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ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 
Η εργασία που ακολουθεί είναι από πρόσφατη εισήγηση  

µου που εκφωνήθηκε στο 3ο ∆ιεθνές Μουσικολογικό και Ιερο-

ψαλτικό Συνέδριο Βόλου, στις 20-5-2018. 

Η εισήγησή είχε ως θέµα το Αναστασιµάριο του Πέτρου 

Πελοποννησίου και τη µετροφωνική του ανάγνωση και σ’αυτήν  

παρουσιάστηκαν δείγµατα από το Αναστασιµατάριο του Πέτρου 

κατά τη δική µου µετροφωνική ανάγνωσή του και τη µεταφορά 

του στη σηµερινή µουσική γραφή. 

Στο ανά χείρας έντυπο περιλαµβάνεται όλόκληρο το Ανα-

στασιµατάριο µεταφερµένο στη σηµερινή γραφή. 

Η εκτύπωση και έκδοση της όλης εργασίας, οφείλεται στη 

ευγενή χορηγία του αγαπητού µου φίλου, πλοιάρχου κ. Σπυρίδω-

να Χρ. Παπασούλη, γεγονός που εκφράζει έµπρακτα την εκτίµη-

σή του προς το πρόσωπό  µου. Φανερώνει επίσης και τη µεγάλη 

αγάπη  του για τη Ψαλτική Τέχνη της Εκκλησίας  µας,-έχει εκδη-

λωθεί πολλαπλώς και αλλού και σε άλλες περιπτώσεις- την οποία 

υπηρέτησε µε επιτυχία στα νεανικά του χρόνια ως πρωτοψάλτης 

και  σήµερα συνεχίζει ως δόκιµος µελοποιός της. 

Τον ευχαριστώ από καρδιάς, µε την ελπίδα ότι η παρούσα 

έκδοση µε το πρωτοπαρουσίαστό της θέµα, θα έχει την ευµενή 

αποδοχή του ιεροψαλτικού και του  µουσικολογικού κόσµου  και 

θα δικαιώσει την προφορά του. 

 

Κάλυµνος 12 Μαΐου 2018 

Γεώργιος Ι. Χατζηθεοδώρου                             
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Η ΜΕΤΡΟΦΩΝΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ  

 
ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑΤΑΡΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΥ  
ΚΑΙ Ο ΑΡΓΟΣΥΝΤΟΜΟΣ ΜΙΚΤΟΣ ΣΤΙΧΗΡΑΡΙΚΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ 

 

 
Είναι γνωστό  ότι µε τη γραφή της νέας µεθόδου των 

τριών διδασκάλων µας παραδόθηκαν σε εξήγηση τρία βασικά γέ-

νη µελοποιίας. Το ειρµολογικό, το στιχηραρικό και το παπαδικό. 

Από αυτά,   το  ειρµολογικό  παίρνει το όνοµά του από τα µέλη 

που το χρησιµοποιούν και περιέχονται βασικά στο ειρµολόγιο (οι 

ειρµοί των ωδών, τα τροπάριά τους, καθώς και απολυτίκια, κο-

ντάκια, αυτόµελα, προσόµοια καθίσµατα κ, ά.) και διακρίνεται σε 

σύντοµο και αργό. Το στιχηραρικό  παίρνει το ονοµά του επειδή 

σ’αυτό ψάλλονται κυρίως τα µέλη του στιχηραρίου, δηλαδή, στι-

χηρά ιδιόµελα, δοξαστικά, στιχολογιές, αναβαθµοί, κεκραγάρια, 

δοχές αλλά και δοξολογίες,  πολυέλεοι κλπ. ∆ιαχωρίζεται  σε νέο 

και σε παλιό. Το νέο διακρίνεται σε σύντοµο (συλλαβικό µε πρό-

τυπο το σύντοµο Αναστασιµατάριο του Πέτρου Πελοποννησίου) 

και σε αργό (αναλογία περίπου ανά µία συλλαβή σε δύο ή τρείς 

µουσικούς φθόγγους), µε πρότυπο το αργό Αναστασιµατάριο, ε-

πίσης του Πέτρου Πελοποννησίου). 

 Μεταξύ τώρα του συντόµου ειρµολογικού και του συντό-

µου στιχηραρικού υπάρχει σχεδόν απόλυτη ταύτιση ως προς την 
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αντιστοιχία µουσικών φθόγγων και συλλαβών, δηλαδή και τα δύο 

είναι συλλαβικά. Πέραν  όµως αυτού ταύτιση υπάρχει και στην 

όλη δοµή των µελωδιών τους, οπότε στην ουσία έχουµε ένα είδος 

µε αποτέλεσµα το Αναστασιµατάριο, αλλά και το ίδιο το µέλος 

που περιέχεται σ’αυτό να χαρακτηρίζεται ως ειρµολογικό. Ε-

σφαλµένα µεν, αφού τα περιεχόµενα ποιητικά κείµενα ανήκουν 

στο στιχηραρικό, αλλά και εντελώς δικαιολογηµένα, αφού το µέ-

λος τους είναι ειρµολογικό. Εξ άλλου αυτό διευκρινίζεται και σε 

αρκετά χειρόγραφα από το επίτιτλο:«Ἀναστασιµατάριον σὺν 

Θεῷ ἁγίῳ, ὅπερ ἐτονίσθη παρὰ κὺρ Πέτρου λαµπαδαρίου τῆς 

τοῦ Χριστοῦ µεγάλης Ἐκκλησίας κατὰ τὸ εἱρµολογικὸν ὕφος, 

διὰ προσταγῆς τοῦ παναγιωτάτου καὶ σοφωτάτου πατριάρχου 

Κωνσταντινουπόλεως κυρίου Σαµουὴλ Βυζαντίου τοῦ ἀπὸ ∆έρ-

κων ἐπ’ ὠφελείᾳ τῶν χριστιανῶν. Έτσι επικράτησε σήµερα όλα 

τα σύντοµα µέλη ή αλλιώς τα συλλαβικά να τα χαρακτηρίζοµε 

συλλήβδην ειρµολογικά, έστω και εάν δεν ανήκουν στις κατηγο-

ρίες µελών που προσδιορίζονται ως ειρµολογικά, δηλαδή όσα µέ-

λη περιέχει το ειρµολόγιο 

 Από την άλλη πλευρά το αργό στιχηραρικό µέλος δεν είναι 

και τόσο αργό σε σχέση µε το σύντοµο, γιατί ενώ έχουµε βασικά 

διπλασιασµό των χρονικών αξιών στην επέκταση των συλλαβών 

και λίγη µελισµατική ανάπτυξη, έχουµε παράλληλα και σε µεγά-

λη έκταση συλλαβική αντιστοιχία. Η βασική διαφορά του από το 

σύντοµο έγκειται κυρίως στην µελική ανάπτυξη και γενικότερα 

την όλη µεταχείριση του (δεσπόζοντες φθόγγοι, καταλή-

ξεις,µελωδκή έκταση, χρονική αγωγή κλπ.). Πάντως, άπαξ και 

χρησιµοποιείται ο όρος αργόν, αν το συγκρίνουµε  µε το παλαιό 
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στιχηραρικό η απόσταση που το χωρίζει από αυτό και παρά τη  

οµοιότητα του όρου, είναι χαώδης. Και τούτο, γιατί εκτός από την 

πολύ µεγάλη µελισµατική ανάπτυξη  του µουσικού κειµένου σε 

σχέση µε τις συλλαβές του ποιητικού κειµένου, που παρατηρείται 

στο παλαιό  στιχηραρικό, η διαφορά στη δοµική µεταχείριση των  

ήχων , στη χρήση ή µη των παραδεδοµένων θέσων1 κ.α., είναι 

καταφανής και απόλυτη.  Εποµένως πιστεύω ότι ίσως θα ήταν  

πιο ακριβές αν, µε τη µορφή που µας παραδόθηκε, χαρακτηριζό-

ταν ως αργοσύντοµο. Ο εδώ σηµειώνω ότι χαρακτηρισµός του ως 

αργοσύντοµο, χρησιµοποιήθηκε στην έκδοση του 1839, από τον 

Φωκαέα. Επίσης το ίδιο χαρακτηρίσθηκε από τον Ζαφείριο Ζα-

φειρόπουλο στην έκδοση του 1855 ως Σύντοµο  Στιχηραρικό Α-

ναστασιµατάριο, σε αντιδιαστολή από το σύντοµο Ειρµολογικό. 

Ενώ στην χειρόγραφη παράδοση και στην έντυπη του 1820 και 

1832 χαρακτηρίζεται απλά ως νέον2 ,η ακόµα και ειρµολογικόν3 

 ∆εν είναι άσκοπο  να πούµε ότι, µεταξύ του παλαιού στι-

χηραρικού µέλους, µε πρότυπο τη µελοποιία του Ιακώβου πρω-

τοψάλτου, και του νέου στιχηραρικού µέλους, µπορούµε να δια-

κρίνουµε δύο ενδιάµεσα είδη, τα οποία αποτυπώθηκαν µέσα 

στον ιθ΄αιώνα, κυρίως από τη δεκαετία του 1840 και µετά, όπου 

το µεν ένα φανερώνει τάση σύντµησης του παλαιού στιχηραρι-

κού µέλους4 και το άλλο διαπλάτυνση του νέου5. Όµως οι τάσεις 

                                                 
1 Βλ.σχετ. Γρ..Αναστασίου «Η βυζαντινή µουσική και οι αναστάσιµοι ύµνοι», 
Λευκωσία 2006 (Ανάτυπο) 
2 Βλ.χφ.ΕΒΕ αριθ..970 και Νέο Αναστασιµαταριον Εφεσίου 1820 και Χουµου-
ζίου 1832. 
3 Βλ.χφ.ΜΙΕΤ αριθ.16. 
4 Κεκραγάρια Κων/νου πρωτοψάλτη, Ιδιόµελα Στεφάνου Λαµπαδαρίου, Γε-
ωργίου Ραιδεστηνού πρωτοψάλτη, Γεωργίου Σαρανταεκκλησιώτη, καθώς  και 
διάφορες συντµήσεις του παλαιού στιχηραρικού µέλους στο «Ταµείον Ανθο-
λογίας» του  Θεοδώρου Φωκαέα, προάγγελος των οποίων υπήρξε η µελοποίη-
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αυτές δεν είχαν µεγάλη  απήχηση πέραν ίσως της εποχής τους 

και δεν καθιερώθηκαν ευρύτερα   και  δεν αποτέλεσαν βασική 

ύλη στην µεταγενέστερη ψαλτική πράξη. 

Αυτά ως προς το νέο αργό στιχηραρικό µέλος σε ό,τι αφο-

ρά τη γραπτή παράδοσή του  στη νέα µέθοδο. Προκύπτει όµως το 

γεγονός ότι  στην προφορική κυρίως παράδοση και λιγότερο στη 

γραπτή και παρά τη ρητή γνώµη του Χρυσάνθου που αποφαίνε-

ται ότι, τα στιχηραρικά µέλη «ζητούσιν αγωγήν χρόνου βραδεί-

αν»,τα περισσότερα  προσοµοιάζουν µε τον ταχύ δρόµο. Πέραν 

αυτού µε τον ταχύ αυτό δρόµο βλέποµε στιχηραρικά µέλη να έ-

χουν συµπεριφορές µελικές και συντµήσεις χρονικές,  παρµένες 

από το καθαρά ειρµολογικό γένος, να ψάλλονται δε και µε ταχεία 

αγωγή χρόνου, µε αποτέλεσµα εκ των πραγµάτων να απλουστεύ-

ονται. Το ίδιο εξ αντιθέτου συµβαίνει  και στο σύντοµο ειρµολο-

γικό µέλος, όπου σε πολλές περιπτώσεις συναντούµε µέλη µε ε-

πεκτάσεις µικρές, έστω, αλλά που σαφώς µας παραπέµπουν στο 

στιχηραρικό µέλος. Αυτό το παρατηρούµε σε όλες τις εκδόσεις 

του Αναστασιµαταρίου, αλλά και στο ∆οξαστάριο του Πέτρου 

κ.α. σε µικρότερη ή µεγαλύτερη κλίµακα., όπως π.χ. στο Αναστα-

σιµατάριο του Αντωνίου της έκδοσης του 1866 που είναι συνήθης 

αυτή η ανάµιξη ειρµολογικών  και στιχηραρικών θέσεων και οι 

συντµήσεις, για να µην να αναφερθώ σε νεώτερες εκδόσεις.    

 

                                                                                                                     
ση των στιχηρών του εσπερινού της Κυριακής του Πάσχα από τον Γεώργιο 
Κρήτα « κατά το ανάµικτον είδος» (πρβ. Παύλου Χατζηπαππά Μορφολογικά 
χαρακτηριστικά του στιχηραρικού γένους της ψαλτικής µελοποιίας κατά την 
τελευταία περίοδο της µουσικής σηµειογραφίας (Πρακτικά Β΄∆ιεθνούς Συνε-
δρίου Αθήνα 2006σ.364). 
5.Ιωάννου και Στεφάνου  «Πανδέκτη» τόµος 2,Αντίφωνα, σε388-
419.Χουρµουζίου Χαρτοφύλακος «Ταµείον Ανθολογίας»,τόµος α΄,σ.298. 
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Ũş т ссц тéсöт тéя 
      Τον      τω        Πα    τρι   συ     να   ναρ χον                                                Αντώνιος 1866, σ. 15                                                                   

Ũş т ссц тéЛöтђт éт  
      Τον    τω         Πα      τρι       συ     να       να    αρ χον                                             Π. Εφέσιος 1820, σ. 11               
                                                        

Ũş ч Ёöт тцÙф хчØŨş                                                                                                                    
           υ      µνη   σω    µεν    λε  γο      ον    τες                                                     Αντώνιος 1866, σ. 13 

Ũş ч Ёöт ГÙçНсХЛ°ç тÚш ¯сø°т ч ØŨş  
         υ      µνη       η      σω      µεν       λε       ε         ε             γο       ο         ον     τες       Π. Εφέσιος 

1820, σ. 9 

ūţť ч ссöт тт сØūţť  
                                                              και       εν        δο     ξη  φο    βε    ρα                                                               Αντώνιος  1866, σ. 60 

ūţť ч ссØöтÚт ÚЙ ¿т Л°тÚūţť                                                                                  Π 
       και      εν        δο     ξη    φο      βε        ε     ρα       α                                    Π. Εφέσιος  1820, σ. 37 
 

 

Άλλωστε και η ταχεία χρονική αγωγή της καθηµερινής ε-

κτέλεσης των στιχηραρικών  κυρίως µελών, και η  εξ’ αυτής ανα-

γκαστική απλοποίηση των µελικών σχηµατισµών, που καθιερώ-

θηκε στην πατριαρχική ψαλτική παράδοση (βλ. Μ. Εβδοµάδα Κ. 

Πρίγγου και τις καταγραφές της ψαλτικής πράξης του Ιακώβου 

Ναυπλιώτη από τον Άγγελο Βουδούρη) και αποτελεί ένα από τα 

σπουδαία χαρακτηριστικά του ύφους της, καθώς και στις Μονές 

Αγίου Όρους Πάτµου, ∆ωδεκανήσου κλπ. παραπέµπει σε χρονι-

κή αγωγή συντόµου ειρµολογικού µέλους. 
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Κατά την παράδοση της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησί-

ας («Μεγάλη Εβδομάς» Αγγέλου Βουδούρη,1999 σ.206) 

 

 
 

Κατά την προφορική παράδοση της Καλύμνου. ( «Βυζαντινή 

Μεγάλη Εβδομάδα» Γεωργίου Χατζηθεοδώρου, 1988, σ. 135). 

 

 
 

 Κατά την παράδοση της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας 

(«Μεγάλη Εβδομάς» Αγγέλου Βουδούρη, 1999 σ. 50) 
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