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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 
 Το 1820 εκδίδεται για πρώτη φορά σε έντυπη μορφή το 

Αναστασιματάριον, ένα από τα πλέον βασικά βιβλία της ψαλτικής. Εκδίδεται 

στο Βουκουρέστι, λόγω ελλείψεως τυπογραφείου στην Κωνσταντινούπολη. Το 

βιβλίο φέρεται ως έργο του Πέτρου Λαμπαδαρίου, επιφανούς εκπροσώπου της 

μεταβυζαντινής εξηγητικής περιόδου, με συμπληρώσεις των περιεχομένων από 

τον μαθητή του, Πρωτοψάλτη Πέτρο Βυζάντιο. Το έργο αυτό φέρεται και ως 

Αναστασιματάριον Πέτρου Εφεσίου, αφού αυτός υπήρξε ο εκδότης.  

 Το κλασσικό αυτό έργο της ψαλτικής επιγράφεται ως «νέον 

Αναστασιματάριον, μεταφρασθέν κατά την νεοφανή μέθοδον της μουσικής, υπό 

των εν Κωνσταντινουπόλει μουσικολογιωτάτων διδασκάλων και εφευρετών του 

νέου μουσικού συστήματος, νυν πρώτον εις φως αχθέν δια τυπογραφικών 

χαρακτήρων της μουσικής». 

 Το Αναστασιματάριον αυτό άρχισε να διασκευάζεται σε πολύ σύντομο 

χρόνο ακόμα και από τους ψάλτες της Μεγάλης Εκκλησίας και να γνωρίζει 

αλλεπάλληλες εκδόσεις, οι κυριότερες των οποίων σημειώνουν ότι τα νέα έργα 

καταγράφουν και την προφορική παράδοση. Χαρακτηριστικά, η έκδοση των 

Χουρμουζίου και Θ. Φωκαέως σημειώνει ότι το βιβλίο περιέχει «τα πάντα 

καθώς την σήμερον ψάλλονται εις το Πατριαρχείον», αλλά και το ότι τα έργα 

παρατίθενται «Μεταφρασθέντα εις το νέον της Μουσικής σύστημα». 

 Κυριότερη ωστόσο επανέκδοση πρέπει να θεωρείται εκείνη του 

πατριαρχικού Λαμπαδαρίου και μετέπειτα Πρωτοψάλτου Ιωάννου. Το έργο 

παρουσιάζεται με συμπληρώσεις και διασκευές και θα γίνει μέχρι σήμερα το 

βασικό βιβλίο διδασκαλίας της ψαλτικής, κυρίως των αρχαρίων. Αυτό 

οφείλεται στις πολυπληθείς εκδόσεις του από την αδελφότητα θεολόγων «Η 

Ζωή», αλλά και στο γεγονός ότι είναι πλήρες, περιέχει δηλαδή όλα τα 

απαραίτητα μαθήματα τόσο για την διδασκαλία όσο και για την χρήση του στις 

ιερές ακολουθίες. 
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 Η σπουδαιότητα των δύο Αναστασιματαρίων είναι εμφανής. Το του 

Πέτρου είναι το πρώτο το οποίο εκδόθηκε τυπογραφικώς, είναι το «πρώτο» 

Αναστασιματάριον, ενώ από την άλλη το του Ιωάννου είναι το πρώτο και 

βασικό βιβλίο διδασκαλίας στις Σχολές Ψαλτικής. 

 Στην παρούσα εργασία, η οποία χωρίζεται σε πέντε Κεφάλαια, 

επιχειρείται, για πρώτη φορά, ανάλυση των θεμάτων των δύο σημαντικών 

αυτών βιβλίων της βυζαντινής μουσικής. 

 Στο Α΄ Κεφάλαιο καταγράφεται η ιστορία του Αναστασιματαρίου. Από 

την πρώτη έκδοση του Βουκουρεστίου, τις επανεκδόσεις του 19ου αιώνος και 

τις αντίστοιχες επανεκδόσεις και διασκευές του 20ου αιώνος. Ειδική αναφορά 

γίνεται στις επαναλαμβανόμενες εκδόσεις του Ιωάννου. Σχολιάζονται οι 

προσωπικού χαρακτήρα εκδόσεις του 20ου αιώνος, όπως επίσης και οι εκδόσεις 

του Αναστασιματαρίου σε γλώσσες άλλων oρθοδόξων λαών. 

 Στο Β΄ Κεφάλαιο αναπτύσσεται η θεολογία του Αναστασιματαρίου, 

όπως και η θεολογία των αναλυομένων μελών. Στο Αναστασιματάριον υμνείται 

και δοξολογείται η Ανάσταση του Κυρίου. Έτσι οι μελωδίες είναι 

συγκεκριμένες, κατάλληλες για την εξύμνηση της Αναστάσεως, αλλά και για 

την δημιουργία προσευχητικού και κατανυκτικού περιβάλλοντος. Και είναι 

γεγονός ότι, χωρίς την πρόσληψη του θεολογικού υποβάθρου των 

εκκλησιαστικών ύμνων, είναι αδύνατη η κατανόηση και του αντιστοίχου της 

μουσικής επικάλυψης των ύμνων. Και όχι μόνο αυτό· χωρίς την κατανόηση της 

θεολογίας των ύμνων, η οποιαδήποτε προσπάθεια μελοποιήσεώς τους μπορεί 

να οδηγηθεί σε λανθασμένο δρόμο. 

 Στην μετά χείρας εργασία αναλύονται μέλη των Αναστασιματαρίων 

Πέτρου και Ιωάννου κατ' επιλογήν. Από την πρώτη έκδοση του Πέτρου το 1820 

έως την πρώτη έκδοση του Ιωάννου το 1846 μεσολαβεί ένα χρονικό διάστημα, 

κατά το οποίο παρουσιάζονται αρκετές διαφοροποιήσεις στο μέλος του 

ψαλτικού βιβλίου. Έτσι επιλέγονται μέλη τα οποία περιέχουν στοιχεία 

διαφοροποιημένα στα δύο βιβλία. Αναλύονται μέλη σύντομα κατά τον δρόμο 

του ειρμολογίου και αργοσύντομα στιχηραρικά. 

 Στο Γ΄ Κεφάλαιο αναλύονται μέλη του αργοσυντόμου στιχηραρίου. 

Κεκραγάρια των ήχων πρώτου, δευτέρου και πλαγίου τετάρτου και τα εωθινά 
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δοξαστικά Α΄, Β΄ και ΙΑ΄. Η ανάλυση είναι κυρίως τροπική και ερμηνευτική. 

Αναλύεται ο ήχος του τροπαρίου, οι συνεργασίες του με άλλους ήχους και τα 

παρακλάδια του, η κίνηση και οι καταλήξεις του μέλους, οι διάφορες μεταβολές 

και η διαποίκιλσή του. Διαφοροποίηση στα Κεκραγάρια των δύο Αναστασι-

ματαρίων υπάρχει προφανώς, στα εωθινά όμως υπάρχει μία εντελώς νέα 

μελωδική μορφή, υπάρχει ανασύνθεση με την εισαγωγή, στο έργο του Ιωάννου, 

μελωδικών φράσεων του αργού στιχηραρίου. Έτσι τα εωθινά του Ιωάννου είναι 

εκτενέστερα και διανθισμένα. Με τον Ιωάννη σημειώνεται μία νέα αισθητική 

αντίληψη και ανανέωση στα μέλη του Αναστασιματαρίου, η οποία εκφράζει 

τόσο τους μελοποιούς όσο και το ακροατήριο. 

 Στην ανάλυση των αργοσυντόμων μελών παρατίθεται και η γραφή της 

εξηγητικής περιόδου, από αντίστοιχα χειρόγραφα με τον ανάλογο 

μεταγραμματισμό. Η μελέτη της χειρογράφου παραδόσεως, γενικά, οδηγεί σε 

καλύτερη κατανόηση και της αναλυτική γραφής της νέας μεθόδου. Κατανοείται 

καλύτερα η συνεργασία των ήχων, η λογική των ενδιαμέσων καταλήξεων του 

μέλους, αλλά και η μακροδομική και η μικροδομική του δομή. 

 Παρά τα όποια πιθανά λάθη του Ιωάννου, η μελοποιητική του 

προσπάθεια φαίνεται ότι ήταν αναγκαία λόγω της αισθητικής της εποχής. Τα 

θέματα αυτά βέβαια, όπως και η αισθητική της γενικότερης ψαλτικής του 

δευτέρου ημίσεως του 19ου αιώνος, έχουν μεγάλο εύρος και παραμέτρους και 

χρήζουν βαθύτερης διερευνήσεως, πράγμα το οποίο όμως ξεφεύγει των ορίων 

της μετά χείρας εργασίας. Πρόσφατο σχετικό έργο είναι η διδακτορική διατριβή 

του Νίκου Ανδρίκου Η εκκλησιαστική μουσική της Σμύρνης (1800-1922), εκδ. 

Τόπος, Αθήνα 2015. 

 Στο Δ΄ Κεφάλαιο αναλύονται τα οκτώ αναστάσιμα απολυτίκια, τα οποία 

διαφοροποιούνται, στην έκδοση του Ιωάννου, ελαφρώς από τα αντίστοιχα του 

Πέτρου. Τα απολυτίκια από υμνολογική άποψη δεν ανήκουν στο Ειρμολόγιο, 

ακολουθούν όμως μελωδικώς τον σύντομο δρόμο του ειρμολογίου. Η μελωδική 

διαφοροποίησή τους, στον Ιωάννη, οφείλεται, όπως και στην περίπτωση του 

αργού στιχηραρίου, στην αισθητική αντίληψη της εποχής, αλλά και στις τάσεις 

ανανεώσεως του εκκλησιαστικού μέλους κατά την εποχή εκείνη. 
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 Στο Ε΄ Κεφάλαιο γίνεται κατ' αρχάς σύντομη αναφορά στην διδακτική 

της ψαλτικής από της μεσοβυζαντινής περιόδου και εντεύθεν. Η διδακτική των 

παλαιοτέρων εποχών βέβαια χάνεται στα βάθη των αιώνων, διότι οι 

παρεχόμενες πληροφορίες είναι ελάχιστες. Έτσι, τα όποια συμπεράσματα 

εξάγονται από δευτερεύουσες πηγές. Στην συνέχεια, αναφερόμαστε στην 

τροπικότητα του μέλους και στις συνεργασίες των ήχων με τις διάφορες 

τροπικές υπομονάδες. Ακολούθως, σε διάφορες γενικές αρχές της διδακτικής 

της μουσικής, οι οποίες έχουν άμεση σχέση με την διδασκαλία της ψαλτικής. 

Τέλος, προτείνουμε πρωτότυπο τρόπο διδασκαλίας του Αναστασιματαρίου κατ' 

ήχον. Παραθέτουμε εξαντλητικώς τα μελωδικά σχήματα του κάθε ήχου, τόσο 

στο σύντομο όσο και στο αργοσύντομο στιχηραρικό μέλος, τα οποία αποτελούν 

εισαγωγικές ασκήσεις στο κάθε τροπάριο. Πολλά τροπάρια, ακόμα και του 

ιδίου ήχου, διαφοροποιούνται σε πολλά σημεία λόγω της υπάρξεως, σε πολλές 

περιπτώσεις, ποικιλίας μελωδικών γραμμών. Η συχνή επανάληψη των 

μελωδικών αυτών σχημάτων οδηγεί στην εμπέδωση της τροπικής συμπερι-

φοράς κάθε ήχου. Έτσι οι «θέσεις», που αποτελούν το υλικό «κατασκευής» του 

εκκλησιαστικού μέλους, γίνονται κτήμα των μαθητών. 

 Εμφανώς τα περισσότερα σημεία της εργασίας μας αποτελούν στοιχεία 

πρωτοτυπίας διερευνήσεως των θεμάτων του Αναστασιματαρίου και θεμελιώ-

νουν τον σκοπό και τους επί μέρους στόχους της όλης διαπραγματεύσεως. 

 Τα θέματα της ιστορίας του Αναστασιματαρίου παρουσιάζονται 

διασκορπισμένα σε διάφορα βιβλία, σχετικά με την ψαλτική τέχνη, αλλά και 

στο διαδίκτυο. Δεν υπάρχει συστηματική καταγραφή των θεμάτων της ιστορίας 

του Αναστασιματαρίου και μάλιστα των δύο συγκεκριμένων, τα οποία 

εξετάζονται στην εργασία μας. 

 Επίσης, δεν υπάρχει συστηματική καταγραφή των θεμάτων της 

θεολογίας του Αναστασιματαρίου και των περιεχομένων σε αυτό ύμνων. 

Υπάρχει βέβαια εκτενέστατη αναφορά στο κεντρικό θέμα, σε αυτό της 

Αναστάσεως του Κυρίου. Αυτό συμβαίνει όμως σε θεολογικά βιβλία 

Δογματικής, Λειτουργικής και βιβλία Ερμηνευτικά και όχι σε μουσικά ή 

μουσικολογικά έργα. 
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 Τα θέματα της αναλύσεως των μελών του Αναστασιματαρίου παρου-

σιάζονται για πρώτη φορά. Δεν έχει επιχειρηθεί στο παρελθόν η αναλυτική 

παρουσίαση των θεμάτων αυτών, σε γραπτή τουλάχιστον μορφή. Συζητήσεις 

και προβληματισμοί επί του θέματος υπάρχουν οπωσδήποτε, όχι όμως 

αποτύπωση σε γραπτή και αναλυτική μορφή. 

 Τέλος, ερχόμαστε στο θέμα της διδακτικής του Αναστασιματαρίου και 

της εν γένει ψαλτικής. Είναι βέβαια γνωστό ότι υπάρχουν δεκάδες βιβλία, 

Θεωρητικά και Μέθοδοι, στα οποία δεν υπάρχει όμως σαφής διατύπωση σε ό,τι 

αφορά την διδασκαλία Οι διάφορες Μέθοδοι διδάσκουν την λεγόμενη φυσική 

διατονική κλίμακα σε δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα, και μάλιστα με επιμονή, και 

στην συνέχεια καλείται ο μαθητής να εισέλθει στο Αναστασιματάριο, τα μέλη 

του οποίου δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την προδιδαχθείσα «κλίμακα». 

Στην παρούσα εργασία προχωρούμε σε πρόταση διδασκαλίας του Αναστασιμα-

ταρίου με την παράθεση ασκήσεων συγκεκριμένης δομής. 

 Η πρόταση αναλύσεως των μελών του Αναστασιματαρίου είναι διαθε-

ματική. Επιχειρείται ιστορική, θεολογική προσέγγιση, ανάλυση (μετρική, 

δομική, τροπική, μικροδομική, ερμηνευτική) και τέλος διδακτική προσέγγιση. 

 Εν κατακλέιδι, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παρούσα εργασία αποτελεί 

μια αφετηρία προβληματισμού και έρευνας επί των θεμάτων που αφορούν το 

Αναστασιματάριο γενικότερα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΥ 
 

 1. Η ιστορική εξέλιξη του Αναστασιματαρίου 

α. Το Αναστασιματάριον γενικά 

Το Αναστασιματάριον, είναι ένα από τα πιο χρήσιμα στην πράξη βιβλία 

της εκκλησιαστικής μας μουσικής. Για πρώτη φορά φανερώνεται ως αυτόνομος 

μουσικός κώδικας, κατά πάσα πιθανότητα, στις αρχές του 16ου αι. και γνωρίζει 

πολύ μεγάλη διάδοση από τον 17ο αι. και εντεύθεν. Το βιβλίο αυτό, όπως 

φανερώνει και το όνομά του, περιέχει μελοποιημένους αναστάσιμους κυρίως 

ύμνους, δηλαδή τα αναστάσιμα στιχηρά της Οκτωήχου που ψάλλονται βασικά 

κατά την ακολουθία του εσπερινού του Σαββάτου και του όρθρου των 

Κυριακών. Σύντομα ενσωματώθηκαν σε αυτό μέλη της Παπαδικής, όπως 

κεκραγάρια, πασαπνοάρια καθώς και μέλη του Ειρμολογίου, όπως ειρμοί ή και 

ολόκληροι αναστάσιμοι κανόνες. Στη σημερινή του μορφή περιλαμβάνει και 

άλλους ύμνους της Οκτωηχίας με αποτέλεσμα να είναι το βασικό μουσικό 

βιβλίο των ιεροψαλτών. Γι’ αυτό και ο ρόλος του ως διδακτικό εγχειρίδιο 

υπήρξε διαχρονικά καθοριστικός1. 

Αρχικά, το περιεχόμενό του ήταν μέρος του παλιού Στιχηραρίου το 

οποίο περιελάμβανε: τα αναστάσιμα στιχηρά ιδιόμελα, τα στιχηρά ανατολικά, 

τα κατ’ αλφάβητο δογματικά στιχηρά του Ιωάννου Δαμασκηνού, άλλα δογμα-

τικά θεοτοκία και σε ξεχωριστή ενότητα τα κεκραγάρια, τα πασαπνοάρια, τα 

ένδεκα εωθινά δοξαστικά Λέοντος του Σοφού και τους αναβαθμούς των οκτώ 

ήχων. Οι ύμνοι αυτοί αποτέλεσαν το αρχικό υλικό του μετέπειτα λεγομένου 

παλαιού Αναστασιματαρίου. 

                                                
1 Γρ. Θ. Στάθης, Τα Χειρόγραφα Βυζαντινής Μουσικής–Άγιον Όρος, τόμ. α΄, Αθήνα 1975, σ. 33. 
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Το Αναστασιματάριον αποσπάσθηκε από το Στιχηράριο γύρω στα τέλη 

του 16ου αι και από τότε αποτέλεσε αυτοτελές βιβλίο. Ωστόσο, δημιουργός 

αυτού του Αναστασιματαρίου σύμφωνα με αυτόγραφο του 1671 θεωρείται ο 

Παναγιώτης Χρυσάφης ο Νέος2. Το Αναστασιματάριον του Χρυσάφη κυρι-

άρχησε στην εποχή του και εξακολούθησε να βρίσκεται σε χρήση, ακόμα και 

όταν ο Πέτρος Λαμπαδάριος ο Πελοποννήσιος μελοποίησε το δικό του Νέον 

Αναστασιματάριον (αργόν και σύντομον)3, βιβλίο που επικράτησε οριστικά 

μέχρι τις ημέρες μας. 

Έτσι, τρία είδη Αναστασιματαρίου μας έχουν παραδοθεί: το παλαιόν σε 

αργό στιχηραρικό μέλος, το κατά την παράδοση του Ιωάννου και του Χρυσάφη, 

το νέο σε στιχηραρικό και σε σύντομο ειρμολογικό μέλος του Πέτρου 

Πελοποννησίου. Το παλαιό εξηγήθηκε από τον Πέτρο και στην συνέχεια από 

τον Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα στην νέα γραφή4, ενώ του Χρυσάφη, το οποίο 

επίσης εξηγήθηκε από τον Πέτρο και στην νέα γραφή από τον Χουρμούζιο 

Χαρτοφύλακα παραμένει μέχρι σήμερα ανέκδοτο5. 

Το παλαιό αναστασιματάριον, περιλαμβάνοντας κεκραγάρια, αναστά-

σιμα εσπέρια, δοξαστικά του εσπερινού, αναβαθμούς, πασαπνοάρια και στιχηρά 

των αίνων, εκδόθηκε το 1869 ως πρώτος τόμος της σειράς Μουσική 

Βιβλιοθήκη από τους μουσικοδιδασκάλους της Πατριαρχικής Σχολής της 

Εκκλησιαστικής Μουσικής6. Επανεκδόθηκε το 1999 από το Πατριαρχικόν 

Ίδρυμα Πατερικών Μελετών ως πρώτος τόμος στη σειρά Ψαλτικά Βλατάδων. 

 

β. Το Αναστασιματάριον Πέτρου Λαμπαδαρίου 

Τον Μάιο του 1820 εκδίδεται για πρώτη φορά, στο Βουκουρέστι από 

τον μαθητή των τριών διδασκάλων Πέτρο Εφέσιο, το αργοσύντομο Αναστα-

σιματάριον του Πέτρου, κατ' εξήγησιν Γρηγορίου Πρωτοψάλτου και Χουρμου-

                                                
2 Γρ. Στάθης, Τα Χειρόγραφα Βυζαντινής Μουσικής-Άγιον Όρος, τόμ. β΄, Αθήνα 1976, σ. 57, και 
Μ. Χατζηγιακουμής, Χειρόγραφα Εκκλησιαστικής Μουσικής (1453-1820), Αθήνα 1980, σ. 138. 
3 Γρ. Στάθης, ό. π. , σ. 311. 
4 Μ. Χατζηγιακουμής, ό. π., σ. 103. 
5 Μ. Χατζηγιακουμής, ό. π., σ. 102. 
6 Γ. Χατζηθεοδώρου, Βιβλιογραφία της βυζαντινής Εκκλησιαστικής μουσικής, περίοδος Α΄ 
(1820-1899), Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, Θεσσαλονίκη 1998, σ. 148-149. 
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ζίου Χαρτοφύλακος7. Η έκδοση του Αναστασιματαρίου του Πέτρου Λαμπα-

δαρίου ήταν όχι μόνο η πρώτη στη σειρά των Αναστασιματαρίων, αλλά και η 

πρώτη ως έκδοση βιβλίου βυζαντινής μουσικής, δεδομένης της δυσκολίας που 

παρουσίαζε μέχρι τότε το σύστημα στην χάραξη των τυπογραφικών στοιχείων 

και την εφαρμογή τους στην τυπογραφία8. 

Όσον αφορά το περιεχόμενο του αργοσυντόμου Αναστασιματαρίου, 

ήταν ίδιο ακριβώς με την χειρόγραφή παράδοση, αλλά με την προσθήκη και 

άλλων μελών του όρθρου, τα οποία είχε αφήσει ατόνιστα ο Πέτρος. Συγκε-

κριμένα, περιέχει κεκραγάρια και στιχολογία του Πέτρου Βυζαντίου, στιχηρά 

του εσπερινού με τους στίχους τους, δογματικά δοξαστικά, απόστιχα με τους 

στίχους τους, πασαπνοάρια, στιχηρά των αίνων με τους στίχους τους. Μάλιστα 

στην έκδοση αυτή, ακολουθήθηκε ακριβώς η χειρόγραφη παράδοση του 

Αναστασιματαρίου και ως προς τον τρόπο καταχωρήσεως των μελών σε 

στιχηραρικά και ειρμολογικά 9. 

Το Αναστασιματάριον αυτό επανεκδόθηκε ως δεύτερος τόμος το 1869 

στη σειρά Μουσική Βιβλιοθήκη των διδασκάλων της Πατριαρχικής Μουσικής 

Σχολής, με τη διαφορά ότι εδώ παρουσιάζονται ως εξηγητές οι διδάσκαλοι της 

Σχολής, Γεώργιος Βιολάκης και Παναγιώτης Κηλτζανίδης, ενώ στην ύλη του 

έχουν προστεθεί κεκραγάρια του Πέτρου Βυζαντίου, κανόνες, τιμιωτέρες, 

κατανυκτικά και μαρτυρικά. Παράλληλα έχουν αφαιρεθεί τα ένδεκα αναστά-

σιμα εξαποστειλάρια, τα οποία υπήρχαν στην πρώτη έκδοση του 182010. 

Το Αναστασιματάριον του Πέτρου εκδίδεται για τρίτη φορά το 1889 

από τον Κωνσταντίνο Σακελλαρίδη με βάση την έκδοση του 186811. Το 1962 

εκδίδεται με ανατύπωση της έκδοσης του 1889 από τον Μιχάλη Πολυχρονάκη 

και το 1984 (η έκδοση του 1820), αναστατικά, από τον εκδοτικό οίκο Κουλ-

τούρα. Το 1998 ο Παναγιώτης Θ. Παππάς επανεκδίδει, χειρογραφημένο από 
                                                
7 Γ. Χατζηθεοδώρου, ό. π., σ. 57-58. 
8 Βλ. σχετικά, Νέον Αναστασιματάριον, τη επιμελεία Πέτρου Εφεσίου, Βουκουρέστι 1820, 
Πρόλογος. 
9 Ό. π.. 
10 Βλ. Γεωργίου Ι. Χατζηθεοδώρου, ό. π., σ.149-150. 
11 Νέον Αναστασιματάριον κατά το του Πέτρου του Πελοποννησίου, εντολή της Μ. Εκκλησίας 
εκπονηθέν κατά το πρωτότυπον υπό των διδασκάλων της Πατριαρχικής Σχολής και εγκριθέν 
υπό της Μ. Εκκλησίας, εκδίδοται νυν συμπεπληρωμένον και ερρυθμισμένον υπό Κωνσταντίνου 
Σακελλαρίδου Θετταλομάγνητος, Εν Αθήναις, Τυπογραφείον βιβλιοπωλείον Κουσουλίνου και 
Αθανασιάδου, παρά τω ναώ των αγίων Θεοδώρων, 1890. 
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τον ίδιο και χωρισμένο σε μέτρα, το Αναστασιματάριον της εκδόσεως του 1820 

σε δύο τόμους (εσπερινός-όρθρος), με προσθήκη και άλλων μελών του 

εσπερινού και του όρθρου12. Τέλος, αναστατικά και με βάση την έκδοση του 

1868, εκδίδεται και πάλι από το Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών της 

Μονής Βλατάδων Θεσσαλονίκης το 1999, στη σειρά Ψαλτικά Βλατάδων. 

Το 1840 ο Γεώργιος ο Λέσβιος, με βάση κυρίως το σύντομο Αναστα-

σιματάριον του Πέτρου, εκδίδει Αναστασιματάριον μαζί με το θεωρητικό του 

στο δικό του σύστημα παρασημαντικής. Πρόκειται για την πρώτη έντυπη 

έκδοση βιβλίου σχετικού με τη βυζαντινή μουσική στην Αθήνα13. Όσον αφορά 

το περιεχόμενο, ακολουθείται η καθιερωμένη σειρά διατάξεως της ύλης πλην 

των κανόνων. Στο τέλος καταχωρείται ο βαρύς διατονικός εκ του Ζω ως 

ξεχωριστός ήχος, σύμφωνα με το θεωρητικό σύστημα του Λεσβίου. 

 

γ. Τα Αναστασιματάρια Χουρμουζίου-Ιωάννου 

Το 1832 ο Χουρμούζιος εκδίδει μαζί με τον Θεόδωρο Φωκαέα 

αργοσύντομο Αναστασιματάριον, ως νέο, το οποίο είναι αρκετά διαφορο-

ποιημένο και χωρίς αναφορά στο όνομα του Πέτρου, αλλά με την διευκρίνηση 

ότι «τα πάντα καταχωρούνται καθώς την σήμερον ψάλλονται εις το Πατρι-

αρχείον»14. Το Αναστασιματάριον αυτό είναι διαφορετικό από αυτό του Πέτρου 

Λαμπαδαρίου (έκδοση 1820), ενώ στη συνέχεια, τόσο ο Φωκαέας, όσο και ο 

Ιωάννης ο Πρωτοψάλτης, ουσιαστικά το ακολούθησαν και, ανεξάρτητα από τις 

όποιες παρεμβάσεις ή και συμπληρώσεις τους, αποδίδουν την πατρότητα των 
                                                
12 Βλ. Πέτρου Πελοποννησίου, Αναστασιματάριον (Εσπερινός-Όρθρος). Επιμέλεια, επεξεργα-
σία Παναγιώτης Θ. Παππάς, Αθήνα 1998. 
13 Αναστασιματάριον Νέον Αργοσύντομον Περιέχον τα Αναστάσιμα του Εσπερινού, Όρθρου και 
Λειτουργίας, μετά των ένδεκα Εωθινών εν τέλει. Μελοποιηθέν παρά Πέτρου Λαμπαδαρίου του 
Πελοποννησίου, και επιδιορθωθέν μετά προσθήκης παρά των πρωτοψαλτών της του Χριστού 
Μεγάλης Εκκλησίας Γρηγορίου και Κωνσταντίνου. Ήδη δε το πρώτον μετενεχθέν εις το 
Λέσβιον Σύστημα παρά Νικολάου Ιερωνυμίδου Κυπρίου. Και επιδιορθωθέν παρά Γεωργίου 
Λεσβίου του εφευρέτου της Μεθόδου. Αναλώμασι του ιδίου και των φιλομούσων συνδρομη-
τών. Εν Αθήναις, εκ της τυπογραφίας Λ. Παπαδοπούλου και Ι. Λεωνίδου. 1840. 
14 «Αναστασιματάριον νέον, Περιέχον τα Αναστάσιμα του Εσπερινού, Όρθρου, και Λειτουρ-
γίας, μετά των Αναστασίμων Κανόνων, Μαρτυρικών και Νεκρωσίμων της Μεγάλης Τεσ-
σαρακοστής, Των τε Εωθινών, και των συντόμων Τιμιωτέρων· Τα πάντα καθώς την σήμερον 
ψάλλονται εις το Πατριαρχείον· Μεταφρασθέντα εις το νέον της Μουσικής σύστημα παρά του 
διδασκάλου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Ενός των εφευρετών του ρηθέντος συστήματος, Ήδη 
δ’ εκδοθέντα εις τύπον παρ’ αυτού, και του Κυρίου Θεοδώρου Φωκαέως, Αναλώμασιν των 
ιδίων, και των Φιλομούσων Συνδρομητών. Εν τη Βρεταννική Τυπογραφία Ισάκ δε Κάστρο, Εις 
Γαλατάν της Κωνσταντινουπόλεως, 1832». 
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Αναστασιματαρίων τους στον Πέτρο Λαμπαδάριο. Και σε αυτό το Αναστα-

σιματάριον περιέχεται ό,τι και στο αντίστοιχο του 1820, αλλά αφαιρείται η 

στιχολογία, οι στίχοι των εσπερίων και αποστίχων του εσπερινού, όπως και των 

στιχηρών των αίνων και τα εξαποστειλάρια. Παράλληλα προστίθενται σύντομοι 

αναστάσιμοι κανόνες (όπως ο ειρμός της ενάτης σε μέλος αργό), κατανυκτικά 

και μαρτυρικά (Κυριακής Μ. Τεσσαρακοστής, Παρασκευής και Σαββάτου). 

Το 1839 ο Θεόδωρος Φωκαέας εκδίδει το αργόν Αναστασιματάριον 

(αργοσύντομο) του Πέτρου Λαμπαδαρίου, «επιδιορθωθέν όμως μετά προ-

σθήκης, παρά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου»15, το οποίο και αριθμεί ως τρίτη 

έκδοση (ως δεύτερη θεωρεί την έκδοση του 1832), παρά το γεγονός ότι το 

Αναστασιματάριον αυτό πέρα από τις νέες προσθήκες, δεν είναι άλλο από το 

Αναστασιματάριον του Χουρμουζίου. Το Αναστασιματάριον αυτό, εκτός από 

τις προσθήκες που θα έχουν στην συνέχεια οι εκδόσεις του από τον Ιωάννη 

Πρωτοψάλτη, είναι ουσιαστικά αυτό που επικρατεί μέχρι τις ημέρες μας και 

αναφέρεται ως Αναστασιματάριον Πέτρου Λαμπαδαρίου. Σε αυτήν την έκδοση 

ο Φωκαέας, μετά τον πίνακα των περιεχομένων του αργού μέρους, 

περιλαμβάνει, για πρώτη φορά και με ξεχωριστή αρίθμηση, το σύντομο 

Αναστασιματάριον του Πέτρου Λαμπαδαρίου σε εξήγηση Γρηγορίου 

Πρωτοψάλτου16. Επίσης, εκτός των περιεχομένων στην έκδοση του 1832 και 

των μαρτυρικών του Σαββάτου που αφαιρεί, περιλαμβάνει σε δική του 

μελοποίηση και σε στιχηραρικό τρόπο τα απόστιχα και τα στιχηρά των αίνων 

στους ήχους τρίτο, βαρύ και πλάγιο του τετάρτου, που σε όλες τις 

προηγούμενες εκδόσεις ήταν καταχωρημένα σε σύντομο ειρμολογικό μέλος. 

Ακόμη, προσθέτει αργές καταβασίες και την στιχολογία του Μανουήλ 

Πρωτοψάλτου. 

                                                
15 «Αναστασιματάριον Αργόν και Περιέχον τα Αναστάσιμα του Εσπερινού, Όρθρου και 
Λειτουργίας, Μετά των Αναστασίμων Κανόνων, Αργών Καταβασιών, Τιμιωτέρων, Κατανυκτι-
κών, Μαρτυρικών και Νεκρωσίμων, μετά των ένδεκα Εωθινών εν τω τέλει. μελοποιηθέν παρά 
Πέτρου λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου, και ήδη επιδιορθωθέν μετά προσθήκης, παρά 
Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας. Νυν τρίτον εκδοθέν εις 
τύπον παρά Θεοδώρου Παπά Παράσχου Φωκαέως. Αναλώμασιν του τε ιδίου και των φιλο-
μούσων συνδρομητών. Εν Κωνσταντινουπόλει. Εκ της Τυπογραφίας των αδελφών Ιγνατιαδών, 
1839». 
16 Γ. Χατζηθεοδώρου, ό. π., σ. 58-59. 
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Το 1846 ο Ιωάννης Λαμπαδάριος επιχειρεί νέα έκδοση του 

Αναστασιματαρίου του Πέτρου. Ο Ιωάννης στο βιβλίο του ακολουθεί την 

έκδοση του 1839. Ως έκδοση, το θεωρεί συνέχεια των προηγουμένων και το 

αριθμεί ως τετάρτη έκδοση των Αναστασιματαρίων, αγνοώντας σαφώς 

ηθελημένα την έκδοση του Αναστασιματαρίου από τον Γεώργιο Λέσβιο που 

προηγήθηκε. Ο Ιωάννης προσέθεσε τα αργά ευλογητάρια Πέτρου Πελο-

ποννησίου και τοποθέτησε τα εωθινά στον ήχο τους, αντί στο τέλος των ήχων. 

Επίσης, καταχώρησε τονισμένα σε στιχηραρικό μέλος τα απόστιχα του πλαγίου 

πρώτου ήχου. Το βιβλίο αυτό ξανατυπώθηκε το 1858, 1863, 1877 και 1899. 

Σχετικά με τις εκδόσεις του Ιωάννου, στον πρόλογο του Αναστασιματαρίου 

εκδόσεων Ζωής (Αθήναι 1972) αναφέρεται εκ παραδρομής ως πρώτη έκδοση η 

δεύτερη του 185817. 

Το 1847 ο Θεόδωρος Φωκαέας επανεκδίδει το αργό Αναστασιματάριον 

του Πέτρου ως τόμο Α΄ και το σύντομο ως τόμο Β΄ της τετράτομης σειράς 

Μουσική Μέλισσα, χωρίς όμως να προσδιορίζει αριθμό σειράς εκδόσεώς τους, 

με προσθαφαιρέσεις. Στο αργό προτάσσει τα ανοιξαντάρια σε ήχο πλάγιο του 

τετάρτου, καθώς και το «Μακάριος ανήρ» σε ήχο βαρύ. Προσθέτει αργά 

κεκραγάρια σε όλους τους ήχους κατά μίμησιν Ιακώβου Πρωτοψάλτου, στον 

πρώτο ήχο διπλά κεκραγάρια (Π. Βυζαντίου και Π. Πελοποννησίου), τα 

δογματικά δοξαστικά, ένα Γεωργίου Ρυσίου σε ήχο βαρύ, τον Ν΄ Ψαλμό 

Πέτρου Λαμπαδαρίου σε ήχο δεύτερο και Χουρμουζίου σε ήχο βαρύ. Αφαιρεί 

τα κατανυκτικά της Μ. Τεσσαρακοστής και τα μαρτυρικά της Παρασκευής, που 

περιείχε η έκδοση του 1839. Στο σύντομο μέρος προτάσσεται σε ήχο πλάγιο 

του τετάρτου το «Μακάριος ανήρ». 

Το 1853, με βάση την έκδοση του 1839 (περιεχόμενο και διάταξη 

κειμένων), εκδίδεται από τον πρωτοψάλτη Αθηνών Ζαφείριο Ζαφειρόπουλο 

πλήρες, αργό και σύντομο το Αναστασιματάριον Πέτρου Πελοποννησίου18. 

Το 1895 ο Ανδρέας Τσικνόπουλος στη σειρά των εκδόσεών του 

Μουσική Βιβλιοθήκη επανεκδίδει το Αναστασιματάριον της εκδόσεως του 

                                                
17 Γ. Χατζηθεοδώρου, σ. 89-90. 
18 Αχ. Χαλδαιάκης, Βυζαντινομουσικολογικά, Αθήνα 2010, σελ. 277-718. 
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Ζαφειροπούλου με δικές του μελωδικές παρεμβάσεις και αφαιρώντας τις αργές 

καταβασίες, τα κατανυκτικά, τα μαρτυρικά και τα νεκρώσιμα. 

Το 1855 ο Κωνσταντίνος Φωκαέας επανεκδίδει από την σειρά Μουσική 

Μέλισσα το αργό και σύντομο Αναστασιματάριον αριθμώντας το ως τετάρτη 

έκδοση, παρά το ότι έχει προηγηθεί νέα έκδοση του Αναστασιματαρίου από τον 

Ιωάννη Πρωτοψάλτη το 1846. 

Το 1858 ο Ιωάννης, Πρωτοψάλτης πλέον, προχωρεί σε επανέκδοση του 

Αναστασιματαρίου ως πέμπτη έκδοση. Το βιβλίο αυτό είναι το πιο 

συμπληρωμένο από πλευράς περιεχομένου, αφού ο Ιωάννης προσθέτει πολλά 

μέλη που δεν είχαν έως τότε συμπεριληφθεί στις εκδόσεις των Αναστασι-

ματαρίων, και παίρνει έτσι την πλήρη μορφή των εκδόσεων Ιωάννου19. 

Το 1863 ο Ιωάννης πραγματοποιεί την τρίτη επανέκδοση του Αναστα-

σιματαρίου, στο οποίο προσθέτει τις καταβασίες «Ανοίξω το στόμα μου». Μετά 

τον θάνατό του, ο γιος του Δημήτριος επανεκδίδει το ίδιο έργο στερεότυπα το 

1877, το 1899, το 1904 και το 1914 ως εβδόμη, ογδόη, ενάτη και δεκάτη 

αντίστοιχα έκδοση. Οι επανεκδόσεις αυτές παρουσίασαν αρκετά τυπογραφικά 

σφάλματα και ανακρίβειες. 

Το 1866 ο Παναγιώτης Κηλτζανίδης εκδίδει σε μικρό σχήμα και σε δική 

του νέα εξήγηση το αργό Αναστασιματάριον του Πέτρου, πάντα με πρότυπο 

την έκδοση του 1839, ενώ δεν συμπεριέλαβε σε αυτό ειρμούς και κανόνες των 

οκτώ ήχων. 

Πατριαρχική Εγκύκλιος της 8ης Ιανουαρίου καθορίζει τα μουσικά βιβλία 

τα οποία, αποκλειστικά και μόνο, θα χρησιμοποιούν οι ιεροψάλτες. Ως 

Αναστασιματάριον καθορίζεται το βιβλίο του Πέτρου Βυζαντίου20. Είναι αναγ-

καίο να χρησιμοποιούνται τα κλασσικά βιβλία, διότι όλα τα νέα βιβλία 

στερούνται της απλότητος και του ευρύθμου, στοιχείων χαρακτηριστικών της 

ψαλμωδίας. Παρά το ότι η Πατριαρχική Εγκύκλιος επιβάλλει, και αυστηρώς 

μάλιστα, την χρήση του Αναστασιματαρίου του Βουκουρεστίου, είναι άγνωστο 

αν οι πατριαρχικοί ψάλτες πειθάρχησαν. Το γεγονός και μόνο ότι η Πατριαρ-

                                                
19 Γ. Χατζηθεοδώρου, σ. 117-118. 
20 Για τις αλλεπάλληλες εκδόσεις του «Αναστασιματαρίου» βλ. Απόστολος Βαλληνδράς, Πρό-
λογος στην έκδοση του Αναστασιματαρίου, εκδόσεις «Ζωής», 1972, σσ. α´-η´, καὶ Γ. Χατζη-
θεοδώρου, Βιβλιογραφία, Θεσσαλονίκη 1998. 
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χική Εγκύκλιος αναφέρεται στο Αναστασιματάριον του Βουκουρεστίου, 

αποδεικνύει ότι υπήρξε ήδη κατά την εποχή εκείνη χρήση άλλων Αναστα-

σιματαρίων με αλλοιωμένο μέλος, ίσως ακόμα και στο Πατριαρχείο, πόσο 

μάλλον στους άλλους ναούς της Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινουπόλεως21. 

 

δ. Τα Αναστασιματάρια του 20ου αιώνος 

Το 1933 η Αδελφότητα Θεολόγων «Ζωή», με πρότυπο την έκδοση του 

1914, αλλά με σχετική αφαίρεση ύλης, εξέδωσε το Αναστασιματάριον του 

Πέτρου ως «Αναστασιματάριον Πέτρου και Ιωάννου» και με περισσότερες από 

δεκαπέντε μέχρι σήμερα στερεότυπες επανεκδόσεις. Το βιβλίο αυτό καθιε-

ρώθηκε με το σημερινό γνωστό περιεχόμενό του σε ολόκληρο το χώρο της 

Ορθοδόξου ελληνικής Εκκλησίας, και σύμφωνα με τον επιμελητή της πέμπτης 

επανεκδόσεώς του Απόστολο Βαλληνδρά, «ως αντιπροσωπεύον γνησίαν, κατά 

το μάλλον και ήττον, την παράδοσιν της Μεγάλης Εκκλησίας»22. 

Το 1933 και με βάση την έκδοση του 1905, ο Στυλιανός Ρηγόπουλος 

εκδίδει στην Κωνσταντινούπολη πλήρες το Αναστασιματάριον του Πέτρου. Στο 

βιβλίο αυτό παρατίθενται ο πεντηκοστός ψαλμός και τα ιδιόμελα της Μ. 

Τεσσαρακοστής σε ήχο βαρύ διατονικό, στην ενότητα του βαρέως ήχου23. 

Επίσης, περιέχονται ο Μικρός 24 και ο Μέγας25 Παρακλητικοί Κανόνες, όπως 

και ο Κανών του Ακαθίστου26. Ο Στ. Ρηγόπουλος σημειώνει ότι στα νέα 

Αναστασιματάρια παρατηρούνται ανωμαλίες, έτσι η δική του έκδοση αποδίδει 

στα μέλη την απαιτουμένη ρυθμική τάξη και έννοια, όπως και τον ακριβή 

τονισμό των λέξεων, όπου έπρεπε και όσο επιτρεπόταν27.  

Το 1982 και το 1986 ο Ιωάννης Πολυχρονάκης πραγματοποίησε 

φωτοαναστατική επανέκδοση του Αναστασιματαρίου από την έκδοση του 

1905. Την επανέκδοση του 1986 επιμελήθηκε ο Κωνσταντίνος Κατσούλης, ο 

                                                
21 Ν. Πάρης, Θέματα ιστορίας και αισθητικής της βυζαντινής μουσικής, Λευκωσία 2016, σ. 112. 
22 Αναστασιματάριον αργόν και σύντομον, μελοποιηθέν υπό Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελο-
ποννησίου και διασκευασθέν υπό Ιωάννου Πρωτοψάλτου, έκδ. ε΄, Αθήνα 1972, σ. 5. 
23 Στ. Ρηγοπούλου, Αναστασιματάριον, Κωνσταντινούπολις 1933, σσ. 274-282. 
24 Ό. π., σ. 410-427. 
25 Ό. π., σ. 428-442. 
26 Ό. π., σ. 443-461. 
27 Ό. π., Πρόλογος. 
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οποίος και σημείωσε τους τρισήμους και τετρασήμους πόδες και προσέθεσε σε 

μερικά σημεία αρχιγράμματα, τα Δόξα Πατρί–Και νύν. 

Το 1983 ο καθηγητής στην μουσική της Αθωνιάδος Σχολής, μοναχός 

Ανδρέας Θεοφιλόπουλος, πραγματοποίησε επανέκδοση της εκδόσεως του 1905, 

με σήμανση των τρισήμων μέτρων. Το 2006 ο Διονύσιος Ηλιόπουλος και ο 

Σπύρος Παυλάκης εξέδωσαν σε διχρωμία το Αναστασιματάριον του Πέτρου, με 

βάση τις εκδόσεις του 1858 και του 1869, στο οποίο προσέθεσαν ξανά 

ολόκληρη την στιχολογία των στιχηρών εσπερίων, αποστίχων και αίνων όπως 

και ισοκράτημα. 

Το 2007 ο εκδοτικός Οίκος «Μιχάλης Πολυχρονάκης» ανατύπωσε και 

πάλι στερεότυπα, με νέα στοιχειοθέτηση το Αναστασιματάριον του Πέτρου. 

Τον 19ο αι. εκδόθηκαν και Αναστασιματάρια με προσωπικό ύφος. Τα 

των Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου (1863), Ιωάννου Σακελλαρίδη (Χρηστο-

μάθεια, 1880 και 1895), Γεωργίου Μ. Χαλιορή (Νέον Ταμείον Μουσικής 

Ανθολογίας 1890), και Νικολάου Γεωργίου Πρωτοψάλτου Σμύρνης (1899). 

Κατά τον 20ο αιώνα έχουμε Αναστασιματάρια με έντονο προσωπικό 

ύφος, των Στυλιανού Χουρμουζίου28, Δημητρίου Κουτσαρδάκη 29, Θεοδούλου 

Καλλινίκου30, Χαραλάμπους Οικονόμου31, Κωνσταντίνου Πρίγγου32, Αθανα-

σίου Καραμάνη33, Αθανασίου Παναγιωτίδη34, Δημητρίου Παναγιωτοπούλου35, 

Κωνσταντίνου Καουρή36, Γεωργίου Σύρκα37, Τριανταφύλλου Γεωργιάδου38, 

Χαριλάου Ταλιαδώρου39, Λυκούργου Πετρίδη40, Αστερίου Δεβρελή41, Χαρα-

                                                
28 Εκκλησιαστική Σάλπιγξ, Αναστασιματάριον, Λευκωσία 1923. 
29 Πάτραι 1929. 
30 Λευκωσία 1943. 
31 Πάφος 1945. 
32 Το 1952-53 ελλιπές, το 1974 πλήρες. Επανέκδοση το 2006 από την Αποστολική Διακονία της 
Εκκλησίας της Ελλάδος με επιμέλεια του Γεωργίου Κωνσταντίνου. 
33 Νέα Μουσική Συλλογή, τόμ. γ΄, Εσπερινός. Αθήναι 1955. Το βιβλίο αναφέρεται στα μαθήματα 
του εσπερινού και από τα μέλη του συνήθους Αναστασιματαρίου περιέχει μόνο τα αναστάσιμα 
στιχηρά εσπέρια και απόστιχα. 
34 Θεσσαλονίκη 1955. Περιέχει μόνο τα εξαποστειλάρια, τους αίνους και τα εωθινά δοξαστικά. 
35 Αθήναι 1957. 
36 Λευκωσία 1958. 
37 Αθήναι 1967. 
38 Αθήναι 1971-74. 
39 Θεσσαλονίκη 1976, κατά καλλιγράφιση και ρυθμική τακτοποίηση Αβραάμ Ευθυμιάδη. 
40 Θεσσαλονίκη 1980-81. 
41 Θεσσαλονίκη 1985. 
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λάμπους Καρακατσάνη42, Νίκου Παπασάββα43, Σωτήρη Αρβανίτη44, Αγγέλου 

Βουδούρη45. 

Ο Στ. Χουρμούζιος παραθέτει ξεχωριστά στο τέλος του βιβλίου τα 

δοξαστικά εωθινά, όπως και τα αναστάσιμα εξαποστειλάρια με τα θεοτοκία 

τους και το τροπάριο «Υπερευλογημένη» σε όλους τους ήχους46. Επίσης 

οδηγίες για την αρχιερατική χοροστασία και Θ. λειτουργία, το «Εις πολλά έτη» 

της εισόδου του αρχιερέως, την φήμη «Τον Δεσπότην και αρχιερέα», όταν ο 

αρχιερεύς λαμβάνει καιρόν για να ιερουργήσει47. Τέλος παραθέτει οδηγίες για 

την εύρεση του ήχου ή του εωθινού της Κυριακής, όταν αυτά λησμονηθούν48. 

Ο Χαράλαμπος Οικονόμος παραθέτει τα προσόμοια του πλ. δ΄ «Ώ του 

παραδόξου θαύματος» και «Τι υμάς καλέσωμεν άγιοι»49, τα αναστάσιμα 

εξαποστειλάρια με τα θεοτοκία τους και το τροπάριο «Υπερευλογημένη» σε 

όλους τους ήχους50. Επίσης τα αυτόμελα εξαποστειλάρια του β΄ και γ΄ ήχου51, 

την φήμη «Τον Δεσπότην και αρχιερέα»52, και οδηγίες για το πότε οι ψάλτες 

ίστανται στα στασίδια τους και πότε κατέρχονται στο βάθρο, όταν χοροστατεί ή 

λειτουργεί αρχιερεύς53. 

Το Αναστασιματάριον του Χαριλάου Ταλιαδώρου έχει παράρτημα στο 

οποίο παραθέτει κατά σειράν σύντομα ευλογητάρια54, τον πεντηκοστό ψαλμό 

και τα ιδιόμελα της Μ. Τεσσαρακοστης σε ήχο δεύτερο, βαρύ και πλάγιο του 

τετάρτου55, την φήμη «Τον Δεσπότην και αρχιερέα»56, τα ένδεκα εωθινά 

                                                
42 Αθήναι 1985-1993. Ο Καρακατσάνης εξέδωσε οκτώ τόμους, με τίτλο Μουσικόν Λειμωνά-
ριον, ένα για κάθε ήχο, στο οποίο περιέχονται μαθήματα εσπερινού, όρθρου και Θ. λειτουργίας. 
43 Λεμεσός 1988. 
44 Κοζάνη 1991. Περιέχονται μόνο τα αναστάσιμα τροπάρια του όρθρου. 
45 Έκδ. Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης, Αθήναι 1997. Πρόκειται για καταγραφή των απαγγελιών 
του Ιακώβου Ναυπλιώτη. 
46 Στ. Χουρμούζιος, Εκκλησιαστική Σάλπιγξ, τόμ. α΄, Αναστασιματάριον, Λευκωσία 1923, σσ. 
228-259. 
47 Ό. π., σσ. 260-261. 
48 Ό. π., σ. 262. 
49 Χαράλαμπος Οικονόμος, Αναστασιματάριον ή Οκτώηχος Βυζαντινής Μουσικής Χορδής, 
Πάφος 1945, σσ. 365-366. Διευκρινίζεται ότι η λέξη Οικονόμος αναφέρεται σε εκκλησιαστικό 
τίτλο-οφφίκιο κληρικού, όπως αρχιμανδρίτης, πρωτοπρεσβύτερος κ.λπ. 
50 Ό. π., σσ. 366-401. 
51 Ό. π., σσ. 402-406. 
52 Ό. π., σσ. 406-407. 
53 Ό. π., σσ. 408-409. 
54 Χ. Ταλιαδώρος, Πρότυπον Αναστασιματάριον, Θεσσαλονίκη 1976, σσ. 345-349. 
55 Ό. π., σσ. 349-384. 
56 Ό. π., σσ. 384-386. 
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δοξαστικά57, σύντομες δοξολογίες58 και τέλος το τροπάριο «Θεοτόκε Παρθένε» 

σε σύντομο μέλος Αβραάμ Ευθυμιάδη59. Ο Αβραάμ Ευθυμιάδης καλλιγράφησε 

το βιβλίο του Χ. Ταλιαδώρου και εσημείωσε τους ρυθμικούς πόδας60. 

 Στο Αναστασιματάριον του Νίκου Παπασάββα οι αναστάσιμοι ύμνοι 

καταλαμβάνουν το ήμισυ περίπου του όλου μεγέθους του βιβλίου. Στο υπό-

λοιπο παρατίθενται κατά σειράν τα αναστάσιμα ευλογητάρια61, το α΄ αντίφωνον 

του δ΄ ήχου σε μέλος αργόν62, ο πεντηκοστός ψαλμός σε ήχο πρώτο, δεύτερο, 

πλάγιο του πρώτου, βαρύ και πλάγιο τέταρτο63. Στην συνέχεια, η τιμιωτέρα 

στους ήχους στους οποίους ψάλλεται64, τα αναστάσιμα εξαποστειλάρια και 

θεοτοκία65, τα εωθινά δοξαστικά σε μέλος απλό και συνθετότερο66, το τροπάριο 

«Υπερευλογημένη» σε όλους τους ήχους67, δοξολογίες σύντομες και τρεις 

πανηγυρικές68 και το ασματικόν του Σταυρού69. Τέλος, το «Εις πολλά έτη» της 

εισόδου του αρχιερέως και η φήμη «Τον Δεσπότην και αρχιερέα», όταν ο αρχι-

ερεύς λαμβάνει καιρόν για να ιερουργήσει και το αντίστοιχο της απολύσεως70. 

 

 ε. Αναστασιματάρια σε άλλες γλώσσες 

 Στην Εκκλησία της Ρουμανίας εκδίδεται το Αναστασιματάριον του 

Μακαρίου Ιερομονάχου το 1823 σε σλαβονική γραφή. Το 1943 εκδίδεται 

Αναστασιματάριον από το μοναστήρι Neamts. Το τελευταίο Αναστασιματάριον 

επανεκδίδεται αναθεωρημένο το 1996 στο Curtea de Argeş71 και το 1998 στο 

Ιάσιο, ως έκδοση της Μητροπόλεως Μολδαβίας και Μπουκοβίνας72. 

                                                
57 Ό. π., σσ. 386-414. 
58 Ό. π., σσ. 414-466. 
59 Ό. π., σσ. 467-468. 
60 Ό. π., Σημείωση, σ. 344. 
61 Ν. Παπασάββας, Αναστασιματάριον, Λεμεσός 1988, σσ. 151-154. 
62 Ό. π., σσ. 154-157. 
63 Ό. π., σσ. 157-197. 
64 Ό. π., σσ. 198-213. 
65 Ό. π., σσ. 214-234. 
66 Ό. π., σσ. 235-279. 
67 Ό. π., σσ. 279-287. 
68 Ό. π., σσ. 288-345. 
69 Ό. π., σσ. 345-346. 
70 Ό. π., σσ. 346-349. 
71 Anastasimatarul Uniformitaz Vecernierul sau cîntările vecerniei de Sîmbătă pe cele opt 
glasuri bisericeşti, Curtea de Argeş 1996. 
72 Anastasimatar, diortosirea textului, corectarea greşelilor de tipar şi îngrijirea ediţiei de Arhid. 
Prof. Dr. Sebastian Barbu-Bucur şi Preot. Conf. Alexie Al. Buzera, Iaşi 1998. 
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 Το 1872 εκδίδεται το σλαβονικό Αναστασιματάριον του Pjesnopjenie 

Ikonomov. Υπάρχει επίσης, σε χειρόγραφο, το Αναστασιματάριον των παλαιο-

πίστων της Ρωσσίας σε δική τους σημειογραφία και σε γλώσσα σλαβονική. 

Αντίτυπό του έχει καταχωρηθεί στην βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Σταυρου-

πόλεως Βουκουρεστίου με έτος εισόδου το 1996. 

 

 2. Οι μελοποιοί των προς εξέτασιν Αναστασιματαρίων 

 α. Πέτρος Λαμπαδάριος 

Ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος, Λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού 

Εκκλησίας, αποτελεί μόνος του μιαν ολόκληρη εποχή στην ιστορία της εκκλη-

σιαστικής μουσικής. Γεννήθηκε το 1730 στην Πελοπόννησο και σε παιδική 

ηλικία πήγε στην Σμύρνη, όπου και πήρε τα πρώτα μαθήματα μουσικής από 

κάποιον ιερομόναχο. 

Το 1753 πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη, όπου μαθητεύει στον 

Πρωτοψάλτη της Μεγάλης Εκκλησίας Ιωάννη τον Τραπεζούντιο, τον οποίο 

μιμήθηκε στο ύφος, και γίνεται Β΄ Δομέστικος. Τον Ιωάννη Πρωτοψάλτη δια-

δέχεται ο Δανιήλ και Λαμπαδάριος ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος, κατά παρά-

βασιν της τάξεως, αντί του Α΄ Δομεστίκου Ιακώβου. Ως Δομέστικό του πήρε 

τον Πέτρο Βυζάντιο. Στη θέση αυτή παρέμεινε έως το 1777, οπότε και πέθανε 

εξαιτίας του λοιμού που χτύπησε την Κωνσταντινούπολη. 

Προσέφερε πολλά στην εκκλησιαστική μουσική με την χρήση νέου 

γραφικού μουσικού συστήματος για την παρασήμανση των μελών, με την 

απλοποίηση της κουκουζέλιας παρασημαντικής και αυτής του διδασκάλου του 

Ιωάννου Τραπεζουντίου. Οι σύγχρονοί του τον θαύμαζαν για την μεγάλη του 

μνήμη, καθώς και την γρήγορη αντίληψη, ενώ μπορούσε να γράψει πιστά 

οποιοδήποτε άσμα ακόμη και αν το άκουγε έστω και μία φορά.  

Ο Πέτρος ερμήνευσε στην γραφική του μέθοδο τα μαθήματα πολλών 

αρχαίων μουσικοδιδασκάλων, όπως τα μεγάλα κεκραγάρια του Ιωάννου του 

Δαμασκηνού, τα μεγάλα εωθινά του Ιωάννου του Γλυκέως, τα μεγάλα 

ανοιξαντάρια διαφόρων ποιητών, κάποια αργά πασαπνοάρια του όρθρου, το 

«Άνωθεν οι προφήται» και κάποια άλλα μαθήματα του Οικηματαρίου και του 

Μαθηματαρίου. 
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Έγραψε μουσική για ολόκληρη την σειρά των εγκυκλίων μουσικών 

μαθημάτων, δηλαδή το Σύντομο και το Αργόν Στιχηράριον, το Ειρμολόγιον, το 

Κρατηματάριον, το Οικηματάριον, την Παπαδική, το Μαθηματάριον κατ’ 

αναγραμματισμούς και άλλα αναρίθμητα. Μελοποίησε δύο Αναστασιματάρια, 

αργόν και σύντομον, ύστερα από παράκληση του τότε μητροπολίτη Προύσης 

Μελετίου, Ειρμολόγιο Καταβασιών και Δοξαστάριον, δηλαδή το νέον ή 

σύντομον Στιχηράριον, το οποίο μεταφράσθηκε από την γραφή του Πέτρου 

στην νέα από τον Γεώργιο Βιολάκη, Πρωτοψάλτη της Μ. Εκκλησίας. 

Εμελούργησε τρεις σειρές αργά χερουβικά και μία σειρά σύντομα, τρεις σειρές 

κοινωνικά των Κυριακών και μία σειρά κοινωνικά Δεσποτικών και 

Θεομητορικών εορτών κατά τους οκτώ ήχους, αργά ευλογητάρια, σύντομα και 

συντομότερα, πολυελέους, δοξολογίες σύντομες και αργοσύντομες σε 

διάφορους ήχους, αργά πασαπνοάρια του όρθρου από τα οποία τα τρία σε ήχο 

πλάγιο του δευτέρου (το ένα ονομάζεται Βυσσινόγραφον), κρατήματα και άλλα 

μαθήματα. 

Ο Πέτρος δίδαξε την εκκλησιαστική μουσική μαζί με τον Δανιήλ τον 

Πρωτοψάλτη και τον τότε Δομέστικο Ιάκωβο τον Πελοποννήσιο στην δεύτερη 

Πατριαρχική Μουσική Σχολή μετά την άλωση, που ιδρύθηκε το 1776, την 

εποχή του Πατριάρχη Σωφρονίου του από Ιεροσολύμων73. 

 

 β. Πέτρος Βυζάντιος 

 Πρωτοψάλτης της Μεγάλης Εκκλησίας, γεννήθηκε στο Νεοχώρι του 

Βοσπόρου, μαθητής του Πέτρου Λαμπαδαρίου. Ο Πέτρος εμέμφετο τον Ιάκωβο 

Πρωτοψάλτη, ο οποίος, προκειμένου να ψάλλει κατ' έννοιαν, δεν τηρούσε τον 

ρυθμό των προσομοίων και άλλων εμμέτρων στιχηρών. Έπαιζε τα μουσικά 

όργανα: πανδουρίδα και αραβικό πλαγίαυλο (νέι). Ο Πέτρος έγραφε τα 

μελοποιήματά του με τρόπο αναλυτικό, ενώ ερμήνευε αρχαιότερα μαθήματα 

κατά την γραφή του διδασκάλου του. Εμέλισε μία σειρά χερουβικών και τρεις 

σειρές κοινωνικά των Κυριακών. Επίσης, το «Επίβλεψον εν ευμενεία» κατά το 

ύφος του Μαθηματαρίου, μία δοξολογία σε ήχο πλ. α΄, αναστάσιμες καταβασίες 

                                                
73 Γεώργιος Παπαδόπουλος, Συμβολαί εις την ιστορίαν της παρ' ημίν εκκλησιαστικής μουσικής, 
Αθήναι 1890, σσ. 318-324.  
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των οκτώ ήχων, τις καταβασίες του Τελώνου και Φαρισαίου, της Απόκρεω και 

της Μεσοπεντηκοστής. Επίσης, το σύντομο Ειρμολόγιο, «Αινείτε» των αίνων, 

αργοσύντομα και άλλα διάφορα μαθήματα, τα οποία φέρουν την επιγραφή 

«Του μαθητού» (του μαθητή του Πέτρου Λαμπαδαρίου). Επί Πατριαρχείας 

Καλλινίκου του από Νικαίας παύθηκε από την Πρωτοψαλτεία εξαιτίας της 

δευτερογαμίας του. Έφυγε στην Χερσώνα, γι΄ αυτό λέγεται και φυγάς, και από 

εκεί στο Ιάσιο, όπου απεβίωσε το 180874. 

 

 γ. Πέτρος Εφέσιος 

Ο Πέτρος ο Εφέσιος υπήρξε λόγιος μουσικός, γνώστης της Παλαιάς, 

αλλά και της Νέας Μεθόδου γραφής, καθώς και της εξωτερικής μουσικής. 

Μαθητής του Γεωργίου Κρητικού, καθώς και των Τριών διδασκάλων στην 

τρίτη Πατριαρχική Μουσική Σχολή, η οποία συνεστήθη το 1815. Λόγω των 

μουσικών του ικανοτήτων προσελήφθη και στην ηγεμονική Μουσική Σχολή 

του Βουκουρεστίου, όπου και δίδαξε έως και τον θάνατό του το 1840. Ήταν ο 

χαράκτης των τυπογραφικών στοιχείων των μουσικών χαρακτήρων απαλλάσ-

σοντας τον μουσικό κόσμο από τον αδιάλειπτο κόπο της αντιγραφής των βιβλί-

ων της ψαλτικής. Εξέδωσε στο νεοσύστατο τυπογραφείο του Βουκουρεστίου, 

τον Μάιο του 1820, το Αναστασηματάριον του Πέτρου του Πελοποννησίου με 

τον τίτλο «Νέον Αναστασιματάριον». Ο Εφέσιος εξέδωσε και το «Δοξαστάριον» 

Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου. 

Ο Πέτρος ο Εφέσιος μελοποίησε χερουβικά και κοινωνικά των Κυρια-

κών στους οκτώ ήχους, στα οποία εισήγαγε και εξωτερικά μέλη, δοξολογίες και 

άλλα έντεχνα ασματικά και οκτώ «Άξιον εστίν», τα οποία δημοσιεύθηκαν στην 

αναλυτική γραφή από τον Γρηγόριο Πρωτοψάλτη Φιλιππουπόλεως75. 

 

 δ. Ιωάννης Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος 

Ο Ιωάννης ο Βυζάντιος κατάγεται από το Νεοχώρι του Βοσπόρου. 

Σύγχρονος του Κωνσταντίνου Βυζαντίου του Πρωτοψάλτου, τον οποίο και 

διαδέχθηκε στην Πρωτοψαλτεία. Μαθητής του Θεοδώρου Συμεών του Κοντού, 

                                                
74 Ό. π., σσ. 324-325. 
75 Ό. π., σ. 327-328. 
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εισήλθε στον πατριαρχικό ναό ως Β΄ Δομέστικος το 1826. Το 1831 γίνεται 

Λαμπαδάριος αντί του Πέτρου Γεωργίου του Βυζαντίου, ο οποίος αρνήθηκε τον 

διορισμό. Το 1862 μετά τον θάνατο του Πρωτοψάλτου Κωνσταντίνου του 

Βυζαντίου χειροθετείται Πρωτοψάλτης, ενώ προηγουμένως ήταν Τοποτηρητής 

της Πρωτοψαλτείας,. Κατά την διάρκεια της θητείας του, ως Τοποτηρητής της 

Πρωτοψαλτείας δίδαξε την εκκλησιαστική μουσική στην Πατριαρχική Μ. του 

Γ. Σχολή. Εξέδωσε δύο φορές το ειρμολόγιο των Καταβασιών Πέτρου 

Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου, επτά φορές το Αναστασιματάριον, τα 

χερουβικά και κοινωνικά του Πέτρου, μία Ανθολογία, συλλογή καλοφωνικών 

ειρμών διαφόρων ποιητών και την τετράτομο Πανδέκτη της Μουσικής μαζί με 

τον Δομέστικο Στέφανο. Μελοποίησε ωδές σε Πατριάρχες, τον καλοφωνικό 

ειρμό «Κύκλω της Τραπέζης Σου» σε ήχο βαρύ και κανόνες Δεσποτικών και 

Θεομητορικών εορτών. Απεβίωσε στις 20 Ιουλίου του 186676. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
76 Ό. π., σ. 346. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΙΝ ΜΕΛΩΝ 
 

 α. Εισαγωγικά 

Η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί το κέντρο της χριστιανικής 

πίστεως. Είναι η επισφράγιση της μεσσιανικότητός Του. Είναι η επιβεβαίωση 

όλων όσων είχαν συμβεί προηγουμένως: της γεννήσεώς Του, της θείας 

αποκαλύψεως, της αληθούς ηθικής διδασκαλίας Του, των θαυμαστών Του 

έργων και της εξ ολοκλήρου αναγνωρίσεώς Του από τον Θεό. Η Ανάσταση 

περιβάλλει με ακλόνητη εμπιστοσύνη όλα όσα εκτείνονται εμπρός και 

αναμένονται όπως: την αποστολή του Αγίου Πνεύματος σύμφωνα με την 

υπόσχεσή Του, την εγκαθίδρυση της Εκκλησίας, και το τέλος των αιώνων. 

Μόνο ως Υιός του Θεού, «ἔχων ζωὴν ἐν ἑαυτῷ», μπορούσε να θυσιάσει την 

ζωή του εκουσίως και στην συνέχεια να αναστηθεί77. 

Οι Απόστολοι στα πρώτα τους κηρύγματα μιλούσαν σχεδόν 

αποκλειστικά για το γεγονός αυτό78 και ενδιαφέρονταν να γίνουν μάρτυρες της 

Αναστάσεως. Κατά την εκλογή του Ματθία, για αντικατάσταση του προδότη 

Ιούδα στον αρχικό πυρήνα των Δώδεκα, ο Πέτρος λέει: «ἀφ᾿ ἡμῶν, μάρτυρα 

τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ γενέσθαι σὺν ἡμῖν ἕνα τούτων»79. Αλλά και ο 

απόστολος Παύλος καθαρά αναφέρει: «εἰ δὲ Χριστὸς οὐκ ἐγήγερται, κενὸν ἄρα 

τὸ κήρυγμα ἡμῶν, κενὴ δὲ καὶ ἡ πίστις ὑμῶν»80. 

Μετά την Ανάστασή του ο Χριστός εμφανίσθηκε στους μαθητές με 

μία νέα, δοξασμένη μορφή. Όλες οι εμφανίσεις Του υπήρξαν ξαφνικές, 

                                                
77 Δ. Βακάρος, Από την Γέννηση μέχρι την Πεντηκοστή, Θεσσαλονίκη 1979, σσ. 153-157. 
78 Πράξεις 2-4. 
79 Πράξεις 1, 22. 
80 Α΄ Κορ. 15, 14. 
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πολλές φορές μάλιστα κεκλεισμένων των θυρών. Κατά τις εμφανίσεις αυτές ο 

Χριστός ευλόγησε τους μαθητές και τους ενεφύσησε Πνεύμα Άγιο. Ακόμη, 

τους έψεξε για την απιστία τους περί της εκ νεκρών Αναστάσεώς Του. Σε μία 

εκ των εμφανίσεών Του έφαγε μαζί τους και τους άφησε να τον εγγίσουν για 

να διαπιστώσουν ότι δεν είναι φάντασμα: «ψηλαφήσετέ με καὶ ἴδετε, ὅτι 

πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα»81. 

Μετά την Ανάσταση, οι μαθητές συνήθως δεν αναγνώριζαν τον 

Χριστό. Σωματική και φυσική αναγνώριση δεν μπορούσε πλέον να 

υπάρχει: «Οὕτω καὶ ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν, σπείρεται ἐν φθορᾷ, ἐγείρεται 

ἐν ἀφθαρσίᾳ...σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν»82. 

Ο Χριστός αναγνωριζόταν από τους μαθητές του όταν τους καλούσε 

με το όνομά τους83, όταν τους έδινε εντολές, ανέπτυσσε τις Γραφές και 

συνομιλούσε μαζί τους84, όταν τεμάχισε τον άρτο και τους τον μοίρασε85. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις οι μαθητές σχολίαζαν τα γεγονότα με τον τρόπο 

αυτό: «οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ἡμῖν, ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ ὁδῷ 

καὶ ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς;...καὶ αὐτοῖ ἐξηγοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ καὶ ὡς 

ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου»86. 

Ως εκ τούτου η Ανάσταση του Χριστού δεν ήταν μία βιολογική 

ανανέωση του φυσικού του σώματος. Ο άγγελος κύλησε τον λίθο εκ της 

θύρας του μνημείου όχι για να μπορέσει ο Χριστός να εξέλθει, αλλά για να 

φανερώσει ότι ο Χριστός δεν ήταν πλέον εκεί: «οὐκ ἔστιν ὧδε, ἠγέρθη καθὼς 

εἶπε»87. 

 Με την Ανάστασή του ο Χριστός γίνεται «ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημέ-

νων»88. Γίνεται η πρώτη εκπλήρωση των Προφητειών της Παλαιάς Διαθή-

κης των αναφερομένων στην καθολική εκ νεκρών ανάσταση, και η διαβε-

                                                
81 Λουκά 24, 39. 
82 Α' Κορινθ. 15, 42-44. 
83 Ιωάν. 20, 16. 
84 Ιωάν. 21, 4-14. 
85 Λουκά 24, 35. 
86 Λουκά 24, 32-35. 
87 Ματθ. 28, 6. 
88 Α΄ Κορινθ. 15, 20. 
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βαίωση της μελλοντικής ανάστασης όλων όσων πιστεύουν: «προσδοκῶ ἀνά-

στασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος. Ἀμήν»89. 

Στην εκκλησιαστική ζωή το Πάσχα έχει ειδική τάξη. Ονομάζεται 

εορτών εορτή και πανήγυρις πανηγύρεων. Περίπου το ένα τρίτο του λει-

τουργικού έτους είναι αφιερωμένο στο Πάσχα, είτε για προπαρασκευή είτε για 

εορτασμό. Ήταν η πρώτη χριστιανική εορτή και παραμένει το αμετακίνητο 

κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής. 

 

 β. Κυριακή της Αναστάσεως 

Το Πάσχα ήταν αρχαία Ιουδαϊκή εορτή, η οποία τελούνταν την νύκτα 

της 14ης προς την 15η του μηνός Nissan σε ανάμνηση της απελευθερώσεως 

των Ισραηλιτών από τους Αιγυπτίους. Την έννοια της εορτής φανερώνει η 

λέξη Πάσχα, η οποία είναι εβραϊκή, σημαίνει διάβαση και υπενθυμίζει την 

διάβαση του ισραηλιτικού λαού από την δουλεία στην ελευθερία. Το Πάσχα 

οι Ισραηλίτες έτρωγαν αμνό, για να θυμούνται τον τρόπο με τον οποίο τα 

πρωτότοκα παιδιά τους διέφυγαν την σφαγή κατά την νύκτα της εξόδου. 

Το ιουδαϊκό Πάσχα είναι τύπος του χριστιανικού, κατά το οποίο 

πραγματοποιείται λύτρωση από την αμαρτία και διάβαση από τον θάνατο 

στην ζωή. Ο ιουδαϊκός αμνός είναι σύμβολο του Ιησού Χριστού, ο οποίος 

θυσιάστηκε και με το αίμα του σφραγίσθηκαν οι πιστοί. Η θυσία του 

Χριστού συνέπεσε με το ιουδαϊκό Πάσχα, το οποίο εκείνο το έτος έτυχε 

Σάββατο. Ο Κύριος σταυρώθηκε και πέθανε Παρασκευή, το βράδυ της 

οποίας οι Ιουδαίοι έτρωγαν τον πασχαλινό αμνό, και αναστήθηκε Σάββατο, 

την πρώτη ημέρα της εβδομάδος. Έτσι το Πάσχα στον Χριστιανισμό έλαβε 

νέο νόημα και έγινε η εορτή της σωτηρίας του γένους των ανθρώπων. 

Όλες οι χριστιανικές Εκκλησίες γιόρταζαν ανέκαθεν το Πάσχα, δεν 

υπήρχε όμως συμφωνία ως προς την ημέρα του εορτασμού. Οι Εκκλησίες της 

Μικράς Ασίας γιόρταζαν το Πάσχα με τους Ιουδαίους, στις 14 του Nissan, 

κατά την πανσέληνο της εαρινής ισημερίας, όποια μέρα της εβδομάδος και αν 

τύχαινε. Όλες όμως οι άλλες Εκκλησίες γιόρταζαν την πρώτη Κυριακή μετά 

την πανσέληνο της εαρινής ισημερίας. Στο θέμα η λύση δόθηκε από την Α΄ 
                                                
89 Σύμβολον Νικαίας. 
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Οικουμενική Σύνοδο ορίζοντας τον εορτασμό του Πάσχα την πρώτη Κυριακή 

μετά την πανσέληνο της εαρινής ισημερίας, η οποία τότε συνέβαινε την 21η 

Μαρτίου. Ο κανόνας αυτός τηρείται έως σήμερα90. 

Το Πάσχα εορταζόταν πάντοτε με παννυχίδα, γιατί η Ανάσταση του 

Χριστού πραγματοποιήθηκε κατά τις νυκτερινές ώρες του Σαββάτου προς την 

Κυριακή. Την νύκτα αυτή είχαμε και την βάπτιση των κατηχουμένων. Γι' 

αυτό μέχρι σήμερα στην Θ. λειτουργία του Πάσχα και όλη την Διακαι-

νήσιμο εβδομάδα ψάλλεται αντί του τρισαγίου ύμνου το «Ὅσοι εἰς Χριστόν». 

 

 γ. Το χριστιανικό Πάσχα 

Ο χριστιανισμός στηρίζεται στον κενό τάφο του Κυρίου. Χωρίς την 

Ανάσταση, το χριστιανικό κήρυγμα θα ήταν χωρίς περιεχόμενο, θα ήταν 

«ματαία ἡ πίστις μας»91. Αλλά και η  ζωή κάθε πιστού πηγάζει από το 

γεγονός τ ης Αναστάσεως του Χριστού. Μαζί με τον Χριστό συνεσταυ-

ρώθη και ο παλαιός άνθρωπος, ο υπόδουλος στον φόβο του θανάτου και 

της φθοράς. Η φθορά «κατεπόθη» από την αφθαρσία. Κατά το Πάσχα 

εορτάζεται η νίκη των πιστών και δοξολογείται Εκείνος που με τον θάνατό 

Του τους χάρισε την ζωή. Στην ορθόδοξη εικόνα της Αναστάσεως, επάνω στον 

δέσμιο θάνατο πατάει τόσο ο Χριστός όσο και ολόκληρο το γένος των 

ανθρώπων92. 

Η φωνή του θριάμβου της Αναστάσεως συνοψίζεται στον Κατηχη-

τικό Λόγο του Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ο οποίος αναγιγνώσκεται στην 

Ακολουθία της Αναστάσεως: 

«Μηδεὶς φοβείσθω θάνατον· ἠλευθέρωσε γὰρ ἡμᾶς τοῦ Σωτῆρος ὁ 

θάνατος. Ἔσβεσεν αὐτόν, ὑπ' αὐτοῦ κατεχόμενος. Ἐσκύλευσε τὸν ᾍδην, ὁ 

κατελθὼν εἰς τὸν ᾍδην. Ἐπίκρανεν αὐτόν, γευσάμενον τῆς σαρκὸς αὐτοῦ, καὶ 

τοῦτο προλαβὼν Ἡσαΐας, ἐβόησεν· ὁ ᾍδης, φησίν, ἐπικράνθη συναντήσας σοι 

κάτω. Ἐπικράνθη, καὶ γὰρ κατηργήθη. Ἐπικράνθη, καὶ γὰρ ἐνεπαίχθη. 

Ἐπικράνθη, καὶ γὰρ ἐνεκρώθη. Ἐπικράνθη, καὶ γὰρ καθῃρέθη. Ἐπικράνθη, καὶ 

                                                
90 Α. Παπαδόπουλος, Αγιολογία, Θεσσαλονίκη 1985, σσ. 81-82. 
91 Α' Κορινθ. 15, 17. 
92 Ι. Φουντούλης, Λογική λατρεία, Αθήνα 1997, σ. 90. 
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γὰρ ἐδεσμεύθη. Ἔλαβε σῶμα, καὶ Θεῷ περιέτυχεν. Ἔλαβε γῆν, καὶ συνήντη-

σεν οὐρανῷ. Ἔλαβεν, ὅπερ ἔβλεπε, καὶ πέπτωκεν, ὅθεν οὐκ ἔβλεπε. Ποῦ σου 

θάνατε τὸ κέντρον; ποῦ σου ᾍδη τὸ νῖκος; Ἀνέστη Χριστός, καὶ σὺ κατα-

βέβλησαι. Ἀνέστη Χριστὸς καὶ πεπτώκασι δαίμονες. Ἀνέστη Χριστός, καὶ 

χαίρουσιν Ἄγγελοι. Ἀνέστη Χριστός, καὶ ζωὴ πολιτεύεται. Ἀνέστη Χριστός, 

καὶ νεκρὸς οὐδεὶς ἐπὶ μνήματος. Χριστὸς γὰρ ἐγερθείς ἐκ νεκρῶν ἀπαρχὴ τῶν 

κεκοιμημένων ἐγένετο. Αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 

αἰώνων, Ἀμήν». 

Από τον κενό τάφο ανατέλλει και η συγγνώμη. Η αγάπη και η ειρήνη 

του Θεού προς τον άνθρωπο, του ανθρώπου προς τον Θεό και του ανθρώπου 

προς τον συνάνθρωπο. Κορύφωμα αυτής της πασχαλινής αγάπης είναι ο 

ασπασμός που παλαιότερα αντάλλασσαν οι πιστοί κατά την ημέρα του 

Πάσχα, και στον οποίο μας προτρέπει το δοξαστικό των αίνων της ημέρας: 

 

 Ἀναστάσεως ἡμέρα, 
 καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πανηγύρει, 
 καὶ         ἀλλήλους περιπτυξώμεθα. 
 Εἴπωμεν ἀδελφοί, καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς· 
 Συγχωρήσωμεν πάντα τῇ Ἀναστάσει 
 

 δ. Θεολογικό περιεχόμενο του Αναστασιματαρίου 

 Το Αναστασιματάριον περιέχει ύμνους, οι οποίοι αναφέρονται στην 

Ανάσταση του Χριστού και οι οποίοι χωρίζονται σε ύμνους του εσπερινού, του 

όρθρου και της Θείας Λειτουργίας: 

 Εσπερινός: στιχηρά εσπέρια, δοξαστικά θεοτοκία, απόστιχα, δοξαστικά 

αποστίχων, απολυτίκια-θεοτοκία, στιχηρά κατανυκτικά. 

 Όρθρος: απολυτίκια, θεοτοκία (τα του εσπερινού), καθίσματα, ανα-

βαθμοί, κανόνας, εξαποστειλάρια και θεοτοκία, στιχηρά αίνων, δοξαστικά 

αίνων, Υπερευλογημένη, Σήμερον σωτηρία. 

 Θεία Λειτουργία: απολυτίκια, μακαρισμοί. 

 Οι ύμνοι αυτοί κατατάσσονται από μουσικής απόψεως σε οκτώ ήχους, η 

δε έναρξη της οκτωηχίας πραγματοποιείται κατά την εορτή του Πάσχα. Η 
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Ανάσταση αποτελεί το κεντρικό θέμα στην ορθόδοξη λατρεία, είναι το θέμα 

των Κυριακών του όλου ενιαυτού. 

 Για τους Εβραίους το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη εορτή, διότι εορτάζεται 

το γεγονός της απελευθερώσεώς τους από τα δεσμά της δουλείας στην Αίγυπτο 

και της διαβάσεώς τους από την Ερυθρά θάλασσα93. 

 Το Πάσχα είναι πολύ περισσότερο από μία συνήθης εορτή στην 

Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι πολύ περισσότερο από τον πανηγυρισμό ενός 

παλαιού γεγονότος. Η νέα ζωή, η οποία εμφανίσθηκε από τον τάφο δύο χιλιάδες 

χρόνια πριν, δόθηκε σε όλους όσοι πιστεύουν στον Χριστό. Έτσι κατά το 

Πάσχα εορτάζεται η Ανάσταση του Χριστού ως γεγονός το οποίο συνέβη και 

επαναλαμβάνεται διαχρονικά. Κάθε χριστιανός έλαβε το δώρο αυτής της νέας 

ζωής και την δύναμη, ώστε να την αποδέχεται και να την βιώνει. Αυτό το δώρο 

αλλάζει ριζικά την στάση στην ζωή και στον θάνατο. Δίνει την δυνατότητα για  

την ευχάριστη διαπίστωση ότι νικήθηκε ο θάνατος. Η χριστιανική πίστη 

επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ο Χριστός, με τον δικό του θάνατο, αλλάζει την 

φύση του θανάτου. Με τον θάνατό του ο Χριστός ανοίγει ένα πέρασμα προς 

την Βασιλεία του Θεού, μεταμορφώνει την τραγωδία του θανάτου σε νίκη94. 

 Η Ανάσταση είναι μήνυμα νίκης, χαράς, ελπίδας, αισιοδοξίας. Την τρίτη 

ημέρα από την ταφή Του ο Χριστός, αφού σκύλευσε τον Άδη, αναστήθηκε ως 

κραταιός και δυνατός. Κάθοδος στον Άδη και Ανάσταση εκ των νεκρών 

αποτελούν επί μέρους όψεις ενός και του αυτού πράγματος95. Γι' αυτό και η 

ορθόδοξη εικονογραφία παριστά την Ανάσταση με την εις Άδου κάθοδον του 

Κυρίου96. 

 Η Ανάσταση του Χριστού εγκαινιάζει τον άφθαρτο αιώνα του Θεού, 

είναι η ογδόη ημέρα, η οποία διαδέχεται την εβδόμη εγκαινιάζοντας τον 

μυστηριακό χρόνο του Θεού, ο οποίος είναι ατελεύτητος και αδιάδοχος. Είναι η 

                                                
93 Α. Παπαδόπουλος, Αγιολογία, σ. 81. 
94 Panteleimon Lambadarios, South African Orthodox Sunday Sermons, τόμ. ΙΙ-ΙΙΙ, Johan-
nesburg 1992, σ. 230. 
95 Α. Θεοδώρου, Απαντήσεις σε ερωτήματα δογματικά, Αθήνα 1995, σ. 108. 
96 Λουκ. 24, 36-53. Πρβλ. εωθινόν δοξαστικόν Στ΄. 
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Βασιλεία του Θεού, όπου τα πάντα είναι τυλιγμένα στην φωτεινή ακτίνα της 

θείας ενέργειας97. 

 Με την Ανάσταση ο άνθρωπος είναι ελεύθερος από τα δεσμά της 

πνευματικής δουλείας και πορεύεται προς την αληθινή ζωή. Γι' αυτό εναν-

θρωπίστηκε ο Θεός και πλήρωσε με το αίμα του το τίμημα της αδαμικής παρά-

βασης και των αμαρτιών όλου του κόσμου98. 

 Η Ανάσταση του Χριστού ξεπέρασε τον χρόνο, αλλά βιώνεται μέσα 

στον χρόνο. Κάθε λειτουργία είναι μυστηριακή βίωση αυτού του γεγονότος. Με 

κάθε λειτουργία, το Πάσχα (ο Χριστός) είναι παρόν σε εμάς. Στην Θ. 

Λειτουργία του Μ. Βασιλείου μετά την Θεία Κοινωνία ευχαριστούμε: «ἔσχομεν 

τοῦ θανάτου σου τὴν μνήμην, εἴδομεν τῆς ἀναστάσεώς σου τὸν τύπον, 

ἐνεπλήσθημεν τῆς ἀτελευτήτου σου ζωῆς...». Η Εκκλησία είναι το αναστημένο 

Σώμα του Χριστού, ιστορικά, μυστηριακά και πραγματικά99. 

 Η μετοχή του ανθρώπου στο θείον κάλλος, την αγαθότητα και την 

αγάπη έγινε δυνατή μόνο με το μυστήριο της ενσαρκώσεως του Θεού λόγου, το 

πάθος Του και την Ανάστασή Του. Όλο αυτό δηλαδή που με συμπύκνωση 

περιγράφει το ιδιόμελό μας. Ο πριν απρόσιτος γίνεται προσιτός δια των παθών 

του(Άγιος Παύλος, Απόστολος του Σταυρού) ελευθερώνοντας τον πριν «μη 

μετέχοντα» άνθρωπο σε μέτοχο της θεότητας, θεμελιώνοντας μία βασική σχέση 

«αναφοράς» φιλοκαλικής του ανθρώπου προς το κάλλος του Θεού100. 

 

 ε. Θεολογικό περιεχόμενο των Κεκραγαρίων 

 Το ποιητικό κείμενο των κεκραγαρίων αποτελείται από τους στίχους 1 

και 2 του Ψαλμού 140: 

 Ψαλμὸς 140, 1. Κύριε ἐκέκραξα πρὸς σέ, εἰσάκουσόν μου, πρόσχες τῇ 

φωνῇ τῆς δεήσεώς μου, ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σὲ. 

                                                
97 Α. Θεοδώρου, ό. π., σσ. 109-110. Περιγραφή της Ογδόης ημέρας βλ. Γρηγορίου Θεολόγου, 
Εις την επιγραφήν των ψαλμών, Patrologia Graeca 44, 608-609. 
98 Α. Θεοδώρου, ό. π., σσ. 109-110. 
99 Ιερόθεος Βλάχος, Παρακλητικά, Κατερίνη 1986, σ. 71. 
100 Χρυσόστομος Σταμούλης, Κάλλος το Άγιον, Αθήνα 2010, σ. 136. 
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 Μετάφραση: (Κύριε, πολλές φορές έκραξα προς σε. Κάμε δεκτήν την 

προσευχήν μου. Δώσε προσοχήν εις την φωνήν της δεήσεώς μου κάθε φοράν, που 

με κραυγήν ισχυράν απευθύνομαι προς σε). 

 Ψαλμὸς 140, 2. Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν 

σου, ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου θυσία ἑσπερινὴ. 

 Μετάφραση: (Ας ανέλθη κατ' ευθείαν η προσευχή μου ως ευάρεστον 

ευώδες θυμίαμα ενώπιόν σου. Κατά την ώραν της προσευχής, η ανύψωση των 

χειρών μου προς σε ας γίνη δεκτή ως ευάρεστος εσπερινή θυσία)101. 

 

 Οι ψαλμοί 140 και 141 είναι οι ψαλμοί του εσπερινού θυμιάματος. 

Εψάλλοντο δε αμφότεροι στις εσπερινές ακολουθίες, με τον στίχο 140, 2, να 

ψάλλεται τόσο στο Ισραήλ όσο και στην Εκκλησία κατά την προσφορά του 

θυμιάματος προς τον Θεό. Κατά την Αποκάλυψη (5, 8), το θυμίαμα είναι το 

ορατό σημείο της προσευχής του λαού του Θεού. Κατά τον προφήτη Μαλαχία 

(1, 11) το θυμίαμα προσφέρεται σε «κάθε τόπο», ακόμα και από τους ειδω-

λολάτρες. Το θυμίαμα προσφέρθηκε στον Χριστό ως δώρο για την γέννησή του 

(Μτθ, 2, 11) και χρησιμοποιήθηκε από την αρχαϊκή Εκκλησία102. 

 

 Ψαλμὸς 140, 1: «Κύριε ἐκέκραξα πρὸς σέ» 

 Εγώ εφώναξα προς εσένα, Κύριε, με δυνατή φωνή και κραυγή αναμ-

μένης καρδίας, η οποία είναι κατανενυγμένη από την θλίψη της αμαρτίας. Με 

την ίδια φωνή εφώναξε και ο Μωυσής προς τον Θεό, αν και δεν μιλούσε με το 

στόμα, αλλά με την ένδοθεν ηχούσαν διάνοιαν103. Με παρόμοια φωνή φωνάζω 

και εγώ προς Εσένα, Κύριε, με νοερά φωνή, η οποία ακούγεται από τα δικά σου 

ώτα και όχι μόνο με την αισθητή φωνή του στόματος. Διότι εκείνος ο οποίος 

φωνάζει με το στόμα, τεντώνει το σώμα του για να δώσει ένταση στην φωνή 

                                                
101 Ιωάννης Κολιτσάρας, Η Παλαιά Διαθήκη, Κείμενον-Ερμηνευτική απόδοσις, τόμ. γ΄, Αθήναι 
1979, σ. 589. 
102 Holy Bible, The Orthodox study Bible, Thomas Nelson Publishers, Nashville, Tennessee 
1993, σ. 748. 
103 Εξ. 14, 15. Πρβλ. Ιωάννου Χρυσοστόμου, Εις τον Ψαλμόν 41, 3, PG 55, 159. 
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του, κατά τον ίδιο τρόπο και εκείνος που φωνάζει με την διάνοιά του, τεντώνει 

τον νουν και την ψυχή του, ώστε να εισακουσθεί από τον Θεό104. 

 Πρόσεξε, Κύριε, την φωνή της δεήσεώς μου, διότι κράζω προς Εσένα 

νοερώς και με όλη την δύναμη της καρδίας μου. Διότι, Κύριε, ακούεις μόνο την 

φωνή όσων με όλη την δύναμη της καρδίας τους φωνάζουν προς Εσένα. 

 

 Ψαλμὸς 140, 2: «Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου» 

 Στους ναούς των Ιουδαίων υπήρχαν δύο βωμοί. Ένας χρυσός και ένας 

χάλκινος. Στον χρυσό γινόταν η καύση του θυμιάματος και στον χάλκινο η 

καύση των ολοκαυτωμάτων. Το θυμίαμα κατασκευαζόταν με πολυτέλεια, κατά 

την διάταξη του Νόμου και ήταν ευπρόσδεκτο στον Θεό. Έτσι ήταν ευω-

δέστατο και προεικόνιζε την νέα λατρεία της χάριτος του Ευαγγελίου. Μακάρι 

λοιπόν να κατευθυνθεί και να γίνει δεκτό το δικό μου θυμίαμα από εσένα, 

Κύριε, και η δική μου προσευχή. Να ανάψει η καρδία μου από το πυρ της 

προθυμίας και αγάπης, όπως άναβε η σχάρα του θυσιαστηρίου και ανέπεμπε 

την ευωδία του θυμιάματος105. 

 Στους ναούς των Ιουδαίων οι ιερείς έπρεπε να θυσιάζουν δύο αμνούς 

κάθε μέρα, έναν το πρωί και έναν το βράδυ. Οι θυσίες των δύο αμνών ονομά-

ζονταν θυσίες του ενδελεχισμού, διότι προσφέρονταν ενδελεχώς, δηλαδή συνε-

χώς και αδιακόπως106. Οι θυσίες αυτές των αμνών ήταν πάντοτε καθαρές και 

δεκτές από τον Θεό, διότι δεν προσφέρονταν για αμαρτίες. Οι άλλες θυσίες δεν 

ήταν πάντοτε δεκτές, διότι πολλές φορές μολύνονταν από τις πονηρές διαθέσεις 

των προσφερόντων. Οι θυσίες των δύο αμνών ήταν τιμιώτερες από τις άλλες, 

από τις δύο πάλι ήταν τιμιώτερη εκείνη που προσφερόταν το βράδυ, διότι η 

πρωινή απέβλεπε στην εσπερινή, η δε εσπερινή συμπλήρωνε την ιερουργία της 

ημέρας. Με τον ίδιο λοιπόν τρόπο ας κατευθυνθεί η εν προσευχή ύψωσις των 

χειρών μου. Η προσευχή γίνεται δεκτή όταν το στόμα είναι καθαρό από αισχρά 
                                                
104 Νικόδημος Αγιορείτης, Ερμηνεία εις τους 150 Ψαλμούς, τόμ. γ΄, εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη, 
Θεσσαλονίκη 1983, σσ. 467-468. 
105 Νικόδημος Αγιορείτης, σσ. 468-469. 
106 Εξ 29, 38, 39, 42: «Ταῦτα ἐστιν ἅ ποιήσεις ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου, ἀμνοὺς ἐνιαυσίους ἀμώ-
μους δύο τὴν ἠμέραν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἐνδελεχῶς, κάρπωμα ἐνδελεχισμοῦ. Τὸν ἀμνὸν τὸν 
ἔνα ποιήσεις τὸ πρωΐ καὶ τὸν ἀμνὸν τὸν δεύτερον ποιήσεις τὸ δειλινόν, θυσίαν ἐνδελεχισμοῦ εἰς 
γενεὰς ἡμῶν». Ενδελεχής σημαίνει διηνεκής, διαρκής, αδιάλειπτος, ακατάπαυστος, βλ. σχετικά 
Π. Χ. Δορμπαράκης, Επίτομον Λεξικόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, Αθήναι 1995, σ. 287. 



 
 

39 

λόγια, λοιδορίες, κατακρίσεις και καταλαλιές, περισσότερο η καρδία από 

αισχρούς λογισμούς και βλασφημίες και όταν τα επαιρόμενα χέρια είναι 

καθαρά από πλεονεξία και αρπαγή107. 

 

 στ. Θεολογικό περιεχόμενο του Α΄ Εωθινού Δοξαστικού 

 Το Α΄ Εωθινό δοξαστικό είναι ποιητική απόδοση του Α΄ Εωθινού 

Ευαγγελίου (Κατά Ματθαίον 28, 16-20). Στο Ευαγγέλιο αυτό εκτίθεται η 

συνάντηση του Αναστάντος Κυρίου με τους ένδεκα μαθητές του στο όρος της 

Γαλιλαίας. Όταν οι μαθητές είδαν τον Κύριο, θαύμασαν και άλλοι τον 

προσκύνησαν, άλλοι δίστασαν, διότι είχαν αμφιβολίες αν αυτός, αναστημένος 

πλέον, είναι ο Διδάσκαλος. Εκείνος όμως τους πλησίασε, τους βεβαίωσε για την 

Ανάστασή Του και τους είπε ότι Του εδόθη, από τον Πατέρα, «πᾶσα ἐξουσία ἐν 

οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς», την οποία την είχε βέβαια ως Θεός και πριν σαρκωθεί, την 

λαμβάνει τώρα και ως Θεάνθρωπος νικητής του θανάτου και του Άδη. Η λέξη 

εξουσία αποτελεί ορολογία για την Σταύρωση και τον δοξασμό του Χριστού 

και επιβεβαιώνει την δύναμη της Αναστάσεώς Του και την εξουσία Του, ώστε 

να επαναφέρει τον άνθρωπο στην αληθινή ζωή108. Και τότε δίνει στους 

Αποστόλους την εντολή «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτί-

ζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου 

Πνεύματος». Με την εντολή αυτήν η προσέλκυση πιστών δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με την ανθρώπινη δύναμη, αλλά μόνο με την δύναμη του 

Θεού. Η πραγματικότητα της Αναστάσεως αναφέρεται όχι μόνο στην ιστορι-

κότητά της, ούτε μόνο στην αποστολική μαρτυρία της και στην ανάγκη για 

πίστη, αλλά επίσης στην δύναμη της χριστιανικής πίστεως και αποστολής. Ο 

αναστημένος Υιός του Θεού, ζώντας μέσα στους πιστούς και ενεργοποιώντας 

τους, πραγματοποιεί την σωτηρία όλων109. Με την εμφάνισή του στο όρος της 

Γαλιλαίας, ο Κύριος ιδρύει και συνιστά το μυστήριο του Βαπτίσματος, το οποίο 

αποτελεί την είσοδο του ανθρώπου στην Εκκλησία του Χριστού110.  

 

                                                
107 Νικόδημος Αγιορείτης, σσ. 469-470. 
108 The Orthodox Study Bible, Thomas Nelson Publishers, Nashville, Tennessee 1982, σ. 79. 
109 Ό. π., σ. 80. 
110 Α. Φραγκόπουλος, Τα αναστάσιμα, Αθήναι 1975. 



 
 

40 

 ζ. Θεολογικό περιεχόμενο του Β΄ Εωθινού Δοξαστικού 

 Το Β΄ Εωθινό δοξαστικό είναι ποιητική απόδοση του Β΄ Εωθινού 

Ευαγγελίου (Κατά Μάρκον 16, 1-8). Το Εωθινό Ευαγγέλιο είναι εκείνο το 

οποίο αναγιγνώσκεται την Κυριακή του Πάσχα κατά την τελετή της 

Αναστάσεως. Ομιλεί για πέντε γεγονότα. Καταρχάς για τις Μυροφόρες, οι 

οποίες το πρωί των Σαββάτων κατευθύνονταν προς τον τάφο του Χριστού, 

ώστε να τον αλείψουν με αρώματα. Δεύτερο θέμα είναι οι σκέψεις που άρχισαν 

να ανησυχούν τις Μυροφόρες στον δρόμο, για το ότι δεν θα υπήρχε άνθρωπος 

να αποκυλίσει τον λίθο από το μνημείο. Τρίτον, ότι ενώ σκέπτονταν αυτά, όταν 

έφθασαν στον τάφο, ο λίθος είχε αποκυλισθεί και το μνημείο ήταν ανοικτό. Ο 

λίθος είχε αποκυλισθεί όχι για να βοηθήσει στην Ανάσταση του Χριστού, αλλά 

για να δείξει ότι ο τάφος ήταν κενός111. Τέταρτον, ότι αφού βρήκαν ανοικτό το 

μνήμα μπήκαν μέσα και έκπληκτες είδαν έναν λευκοντυμένο νεανία να κάθεται 

στα δεξιά του μνημείου, με αποτέλεσμα να κυριευθούν από θάμβος και 

έκπληξη. Πέμπτον, ότι ο λευκοντυμένος νεανίας τους ανήγγειλε ότι ανέστη ο 

Χριστός και τους έδωσε την εντολή να μεταβούν γρήγορα στους Αποστόλους 

και να αναγγείλουν και σ' αυτούς την Ανάσταση και να τους πουν να πορευ-

θούν στην Γαλιλαία, ώστε να συναντήσουν τον Κύριο. Οι Μυροφόρες εξετέ-

λεσαν τις εντολές αυτές με φόβο και τρόμο. 

 

 η. Θεολογικό περιεχόμενο του ΙΑ΄ Εωθινού Δοξαστικού 

 Το ΙΑ΄ Εωθινό δοξαστικό είναι ποιητική απόδοση του ΙΑ΄ Εωθινού 

Ευαγγελίου (Κατά Ιωάννην 21, 15-25). Φαίνεται ότι η φανέρωση αυτή του 

Χριστού έγινε για την αποκατάσταση του Πέτρου στο αξίωμα του Αποστόλου. 

Ο Κύριος απευθυνόμενος στον Πέτρο τον ερωτά: «Σίμων Ἰωνᾶ ἀγαπᾶς με 

πλεῖον τούτων;». Ο Πέτρος απαντά: «Ναί, Κύριε, σὺ οἶδας, ὅτι φιλῶ σε». Ο 

Χριστός απαντά: «Βόσκε τα αρνία μου». Ο Χριστός κάνει τρεις ερωτήσεις στον 

Πέτρο αν τον αγαπά, διότι τρεις ήταν οι αρνήσεις κατά την νύκτα της Μεγάλης 

Πέμπτης. Το γεγονός αυτό λύπησε τον Πέτρο, με αποτέλεσμα να απαντήσει με 

ζωηρότητα: «Κύριε, σὺ πάντα οἶδας, σὺ γινώσκεις, ὅτι φιλῶ σε». Και τρεις 

φορές ο Κύριος του αναθέτει την διαποίμανση των προβάτων του. Στην 
                                                
111 The Orthodox Study Bible, σ. 128. 
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συνέχεια ο Πέτρος ερωτά τον Χριστό για τον Απόστολο Ιωάννη, τον οποίο 

αγαπούσε ιδιαιτέρως ο Χριστός και για τον οποίο είχε διαδοθεί ότι δεν 

επρόκειτο να πεθάνει. Ο Κύριος απαντά: «Τί σε ενδιαφέρει εσένα αν εγώ θέλω 

να μείνει ο Ιωάννης στην ζωή, έως ότου εγώ ξαναέλθω στον κόσμο κατά την 

Δευτέρα μου Παρουσία;». Προτρέπει τον Πέτρο να παραμένει πιστός στην 

αποστολή του. 

 

 ι. Θεολογικό περιεχόμενο των αναστασίμων απολυτικίων 

 Τα αναστάσιμα απολυτίκια αναφέρονται με συντομία στο γεγονός της 

Αναστάσεως του Κυρίου, στα όσα συνέβησαν κατά την Ανάσταση και δοξο-

λογούν τον Αναστάντα Χριστό. Γενικά τα απολυτίκια είναι σύντομα τροπάρια 

που περιέχουν περιληπτικά την υπόθεση της εορτής. Η ονομασία τους οφεί-

λεται στο ότι αυτά ψάλλονται στην απόλυση του εσπερινού, μετά τους λόγους 

του αγίου Συμεών του πρεσβύτου: «Νῦν ἀπολύεις τον δοῦλόν σου, Δέσποτα, 

κατὰ τὸ ῥῆμά σου, ἐν εἰρήνῃ...». Τα αναστάσιμα απολυτίκια ψάλλονται επίσης 

στην αρχή του Όρθρου, όπως και στην Θ. Λειτουργία ως τρίτο αντίφωνο. 

 

 

 i. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος 

 Αφού σφραγίσθηκε ο λίθος του μνήματος από τους Ιουδαίους, τοποθε-

τήθηκε φρουρά, ώστε να φυλάσσει το σώμα του Ιησού. Ο Χριστός αναστήθηκε 

μετά από τρεις ημέρες, δωρίζοντας στον κόσμο την αληθινή ζωή. Η Ανάσταση 

δοξάζεται από τις επουράνιες δυνάμεις, οι οποίες βοούσαν προς τον Κύριο 

δοξάζοντας την Ανάσταση, την Βασιλεία του φιλανθρώπου Θεού και την 

σωτηριώδη ενανθρώπισή του. 

 

 ii. Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον 

 Όταν ο Κύριος, που είναι η αθάνατη ζωή, κατέβηκε στον Άδη, τον 

νέκρωσε με την δύναμη της θεότητός του. Όταν δε ο Κύριος ανέστησε τους 

νεκρούς από τα καταχθόνια, όλες οι επουράνιες δυνάμεις κραύγαζαν 

δοξάζοντας τον ζωοδότη Χριστό. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CF%82
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 iii. Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια 

 Όλες οι επουράνιες δυνάμεις ευφραίνονται και όλοι οι γηγενείς νοιώ-

θουν αγαλλίαση. Ο Κύριος είναι παντοκράτωρ και με την θεϊκή του δύναμη 

κατέλυσε τον θάνατο με τον δικό του τριήμερο θάνατο. Γίνεται ο πρώτος 

αναστάς εκ των νεκρών, λυτρώνει τον άνθρωπο από τον θάνατο και δωρίζει 

στον κόσμο το έλεός Του. 

 

 iv. Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα 

 Οι Μυροφόρες μαθήτριες πληροφορούνται από τον άγγελο το χαρμό-

συνο γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου. Και ενθυμούμενες την πτώση των 

πρωτοπλάστων, έλεγαν με καύχηση στους Αποστόλους ότι νικήθηκε ο θάνατος 

με την Ανάσταση του Χριστού δωρίζοντας στον κόσμο το μέγα έλεος. 

 

 v. Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι 

 Στο απολυτίκιο αυτό καταγράφεται βασική αλήθεια της πίστεώς μας, η 

θεϊκή υπόσταση του Χριστού και η ομοουσιότητά Του με τα άλλα πρόσωπα της 

Αγίας Τριάδος. Καλούνται οι πιστοί να ανυμνήσουν και να προσκυνήσουν τον 

Λόγο του Θεού, ο οποίος με την ευδοκία του Πατρός ανήλθε στον Σταυρό, 

υπέμεινε τον θάνατο και τέλος αναστήθηκε εκ νεκρών. Με την Ανάστασή Του 

ήγειρε τους τεθνεώτας από τον τάφο. 

 

 vi. Ἀγγελικαὶ δυνάμεις ἐπὶ τῷ μνήμᾳ σου 

 Άγγελοι παρέστησαν στον ζωοδόχο τάφο του Κυρίου και οι φύλακες 

λιποθύμησαν και έμοιαζαν με νεκρούς. Η Μαρία η Μαγδαληνή ήλθε στον τάφο 

και ζητούσε το σώμα του Ιησού. Ο Κύριος κατετρόπωσε τον Άδη, χωρίς αυτός 

να μπορέσει να τον βλάψει. Ο Άδης μάλιστα ωδύρετο και επικράνθη διότι 

εδέχθη τον Χριστό στα σπλάγχνα του. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα αφη-

γούνται τα τροπάρια του Μεγάλου Σαββάτου, με τον Άδη να λέει ότι τον 

συνέφερε να μην είχε δεχθεί τον εκ Μαρίας γεννηθέντα. Ο Χριστός διέλυσε το 

κράτος του θανάτου, συνέτριψε τις πύλες του Άδου και έσωσε ψυχές οι οποίες 

κατέχονταν από τον Άδη: «οὓς κατέπιον ἰσχύσας, πάντας ἐξήμεσα, ἐκένωσε 

τοὺς τάφους ὁ σταυρωθείς, οὐκ ἰσχύει τοῦ θανάτου τὸ κράτος». Ο Κύριος 
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εγεννήθη από την Παρθένο Μαρία, με σκοπό την σωτηρία του κόσμου. Δόξα 

στον αναστάντα Χριστό. 

 

 vii. Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον 

 Με την Σταύρωση του Κυρίου καταλύεται ο θάνατος και ανοίγεται ο 

Παράδεισος για τον ομολογήσαντα την θεότητα του Κυρίου συσταυρωθέντα 

ληστή. Μεταβάλλεται σε χαρά ο θρήνος των Μυροφόρων γυναικών. Ο Κύριος 

δίνει εντολή στους Αποστόλους να κηρύξουν την Ανάστασή Του στον κόσμο. 

Με την Ανάσταση του Χριστού παρέχεται στον κόσμο το μέγα έλεος. 

 

 viii. Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος 

 Ο εύσπλαγχνος Θεός συγκαταβαίνει, ενανθρωπίζει και καταδέχεται 

τριήμερο ταφή με σκοπό την απελευθέρωση του ανθρώπου από τα δεσμά της 

δουλείας του θανάτου. Ο Χριστός είναι η ζωή και η ανάσταση του ανθρωπίνου 

γένους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 
 

 1. Μέθοδος αναλύσεως 

 Μεταγραμματισμός (μεσοβυζαντινή εξηγητική σημειογραφία): ακο-

λουθείται το μοντέλο του μεταγραμματισμού τύπου Β, ο οποίος προσεγγίζει 

αποκλειστικώς την ποσοτική διάσταση της δομής του μέλους και μόνο. 

Μεταγραμματίζεται μόνο η μετροφωνική δομή του μέλους, μόνο τα ύψη, τα 

οποία είναι καταγεγραμμένα με το ίσον και τα έμφωνα σημάδια της πρότυπης 

γραφής. Οι μεταγραμματισμοί σε καμία περίπτωση δεν χρησιμεύουν ως 

παρτιτούρες για την μουσική εκτέλεση κομματιών. 

 Οι λεγόμενες αργίες: η διπλή ( ), οι δύο απόστροφοι ή σύνδεσμοι 

( ) και το κράτημα ( ), μεταγραμματίζονται συμβατικώς ως νότες 

χωρίς γέμισμα ( ) (ολόκληρα). 

 Το ίσον και τα έμφωνα σημάδια μεταφέρονται με μαυρισμένες νότες 

χωρίς ουρές ( ). 

 Το μικρόν κλάσμα ( ) (τζάκισμα) αποδίδεται με μία μικρή οριζόντια 

γραμμή πάνω σε μαυρισμένη νότα ( ), έχοντας, σύμφωνα με την Παπαδική, 

μισή αργία. 

 Η απόστροφος (σώμα) που προηγείται του ελαφρού (πνεύμα), ( ) 

αποδίδεται συμβατικώς με μικρή, περασματική νότα μέσα σε παρένθεση  

(πρόκειται για πρόγονο του συνεχούς ελαφρού της Νέας Μεθόδου). 

 Κυρίως κατά την μεταβυζαντινή εποχή παρατηρείται η χρήση ενός 

μικρού ίσου (με ή χωρίς γοργό) ( ) ή, σπανιότερα, μιας αποστρόφου, σε 
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σημεία όπου το κείμενο έχει διπλό ή τριπλό σύμφωνο. Αυτά τα σημάδια 

μπορούν να μεταγραμματιστούν ως αποτζιατούρες ( )112. 

 Σχηματική μεταγραφή (αναλυτική νεοβυζαντινή σημειογραφία): 

Μεταγράφονται σχηματικώς στο πεντάγραμμο η βασική μορφή της μελωδίας, 

δηλαδή τα ύψη και οι διάρκειες113. 

 

 2. Ανάλυση των μελών  
α. Κεκραγάριον, ἦχος α΄ 

 Κύριε ἐκέκραξα πρὸς σέ, 
 εἰσάκουσόν μου, 
 εἰσάκουσόν μου, Κύριε. 
 Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, 
 εἰσάκουσόν μου 
 πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου, 
 ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σὲ 
 εἰσάκουσόν μου, Κύριε. 
 
 Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, 
 ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, 
 ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου 
 θυσία ἑσπερινὴ 
 εἰσάκουσόν μου, Κύριε. 
 

 Στο πεντάγραμμο ο πρώτος ήχος μεταγράφεται με οπλισμό Μi ύφεση 

δύο μορίων και Si ύφεση επίσης δύο μορίων114. 

 

 i. Κύριε ἐκέκραξα πρὸς σέ 

 Ενώ ο Πέτρος τονίζει μουσικορητορικώς την δεύτερη συλλαβή της 

λέξεως «εκεκραξα», επιλέγοντάς την ως ρυθμικό τόνο της όλης φράσεως, ο 

Ιωάννης τονίζει εμφαντικώς και την λέξη «Κυριε», χωρίζοντας με τον τρόπο 

αυτό τη φράση σε δύο μέρη: 

 Πέτρος: Κύριε ἐκέκραξα 

 Ιωάννης: Κύριε | ἐκέκραξα 

                                                
112 Μ. Αλεξάνδρου, Εξηγήσεις και Μεταγραφές της βυζαντινής μουσικής. Σύντομη εισαγωγή στον 
προβληματισμό τους, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 79. 
113 Ό. π., σ. 80-89. 
114 Μ. Αλεξάνδρου, Εξηγήσεις, σ. 64. Γενικά για το θέμα των οπλισμών στις μεταγραφές της 
βυζαντινής μουσικής βλ. στο ίδιο έργο σσ. 61-69. 
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 ii. εἰσάκουσόν μου 

 Στο τέλος του δευτέρου σχήματος, ο Ιωάννης καταγράφει φράση 

κατιόντος λυγίσματος, ενώ το Αναστασιματάριο του Βουκουρεστίου σημειώνει 

φράση κυλίσματος115. 

 

 
 

 iii. εἰσάκουσόν μου, Κύριε 

 Στο τρίτο μελωδικό σχήμα, στην δεύτερη συλλαβή της λέξεως «εισα-

κουσον» ο Ιωάννης εισάγει παροδική γραμμή του πρώτου διφωνούντος ήχου 

                                                
115 Περί κυλίσματος βλ. Κυριακός Φιλοξένης Εφεσιομάγνης, Λεξικόν της ελληνικής εκκλησια-
στικής μουσικής, Εν Κωνσταντινουπόλει 1868, σσ. 131-132. 
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(Ναος). Ο τρόπος αυτός επιμένει στην διφωνία του με αποτέλεσμα η τρίτη 

βαθμίδα να είναι μόνιμα ελαττωμένη116. 

 

 
 

 iv. Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ 

 Στο τέταρτο μελωδικό σχήμα, τόσο ο Πέτρος όσο και ο Ιωάννης 

οδηγούν το μέλος στην διφωνία του πρώτου ήχου (Νανα). Το μέλος επιμένει 

συστηματικά σε τρία σημεία στον Νανα (Γα). Ο Ιωάννης επιμένει εμφαντικώς 

στον άνω Ζω΄, έστω και ελαττωμένο, σε αντίθεση με το μέλος του Βουκου-

ρεστίου, όπου στο σημείο αυτό σημειώνεται απλή διάνθιση του μέλους. Αν 

μάλιστα διανθιστεί η θέση του Ιωάννου, τότε θα έχουμε τις εξής μελωδικές 

κινήσεις117: 

   
 

πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε ψαύση ακόμα και της κορυφής του 

τετραχόρδου Aγια, το οποίο όμως δεν ζητείται από το μέλος του Πέτρου 

Λαμπαδαρίου. Επίσης, στην τελευταία συλλαβή της λέξεως «εκεκραξα» ο 

Ιωάννης σημειώνει στενογραφία της διπλής βαρείας118, πράγμα το οποίο 

                                                
116 Μ. Μαυροειδής, Οι μουσικοί τρόποι στην ανατολική Μεσόγειο, Αθήνα 1997, σσ. 148-149. 
117 Περί της διανθίσεως της μελωδικής θέσεως αυτής, Γ. Κωνσταντίνου Θεωρία και πράξη της 
εκκλησιαστικής μουσικής, Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου 2013, σσ. 84-85. 
118 Περί διπλής βαρείας, Σ. Καράς, Μέθοδος της ελληνικής μουσικής, Θεωρητικόν, τόμ. α ,́ 
Αθήναι 1982, σσ. 200-201. 
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σημαίνει ότι θα έχουμε και ψαύση της τονικής, προφανώς και μελωδική 

διαφοροποίηση σε σχέση με το μέλος του Πέτρου. 

 

 
 

 

 v. εἰσάκουσόν μου 

 Στο τέλος του πέμπτου σχήματος το μέλος κατέρχεται στην μεσότητα 

του πρώτου ήχου (Αανες-Ζω)119. Στην κατάληξη της φράσεως (μου) ο Ιωάννης 

σημειώνει ελεύθερη διάνθιση της γραφής του Πέτρου, η οποία αποτελεί 

μεταγραφή των συνδέσμων120. 

 

 
 

 

                                                
119 Κ. Ψάχος, Η παρασημαντική της βυζαντινής μουσικής, Αθήναι 1917, σ. 137. 
120 Μ. Αλεξάνδρου, Εξηγήσεις, σ. 71 και 79. 
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 vi. πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου 

 Στην έναρξη του έκτου σχήματος ο Ιωάννης στενογραφεί την πιο ανα-

λυτική καταγραφή του Πέτρου. Πρόκειται για την διάνθιση του ομαλού121. 

 

 
 

 vii. ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σὲ 

 Στο έβδομο σχήμα, τόσο ο Πέτρος όσο και ο Ιωάννης οδηγούν το μέλος 

στην διφωνία του πρώτου ήχου (Νανα). Ο Ιωάννης διαφοροποιείται σημαντικά 

από τον Πέτρο με το να χρησιμοποιεί την τετραφωνία της διφωνίας (Νανα Γα-

Νανα Νη΄)122, με σκοπό την εμφαντική απόδοση της τρίτης συλλα-βής της 

λέξεως «κεκραγεναι» για μελωδική αποτύπωση των νοουμένων123, με 

αποτέλεσμα όμως την αλλαγή της μελωδικής γραμμής. Στο τέλος σημειώνει 

ελεύθερη διάνθιση του μέλους, με την οποία τονίζει εμφαντικώς την δεικτική 

αντωνυμία «σε». 

 

 

 

                                                
121 Περί ομαλού, Χρύσανθος ο εκ Μαδύτων, Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής, Τεργέστη 1832, 
σ. 58, Πατριαρχική Επιτροπή 1881, Στοιχειώδης διδασκαλία της εκκλησιαστικής μουσικής, 
Κωνσταντινούπολις 1888, σ. 42, Α. Ευθυμιάδης, Μαθήματα εκκλησιαστικής βυζαντινής 
μουσικής, Θεσσαλονίκη 1972, σ. 41, Σ. Kαράς, Θεωρητικόν, σσ. 201-206, Γ. Κωνσταντίνου, 
Θεωρία, σ. 79, Κ. Φιλοξένης Kυριακός, Θεωρητικόν στοιχειώδες της μουσικής, Κωνσταντι-
νούπολις 1859, σ. 87, Χατζηθεοδώρου Γεώργιος, Μέθοδος διδασκαλίας της βυζαντινής εκκλη-
σιαστικής μουσικής, Νεάπολις Κρήτης, 2004, σσ. 41 και 139, και Θ. Γεωργιάδης, Νέα Μέθοδος 
της καθ' ημάς εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής, Αθήναι 1963, σ. 37. 
122 Κ. Ψάχος, σ. 145. 
123 Χρύσανθος, σσ. 187-188. 
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 viii. εἰσάκουσόν μου, Κύριε 

 Στο τελευταίο σχήμα, ο Ιωάννης διαφοροποιείται πραγματοποιώντας 

ενδιάμεση πτώση του μέλους στην βάση του ήχου με την θέση διπλής βαρείας, 

από όπου και αρχίζει την τελική κατάληξη. Αντίθετα, ο Πέτρος αρχίζει την 

τελική κατάληξη από την διφωνία του ήχου. 

 

 
 

 ix. Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, 

 Ο Ιωάννης προεκτείνει κατά δύο επιπλέον χρόνους την πρώτη συλλαβή 

της λέξεως «προσευχη». 
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 x. ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, 

 Ο Ιωάννης διαφοροποιείται ως προς την κατάληξη του σχήματος χρησι-

μοποιώντας θέση κατιόντος λυγίσματος, ενώ στο κλασσικό μέλος του Πέτρου 

χρησιμοποιείται κύλισμα. 

 

 
 

 xi. ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου 

 Η κατάληξη του σχήματος, τόσο στον Πέτρο όσο και στον Ιωάννη 

πραγματοποιείται στην διφωνία του ήχου (Νανα–Γα). 
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 xii. θυσία ἑσπερινὴ 

 Τόσο ο Πέτρος όσο και ο Ιωάννης πραγματοποιούν κατάληξη στην 

διφωνία του ήχου (Νανα-Γα), με προηγούμενη άνοδο στην τετραφωνία της 

διφωνίας (Νη΄). 

 

 
 

 xiii. εἰσάκουσόν μου, Κύριε. 

 Στο τελευταίο σχήμα, ο Ιωάννης διαφοροποιείται πραγματοποιώντας 

ενδιάμεση πτώση του μέλους στην βάση του ήχου με την θέση διπλής βαρείας, 

από όπου και αρχίζει την τελική κατάληξη. Αντίθετα, ο Πέτρος αρχίζει την 

τελική κατάληξη από την διφωνία του ήχου. 
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 β. Κεκραγάριον, ἦχος β΄ 
 Κύριε ἐκέκραξα πρὸς σέ, 
 εἰσάκουσόν μου, 
 εἰσάκουσόν μου, Κύριε. 
 Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, 
 εἰσάκουσόν μου 
 πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου, 
 ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σὲ 
 εἰσάκουσόν μου, Κύριε. 
 
 Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, 
 ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, 
 ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου 
 θυσία ἑσπερινὴ 
 εἰσάκουσόν μου, Κύριε. 
 

 Στο πεντάγραμμο ο εκ του Δι δεύτερος ήχος μεταγράφεται με υφέσεις 

τεσσάρων τμημάτων στους φθόγγους Re και La124. Στον δεύτερο ήχο το μέλος 

κινείται κατά διφωνία τόσο σε κατιούσα όσο και σε ανιούσα πορεία. Όταν το 

μέλος φθάσει στην τριφωνία του, μεταβάλλεται σε σκληρό χρωματικό 

(Νενανω). 

 

 i. Κύριε ἐκέκραξα πρὸς σέ 

 Ο Πέτρος κινείται κυματοειδώς περί την βάση, ανερχόμενος έως και την 

τριφωνία του μέλους. Ο Ιωάννης στην έναρξη και στο τέλος του σχήματος 

κατέρχεται στην μεσότητα αποτυπώνοντας το απήχημα του ήχου (Βου-Γα-Δι, 

                                                
124 Μ. Αλεξάνδρου, Εξηγήσεις, σ. 65. 
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Νεανες), ενώ στο μέσον του σχήματος ανέρχεται επίσης στην τριφωνία του 

μέλους. 

 

 
 

 

 ii. εἰσάκουσόν μου 

 Οι δύο μελοποιοί κινούνται κατά τον ίδιο μελωδικό τρόπο, κατερ-

χόμενοι στην μεσότητα και ανερχόμενοι στην βάση του μέλους, καταγράφοντας 

ωστόσο με διαφορετικό τρόπο το δεύτερο μέρος του σχήματος, ο Πέτρος με 

τέσσερεις χρόνους, ο Ιωάννης με έξι. 
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 iii. εἰσάκουσόν μου, Κύριε 

 Ο Πέτρος και ο Ιωάννης χρησιμοποιούν την ίδια περίπου μελωδική 

γραμμή, με τον δεύτερο να διαφοροποιείται στην τετάρτη συλλαβή της λέξεως 

«εισακουσον» χρησιμοποιώντας πεταστή αντί ολίγου (οξείας). 

 

 
 

 iv. Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ 

 Ο Πέτρος και ο Ιωάννης χρησιμοποιούν την ίδια μελωδική γραμμή, με 

διαφοροποιήσεις στην γραφή. 

 

 
 

 v. εἰσάκουσόν μου 

 Ο Πέτρος πραγματοποιεί κατάβαση στην μεσότητα, ενώ ο Ιωάννης 

κινείται κυματοειδώς περί την βάση του μέλους. 
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 vi. πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου 

 Ο Πέτρος και ο Ιωάννης χρησιμοποιούν την ίδια μελωδική γραμμή, με 

διαφοροποιήσεις στην γραφή. 

 

 
 

 vii. ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σὲ 

 Ο Πέτρος κινείται κυματοειδώς στην άνω και κάτω διφωνία του ήχου 

καταλήγοντας στην βάση, την οποία αναπτύσσει σε έξι χρόνους (σε). Ο Ιωάν-

νης ανέρχεται και καταλήγει στην τριφωνία (Νεχεανες) στην προσπάθεια για 

μελωδική αποτύπωση των νοουμένων (κεκραγεναι). 
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 viii. εἰσάκουσόν μου, Κύριε 

 Ο Πέτρος και ο Ιωάννης χρησιμοποιούν την ίδια μελωδική γραμμή. 

 

 
 

 

 ix. Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, 

 Ο Πέτρος κινείται κυματοειδώς στην άνω και κάτω διφωνία του ήχου 

καταλήγοντας στην βάση του μέλους. Ο Ιωάννης, αντιθέτως, εγγίζει την 

τριφωνία του μέλους καταλήγοντας στην βάση. 
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 x. ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, 

 Στην έναρξη του σχήματος, ο Πέτρος εγγίζει την τριφωνία του μέλους 

καταλήγοντας στην μεσότητα. Και ο Ιωάννης καταλήγει στην μεσότητα, 

ωστόσο αναπτύσσει την λέξη «θυμιαμα» με την συνήθη στιχηραρική μελωδική 

γραμμή του δευτέρου ήχου. Προφανώς θέλει να αποτυπώσει την ιδιότητα του 

θυμιάματος να ανέρχεται προς τον ουρανό, ως μεταφορά της προσευχής των 

πιστών προς τον Θεό. 

 

 
 

 xi. ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου 

 Ο Πέτρος καταλήγει στην βάση του μέλους, ενώ ο Ιωάννης στην 

διφωνία, σε προσπάθεια μελωδικής αποτύπωσης της έπαρσης των χειρών για 

προσευχή125. 

                                                
125 Για τις καταλήξεις του δευτέρου ήχου στην διφωνία βλ. Νεκτ. Πάρης, Ο Στυλιανός Χουρμού-
ζιος ως θεωρητικός και μελοποιός, Κατερίνη 2016, σσ. 151-164. 
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 xii. θυσία ἑσπερινὴ 

 Ο Πέτρος καταλήγει στην τριφωνία του ήχου (σκληρό χρώμα), ενώ ο 

Ιωάννης στην βάση του. 

 

 
 

 xiii. εἰσάκουσόν μου, Κύριε. 

 Ο Πέτρος και ο Ιωάννης χρησιμοποιούν την ίδια μελωδική γραμμή. 
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 γ. Κεκραγάριον, ἦχος πλ. δ΄ 
 Κύριε ἐκέκραξα πρὸς σέ, 
 εἰσάκουσόν μου, 
 εἰσάκουσόν μου, Κύριε. 
 Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ, 
 εἰσάκουσόν μου 
 πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου, 
 ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σὲ 
 εἰσάκουσόν μου, Κύριε. 
 
 Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, 
 ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, 
 ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου 
 θυσία ἑσπερινὴ 
 εἰσάκουσόν μου, Κύριε. 
 

 Ο πλάγιος του τετάρτου μεταγράφεται στο πεντάγραμμο με οπλισμό Si 

και Mi ύφεση δύο μορίων126. 

 

 i. Κύριε ἐκέκραξα πρὸς σέ 

 Στην πρώτη μελωδική φράση ο Ιωάννης τονίζει εμφαντικώς την λέξη 

«Κυριε», χωρίζοντας με αυτό τον τρόπο την φράση σε δύο μέρη. Δημιουργεί 

την κλασσική μελωδική γραμμή, με ψαύση της τριφωνίας του ήχου (Νανα–Γα) 

και καταλήγει καταγράφοντας φράση κατιόντος λυγίσματος. Στην δεύτερη λέξη 

της ίδιας μελωδικής φράσεως «εκεκραξα» και πάλι διαφοροποιείται. Εγγίζει 

                                                
126 Μ. Αλεξάνδρου, Εξηγήσεις, σ. 68. 
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την τετραφωνία (Αγια–Δι) όπου και καταλήγει, σε αντίθεση με το Αναστασιμα-

τάριο του Βουκουρεστίου, όπου σημειώνεται κατάληξη στην διφωνία του ήχου 

(Νεανες–Βου)127. 

 

 
 

 ii. εἰσάκουσόν μου 

 Τόσο ο Πέτρος όσο και ο Ιωάννης ακολουθούν την ίδια μελωδική 

γραμμή, εγγίζουν την τετραφωνία και στην συνέχεια καταλήγουν στην διφωνία 

του ήχου, με δημιουργία κατωφερούς τριφωνίας λεγέτου (Κε-Βου). Στην 

τελευταία αυτή τριφωνία, τόσο η βάση όσο και η κορυφή είναι ελαττωμένες 

(Πα-Βου 10 ημ, Κε-Δι 10 ημ) 128. 

 

 
                                                
127 Περί της παραγωγής των ήχων, Κ. Ψάχος, σ. 135, και Γ. Χατζηθεοδώρου, Μέθοδος, σσ. 76-80. 
128 Περί του λεγέτου ήχου, Μ. Μαυροειδής, Οι μουσικοί τρόποι, σσ. 124-128. 
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 iii. εἰσάκουσόν μου, Κύριε 

 Στην έναρξη του μελωδικού σχήματος, περισσότερο ο Πέτρος και 

λιγότερο ο Ιωάννης διανθίζουν το μέλος οδηγώντας το σε κατάληξη στην βάση 

του ήχου με θέση κατιόντος λυγίσματος. 

 

 
 

 iv. Κύριε, ἐκέκραξα πρὸς σέ 

 Και ο Ιωάννης και ο Πέτρος ανέρχονται στην τετραφωνία του ήχου 

(Αγια), δημιουργώντας στην συνέχεια μέλος Αγια και καταλήγοντας σε αυτήν. 

Η επτάφωνη αυτή κίνηση πραγματοποιείται με την συνεργασία της τετρα-

φωνίας του Νεαγιε και της τριφωνίας Δι-Νη΄ του Αγια, υπό το σχήμα μιας 

διαπασών129. Ο Ιωάννης σημειώνει διανθίσεις του μέλους. 

 

 
                                                
129 Νεκτ. Πάρης, Προθεωρία της Ψαλτικής, Λευκωσία 2016, σ. 108. 
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 v. εἰσάκουσόν μου 

 Ο Πέτρος χρησιμοποιεί κίνηση λεγέτου. Ο Ιωάννης διαφοροποιείται 

σημαντικά με το να χρησιμοποιεί την κορυφή της τετραφωνίας (Αγια) και 

καταλήγοντας σ’ αυτήν, εισάγοντας και μαλακό χρώμα130 με σκοπό την 

εμφαντική απόδοση της λέξεως «εισακουσον» με αποτέλεσμα όμως την αλλαγή 

της μελωδικής γραμμής. 

 

 
 

 vi. πρόσχες τῇ φωνῇ τῆς δεήσεώς μου 

 Η κατάληξη του σχήματος, τόσο στον Πέτρο όσο και στον Ιωάννη, 

πραγματοποιείται στην βάση του ήχου μέσα από απλή διάνθιση του μέλους. 

 

 
                                                
130 Περί της συνεργασίας του πλαγίου τετάρτου ήχου με το μαλακό χρώμα βλ. Α. Ευθυμιάδης, 
Μαθήματα, σ. 270. Ο δεύτερος ήχος στο πεντάγραμμο μεταγράφεται με τον La σε ύφεση 
τεσσάρων κομμάτων ( ), βλ. Μ. Αλεξάνδρου, ό. π. 
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 vii. ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς σὲ 

 Ο Πέτρος χρησιμοποιεί μαλακό χρώμα στην τετραφωνία του ήχου 

(Νεανες) καταλήγοντας σε αυτήν. Ο Ιωάννης χρησιμοποιεί μέλος Αγια, με 

σκοπό την μίμηση προς τα νοούμενα (κραυγή προς τον εν υψίστοις Θεό). 

 

 
 

 viii. εἰσάκουσόν μου, Κύριε 

 Στο τελευταίο σχήμα, ο Πέτρος κατέρχεται στην βάση του μέλους 

δημιουργώντας κατ' αρχάς παροδική μελωδική κίνηση πλαγίου του πρώτου 

(εισακουσον μου), και στην συνέχεια κίνηση κατιόντος λυγίσματος με την 

συνήθη κατάληξη του πλαγίου του τετάρτου (Κυριε). Ο Ιωάννης χρησιμοποιεί 

το ίδιο μελωδικό σχήμα αρχίζοντας όμως με αντίστροφη κίνηση του μέλους 

Αγια (εισα-). 
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 ix. Κατευθυνθήτω ἡ προσευχή μου, 

 Στο δεύτερο μέρος του μελωδικού σχήματος χρησιμοποιείται και από 

τους δύο μελοποιούς το ίδιο μέλος, όπου εμφανίζεται η τριφωνία του λεγέτου 

(Κε-Βου), με τον Ιωάννη να σημειώνει και την ενέργεια των συνδέσμων στο 

τέλος της γραμμής. 

 

 
 

 

 x. ὡς θυμίαμα ἐνώπιόν σου, 

 Ο Πέτρος και ο Ιωάννης χρησιμοποιούν την ίδια μελωδική γραμμή. Η 

χρήση αργίας στο τέλος της λέξης «θυμιαμα» από τον Ιωάννη δεν διαφοροποιεί 

τα πράγματα ως προς την εκτέλεση της φράσεως. Η συγκεκριμένη γραφή, ή με 

αργία ή χωρίς αυτήν, αποτελεί θέση ανιόντος λυγίσματος. Έτσι, η γραφή του 

Ιωάννη αποτελεί «εξήγηση» της γραφής του Πέτρου131. 

 

                                                
131 Γ. Κωνσταντίνου, Θεωρία, σ. 83. 
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 xi. ἔπαρσις τῶν χειρῶν μου 

 Ο Πέτρος κινείται με μέλος Αγια, ενώ ο Ιωάννης χρησιμοποιεί μαλακό 

χρώμα. 

 

 
 

 xii. θυσία ἑσπερινὴ 

 Ο Πέτρος και ο Ιωάννης χρησιμοποιούν περίπου την ίδια μελωδική 

γραμμή. Στην λέξη «θυσια» ο Πέτρος ξεκινά από την τετραφωνία του ήχου 

(Αγια-Δι) και φτάνει στην τριφωνία της τετραφωνίας (Δι-Νη΄) για να καταλήξει 

εκεί. Αντίθετα ο Ιωάννης διαφοροποιείται στην λέξη «θυσια» διανθίζοντας το 

μέλος, με ανάλυση του ομαλού132. 

                                                
132 Ό. π., σ. 79. 
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 xiii. εἰσάκουσόν μου, Κύριε. 

 Στο τελευταίο σχήμα, ο Πέτρος κατέρχεται στην βάση του μέλους 

δημιουργώντας κατ' αρχάς παροδική μελωδική κίνηση πλαγίου του πρώτου 

(εισακουσον μου) και στην συνέχεια κίνηση κατιόντος λυγίσματος με την 

συνήθη κατάληξη του πλαγίου του τετάρτου (Κυριε). Ο Ιωάννης χρησιμοποιεί 

το ίδιο μελωδικό σχήμα αρχίζοντας όμως με αντίστροφη κίνηση του μέλους 

Αγια (εισα-). 
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δ. Εωθινόν Α', Ἦχος α'. Ποίημα Λέοντος του Σοφού. 
Εἰς τὸ ὄρος τοῖς Μαθηταῖς ἐπειγομένοις, 
διὰ τὴν χαμόθεν ἔπαρσιν, 
ἐπέστη ὁ Κύριος, 
καὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν 
καὶ τὴν δοθεῖσαν ἐξουσίαν, 
πανταχοῦ διδαχθέντες, 
εἰς τὴν ὑπ' οὐρανὸν ἐξαπεστέλλοντο, 
κηρῦξαι τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν, 
καὶ τὴν εἰς Οὐρανοὺς ἀποκατάστασιν· 
οἷς καὶ συνδιαιωνίζειν, 
ὁ ἀψευδὴς ἐπηγγείλατο, 
Χριστὸς ὁ Θεός, 
καὶ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

 

 

i. Εἰς τὸ ὄρος τοῖς Μαθηταῖς ἐπειγομένοις, 

Ο Πέτρος κινείται κατ' αρχάς ανωφερώς και κατωφερώς στην τριφω-

νία του ήχου, ενώ ο Ιωάννης ανέρχεται και καταλήγει στην τριφωνία133. Στην 

συνέχεια ο Πέτρος κινείται κυματοειδώς καταλήγοντας στην βάση με συνήθη 

μελωδική γραμμή του ήχου. Ο Ιωάννης μελωδεί τις λέξεις «τοις μαθηταις» 

κατά τετραφωνίαν επί το οξύ και αυτό για να προετοιμάσει την εισαγωγή της 

θέσης κουφίσματος134 του αργού στιχηραρίου στην κατάληξη. 

 

 
 

 

 

                                                
133 Κ. Ψάχος, Η παρασημαντική, σ. 139. 
134 Περί κουφίσματος Κ. Φιλοξένης, Λεξικόν, σσ. 128-129, Κ. Ψάχος, ό. π., σσ. 165-170. 
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ii. διὰ τὴν χαμόθεν ἔπαρσιν, 

Ο Πέτρος κινείται συνεχώς στην διφωνία του ήχου. Ο Ιωάννης 

πραγματοποιεί την ίδια μελωδική κίνηση μόνο στο πρώτο μέρος της μελω-

δικής φράσεως, ενώ στην συνέχεια τονίζει εμφαντικώς την λέξη επαρσιν 

αρχίζοντας από την τετραφωνία της διφωνίας (Νη΄)135. 

 

 
 

 

iii. ἐπέστη ὁ Κύριος, 

Τόσο ο Πέτρος όσο και ο Ιωάννης ακολουθούν την ίδια μελωδική 

γραμμή. 

 

 
                                                
135 Η διφωνία του πρώτου ήχου είναι ο τρίτος ήχος Νανα (Γα). Με την επανάληψη του τροχού, 
κάθε τετραφωνία αποτελεί ίδιο ήχο, έτσι η τετραφωνία του Νανα (Γα), στον άνω Νη΄ 
θεμελιώνεται επίσης ήχος τρίτος Νανα, βλ. Νικολάου Μέζη «Η έννοια της φθοράς στην παλαιά 
γραφή της βυζαντινής μουσικής», στο Νεκτάριος Πάρης, Προθεωρία της Ψαλτικής, σσ. 60-61. 
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iv. καὶ προσκυνήσαντες αὐτὸν 

Τόσο ο Πέτρος όσο και ο Ιωάννης ακολουθούν περίπου την ίδια 

μελωδική γραμμή. Ωστόσο ο Ιωάννης προεκτείνει κατά δύο τους χρόνους 

στην τρίτη και τετάρτη συλλαβή της λέξεως «προσκυνησαντες» 

σημειώνοντας μάλιστα στην τετάρτη συλλαβή και προφορικότητα, 

κατερχόμενος έως και τον κάτω Δι. 

 

 
 

v. καὶ τὴν δοθεῖσαν ἐξουσίαν, 

Τόσο ο Πέτρος όσο και ο Ιωάννης ακολουθούν την ίδια μελωδική 

γραμμή, κινούμενοι κυματοειδώς στην διφωνία του ήχου (Νανα). 
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vi. πανταχοῦ διδαχθέντες, 

Ο Πέτρος πραγματοποιεί κατάληξη με θέση κυλίσματος, ενώ ο Ιωάν-

νης με θέση κατιόντος λυγίσματος. 

 

 
 

vii. εἰς τὴν ὑπ' οὐρανὸν ἐξαπεστέλλοντο, 

Στο πρώτο μέρος του μελωδικού σχήματος οι δύο μελοποιοί κινούνται 

με όμοιο τρόπο. Στο δεύτερο μέρος, το μέλος του Πέτρου αποτελείται από 

δεκαεννέα (19) χρόνους, μεταγραφή του μελωδήματος (μεγάλης υποστάσεως) 

παρακλητικής136, έναντι δώδεκα του Ιωάννου (12). 

 

 
 

                                                
136 Κ. Ψάχος, Η παρασημαντική, σσ. 110, 124, 215. 
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viii. κηρῦξαι τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν, 

Ο Πέτρος κινείται κατ' αρχάς στην τριφωνία του ήχου για να 

πραγματοποιήσει κατάληξη στην διφωνία (νανα). Ο Ιωάννης κινείται στην 

διφωνία, εισάγοντας ως κατάληξη την θέση θες και απόθες137. 

 

 
 

 

ix. καὶ τὴν εἰς Οὐρανοὺς ἀποκατάστασιν· 

Τόσο ο Πέτρος όσο και ο Ιωάννης ακολουθούν την ίδια μελωδική 

γραμμή. 

 

 
 

 

                                                
137 Κυριακού Φιλοξένους, Λεξικόν, σ. 110. 
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x. οἷς καὶ συνδιαιωνίζειν, 

Ο Πέτρος κινείται σχεδόν συλλαβικώς. Ο Ιωάννης κινείται κυματο-

ειδώς και με πιο αργή γραμμή στην αρχή, ενώ καταλήγει στην διφωνία 

(Νανα) με ποικιλματικές κινήσεις στην λέξη «συνδιαιωνιζειν» με σκοπό την 

μελωδική αποτύπωση του νοήματος της λέξεως (αιωνιoτης)138. 

 

 
 

xi. ὁ ἀψευδὴς ἐπηγγείλατο, 

Τόσο ο Πέτρος όσο και ο Ιωάννης ακολουθούν την ίδια μελωδική 

γραμμή, διαφοροποιούμενοι ελαφρώς ως προς την μελωδική κίνηση στην 

έναρξή της. 

 

 

                                                
138 Για το θέμα της μελωδικής αποτυπώσεως του νοήματος βλ. Δ. Παναγιωτόπουλος, Θεωρία 
και πράξις της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, Αθήναι 1986, σσ. 141-143, Σπυρίδων 
Αντωνίου, Μορφολογία της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, Θεσσαλονίκη 2007, 71-76, Στ. 
Χουρμούζιος, Ο Δαμασκηνός, ήτοι Θεωρητικόν πλήρες της βυζαντινής μουσικής, Λευκωσία 
1934, σ. 83. Περί Στ. Χουρμουζίου βλ αναλυτικά Νεκτάριος Πάρης, Ο Στυλιανός Χουρμούζιος 
ως θεωρητικός και μελοποιός, Κατερίνη 2016. 
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xii. Χριστὸς ὁ Θεός 

Και οι δύο μελοποιοί ακολουθούν την ίδια μελωδική γραμμή τονί-

ζοντας την λέξη Χριστος, με τον Ιωάννη να την διανθίζει προσθέτοντας και 

δύο χρόνους επιπλέον. 

 

 
 

xiii. καὶ Σωτὴρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν. 

Τόσο ο Πέτρος όσο και ο Ιωάννης ακολουθούν την ίδια μελωδική 

γραμμή, όπου εμφανίζονται οι ενέργειες των μελωδημάτων διπλής βαρείας και 

κατιόντος λυγίσματος. 
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 ε. Εωθινόν Β΄, ἦχος β΄. Ποίημα Λέοντος του Σοφού 
 Μετὰ μύρων προσελθούσαις, 
 ταῖς περὶ Μαριὰμ Γυναιξί, 
 καὶ διαπορουμέναις, 
 πῶς ἔσται αὐταῖς τυχεῖν τοῦ ἐφετοῦ, 
 ὡράθη ὁ λίθος μετηρμένος, 
 καὶ θεῖος Νεανίας, 
 καταστέλλων τὸν θόρυβον αὐτῶν τῆς ψυχῆς. 
 Ἠγέρθη γὰρ φησίν, Ἰησοῦς ὁ Κύριος· 
 διὸ κηρύξατε τοῖς κήρυξιν αὐτοῦ Μαθηταῖς 
 εἰς τὴν Γαλιλαίαν δραμεῖν, καὶ ὄψεσθε αὐτόν, 

ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, 
 ὡς ζωοδότην καὶ Κύριον. 
 

 

 i. Μετὰ μύρων προσελθούσαις, 

 Ο Πέτρος εγγίζει την τριφωνία του μέλους στην έναρξη του μελωδικού 

σχήματος, ενώ ο Ιωάννης σημειώνει την ίδια κίνηση στο τέλος του σχήματος. 

 

 
 

 

 ii. ταῖς περὶ Μαριὰμ Γυναιξί, 

 Ο Πέτρος και ο Ιωάννης χρησιμοποιούν την ίδια μελωδική γραμμή. 
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 iii. καὶ διαπορουμέναις, 

 Ο Πέτρος και ο Ιωάννης χρησιμοποιούν την ίδια μελωδική γραμμή. 

 

 
 

 iv. πῶς ἔσται αὐταῖς 

 Ο Πέτρος τονίζει την πρώτη συλλαβή της λέξεως «εσται», η οποία είναι 

και ο ρυθμικός ή λογικός τόνος της φράσεως «πως εσται αυταις», ωστόσο λόγω 

της στιχηραρικής πορείας του μέλους και η δεύτερη συλλαβή της λέξεως 

«αυταις» είναι έμφαση ρυθμικού ποδός139. Ο Ιωάννης σημειώνει προφανώς 

                                                
139 Βλ. σχετικά Νεκτ. Πάρης, Μετρική και Ρυθμική της βυζαντινής υμνολογίας και μουσικής, 
Λευκωσία 2017, σσ. 54-63. Πρβλ. Κων. Μάρκος, Θεωρία και πράξη της ελληνικής παρα-
δοσιακής μουσικής, τόμ. α΄, Παιανία 2010, σσ. 356-364. 
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ρυθμικό σφάλμα, όταν τονίζει και τις δύο λέξεις «πως» και «εσται». Μπορεί 

μεν το «πως» να είναι ερωτηματική λέξη, όμως θεολογικώς δεν μας ενδιαφέρει 

η έννοια μίας λέξεως, αλλά ολόκληρης της φράσεως και συγκεκριμένα της 

φράσεως «και διαπορουμεναις πως εσται αυταις τυχειν του εφετου». Στην 

φράση αυτή σημειώνεται η απορία των Μυροφόρων γυναικών για το πώς είναι 

δυνατόν να αποκυλισθεί ο λίθος από την θύρα του μνημείου, ώστε να αλείψουν 

με μύρα τον Κύριο, πράγμα το οποίο επιθυμούσαν διακαώς140. 

 

 
 

 

 v. τυχεῖν τοῦ ἐφετοῦ, 

 Ο Πέτρος καταλήγει στην μεσότητα χρησιμοποιώντας αργοσύντομη 

μελωδική γραμμή, ενώ ο Ιωάννης χρησιμοποιεί μελωδική γραμμή του αργού 

στιχηραρίου. Το τέλος του αργού σχήματος είναι το μελώδημα κύλισμα, το 

οποίο συναντάται και στον βαρύ διατονικό ήχο141. Το μελώδημα αυτό συνεργά-

ζεται και με τα μελωδήματα έξω θεματισμός και ανάπαυμα142. 

 

                                                
140 Αθ. Φραγκόπουλος, Τα αναστάσιμα, Αθήναι 1975, σ. 619. 
141 Maria Alexandru, Studie über die grossen Zeichen der byzantinischen musikalischen 
Notation unter besonnderer Berücksichtigung der Periode vom Ende des 12. bis Anfang des 19. 
Jahrhunderts, Copenhangen 2000, σ. 147. 
142 Κ. Φιλοξένης, ό. π., σ. 15 και 150. 
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 vi. ὡράθη ὁ λίθος μετηρμένος, 

 Ο Πέτρος και ο Ιωάννης χρησιμοποιούν την ίδια μελωδική γραμμή. 

 

 
 

 vii. καὶ θεῖος Νεανίας, 

 Ο Πέτρος και ο Ιωάννης χρησιμοποιούν την ίδια μελωδική γραμμή. 
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 viii. καταστέλλων τὸν θόρυβον αὐτῶν τῆς ψυχῆς. 

 Ο Πέτρος καταλήγει στην μεσότητα. Ο Ιωάννης καταλήγει επίσης στην 

μεσότητα (Βου), αφού προηγουμένως καταλήξει στην διφωνία του ήχου (Ζω΄). 

Μία ουσιώδης διαφορά στους δύο μελοποιούς είναι το γεγονός ότι ο Πέτρος 

διέρχεται από την υποφωνία (Γα, στην λέξη «θορυβον»), ώστε να καταλήξει 

στην μεσότητα, ενώ ο Ιωάννης διέρχεται από την βάση του ήχου. Όλοι οι 

νεώτεροι μελοποιοί ακολουθούν τον Ιωάννη στην μελωδική αυτή γραμμή143. 

 

 
 

 

 ix. Ἠγέρθη γὰρ φήσιν, Ἰησοῦς ὁ Κύριος· 

 Ο Πέτρος και ο Ιωάννης χρησιμοποιούν την ίδια μελωδική γραμμή στο 

πρώτο μέρος του μελωδικού σχήματος. Στο τέλος του δευτέρου σχήματος, ο 

μεν Πέτρος χρησιμοποιεί την χαρακτηριστική γραμμή του ήχου σε εντελή 

κατάληξη, ενώ ο Ιωάννης συντέμνει το μέλος. 

 

                                                
143 Βλ. Χαρακτηριστικά στα μέλη του δευτέρου ήχου στις καταγραφές των νεωτέρων μελο-
ποιών Κωνσταντίνου Πρίγγου, Αθανασίου Καραμάνη, Χαριλάου Ταλιαδώρου, Αβραάμ Ευθυ-
μιάδη. 
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 x. διὸ κηρύξατε τοῖς κήρυξιν αὐτοῦ Μαθηταῖς 

 Ο Πέτρος και ο Ιωάννης χρησιμοποιούν την ίδια μελωδική γραμμή στο 

πρώτο μέρος του μελωδικού σχήματος. Στο δεύτερο μέρος, ο Πέτρος καταλήγει 

στην βάση του ήχου, ενώ ο Ιωάννης στην μεσότητα. 

 

 
 

 

 xi. εἰς τὴν Γαλιλαίαν δραμεῖν, καὶ ὄψεσθε αὐτόν, 

 Ο Πέτρος χρησιμοποιεί χαρακτηριστική μελωδική γραμμή του ήχου 

καταλήγοντας στην βάση του ήχου. Ο Ιωάννης εισάγει μελωδική γραμμή του 

αργού στιχηραρίου από το τέλος του πρώτου μέρους του σχήματος. 
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 xii. ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν, 

 Ο Πέτρος καταλήγει στην βάση του ήχου, αφού διέλθει από την 

μεσότητα. Ο Ιωάννης καταλήγει στην παραμεσότητα του ήχου (Πα)144 με 

χρήση αργής μελωδικής γραμμής στο τέλος του σχήματος. 

 

 
                                                
144 Γ. Κωνσταντίνου, Θεωρία και πράξις, σσ. 291-292. 
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 xiii. ὡς ζωοδότην καὶ Κύριον. 

 Ο Πέτρος και ο Ιωάννης χρησιμοποιούν την ίδια μελωδική γραμμή. 

 

 
 

στ. Εωθινόν ΙΑ', Ἦχος πλ. δ'. Ποίημα Λέοντος του Σοφού. 
Φανερῶν σεαυτόν, 
τοῖς Μαθηταῖς σου Σωτὴρ 
μετὰ τὴν Ἀνάστασιν, 
Σίμωνι δέδωκας τὴν τῶν προβάτων νομήν, 
εἰς ἀγάπης ἀντέκτισιν, 
τὴν τοῦ ποιμένειν φροντίδα αἰτῶν. 
Διὸ καὶ ἔλεγε· 
Εἰ φιλεῖς με Πέτρε, 
ποίμαινε τὰ ἀρνία μου, 
ποίμαινε τὰ πρόβατά μου. 
Ὁ δὲ εὐθέως ἐνδεικνύμενος 
τὸ φιλόστοργον, 
περὶ τοῦ ἄλλου Μαθητοῦ ἐπυνθάνετο. 
Ὧν ταῖς πρεσβείαις Χριστέ, 
τὴν ποίμνην σου διαφύλαττε, 
ἐκ λύκων λυμαινομένων αὐτήν. 
 

i. Φανερῶν σεαυτόν, 

Ο Πέτρος κινείται κυματοειδώς έως και την τετραφωνία, ενώ ο 

Ιωάννης αξιοποιεί την τριφωνία του Αγια (Δι–Νη΄). Γενικά, ο πλάγιος του 

τετάρτου κινείται σε μία διαπασών, υπό την έννοιαν της συνάψεως της 

τετραφωνίας του με την τριφωνία του Αγια (Νη-Δι)145. 

                                                
145 Νεκτάριος Πάρης, Προθεωρία, σ. 109. 
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ii. τοῖς Μαθηταῖς σου Σωτὴρ 

Τόσο ο Πέτρος όσο και ο Ιωάννης κινούνται κυματοειδώς καταλή-

γοντας στην τετραφωνία του ήχου. Ο Πέτρος ξεκινά την μελωδική φράση από 

την κορυφή της τετραφωνίας, ενώ ο Ιωάννης από χαμηλότερη βαθμίδα 

τονίζοντας εμφαντικώς την λέξη μαθηταις. 

 

 
 

iii. μετὰ τὴν Ἀνάστασιν, 

Οι δύο μελοποιοί κινούνται σε μέλος Αγια. Ο Ιωάννης χρησιμοποιεί 

πιο μελισματική γραμμή, στην έναρξη του μελωδικού σχήματος κινείται 
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υπερβατώς από την βάση στην τετραφωνία του ήχου και τονίζει εμφαντικώς 

την λέξη μετα προσθέτοντας σε αυτήν επιπλέον τρεις χρόνους. 

 

 
 

 

iv. Σίμωνι δέδωκας τὴν τῶν προβάτων νομήν, 

Τόσο ο Πέτρος όσο και ο Ιωάννης ακολουθούν την ίδια μελωδική 

γραμμή καταλήγοντας στην διφωνία του πλαγίου τετάρτου (Νεανες Βου)146. 

Πρόκειται για τον λέγετο ήχο, αφού το μέλος ανέρχεται αρχικώς στην τετρα-

φωνία του πλαγίου τετάρτου (Αγια), για να κατέλθει στην συνέχεια στην 

μεσότητα του Αγια, τον λέγετο147. 

 

 
 

                                                
146 Κ. Ψάχος, Η παρασημαντική, σ. 142. 
147 Περί λεγέτου, ό. π., σσ. 143-144. 
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v. εἰς ἀγάπης ἀντέκτισιν, 

Και οι δύο μελοποιοί ακολουθούν την ίδια μελωδική γραμμή, καταλή-

γοντας επίσης στην διφωνία του πλαγίου τετάρτου (Νεανες Βου), όπως στο 

προηγούμενο μελωδικό σχήμα. 

 

 
 

 

vi. τὴν τοῦ ποιμένειν φροντίδα αἰτῶν. 

Τόσο ο Πέτρος όσο και ο Ιωάννης ακολουθούν την ίδια μελωδική 

γραμμή. Στην κατάληξη σημειώνεται ενέργεια των εγχρόνων στραγγισμάτων148. 

 

 
 

                                                
148 Περί στραγγισμάτων βλ. Νεκτ. Πάρης, Παλαιογραφία βυζαντινής μουσικής (Φάκελος Μαθή-
ματος), Θεσσαλονίκη 2014, σσ. 35, 37, 61. 
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vii. Διὸ καὶ ἔλεγε· 

Ο Πέτρος κινείται σε μέλος Αγια, ενώ ο Ιωάννης εγγίζει απλώς την 

τετραφωνία του ήχου. 

 

 
 

 

viii. Εἰ φιλεῖς με Πέτρε, 

Και οι δύο μελοποιοί κινούνται σε μελος Αγια. Ο Ιωάννης κινείται 

υπερβατώς στην κορυφή της τριφωνίας του Αγια τονίζοντας εμφαντικώς την 

λέξη φιλεις. 
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ix. ποίμαινε τὰ ἀρνία μου, 

Τόσο ο Πέτρος όσο και ο Ιωάννης ακολουθούν την ίδια μελωδική 

γραμμή καταλήγοντας στην διφωνία του πλαγίου τετάρτου (Νεανες Βου). 

 

 
 

x. ποίμαινε τὰ πρόβατά μου. 

Και οι δύο μελοποιοί ακολουθούν την ίδια μελωδική γραμμή. 

 

 
 

xi. Ὁ δὲ εὐθέως ἐνδεικνύμενος 

Στην παρούσα μελωδική φράση ο Πέτρος κινούμενος σχεδόν συλλα-

βικώς τονίζει την λέξη ενδεικνυμενος και ενώνει την παρούσα μουσικορη-

τορική φράση με την επόμενη: «τὸ φιλόστοργον». Από την άλλη, ο Ιωάννης 
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κινείται στον Αγια ποικιλματικώς και τονίζει εμφαντικώς τις λέξεις ευθεως 

και ενδεικνυμενος. 

 

 
 

xii. τὸ φιλόστοργον, 

Ο Πέτρος κινείται σε μέλος Αγια. Ο Ιωάννης κινείται ποικιλματικώς 

καταλήγοντας στην μεσότητα (Βου) σε μέλος λεγέτου, στο οποίο είναι 

ελαττωμένη τόσο η βάση (Βου) όσο και η τριφωνία της (Κε)149. 

 

 
 

xiii. περὶ τοῦ ἄλλου Μαθητοῦ ἐπυνθάνετο. 

Τόσο ο Πέτρος όσο και ο Ιωάννης ακολουθούν την ίδια μελωδική 

γραμμή. 
                                                
149 Μ. Μαυροειδής, Οι μουσικοί τρόποι, σ. 125. 
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xiv. Ὧν ταῖς πρεσβείαις Χριστέ, 

Ο Πέτρος κινείται έως και την τετραφωνία του ήχου. Ο Ιωάννης 

κινείται επίσης στην τετραφωνία, στην οποία όμως εισάγει μαλακό χρώμα150 

και προσθέτει επιπλέον πέντε χρόνους. 

 

 
 

xv. τὴν ποίμνην σου διαφύλαττε, 

Σε αυτή την μελωδική φράση οι δύο μελοποιοί διαφοροποιούνται. Ο 

Πέτρος κινείται σε μέλος Αγια. Αντίθετα ο Ιωάννης τονίζει τις λέξεις ποιμνην 

και διαφυλλατε εισάγοντας, στην δεύτερη λέξη, μελωδική γραμμή του αργού 

                                                
150 Περί της μεταβολής αυτής Α. Ευθυμιάδης, Μαθήματα, σ. 270-272. 
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στιχηραρίου (θέση συνδυασμού λυγίσματος, διπλής βαρείας και κόκκινου 

ψηφιστού)151. 

 

 
 

xvi. ἐκ λύκων λυμαινομένων αὐτήν. 

Στο σχήμα αυτό πραγματοποιείται η τελική κατάληξη του μέλους. Ο 

Ιωάννης τονίζει εμφαντικώς την λέξη λυκων αγγίζοντας την κορυφή της τριφω-

νίας (Δι-Νη΄) με σκληρό χρώμα152, ως προσπάθεια μελωδικής αποτύπωσης των 

νοουμένων (Χρύσανθος). 

 

 
 

 

 

 

                                                
151 Χφ. Βατοπαιδίου 1254, φ. 142v, έτος 1795 γραφέας Ιωαννίκιος Βατοπαιδινός Χίος. 
152 Περί της εισαγωγής σκληρού χρώματος στο διατονικό γένος Α. Ευθυμιάδης, Μαθήματα, σσ. 
273-278. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΡΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ 
 

 Τα απολυτίκια της Οκτωήχου ονομάζονται και θεωρούνται «ειρμολο-

γικά». Ως ποιήματα δεν ανήκουν στο Ειρμολόγιο, στους κανόνες. Λέγονται 

όμως «ειρμολογικά» διότι το μέλος τους κινείται κατά τον δρόμο του συντόμου 

Ειρμολογίου. Όλα τα μέλη του Αναστασιματαρίου του Πέτρου Λαμπαδαρίου 

κατατάσσονται στα σύντομα και αργοσύντομα στιχηραρικά μέλη. 

 

1. Ανάλυση των μελών 
α. Ἀπολυτίκιον, Ἦχος α΄ 
Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, 
καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, 
ἀνέστης τριήμερος Σωτήρ, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν· 
διὰ τοῦτο αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἐβόων σοι ζωοδότα· 
Δόξα τῇ Ἀναστάσει σου Χριστέ, 
δόξα τῇ βασιλείᾳ σου, 
δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, 
μόνε φιλάνθρωπε. 

 

i. Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, 

 Ο Πέτρος πραγματοποιεί τρεις εμφαντικούς τονισμούς του ποιητικού 

κειμένου (λιθου, σφραγισθεντος, Ιουδαιων), ενώ ο Ιωάννης τονίζει και την λέξη 

υπο, χρησιμοποιώντας πεταστή και δημιουργώντας δευτερεύουσα έμφαση στο 

επτάσημο μέτρο153. 

 
 

                                                
153 Για τα θέματα αυτά βλ. Νεκτ. Πάρης, Μετρική και ρυθμική της βυζαντινής υμνολογίας και 
μουσικής, Λευκωσία 2017, σ. 93, και του ιδίου, Το εκκλησιαστικόν άσμα. Πατερικές θέσεις, 
Θεσσαλονίκη 1999, σσ. 121-122 και 131. 
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πεταστή 
 

 

 Με τον τρόπο αυτόν ο Ιωάννης χωρίζει, τρόπον τινά, το μελωδικό 

σχήμα σε τρία μέρη. 

 

Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑ|πὸ τῶν Ἰου|δαίων 

 

 
 

ii. καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, 

 Ο Πέτρος πραγματοποιεί κατάληξη στην βάση του ήχου, ενώ ο Ιωάννης 

στην τριφωνία του ήχου. Με τον τονισμό του Ιωάννη οι τρεις πρώτοι στίχοι του 

ποιητικού κειμένου του απολυτικίου ανήκουν στην ίδια περίοδο: 

ΠΕΡ. Α΄: Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, 
 καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, 
 ἀνέστης τριήμερος Σωτήρ, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν· 

 

Με την κατάληξη του Πέτρου οι ίδιοι στίχοι χωρίζονται σε δύο περιόδους: 

ΠΕΡ. Α΄: Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων, 
 καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, 

 
ΠΕΡ. Β΄: ἀνέστης τριήμερος Σωτήρ, δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν· 
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iii. ἀνέστης τριήμερος Σωτήρ, 

 Ο Πέτρος κινείται στην τριφωνία του ήχου. Ο Ιωάννης διαφοροποιείται 

σημαντικά με το να χρησιμοποιεί την τριφωνία του Αγια, με σκοπό την 

εμφαντική απόδοση της λέξεως ανεστης ως προσπάθεια μελωδικής αποτύ-

πωσης των νοουμένων (Χρύσανθος). 

 

 
 

iv. δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν· 

 Τόσο στον Πέτρο όσο και στον Ιωάννη, το μέλος κινείται στην τριφω-

νία καταλήγοντας στην βάση του ήχου. 
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v. διὰ τοῦτο αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν 

 Ο Πέτρος κινείται στην τετραφωνία καταλήγοντας στην τριφωνία του 

ήχου, ενώ ο Ιωάννης διαφοροποιείται χρησιμοποιώντας μέλος Αγια με σκοπό 

την εμφαντική απόδοση της λέξεως δυναμεις (μελωδική αποτύπωση των 

νοουμένων, Χρύσανθος), ενώ και αυτός καταλήγει το μέλος στην τριφωνία του 

ήχου. 

 

 
 

vi. ἐβόων σοι ζωοδότα· 

 Τόσο ο Πέτρος όσο και ο Ιωάννης καταλήγουν στην βάση του ήχου. Ο 

Πέτρος ξεκινά από την βάση του ήχου, ενώ ο Ιωάννης από την υποφωνία (Νη). 

 

 
 

vii. Δόξα τῇ Ἀναστάσει σου Χριστέ, 

 Ο Πέτρος κινείται στην τριφωνία του ήχου και καταλήγει σε αυτήν, ενώ 

ο Ιωάννης ξεκινά την φράση από την τετραφωνία τονίζοντας εμφαντικώς την 

λέξη δοξα. 
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viii, δόξα τῇ βασιλείᾳ σου, 

 Ο Πέτρος και ο Ιωάννης χρησιμοποιούν την ίδια περίπου μελωδική 

γραμμή, με τον δεύτερο να διαφοροποιείται ως προς τον εμφαντικότατο 

τονισμό της λέξεως βασιλεια. 

 

 
 

ix. δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, 

 Ο Πέτρος και ο Ιωάννης χρησιμοποιούν την ίδια περίπου μελωδική 

γραμμή, με τον δεύτερο να διαφοροποιείται ως προς τον εμφαντικότατο 

τονισμό της λέξεως οικονομια. 

 

 



 
 

96 

x. μόνε φιλάνθρωπε. 

 Τόσο ο Πέτρος όσο και ο Ιωάννης ξεκινούν την τελική κατάληξη από 

την τριφωνία του ήχου τονίζοντας τις λέξεις μονε, φιλανθρωπε. 

 

 
 

 

β. Ἀπολυτίκιον, Ἦχος β΄ 
Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, 
ἡ Ζωὴ ἡ ἀθάνατος, 
τότε τὸν ᾍδην ἐνέκρωσας 
τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος, 
ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, 
πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον· 
Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι. 
 

 Στο πεντάγραμμο ο εκ του Δι δεύτερος ήχος μεταγράφεται με υφέσεις 

τεσσάρων τμημάτων στους φθόγγους Re και La154. 

 

i. Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, 

 Τόσο ο Πέτρος όσο και ο Ιωάννης ακολουθούν την ίδια μελωδική 

γραμμή τονίζοντας την λέξη θανατον· ο Ιωάννης σημειώνει αργία στην πρώτη 

συλλαβή της λέξεως. Και οι δύο καταλήγουν στην υποφωνία (Γα) του ήχου, 

όπου ο Ιωάννης σημειώνει επίσης αργία. Αντίθετα, ο Πέτρος ενώνει την 

παρούσα μουσικορητορική φράση με την επομένη: «Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν 

θάνατον, ἡ ζωὴ ἡ ἀθάνατος,». 

 

                                                
154 Μ. Αλεξάνδρου, Εξηγήσεις, σ. 65. 
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ii. ἡ Ζωὴ ἡ ἀθάνατος, 

 Ο Ιωάννης τονίζει εμφαντικότερα την λέξη ζωη. 

 

 
 

 

 iii. τότε τὸν ᾍδην ἐνέκρωσας 

Δεν σημειώνεται καμία μελωδική διαφοροποίηση. 
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iv. τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος, 

Δεν σημειώνεται καμία μελωδική διαφοροποίηση. Απλώς ο Πέτρος 

σημειώνει την διαποίκιλση της εγχρόνου πεταστής στην λέξη θεοτητος155. 

 

 
 

 

v. ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας, 

Στον Ιωάννη σημειώνεται μικρή διαφοροποίηση της μελωδικής αποτυ-

πώσεως της λέξεως ανεστησας. 

 

 
 
                                                
155 Περί ενεργείας της πεταστής βλ. Χρύσανθος, Θεωρητικόν Μέγα, σσ. 60-61, Χουρμούζιος 
Χαρτοφύλαξ, Εισαγωγή εις το Θεωρητικόν, σσ. 61-62, Π. Αγαθοκλέους, Θεωρητικόν της 
εκκλησιαστικής μουσικής, Αθήναι 1855, σ. 73-74 (185-186), Κ. Φιλοξένης, Θεωρητικόν 
στοιχειώδες, σσ. 95-96, Π. Κηλτζανίδης, Μεθοδική διδασκαλία θεωρητική τε και πρακτική προς 
εκμάθησιν και διάδοσιν του γνησίου εξωτερικού μέλους, Κωνσταντινούπολις  1881, σ. 224, Κ. 
Ψάχος, Η παρασημαντική, σσ. 122-123, Μ. Μισαηλίδης, Νέον Θεωρητικόν, Αθήναι 1902, σ. 36, 
Στ. Χουρμούζιος, Ο Δαμασκηνός, σ. 35, Οικονόμος Χαράλαμπος, Βυζαντινής Μουσικής χορδή, 
Πάφος 1940, σ. 26, Ν. Lungu-G Costea-I Croitoru., Grammatica Muzicii Psaltice Bisericesti, 
Bucureşti 1951, Trans. Nicolas Αpostola, Brookline Massachusetts 1984, σ. 3, Θ. Γεωργιάδης 
Θεοδόσιος, Νέα Μέθοδος της καθ΄ ημάς εκκλησιαστικής βυζαντινής μουσικής, Αθήναι 1963, σσ. 
35-36, Α. Ευθυμιάδης, Μαθήματα, σ. 37, Σ. Kαράς, Μέθοδος της ελληνικής μουσικής, 
Θεωρητικόν, τόμ. α΄, Αθήναι 1982, σ. 9, Γ. Χατζηθεοδώρου, Μέθοδος διδασκαλίας, σσ. 137-
138. 
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 vi. πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον 

 Το μέλος καταλήγει στην μεσότητα. Ο Πέτρος σημειώνει εμφαντικό 

τονισμό στην λέξη πασαι. 

 

 
 

vii. Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι. 

Οι δύο μελοποιοί χρησιμοποιούν την ίδια μελωδική γραμμή. Ωστόσο ο 

Ιωάννης τονίζει εμφαντικώς με την χρήση πεταστής τις λέξεις Θεος και ημων. 

Ο τονισμός του Ιωάννη κατακερματίζει την μελωδική φράση, της οποίας η 

ρυθμική απόδοση είναι η εξής: 

Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι. 

 

και ο ρυθμικός χωρισμός ο ακόλουθος: 

Πέτρου 

 

Ιωάννου 

 
 



 
 

100 

 
 

γ. Ἀπολυτίκιον, Ἦχος γ΄ 
Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, 
ἀγαλλιάσθω τὰ ἐπίγεια, 
ὅτι ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι αὐτοῦ 
ὁ Κύριος, ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον, 
πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο 
ἐκ κοιλίας ᾅδου ἐρρύσατο ἡμᾶς, 
καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Στο πεντάγραμμο ο τρίτος ήχος μεταγράφεται με Si΄ ύφεση έξη 

τμημάτων156. 

 

i. Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, 

Ο Πέτρος και ο Ιωάννης ακολουθούν την ίδια μελωδική γραμμή, τονί-

ζοντας την λέξη ευφραινεσθω και καταλήγοντας στην διφωνία του ήχου 

(Ανανες–Κε). Επίσης ενώνουν την παρούσα μουσικορητορική φράση με την 

επομένη: «Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια, ἀγαλλιάσθω τὰ ἐπίγεια,». 

 

 
 

                                                
156 Μ. Αλεξάνδρου, Εξηγήσεις, σ. 67. 
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ii. ἀγαλλιάσθω τὰ ἐπίγεια, 

Συνεχίζουν την ίδια κίνηση στο μέλος δίνοντας έναν πρόσθετο τονισμό 

στις λέξεις αγαλλιασθω και επιγεια. Τέλος, καταλήγουν στην μεσότητα 

(Ανεανες–Πα)157. 

 

 
 

iii. ὅτι ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι αὐτοῦ 

Ενώ συνεχίζουν με την ίδια μελωδική γραμμή, ο Ιωάννης τονίζει εμφαν-

τικώς την λέξη εποιησε. Καταλήγουν στην διφωνία του ήχου (ανανες–Κε)158. 

 

 
 

iv. ὁ Κύριος, ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν θάνατον, 

Ο Πέτρος και ο Ιωάννης τονίζουν εμφαντικώς τις λέξεις θανατω και 

θανατον. Ο Ιωάννης σημειώνει την διαποίκιλση της εγχρόνου πεταστής στην 

δεύτερη λέξη. Επίσης διαφοροποιείται κινούμενος υπερβατώς στην διφωνία 

(Κε–Νη΄), για να τονίσει εμφαντικώς την λέξη κυριος, όπως επίσης την λέξη 

επατησε. Και οι δύο καταλήγουν στην μεσότητα (Ανεανες–Πα). 
                                                
157 Κ. Ψάχος, Η παρασημαντική, σ. 145. 
158 Ό. π.. σ. 145. 
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v. πρωτότοκος τῶν νεκρῶν ἐγένετο 

Ο Πέτρος και ο Ιωάννης χρησιμοποιούν την ίδια περίπου μελωδική 

γραμμή, με τον Πέτρο να σημειώνει την διαποίκιλση της εγχρόνου πεταστής 

στην λέξη πρωτοτοκος. Επιπλέον ο Ιωάννης δίνει με ψηφιστό πρόσθετο 

τονισμό στο άρθρο των. 

 

 
 

vi. ἐκ κοιλίας ᾅδου ἐρρύσατο ἡμᾶς, 

Οι δύο μελωδικές γραμμές διαφοροποιούνται σημαντικά. Ο Πέτρος 

ακολουθεί μία πιο βηματική κίνηση, σε αντίθεση με τον Ιωάννη που κινείται 

υπερβατώς σε κάποια σημεία. Ο Πέτρος πραγματοποιεί δύο εμφαντικούς το-

νισμούς του ποιητικού κειμένου στις λέξεις αδου και ερρυσατο. Επιπλέον ο 

Ιωάννης στην λέξη «αδου» πραγματοποιεί τετράφωνη κατάβαση ενώ στην λέξη 

«ερρυσατο» αγγίζει την κορυφή τραφωνίας (Γα–Νη΄) με σκοπό την μελωδική 

αποτύπωση των νοουμένων (Χρύσανθος). 
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vii. καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Δεν σημειώνεται καμία μελωδική διαφοροποίηση. 

 

 
 

δ. Ἀπολυτίκιον, Ἦχος δ΄ 
Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, 
ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, 
καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, 
τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· 
Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, 
δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 
 

Στο πεντάγραμμο ο τέταρτος μαλακός χρωματικός ήχος μεταγράφεται 

με υφέσεις Mi Si΄ δύο τμημάτων και La τεσσάρων τμημάτων159. 

 

i. Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα, 

Ο Ιωάννης ξεκινά με τετράφωνη ανάβαση, για να τονίσει εμφαντικώς 

την λέξη φαιδρον. 

 

                                                
159 Μ. Αλεξάνδρου, Εξηγήσεις, σ. 68. 
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ii. ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, 

Δεν σημειώνεται καμία μελωδική διαφοροποίηση. 

 

 
 

iii. καὶ τὴν προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι, 

Ο Πέτρος ξεκινά από την βάση του ήχου, ενώ ο Ιωάννης από την 

υποφωνία (Πα). 

 

 
 

iv. τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον· 

Ακολουθούν την ίδια μελωδική γραμμή χωρίς καμία διαφοροποίηση. 
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v. Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός, 

Δεν σημειώνεται καμία μελωδική διαφοροποίηση. 

 

 
 

 

vi. δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος 

 Οι δύο μελοποιοί χρησιμοποιούν την ίδια περίπου μελωδική γραμμή, με 

τον Ιωάννη να διαφοροποιείται τονίζοντας εμφαντικώς την λέξη μεγα. 
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ε. Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. α΄  
Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, 
τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, 
ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν, 
ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, καὶ θάνατον ὑπομεῖναι, 
καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει αὐτοῦ. 
 

Ο ειρμολογικός πλάγιος του πρώτου μεταγράφεται στο πεντάγραμμο με  

Fa δίεση τεσσάρων τμημάτων και Si ύφεση δύο τμημάτων160. 

 

i. Τὸν συνάναρχον Λόγον Πατρὶ καὶ Πνεύματι, 

Τόσο ο Πέτρος όσο και ο Ιωάννης ακολουθούν την ίδια μελωδική 

γραμμή τονίζοντας τις λέξεις λογον και πνευματι.  

 

 
 

ii. τὸν ἐκ Παρθένου τεχθέντα εἰς σωτηρίαν ἡμῶν, 

Οι δύο μελοποιοί τονίζουν τις λέξεις παρθενου και σωτηριαν. Επιπλέον 

ο Ιωάννης τονίζει εμφαντικώς τις λέξεις τεχθεντα και σωτηριαν, την δεύτερη με 

την χρήση εγχρόνου πεταστής. 

 

 
                                                
160 Μ. Αλεξάνδρου, Εξηγήσεις, σ. 64. 
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iii. ἀνυμνήσωμεν πιστοὶ καὶ προσκυνήσωμεν, 

Δεν σημειώνεται καμία μελωδική διαφοροποίηση. 

 

 
 

iv. ὅτι ηὐδόκησε σαρκί, ἀνελθεῖν ἐν τῷ σταυρῷ, καὶ θάνατον ὑπο-

μεῖναι, 

 Ο Πέτρος και ο Ιωάννης χρησιμοποιούν την ίδια περίπου μελωδική 

γραμμή τονίζοντας τις λέξεις ηυδοκησαι, ανελθειν και θανατον. Στην λέξη 

«θανατον» ο Πέτρος σημειώνει την διάνθιση της εγχρόνου πεταστής. Στην λέξη 

«υπομειναι» ο Πέτρος διανθεί ποικιλματικώς τις δύο συνεχόμενες έγχρονες 

αποστρόφους161. 

 

 
 

v. καὶ ἐγεῖραι τοὺς τεθνεῶτας, ἐν τῇ ἐνδόξῳ Ἀναστάσει αὐτοῦ. 

Στην αρχή της μελωδικής φράσης ο Πέτρος κινείται βηματικά, ενώ ο 

Ιωάννης κινείται υπερβατώς, για να δώσει έμφαση στην λέξη εγειραι (μελωδική 

αποτύπωση των νοουμένων, Χρύσανθος). Στην συνέχεια ακολουθούν την ίδια 

μελωδική γραμμή. 

                                                
161  Γ. Κωνσταντίνου, Θεωρία και πράξη, σ. 81. 
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στ. Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. β΄ 
Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, 
καὶ οἱ φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν, 
καὶ ἵστατο Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, 
ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου σῶμα. 
Ἐσκύλευσας τὸν ᾍδην, μὴ πειρασθεὶς ὑπ' αὐτοῦ, 
ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμενος τὴν ζωήν, 
ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν 
Κύριε δόξα σοι. 
 

Στο πεντάγραμμο ο εκ του Δι ειρμολογικός πλάγιος του δευτέρου ήχος 

μεταγράφεται με υφέσεις έξι τμημάτων στους φθόγγους Re και La162. 

 

i. Ἀγγελικαὶ Δυνάμεις ἐπὶ τὸ μνῆμά σου, 

Ο Πέτρος, ξεκινώντας από τη βάση του ήχου, πραγματοποιεί δύο 

εμφαντικούς τονισμούς του ποιητικού κειμένου (Αγγελικαι, το), ενώ ο Ιωάννης 

ξεκινώντας από την υποφωνία σημειώνει την διαποίκιλση της αργίας του 

Πέτρου στην λέξη Δυναμεις. 

 

 
                                                
162 Μ. Αλεξάνδρου, Εξηγήσεις, σ. 66. 
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ii. καὶ οἱ φυλάσσοντες ἀπενεκρώθησαν, 

Στην λέξη «απενεκρωθησαν» ο Ιωάννης κατέρχεται στην πλαγιότητα 

(Νη) με σκοπό την μελωδική αποτύπωση των νοουμένων (Χρύσανθος). 

 

 
 

iii. καὶ ἵστατο Μαρία ἐν τῷ τάφῳ, 

Ο Πέτρος κινείται βηματικώς. Ο Ιωάννης κινείται υπερβατώς (Νη-Κε) 

στην έναρξη του σχήματος και το ενώνει με το επόμενο: «καὶ ἵστατο Μαρία ἐν 

τῷ τάφῳ, ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου σῶμα». 

 

 
 

iv. ζητοῦσα τὸ ἄχραντόν σου σῶμα. 

Ο Πέτρος και ο Ιωάννης χρησιμοποιούν την ίδια περίπου μελωδική 

γραμμή τονίζοντας εμφαντικώς τις λέξεις ζητουσα, σωμα, με τον δεύτερο να 

διαφοροποιείται ως προς τον επιπλέον εμφαντικό τονισμό της λέξεως αχραντον, 

ενώ ο Πέτρος απλώς σημειώνει την διαποίκιλση της εγχρόνου πεταστής. 
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v. Ἐσκύλευσας τὸν ᾍδην, μὴ πειρασθεὶς ὑπ' αὐτοῦ, 

Σε αντίθεση με τον Ιωάννη, ο οποίος κινείται υπερβατώς, ο Πέτρος 

κινείται βηματικώς έως και την τριφωνία του ήχου, ενώ διανθεί την πρώτη 

συλλαβή της λέξεως «αδην» και προσθέτει στην δεύτερη αργία. Στο δεύτερο 

μέρος της φράσεως οι δύο μελοποιοί ακολουθούν την ίδια μελωδική κίνηση. 

 

 
 

 

vi. ὑπήντησας τῇ Παρθένῳ, δωρούμενος τὴν ζωήν, 

Ο Πέτρος πραγματοποιεί δύο εμφαντικούς τονισμούς του ποιητικού 

κειμένου (υπηντησας, δωρουμενος) και καταλήγει στην μεσότητα (Βου). Ο 

Ιωάννης καταλήγει στην βάση του ήχου (Δι). 
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vii. ὁ ἀναστὰς ἐκ τῶν νεκρῶν 

Τόσο ο Πέτρος όσο και ο Ιωάννης ακολουθούν την ίδια μελωδική 

γραμμή τονίζοντας την λέξη αναστας, ενώ ο Ιωάννης τονίζει εμφαντικώς και 

την λέξη νεκρων. 

 

 
 

 

vii. Κύριε δόξα σοι. 

Δεν σημειώνεται καμία μελωδική διαφοροποίηση. 
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ζ. Ἀπολυτίκιον, Ἦχος βαρὺς  
Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον, 
ἠνέῳξας τῷ Λῃστῇ τὸν Παράδεισον, 
τῶν Μυροφόρων τὸν θρῆνον μετέβαλες, 
καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις κηρύττειν ἐπέταξας, 
ὅτι ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός, 
παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 
 

i. Κατέλυσας τῷ Σταυρῷ σου τὸν θάνατον, 

Τόσο ο Πέτρος όσο και ο Ιωάννης ακολουθούν την ίδια μελωδική 

γραμμή χωρίς καμία διαφοροποίηση. 

 

 
 

 

ii. ἠνέῳξας τῷ Λῃστῇ τὸν Παράδεισον, 

Δεν σημειώνεται καμία μελωδική διαφοροποίηση. Πραγματοποιείται 

κατάληξη στην μεσότητα (ανεανες). 
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iii. τῶν Μυροφόρων τὸν θρῆνον μετέβαλες, 

Ο Πέτρος καταλήγει στην βάση του ήχου (Γα), ενώ ο Ιωάννης στην 

επιφωνία (Δι) τονίζοντας αμφότεροι εμφαντικώς την λέξη θρηνον· ο Ιωάννης 

με έγχρονη πεταστή ως προσπάθεια μελωδικής αποτυπώσεως των νοουμένων. 

 

 
 

 

iv. καὶ τοῖς σοῖς Ἀποστόλοις κηρύττειν ἐπέταξας, 

Ο Πέτρος καταλήγει στην μεσότητα (Πα), ενώ ο Ιωάννης στην βάση του 

ήχου (Γα). 

 

 
 

 

v. ὅτι ἀνέστης Χριστὲ ὁ Θεός, 

Ο Πέτρος τονίζει την λέξη χριστε και καταλήγει στην βάση του ήχου, 

ενώ ο Ιωάννης τονίζει επιπλέον την λέξη ανεστης και καταλήγει στην επιφωνία. 
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vi. παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος. 

Δεν σημειώνεται καμία μελωδική διαφοροποίηση. 

 

 
 

η. Ἀπολυτίκιον, Ἦχος πλ. δ΄ 
Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος, 
ταφὴν καταδέξω τριήμερον, 
 ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν, 
Ἡ ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν, 
Κύριε δόξα σοι. 
 

i. Ἐξ ὕψους κατῆλθες ὁ εὔσπλαγχνος, 

Οι δύο μελοποιοί χρησιμοποιούν την ίδια περίπου μελωδική γραμμή 

τονίζοντας την λέξη «κατηλθες». 
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ii. ταφὴν καταδέξω τριήμερον, 

Δεν σημειώνεται καμία μελωδική διαφοροποίηση. 

 

 
 

 

iii. ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς τῶν παθῶν, 

Ο Πέτρος και ο Ιωάννης χρησιμοποιούν την ίδια περίπου μελωδική 

γραμμή, με τον Πέτρο να τονίζει εμφαντικώς τις λέξεις ινα και ελευθερωσης, 

ενώ ο Ιωάννης τις λέξεις ινα και ημας. 

 

 
 

 

iv. Ἡ ζωὴ καὶ ἡ Ἀνάστασις ἡμῶν, 

Τόσο ο Πέτρος όσο και ο Ιωάννης ακολουθούν την ίδια μελωδική 

γραμμή, με τον Ιωάννη να τονίζει εμφαντικώς και την λέξη αναστασις. 
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v. Κύριε δόξα σοι. 

Δεν σημειώνεται καμία μελωδική διαφοροποίηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΥ 
 

 1. Εισαγωγικά 

 Γενικά η διδακτική της ψαλτικής φαίνεται να χωρίζεται σε τρεις περιό-

δους. Την προ του 1814 (14ος-19ος αιώνας), την κατά την χρονική περίοδο 

1814 ως τον 20ο αιώνα και την κατά την τρέχουσα περίοδο (τέλη 20ου αιώνα 

το παρόν και το μέλλον)163. 

 Οι πληροφορίες μας για την διδασκαλία της ψαλτικής κατά την πρώτη 

περίοδο είναι ελάχιστες. Τα κείμενα από του 14ου αιώνα και εντεύθεν δημι-

ουργούν την εντύπωση ότι η διδασκαλία της ψαλτικής είναι μάλλον υπόθεση 

ιδιωτική, καθώς προϋποθέτει στενή σχέση και μακροχρόνια παραμονή του 

μαθητή κοντά στον δάσκαλο. Η διδασκαλία είναι προφορική τόσο για το 

πρακτικό όσο και για το θεωρητικό μέρος164. Σχετική είναι η εικονογραφία 

(μικρογραφίες) της εποχής: η αυθεντική διδασκαλική σοφία χειρονομεί το 

μέλος, ενώ οι μαθητές στα πόδια του δασκάλου τον μιμούνται165. 

 Κατά την δεύτερη περίοδο και κατά τις αρχές του 19ου αιώνα, το 1814 

έχουμε το καθοριστικής σημασίας γεγονός της επιβολής της Νέας Μεθόδου της 

αναλυτικής σημειογραφίας. Την επιβολή της Νέας Μεθόδου θα ακολουθήσει η 

έκδοση των θεωρητικών πραγματειών του Χρυσάνθου166 και στην συνέχεια, 

των μαθητών του Παναγιώτου Αγαθοκλέους167 και Κυριακού Φιλοξένους του 

Εφεσιομάγνητος168 και άλλων. Έχουμε επίσης, το 1881, την συγκρότηση της 

Πατριαρχικής Μουσικής Επιτροπής για τη συμπλήρωση και διόρθωση του 

Μεγάλου Θεωρητικού, του Χρυσάνθου. Η επιτροπή επανακαθορίζει τα διαστη-

                                                
163 Α. Χαλδαιάκης, Βυζαντινομουσικολογικά, Αθήνα 2010, σσ. 29-30. 
164 Ό. π., σσ. 33-34. 
165 Ό. π., σ. 69. 
166 Χρύσανθος ο εκ Μαδύτων, Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής, Τεργέστη 1832. 
167 Αγαθοκλής Παναγιώτης, Θεωρητικόν της εκκλησιαστικής μουσικής, Αθήναι 1855. 
168 Φιλοξένης Kυριακός, Θεωρητικόν στοιχειώδες της μουσικής, Κωνσταντινούπολις 1859. 
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ματικά, περιγράφει τα χαρακτηριστικά στοιχεία των ήχων και κυρίως καθορίζει 

επακριβώς τις διαστηματικές υποδιαιρέσεις των υφέσεων και των διέσεων, την 

λειτουργία δηλαδή των έλξεων κάθε ήχου, που ως τότε δεν είχαν προσδιοριστεί 

με ακρίβεια169. 

 Μεταξύ των ομοειδών δεδομένων των τριών περιόδων παρατηρείται 

μεγάλη αναντιστοιχία. Οι πληροφορίες για την ψαλτική τέχνη αφθονούν κατά 

την δεύτερη περίοδο (19ος-20ος αιώνας), ενώ αντίθετα κατά την πρώτη περίοδο 

(14ος-19ος αιώνας) σχεδόν ελλείπουν. Είναι απαραίτητη μία αναστοιχειοθεσία 

της μεθοδολογίας διδασκαλίας της ψαλτικής κατά την πρώτη περίοδο (14ος-

19ος αιώνας), ώστε να υποψιαστούμε έστω πώς διδασκόταν η ψαλτική έως τον 

19ο αιώνα. Είναι φανερό πως ελάχιστα στοιχεία της πρώτης περιόδου έχουν 

ενσωματωθεί στην επoμένη. Η έως τώρα έρευνα, αλλά και η πρακτική εμπειρία 

εγγυώνται ότι όσο βαθύτερα γνωρίσουμε τα δεδομένα του παρελθόντος, τόσο 

καλύτερες θα είναι οι σύγχρονες μουσικές σπουδές170. 

 Ο τρόπος διδασκαλίας της ψαλτικής τέχνης χάνεται στα βάθη των 

αιώνων, διότι η τέχνη στηρίζεται κατ' εξοχήν στην προφορική παράδοση. Οι 

γραπτές πληροφορίες είναι πενιχρές και αποσπασματικές. 

 Υπάρχουν πληροφορίες για ομαδική διδασκαλία από τον Ιωάννη Καμε-

νιάτη (10ος αιώνας) σε ναό της Θεσσαλονίκης και από τον Νικόλαο Μεσαρίτη 

(12ος αιώνας) στην Σχολή των Αγίων Αποστόλων Κωνσταντινουπόλεως. Ο 

δεύτερος ομιλεί για δύο κατηγορίες σχολών: για τους αρχαρίους και για μεγα-

λυτέρους και προχωρημένους171. 

 Η διδασκαλία κατά την πρώτη περίοδο δεν διέφερε από την συνήθη για 

την ελληνική παιδεία: 

 α. Τα πρώτα στοιχεία: το αλφάβητο 

 β. Ένωση των γραμμάτων (συλλαβισμός) 

 γ. Συνδεδεμένη ανάγνωση, κατά σύνθεσιν λόγος (λέξεις) 

 Αντίστοιχα στην ψαλτική τέχνη έχουμε: 

 α. Τα σημάδια (γραφή, ονομασία) 

                                                
169 Πατριαρχική Επιτροπή 1881, Στοιχειώδης διδασκαλία της εκκλ. μουσικής, Κωνσταντινού-
πολις 1888. 
170 Α. Χαλδαιάκης, ό. π., σσ. 29-30. 
171 Ό. π. 
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 β. Ένωση σημαδίων. Εκτενέστερες μουσικές περίοδοι: οι θέσεις. 

(συνδεδεμένος μουσικός λόγος). Μαρτυρείται σαφώς κατά τον 15ο αιώνα 

(Γαβριήλ ιερομόναχος). 

 γ. Μετροφωνία και χειρονομία. 

 Κατά τον Χρυσάφη: «Θέσις γὰρ λέγεται ἡ τῶν σημαδίων ἕνωσις, ἥτις 

ἀποτελεῖ τὸ μέλος, καθὼς γὰρ ἐν τῇ γραμματικῇ τῶν εἰκοσιτεσσάρων στοιχείων ἡ 

ἔνωσις συλλαβηθεῖσα ἀποτελεῖ τὸν λόγον»172. 

 Η διδασκαλία (πρωτογενής μαθητεία) της ψαλτικής στηριζόταν σε ανά-

λογες μουσικές θέσεις, ενώσεις ποικίλων μουσικών σημαδίων, τα οποία αποτε-

λούσαν ειδικά μουσικά παραδείγματα, κατάλληλα για τα πρώτα βήματα των 

αρχαρίων ψαλτών173. 

 Στην Νέα Μέθοδο έχουμε διαφοροποίηση ποσότητος και ποιότητος του 

εκκλησιαστικού μέλους. Εξέλειπε η Μετροφωνία, ενώ διαφοροποιείται και η 

παραλλαγή174. 

Κατά την δεύτερη περίοδο, από το 1820 και έπειτα, πραγματοποιούνται 

αλλεπάλληλες εκδόσεις μουσικών βιβλίων, με αποκορύφωμα την κυκλοφορία 

στα μέσα του 19ου αιώνα από το Πατριαρχείο της τετράτομης έκδοσης «Παν-

δέκτης»175, που μέχρι σήμερα αποτελεί βασικό κείμενο διδασκαλίας μαζί με το 

Αναστασιματάριον, το Ειρμολόγιον και την Μουσική Κυψέλη (Στιχηράριο)176. 

Στο νέο Ελληνικό κράτος διδάσκουν μαθητές των Τριών Διδασκάλων, 

όπως ο Πρωτοψάλτης Αθηνών Ζαφείριος Ζαφειρόπουλος ή ο Αρχιδιάκονος 

                                                
172 Μανουήλ Χρυσάφης, Περί των ενθεωρουμένων τη ψαλτική τέχνη, έκδ. ΜΜΒ, Wien 1985, σ. 
40. .Πρβλ Γαβριήλ Ιερομόναχος, Τι εστί ψαλτική (1572), έκδ. Osterr. Acad. der Wissen, Wien 
1985, σ. 10: «Δια των αφώνων και φωνητικών σημαδίων ποιεί η ψαλτική τας θέσεις, αι και 
λόγον έχουσιν εν τη ψαλτική ον οι λέξεις εν τη Γραμματική. ταύτας διακρίνει και θεωρεί είτε 
καλώς έχουσιν είτε μη η χειρονομία». 
173 Κατά τις δύο πρώτες περιόδους οργανώνονται δέκα Πατριαρχικές Σχολές για την ψαλτική 
παιδεία: Α΄: Παϊσίου, 1727. Β΄: Σωφρονίου 1776. Γ΄: Κυρίλλου Ζ´, 1815. Δ΄: Σωφρονίου Β´ 
1866. Ε΄: Γρηγορίου, 1868. ΣΤ΄: Ιωακείμ Γ´ 1882. Ζ΄: Ελληνικού Μουσικού Συλλόγου, 1882. 
Η΄: Ιωακεὶμ του Γ´, 1882. Προσπάθεια Διονυσίου 1887 (Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ιστορική επι-
σκόπησις, σ. 236, υποσ. 1). Θ΄: Μουσικού Συλλόγου «Ορφέας», Διονυσίου του Ε´, 1889. Ι΄: 
Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου, Κωνσταντίνου του Ε´, 1899. 
174 Α. Χαλδαιάκης, ό. π., σσ. 33-39. 
175 Πανδέκτη της ιεράς εκκλησιαστικής υμνωδίας του όλου ενιαυτού, εκδοθείσα υπό Ιωάννου 
Λαμπαδαρίου και Στεφάνου Α΄ Δομεστίκου της του Χριστού μεγάλης Εκκλησίας, Εν Κων-
σταντινουπόλει 1850-51. 
176 Μουσική Κυψέλη, κατά την προφοράν και το ύφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, 
υπό Στεφάνου Λαμπαδαρίου, Κωνσταντινούπολις 1883. 
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Άνθιμος ο Εφεσιομάγνης (από τη Μικρά Ασία), ο οποίος ιδρύει στο Μεσολόγγι 

Σχολή με πολλούς μαθητές και συνεχιστές του έργου του. 

Παρένθεση κακή αποτελεί η στήριξη, από το Κράτος τότε αλλά και από 

την Εκκλησία (μεταξύ 3ης και 5ης δεκαετίας του αιώνα), του συστήματος του 

Γεωργίου Λεσβίου, το οποίο τελικώς απερρίφθη από την Αγία του Χριστού 

Μεγάλη Εκκλησία επί Οικουμενικού Πατριάρχου Ανθίμου του ΣΤ'. Ορθότατα, 

γιατί η επικράτηση άλλου συστήματος θα εξαφάνιζε αυτομάτως την 

σημειογραφία και θα απέκοπτε κάθε σύνδεσμο με τις παλαιότερες μεθόδους του 

βυζαντινού συστήματος και την παράδοση177. 

Στο 19ο αιώνα έχει όμως τις ρίζες της και μια άλλη αιτία που ταλάνισε 

την εκκλησιαστική μας μουσική: η εισαγωγή της πολυφωνίας σε κεντρικούς 

ναούς των Αθηνών, αρχικώς κατά το πρότυπο της Ελληνικής Κοινότητος της 

Βιέννης (εναρμονίσεις Χαβιαρά–Νικολαΐδη) και μετέπειτα της ρωσσικής 

πολυφωνικής εκκλησιαστικής μουσικής178. 

Η πολυφωνία στην Εκκλησία συμβάδιζε βέβαια αυτή την εποχή με την 

κοσμική μουσική που είχε εισαχθεί επίσης από την Ευρώπη (εποχή που ακμάζει 

η όπερα, η οπερέτα, η ευρωπαϊκή γενικά μουσική, για την οποία καλλιεργείται 

και η ιδέα ότι είναι ανώτερη από την μονόφωνη βυζαντινή). Ως αποκατάσταση 

της βυζαντινής μουσικής (αποκεκαθαρμένης, καθαρισμένης τάχα από τα 

ανατολίτικα στοιχεία) παρουσιάζεται στα τέλη του 19ου αιώνα το αφελές 

μουσικώς σύστημα του Ιωάννου Σακελλαρίδη, το οποίο επέφερε μεγάλη 

σύγχυση ανάμεσα και σε παραδοσιακούς ακόμα ψάλτες. Κυρίως, γιατί 

χρησιμοποίησε παραδοσιακές γραμμές καταγράφοντας σε πολλές περιπτώσεις 

και τις ενέργειες των σημαδίων, υποτάσσοντάς τες όλες σε ένα ρυθμικό σχήμα 

τετρασήμων ποδών, αλλοιώνοντας τον τροπικό χαρακτήρα τους και προσαρμό-

ζοντάς τες ουσιαστικά στο ευρωπαϊκό μουσικό σύστημα179. 

 Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση που απλώνεται από την πρωτεύουσα, 

την Αθήνα, στα υπόλοιπα αστικά κέντρα και επηρεάζει λόγω και της 

εκπαιδευτικής δραστηριότητας του Σακελλαρίδη (διδασκαλία σε εκκλησια-

                                                
177 Λ. Αγγελόπουλος, Συμπόσιο για τη βυζαντινή μουσική, Piatra Neamts, 2002. 
178 Ό. π. 
179 Ό. π. 
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στικά αλλά και κοσμικά σχολεία), υπάρχουν οι παραδοσιακοί ψάλτες που 

προσπαθούν να κρατήσουν την μονόφωνη εκκλησιαστική μουσική με την 

διδασκαλία, αλλά και με την πράξη (ακολουθίες, αγρυπνίες κλπ.). 

Στον πρακτικό τομέα, στα έντυπα βιβλία που τυπώνουν μεμονωμένοι 

ψάλτες στα τέλη του 19ου αιώνα, έχει αρχίσει ήδη μια διαδικασία 

αναλυτικότατης καταγραφής της προφορικής παραδόσεως, που κάποτε φτάνει 

στην υπερβολή, με την καταχρηστική χρήση ορισμένων σημαδίων διαιρέσεως 

του χρόνου και την χρήση των ποιοτικών σημαδίων, χωρίς τον υπολογισμό της 

ενέργειάς τους. Η τάση αυτή, που θα συνεχιστεί σε ολόκληρο τον 20ο αιώνα, 

θα βρει τον κυριότερο εκφραστή της (στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα) στο 

πρόσωπο και το έργο του Αθανασίου Καραμάνη, ο οποίος καταγράφει «την 

ζώσα παράδοση»180. 

Ας επανέλθουμε όμως στις αρχές του 20ου αιώνα. Σημαντικός σταθμός 

είναι η απόφαση του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου, που έχει ιδρύσει το 

Ωδείο Αθηνών στα 1871, να προχωρήσει και στην ίδρυση Σχολής Βυζαντινής 

Μουσικής στα 1903. Ο Διευθυντής του Ωδείου, Γ. Νάζος, μεταβαίνει στην 

Κωνσταντινούπολη και υποβάλλει αίτημα στον Οικουμενικό Πατριάρχη 

Ιωακείμ τον Γ' για την αποστολή καταλλήλου δασκάλου για την λειτουργία της 

Σχολής. Τελικώς αποστέλλεται ο Κωνσταντίνος Ψάχος και η λειτουργία της 

Σχολής αρχίζει τον Σεπτέμβριο του 1904. Ο Κωνσταντίνος Ψάχος θα διδάξει 

μία δεκαπενταετία περίπου στο Ωδείο Αθηνών και μετά θα αποχωρήσει και θα 

συνεχίσει την διδασκαλία σε άλλες Σχολές. Παράλληλα, στα χρόνια που 

ακολουθούν δημιουργούνται σχολές βυζαντινής μουσικής σε ωδεία και με τον 

τρόπο αυτόν απλώνεται η διδασκαλία της βυζαντινής μουσικής σε 

εκπαιδευτήρια που κατά κύριο λόγο διδάσκουν ευρωπαϊκή μουσική181. 

Η συγκατοίκηση αυτή είναι μάλλον ένας από τους βασικούς λόγους που 

η διδασκαλία της βυζαντινής μουσικής στα ωδεία χάνει τον ιδιαίτερο 

χαρακτήρα της ως προς τη μουσική έκφραση και τα μικροδιαστήματα. Το 

έσχατο σημείο καταπτώσεως είναι η διδασκαλία με πιάνο. Διδάσκεται ένα 

                                                
180 Ό. π. 
181 Ό. π. 
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μέρος μόνο του ρεπερτορίου και επικρατεί η ξηροφωνία. Ο τρόπος αυτός 

χαρακτηρίζεται «Ωδειακός»182. 

Τα χρόνια που ακολουθούν την Μικρασιατική Καταστροφή (1922) θα 

φέρουν αρκετούς Μικρασιάτες και Κωνσταντινουπολίτες ψάλτες, όπως και τα 

χρόνια της δεκαετίας του 1960 με τις ομαδικές απελάσεις των ρωμιών από την 

Κωνσταντινούπολη, με αποκορύφωμα εκείνη του Άρχοντος Πρωτοψάλτου της 

Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, Θρασυβούλου Στανίτσα (1964). 

Πολυφωνία, βυζαντινοευρωπαϊκή σύγχυση με τον Σακελλαρίδη, ξηρο-

φωνία, με τα Ωδεία από το ένα μέρος, παραδοσιακοί ψάλτες από το άλλο μέρος 

που, ωστόσο, όλο και περισσότερο στηρίζονται στο ένα σκέλος της παραδό-

σεως, την προφορική. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η εικόνα της καταστάσεως 

που επικρατεί. 

Το 1929 αρχίζει την δραστηριότητά του ο Σίμων Καράς με την ίδρυση 

του Συλλόγου προς διάδοσιν της Εθνικής Μουσικής. Από την αρχή τον 

απασχολεί το θέμα της συμφωνίας του θεωρητικού και του πρακτικού μέρους. 

Η διδασκαλία του υπολογίζει όλα τα παλαιά θεωρητικά κείμενα σε συνδυασμό 

με την προφορική παράδοση κυρίως των πρώτων δεκαετιών του 20ου αι. 

Παρουσιάζεται μεθοδικά η σχέση των ήχων μεταξύ τους, πρωτίστως δε, 

υπογραμμίζεται ο τρόπος παραγωγής της οκτωηχίας. Μια συνέπεια αυτής της 

λογικής είναι η αντιμετώπιση της σειράς των φθόγγων ως ολόκληρης μουσικής 

φράσεως ορισμένου ήχου και όχι μεμονομένως183. 

Την τελευταία εικοσαετία του 20ου αιώνα αρχίζει και η λειτουργία των 

πανεπιστημιακών τμημάτων Μουσικών Σπουδών στην Αθήνα, στην Θεσσα-

λονίκη, στην Κέρκυρα. Το έργο των τμημάτων αυτών ως προς την βυζαντινή 

μουσική είναι κυρίως θεωρητικό, μουσικολογικού, ιστορικού, φιλολογικού ή 

θεολογικού ενδιαφέροντος. Πρακτικής περισσότερο κατευθύνσεως είναι το 

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στην 

Θεσσαλονίκη. Παραλλήλως, δραστηριοποιείται το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσι-

                                                
182 Ό. π. 
183 Ό. π. 
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κολογίας της Εκκλησίας της Ελλάδος με εκδόσεις, δημιουργία χορού και 

δισκογραφία βυζαντινών και μεταβυζαντινών μελουργών184. 

 Σπουδαία συμβολή στην ιστορία της εκκλησιαστικής μουσικής από τις 

πηγές κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας είναι το βιβλίο του Μανώλη Κ. 

Χατζηγιακουμή «Χειρόγραφα Εκκλησιαστικής Μουσικής 1453-1832», όπως 

επίσης και οι ηχογραφήσεις ψαλτών που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία 

εικοσαετία και άρχισαν να δημοσιεύονται προσφάτως με τον τίτλο «Μνημεία 

Εκκλησιαστικής Μουσικής». 

Βάση είναι η υπάρχουσα γραπτή παράδοση, που απαραιτήτως συμπλη-

ρώνεται από την προφορική. Αυτό σημαίνει διατήρηση της σημειογραφίας των 

εξηγήσεων του Γρηγορίου και του Χουρμουζίου, με υπολογισμό ταυτοχρόνως 

όλων των πληροφοριών που μας δίνουν οι εξηγήσεις των Μαθητών τους 

(Πέτρου Εφεσίου ή των Αγιορειτών Ματθαίου Βατοπαιδινού, Νικολάου 

Δοχειαρίτου, Ιωάσαφ Διονυσιάτου κ.ά). 

Αυτή η μέθοδος έρευνας και η πρακτική εφαρμογή της προστατεύει αφ' 

ενός την διαχρονική ενότητα και την λειτουργικότητα της σημειογραφίας και 

αποτρέπει την μετάλλαξή της σε ξηρές νότες και συνεπώς την αχρήστευσή της, 

αφ' ετέρου κατοχυρώνει και ενισχύει την απολύτως απαραίτητη προφορική 

παράδοση (με τις έλξεις, τα μικροδιαστήματα, τις φράσεις κλπ.), χωρίς την 

οποία η ερμηνεία στερείται του πλούτου των ποικιλμάτων που περιγράφονται 

θεωρητικώς ως ενέργειες των σημαδίων και εκτελούνται πρακτικώς από τους 

παραδοσιακούς ψάλτες185. 

 Το σύστημα διδασκαλίας και μελέτης της βυζαντινής μουσικής έχει δύο 

στάδια: το στάδιο της μαθητείας και το στάδιο της αυτενεργείας. 

 Κατά τα πρώτα έτη είναι διδασκαλοκεντρικό, αφού είναι απαραίτητη η 

δημιουργία ακουσμάτων, ώστε ο μαθητής να αποκτήσει ορθή προφορά, το 

λεγόμενο ύφος, το οποίο περιλαμβάνει πολλά στοιχεία186. Έτσι εκτός από τα 

                                                
184 Ν. Πάρης, Ο Στυλιανός Χουρμούζιος ως θεωρητικός και μελοποιός, Κατερίνη 2016, σσ. 26-30. 
185 Λ. Αγγελόπουλος, ό. π. 
186 Περί ύφους βλ. Θ. Φωκαεύς, Κρηπίς του θεωρητικού και πρακτικού της εκκλησιαστικής 
μουσικής, Αθήνα 1902, σ. 75, Κ. Φιλοξένης, Θεωρητικόν, σ. 64 και 194, Γ. Παπαδοπούλου, 
Συμβολαί, σ. 338, Πατριαρχική Επιτροπή, Στοιχειώδης διδασκαλία, σ. 7, Κ. Ψάχος, «Περί 
ύφους. Το ύφος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας», Φόρμιγξ, έτος Ε΄ (1908), περίοδος Β΄, 
και Γρ. Στάθη, Μορφολογία και έκφρασις της βυζαντινής μουσικής, Αθήνα 1980. 
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τακτικά μαθήματα, βασικό στοιχείο της διδασκαλίας της ψαλτικής είναι η 

τακτική φοίτηση του μαθητή στο αναλόγιο του διδασκάλου του, επί τετραετία 

τουλάχιστον187. 

 Κατά την περίοδο της μεσοβυζαντινής σημειογραφίας, η μαθητεία στον 

διδάσκαλο ήταν πολυετής, λόγω και της παρουσίας των μεγάλων υποστάσεων, 

η διδασκαλία των οποίων απαιτούσε επανάληψη και απομνημόνευση188. 

Χαρακτηριστικό στο θέμα αυτό είναι το αναφερθέν ποιητικό κείμενο της 

Μεθόδου του Χρυσάφου του Νέου. 

 Η περίοδος της μαθητείας συνετμήθη από της εμφανίσεως της νέας 

σημειογραφίας το 1814. 

 Το δεύτερο στάδιο, της αυτενεργείας, απαιτεί συνεχή μελέτη, 

διερεύνηση, αξιολόγηση και εφαρμογή των θεμάτων της ψαλτικής τέχνης, 

ακολουθείται δε μόνο από τους ψάλτες, οι οποίοι έχουν υψηλές ικανότητες, 

θεωρητικές, ερμηνευτικές, εκτελεστικές και μελοποιητικές. 

 Χωρίς την συμμετοχή στο πρώτο στάδιο, η είσοδος στο δεύτερο είναι 

αδύνατη. Η αυτοδιδασκαλία δεν έχει εφαρμογή στην ψαλτική τέχνη189. 

 Στην παρούσα εργασία αναφερόμαστε όχι στην διδασκαλία αρχαρίων 

μαθητών, αλλά σε μαθητές οι οποίοι γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό την 

παρασημαντική και είναι έτοιμοι να διδαχθούν το Αναστασιματάριον, στην 

σύντομη και αργοσύντομή του μορφή. 

 

 2. Θεωρητικά της ψαλτικής (συνεργασία των ήχων) 

 Οι ήχοι στην βυζαντινή μουσική παράγονται από τον Τροχό και είναι 

οκτώ: τέσσερις κύριοι (πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος) και τέσσερις 

πλάγιοι (πλάγιος του πρώτου, πλάγιος του δευτέρου, πλάγιος του τρίτου 

(βαρύς) και πλάγιος του τετάρτου)190. 

                                                
187 Για την μαθητεία των ψαλτών και την συντήρηση της παραδόσεως Α. Βουδούρης, Οι 
Μουσικοί Χοροί της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κατά τους κάτω χρόνους, μέρος Β΄, 
Κωνσταντινούπολις 1937 σσ. 14-22. Πρβλ. Ν. Πάρης, ό. π., σσ. 84-85. 
188 Για την σχέση διδασκάλου-μαθητού βλ. Ε. Σπυράκου, Οι χοροί ψαλτών κατά την βυζαντινή 
παράδοση, Αθήνα 2008, σ. 544. Για την διδασκαλία της ψαλτικής τέχνης διαχρονικώς βλ. Α. 
Χαλδαιάκης, Βυζαντινομουσικολογικά, σσ. 29-87, ενώ για την θεωρητική σπουδή της ψαλτικής 
τέχνης, στο ίδιο έργο, σσ. 89-111. 
189 Πρβλ. Κ. Ψάχος, Το οκτάηχον σύστημα της βυζαντινής μουσικής, Αθήναι 1947, σ. 77. 
190 Γ. Χατζηθεοδώρου, Μέθοδος διδασκαλίας, σ. 74. 
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 Πλαίσιο για τον καθορισμό της τονικής βάσεως των ήχων στην Νέα 

μέθοδο αποτέλεσε το διατονικό πεντάχορδο (τετραφωνία) της μέσης Νη-Δι. Η 

ονομασία των ήχων είναι αριθμητική και προκύπτει από την σειρά της 

παραγωγής τους στο πεντάχορδο (τετραφωνία) σε σχέση πάντοτε με τον πρώτο 

του φθόγγο. Την βάση των κυρίων ήχων την βρίσκουμε ανεβαίνοντας κατά μία 

φωνή στο πεντάχορδο και των πλαγίων κατεβαίνοντας κατά τέσσερις φωνές 

από την βάση των κυρίων ήχων191. 

 

 
 

 Κάθε ήχος ο οποίος παράγεται από τον Τροχό, εκτός της διακρίσεως σε 

κύριο και πλάγιο, έχει και άλλες διαιρέσεις από τις οποίες παράγονται ήχοι 

δίφωνοι, τρίφωνοι, μέσοι και παραμέσοι (ή παραπλάγιοι). 

 Κάθε ήχος έχει εκτός του ενός Μέσου και δεύτερο Μέσο, ο οποίος 

καταλήγει σε αυτόν. 

 Οι Κύριοι ήχοι, ως βάσεις, αρχίζουν άλλοτε μεν από τον Μέσον τους 

και ιδίως από τον πλάγιο, άλλοτε δε ως μεσαίοι από τον Μέσον και τον Κύριον 

ήχο και αυτού του τυχαίου Μέσου. Όταν λ.χ. ψάλλεται ένα μάθημα στον Πρώτο 

ήχο, ο Μέσος του είναι ο Βαρύς. 

 Του Βαρέως ο Κύριος ήχος είναι ο Τρίτος και ως εκ τούτου, πολλές 

φορές οι ήχοι αρχίζουν και από τον Μέσο και από τον Πλάγιο και καταλήγοντες 

μετατρέπονται από Κυρίους σε Μέσους και από Μέσων σε Κυρίους ή Πλα-

γίους. Σε τέτοια περίπτωση τίθεται η μαρτυρία για έναρξη του Μαθήματος, το 

μέλος του οποίου αποκλίνει άλλοτε μεν στον βαρύ, άλλοτε στον Τρίτο ή και 

                                                
191 Ό. π., σ. 76, και Κ. Ψάχος, Η παρασημαντική, σσ. 133. 
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στον Πρώτο ήχο. Αν και το ψαλλόμενο μέλος εκτείνεται σε έναν από τους τρεις 

αυτούς ήχους, κυριαρχείται όμως από την προτιθεμένη Μαρτυρία του ήχου192. 

 

 Διφωνία των ήχων (εν αναβάσει) 
Ο πρώτος ήχος έχει δίφωνο τον τρίτο 
Ο δεύτερος ήχος έχει δίφωνο τον τέταρτο 
Ο τρίτος ήχος έχει δίφωνο τον πρώτο 
Ο τέταρτος ήχος έχει δίφωνο τον δεύτερο 
 

 Μεσότητα ή εν καταβάσει διφωνία των ήχων 

Ο μέσος του πρώτου ήχου είναι ο βαρύς, ο οποίος είναι και πλάγιος τρίτος και 
Μέσος του Πρώτου. 
 
Από του βαρέως ήχου κατερχόμενοι δύο φωνές βρίσκουμε τον Πλάγιον του 
Πρώτου, ο οποίος είναι ο Μεσαίος του Μεσαίου (Ψάχος, σ. 136) 
 
Ο μέσος του δευτέρου ήχου είναι ο πλάγιος του τετάρτου, 
αυτός είναι ο ]εα]ες , ο οποίος και λέγεται μέσος δεύτερος (Παπαδική) 
 
Ο μέσος του τρίτου ήχου είναι ο πλάγιος του πρώτου 
Ο μέσος του τετάρτου ήχου είναι ο πλάγιος του δευτέρου 
και αυτός είναι ο λέγετος, ο οποίος πολλές φορές 
εξαιτίας της διπλοπαραλλαγής γίνεται και βαρύς193 

 

Πίνακας Διφωνιών 

 
 

                                                
192 Κ. Ψάχος, σ. 135. 
193 Ό. π., σσ. 136-137. 
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 Τριφωνία των ήχων (εν αναβάσει) 
Ο πρώτος ήχος έχει τρίφωνο τον τέταρτο 
Ο δεύτερος ήχος έχει τρίφωνο τον πρώτο 
Ο τρίτος ήχος έχει τρίφωνο τον δεύτερο 
Ο τέταρτος ήχος έχει τρίφωνο τον τρίτο 
 
 Παραμεσότητα ή παρακυριότητα 
 ή εν καταβάσει τριφωνία των ήχων 
Ο παραμέσος του πρώτου ήχου είναι ο πλάγιος του δευτέρου 
Ο παραμέσος του δευτέρου ήχου είναι ο βαρύς 
Ο παραμέσος του τρίτου ήχου είναι ο πλάγιος του τετάρτου 
Ο παραμέσος του τετάρτου ήχου είναι ο πλάγιος του πρώτου194 

 

Πίνακας Τριφωνιών 

 
 

Πίνακας Τετραφωνιών 

 
                                                
194 Ό. π., σσ. 137-138. 
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 Κάθε τετραφωνία, είτε εν αναβάσει είτε εν καταβάσει, αποτελεί τον ίδιο 

ήχο. Η διαφορά έγκειται στα διαστήματα και στην μεταβολή τους, η οποία 

ονομάζεται διπλοπαραλλαγή195. Κατά την διπλοπαραλλαγή τα μέλη και οι 

φθορές αλλοιώνουν τους ήχους και τους μεταβάλλουν από Πρώτο σε Δεύτερο, 

από Δεύτερο σε Τρίτο, από Τρίτο σε Τέταρτο κ.ο.κ. Αλλά και κάθε Τριφωνία 

αποτελεί τον ίδιο ήχο196. 

 

 Διφωνία των πλαγίων ήχων197 
Ο πλάγιος του πρώτου έχει δίφωνο τον τρίτο 
Ο πλάγιος του δευτέρου έχει δίφωνο τον τέταρτο 
Ο βαρύς έχει δίφωνο τον πρώτο 
Ο πλάγιος του τετάρτου έχει δίφωνο τον δεύτερο 
 
 Τριφωνία των πλαγίων ήχων198 
Ο πλάγιος του τετάρτου έχει τρίφωνο τον τρίτο 
Ο βαρύς έχει τρίφωνο τον δεύτερο 
Ο πλάγιος του δευτέρου έχει τρίφωνο τον πρώτο, 
 ο οποίος παίρνοντας φθορά αποτελεί τον ]ε[α[ω 
Ο πλάγιος του πρώτου έχει τρίφωνο τον τέταρτο 
 
 Μεσότητα ή εν καταβάσει διφωνία των πλαγίων ήχων 
Ο πλάγιος του πρώτου έχει μέσο τον βαρύ 
Ο πλάγιος του δευτέρου έχει δίφωνο τον πλάγιον του τετάρτου 
Ο βαρύς έχει δίφωνο τον πλάγιο του πρώτου 
Ο πλάγιος του τετάρτου έχει δίφωνο τον πλάγιο του δευτέρου 
 
 Παραμεσότητα ή εν καταβάσει τριφωνία των πλαγίων ήχων 
Ο παραμέσος του πλαγίου πρώτου ήχου είναι ο πλάγιος του δευτέρου 
Ο παραμέσος του πλαγίου δευτέρου ήχου είναι ο βαρύς, 
 ο οποίος παίρνοντας φθορά γίνεται Λέγετος 
Ο παραμέσος του βαρέως ήχου είναι ο πλάγιος του τετάρτου 
Ο παραμέσος του πλαγίου τετάρτου ήχου είναι ο πλάγιος του πρώτου 

 

 Το τετράχορδο, το οποίο λέγεται και Τριφωνία, περιέχει τρία διαστή-

ματα. Τέσσερις φθόγγοι περιορίζουν τα τρία αυτά διαστήματα: 

 

 

                                                
195 Ό. π., σ. 140. 
196 Ό. π., σσ. 138-139. 
197 Ό. π., σ. 137. 
198 Ό. π., σ. 137. 
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Νη Πα Βου Νη 
]εαγιε α[[α]ες ]εα]ες [α[α 

 
Η τριφωνία, κατά την ανάβαση, ψάλλεται ως εξής: 

 
]εαγιε - α[[α]ες - ]εα]ες - [α[α - α[[α]ες - ]εα]ες - [α[α - α[[α]ες 

με την παράλειψη του Αγια. 
 

Ενώ κατά την κατάβαση: 
[α[α - ]εχεα]ες - α]εα]ες - ]εαγιε - ]εχεα]ες - α]εα]ες - ]εαγιε 

αφήνοντας το αα]ες. 

 Στο σύστημα αυτό συμφωνούν με τον πρώτο φθόγγο, ο τέταρτος, ο 

έβδομος, ο δέκατος και ο δέκατος τρίτος. Με τον δεύτερο φθόγγο, ο όγδοος, ο 

ενδέκατος και ο δέκατος τέταρτος. Με τον τρίτο φθόγγο, ο έκτος, ο ένατος, ο 

δωδέκατος και ο δέκατος πέμπτος199. 

 Αν ενώσουμε το πεντάχορδο με το τετράχορδο, έτσι ώστε ο τελευταίος 

φθόγγος του πενταχόρδου να είναι η αρχή του τετραχόρδου, τότε παράγουμε το 

«Διαπασών» σύστημα: 

 

‚ ỳ “ ”ґ ‚Ẁ џ “ґ 
Πα Βου Γα Δι Κε Ζω Νη 

 

 Στην τριφωνία, μετά τον [α[α βρίσκουμε στην ανάβαση α[[α]ες και 

όχι Αγια. 

 Ένα και τον αυτό λόγο φαίνεται ότι έχουν και τα τρία συστήματα 

(Διαπασών, Τριφωνία, Τροχός) στα διαστήματά τους (τροπική διαδοχή). Το 

αίτιο για το φαινόμενο αυτό είναι το παρακάτω: 

 Το Διαπασών σύστημα αποτελείται από Τριφωνία και Τροχό. Όταν το 

Διαπασών αρχίζει ταυτόχρονα με την Τριφωνία, τότε τα διαστήματα των τόνων 

του εξισώνονται με τα διαστήματα της Τριφωνίας, έως εκεί που αυτή φτάνει: 

 

 

                                                
199 Χρύσανθος, σσ. 39-40. 
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Νη Πα Βου Γα Δι Κε Ζω Νη 

Νη Πα Βου Νη     

 

 Όταν όμως το Διαπασών αρχίζει ταυτόχρονα με τον Τροχό τότε τα 

διαστήματα των τόνων των δύο αυτών συστημάτων έχουν ακριβώς ίσο μέγε-

θος, έως εκεί που φτάνει ο Τροχός: 

 

Πα Βου Γα Δι Κε Ζω Νη Πα 

Πα Βου Γα Δι Πα    

 

 Επειδή όμως η Τριφωνία δεν είναι τίποτε άλλο παρά ελλιπής Τροχός 

κατά μείζονα τόνο, άρα και τα τρία συστήματα έχουν τον ίδιο λόγο μελωδικών 

διαστημάτων. 

 Η σχέση ενός φθόγγου προς τους υπολοίπους μπορεί να αποδεικνύει 

έναν και τον αυτό φθόγγο οξύτερο και βαρύτερο από εκείνους. Π.χ. στους 

φθόγγους α[[α]ες, ]εα]ες, [α[α, Αγια, ο μεν α[[α]ες είναι βαρύτερος από 

τους ]εα]ες, [α[α, Αγια, ο δε ]εα]ες βαρύτερος από τους [α[α, Αγια και ο 
[α[α βαρύτερος του Αγια, οξύτερος όμως από τους α[[α]ες και ]εα]ες, 

οξύτερος δε όλων ο Αγια. 

 Η αλλαγή του συστήματος μπορεί να αποδεικνύει έναν και τον αυτό 

φθόγγο και οξύτερο και βαρύτερο από τον εαυτό του. Π.χ. στους φθόγγους 

α[[α]ες, ]εαγιε, αα]ες, αν κατερχόμαστε σύμφωνα με τον Τροχό, θα βρεθεί ο 

αα]ες βαρύτερος, εάν όμως κατερχόμαστε σύμφωνα με το Διαπασών, τότε ο 

αα]ες θα είναι οξύς. 

 Η διαφορά του είναι ένα ημιτόνιο. Έτσι και στους φθόγγους ]εα]ες, 

[α[α, Αγια, αα]ες, αν ανεβαίνουμε με τον Τροχό, βρίσκει το διάστημα Αγια-

αα]ες μείζονα τόνο, εάν όμως ανεβαίνει κατά το Διαπασών, το διάστημα αυτό 

θα είναι τόνος ελάσσων200. 

 

                                                
200 Χρύσανθος, σσ. 39-45. 
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ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΗΧΩΝ201 

Πίνακας του Πρώτου ήχου 

 
 

 

 

Πίνακας του Δευτέρου ήχου 

 
 

 

 

                                                
201 Κ. Ψάχος, σσ. 139, 141-142, 145, 147. 
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Ο Πίνακας του Τρίτου ήχου 
 

 
 

Ο Πίνακας του Τετάρτου ήχου 
 

 
 
 3. Μελωδικά σχήματα 

 Για την διδασκαλία του Αναστασιματαρίου θα ακολουθήσουμε την 

αρχή η οποία αναφέρεται πιο πάνω. Επειδή οι μαθητές γνωρίζουν την παρα-

σημαντική, πρώτο στάδιο είναι η απόδοση ένωσης των σημαδίων και δεύτερο 

οι εκτενέστερες μουσικές περίοδοι, οι θέσεις. Ο κάθε ήχος έχει χαρακτηριστικές 

θέσεις, οι οποίες λειτουργούν ως εισαγωγικά γυμνάσματα για τον κάθε ήχο. 

Πολλές θέσεις είναι κοινές για όλους σχεδόν τους ήχους, εκτελούνται ωστόσο 

σε διαφορετικές βάσεις. 

 Πρέπει να γνωρίσουμε ότι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήματα, όσον 

αφορά τον εγκέφαλο, είναι ότι ενεργά κατασκευάζει μοντέλα του κόσμου ή 

αλλιώς «προγράμματα». Αυτό συμβαίνει διότι ο άνθρωπος είναι γεννημένος με 
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ένα σύνολο βασικών, φυσικών κατηγοριών, που αντανακλούν την λογική της 

φύσης202. 

 Ένας τρόπος για να περιγράψουμε την διαδικασία δημιουργίας προ-

γραμμάτων, είναι να πούμε ότι βλέπουμε και κατανοούμε τον κόσμο και ως 

επιστήμονες και ως καλλιτέχνες. Ως επιστήμονες, είμαστε παρατηρητές και 

προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε ή να κατανοήσουμε τις εμπειρίες μας. Ως 

καλλιτέχνες, δρούμε συνεχώς και δημιουργούμε καινούργια «σχήματα» ή 

«προγράμματα» που εκφράζουν τον κόσμο που μας περιβάλλει203. 

 Υπ' αυτήν την έννοια, μάθηση είναι μια δημιουργική διαδικασία που 

επηρεάζεται από τις προηγούμενες εμπειρίες του ατόμου και τις διαδικασίες της 

προσοχής, της κωδικοποίησης, των συγκινησιακών προγραμμάτων και των 

στρατηγικών του εγκεφάλου. Ο εγκέφαλος επιλέγει και ανακαλεί πληροφορίες. 

Χρησιμοποιεί στρατηγικές επεξεργασίας της πληροφορίας, αναλυτικές και 

ολιστικές, προεκειμένου να οργανώσει και να προσδώσει νόημα στα ερε-

θίσματα που δέχεται. Με άλλα λόγια ο εγκέφαλος δρα ως οργανωτής. Λει-

τουργεί με βάση «νοητά σχήματα» ή «προγράμματα» και επιδιώκει να συσχε-

τίσει τα προσωπικά στοιχεία με τα εκάστοτε πλαίσια αναφοράς204. 

 Τα «προγράμματα» αυτά περιλαμβάνουν «χάρτες», «κατηγορίες», «σχή-

ματα» ή «ιδεατά μοντέλα» - η υλική τους έκφραση είναι τα «νευρωτικά κυκλώ-

ματα» - που δημιουργούνται με βάση τα ερεθίσματα και τις εμπειρίες του 

ανθρώπου205. 

 Έρευνες επίσης δείχνουν ότι ο εγκέφαλος αναζητά μοτίβα στην δια-

δικασία απόκτησης γνώσεων. Αντιστέκεται στην πρόσληψη πληροφοριών που 

είναι κατακερματισμένες, μεμονωμένες ή προσωπικά αδιάφορες στον μαθητή. 

Συνεπώς, η γνώση αποκτάται πιο εύκολα και διατηρείται στην μνήμη για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όταν δημιουργούνται συνδέσεις ανάμεσα στις 

έννοιες που παρουσιάζονται206. 

                                                
202 Μαρία Κάτσιου-Ζαφρανά, Εγκέφαλος και εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη 2001, σ. 182. 
203 Ό. π. 
204 Ό. π., σσ. 182-183. 
205 Ό. π. 
206 Σμαράγδα Χρυσοστόμου, Η μουσική στην εκπαίδευση: το δίλημμα της διεπιστημονικότητας, 
Αθήνα 2013, σσ. 34-35. Πρβλ. Ellis A. & Fouts J., Interdisciplinary curriculum: the research 
base, Music Educators Journal, March 2001, 22-26, όπου σημειώνεται ότι "οι συζητήσεις και οι 
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 Στην περίπτωση της ψαλτικής, τα στοιχεία αυτά είναι οι πιο πάνω 

αναφερόμενες θέσεις ή μελωδικά σχήματα ή μελωδικές φράσεις, που αποτελούν 

το υλικό «κατασκευής» του εκκλησιαστικού μέλους. Έτσι η διδασκαλία τους, 

με συνεχή επανάληψη, αποτελεί την στέρεη βάση, επί της οποίας οικοδομείται 

η γνώση της βυζαντινής μουσικής. 

 Σύμφωνα με τον Suzuki, χρειάζεται αρκετή στήριξη, παρακίνηση και 

επανάληψη προκειμένου ο μαθητής να εμπεδώσει την γνώση207. Ειδικά στις 

μικρότερες ηλικίες, η μίμηση είναι φυσική ιδιότητα208. Υπάρχει η δυνατότητα 

κατανόησης και αναπαραγωγής του ακουστικού και οπτικού ερεθίσματος σε 

μεγαλύτερο βαθμό. Έτσι ο δάσκαλος που «δείχνει πολύ» και «μιλάει λίγο», 

είναι ασύγκριτα αποτελεσματικότερος209. 

 Στην Μέθοδο Suzuki προτείνεται η επανάληψη μικρών τμημάτων μιας 

μελωδίας ώστε να μπορέσει ο μαθητής να αναπτύξει ταχύτητα απόκτησης 

γνώσεων. Σταδιακά δε να προστίθεται κάτι στο μικρό τμήμα ώστε να αυξάνεται 

το επιθυμητό επίπεδο της γνώσης210. 

 Επίσης, η ακρόαση είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της 

Μεθόδου Suzuki. Ο μαθητής ακούει συνεχώς ηχογραφήσεις των κομματιών και 

δεν εισάγεται σε ένα νέο κομμάτι, παρά μόνον όταν το έχει ακούσει τόσες 

φορές, ώστε να το γνωρίζει και να το έχει εσωτερικεύσει ως άκουσμα211. Οι 

μεγαλύτεροι σε ηλικία και πιο προχωρημένοι μουσικά μαθητές μπορούν να 

ακούνε τις ηχογραφήσεις πιο συνειδητά, για να είναι σε θέση να διακρίνουν τις 

λεπτές αποχρώσεις στην εκτέλεση ενός κομματιού, ενώ συχνά παρακολουθούν 

ταυτόχρονα την παρτιτούρα του κομματιού κατά την ακρόαση212. 

 Με την επανάληψη εντυπώνονται στον μαθητή τα μελωδικά σχήματα 

κάθε ήχου. Μαζί με τα μελωδικά σχήματα, ο μαθητής εμπλέκεται σε μια 

                                                                                                                              
αναλύσεις για τα ενιαιοποιημένα θεματικά προγράμματα (Integrated Thematic Instructions) 
αναφέρονται σε έρευνες που αφορούν την λειτουργία του εγκεφάλου και τον τρόπο με τον 
οποίο δημιουργούνται και διατηρούνται οι γνώσεις". 
207 Λελούδα Στάμου, Μια ανθρωπιστική προσέγγιση στη διδασκαλία της μουσικής. Η φιλοσοφία 
και η Πράξη της Μεθόδου Suzuki, Θεσσαλονίκη 2012, σ. 57. 
208 Η ουσιαστική μάθηση συντελείται μέσω της διαδικασίας της μίμησης, βλ. Neil J. Salkind, 
Θεωρίες της ανθρώπινης ανάπτυξης, μτφρ. Διομήδης Μαρκουλής, ἐκδ. ζ΄, Αθήνα 1999, σ. 233. 
209 Λελούδα Στάμου, ό. π., σ. 62. 
210 Ό. π., σ. 71. 
211 Ό. π., σσ. 80-81. 
212 Ό.π., σ. 84. 
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ανοικτή δημιουργική διερεύνηση με αποτέλεσμα την ταυτόχρονη πρόσληψη 

διαφορετικών στοιχείων του ιδίου θέματος. Ταυτοχρόνως, με την μίμηση του 

δασκάλου από τον μαθητή επιτυγχάνεται η ορθή εκτέλεση των μελωδικών 

διαστημάτων του ήχου, της εκφοράς του λόγου, της αναπνοής, του ύφους, της 

στάσης του σώματος και της γενικότερης αισθητικής του συγκεκριμένου 

μέλους213. 

 

 Χαρακτηριστικά μελωδικά σχήματα για εμπέδωση του ήχου: 

 α. Ειρμολογικό μέλος 

 i. Ήχος α΄ 

i. Κίνηση άνωθεν της τριφωνίας 

 
ii. Κάτωθεν της τριφωνίας 

 
iii. Από την τριφωνία έως την βάση 

 
iv. Έως της διφωνίας της βάσεως ως κατιόν εκ της τριφωνίας 

 
v. Από την βάση έως την τριφωνία 

 
vi. Από την τριφωνία έως την βάση 

 
vii. Ανιούσα από την βάση έως την τριφωνία 

                                                
213 Μαρία Κάτσιου-Ζαφρανά, σ. 196, όπου σημειώνεται ότι «οι μαθητές συμμετέχουν πολύ πιο 
ενεργά στην μάθηση όταν εμπλέκονται σε δημιουργικές δραστηριότητες. Η ενεργός μάθηση 
γενικά αυξάνει τα κίνητρα, την διέγερση και την συγκίνηση του μαθητή...και είναι γεγονός ότι η 
μάθηση μέσα από εμπειρία αυξάνει το σύνθετο χαρακτήρα της διδακτικής διαδικασίας». 
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viii. Κατιούσα κυματοειδής από τριφωνία έως την βάση 

 
ix. Άνωθεν της τριφωνίας κυματοειδής 

 
x. Κυματοειδής από την τριφωνία στην τριφωνία 

 
xi. Σύζευξη με Αγια 

 
xii. Περί την βάση 

 
 

 ii. Ήχος β΄ 

i. Από την τριφωνία προς τα κάτω 

 
ii. Κυματοειδής περί την βάση 

 
iii. Από την τριφωνία προς τα κάτω 

 
iv. Από την βάση προς την τριφωνία 

 
v. Κυματοειδής περί την τριφωνία 
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vi. Κυματοειδής περί την βάση 

 
vii. Περί την τριφωνία 

 
viii. Κυματοειδής περί την τριφωνία 

 
ix. Κυματοειδής περί την τριφωνία 

 
x. Από την τριφωνία προς την βάση 

 
xi. Προς την τριφωνία και υπέρβαση 

 
xii. Από την τριφωνία προς την βάση 

 
xiii. Κυματοειδής περί την τριφωνία 

 
 

 iii. Ήχος γ΄ 

i. Ψαύση επιφωνίας, υποφωνίας και συνεργασία με διφωνία (α΄ ήχος). 

 
ii. Συνεργασία με μεσότητα (πλ. α΄) 

 
iii. Πτώση στην παραμεσότητα δηλαδή συνεργασία με τον πλ. δ΄ 
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iv. Κυματοειδώς περί της διφωνίας 

 
v. Περί την διφωνία 

 
vi. Από την διφωνία προς την βάση 

 
vii. Περί την διφωνία 

 
viii. Από την διφωνία προς την βάση 

 
ix. Περί την διφωνία 

 
x. Περί την διφωνία 

 
 

 iv. Ήχος δ΄ 

i. Εκ της τριφωνίας προς την βάση 

 
ii. Κατιούσα προς τον πρώτο ήχο (Πα) 

 
iii. Από την βάση προς την διφωνία 
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iv. Κυματοειδώς περί την διφωνία 

 
v. Από την διφωνία προς την βάση 

 
vi. Από την βάση προς τον Πα 

 
vii. Από την διφωνία προς την βάση 

 
viii. Κυματοειδώς περί την διφωνία 

 
ix. Από την διφωνία προς την βάση 

 
x. Κυματοειδώς περί την διφωνία 

 
xi. Από την διφωνία προς την βάση 

 
 

 v. Ήχος πλ. α΄ 

i. Από την βάση προς την διφωνία 

 
ii. Από την διφωνία προς την βάση 
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iii. Από την διφωνία προς την βάση 

 
iv. Από την βάση προς την διφωνία 

 
v. Κυματοειδώς περί την βάση 

 
vi. Από την βάση προς την διφωνία 

 
vii. Από την διφωνία προς την βάση 

 
viii. Από την τριφωνία προς την βάση 

 
ix. Κυματοειδώς περί την βάση 

 
 

 vi. Ήχος πλ. β΄ 

i. Από την διφωνία προς την βάση 

 
ii. Περί την βάση 

 
iii. Από την βάση προς την μεσότητα 
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iv. Από την διφωνία προς την μεσότητα 

 
v. Κυματοειδώς περί την βάση 

 
vi. Από την βάση προς την μεσότητα 

 
vii. Ψαύση της τριφωνίας και προς την βάση 

 
viii. Από την παραμεσότητα προς την βάση 

 
ix. Ψαύση της τριφωνίας και προς την βάση 

 
x. Ψαύση της τριφωνίας και προς την βάση. 

 
xi. Από την βάση προς την μεσότητα 

 
xii. Στην μεσότητα κυματοειδώς 

 
 

 vii. Ήχος βαρύς 

i. Περί την επιφωνία 

 
ii. Από την επιφωνία προς την βάση 

 
iii. Από την τριφωνία προς την επιφωνία 
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iv. Από την τριφωνία προς την βάση 

 
v. Από την βάση προς την επιφωνία 

 
vi. Από την επιφωνία προς την βάση 

 
vii. Από την μεσότητα προς την επιφωνία 

 
viii. Από την τριφωνία προς την μεσότητα 

 
ix. Από την μεσότητα προς την επιφωνία (διφωνία) 

 
x. Περί την επιφωνία 

 
xi. Στην βάση κυματοειδώς 

 
xii. Από την επιφωνία στην τετραφωνία και στην επιφωνία 

 
xiii. Από την επιφωνία στην τετραφωνία και στην επιφωνία 

 
xiv. Από την διφωνία στην μεσότητα 
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x. Από την μεσότητα στην επιφωνία 

 
 

 viii. Ήχος πλ. δ΄ 

i. Περί την τετραφωνία 

 
ii. Από την τετραφωνία προς την βάση 

 
iii. Από την βάση προς την τετραφωνία 

 
iv. Κυματοειδώς στην τετραφωνία 

 
v. Από την τετραφωνία προς την βάση 

 
vi. Από την βάση προς την τετραφωνία 

 
vii. Από την τετραφωνία προς την βάση 

 
viii. Κυματοειδώς περί την τετραφωνία 

 
ix. Από την τετραφωνία στην διφωνία (μεσότητα της τετραφωνίας) 
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x. Περί την τετραφωνία κυματοειδώς 

 
xi. Από την τετραφωνία προς την βάση 

 
xii. Από την τετραφωνία στην διφωνία 

 
xiii. Από την τριφωνία του Αγια (Νη΄) προς τετραφωνία της βάσεως 

 
xiv. Από την τετραφωνία προς την βάση. 

 
xv. Από την τετραφωνία προς την βάση 

 
xvi. Από την βάση προς την τετραφωνία 

 
 

 β. Aργοσύντoμο στιχηραρικό μέλος 

 Χαρακτηριστικά μελωδικά σχήματα για εμπέδωση του ήχου: 

 i. Ήχος α΄ 

i. Κυματοειδής κίνηση περί την βάση (μεσότητα και τριφωνία) 

 
ii. Επιφωνία - υποφωνία 



 
 

145 

 
iii. Κατιούσα πορεία προς την πλαγιότητα (μεταβολή–μετάθεση) 

 
iv. Κυματοειδής καταληκτική κίνηση (κοινή με τους άλλους ήχους). 
Το δεύτερο μέρος του σχήματος αποτελεί μεταγραφή του κατιόντος λυγίσματος 

 
v. Κυματοειδής καταληκτική κίνηση (κοινή με τους άλλους) 

 
 

 ii. Ήχος β΄ 

i. Κυματοειδής περί την βάση 

 
ii. Καταληκτική (έως διφωνία) 

 
iii. Πορεία προς την διφωνία 

 
iv. Πορεία προς υποφωνία 

 
v. Πτώση στην πλαγιότητα 

 
vi. ΄Εως την τριφωνία 

 
vii. Καταληκτική με ανιούσα κίνηση στην τριφωνία 
 και κατιούσα στην μεσότητα 
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viii. Προς την διφωνία και προς την μεσότητα 

 
ix. Καταληκτική (μεσότητα–τριφωνία–βάση) 

 
x. Καταληκτική έως τριφωνία και πορεία προς την βάση 

 
 

 iii. Ήχος γ΄ 

i. Από την βάση προς την διφωνία 

 
ii. Από την διφωνία προς την διφωνία κυματοειδώς 

 
iii. Από την διφωνία προς την μεσότητα. Από τον α΄ ήχο στον πλ. α  ́

 
iv. Ήχος α΄ (ΚΕ) 

 
v. Από την διφωνία προς την διφωνία κυματοειδώς 

 
vi. Από την διφωνία προς την βάση 

 
vii. Από την διφωνία προς την βάση 
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viii. Από την βάση προς την διφωνία 

 
ix. Από την βάση προς την διφωνία κυματοειδώς  

 
x. Από την διφωνία προς τα πάνω και προς την βάση 

 
xi. Περί την μεσότητα (Ήχος πλ. α΄) 

 
xii. Περί την διφωνία (Ήχος α΄) 

 
xiii. Περί την διφωνία  

 
xiv. Περί την διφωνία 

 
xv. Από την μεσότητα προς την διφωνία 

 
xvi. Τελική κατάληξη 

 
 

Κίνηση ημιφθόρου (κλιτού, ελκόμενος Πα) 

 

 iv. Ήχος δ΄ εκ του Πα 

i. Κυματοειδής περί την βάση 

 



 
 

148 

 
ii. Σύζευξη με Αγια 

 
iii. Σύζευξη με Αγια και κατάληξη στην επιφωνία 

 
iv. Από τριφωνία προς την βάση 

 
v. Από τριφωνία προς την βάση 

 
vi. Ανιούσα και κατιούσα, προς την τριφωνία και μετά προς την βάση 

 
vii. Κυματοειδής περί την βάση 

 
viii. Τελική κατάληξη έως την τριφωνία του Βου 

 
ix. Σύζευξη με Αγια 

 
 

 v. Ήχος πλ. α΄ 

i. Από την βάση προς την τετραφωνία 

 
ii. Περί την τετραφωνία 
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iii. Από την βάση προς την τετραφωνία 

 
iv. Από την τριφωνία κατιούσα κίνηση και ανιούσα προς την τετραφωνία 

 
v. Από την τριφωνία προς την βάση 

 
vi. Τετραφωνία Ήχος α  ́

 
vii. Περί την τετραφωνία 

 
viii. Τελική κατάληξη από την τετραφωνία προς την τριφωνία 

 
ix. Από τετραφωνία προς βάση 

 
x. Από την τετραφωνία κατιούσα κίνηση προς την βάση 
 και προς την τετραφωνία 

 
xi Τετραφωνία Ήχος α  ́

 
xii. Από την τετραφωνία προς την τριφωνία 
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xiii. Τετραφωνία Ήχος α  ́

 
 

 vi. Ήχος πλ. β΄ 

i. Περί την τριφωνία κυματοειδώς 

 
ii. Από την τριφωνία προς την βάση 

 
iii. Από την τριφωνία προς την βάση 

 
iv. Από την τριφωνία προς την βάση 

 
v. Από την βάση στην τριφωνία και κάθοδο στην υποφωνία 

 
vi. Από την βάση στην τετραφωνία και μετά στην αντιφωνία, 
     ως τριφωνία της τετραφωνίας, και σύζευξη με Αγια 

 
vii. Προς την βάση από τριφωνία με στάθμευση στην υποφωνία 

 
viii. Περί την τριφωνία 

 
ix. Δύο συνημμένες τετραφωνίες (πεντάχορδο) (δεύτερη τετραφωνία) 

 
x. Από την τετραφωνία στην τετραφωνία Αγια 
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xi. Στην τριφωνία και κάθοδος. Επίσης, δύο συνημμένες τετραφωνίες με 

αξιοποίηση της τριφωνίας. 

 
 

 vii. Ήχος βαρύς 

i. Από την επιφωνία στην τριφωνία και μετά στην βάση 

 
ii. Από την βάση στην παραμεσότητα και ξανά στην βάση 

 
iii. Από την τριφωνία στην βάση και μετά στην μεσότητα 

 
iv. Περί την βάση κυματοειδώς 

 
v. Προς την τριφωνία και μετά στην βάση 

 
vi. Σύζευξη με Αγια 

 
vii. Περί την βάση κυματοειδώς (μεσότητα) 

 
 

 viii. Ήχος πλ. δ΄ 

i. Από την βάση άνοδος στην τετραφωνία και κάθοδος στην βάση 



 
 

152 

 
ii. Επιμονή στην τριφωνία και κάθοδος στην βάση 

 
iii. Κάθοδος στην παραμεσότητα 

 
iv. Άνοδος έως την τετραφωνία και κάθοδος στην βάση 

 

 
v. Άνοδος έως την τριφωνία και κάθοδος στην βάση με ψαύση 
της μεσότητας (οξυμένη) 

 
vi. Κυματοειδής περί την τριφωνία 

 
vii. Άνοδος στην τετραφωνία και κυματισμός 

 
viii. Άνοδος έως την τριφωνία του Αγια και κάθοδος 
στην μεσότητα του Αγια και στην διφωνία της βάσεως 

 
ix. Από την διφωνία στην τετραφωνία 

 
x. Περί την τετραφωνία 
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xi. Αγια με προσωρινή ψαύση της μεσότητας του Αγια 

 
xii. Από την τετραφωνία στην βάση 

 
xiii. Αγια και κάθοδος στην βάση 

 
xiv. Αγια 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Το Αναστασιματάριον εκδίδεται για πρώτη φορά σε έντυπη μορφή το 

1820 στο Βουκουρέστι από τον μαθητή των Τριών Διδασκάλων, Πέτρο Εφέσιο 

και διαδίδεται γρήγορα στον ψαλτικό κόσμο της εποχής. Το ψαλτικό αυτό 

βιβλίο θα γνωρίσει στην συνέχεια πολλές ανατυπώσεις και διασκευές, με 

κυριότερη εκείνη του Ιωάννου, Λαμπαδαρίου και στην συνέχεια Πρωτοψάλτου 

της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. 

 Η έκδοση του Ιωάννου με τις διασκευές της θα γνωρίσει πορεία 

εκπληκτική. Κυρίως λόγω της πληρότητός του ως προς τα περιεχόμενα, θα γίνει 

το βασικό βιβλίο διδασκαλίας της ψαλτικής στους αρχαρίους μαθητές μέχρι 

σήμερα. Αυτό οφείλεται αποκλειστικά στις Εκδόσεις της Αδελφότητος 

Θεολόγων «Η Ζωή». Το βιβλίο θα εκδοθεί επανειλημμένως, με νέα στοιχειο-

θέτηση, με κάποιες παρεμβάσεις στο μέλος, αναγκαίες κατά τους εκδότες για 

ορθότερη απόδοση του νοήματος των ύμνων, και σημείωση των «τρισήμων 

ρυθμικών ποδών». 

 Ο Ιωάννης σημειώνει ότι διασκευάζει το έργο του Πέτρου Λαμπα-

δαρίου. Ακολουθεί σε γενικές γραμμές τον Πέτρο, επηρεασμένος όμως από την 

περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής, παρεμβαίνει στο μέλος με κάποια νέα 

τεχνικά χαρακτηριστικά. Στην προσπάθεια να αποδώσει μελικώς τα νοούμενα, 

εισάγει παραλλαγές των μελωδικών γραμμών τονίζοντας επιλεγμένα λέξεις του 

κειμένου, χωρίς να ακολουθεί πάντοτε τον ρυθμικό ή λογικό τονισμό του 

ποιητικού κειμένου. Στα δοξαστικά διανθίζει το μέλος εισάγοντας μελωδικές 

γραμμές του αργού στιχηραρίου και δημιουργεί μια νέα αισθητική στα 

συγκεκριμένα μέλη. Ο Ιωάννης δημιουργεί μία ώσμωση θέσεων του Πέτρου 

Λαμπαδαρίου και του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. 

 Στο θέμα της διδακτικής του Αναστασιματαρίου, η χρήση μελωδικών 

θέσεων των ήχων οδηγεί στην βαθύτερη και ουσιαστικότερη κατανόησή τους 

και, ως εκ τούτου, στην συνεπέστερη απόδοση του ιδίου του μέλους. 
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CONCLUSIONS 
Anastasimatarion is first published in paper form in 1820 in Bucharest 

by Peter Ephesius, student of the Three Teachers, and it rapidly spreads in the 

chanting world at the time. This chanting book will later undergo numerous 

reprints and adaptations, the most important of which is that of John, 

Lambadarios and subsequently Protopsaltou of the Great Church of Christ. 

John’s edition with its adaptation will follow an amazing course. Mainly 

due to its completeness as far as content is concerned, it will become the basic 

textbook for the instruction of chanting for beginner students till the present 

day. This is primarily thanks to the Editions of the Theologians Brotherhood 

«Zoe». The book will be repeatedly published with new typesetting, with certain 

adjustments in the melos - these were considered necessary according to the 

publishers for the more accurate rendering of the hymns’ meaning – and a note 

of the trisema rhythmical units. 

John notes that he is adapting the work by Peter Lambadarios. In broad 

lines he follows Peter; influenced however by the prevailing atmosphere of his 

times, he intervenes with some new technical characteristics. In his attempt to 

rhythmically render the sense of what is written, he introduces variations of the 

melodic lines, stressing selected words of the text, without always following the 

rhythmic or natural stress of the poetic text. In the doxastics he embellishes the 

melos through the introduction of melodic lines belonging to the slow 

stihirarion, thus creating a new aesthetics in these particular meli. John creates 

an interaction of the points of view of Peter Lambadarios and Jacob 

Protopsaltou. 

Concerning the teaching of Anastasimatarion, the use of melodic 

positions of sounds leads to a deeper and more substantial understanding of 

them and consequently to a more consistent rendering of the melos itself. 
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SCHLUSSFOLGERUNGEN 
Anastasimatarion wurde zum ersten Mal in gedrückter Form im Jahr 

1820 ausgestelltvon dem Schuler der drei Meistern, Petro Ephesio in Bukarest 

und zu den Kantoren der Zeit schnell ausbreitet. Dieses Chanten Buchsieht 

ausschließend viele Nachdrücke und Bearbeitungen. Die wichtigste davon war 

die von Ioannis, «Lampadarios» (kirchliches Amt) und dann Cantor der großen 

Christus Kirche. 

Der Nachdruck von Ioannis und die Bearbeitungenwerden ein 

wunderbares Verlaufen sehen. Vor allem aufgrund des reichen Inhalts des 

Buchs gilt esauch heute als Hauptkursbuch für die Anfänger Kirchensänger. 

Dies hängt besonders von dem Verlag der Bruderschaft der Theologen «I Zoi» 

(Das Leben). Aufgrund dass es notwendig war eine bessere Wiedergabe der 

Hymnen zu geben, wurde dieses Buch wieder und wieder neu aufgelegtum das 

Gesang zu entwickelnund den «dreideutigen» rhythmischen Fuß zu 

kennzeichnen. 

Ioannis stellt fest, dass er das Werk von Petros «Lampadarios» bearbeitet 

und im Allgemeinen folgt Petros. Es gibt trotzdem Einfluss von der 

umfließenden Situationder Epoche, die man von der Eingriffen-die mit den 

technischen Charakteristiken zu tun haben-im Gesang erkennen könnte. Er 

versuchte durch die Melodie «die Sinnen» wiederzugeben, deshalb einleitet er 

Variationen der melodischen Linienund betont bestimmte ausgewählte Wörter 

im Textohne immer die rhythmische oder logische Akzentuierung des 

poetischen Textes zu folgen. Bei den Lobeshymnen verschönert er das 

Gesangmit Anträgen von der Rohversen und schafft eine neue Ästhetik bei 

bestimmten Gesängen. Ioannis schafft eine Osmose Peters «Lampadariou» und 

Jakobs «Kantor». 

Wenn es um die Lehre der Auferstehung – Hymne «Anastasimatario» 

geht, führt mit dem Gebrauch von melodischen Positionen beim Schall zu tiefer 

Verständnis und zu einer konsistenteren Ausbeute an dem gleichen Gesang. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 
 

ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ 

Κεκραγάριον, ἦχος α  ́
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Κεκραγάριον, ἦχος β΄ 
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Κεκραγάριον, ἦχος πλ δ  ́
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Ἑωθινόν Α΄ 
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Ἑωθινόν Β΄ 
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Ἑωθινὀν ΙΑ΄ 
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ΕΝΤΥΠΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
 

Κεκραγάριον. Πέτρου Βυζαντίου. Ἦχος α΄ 
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Κεκραγάριον. Ἰωάννου Πρωτοψάλτου. Ἦχος α΄ 
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Κεκραγάριον. Πέτρου Βυζαντίου. Ἦχος β΄ 
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Κεκραγάριον. Ἰωάννου Πρωτοψάλτου. Ἦχος β΄ 
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Κεκραγάριον. Πέτρου Βυζαντίου. Ἦχος πλ. δ΄ 
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Κεκραγάριον. Ἰωάννου Πρωτοψάλτου. Ἦχος πλ. δ΄ 
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Ἑωθινὸν Α΄. Ἦχος α΄. Πέτρου Λαμπαδαρίου 
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Ἑωθινὸν Α΄. Ἦχος α΄. Ἰωάννου Πρωτοψάλτου 
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Ἑωθινὸν Β΄. Ἦχος β΄. Πέτρου Λαμπαδαρίου 
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Ἑωθινὸν Β΄. Ἦχος β΄. Ἰωάννου Πρωτοψάλτου 
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Ἑωθινὸν ΙΑ΄. Ἦχος πλ. δ΄. Πέτρου Λαμπαδαρίου 
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Ἑωθινὸν ΙΑ΄. Ἦχος πλ. δ΄. Ἰωάννου Πρωτοψάλτου 
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Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον. Ἦχος α΄ 
Τῶν ἐφευρετῶν τῆς Νέας Μεθόδου 

 

 
 
 

Τὸ αὐτὸ. Ἰωάννου Πρωτοψάλτου 
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Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον. Ἦχος β΄ 
Τῶν ἐφευρετῶν τῆς Νέας Μεθόδου 

 

 
 
 

Τὸ αὐτὸ. Ἰωάννου Πρωτοψάλτου 
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Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον. Ἦχος γ΄ 
Τῶν ἐφευρετῶν τῆς Νέας Μεθόδου 

 

 
 
 

Τὸ αὐτὸ. Ἰωάννου Πρωτοψάλτου 
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Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον. Ἦχος δ΄ 
Τῶν ἐφευρετῶν τῆς Νέας Μεθόδου 

 

 
 
 

Τὸ αὐτὸ. Ἰωάννου Πρωτοψάλτου 
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Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον. Ἦχος πλ. α΄ 
Τῶν ἐφευρετῶν τῆς Νέας Μεθόδου 

 

 
 
 

Τὸ αὐτὸ. Ἰωάννου Πρωτοψάλτου 
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Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον. Ἦχος πλ. β΄ 

Τῶν ἐφευρετῶν τῆς Νέας Μεθόδου 
 

 

 
 
 

Τὸ αὐτὸ. Ἰωάννου Πρωτοψάλτου 
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Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον. Ἦχος βαρύς 
Τῶν ἐφευρετῶν τῆς Νέας Μεθόδου 

 

 
 
 

Τὸ αὐτὸ. Ἰωάννου Πρωτοψάλτου 
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Ἀπολυτίκιον ἀναστάσιμον. Ἦχος πλ. δ΄  
Τῶν ἐφευρετῶν τῆς Νέας Μεθόδου 
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