.
Κώλον β’, κόμμα β’: Για να ολοκληρωθεί το δεύτερον κώλον
με μια ατελή κατάληξη στον Άγια, ο Μπαλάσιος συνεχίζει την
ανοδική κίνηση μέχρι και την αντιφωνία του ήχου κατεβαίνοντας
βηματικά προς την τριφωνία. Ο Πέτρος Πελοποννήσιος ξεκινώντας
από την τριφωνία ακολουθεί βηματική ανοδική πορεία αγγίζοντας
την αντιφωνία του ήχου καταλήγοντας με ατελή κατάληξη στον Άγια.
Ο Βουδούρης χρησιμοποιεί την ίδια φράση με περισσότερα
ποικίλματα. Ουσιαστικά σε ολόκληρο το Κώλον β’ η βασική διαφορά
μεταξύ της μελωδικής γραμμής του Μπαλασίου Ιερέως από τη μια
και Πέτρου Πελοποννησίου και Αγγέλου Βουδούρη από την άλλη
είναι πως ο δε Μπαλάσιος κινείται καθαρά μέσα στη δεύτερη
τριφωνία του ήχου ενώ οι μεν Πέτρος και Βουδούρης απλά την
αγγίζουν με μια μικρή κορύφωση της μελωδίας προς τα πάνω χωρίς
να επιμένουν.
Κώλον γ’: Το μέλος επιστρέφει στην πρώτη τριφωνία με μια
ατελή κατάληξη στον Άγια, αφού προηγηθεί μικρή περιστροφή του
γύρω από αυτόν. Αυτό συμβαίνει και στις τρεις εκδοχές με τη
διαφορά ότι ο Μπαλάσιος επιλέγει να αρχίσει από τη διφωνία του
ήχου (Γα), ενώ οι άλλοι μελοποιοί από την τριφωνία του.
Κώλον δ’: Η μελωδική γραμμή του Μπαλασίου αρχίζει στη
βάση του ήχου (Άνανες) ακολουθώντας μια ανοδική κίνηση εντός
της πρώτης τριφωνίας καταλήγοντας ατελώς στον Άγια. Οι μελωδική
κίνηση του Πέτρου αρχίζει από τον Άγια πραγματοποιώντας
υπερβατή ανοδική κίνηση προς το ψηλότερο άκρο της τριφωνίας Δι26

Νη, ενώ καταλήγει στον Άγια ατελώς μετά από μικρή περιστροφή σε
αυτόν. Ο Βουδούρης ακολουθεί την ίδια τακτική χρησιμοποιώντας
περισσότερα επιμέρους ποικίλματα.
Κώλον ε’: Η τελική κατάληξη του μέλους. Μπαλάσιος Ιερέας,
Πέτρος Πελοποννήσιος και Άγγελος Βουδούρης χρησιμοποιούν την
ίδια μελωδική γραμμή, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί και ως η
κλασική τελική κατάληξη στον Άνανες του Έσω α’ ήχου του αργού
ειρμολογικού είδους μελοποιΐας.
ii. Αργό και σύντομο ειρμολογικό γένος μελοποιΐας
(Πέτρος Πελοποννήσιος, Πέτρος Βυζάντιος)

Κώλον α’: Η συντετμημένη μελωδική γραμμή του Πέτρου
Βυζαντίου ακολουθεί την ίδια δομή, όσον αφορά στους δομικούς
φθόγγους και την κατάληξη, με αυτήν του Πέτρου Πελοποννησίου.
Διαιρεί τους χρόνους ανά συλλαβή εκτός από την τελευταία, κατά
την οποία γίνεται η ατελής κατάληξη στον Δι. Η συγκεκριμένη
πρακτική συντόμευσης του μέλους ακολουθείται σε όλο το μέλος
του ειρμού του Πέτρου Βυζαντίου αλλά και σε ολόκληρο το Σύντομο
Ειρμολόγιο.
Κώλον β’: Ο Βυζάντιος στη συλλαβή –νου δείχνει τη διφωνία
(Γα) ως προετοιμασία για εντελή κατάληξη στη βάση του ήχου, σε
αντίθεση με τον Πελοποννήσιο ο οποίος επιμένει σε ατελείς
καταλήξεις στον Άγια (Δι).
Κώλον γ’: Η μελωδική φράση κινείται προς την τριφωνία του
ήχου, καταλήγοντας σε αυτήν και στις δύο περιπτώσεις.
Κώλον δ’: Ο Πέτρος Βυζάντιος διατηρεί τη βασική δομή της
μελωδίας του Πέτρου Πελοποννησίου ακολουθώντας την κίνηση
εντός της δεύτερης τριφωνίας καταλήγοντας στον Άγια.
Κώλον ε’: Η τελική κατάληξη του μέλους στη βάση του ήχου
(Πα), με τον Πέτρο Βυζάντιο να απλοποιεί τελείως την τελική
κατάληξη του Πέτρου Πελοποννησίου στο αργό ειρμολογικό γένος,
κυρίως με την πρακτική της διαίρεσης του χρόνου ανά συλλάβη και
ως εκ τούτου απλοποίησης της μελικής θέσης.
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Συμπεράσματα
Το ειρμολογικό γένος μελοποιΐας είναι άμεσα συνδεδεμένο με
το υμνογραφικό είδος του Κανόνα και καθιερώθηκε από τον η’
αιώνα και εξής. Ο Αγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, σημαντικότατος
υμνογράφος της Ψαλτικής Τέχνης, συνέβαλε τα μέγιστα στην
εδραίωση του Κανόνα μέσα στην ορθόδοξη χριστιανική λατρεία και
στη δημιουργία, ουσιαστικά, του ειρμολογικού μέλους. Ανάμεσα στα
πολυπληθή μελωδήματα του Δαμασκηνού βρίσκεται ο Κανόνας της
Κυριακής της Αναστάσεως σε ήχο α’. Ο ειρμός της γ’ ωδής του
συγκεκριμένου κανόνα, «Δεῦτε πόμα πίωμεν καινόν», επελέγη για
περαιτέρω ανάλυση λόγω των μελικών εκδοχών του και στα τρία
είδη του ειρμολογικού γένους μελοποιΐας (σύντομο, αργό,
καλοφωνικό).
Οι μελικές εκδοχές των Μπαλασίου Ιερέως, Πέτρου Πελοποννησίου, Πέτρου Βυζαντίου και Αγγέλου Βουδούρη ήταν αυτές που
μας απασχόλησαν περισσότερο.
Μέσω της τροπικής και αναδρομικής ανάλυσης ανά κώλον
των μελικών εκδοχών, που ανήκουν στο αργό ειρμολογικό είδος,
εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο Μπαλάσιος Ιερεύς, ο Πέτρος
Πελοποννήσιος και ο Άγγελος Βουδούρης, μέσω των μελωδικών
καταγραφών τους, αντιπροσωπεύουν την ψαλτική παράδοση της
εποχής τους. Ο Μπαλάσιος χρησιμοποιεί λιτές και βηματικές, ως επι
το πλείστον, μελωδικές φράσεις, όπου φαίνεται ξεκάθαρα η έκταση
του ήχου και η κίνηση ανάμεσα στις δύο τριφωνίες του. Ο Πέτρος
Πελοποννήσιος, ακολουθεί τη βάση της μελωδίας του Μπαλασίου,
διαφοροποιώντας μερικές φράσεις όπως για παράδειγμα στο κώλον
α’ και β’. Τέλος ο Άγγελος Βουδούρης καταγράφει μία πιο
διανθισμένη εκδοχή του μέλους Πέτρου Πελοποννησίου με έντονη
αναλελυμένη και ποικιλματική διάθεση, ακριβώς διότι καταγράφει
κυρίως την κίνηση της φωνής του Ιακώβου Ναυπλιώτου.
Ακολουθεί η σύγκριση των μελών Πέτρου Πελοποννησίου και
Πέτρου Βυζαντίου με σκοπό την κατανόηση της δημιουργίας και
καταγραφής του σύντομου ειρμολογικού μέλους. Ο Πέτρος
Βυζάντιος καταγράφει για πρώτη φορά το σύντομο ειρμολογικό
γένος μελοποιΐας. Μέσω της αναδρομικής ανάλυσης, γίνεται
αντιληπτή η μέθοδος διαίρεσης των χρόνων ανά συλλαβή, ούτως
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ώστε να επιτευχθεί η σύντμηση του μέλους. Ως εκ τούτου,
τροποποιείται η πορεία καθώς και οι καταλήξεις του μέλους, με
τρόπο ώστε η μελωδία να συνάδει με τη χρονική αγωγή και το
νόημα του ποιητικού κειμένου.
Ο καλοφωνικός ειρμός του Πέτρου Μπερεκέτου δεν
αναλύεται, παρά μόνο παρατίθεται ως μία μελική εκδοχή του
συγκεκριμένου ειρμού, λόγω του ότι το καλοφωνικό ειρμολογικό
μέλος αποτελεί ξεχωριστό είδος, με έντεχνο και περίτεχνο
χαρακτήρα, χωρίς να ακολουθεί τις κλασικές φόρμες του
ειρμολογίου.
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Conclusions
The heirmologic genus of composition is directly connected to
the hymnographical genre of the Kanonas and it has established from
the 8th century onwards. Saint Ioannis of Damascus, a very important
hymnographer of the Art of Chanting, contributed the most to the
consolidation of the Kanonas into the Orthodox Christian worship as
well as to the creation, in fact, of the heirmologic melody. “The
Resurrection Sunday’s Kanonas”, composed in the first mode, is
located in between the numerous Damascene’s compositions. The
heirmos of the third ode of this specific kanonas, “Δεῦτε πόμα
πίωμεν καινόν”, was chosen for a further analysis because of its
melodic versions towards the three genres of the heirmologic genus
(brief, slow and kalophonic).
We were mostly concerned with the melodic versions of
Balasios the priest, Petros Peloponnesios, Petros Byzantios and
Aggelos Voudouris.
Through the tropical and retrospective analysis per section of
the melodic versions, that belong to the slow heirmologic melody, it
can be derived that Balasios the priest, Petros Peloponnesios and
Aggelos Voudouris, via their melodic records, represent the chanting
tradition of their time. Balasios uses predominantly frugal and
stepwise melodic phrases where the melodic area of the mode and
the movement among its two triphonies can be clearly observed.
Petros Peloponnesios, despite its differentiations in some phrases,
such as the examples of the sections A’ and B’, follows the base of
Balasios’ melody. Ending, Aggelos Voudouris records one more
interspersed version of the Petros Peloponnesios’ melody, with a
vigorous analyzed and mood, just because he records mainly Iakovos
Nafpliotis’ vocal movement.
For the purpose of understanding the creation and recording
of the brief heirmologic melody, the comparison of Petros
Peloponnesios and Petros Vyzantios follows. Petros Vyzantios
records, for a very first time, the brief heirmologic melody. Through
the retrospective analysis, the method which allows the division of
the times per syllable is being perceivable, aiming to achieve the
abridgement of the melody. Therefore, the route as well as the
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melody’s endings, are being amended in a way where the melody will
be consisted with the tempo and the meaning of the poetic text.
The kalophonic heirmos of Petros Bereketis is only given as a
melodic version of the specific heirmos, due to the kalophonic
heirmologic melody’s quality to constitute a separate genre, with an
artfully character, without following the classical forms of the
heirmogion.
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α. Σύντομο Ειρμολογικό Γένος Μελοποιΐας
Πέτρου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου
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Πέτρου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου, Ειρμολόγιον Σύντομον,
Κωνσταντινούπολις 1825, σελ. 8
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β. Αργό Ειρμολογικό Γένος Μελοποιΐας
i. Μπαλασίου Ιερέως
Χφ Λαύρας 582-Ε120, φ13r

Χειρόγραφη εξήγηση του χφ από τον Ιωάννη Αρβανίτη
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ii. Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου
χφ Κουτλουμουσίου 422, φ. 14v-14r

Ειρμολόγιον των Καταβασιών Πέτρου του Πελοποννησίου,
Κωνσταντινούπολις 1825, σελ. 29
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iii. Αγγέλου Βουδούρη (Ιάκωβος Ναυπλιώτης)
Ειρμολόγιον των Καταβασιών των Εορτών του Ενιαυτού
ασματωδούνται εν τη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία εν
Κωνσταντινουπόλει 1925, Έκδοσις Πρώτη, Ευρωπαϊκό Κέντρο
Τέχνης Αθήναι 1997, σσ. 117-118
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γ. Καλοφωνία
Πέτρου Μπερεκέτου
Καλοφωνικόν Ειρμολόγιον Γρηγορίου Πρωτοψάλτου,
Κωνσταντινούπολις 1835, σελ. 23-24.
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