
 
 
 
 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΤO ΕIΡΜΟΛΟΓΙΚO ΓΕΝΟΣ ΜΕΛΟΠΟΙΪΑΣ 

Ἡ δεύτερη ὁμάδα τροπαριακῶν ὕμνων, δηλαδὴ τῶν εἱρμῶν τῶν 
κανόνων καὶ ὅλων τῶν αὐτομέλων, ἀποτελεῖ τὸ Εἱρμολογικὸ Γένος 
μελοποιΐας1. Οἱ κώδικες ποὺ ἀφοροῦν στὸ Εἱρμολογικὸ Γένος εἶναι:  

Τὸ Εἱρμολόγιο, τὸ Προλογάριο μὲ τὰ αὐτόμελα τροπάρια καὶ τὸ 
Καλοφωνικὸ Εἱρμολόγιο, τὸ ὁποῖο εἶναι εἶδος ἐπιτηδευμένης μελο-
ποιΐας τῶν ιζ´-ιη´ αἰώνων καὶ ἑξῆς. 

Στὸ Εἱρμολόγιο περιέχονται ταξινομημένοι οἱ «εἱρμοὶ» τῶν Κα-
νόνων κατὰ τὴν τάξη τῶν ᾠδῶν καὶ κατὰ ἦχο ἢ κατὰ ἦχο καὶ 
ἀκολουθία ἢ κατὰ ἑορτές. 

Εἱρμὸς2 ὀνομάζεται ἡ πρώτη στροφή, τὸ πρῶτο αὐτόμελο τρο-
πάριο, τὸ ὁποῖο χρησιμεύει ὡς πρότυπο γιὰ τὰ τροπάρια τῆς κάθε 
ᾠδῆς τοῦ κανόνα, ὅσον ἀφορᾶ στὸ μέλος, τὴ στιχουργικὴ δομὴ καὶ 
τὴν κατανομὴ τῶν τόνων καὶ τῶν τροπαρίων τοῦ κανόνα. 

Οἱ εἱρμοί, ὡς ποιήματα, ἔχουν στενὴ σχέση μὲ τὰ κείμενα τῶν 
ἐννέα βιβλικῶν ᾠδῶν, δηλαδὴ τῶν ὀκτὼ (α´-η´) ᾠδῶν τῆς Παλαιᾶς 
Διαθήκης καὶ τῆς θ ᾠδῆς, τῆς ᾠδῆς τῆς Θεοτόκου καὶ τοῦ Προφή-
τη Ζαχαρία, ἀπὸ τὴν Καινὴ Διαθήκη3. Συνδυάζουν ὅμως τὸ κυρίως 
θέμα τῆς ἑορτῆς γιὰ τὴν ὁποία συντέθηκαν. Ἐγκωμιάζουν τὸ πρό-
σωπο ἢ ἐμβαθύνουν στὸ γεγονὸς τῆς ἑορτῆς θεολογικὰ καὶ δογμα-
τικά, κατηχώντας ἀσματικὰ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ. Κάθε τροπάριο - 
στροφὴ μιᾶς ᾠδῆς ἀκολουθεῖ πιστὰ τὸ πρότυπο τοῦ εἱρμοῦ. 
                                       

1. Περὶ τοῦ Εἱρμολογίου βλ. Σπ. Ἀντωνίου, Τὸ Εἱρμολόγιον..., Ἀθῆναι 2004. E. 
Wellesz, A History…, σσ. 141, 271, 275. Βλ. Christ – Paranikas, Anthologia, σσ. 
LXXII, καὶ CXV. E. Wellesz, A History…, σ. 171, 239. P. Westermeyer, Te Deum, σ. 
102. Βλ. J. Goar Εὐχολόγιον σ. 540. 

2. Ὁ ἀγνώστου ἐποχῆς (η-θ αἰ.) Θεοδόσιος ὁ Γραμματικὸς δίνει τὴν ἑξῆς 
ὁδηγία: «Οἷον ἐάν τις θέλει ποιῆσαι κανόνα, πρῶτον δεῖ μελίσαι τὸν εἱρμόν, εἶτα 
ἐπαγαγεῖν τὰ τροπάρια ἰσοσυλλαβοῦντα καὶ ὁμοτονοῦντα τῷ εἱρμῷ καὶ τὸν σκο-
πὸν ἀποσώζοντα». Βλ. Pitra, Hymnographie, σσ. 31-2. 

3. Βλ. Συμεὼν Θεσσαλονίκης,  PG 155, 569. 
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Τὸ Εἱρμολόγιο εἶναι ἀπὸ τὶς παλαιότερες συλλογὲς μελοποιημέ-
νων ὕμνων, ποὺ συμπίπτει μὲ τὴν ἐμφάνιση τοῦ πρώτου σταδίου 
τῆς Βυζαντινῆς σημειογραφίας, δηλαδὴ τὸν Ι αἰ. Τὸ παλαιὸ Εἱρμο-
λόγιο παραδίδεται ἀνώνυμο. Τὸν ΙΔ αἰ. παρουσιάζεται ἐπώνυμα τὸ 
εἱρμολόγιο τοῦ Ἰωάννου τοῦ Κουκουζέλη. Ἀπὸ τὸν ΙΣΤ αἰ. μᾶς πα-
ραδίδεται διαφοροποιημένο καὶ συντετμημένο ἀπὸ ἐπώνυμους με-
λωδούς, ὅπως τὸν Θεοφάνη Καρύκη Πατριάρχη Κωνσταντινουπό-
λεως, τὸν Ἰωάσαφ τὸ νέο Κουκουζέλη, τὸν Κοσμᾶ τὸν Μακεδόνα 
καὶ τὸν Μπαλάση ἱερέα4. 

Εἱρμολόγια Καταβασιῶν μᾶς παραδίδουν γιὰ πρώτη φορὰ ὁ 
Χρυσάφης ὁ νέος, ὁ Γερμανὸς Νέων Πατρῶν καὶ τὸν ΙΖ αἰῶνα ὁ 
Πέτρος ὁ Πελοποννήσιος. Σύντομο εἱρμολόγιο παραδίδει ὁ Πέτρος 
ὁ Βυζάντιος, ὁ ὁποῖος καταγράφει τὴν προφορικὴ παράδοση, ὅπως 
τὴ διδάχθηκε ἀπὸ τὸν Πέτρο Πελοποννήσιο5. 

Τὸ περιεχόμενο τοῦ εἱρμολογίου, ὅποια διάταξη καὶ ἂν ἔχει, 
ἀποτελεῖται ἀπὸ τοὺς εἱρμοὺς (ἀκολουθίες τῶν ἐννέα ᾠδῶν) τῆς 
Ὀκταήχου καὶ ἄλλους ἀναστάσιμους, τοὺς θεομητορικούς, τοὺς 
εἱρμοὺς τοῦ Τριωδίου καὶ τοὺς εἱρμοὺς τῶν ἑορτῶν ὅλου τοῦ ἐκ-
κλησιαστικοῦ ἔτους.  

Τὸ μέλος τῶν εἱρμῶν διακρίνεται γιὰ τὴν ποικιλία τῶν μελω-
δικῶν θέσεων καὶ τὴν πολύτροπη μορφολογικὴ δομή του. Ἡ συμ-
μετρία καὶ ἡ πλοκὴ τῶν μουσικῶν γραμμῶν, τὰ ἀμέτρητα σχήματα 
ἐπαλληλίας καὶ ἔκφρασης σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἁπλότητα τῶν με-
λῶν τοῦ εἱρμολογίου δημιουργοῦν σημαντικὰ μελοποιητικὰ καλλι-
τεχνήματα. 

Τὸ Εἱρμολογικὸ γένος μελοποιΐας τὸ διακρίνουμε στὸ ἀργὸ πα-
λαιὸ (Ι-ΙΣΤ αἰ.), τὸ ἀργὸ τοῦ ΙΖ αἰ. τῶν συνθετῶν Θεοφάνη Καρύ-
κη, Ἰωάσαφ τοῦ νέου Κουκουζέλη, Κοσμᾶ Μακεδόνος καὶ Μπαλά-
ση ἱερέως, τὸ ἀργὸ τοῦ Πέτρου Πελοποννησίου, τὸ νέο σύντομο 
τοῦ Πέτρου Βυζαντίου καὶ τὸ μελισματικὸ καλοφωνικό. 

Τὸ σύντομο εἱρμολογικὸ μέλος χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴ ρυθμικὴ 
ποικιλία, ὅπου οἱ τονιζόμενες συλλαβὲς κανονίζουν τοὺς ρυθμικοὺς 
                                       

4. Βλ. χφφ. Θεοφάνους τοῦ Καρύκη Ξεν. 159, Χρυσάφη τοῦ νέου Λειμ. 239, 
Πολυώνυμο Γριτσ. 8, Μπαλασίου Μ. Λαύρ. 133, Π. Πελοποννησίου Γριτσ. 13, Σύ-
ντομο Π. Βυζαντίου Παρίσι Ἐθν. Βιβλ. Suppl. gr. 1047. 

5. Βλ. Σπ. Ἀντωνίου, Τὸ Εἱρμολόγιον..., Ἀθῆναι 2004, σσ. 185,226 κ.ἑξ. 



488 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ …

 

 

πόδες: δίσημους, τρίσημους, τετράσημους κ.λ.π. Τὸ σύντομο μέλος, 
ὁ ταχὺς δρόμος τῶν εἱρμῶν καὶ τῶν αὐτομέλων παρουσιάζει μιὰ 
εὐστροφία καὶ μιὰ στιβαρότητα6.  

Οἱ Καταβασίες7 

Καταβασίες ὀνομάζονται οἱ εἱρμοὶ, οἱ ὁποῖοι ψάλλονται μετὰ 
τὴν ἀποπεράτωση τῶν τροπαρίων μιᾶς ᾠδῆς, γιατὶ τότε οἱ χοροὶ 
τῶν ψαλτῶν κατεβαίνουν ἀπὸ τὰ στασίδιά τους8. 

Ἀπὸ τὸν ΙΖ αἰῶνα, παρατηροῦμε πὼς γιὰ εὐκολότερη χρήση 
καὶ ἐξυπηρέτηση τῶν ψαλτῶν καὶ ἐφ  ὅσον ἐξασθένησε ἡ παλαιὰ 
τάξη τῆς ψαλμώδησης τοῦ εἱρμοῦ στὸ τέλος τῶν τροπαρίων κάθε 
ᾠδῆς ὡς καταβασία, παρουσιάζονται νέες συλλογὲς τῶν εἱρμῶν 
τῶν καταβασιῶν τῶν Δεσποτικῶν, τῶν Θεομητορικῶν ἑορτῶν καὶ 
τῶν ἄλλων ἑορτῶν τοῦ ἐνιαυτοῦ. Παραμερίζεται ἔτσι πλῆθος ση-
μαντικῶν εἱρμῶν πολλῶν ἑορτῶν, ποὺ εἶναι ποιήματα μεγάλων ποι-
ητῶν καὶ σπουδαίων μελωδῶν. 

Τὸ ἀργὸ εἱρμολογικὸ μέλος, οἱ εἱρμοὶ καὶ οἱ καταβασίες τῶν 
κινητῶν καὶ ἀκινήτων ἑορτῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, εἶναι 
πλούσιο σὲ ἔκφραση κατ᾿ ἔννοια, οἱ λέξεις καὶ τὰ νοήματα εἶναι 

                                       
6. Κατὰ τὸν Χρύσανθο τὸν ἐκ Μαδύτου καὶ τὸν Ἀπόστολο Κώνστα ὑπάρχουν 

πέντε δρόμοι τοῦ μέλους: ταχύς, σύντομος, ἀργός, ἀργο-σύντομος, καὶ μαθη-
ματάρικος. 

7. Καταβασία εἶναι τεχνικὸς ὅρος ποὺ σημαίνει τὴν ἐπανάληψη τοῦ Εἱρμοῦ τοῦ 
Κανόνα μετὰ τὴν ψαλμώδηση μὲ μελισματικώτερο τρόπο τῶν τροπαρίων τῆς κάθε 
ᾠδῆς. Τὸ μουσικὸ κείμενο τῶν καταβασιῶν μπορεῖ νὰ εἶναι αὐτὸ τῶν εἱρμῶν, 
κανονικὰ ὅμως πρόκειται γιὰ ἀργὴ ἀνάπτυξη τοῦ σύντομου μέλους τοῦ εἱρμοῦ, 
ὅπου διατηροῦνται ὅλα τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ ἤχου. Ἡ λέξη προέρχεται ἀπὸ τὴν 
ἀρχαία τυπικὴ τάξη σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία, μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ᾠδῆς, οἱ 
χοροὶ τῶν ψαλτῶν κατέβαιναν ἀπὸ τὰ ἀναλόγια καὶ ἔψαλλαν τὸν Εἱρμὸ ἀπὸ κοι-
νοῦ. Καὶ σήμερα ὅταν ψάλλονται οἱ Καταβασίες, οἱ χοροὶ κατέρχονται ἀπὸ τὰ 
στασίδια. Κατὰ ἄλλη ἑρμηνεία, καταβασίες ὀνομάστηκαν γιατὶ ὁ Εἱρμὸς κατεβαί-
νει ἀπὸ τὴν πρώτη θέση καὶ ψάλλεται στὸ τέλος, μετὰ τὴν ψαλμωδία τῶν τροπα-
ρίων. Βλ. Συμεών, Τὰ ἅπαντα, σ. 460. 

8. Περὶ τῶν Καταβασιῶν βλ. Σπ. Ἀντωνίου, Τὸ Εἱρμολόγιον..., Ἀθῆναι 2004. E. 
Wellesz, A History…, σ. 239. καὶ Δ. Μπαλαγεώργου, Ἡ Ψαλτικὴ παράδοση τῶν 
ἀκολουθιῶν τοῦ Βυζαντινοῦ Κοσμικοῦ Τυπικοῦ, Ἀθήνα 2001, σ. 265, 266. Βλ. Ἰω. 
Φουντούλη, Ἀπαντήσεις, τ. Δ, Ἀθήνα 41994, σσ. 230-232. Γρ. Στάθη, Οἱ ἀναγραμ-
ματισμοὶ καὶ τὰ μαθήματα, σσ. 97-98. 
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διαφανῆ, μέσα ἀπὸ τὸ μέλος ἀναδεικνύεται τὸ νόημα τῶν ψαλλο-
μένων. Μὲ τὰ μέλη τοῦ Εἱρμολογίου ὁμιλεῖ ἡ πίστη μὲ παρρησία 
καὶ θερμότητα, χωρὶς πολλὴ τεχνικὴ ἐπιτήδευση.  

Οἱ μεταβολὲς εἶναι ποικίλες καὶ ἡ χρήση τῶν μεγάλων ὑποστά-
σεων εἶναι περιορισμένη. 

Ἐκτὸς τοῦ πλήθους τῶν πεζῶν εἱρμῶν, σὲ κάποιες Δεσποτικὲς 
ἑορτὲς ἔχουν συντεθεῖ καὶ εἱρμοὶ ἰαμβικοί. Στὸ ἐν χρήσει σήμερα 
Εἱρμολόγιο ἔχουμε τὶς παρακάτω ἰαμβικὲς καταβασίες.  

Στὴν ἑορτὴ τῶν Χριστουγέννων, σὲ ἦχο α «Ἔσωσε λαὸν θαυ-
ματουργῶν Δεσπότης», στὴν ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων σὲ ἦχο πλ. β 
«Στείβει θαλάσσης», καὶ στὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς σὲ ἦχο δ 
«Θείῳ καλυφθείς», ποὺ εἶναι ποιήματα τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Δαμα-
σκηνοῦ9. 

Κάθε εἱρμὸς ἀποτελεῖται ἀπὸ πέντε δωδεκασύλλαβους στίχους 
μὲ τὸ ἴδιο ποιητικὸ μέτρο (ἰαμβικὸ τρίμετρο). 

Τὸ ἦθος τῶν καταβασιῶν ὅλων τῶν Δεσποτικῶν καὶ Θεομητο-
ρικῶν ἑορτῶν εἶναι διασταλτικὸ-πανηγυρικὸ καὶ φανερώνει μὲ τὴ 
μουσικὴ γλῶσσα τὴν ἔξαρση καὶ τὴ χαρὰ ἐν Χριστῷ γιὰ τὸ ἑορτα-
ζόμενο γεγονός. 

 
 
 
 
 
 

                                       
9. Ὁ Τρεμπέλας ὑποστηρίζει ὅτι στοὺς Ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους δέν χρησιμο-

ποιήθηκαν ἀκριβῶς τὰ ἀρχαῖα μέτρα. Οἱ μελωδοὶ εἶχαν κατὰ νοῦ μόνο τὸ μέλος 
τῶν ποιημάτων τους. Τὸ μέτρο τῶν ὕμνων ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ μέλος. Ἀπὸ τὸ μέλος 
ὁδηγούμαστε νὰ διαιρέσουμε τοὺς ὕμνους σὲ κῶλα. Βλ. Τρεμπέλα, Ἐκλογή, σσ. 
47-50. 
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Εἱρμὸς ἰαμβικὸς α΄ ᾠδῆς 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 

Πέτρου Μπερεκέτη τοῦ μελωδοῦ (α΄ τέταρτο ιη΄ αἰ.) 
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Εἱρμὸς θ ᾠδῆς τῆς  ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ 
Πέτρου Πελοποννησίου (1735 περίπου -1778) 
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Ἰαμβικὸς Εἱρμὸς (Δωδεκασύλλαβος) 

Τὸ Προλογάριον 

Στὸ Προλογάριον ἀνθολογοῦνται, κατὰ ἦχο, οἱ «πρόλογοι», δη-
αδὴ τὰ αὐτόμελα τροπάρια - πρότυπα, ποὺ δὲν εἶναι εἱρμοὶ Κανό-
νων, καὶ χρησιμεύουν ὡς πρότυπα ψαλμωδήσεως γιὰ τὰ στιχηρὰ 
«προσόμοια» τροπάρια, ἐξαποστειλάρια10, κοντάκια (προοίμια) καὶ 
καθίσματα11, δηλαδὴ ἐκεῖνα ποὺ ἔχουν μέλος καὶ μέτρα «ὅοια» 
πρὸς τὸν «πρόλογο».

                                       
10. Περὶ Ἐξαποστειλαρίου βλ. Christ – Paranikas, Anthologia, σσ. LX, 110-112. 

Δ. Μπαλαγεώργου, Ἡ Ψαλτικὴ παράδοση τῶν ἀκολουθιῶν τοῦ Βυζαντινοῦ 
Κοσμικοῦ Τυπικοῦ, Ἀθήνα 2001, σσ. 113, 257. Βλ. καὶ Θ. Ξύδη, Βυζαντινὴ Ὑμνο-
ραφία, 1978, σ. 274.  

11. Γιὰ τὰ Καθίσματα βλ. J. Goar Εὐχολόγιον σ. 27. Βλ. Christ – Paranikas, An-
thologia, σσ. LXII, 54-65. Δ. Μπαλαγεώργου, Ἡ Ψαλτικὴ παράδοση τῶν ἀκο-
ουθιῶν τοῦ Βυζαντινοῦ Κοσμικοῦ Τυπικοῦ, Ἀθήνα 2001, σσ. 99, 113.  

  Ἦχος    Ἰαμβικὸς Εἱρμὸς  α΄ ᾠδὴ Μαρτυρία- 
Κατάληξη

α΄ 4φωνος α. Χριστὸς ἐν λει Βηθλεὲμ  
    βρεφουργεῖται 

! 

 β. τὴν  ἡμῶν  ὡς  Εὔσπλαγχνος 
    καινουργῶν φύσιν 

! 

 γ. Προθύμως δεῦτε γηγενεῖς τῇ καρδίᾳ ! 

 δ. ᾆσμα μελωδὸν ᾄσωμεν τῷ δεσπότῃ ! 

 ε. εἰς αἰῶνας ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται    (                    )  ,     ! 
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Τὰ Αὐτόμελα 

Τὰ αὐτόμελα τροπάρια ἢ πρόλογοι τῶν προσομοίων ἔχουν πρω-
ότυπο μέλος καὶ ποιητικὰ μέτρα, σύμφωνα μὲ τὰ ὁποῖα ψάλλονται 
τὰ προσόμοια στιχηρὰ τροπάρια, καθίσματα, ἀπολυτίκια, κοτάκια 
(προοίμια) καὶ ἐξαποστειλάρια σὲ ὅλους τοὺς ἤχους. Τὰ αὐτόμελα 
μὲ μουσικὴ σημειογραφία ἀποτέλεσαν κατ' ἀρχὰς μέρος τῶν λει-
ουργικῶν βιβλίων καὶ στὴ συνέχεια ὁμαδοποιημένα κατ̕ ἦχον καὶ 
περιορισμένα στὸν ἀριθμὸ σημαντικὰ συμπεριελήφθηκαν σὲ ἰδιαί-
ερο τμῆμα τῶν εἱρμολογίων. Τὸ μέλος τους κατὰ τὴ μέση πλήρη 
βυζαντινὴ σημειογραφία (ιγ-ις αἰ.) παραδίδεται λιτὸ καὶ συντη-
ητικό, συντομότερο καὶ διαφοροποιημένο ἀπὸ τὴ δομὴ τοῦ μέλους 
τοῦ Στιχηραρίου. 

Στὰ ἐπώνυμα εἱρμολόγια τῆς γ περιόδου (ΙΖ-ΙΘ αἰ.), τῶν Θεο-
φάνη Καρύκη τοῦ Πατριάρχη, Ἰωάσαφ τοῦ νέου Κουκουζέλη, 
Χρυσάφη τοῦ νέου, Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν, Μπαλάση ἱερέα καί 
σέ κάποια ἀνώνυμα, παρουσιάζεται ἀναπτυγμένο καὶ πλούσιο. Ἡ 
χρήση τῶν ἀχρόνων ὑποστάσεων εἶναι περιορισμένη, ὅπως γενικὰ 
σὲ ὁλόκληρο τὸ εἱρμολόγιο. Μὲ τὴ συστηματικὴ μελέτη τους, μόνο 
μικρὲς διαφοροποιήσεις παρατηροῦνται στὴν παράδοση τοῦ μέ-
λους τῶν αὐτομέλων-προλόγων, μέχρι τὸ εἱρμολόγιο τοῦ Πέτρου 
Πελοποννησίου, καὶ ἀποδεικνύεται καὶ ἐδῶ ἡ ὁμοιογένεια τῶν συν-
θέσεων καὶ ἡ πιστότητα τῶν ἐξηγήσεων τῆς νέας μεθόδου. Τὰ αὐ-
όμελα, ὡς μικροὶ ἀντιφωνικοὶ ὕμνοι μὲ τὴν ἀργὴ μελισματική τους 
πλοκὴ καὶ τὶς στερεότυπες μουσικὲς θέσεις, δίνουν ἕνα συναρ-
αστικὸ ἄκουσμα12. 

 

                                       
12. Βλ. E. Wellesz, A History…, σ. 335 καὶ Christ – Paranikas, Anthologia, σ. 

LIX.   
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Αὐτόμελον ἀργὸν 
Πέτρου Πελοποννησίου (1735 περίπου -1778) 
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ö Ú ½ ‹ ç ¡ð  ö  
                                                                                                    

Ú š     ö ° Ú    
                                                                                                

ö Ú š 
                                

 
 

 
 

Ἐξαποστειλάριο τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου 
Μαρτυρίες  -  Καταλήξεις 

                                          Ἦχος γ       Ἦχος  β      Ἦχος β         Ἦχος β    

Ἐξαποστειλάριο        
ὀκτασύλλαβο   

Πέτρου Πε-
λοποννησίου 

Μπαλάση 
ἱερέως 

Γερμανοῦ  
Ν. Πατρῶν 

Θεοφάνη 
Καρύκη 

Α. Ἀπόστολοι ἐκ 
περάτων 

                        

Β. συναθροισθέ-
ντες ἐνθάδε 

š    

Γ. Γεθσημανὴ τὸ 
χωρίον 

 !    

Δ. κηδεύσατέ 
μου τὸ σῶμα 

š    

Ε. καὶ Σὺ Υἱὲ καὶ  
Θεέ μου  

    

ΣΤ. παράλαβέ 
μου τὸ πνεῦμα 

š    



496 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ …

 

 

Μακαρισμοὶ13 

Ὀνομάζονται τὰ τροπάρια ποὺ ψάλλονται στὴ θεία Λειτουργία 
τὴν Κυριακὴ στὸ γ ἀντίφωνο καὶ στὴ νεκρώσιμο ἀκολουθία14. Πε-
ριέχονται στὸ Ἀναστασιματάριο, εἶναι μελοποιημένοι στοὺς ὀκτὼ 
ἤχους καὶ προτάσσονται σ᾿ αὐτὰ στίχοι τῶν μακαρισμῶν τῆς Και-
νῆς Διαθήκης15, «Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν 
ἡ Βασιλεία τῶν οὐρανῶν», καὶ ἀκολουθοῦνται ἀπὸ τὸ λόγο τοῦ 
Ληστοῦ στὸ Σταυρὸ «Μνήσθητί μου Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασι-
λείᾳ σου». 

Ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς μελουργούς, μακαρισμοὺς σὲ μέλος ἀργὸ 
μᾶς παρέδωσαν οἱ Μανουὴλ Χρυσάφης καὶ ὁ Χρυσάφης ὁ νέος. Τὸ 
νέο σύντομο μέλος συνέθεσε ὁ Πέτρος Πελοποννήσιος16. Δύο τρο-
πάρια, ἕνα ἀπὸ τὸν α καὶ ἕνα ἀπὸ τὸν πλ. α ἦχο προσφέρονται 
γιὰ σύγκριση παρακάτω. 

Μακαρισμὸς   Ἦχος α 

Διὰ βρώσεως ἐξήγαγε, τοῦ Παραδείσου ὁ ἐχθρὸς τὸν Ἀδάμ· διὰ 
σταυροῦ δὲ τὸν λῃστήν, ἀντεισήγαγε Χριστὸς ἐν αὐτῷ, Μνήσθητί 
μου κράζοντα, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου.  

                                       
13. Βλ. Christ – Paranikas, Anthologia, σ. LXVI. Βλ. Κ. Φιλοξένους, Λεξικόν, σ. 

144. 
14. Οἱ νεκρώσιμοι Μακαρισμοὶ ψάλλονται καὶ κατὰ τὸ Σάββατο, ἔχουν ὡς 

πρῶτο τροπάριο τὸ «Ληστὴν τοῦ Παραδείσου Χριστὲ Πολίτην, κ.λπ.». Στὸν 
Ὄρθρο τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ψάλλονται οἱ Μακαρισμοὶ τοῦ δ ἤχου «Διὰ 
ξύλου ὁ Ἀδάμ...». 

15. Ματθ. 5, 3-12. 
16. Μακαρισμοὺς βλ. ἐν Λειμ. 228, φφ. 18r κ.ἑξ. Μανουὴλ τοῦ Χρυσάφη, Λειμ.  

286, φφ. 155v, Λειμ. 239 , φφ. 232 κ.ἑξ. Χρυσάφη τοῦ νέου, χφ. Παϊδούση 4, φ. 
13v, Ἀναστασιματάριον Πέτρου Πελοποννησίου, παρέχει τοὺς μακαρισμοὺς 
ἐξηγημένους ἀπὸ τοὺς τρεῖς διδασκάλους. 
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Μακαρισμοὶ (Ματθ. 5, 3-12) 
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Ἀναστασιματάριο. Γεννάδειος Βιβλ. 23, φ. 86v. (ἔτ. 1713) 

Ἦχος  πλ. α΄  Μαρτυρίες – Καταλήξεις                  Χρυσαφ.    Π. Πελ. 

Ὁ Ληστὴς ἐν τῷ Σταυρῷ,   š  (   )

Θεὸν  εἶναί σε πιστεύσας Χριστέ,  

ὡμολόγησέ σε - εἰλικρινῶς ἐκ καρδίας. š

Μνήσθητί μου Κύριε βοῶν,  

ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 
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Καλοφωνικοὶ εἱρμοὶ17 

Καλοφωνικοὶ εἱρμοὶ ὀνομάστηκαν οἱ εἱρμοὶ ἢ καὶ τροπάρια Κα-
νόνων διαφόρων ἑορτῶν, γιατὶ τὸ μέλος τους, ἔντεχνα ἀναπτυγ-
μένο, θεωρεῖται ἐλεύθερη συνθετικὴ δομὴ καὶ ἀπαιτεῖ καλλιφωνία 
κατὰ τὴν ἐκτέλεσή του. Οἱ καλοφωνικοὶ εἱρμοὶ δὲν προορίζονται 
γιὰ λειτουργικὴ χρήση, ἀλλὰ ψάλλονται σὲ πανηγύρεις καὶ «εὐω-
χίες», στὶς τράπεζες ἢ κατὰ τὴ διανομὴ τοῦ ἀντιδώρου.  

Τὸ εἶδος αὐτὸ τῆς μελοποιΐας συνδέεται μὲ τὸ ἀρχαῖο καλο-
φωνικὸ εἶδος καὶ ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ ΙΖαἰ. ἐμφανίζεται σὲ νέα δομή. 
Πρῶτος ποὺ μελοποίησε καλοφωνικὸ εἱρμὸ φαίνεται νὰ εἶναι ὁ 
Ἀρσένιος ὁ μικρός, ὁ ὁποῖος μελοποίησε καλοφωνικὰ τὸν εἱρμὸ «Ἡ 
κάμινος Σωτὴρ ἐδροσίζετο» σὲ πρῶτο ἦχο. Πατέρας αὐτῶν τῶν με-
λουργημάτων θεωρεῖται ὁ Πέτρος Μπερεκέτης (ΙΖ αἰ.), γιατὶ με-
λοποίησε ἕνα πλῆθος, περίπου σαράντα πέντε, καλοφωνικοὺς εἱρ-
μούς. Σπουδαῖοι συνθέτες καλοφωνικῶν εἱρμῶν θεωροῦνται ἐπίσης: 
ὁ Ἁγιορείτης Δαμιανὸς ὁ Βατοπεδηνός, δάσκαλος τῶν «πολιτῶν 
μουσικῶν» Πέτρου Μπερεκέτη καὶ Παναγιώτη Χαλάτζογλου καὶ 
σημαντικὸς ἐκπρόσωπος τῆς ἁγιορείτικης παράδοσης, ὁ Μπαλά-
σης ἱερέας καὶ Γερμανὸς Νέων Πατρῶν. 

Κατὰ τὸν Χρύσανθο18 τὸ καλοφωνικὸ μέλος μετέχει τοῦ εἱρμο-
λογικοῦ καὶ τοῦ παπαδικοῦ γένους. Οἱ καλοφωνικοὶ εἱρμοὶ μελο-
ποιοῦνται μὲ ἐλεύθερη μελικὴ δομή, διασώζουν ὅμως τὴ βασικὴ 
δομὴ τοῦ εἱρμοῦ κατὰ τὸ ἀργὸ εἱρμολογικὸ μέλος κυρίως στὶς κα-
ταλήξεις καὶ στὴ μελοποίηση κατὰ τὸ νόημα. Τὸ ἦθος τους μπορεῖ 
νὰ εἶναι εἴτε διασταλτικό, εἴτε συσταλτικό, εἴτε ἡσυχαστικὸ ἀνα-
λόγως τοῦ ἤχου.  

Οἱ μελοποιοὶ μᾶς παραδίδουν διάφορα ἀριστουργήματα μελο-
ποιΐας. Μὲ τὴν κατ’ ἔνοια μελοποίηση τῶν λέξεων τῶν συντόμων 
σχετικὰ κειμένων τῶν εἱρμῶν, διαζωγραφίζουν ποικίλα μελικὰ τόξα 
ἄλλοτε ἀνεβάζοντας τὴ διάνοιά μας ὑψηλὰ καὶ ἄλλοτε ἀναπαύο-
ντας τὸ πνεῦμα μας στὰ χαμηλὰ τετράχορδα. Ἡ σχέση καὶ συγγέ-
νειά τους μὲ τὰ καθιστικὰ δημοτικὰ τραγούδια, αὐτὰ τῆς ταύλας, 
εἶναι φανερὰ μεγάλη.  
                                       

17. E. Wellesz, A History…, σσ. 121, 271, 284, 329. 
18. Χρύσανθου, Θεωρητικὸν § 405. 
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Στὸ τέλος τῶν καλοφωνικῶν εἱρμῶν προστίθεται ἕνα ὁμόηχο 
κράτημα, ἐκτὸς πολὺ ὀλίγων περιπτώσεων, καὶ κάποιες φορὲς ἕνα 
ἐπιφώνημα. 

 
 

Ἀνάλυση τοῦ καλοφωνικοῦ εἱρμοῦ 
«Τῇ εἰκόνι τῇ χρυσῇ» Πέτρου Μπερεκέτη 

Ἦχος 
δ αγια 

 
Κείμενο εἱρμοῦ 

 
Καταλήξεις 

δ αγια Τῇ εἰκόνι !
δ αγια τῇ χρυσῇ, Š! _ !
λέγετος μὴ προσκυνήσαντες Š                  
δ αγια παῖδες, _ !
δ αγια Ἀβραμιαῖοι !
λέγετος ἐδοκιμάζοντο Š                  
δ αγια ὥσπερ χρυσὸς !
δ αγια ἐν χωνευτηρίῳ !
πλ. β  ἐν καμίνῳ γὰρ πυρός, _ !
δ αγια ὡς ἐν θαλάμῳ φωτεινῷ, !
πλ. β  ἐχόρευον βοῶντες· 

πλ. β Εὐλογητὸς 

δ αγια εἶ ὁ Θεὸς !
δ αγια ὁ τῶν Πατέρων ἡμῶν. _ !
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ΚΑΛΟΦΩΝΙΚΟΣ ΕΙΡΜΟΣ 
Πέτρου Μπερεκέτη τοῦ μελωδοῦ (α τέταρτο ιη αἰ.) 
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πλ. δ, πλ. β 
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