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ΑΧΙΛΛΕΩΣ Γ- ΧΑΛΔΑΙΑΚΗ

§όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ)

Ὑπ’ αὐτὸν τὸν τίτλο Z9 §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ\ εἶναι ἰδιαίτερα γνωστὴ στὴν ἱστορία τῆς βυζαν,
τινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς μελοποιίας ἡ παντοία μελικὴ μεταχείριση τοῦ 33ου ψαλμοῦ· τὸ
θέμα μὲ ἀπασχόλησε παλαιότερα+ κατὰ τὴ διαπραγμάτευση τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς
μου Z9 Ὁ πολυέλεος στὴν βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ μελοποιία+ Ἁθῆναι 1//2+ σσ- 205,235\0+ ἐπιθυμῶ
ὅμως νὰ τὸ ἐπαναφέρω ἐδῶ+ ὡς πρωτόλειο σχεδίασμα ἢ καὶ πρωτογενῆ συγκέντρωση ἑνὸς
ἐξαιρετικὰ εὐρέος πηγαίου ὑλικοῦ+ μὲ στόχο μιὰ μελλοντικὴ συγκεντρωτικὴ ἔκδοση 'μὲ πα,
ράλληλο πυκνὸ  μουσικολογικὸ σχολιασμό( ὅλων τῶν διαχρονικὰ ὑφιστάμενων μουσικῶν
κειμένων τῶν ἐπὶ τοῦ 33ου ψαλμοῦ μελοποιήσεων-

Προοιμιακά+ θὰ συμπυκνώσω στὴ συνέχεια τὰ ἁρμόδια ἱστορικο,μουσικολογικὰ δεδομένα
'ἐπικαιροποιημένα ὅμως καὶ διευρυμένα(+ ἐνῶ στὸ δεύτερο μέρος τοῦ παρόντος κειμένου θὰ
ἐξειδικεύσω περαιτέρω τὸν λόγο πάνω σὲ συγκεκριμένη ἀνάλογη σύνθεση9 

0
Ὁ 33ος ψαλμός+ στὸν ὁποῖο ἀνέκαθεν ἀναγνωρίζονταν «θεομητορικὲς προτυπώσεις»+

προφητικὴ περιγραφὴ τοῦ προσώπου τῆς Θεοτόκου+ ἀπαρτίζεται ἀπὸ 07 στίχους+ τοὺς ἑξῆς9
0- ∂ἰ˜ἠÙὸἠÙέÏÔ˜,ἠὑὲÚἠÙῶÓἠἀÏÏÔÈˆıËÛÔÌέÓˆÓἠÙÔῖ˜ἠ˘ἱÔῖ˜ἠ∫ÔÚὲ Âἰ˜ἠÛύÓÂÛÈÓ·ἠᾠ‰ὴἠὑὲÚἠÙÔῦἠἀÁ·ËÙÔῦ.
1- ἘÍËÚÂύÍ·ÙÔἠἡ Î·Ú‰ί·ἠÌÔ˘ἠÏόÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ,ἠÏέÁˆἠἐÁὼ ÙὰἠἔÚÁ·ἠÌÔ˘ἠÙῷἠ‚·ÛÈÏÂῖ,ἠἡἠÁÏῶÛÛά ÌÔ˘ἠÎά-

Ï·ÌÔ˜ἠÁÚ·ÌÌ·Ùέˆ˜ἠὀÍ˘ÁÚάÊÔ˘.

) Τὸ παρὸν κείμενο ἀφιερώνεται στοὺς ἀγαπητούς
μου φοιτητὲς Γκιώνη Ἐβίτα+ Καθαρόπουλο Δημήτρη+
Κιοσκέρογλου Σοφία+ Κοντογιάννη Μαρία+ Μοδέστου
Χρίστο+ Καραθανάση Χριστίνα+ Σιάμπαλια Σοφία+
Ταμπουρατζῆ Φώτη καὶ Τύμπα Πολύκαρπο+ ποὺ μαζὶ
δουλέψαμε ἕνα τμῆμα του κατὰ τὸ χειμερινὸ ἑξάμηνο
τοῦ ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους 1/02,1/03+ στὸ πλαίσιο τοῦ
προπτυχιακοῦ μαθήματος τοῦ Τμήματος Μουσικῶν
Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἁθηνῶν Βυζαντινὴ καὶ
Μεταβυζαντινὴ Μελοποιία-

0- Πρβλ- καὶ Ἁχιλλέως Γ- Χαλδαιάκη+ «Ἁπὸ τὸ
Τυπικὸ τῆς ἀκολουθίας τοῦ ὄρθρου9 Ἡ ἐπιβολὴ ἐξωψαλ,
μικῶν ποιητικῶν κειμένων στὸν ψαλμὸ τοῦ πολυελέου»+
Πολυφωνία 00 '1//6(+ σσ- 55,77- Hcdl+ “Eqnl sgd Qhs,
t`k ne sgd L`shmr Rdquhbd9 Sgd hmrdqshnm ne ondshb sdwsr
hm sgd bg`ms ne sgd Onkxdkdnr”+ Ltrhbnknfx- Intqm`k ne
sgd Hmrshstsd ne Ltrhbnknfx ne sgd Rdqah`m @b`cdlx ne
Rbhdmbdr `mc @qsr 00 '1/00(+ oo- 64,0/0- Τοῦ ἴδιου+
«Ἐκλογή,Ἐκλογές»+ Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ
Ἐγκυκλοπαιδεία 5 '1/01(+ σσ- 4/8,40/-
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2- ὩÚ·ῖÔ˜ἠÎάÏÏÂÈἠ·ÚὰἠÙÔὺ˜ἠ˘ἱÔὺ˜ἠÙῶÓἠἀÓıÚÒˆÓ,ἠἐÍÂ¯ύıËἠ¯άÚÈ˜ἠἐÓἠ¯ÂίÏÂÛίἠÛÔ˘·ἠἠ‰ÈὰἠÙÔῦÙÔἠÂὐÏόÁËÛέ
ÛÂ ὁἠ£Âὸ˜ἠÂἰ˜ἠÙὸÓἠ·ἰῶÓ·.

3- ¶ÂÚί˙ˆÛ·ÈἠÙὴÓἠῥÔÌÊ·ῖάÓἠÛÔ˘ἠἐὶἠÙὸÓἠÌËÚόÓἠÛÔ˘,ἠ‰˘Ó·Ùέ,ἠÙῇ ὡÚ·ÈόÙËÙίἠÛÔ˘ἠÎ·ὶἠÙῷἠÎάÏÏÂÈἠÛÔ˘.
4- ∫·ὶἠἔÓÙÂÈÓÔÓἠÎ·ὶἠÎ·ÙÂ˘Ô‰Ôῦ Î·ὶἠ‚·ÛίÏÂ˘ÂἠἕÓÂÎÂÓἠἀÏËıÂί·˜ἠÎ·ὶἠÚ·όÙËÙÔ˜ἠÎ·ὶἠ‰ÈÎ·ÈÔÛύÓË˜,ἠÎ·ὶἠὁ‰Ë-

ÁήÛÂÈἠÛÂ ı·˘Ì·ÛÙῶ˜ἠἡἠ‰ÂÍÈάἠÛÔ˘.
5- Δὰἠ‚έÏËἠÛÔ˘ἠἠÎÔÓËÌέÓ·,ἠ‰˘Ó·Ùέ,ἠ—Ï·ÔὶἠὑÔÎάÙˆἠÛÔ˘ἠÂÛÔῦÓÙ·È—ἠἐÓἠÎ·Ú‰ίᾳἠÙῶÓἠἐ¯ıÚῶÓἠÙÔῦ ‚·ÛÈ-

Ïέˆ˜.
6- ὉἠıÚόÓÔ˜ἠÛÔ˘,ἠὁἠ£Âό˜,ἠÂἰ˜ ÙὸÓἠ·ἰῶÓ·ἠÙÔῦἠ·ἰῶÓÔ˜,ἠῥά‚‰Ô˜ἠÂὐıύÙËÙÔ˜ἠἡἠῥά‚‰Ô˜ἠÙῆ˜ἠ‚·ÛÈÏÂί·˜ἠÛÔ˘.
7- ἨÁάËÛ·˜ἠ‰ÈÎ·ÈÔÛύÓËÓἠÎ·ὶἠἐÌίÛËÛ·˜ἠἀÓÔÌί·Ó·ἠ‰ÈὰἠÙÔῦÙÔἠἔ¯ÚÈÛέÓἠÛÂ ὁἠ£Âὸ˜ἠὁἠ£Âό˜ἠÛÔ˘ἠἔÏ·ÈÔÓ

ἀÁ·ÏÏÈάÛÂˆ˜ἠ·ÚὰἠÙÔὺ˜ἠÌÂÙό¯Ô˘˜ἠÛÔ˘.
8- ™ÌύÚÓ·ἠÎ·ὶἠÛÙ·ÎÙὴἠÎ·ὶἠÎ·Ûί·ἠἀὸἠÙῶÓἠἱÌ·ÙίˆÓἠÛÔ˘ἠἀὸἠ‚άÚÂˆÓἠἐÏÂÊ·ÓÙίÓˆÓ,ἠἐÍἠὧÓἠÂὔÊÚ·ÓάÓἠÛÂ.

0/- £˘Á·ÙέÚÂ˜ἠ‚·ÛÈÏέˆÓἠἐÓἠÙῇἠÙÈÌῇ ÛÔ˘·ἠ·ÚέÛÙËἠἡἠ‚·ÛίÏÈÛÛ·ἠἐÎ ‰ÂÍÈῶÓἠÛÔ˘ἠἐÓἠἱÌ·ÙÈÛÌῷἠ‰È·¯ÚύÛῳ
ÂÚÈ‚Â‚ÏËÌέÓË,ἠÂÔÈÎÈÏÌέÓË.

00- ἌÎÔ˘ÛÔÓ,ἠıύÁ·ÙÂÚ,ἠÎ·ὶἠἴ‰ÂἠÎ·ὶἠÎÏῖÓÔÓἠÙὸἠÔὖ˜ἠÛÔ˘ἠÎ·ὶἠἐÈÏάıÔ˘ἠÙÔῦἠÏ·ÔῦἠÛÔ˘ἠÎ·ὶἠÙÔῦἠÔἴÎÔ˘ἠÙÔῦἠ·-
ÙÚό˜ἠÛÔ˘·

01- Î·ὶἠἐÈı˘ÌήÛÂÈἠὁἠ‚·ÛÈÏÂὺ˜ἠÙÔῦἠÎάÏÏÔ˘˜ἠÛÔ˘,ἠὅÙÈἠ·ὐÙό˜ἠἐÛÙÈἠ∫ύÚÈό˜ἠÛÔ˘,
02- Î·ὶἠÚÔÛÎ˘ÓήÛÂÈ˜ἠ·ὐÙῷ·ἠÎ·ὶἠı˘ÁάÙËÚἠΔύÚÔ˘ἠἐÓἠ‰ÒÚÔÈ˜·ἠÙὸἠÚόÛˆόÓἠÛÔ˘ἠÏÈÙ·ÓÂύÛÔ˘ÛÈÓἠÔἱἠÏÔύÛÈÔÈ

ÙÔῦ Ï·Ôῦ.
03- ¶ᾶÛ·ἠἡἠ‰όÍ·ἠÙῆ˜ἠı˘Á·ÙÚὸ˜ἠÙÔῦἠ‚·ÛÈÏέˆ˜ἠἔÛˆıÂÓἠἐÓἠÎÚÔÛÛˆÙÔῖ˜ἠ¯Ú˘ÛÔῖ˜ἠÂÚÈ‚Â‚ÏËÌέÓË,ἠÂÔÈ-

ÎÈÏÌέÓË.
04- ἈÂÓÂ¯ıήÛÔÓÙ·ÈἠÙῷἠ‚·ÛÈÏÂῖἠ·ÚıέÓÔÈἠὀίÛˆἠ·ὐÙῆ˜,ἠ·ἱἠÏËÛίÔÓἠ·ὐÙῆ˜ἠἀÂÓÂ¯ıήÛÔÓÙ·ίἠÛÔÈ.
05- ἈÂÓÂ¯ıήÛÔÓÙ·ÈἠἐÓἠÂὐÊÚÔÛύÓῃἠÎ·ὶἠἀÁ·ÏÏÈάÛÂÈ,ἠἀ¯ıήÛÔÓÙ·ÈἠÂἰ˜ἠÓ·ὸÓἠ‚·ÛÈÏέˆ˜.
06- ἈÓÙὶἠÙῶÓἠ·ÙέÚˆÓἠÛÔ˘ἠἐÁÂÓήıËÛ·ÓἠÔἱἠ˘ἱÔίἠÛÔ˘·ἠÎ·Ù·ÛÙήÛÂÈ˜ἠ·ὐÙÔὺ˜ἠἄÚ¯ÔÓÙ·˜ἠἐὶἠᾶÛ·ÓἠÙὴÓἠÁῆÓ.
07- ªÓËÛıήÛÔÌ·ÈἠÙÔῦἠὀÓόÌ·Ùό˜ἠÛÔ˘ἠἐÓἠάÛῃἠÁÂÓÂᾷἠÎ·ὶἠÁÂÓÂᾷ·ἠ‰ÈὰἠÙÔῦÙÔἠÏ·ÔὶἠἐÍÔÌÔÏÔÁήÛÔÓÙ·ίἠÛÔÈ

Âἰ˜ἠÙὸÓἠ·ἰῶÓ·ἠÎ·ὶἠÂἰ˜ἠÙὸÓἠ·ἰῶÓ·ἠÙÔῦἠ·ἰῶÓÔ˜.ἠ
Κατὰ τὴν ἱστορία τῆς διαχρονικῆς μελοποίησής του διαμορφώνονται δύο τάσεις9 Σύμφωνα
μὲ τὴν πρώτη+ ποὺ εἶναι καὶ ἡ ἀρχαιότερη καὶ γνωρίζεται εὐκρινῶς ἀπὸ τὶς βυζαντινὲς κυ,
ρίως συνθέσεις ἀντιφώνων+ ψαλλόμενων πάντοτε κατὰ τὶς ἑορτὲς τῆς Θεοτόκου+ μελίζεται
τὸ σύνολο σχεδὸν τῶν στίχων τοῦ ψαλμοῦ 'ἐκτός+ βέβαια+ τοῦ 0ου στίχου+ δηλαδὴ τῆς ἐπι,
γραφῆς τοῦ ψαλμοῦ+ ἡ ὁποία προφανῶς δὲν μελοποιεῖται(- Στὸ σύνολο τῆς χειρόγραφης πα,
ράδοσης ὅλων τῶν ἐπισημανθεισῶν ἐπὶ τοῦ παρόντος ψαλμοῦ συνθέσεων τηρεῖται ἡ τακτικὴ
τοῦ «προοιμιασμοῦ» τους+ τοῦ ἐν λόγῳ προοιμίου διαμορφουμένου ἀπὸ τὸ ἀκροτελεύτιο τμῆμα
τοῦ πρώτου ἡμιστίχιου τοῦ 1ου στίχου+ μὲ τὴν προσθήκη καὶ τοῦ ἐφυμνίου ἀÏÏËÏÔύÈ·· ἔτσι
προκύπτει ὁ ἐν λόγῳ τίτλος Z9 §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·\+ μέσῳ τοῦ ὁποίου καὶ χαρακτη,
ρίζονται καθολικὰ ὅλες οἱ διαχρονικὰ καταγεγραμμένες σχετικὲς συνθέσεις- Μερικὲς ἀκόμη
μορφολογικὲς παρατηρήσεις9 τὸ ἐν λόγῳ ἐφύμνιο 'ἀÏÏËÏÔύÈ·( ἀνακλᾶται ἐπίσης στὸ τέλος
ὅλων τῶν μελοποιημένων στίχων τοῦ παρόντος ψαλμοῦ· ἀκόμη+ σύμφωνα μὲ κοινὴ γιὰ ὅλες
τὶς βυζαντινὲς συνθέσεις τακτική+ οἱ προϋφιστάμενοι στίχοι τοῦ 33ου ψαλμοῦ κατὰ κανόνα
«διχοτομοῦνται» ἢ «τριχοτομοῦνται» κατὰ τὴ μελικὴ μεταχείρισή τους+ ἐνῶ δὲν σπανίζουν
καὶ οἱ περιπτώσεις περαιτέρω κατάτμησής τους σὲ τέσσαρα τμήματα· γιὰ παράδειγμα+ ἀπὸ
τὸν 1ο στίχο 'ἘÍËÚÂύÍ·ÙÔἠἡ Î·Ú‰ί·ἠÌÔ˘ἠÏόÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ,ἠÏέÁˆἠἐÁὼ ÙὰἠἔÚÁ·ἠÌÔ˘ἠÙῷἠ‚·ÛÈÏÂῖ,
ἡἠÁÏῶÛÛάἠÌÔ˘ἠÎάÏ·ÌÔ˜ἠÁÚ·ÌÌ·Ùέˆ˜ἠὀÍ˘ÁÚάÊÔ˘( προκύπτουν συνήθως 3 ἐπιμέρους στίχοι+
ὡς ἀκολούθως9

∞¡∞Δ√§∏™ Δ√ ¶∂ƒπ∏Ã∏ª∞ 1ἠ(2014)ἠ€ἠ°΄.ἠª√À™π∫√§√°∏ª∞Δ∞284
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➣ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ··ἠἐÍËÚÂύÍ·ÙÔἠἡἠÎ·Ú‰ί·ἠÌÔ˘ἠÏόÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·
➣ §έÁˆἠἐÁὼ ÙὰἠἔÚÁ·ἠÌÔ˘ἠÙῷἠ‚·ÛÈÏÂῖ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·
➣ ἩἠÁÏῶÛÛά ÌÔ˘ἠÎάÏ·ÌÔ˜ἠÁÚ·ÌÌ·Ùέˆ˜ἠὀÍ˘ÁÚάÊÔ˘·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
➣ °Ú·ÌÌ·Ùέˆ˜ἠὀÍ˘ÁÚάÊÔ˘·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

Παρομοίως+ ἀπὸ τὸν 4ο στίχο 'Καὶ ἔντεινον καὶ κατευοδοῦ καὶ βασίλευε ἕνεκεν ἀληθείας
καὶ πραότητος καὶ δικαιοσύνης+ καὶ ὁδηγήσει σε θαυμαστῶς ἡ δεξιά σου( προκύπτουν συν ,
ήθως 4 στίχοι+ ὡς ἀκολούθως9

➣ ∫·ὶἠἔÓÙÂÈÓÂ Î·ὶἠÎ·ÙÂ˘Ô‰Ôῦ Î·ὶἠ‚·ÛίÏÂ˘Â·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
➣ ∫·ὶἠ‚·ÛίÏÂ˘Â·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
➣ ἝÓÂÎÂÓἠἀÏËıÂί·˜ἠÎ·ὶἠÚ·όÙËÙÔ˜ἠÎ·ὶἠ‰ÈÎ·ÈÔÛύÓË˜·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
➣ ∫·ὶἠὁ‰ËÁήÛÂÈἠÛÂ ı·˘Ì·ÛÙῶ˜ἠἡἠ‰ÂÍÈάἠÛÔ˘·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
➣ Ἡἠ‰ÂÍÈάἠÛÔ˘·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·-

Ἁνάλογη ἐκτεταμένη κατάτμηση ὑφίστανται συνήθως τὸ δεύτερο ἡμιστίχιο τοῦ 2ου στίχου
'ἘÍÂ¯ύıËἠ¯άÚÈ˜ἠἐÓἠ¯ÂίÏÂÛίἠÛÔ˘(+ τὸ τρίτο ἡμιστίχιο τοῦ 7ου στίχου 'ἜÏ·ÈÔÓἠἀÁ·ÏÏÈάÛÂˆ˜
·ÚὰἠÙÔὺ˜ἠÌÂÙό¯Ô˘˜ἠÛÔ˘(+ τὸ πρῶτο ἡμιστίχιο τοῦ 8ου στίχου '™ÌύÚÓ·ἠÎ·ὶἠÛÙ·ÎÙὴἠÎ·ὶἠÎ·Ûί·
ἀὸἠÙῶÓἠἱÌ·ÙίˆÓἠÛÔ˘(+ τὸ δεύτερο ἡμιστίχιο τοῦ 0/ου στίχου '¶·ÚέÛÙËἠἡἠ‚·ÛίÏÈÛÛ·ἠἐÎἠ‰Â-
ÍÈῶÓἠÛÔ˘(+ τὸ πρῶτο ἡμιστίχιο τοῦ 00ου στίχου 'ἌÎÔ˘ÛÔÓἠıύÁ·ÙÂÚἠÎ·ὶἠἴ‰ÂἠÎ·ὶἠÎÏῖÓÔÓἠÙὸἠÔὖ˜
ÛÔ˘( καὶ τὸ πρῶτο ἡμιστίχιο τοῦ τελευταίου στίχου τοῦ ψαλμοῦ 'ªÓËÛıήÛÔÌ·ÈἠÙÔῦἠὀÓόÌ·-
Ùό˜ἠÛÔ˘ἠἐÓἠάÛῃἠÁÂÓÂᾷ Î·ὶἠÁÂÓÂᾷ(· οἱ ὑπόλοιποι στίχοι διαχωρίζονται σὲ 1 'βλ- πρόχειρα τοὺς
στίχους ὑπ’ ἀριθμὸν 3+ 03+ 05( ἢ σὲ 2 'βλ- πρόχειρα τοὺς στίχους ὑπ’ ἀριθμὸν 2+ 7+ 0/( μελοποιημένους
στίχους· σύμφωνα μὲ τὴν παραπάνω τακτικὴ μελοποιοῦνται ὅλοι σχεδὸν οἱ στίχοι τοῦ 33ου

ψαλμοῦ· ὡστόσο+ ἐπισημαίνονται καὶ ὁρισμένα τμήματα στίχων Zγιὰ παράδειγμα+ τὸ πρῶτο καὶ
τρίτο ἡμιστίχιο τοῦ 5ου στίχου 'Δὰἠ‚έÏËἠÛÔ˘ἠἠÎÔÓËÌέÓ·,ἠ‰˘Ó·Ùὲἠκαὶ ἘÓἠÎ·Ú‰ίᾳἠÙῶÓἠἐ¯ıÚῶÓἠÙÔ˘ἠ‚·ÛÈÏέˆ˜(+
τὸ δεύτερο ἡμιστίχιο τοῦ 6ου στίχου 'Ῥά‚‰Ô˜ἠ‰˘ÓάÌÂˆ˜ἠἡἠῥά‚‰Ô˜ἠÙῆ˜ἠ‚·ÛÈÏÂί·˜ἠÛÔ˘(+ τὸ δεύτερο ἡμιστίχιο
τοῦ 01ου στίχου 'ὍÙÈἠ·ὐÙό˜ἠἐÛÙÈἠ∫ύÚÈό˜ἠÛÔ˘(+ τὸ πρῶτο ἡμιστίχιο τοῦ 02ου στίχου '∫·ὶἠÚÔÛÎ˘ÓήÛÂÈ˜ἠ·ὐÙῷ·
Î·ὶἠı˘ÁάÙËÚἠΔύÚÔ˘ἠἐÓἠ‰ÒÚÔÈ˜(+ τὸ δεύτερο ἡμιστίχιο τοῦ 04ου στίχου '∞ἱἠÏËÛίÔÓἠ·ὐÙῆ˜ἠἀÂÓÂ¯ıήÛÔÓÙ·ί
ÛÔÈ( καὶ τὸ δεύτερο ἡμιστίχιο τοῦ 07ου στίχου '¢ÈὰἠÙÔῦÙÔἠÏ·ÔὶἠἐÍÔÌÔÏÔÁήÛÔÓÙ·ίἠÛÔÈ Âἰ˜ἠÙὸÓἠ·ἰῶÓ·ἠÎ·ὶἠÂἰ˜
ÙὸÓἠ·ἰῶÓ·ἠÙÔῦἠ·ἰῶÓÔ˜(\+ τὰ ὁποῖα συστηματικὰ δὲν μελοποιοῦνται· ἀμελοποίητος παραμένει
συνήθως καὶ πλήρης ὁ 06ος στίχος 'ἈÓÙὶἠÙῶÓἠ·ÙέÚˆÓἠÛÔ˘ἠἐÁÂÓήıËÛ·ÓἠÔἱἠ˘ἱÔίἠÛÔ˘·ἠÎ·Ù·-
ÛÙήÛÂÈ˜ἠ·ὐÙÔὺ˜ἠἄÚ¯ÔÓÙ·˜ἠἐὶἠᾶÛ·ÓἠÙὴÓἠÁῆÓ(-

Οἱ κυριότερες συνθέσεις τῆς βυζαντινῆς περιόδου+ μελοποιημένες κατὰ τὶς παραπάνω
μορφολογικὲς ἀρχές+ ὅσες τουλάχιστον ἔχουν ὣς τώρα ἐντοπισθεῖ+ εἶναι οἱ ἀκόλουθες9

03ος αἰώνας
❖ Ἁντίφωνα+ ψαλλόμενα εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου+ ἦχος α΄-
Παραδίδονται κυρίως κάτω ἀπὸ τὶς ἀκόλουθες χαρακτηριστικὲς ἀναγραφές9 Ἁντίφωνα+
ψαλλόμενα εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου· ἦχος α΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ 'ΕΒΕ 1345+ φφ-
75q,8/u- ΕΒΕ 13/0+ φφ- 025q,028u- Ἰβήρων 01/1+ φφ- 77q,82u- Πρβλ- Ἰβήρων 876+ φφ- 057q,060q- Ἰβήρων
014/+ φφ- 03/q,032q- Ἰβήρων 838+ φφ- 60q,61u- Πρ- Ἠλιοὺ Ὕδρας 486+ φφ- 03/u,033q9 Ἁρχὴ σὺν Θεῷ ἁγίῳ
καὶ μερικῶν ἀντιφώνων· καὶ τὰ μὲν παρόντα ἀντίφωνα ψάλλονται εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς Θεοτόκου· ἦχος α΄ §ό-
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ÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ- Τιμ- Προδρόμου Βεροίας 0+ σσ- 3/8,3059 Ἁρχὴ σὺν Θεῷ ἁγίῳ καὶ μερικῶν ἀντιφώνων· καὶ τὰ
μὲν παρόντα ψάλλονται εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς Θεοτόκου+ ποιήματα διαφόρων ποιητῶν+ τὸ παρόν ἐστι ποίημα
κυρίου Γρηγορίου δομεστίκου· ἦχος α΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ- Ἰβήρων 863+ φφ- 037q,040q9 Ἕτερον ἀντίφωνον+ ψαλ,
λόμενον εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου+ ποίημα τοῦ δομεστίκου κὺρ Γρηγορίου τοῦ Γλυκέος· ἦχος
α΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ- ΕΒΕ 13/5+ φφ- 001u,005u- ΕΒΕ 1511+ φφ- 142q,147q9 Ἁντίφωνον+ ψαλλόμενον εἰς τὴν ὑπερ ,
αγίαν Θεοτόκον+ ποίημα διαφόρων ποιητῶν· ἦχος α΄ ὁ δομέστικος §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ- Λειμῶνος 127+ φφ- 037u,
040q- Γρηγορίου 4+ φφ- 017q,020q- Δοχειαρίου 226+ φφ- 033q,036u9 Ἁντίφωνα ἕτερα+ εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς Θεο,
τόκου+ ποιήματα διαφόρων ποιητῶν· ἦχος α΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ- Ξηροποτάμου 2/6+ φφ- 06/q,061u9 Τὰ παρόντα
ψάλλονται εἰς τὰς ἁγίας ἑορτὰς τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου+ παρὰ διαφόρων ποιητῶν· ἦχος α΄
§όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ( —  Ἁρχὴ σὺν Θεῷ ἁγίῳ καὶ μερικῶν ἀντιφώνων+ ποιηθέντων παρὰ διαφόρων
ποιητῶν+ ἄρχεται ὁ πρῶτος χορός· ἦχος α΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ 'Ἁγ- Στεφάνου Μετεώρων 016+ φφ- 82q,
0/4u- MJr 1636+1n+ φφ- 52q,53u- Πρβλ- Κουτλουμουσίου 346+ φφ- 075q,081q9 Ἕτερα ἀντίφωνα+ ψαλλόμενα εἰς
ἦχον πρῶτον+ ποιηθέντα παρὰ διαφόρων ποιητῶν· ἦχος α΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ( — Ἁντίφωνα+ ἤτοι ἀλλάγματα+
ψαλλόμενα εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον καὶ εἰς μεγάλας δεσποτικὰς ἑορτάς+ ποιήματα δὲ
διαφόρων ποιητῶν· ἦχος α΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ 'Φιλοθέου 011+ φφ- 0/7u,007q- Ἰβήρων 862+ φφ- 04/q,047q-
Πρβλ- Κωνσταμονίτου 75+ φφ- 073u,080q9 Ἁρχὴ σὺν Θεῷ ἁγίῳ τῶν ἀντιφώνων+ ψαλλόμενα+ ἤτοι ἀλλάγματα
εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον καὶ εἰς μεγάλας δεσποτικὰς ἑορτάς+ ποίημα δὲ διαφόρων ποιητῶν+ ὁ δομέστικος
ἀπὸ χοροῦ· ἦχος α΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ Ἰβήρων 001/+ φφ- 242q,25/q9 Ἁντίφωνον+ ψαλλόμενον εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς
ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ εἰς τὰς δεσποτικὰς ἑορτάς+ ὁ δομέστικος ἀπ’ ἔξω· ἦχος α΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ- ΕΒΕ 788+
φφ- 68u,74q9 Ἁρχὴ σὺν Θεῷ ἁγίῳ τῶν ἀντιφώνων+ ποιηθέντων παρὰ διαφόρων ποιητῶν+ παλαιῶν τε καὶ νέων·
ἀντίφωνον+ ψαλλόμενον εἰς δεσποτικὰς ἑορτὰς καὶ εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον· ἦχος πρῶτος §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ-
Βλ- καὶ Κουτλουμουσίου 288+ φφ- 54q,58u9 Ἄρχονται ἐνταῦθα τὰ ἀντίφωνα+ εἰς ἦχον α΄+ ψαλμὸν τοῦ κατὰ
τὴν ἡμέραν ἁγίου+ οὗ ἡ μνήμη τελεῖται+ ἢ ἑορτὴ δεσποτική· πρόλογος ἔξω παρὰ τοῦ δομεστίκου· ἦχος α΄ §όÁÔÓ
ἀÁ·ıόÓ+ ἀÏÏËÏÔύÈ·· οἱ ὅλοι· ἦχος α΄ ἘÍËÚÂύÍ·ÙÔἠἡἠÎ·Ú‰ί·ἠÌÔ˘(-
Ἁποτελοῦνται+ ὅπως καταφαίνεται καὶ ἀπὸ τὶς προεκτεθεῖσες ἀρκτικὲς ἀναγραφές+ «ἐκ ποι,
ημάτων διαφόρων ποιητῶν+ παλαιῶν τε καὶ νέων»· εἰδικότερα+ οἱ μνημονευόμενοι μελουργοὶ
τῶν ἐπιμέρους στίχων τῶν ἐν λόγῳ ἀντιφώνων εἶναι κατὰ κύριο λόγο οἱ9 Γρηγόριος Γλυκὺς
ὁ δομέστικος τῶν ἁγίων Ἁποστόλων+ Ἁνδρέας Σιγηρός+ Ἰωάννης Βατάτζης+ Ξένος Κορώ,
νης+ Ἰωάννης Κουκουζέλης· δευτερευόντως+ ἐπίσης+ καὶ οἱ9 Ἰωάννης Γλυκύς+ Νικηφόρος
Ἠθικός+ Γεώργιος Πανάρετος+ Γεώργιος Σγουρόπουλος+ Γεώργιος Κοντοπετρῆς+ Κων,
σταντῖνος Γαβρᾶς+ Μιχαὴλ Κουκουλᾶς· ἐντελῶς σποραδικὰ ἀπαντοῦν καὶ μεμονωμένες
συνθέσεις ἄλλων μελουργῶν+ γιὰ παράδειγμα τῶν9 Ἁνανίου+ Ἁθανασίου μοναχοῦ ἢ τοῦ μο,
ναχοῦ Λογγίνου- Ἡ σύνθεση 'συγκεκριμένα 07 στίχοι της+ κατὰ τὴ μορφὴ δηλαδὴ ποὺ ἀπο,
κρυσταλλώνεται στοὺς κατὰ τοὺς 06ο καὶ 07ο αἰῶνες χρονολογούμενους μουσικοὺς κώδικες(
ἔχει ἐξηγηθεῖ στὴν νέα μέθοδο ἀναλυτικῆς σημειογραφίας ἀπὸ τὸν διδάσκαλο Χουρμούζιο
τὸν Χαρτοφύλακα Zβλ- στὸν ἰδιόγραφό του κώδικα ΜΠΤ 6/3+ φφ- 011u,018q+ ὅπου καὶ ἀνθολογεῖται ὑπὸ
τὴν ἑξῆς ἀναγραφή9 Εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς Θεοτόκου+ διαφόρων ποιητῶν· ἦχος α΄ Πα §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ\-
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04ος αἰώνας
❖ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ+ Ἡσαΐα ἱερομονάχου τοῦ Σέρβου+ ἦχος α΄-
Παραδίδεται 'σερβιστί( στὸν κώδικα ΕΒΕ 817+ φφ- 53q,56u+ συναπτῶς τῶν δύο πρώτων
στάσεων τοῦ σερβικοῦ πολυελέου Ἡσαΐα ἱερομονάχου τοῦ Σέρβου- Στὴ σχετικὴ ἀρκτικὴ
ἀναγραφὴ 'σερβιστὶ βέβαια γραμμένη( οὐδὲν περὶ τῆς ταυτότητος τοῦ μελουργοῦ τῆς σύν,
θεσης διευκρινίζεται·  ὡστόσο+ στοὺς ἀμέσως ἑπόμενους 8 στίχους τοῦ ποιήματος 'κατα,
χωρισμένους στὰ φφ- 53q,55u τοῦ κώδικα(+ προτάσσεται –ἑλληνιστὶ μάλιστα γραμμένη– ἡ
χαρακτηριστικὴ διευκρίνιση9 Τοῦ αὐτοῦ- Ἡ πρὸς τὰ προηγηθέντα φύλλα τοῦ κώδικα σχετικὴ
διερεύνηση 'γιὰ τὸν εἰδικότερο προσδιορισμὸ τῆς ταυτότητας τοῦ –ὑπὸ τὴν ὡς ἄνω διατύ,
πωση– ὑποκρυπτόμενου μελουργοῦ( μᾶς ὁδηγεῖ σταδιακὰ 'πέρα τῆς παραπάνω ἐπισημαν,
θείσας ὀφθαλμοφανοῦς διαπίστωσης+ δηλαδὴ τῆς πρὸ τοῦ ἐν λόγῳ ποιήματος ἀνθολόγησης
δύο –σαφῶς μαρτυρημένων ὡς μελῶν τοῦ Ἡσαΐα– συνθέσεων( στὶς ἑπόμενες ὁμοειδεῖς
ἀναγραφές9 Τοῦ αὐτοῦ 'φφ- 28q+ 3/u+ 31q+ 4/q+ 43u+ 45q+ 46q+ 46u+ 47q+ 5/u+ 52u(+ Τοῦ αὐτοῦ Σέρβου 'φφ-
48q+ 50q+ 52q(+ Σέρβου 'φ- 50q(+ Σέρβικον τοῦ αὐτοῦ 'φφ- 46q+ 47q+ 48q(· καί+ τέλος+ στὴν ἀναλυτικὴ
ρουμπρίκα τοῦ φ- 25q+ ὅπου δίδεται πλῆρες τὸ ὄνομα τοῦ ἐν λόγῳ μελουργοῦ+ ὡς ἀκολούθως9
---ποίημα ἱερομονάχου Ἡσαΐου τοῦ Σέρβου- Τὰ προσημειωθέντα συνιστοῦν+ φρονοῦμε+ ἰσχυ,
ρότατες ἐνδείξεις ὥστε πλήρης ἡ παρούσα σύνθεση Zκαὶ ὄχι μόνον οἱ μνημονευθέντες στίχοι
ποὺ φέρουν τὴν ἔνδειξη Τοῦ αὐτοῦ\ νὰ ἀποδοθεῖ στὸν ἱερομόναχο Ἡσαΐα τὸν Σέρβο- Ὅπως
προσημειώθηκε+ ἡ σύνθεση παραδίδεται σερβιστί· μόνον στὸν 0ο στίχο διακρίνεται 'ἀπὸ τὸ
ὄγδοο+ συγκεκριμένα+ σημάδι καὶ ἐντεῦθεν( τμῆμα τοῦ ψαλμικοῦ στίχου+ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ+
ἑλληνιστὶ γραμμένο- Ὁμοίως+ τόσο στὸν 0ο ὅσο καὶ σὲ ὁρισμένους ἄλλους στίχους τοῦ ποι,
ήματος Zαἴφνης τοὺς 1ο 'φ- 53q(+ 2ο 'φ- 53u(+ 3ο 'φ- 54q(+ 5ο 'φ- 54u( καὶ 6ο 'φ- 55q(\+ διακρίνονται σπο,
ραδικὰ οἱ ἐπιβαλλόμενοι δοξολογικοὶ 'θεοτοκίοι καὶ τριαδικοί( ἐξωψαλμικοὶ στίχοι ἢ καὶ τὸ
ληκτικὸ ἐφύμνιο ἀÏÏËÏÔύÈ·+ κατὰ «δίγλωσση» τακτικὴ γραμμένα- Συνολικὰ ἡ σύνθεση
ἀπαρτίζεται ἀπὸ 06 στίχους-

05ος αἰώνας
❖ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ+ Ἁντωνίου Ἐπισκοποπούλου+ ἦχος α΄-
Παραδίδεται στὸν κώδικα Κουτλουμουσίου 337+ φφ- 28u,32q+ ὑπὸ τὴν ἑξῆς ἀναγραφή9 Πόνος
κὺρ Ἁντωνίου καὶ μέλος α΄ ψάλτου· κύριος πρῶτος δ΄φωνος §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ-

❖ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ+ Βενεδίκτου Ἐπισκοποπούλου+ ἦχος α΄-
Παραδίδεται στὸν κώδικα Κουτλουμουσίου 337+ φφ- 23q,24q 'κατὰ αὐτόγραφη+ μᾶλλον+ κα,
ταγραφή+ περὶ τὸ 05//(+ ὑπὸ τὴν ἑξῆς ἀναγραφή9 Κὺρ Βενεδίκτου Ἐπισκοποπούλου· ἦχος
α΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ- Ἁποτελεῖται ἀπὸ 6 μόνον στίχους-

06ος αἰώνας
❖ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ+ Κοσμᾶ μοναχοῦ τοῦ Βαράνη+ ἦχος πλ- α΄
Παραδίδεται στοὺς κώδικες Πάδοβας 0026+ φφ- 32q,37q 'αὐτόγραφη καταγραφή( καὶ Πά,
δοβας 003/+ φφ- 8/q,80q+ ὑπὸ τὴν ἑξῆς ἀναγραφή9 Ψαλμὸς μδ΄+ ᾠδὴ ὑπὲρ τοῦ ἠγαπημένου+
ποίημα ἐμοῦ Κοσμᾶ μοναχοῦ τοῦ Βαράνη· Zἦχος\ πλ- α΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ-
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Ἡ δεύτερη 'καὶ νεότερη( τάση στὴν ἱστορία τῆς διαχρονικῆς μελοποίησης τοῦ 33ου ψαλ,
μοῦ καθιερώνεται κατὰ τοὺς 07ο καὶ 08ο κυρίως αἰῶνες· σύμφωνα μ’ αὐτὴν μελίζονται ὁρι,
σμένοι μόνον –κατ’ ἐκλογήν– στίχοι τοῦ 33ου ψαλμοῦ- Συγκεκριμένα+ ἐπιλέγονται οἱ 4
πρῶτοι στίχοι 'ἐξαιρέσει τοῦ τρίτου ἡμιστιχίου τοῦ 4ου στίχου ∫·ὶἠὁ‰ËÁήÛÂÈἠÛÂἠı·˘Ì·ÛÙῶ˜
ἡἠ‰ÂÍÈάἠÛÔ˘(+ τὰ δύο τελευταῖα ἡμιστίχια τῶν 7ου καὶ 0/ου στίχων+ ὁ 00ος στίχος+ τὸ δεύτερο
ἡμιστίχιο τοῦ 02ου στίχου καὶ τὸ πρῶτο ἡμιστίχιο τοῦ 07ου στίχου- Αὐτὴ ἡ συστηματικὴ ἐπι,
λογὴ ὁρισμένων μόνον στίχων τοῦ ψαλμοῦ δημιουργεῖ προφανέστατα καὶ τὸν χαρακτηρισμὸ
ἐκλογή 'ποὺ ἐνίοτε δηλώνεται καὶ περιφραστικά+ μέσῳ τοῦ προσδιορισμοῦ Στίχοι ἐκ τοῦ μδ΄
ψαλμοῦ(+ χαρακτηρισμὸ ποὺ χρησιμοποιεῖται γιὰ τὶς πλεῖστες τῶν συνθέσεων ποὺ μελοποι,
ήθηκαν κατὰ τὴν ἐν λόγῳ χρονικὴ περίοδο- Ὅλοι οἱ ἐπισημανθέντες στίχοι διχοτομοῦνται
'σὲ σύγκριση μὲ τὴν ἀρχικὰ ὑφιστάμενη μορφή τους( κι ἔτσι οἱ τελικὰ διαμορφούμενες συν,
θέσεις ἀποτελοῦνται ὅλες ἀπὸ 07 καὶ πάλι στίχους- Τὸ ἰδιαίτερα ἀξιοσημείωτο στοιχεῖο τῆς
δομῆς κάθε στίχου εἶναι ἐδῶ τὸ βραχὺ ἐξωψαλμικὸ θεοτοκίο ἐγκώμιο ποὺ ἐπιβάλλεται στὸ
τέλος τοῦ ψαλμικοῦ κειμένου καὶ πρὶν τὸ κοινὸ ληκτικὸ ἐφύμνιο ἀÏÏËÏÔύÈ·- Πρῶτο σχετικὸ
ποίημα αὐτῆς τῆς τάσης εἶναι ἡ σύνθεση τοῦ μελωδοῦ Πέτρου τοῦ Μπερεκέτη+ μὲ τὴν ὁποία
καὶ καθιερώνεται 'τόσο ὡς πρὸς τὴν ἐπιλογὴ συγκεκριμένων στίχων τοῦ 33ου ψαλμοῦ ὅσο
καὶ ὡς πρὸς τὴν ἐπιβολὴ σὲ καθένα τῶν ἐκλεγμένων στίχων ἐξωψαλμικῶν θεοτοκίων
ἐγκωμίων( ὁ ἐν γένει τύπος τῶν ποιούμενων στὴ συνέχεια ὁμοειδῶν συνθέσεων- Ἰδοὺ πὼς
διαμορφώνεται ἡ δομὴ αὐτοῦ τοῦ τύπου τῶν θεοτοκίων ἐκλογῶν9 

1.ἠ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.ἠἘÍËÚÂύÍ·ÙÔἠἡἠÎ·Ú‰ί·ἠÌÔ˘ἠÏόÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ.
Ã·ῖÚÂ,ἠ·ÓÙάÓ·ÛÛ·ἠ·ÓύÌÓËÙÂ,ἠÌήÙËÚἠÃÚÈÛÙÔῦἠÙÔῦἠ£ÂÔῦ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

2.ἠ §έÁˆἠἐÁὼἠÙὰἠἔÚÁ·ἠÌÔ˘ἠÙῷἠ‚·ÛÈÏÂῖ.
Ã·ῖÚÂ,ἠ‚·ÛίÏÈÛÛ·ἠÙῶÓἠἀÁÁέÏˆÓ,ἠ‰έÛÔÈÓ·ἠÙÔῦἠÎόÛÌÔ˘·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

3.ἠ ἩἠÁÏῶÛÛάἠÌÔ˘ἠÎάÏ·ÌÔ˜ἠÁÚ·ÌÌ·Ùέˆ˜ἠὀÍ˘ÁÚάÊÔ˘.
Ã·ῖÚÂ,ἠÙῶÓἠÚÔÊËÙῶÓἠÙὸἠÎήÚ˘ÁÌ·,ἠ·ÙÚÈ·Ú¯ῶÓἠἡἠ‰όÍ··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

4.ἠ ὩÚ·ῖÔ˜ἠÎάÏÏÂÈἠ·ÚὰἠÙÔὺ˜ἠ˘ἱÔὺ˜ἠÙῶÓἠἀÓıÚÒˆÓ.
Ã·ῖÚÂ,ἠἁÁÓὴἠ·ÚıέÓÂ,ἠıÂόÓ˘ÌÊÂἠ‰έÛÔÈÓ··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

5.ἠ ἘÍÂ¯ύıËἠ¯άÚÈ˜ἠἐÓἠ¯ÂίÏÂÛίἠÛÔ˘.
Ã·ῖÚÂ,ἠἄÛÈÏÂ,ἠἀÌόÏ˘ÓÙÂ,ἠἄÊıÔÚÂ,ἠ¶·Ó·Áί··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

6.ἠ ¢ÈὰἠÙÔῦÙÔἠÂὐÏόÁËÛέἠÛÂ ὁἠ£Âὸ˜ἠÂἰ˜ἠÙὸÓἠ·ἰῶÓ·.
Ã·ῖÚÂ,ἠἡἠÙῶÓἠἀËÏÈÛÌέÓˆÓἠἡἠἐÏὶ˜ἠÎ·ὶἠÙῶÓἠÔÏÂÌÔ˘ÌέÓˆÓἠ‚ÔήıÂÈ··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

7.ἠ ¶ÂÚί˙ˆÛ·ÈἠÙὴÓἠῥÔÌÊ·ῖάÓἠÛÔ˘ἠἐὶἠÙὸÓἠÌËÚόÓἠÛÔ˘,ἠ‰˘Ó·Ùέ.
Ã·ῖÚÂ,ἠÎÂ¯·ÚÈÙˆÌέÓË,ἠÌÂÙὰἠÛÔῦἠὁἠ∫ύÚÈÔ˜ἠÎ·ὶἠ‰ÈὰἠÛÔῦἠÌÂı÷ἠἡÌῶÓ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

8.ἠ Δῇ ὡÚ·ÈόÙËÙίἠÛÔ˘ἠÎ·ὶἠÙῷἠÎάÏÏÂÈἠÛÔ˘.
Ã·ῖÚÂ,ἠÂὐÏÔÁËÌέÓËἠÛὺἠἐÓἠÁ˘Ó·ÈÍὶἠÎ·ὶἠÂὐÏÔÁËÌέÓÔ˜ἠὁἠÎ·Úὸ˜ἠÙῆ˜ἠÎÔÈÏί·˜ἠÛÔ˘·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

9.ἠ ∫·ὶ ἔÓÙÂÈÓÂἠÎ·ὶἠÎ·ÙÂ˘Ô‰Ôῦ Î·ὶἠ‚·ÛίÏÂ˘Â.
Ã·ῖÚÂ,ἠ·ÚıέÓÂἠ£ÂÔÙόÎÂ,ἠἐÓἠÁ˘Ó·ÈÍὶÓἠÂὐÏÔÁËÌέÓË·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

10.ἠ ἝÓÂÎÂÓἠἀÏËıÂί·˜ἠÎ·ὶἠÚ·όÙËÙÔ˜ἠÎ·ὶἠ‰ÈÎ·ÈÔÛύÓË˜.
Ã·ῖÚÂ,ἠª·Úί·,ἠÎ˘Úί·ἠάÓÙˆÓἠἡÌῶÓ,ἠὁἠ∫ύÚÈÔ˜ἠÌÂÙὰἠÛÔῦ,ἠÙῶÓἠ‰˘ÓάÌÂˆÓ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

11.ἠ ¢ÈὰἠÙÔῦÙÔἠἔ¯ÚÈÛέἠÛÂ ὁἠ£Âὸ˜ἠὁἠ£Âό˜ἠÛÔ˘.
Ã·ῖÚÂ,ἠıÚόÓÂἠ˘ÚίÌÔÚÊÂ,ἠÙῶÓἠÙÂÙÚ·ÌόÚÊˆÓἠὑÂÚÂÓ‰ÔÍÔÙέÚ··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

12.ἠ ἜÏ·ÈÔÓἠἀÁ·ÏÏÈάÛÂˆ˜ἠ·ÚὰἠÙÔὺ˜ἠÌÂÙό¯Ô˘˜ἠÛÔ˘.
Ã·ῖÚÂ,ἠª·Úί·,ἠÎ˘Úί·ἠάÓÙˆÓἠἡÌῶÓ,ἠ¯·ῖÚÂ,ἠÌήÙËÚἠÙῆ˜ἠ˙ˆῆ˜·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

13.ἠ ¶·ÚέÛÙËἠἡἠ‚·ÛίÏÈÛÛ·ἠἐÎἠ‰ÂÍÈῶÓἠÛÔ˘.
Ã·ῖÚÂ,ἠὑÂÚÂ˘ÏÔÁËÌέÓË,ἠὑÂÚ‰Â‰ÔÍ·ÛÌέÓË·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
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14.ἠ ¶ÂÚÈ‚Â‚ÏËÌέÓË,ἠÂÔÈÎÈÏÌέÓË.
Ã·ῖÚÂ,ἠἄ¯Ú·ÓÙÂἠ£ÂÔÙόÎÂ,ἠὅÙÈἠ™ˆÙῆÚ·ἠἔÙÂÎÂ˜ἠÙῶÓἠ„˘¯ῶÓἠἡÌῶÓ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

15.ἠ ἌÎÔ˘ÛÔÓ,ἠıύÁ·ÙÂÚ,ἠÎ·ὶἠἴ‰ÂἠÎ·ὶἠÎÏῖÓÔÓἠÙὸἠÔὖ˜ἠÛÔ˘.
Ã·ῖÚÂ,ἠ·Úά‰ÂÈÛÂἠἁÁÈÒÙ·ÙÂ,ἠ¯·ῖÚÂ,ἠÓύÌÊËἠἀÓύÌÊÂ˘ÙÂ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

16.ἠ ∫·ὶἠἐÈÏάıÔ˘ἠÙÔῦἠÏ·ÔῦἠÛÔ˘ἠÎ·ὶἠÙÔῦἠÔἴÎÔ˘ἠÙÔῦἠ·ÙÚό˜ἠÛÔ˘.
Ã·ῖÚÂ,ἠἉÁί·ἠἁÁίˆÓἠÌÂί˙ˆÓ,ἠ¯·ῖÚÂ,ἠÓύÌÊËἠἀÓύÌÊÂ˘ÙÂ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

17.ἠ ΔὸἠÚόÛˆόÓἠÛÔ˘ἠÏÈÙ·ÓÂύÛÔ˘ÛÈÓἠÔἱἠÏÔύÛÈÔÈἠÙÔῦ Ï·Ôῦ.
¶·Ó·Áί·ἠ·ÚıέÓÂ,ἠἐάÎÔ˘ÛÔÓἠÙῆ˜ἠÊˆÓῆ˜ἠÙÔῦἠἀ¯ÚÂίÔ˘ἠἱÎέÙÔ˘ἠÛÔ˘,ἠÛÙÂÓ·ÁÌÔὺ˜ἠÙῆ˜ἠÎ·Ú‰ί·˜ἠÚÔÛἠ-
ÊέÚÂÈÓἠÛÔÈ ἀÂÓάˆ˜ἠÂὐό‰ˆÛÔÓ,ἠ‰έÛÔÈÓ··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

18.ἠ ªÓËÛıήÛÔÌ·ÈἠÙÔῦἠὀÓόÌ·Ùό˜ἠÛÔ˘ἠἐÓἠάÛῃἠÁÂÓÂᾷἠÎ·ὶἠÁÂÓÂᾷ.
¶·Ó·Áί·ἠ·ÚıέÓÂ,ἠıÂόÓ˘ÌÊÂ,ἠÙὴÓἠÔἰÎÙÚὰÓἠÏÂÈÙÔ˘ÚÁί·ÓἠÌÔ˘ἠÚόÛ‰ÂÍ·È,ἠÎ·ὶἠ£Âῷ ÙῷἠÂὐÛÏάÁ¯Óῳ
ÚÔÛάÁ·ÁÂ,ἠὅˆ˜ἠ¯·ίÚˆÓἠ‰ÔÍά˙ˆ,ἠ·ÓάÌˆÌÂ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

Νὰ σημειωθεῖ μόνον ὅτι ἡ «προϊστορία» τῶν παραπάνω ἐξωψαλμικῶν θεοτοκίων κειμένων
εἶναι παλαιότερη· ξεκινᾶ ἤδη ἀπὸ τὴ βυζαντινὴ περίοδο+ ὅπου π-χ στὴν ἑνότητα τῶν προ,
μνημονευθέντων ἀντιφώνων «εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς Θεοτόκου» ἀπαντᾶ ἕνας στίχος «εἰς τὸν
Εὐαγγελισμὸν τῆς Θεοτόκου» 'βλ- αἴφνης ΕΒΕ 788+ φ- 72u( ποὺ διαφοροποιεῖται τῶν ὑπολοίπων+
ὄχι μόνον ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενο τοῦ ψαλμικοῦ κειμένου 'καθότι εἶναι εἰλημμένος ἀπὸ τὸν
ψαλμὸ 84+ στίχ- 19 ∂ὐ·ÁÁÂÏί˙ÂÛıÂἠἡÌέÚ·ÓἠἐÍἠἡÌέÚ·˜ἠÙὸἠÛˆÙήÚÈÔÓἠÙÔῦ £ÂÔῦ( ἀλλὰ κυρίως
ὡς πρὸς τὴν ὅλη δομή του 'ἀφοῦ στὸ τέλος του ἐντοπίζεται ἀνάλογο ἐξωψαλμικὸ θεοτοκίο
ἐγκώμιο Z9 Ã·ῖÚÂ,ἠÎÂ¯·ÚÈÙˆÌέÓËἠª·Úί·,ἠὁἠ∫ύÚÈÔ˜ἠÌÂÙὰ ÛÔῦ\+ ἁρμόδιο γιὰ τὴ συγκεκριμένη
ἑορτὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ(· ἐδῶ ἀνιχνεύεται «προδρομικὰ» ἡ ἰδέα τῆς κατὰ τὴν παροῦσα
χρονικὴ περίοδο εὐρέως πλέον χρησιμοποιούμενης τακτικῆς- Καὶ στὴν κατὰ τὸν 04ο αἰῶνα
προμνημονευθεῖσα σύνθεση Ἡσαΐα τοῦ Σέρβου τὸ ἴδιο θεοτοκίο ἐγκώμιο 'Ã·ῖÚÂ,ἠÎÂ¯·ÚÈ-
ÙˆÌέÓËἠª·Úί·,ἠὁἠ∫ύÚÈÔ˜ἠÌÂÙὰ ÛÔῦ) ἐπιβάλλεται στὸ τέλος τῶν 1 πρώτων στίχων τῆς σύν,
θεσης+ ἐνῶ καὶ στοὺς ἑπόμενους στίχους ἐντοπίζονται ἐπίσης ὁμοειδῆ ἐγκώμια Zὅπως9 Ã·ῖÚÂ,
£ÂÔÙόÎÂἠ·ÚıέÓÂ,ἠ¯·ῖÚÂ,ἠÌήÙËÚἠÙÔῦἠ£ÂÔῦ,ἠ¯·ῖÚÂ,ἠÂὐÏÔÁËÌέÓËἠª·Úί·,ἠὅÙÈἠ™ˆÙῆÚ·ἠἔÙÂÎÂ˜ἠÙῶÓἠ„˘¯ῶÓἠἡÌῶÓ
'στὸν 2ο στίχο+ βλ- ΕΒΕ 817+ φ- 53u( καὶ Ã·ῖÚÂ,ἠÓύÌÊËἠἀÓύÌÊÂ˘ÙÂ,ἠ¯·ῖÚÂ,ἠÌήÙËÚἠÙῆ˜ἠ˙ˆῆ˜,ἠ¯·ῖÚÂ,ἠἁÁÓὴ
·ÚıέÓÂἠª·Úί·,ἠ¯·ῖÚÂ,ἠÎÂ¯·ÚÈÙˆÌέÓË,ἠὁἠ∫ύÚÈÔ˜ἠÌÂÙάἠÛÔ˘ 'στὸν 3ο στίχο+ βλ- ΕΒΕ 817+ φ- 54q(· νὰ παρα,
τηρηθεῖ ἀκόμη ὅτι στὴν ἴδια σύνθεση ἐπιβάλλονται στὸ τέλος ὁρισμένων στίχων –κατὰ ἅπαξ ἀπαντῶσα 'γιὰ
σύνθεση ἐκ προοιμίου ἀναφερόμενη στὴν Θεοτόκο( τακτική– καὶ ἀντίστοιχα τριαδικὰ ἐξωψαλμικὰ κείμενα·
συγκεκριμένα+ στὸν 5ο στίχο 'ΕΒΕ 817+ φ- 54u(9 ¢όÍ·ἠÛÔÈ,ἠάÙÂÚἠἀÁέÓÓËÙÂ,ἠ‰όÍ·ἠÛÔÈ,ἠ˘ἱὲἠÁÂÓÓËÙέ,ἠ‰όÍ·
ÛÔÈ,ἠÙὸἠÓÂῦÌ·ἠÙὸἠἅÁÈÔÓ,ἠ‰όÍ·ἠÛÔÈ,ἠΔÚÈὰ˜ἠἁÁί·,ἠ‰όÍ·ἠÛÔÈ,ἠὁἠ£Âό˜,ἠἀÏÏËÏÔύÈ·· καὶ στὸν 6ο στίχο 'ΕΒΕ 817+
φ- 55q(9 ᾌÛˆÌÂÓ,ἠÃÚÈÛÙῷἠÙῷἠ£ÂῷἠἡÌῶÓ,ἠ‚ÔῶÓÙÂ˜,ἠἀÏÏËÏÔύÈ·\- Ἐπαναλαμβάνεται πάντως ὅτι ἡ
παραπάνω περιγραφεῖσα δομὴ τῶν κατὰ τὴν παροῦσα χρονικὴ περίοδο συνθέσεων ὀφείλει
ἀποκλειστικὰ τὴ γένεση καὶ διαμόρφωσή της στὴν ἐξέχουσα μουσικὴ φυσιογνωμία Πέτρου
τοῦ Μπερεκέτη· κατ’ αὐτὴ τὴ μορφολογικὴ δομὴ μελοποιοῦνται ὅλες οἱ ἐφεξῆς σχετικὲς
συνθέσεις+ οἱ κυριότερες τῶν ὁποίων καὶ περιγράφονται συνοπτικὰ στὴ συνέχεια9 

07ος αἰώνας
❖ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ, Πέτρου Μπερεκέτη+ ἦχος δ΄-
Παραδίδεται κάτω ἀπὸ τὶς ἀκόλουθες χαρακτηριστικὲς ἀναγραφές9 Ἐκλογή+ ψαλλομένη
εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς Κυρίας ἡμῶν Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας+ κυρίου Πέτρου Μπε,
ρεκέτη· ἦχος δ΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ 'Ἰβήρων 0015+ φφ- 057u,064q- Πρβλ- Ἰβήρων 0/06+ σσ- 058,0749 Ἐκλογὴ
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ἐκ τοῦ ψαλτῆρος τοῦ προφητάνακτος Δαβίδ+ ψαλλομένη εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς Θεοτόκου+ ποίημα κὺρ Πέτρου
τοῦ Μπερεκέτη· ἦχος δ΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ( — Ἐκλογὴ τῆς Θεοτόκου+ ἥτις ἐκαλλωπίσθη παρὰ κυρίου
Πέτρου Μπερεκέτη+ ψάλλεται δὲ μετὰ τὸν πολυέλεον· ἦχος δ΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ 'Ξηροποτάμου
201+ φφ- 010u,015u- Ξηροποτάμου 257+ φφ- 033q,038u- Πρβλ- Κουτλουμουσίου 521+ φφ- 1//q,1/6u9 Ἐκλογή+
ψαλλομένη εἰς τὴν κυρίαν ἡμῶν Θεοτόκον+ κὺρ Πέτρου Μπερεκέτη· ἦχος δ΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ- Ξενοφῶντος 04/+
φφ- 036q,040q- Κουτλουμουσίου 324+ φφ- 55u,63q9 Ἐκλογή+ ψαλλομένη εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς Θεοτόκου+ κυρίου
Πέτρου Μπερεκέτη· ἦχος δ΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ- Ξηροποτάμου 202+ φφ- 014u,020q- Παντελεήμονος 0//6+ φφ- 151u,
158q9 Ἐκλογὴ εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς Θεοτόκου+ κυρίου Πέτρου τοῦ Μπερεκέτη· ἦχος δ΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ- Παντε,
λεήμονος 841+ φφ- 0/5u,001u9 Ἕτερος πολυέλεος+ ἤτοι ἐκλογή+ ψαλλομένη εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς Θεοτόκου+ κὺρ
Πέτρου τοῦ Μπερεκέτη· ἦχος δ΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ( — Ἕτερος πολυέλεος+ ψαλλόμενος εἰς τὰς ἑορτὰς
τῆς Θεοτόκου+ ποίημα κὺρ Πέτρου Μπερεκέτη·  ἦχος δ΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ 'Ξηροποτάμου 157+ φφ-
22u,30q- Ἰβήρων 871+ φφ- 52q,58q- Ξηροποτάμου 210+ φφ- 1/8q,103q- Παντελεήμονος 843+ φφ- 00q,05q- Παύλου
51+ σσ- 262,278- Πρβλ- Ξηροποτάμου 188+ σσ- 037,0449 Ἕτερος+ κὺρ Πέτρου Μπερεκέτη+ ὀργανικός+ εἰς τὰς
μνήμας τῆς Θεοτόκου ψαλλόμενος· ἦχος δ΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ- Πρ- Ἠλιοὺ Ὕδρας 507+ φφ- 03/q,036q9 Εἰς τὰς
ἑορτὰς τῆς Θεοτόκου+ ἕτερος+ σύνθεσις κὺρ Πέτρου καλουμένου Μπερεκέτη· ἦχος δ΄ Λόγον ἀγαθόν· βλ- καὶ
Δοχειαρίου 227+ φφ- 5/u,52u- Ἰβήρων 872+ φ- 556q κ-ἑ- Ἱ- ν- ἁγίου Νικολάου Σάμου 5/+ φφ- 007q,014u- Λοβέρδου
40+ σσ- 032,041( — Ἁντίφωνα+ ψαλλόμενα εἰς δόξαν τῆς Θεοτόκου+ ποίημα κὺρ Πέτρου Μπε,
ρεκέτη· ἦχος δ΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ 'Δοχειαρίου 3/6+ φφ- 17/u,177q- Πρβλ- Διονυσίου 464+ φφ- 0/5u,000q9
Ἁντίφωνα+ ποιηθὲν 'rhb( παρὰ κυρίου Πέτρου τοῦ μελῳδοῦ· ἦχος δ΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ- MJr 1636+1n+ φφ- 53u,54u9
Ἕτερα ἀντίφωνα+ ποίημα κὺρ Πέτρου τοῦ Βυζαντίου· ἦχος δ΄ Λόγον ἀγαθόν( — Στίχοι+ μελισθέντες εἰς
δόξαν τῆς πανυμνήτου Θεοτόκου+ καλλωπισθέντες δὲ παρὰ κὺρ Μπερεκέτη+ οἵτινες ψάλ,
λονται εἰς τὸν πολυέλεον· ἦχος δ΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ 'Ξηροποτάμου 212+ φφ- 53q,56q- Πρβλ- Δοχειαρίου
24/+ φφ- 42q,45u9 Στίχοι+ ψαλλόμενοι εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς Θεοτόκου καὶ ἀντὶ πολυελέου+ ποίημα Πέτρου Μπε,
ρεκέτη· ἦχος δ΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ- Σταυρονικήτα 057+ φφ- 044q,053q9 Στίχοι+ ψαλλόμενοι εἰς δόξαν τῆς ὑπεραγίας
Θεοτόκου+ ποιηθέντες παρὰ τοῦ κὺρ Πέτρου· ἦχος δ΄ Λόγον ἀγαθόν- Γρηγορίου 08+ φφ- 014u,02/u9 Ἐγκώμια
Z---\+ Πέτρου Μπερεκέτου· ἦχος δ΄ Λόγον ἀγαθόν( — Πέτρου Μπερεκέτη· ἦχος δ΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ
'Ξηροποτάμου 258+ φφ- 016u,022q- Πρβλ- Παντελεήμονος 883+ φφ- 58u,64q9 Πέτρου τοῦ μελῳδοῦ· ἦχος δ΄ §ό-
ÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ Δοχειαρίου 245+ φφ- 025u,031u9 Πέτρου Μπερεκέτη τοῦ Κωνσταντινοπολίτου· ἦχος δ΄ §όÁÔÓἠἀÁ·-
ıόÓ· στοὺς κώδικες Δοχειαρίου 242+ φφ- 035q,040u+ Λειμῶνος 136+ φφ- 020q,026q+ Σπουδαστηρίου Κλασικῆς
Φιλολογίας Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Θεσσαλονίκης 2/+ φ- 005q κ-ἑ-+ ὁ ἴδιος μελουργὸς φέρεται –στὶς πρὸ τῆς πα,
ρούσας σύνθεσης ἀναγραφές– ὡς Πέτρος Βυζάντιος ὁ Μπερεκέτης· ὁμοίως+ στὸν κώδικα Λειμῶνος 137+
σσ- 378,4//+ μαρτυρεῖται ὡς Πέτρος Βυζαντιαῖος(-
Ἡ σύνθεση γνώρισε εὐρύτατη διάδοση- Ἡ μελοποίησή της πρέπει σαφῶς νὰ ἐγχρονισθεῖ
στὶς ἀρχὲς 'ἐνδεχομένως εἰδικότερα στὴν πρώτη πενταετία( τοῦ 07ου αἰώνα· τὴν –πρὸς τὸ
παρὸν τουλάχιστον ἐπισημανθεῖσα– ἀρχαιότερη χρονολογημένη καταγραφὴ τοῦ ποιήματος
παρέχει κατὰ τὸ ἔτος 06/7 ὁ μαθητὴς τοῦ Μπερεκέτη Παῦλος ὁ ἱερεύς+ στὸν αὐτόγραφό
του κώδικα Ξηροποτάμου 212 'φφ- 53q,56q(- Στὸν τύπο κώδικα Ἅπαντα Πέτρου τοῦ Μπε,
ρεκέτη ἡ παρούσα σύνθεση ἀνθολογεῖται τέταρτη κατὰ σειρά+ μετὰ τοὺς τρεῖς ἄλλους πο,
λυελέους '¢ÔῦÏÔÈ,ἠ∫ύÚÈÔÓ καὶ ἘÍÔÌÔÏÔÁÂῖÛıÂἠÙῷἠ∫˘Úίῳ( τοῦ ἴδιου μελουργοῦ- Νὰ μνη,
μονευθεῖ ἰδιαίτερα ἐδῶ καὶ ἡ πρώιμη ἐξήγησή της ἀπὸ τὸν Ἁπόστολο Κώνστα τὸν Χῖο+ κα,
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ταχωρισμένη στὸν κώδικα Ἁνανιάδου 2 'αὐτόγραφο τοῦ ἴδιου Ἁποστόλου κατὰ τὸ 0700(+
φφ- 050u,06/u+ ὅπου καὶ ἡ ἀκόλουθη σαφέστατη μαρτυρία9 «…ἐξηγήθη παρ’ ἐμοῦ+ Ἁποστό,
λου Κώνστα---»- Πλήρης ὁ πολυέλεος ἐξηγήθηκε στὴ νέα μέθοδο ἀναλυτικῆς σημειογραφίας
ἀπὸ ἀμφότερους τοὺς ἐξηγητὲς διδασκάλους Γρηγόριο Πρωτοψάλτη καὶ Χουρμούζιο Χαρ,
τοφύλακα Zβλ- ἀντίστοιχα στὸν κατὰ τὸ ἔτος 0706 αὐτόγραφο τοῦ Γρηγορίου κώδικα ΜΠΤ 633+ φφ- 50u,
64u9 Στίχοι ἐκ τοῦ μδ΄ ψαλμοῦ+ μετ’ ἐγκωμίων τῆς Θεοτόκου ἡνωμένοι+ οἵτινες ψάλλονται ἀντὶ πολυελέου εἰς
τὰς ἑορτὰς τῆς Θεοτόκου· ἦχος δ΄ Δι §όÁÔÓἠἀÁ·ıὸÓ καὶ στὸν κατὰ τὸ ἔτος 0726 αὐτόγραφο τοῦ Χουρμουζίου
κώδικα ΜΠΤ 601+ φφ- 12u,17q9 Πολυέλεος+ ἐν ταῖς ἑορταῖς τῆς Θεοτόκου· ἦχος δ΄ Δι §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ\- Ἡ
ἔντυπη παράδοση τῆς ἴδιας σύνθεσης εἶναι ἐπίσης ἰδιαίτερα ἐκτεταμένη-

❖ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ+ Ἰωάννου Πρωτοψάλτου+ ἦχοι πλ- α΄ καὶ δ΄-
Ἡ πρώτη σύνθεση παραδίδεται στοὺς κώδικες Λειμῶνος 132 'τῆς τελευταίας δεκαετίας
τοῦ 07ου αἰώνα(+ φφ- 021q,026q- Γρηγορίου 5 'τῶν ἀρχῶν τοῦ 1ου μισοῦ τοῦ 07ου αἰώνα(+ φφ-
074u,085u+ ὑπὸ τὴν ἑξῆς ἀναγραφή9 Ἰωάννου Πρωτοψάλτου· ἦχος πλ- α΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ- Ἡ
δεύτερη παραδίδεται στὸν κώδικα Δοχειαρίου 243 'τῆς πρώτης δεκαετίας τοῦ 08ου αἰώνα(+
φφ- 010u,015q+ ὑπὸ τὴν ἑξῆς ἀναγραφή9 Ἐκλογή+ ψαλλομένη εἰς τὴν κυρίαν Θεοτόκον+ ποί,
ημα κυρίου Ἰωάννου· ἦχος δ΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ- 

❖ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ+ Πέτρου λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου+ ἦχος πλ- α΄-
Βλ- ἀνθολογήσεις τῆς σύνθεσης κατὰ τὴ νέα μέθοδο ἀναλυτικῆς σημειογραφίας στοὺς ἑπό,
μενους+ αὐτόγραφους Ἰωάσαφ τοῦ Διονυσιάτου+ κώδικες9 Διονυσίου 567+ φφ- 003q,017q

Z9 Πέτρου λαμπαδαρίου+ πολυέλεος τῆς Θεοτόκου+ ψαλλόμενος εἰς τὰς ἑορτὰς αὐτῆς· ἦχος πλ- α΄ Πα §όÁÔÓ
ἀÁ·ıόÓ\- Διονυσίου 656+ σσ- 7/1,712 καὶ Διονυσίου 718+ φφ- 20q,28u Z9 Πέτρου λαμπαδαρίου· ἦχος
πλ- α΄ Πα §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ\- Jατὰ τὴν παλαιὰ σημειογραφία ἡ σύνθεση ἐπισημάνθηκε καὶ στοὺς
ἑξῆς κώδικες9 Κύκκου 13+ φφ- 066q,072q- Χρυσορρογιατίσσης 5+ σ- 162 'μόνον ἡ ἀρχή(-
Παντελεήμονος 866+ φφ- 17q,28q- Ἡ ταυτότητα τοῦ ἐξηγητῆ τῆς σύνθεσης δὲν εἶναι γνωστή+
ἂν καὶ μᾶς ὑποπτεύει ἡ κατὰ τὴ νέα μέθοδο ἀνθολόγησή της μόνον σὲ ἰδιόγραφα Ἰωάσαφ
τοῦ Διονυσιάτου Zἐνῶ καὶ ὁ Γεώργιος Παπαδόπουλος+ Ἱστορικὴ ἐπισκόπησις τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησια,
στικῆς μουσικῆς ἀπὸ τῶν ἀποστολικῶν χρόνων μέχρι τῶν καθ᾿  ἡμᾶς '0,08// μ- Χ-(+ ἐν Ἁθήναις 08/3
'< Κατερίνη 088/1(+ σ- 108+ μνημονεύει ἀόριστα ἄλλη ἐξήγησή της9 «---ἐν ἑτέρῳ χειρογράφῳ εὕρηται πολυέ,
λεος “Λόγον ἀγαθὸν” ἐπιγραφόμενος ὡς ἑξῆς9 “Ἐκλογή+ ἥτις ψάλλεται εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς Θεοτόκου+ με,
λοποιηθεῖσα μὲν παρὰ Πέτρου Πελοποννησίου+ ἐξηγηθεῖσα δὲ παρὰ τοῦ Γεωργίου Αἰνίτου+ πρωτοψάλτου+
κατὰ τὸν νέον τρόπον τῆς γραφῆς”»\· πάντως+ στὸν ἐπίσης ἰδιόγραφο τοῦ Ἰωάσαφ κώδικα Παν,
τελεήμονος 0/23+ φφ- 25q,44q+ παρόμοια σύνθεση ἀνθολογεῖται ἀνωνύμως Z9 Πολυέλεος+ ψαλ,
λόμενος εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς Θεοτόκου· ἦχος πλ- α΄ Πα §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ\- Πλήρης ἡ σύνθεση+ ἀπὸ 07 στί,
χους καὶ δύο καταληκτικὰ δοξαστικὰ μαθήματα '¢όÍ··ἠ¢όÍ· ÛÔÈ,ἠὁ ἐÓ ΔÚÈά‰È ὑÌÓÔύÌÂ-
ÓÔ˜...ἠ∫·ὶἠÓῦÓ· Δὰ˜ἠ‰ÂήÛÂÈ˜ἠÙῶÓἠ‰ÔύÏˆÓἠÛÔ˘ἠÚόÛ‰ÂÍ·È,ἠ‰έÛÔÈÓ·---(+ δημοσιεύθηκε στὸ
Μουσικὸν παράρτημα τῆς μουσικῆς ἐφημερίδος Φόρμιγξ Z---\+ περ- Β΄+ ἔτος Ε΄+ ἐν Ἁθήναις
08/8+ σσ- 0,06 Zκαὶ ἀναδημοσιεύθηκε ἀργότερα στὸ Ἁνδρέου μοναχοῦ Ἁγιορείτου 'ἐπιμέλεια(+ Ταμεῖον
Ἁνθολογίας Z---\+ τόμος Β΄ Z---\+ τεῦχος Β΄ Z---\+ Θεσσαλονίκη 0868+ σσ- 115,131\+ ὑπὸ τὴ γενικὴ ἔνδειξη
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«Πολυέλεος+ εἰς θεομητορικὰς ἑορτάς+ Πέτρου λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου 'Ἁνέκδο,
τος(» καὶ τὴν ἀκόλουθη εἰδικότερη ἐπισήμανση9 «Ἁπεστάλη τῇ Φόρμιγγι πρὸς δημοσίευσιν
ὑπὸ τοῦ ἐν Ρεθύμνῳ Κρήτης πρωτοψάλτου κ- Ἰωάννου Παπαδάκη»- 
Ἡ πατρότητα τῆς σύνθεσης παραμένει πάντως ἀμφισβητούμενο ζήτημα+ ζήτημα στὸ ὁποῖο
καὶ θὰ ἐπανέλθω σύντομα+ καθὼς σαφῶς χρήζει περαιτέρω ἐξειδικευμένης ἔρευνας· στὸν
αὐτόγραφο Ματθαίου τοῦ Βατοπαιδηνοῦ κώδικα Βατοπαιδίου 0576β Z9 Ἁνθολογίας ἐκλογή+
περιέχουσα τὰ ἀναγκαιότερα καὶ ἐμμελέστερα μαθήματα τῆς ἐνιαυσίου ἀκολουθίας ἑσπερινοῦ+ ὄρθρου λει,
τουργίας+ μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ τῆς λαμπροφόρου Ἁναστάσεως+ τῶν ἐνδοξοτέρων διδασκάλων+ πα,
λαιῶν τε καὶ νέων+ ἀντιγραφεῖσα ἐκ τῶν τριῶν ἐκδόσεων τοῦ τύπου+ ἀρχομένη ἐκ τῶν Ἁνοιξανταρίων τῶν
ἀρχαίων+ διαφόρων διδασκάλων\+ σσ- 168,18/+ ἀνθολογεῖται ἴδια σύνθεση Zὑπὸ τὴν ἀναγραφή9 Ἕτερος
πολυέλεος· ἦχος πλ- α´ Πα §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ]+ ποὺ παρὰ τὶς παρατηρούμενες ἐπουσιώδεις ἐξηγητικὲς
διαφορὲς τῆς ἐκεῖ καταγραφῆς της 'καί+ ἐπιπλέον+ τὴν πλήρη μελικὴ τροποποίηση τοῦ στί,
χου ἘÍÂ¯ύıËἠ¯άÚÈ˜ἠἐÓἠ¯ÂίÏÂÛίἠÛÔ˘( εἶναι ἐμφανέστατα πανομοιότυπη μὲ τὴν παροῦσα 'συγ,
κρινόμενη+ τουλάχιστον+ μὲ τὴ δημοσιευμένη στὸ παραπάνω Μουσικὸν παράρτημα τῆς μου,
σικῆς ἐφημερίδος Φόρμιγξ ἐκδοχή της(+ σύνθεση ὅμως ποὺ στὴ δεύτερη σελίδα τοῦ προτασ,
σόμενου τοῦ ἴδιου κώδικα «Πίνακα τῶν περιεχομένων ἐν τῷ πρώτῳ τόμῳ» φέρεται ὡς ποί,
ημα «ἀνωνύμου» 'ἀναγράφεται συγκεκριμένα ὡς ἑξῆς9 Ἕτερος Zrb- πολυέλεος\ πλ- α´ ἀνώνυμος(- 

❖ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ+ Ἁναστασίου Ραψανιώτου+ ἦχος πλ- α΄-
Παραδίδεται στὸν κώδικα Ἰβήρων 870+ σ- 402 κ-ἑ-+ ὑπὸ τὴν ἑξῆς ἀναγραφή9 Ἕτερος+ Ἁνα,
στασίου Ραψανιώτου· ἦχος πλ- α΄ Λόγον ἀγαθόν-

❖ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ+ Μπαλάση Βλήτη τοῦ Ὠλενίτη+ ἦχος δ΄-
Σύνθεση ἀπὸ 07 στίχους+ χωρὶς καταληκτικὰ δοξαστικὰ μαθήματα+ ποὺ ἀνθολογεῖται σπο,
ραδικὰ στὶς πηγὲς ὑπὸ τὶς ἀκόλουθες συνήθως ἀναγραφές9 Ἐκλογή+ ψαλλομένη εἰς τὰς
ἑορτὰς τῆς Θεοτόκου+ σύνθεσις Μπαλασίου Βλήτου· ἦχος δ΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ 'ΕΒΕ 851+ φφ-
151u,157q Zαὐτόγραφη+ μᾶλλον+ καταγραφὴ περὶ τὸ 0664\(· ἢ Ἑτέρα ἐκλογή+ εἱρμολογική+ ἥτις συν ,
ετέθη παρὰ Μπαλασίου Βλήτου Ὠλενίτου+ εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς Θεοτόκου· ἦχος δ΄ §όÁÔÓ
ἀÁ·ıόÓ 'Ξηροποτάμου 257+ φφ- 038u,045q Zπρβλ- καὶ Ξηροποτάμου 201+ φφ- 015u,02/u9 Ἑτέρα ἐκλογή+ συν ,
οπτική+ κυρίου Μπαλασίου Βλήτου καὶ  Ὠλενίτου· ἦχος δ΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ\(· ἢ Εἰς τὰ Εἰσόδια τῆς Θε,
οτόκου+ κὺρ Μπαλασίου Βλήτου· ἦχος δ΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ 'Κουτλουμουσίου 307+ φφ- 06q,11u(-
Λίγα στοιχεῖα γνωρίζουμε γιὰ τὸν ἐν λόγῳ Μπαλάση+ ποὺ φέρει τὸ προσωνύμιο Βλήτης καὶ
κατάγεται ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο+ συγκεκριμένα ἀπὸ τὴν Ὠλένη τοῦ Πύργου τῆς Ἠλείας
Zπερὶ αὐτοῦ βλ- καὶ ὁμώνυμο λῆμμα μου στὴ Μεγάλη Ὀρθόδοξη Χριστιανικὴ Ἐγκυκλοπαιδεία 00 '1/03(+ σ-
3/4\- Ἕνα ἀπὸ τὰ προμνημονευθέντα μουσικὰ χειρόγραφα+ ὁ κώδικας ΕΒΕ 851 'γραμμένος
γύρω στὸ 2ο τέταρτο τοῦ 07ου αἰώνα(+ εἰκάζεται ὅτι εἶναι αὐτόγραφο τοῦ ἴδιου αὐτοῦ Μπα,
λάση· ἐκεῖ μάλιστα ὁ γραφέας αὐτομαρτυρεῖται ὡς μαθητὴς Ἰωάννου τοῦ Πρωτοψάλτου-
Στὸν Μπαλάση ἀποδίδεται μιὰ σειρὰ Ἁνοιξανταρίων μελοποιημένων σὲ ἦχο πλάγιο τοῦ τε,
τάρτου+ ποὺ ἀνθολογεῖται Zστὰ φφ- 054q,058u καὶ ὑπὸ τὴν ἀναγραφή9 σύνθεσις μπαλασίου βλήτου\ στὸν
ὑπ’ ἀριθμὸν 3 κώδικα τῆς μονῆς Ταξιαρχῶν Αἰγίου 'Ἁνθολογία τῶν τελῶν τοῦ 07ου αἰώνα+
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γραμμένη ἀπὸ τὸν ἐκ Κεφαλληνίας Γερόλυμο(- Κυρίως ὅμως ὁ Μπαλάσης μᾶς εἶναι
γνωστὸς ἀπὸ τὴν παραπάνω σύνθεση+ ποὺ παραμένει ἀνεξήγητη στὴ νέα μέθοδο ἀναλυτικῆς
σημειογραφίας· παρατίθεται ἐδῶ ἕνα φωτογραφικὸ δεῖγμα τῆς ἀρχῆς αὐτῆς τῆς σύνθεσης
Zἀπὸ τὸν κώδικα Μερλιὲ 7 'ΕΒΕ 236/(+ φφ- 011u,012q\+ μαζὶ καὶ μὲ μιὰν πρωτόλεια ἐξήγηση τῶν
δύο πρώτων στίχων της+ πεποιημένη ἐσχάτως ἀπὸ τὸν ὑποφαινόμενο9
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08ος αἰώνας
❖ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ+ Γεωργίου Κρητός+ ἦχος βαρύς-
Παραδίδεται κάτω ἀπὸ τὶς ἀκόλουθες χαρακτηριστικὲς ἀναγραφές9 Ἐκλογή+ ψαλλομένη
εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς Θεοτόκου+ ἀντὶ πολυελέου+ συνετέθη δὲ ἐν τῇ βασιλευούση+ παρὰ Γεωρ,
γίου τοῦ Κρητὸς καὶ ἀρίστου ἐν μουσικοῖς· ἦχος βαρὺς §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ 'Παντελεήμονος 866+
φφ- 54q,71u- Πρβλ- Δοχειαρίου 0136+ φφ- 108q,131q9 Ἐκλογή+ ψαλλομένη εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς Θεοτόκου+ ἀντὶ
πολυελέου+ συντεθεῖσα ἐν τῇ βασιλευούση+ παρὰ τοῦ μουσικολογιωτάτου κὺρ Γεωργίου τοῦ Κρητός· ἦχος
βαρὺς §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ( — Πολυέλεος+ κὺρ Γεωργίου τοῦ Κρητός+ τοῦ μετὰ τὸν Πρωτοψάλτην
Ἰάκωβον μόνου μουσικωτάτου+ εἰς τὰς μνήμας τῆς Θεοτόκου· ἦχος βαρὺς §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ
'Ξηροποτάμου 188+ σσ- 123,138- Πρβλ- Φιλοθέου 015+ φφ- 253q,263q9 Ὁ παρὼν συνετέθη παρὰ κὺρ Γεωργίου
τοῦ Κρητός+ ἕνεκα τῶν θεομητορικῶν ἑορτῶν· ἦχος βαρὺς §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ( — Πολυέλεος+ ψαλλόμενος
εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου+ ἐμελουργήθη δὲ παρὰ τοῦ ἡμε,
τέρου διδασκάλου Γεωργίου τοῦ Κρητός· ἦχος βαρὺς §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓἠ'Παντελεήμονος 812+ φφ-
87u,0/6q- Ξενοφῶντος 0/6+ φφ- 017q,03/u- Ξενοφῶντος 020+ φφ- 027u,042q- Πρβλ- Παντελεήμονος 842+ φφ-
076q,1/6q9 Πολυέλεος+ ψάλλεται εἰς τὰς ἑορτὰς τῶν θεομητορικῶν ἑορτῶν+ ἐμελουργήθη παρὰ τοῦ ἡμετέρου
διδασκάλου Γεωργίου τοῦ Κρητός· ἦχος βαρὺς §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ- Διονυσίου 6/3+ φφ- 02/u,032q- Πρ- Ἠλιοὺ
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Ὕδρας 5/4+ φφ- 74u,86u- Πρ- Ἠλιοὺ Ὕδρας 488+ φφ- 64u,8/q9 Ἕτερος πολυέλεος+ ψαλλόμενος ἐν ταῖς ἑορταῖς
τῆς ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου+ σύνθεσις τοῦ μουσικολογιωτάτου κυρίου Γεωργίου τοῦ Κρητός·
ἦχος βαρὺς §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ- Διονυσίου 657+ φφ- 88q,0/5u- Δοχειαρίου 0135+ φφ- 062u,074q9 Ἕτερος πολυέλεος+
ψαλλόμενος εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου+ μελουργηθεις παρὰ Γεωργίου Κρητός· ἦχος βαρὺς §ό-
ÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ- Πρ- Ἠλιοὺ Ὕδρας 612+ φφ- 77q,0//q9 Ἕτερος πολυέλεος+ ψαλλόμενος εἰς θεομητορικὰς ἑορτάς+
κὺρ Γεωργίου τοῦ Κρητός· ἦχος βαρὺς §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ- Ξηροποτάμου 177+ φφ- 56u,67q9 Εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς
ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου+ Γεωργίου τοῦ Κρητός· ἦχος βαρὺς §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ. Ἱ- ν- ἁγίου Νικο,
λάου Σάμου 5/+ φφ- 043q,058q9 Ἕτερος+ εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς Θεοτόκου+ σύνθεσις νεωστί+ παρὰ κὺρ Γεωργίου
τοῦ Κρητός· ἦχος βαρὺς §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ( — Ἐκλογή+ ψαλλομένη εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς Θεοτόκου+
μετὰ τὸν πολυέλεον+ κυρίου Γεωργίου τοῦ Κρητός· ἦχος βαρὺς §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ 'Πάτμου 705+
φφ- 04/q,052q- Δοχειαρίου 255+ φφ- 1/2q,113q- Πρβλ- Δοχειαρίου 230+ φφ- 025u,033q9 Ἡ παρούσα ἐκλογὴ ψάλ,
λεται εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς Θεοτόκου+ Γεωργίου Κρητός· ἦχος βαρὺς §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ- Δοχειαρίου 25/+ φφ- 21/u,
228u- Γρηγορίου 00+ φφ- 030u,048q9 Ἐκλογή+ Γεωργίου τοῦ Κρητός· ἦχος βαρὺς Λόγον ἀγαθόν( — Στίχοι
ἐκ τοῦ ψαλμοῦ+ ψαλλόμενοι ἀντὶ πολυελέου μετ’ ἐγκωμίων εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς ὑπεραγίας
Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου+ σύνθεσις κὺρ Γεωργίου τοῦ Κρητός· ἦχος βαρὺς §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ
'Ἰβήρων 0158+ φφ- 0/4q,002q( — Η΄ πολυέλεος+ Γεωργίου τοῦ Κρητός· ἦχος βαρὺς §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ
'Διονυσίου 653+ σσ- 120,151- Παντελεήμονος 801+ φφ- 80q,0/5u- Δοχειαρίου 23/+ φφ- 006q,021u( — Γεωργίου
τοῦ Κρητός· ἦχος βαρὺς §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ 'Παύλου 1/+ φφ- 22q,45u- Διονυσίου 650+ φφ- 42u,54q- Παντε,
λεήμονος 0/25+ φφ- 04/q,055q- Διονυσίου 7/5+ σσ- 447,46/- Γρηγορίου 16Z5/\+ φφ- 057u,072u- Πρβλ- Παντε,
λεήμονος 8/5+ φφ- 0/8q,005q9 Γεωργίου τοῦ Κρητὸς καὶ ἡμετέρου διδασκάλου· ἦχος βαρὺς §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ(-
Ἡ σύνθεση τοῦ παρόντος ποιήματος πρέπει σαφῶς νὰ ἐγχρονισθεῖ στὰ τέλη τοῦ 07ου αἰώνα+
ἂν καὶ διαδόθηκε κυρίως κατὰ τὸν 08ο- Ἁποτελεῖται ἀπὸ 07 στίχους+ δύο καταληκτικὰ δο,
ξαστικὰ μαθήματα '¢όÍ··ἠ¢όÍ·ἠÛÔÈ,ἠὁἠἐÓἠΔÚÈά‰ÈἠὑÌÓÔύÌÂÓÔ˜... ∫·ὶἠÓῦÓ·ἠΔὰ˜ἠ‰ÂήÛÂÈ˜ἠÙῶÓ
‰ÔύÏˆÓἠÛÔ˘---( καὶ ἐπιπλέον μιὰν ἑνότητα τριῶν ληκτικῶν ἐφυμνίων ἀÏÏËÏÔύÈ·+ ὡς δυνη,
τικοῦ –πλέον συνοπτικοῦ– «πέρατος» τοῦ ποιήματος- Τὸ γεγονὸς ἐπισημαίνεται ἁρμοδίως
καὶ στὰ μουσικὰ χειρόγραφα+ κυρίως ὑπὸ τὶς ἑξῆς ἀναγραφές9 Καταλιμπάνοντες δ’ εἰ τύχῃ
τὰ κρατήματα τοῦ τε ¢όÍ· καὶ τοῦ ∫·ὶἠÓῦÓ+ τότε ψάλλομεν τὸ παρὸν ἀλληλουϊάριον+ ὅπερ
ἐμελουργήθη παρὰ τοῦ αὐτοῦ· ἦχος βαρὺς ἈÏÏËÏÔύÈ· 'Ἁγ- Στεφάνου Μετεώρων 001+ φ- 0/2q-
Μερλιὲ 8+ φ- 72q(- Καταλιμπάνοντες δὲ εἰ τύχῃ τὰ κρατήματα τοῦ τε ¢όÍ·ἠ∫·ὶἠÓῦÓ ψάλλομεν
μόνον τὸ ἈÏÏËÏÔύÈ·+ τοῦ αὐτοῦ· ἦχος βαρὺς ἈÏÏËÏÔύÈ· 'Πρ- Ἠλιοὺ Ὕδρας 5/4+ φ- 86q(- Ἐὰν
δὲν ψαλθῇ τὸ μάθημα+ διὰ συντομίαν+ ψάλλεται τὸ παρὸν ἈÏÏËÏÔύÈ· 'ἱ- ν- ἁγίου Νικολάου
Σάμου 5/+ φ- 057u(- Καταλιμπάνοντες δ’ εἰ τύχῃ τὰ κρατήματα τοῦ τε ¢όÍ· καὶ τοῦ ∫·ὶἠÓῦÓ+
τότε ψάλλομεν ἀντὶ τῶν κρατημάτων τὸ παρὸν ἈÏÏËÏÔύÈ·+ ὅπερ ἐμελουργήθη παρὰ τοῦ
αὐτοῦ· ἦχος βαρὺς Ζω ἈÏÏËÏÔύÈ·,ἠἀÏÏËÏÔύÈ·,ἠἀÏÏËÏÔύÈ·,ἠ‰όÍ·ἠÛÔÈ,ἠὁἠ£Âὸ˜ἠἡÌῶÓ,ἠ‰όÍ·
ÛÔÈ 'Βιβλιοθήκης Κ- Ἁ- Ψάχου+ φάκελος Δ΄+ φφ- 013u,014q καὶ ΕΒΡ 631+ φ- 003q(- Ὁμοίως ἐπισημαί,
νεται καὶ στὶς ὑπάρχουσες –ἱκανές– μουσικὲς ἐκδόσεις του+ ὑπὸ τὴν ἑξῆς συνήθως ἀνα,
γραφή9 Εἰ δὲ καταλιμπάνῃς τὸ ¢όÍ·ἠ∫·ὶἠÓῦÓ+ ψάλε τὰ παρόντα· ἦχος βαρὺς ἈÏÏËÏÔύÈ·
'βλ- αἴφνης Ταμεῖον Ἁνθολογίας Z…\ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος Z…\+ τόμος πρῶτος+ ἐν Κωνσταντινουπόλει
0713+ σ- 162(- Πλήρης ἡ σύνθεση ἐξηγήθηκε στὴ νέα μέθοδο ἀναλυτικῆς σημειογραφίας ἀπὸ
ἀμφότερους τοὺς ἐξηγητὲς διδασκάλους Γρηγόριο Πρωτοψάλτη καὶ Χουρμούζιο Χαρτοφύ,
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λακα Zβλ- ἀντίστοιχα στὸν αὐτόγραφο τοῦ Γρηγορίου κώδικα ποὺ φυλάσσεται στὴ βιβλιοθήκη Κ- Ἁ- Ψάχου
ὑπὸ τὰ διακριτικὰ φάκελος Δ΄+ φφ- 0/8u,014q9 Η΄ πολυέλεος+ ψαλλόμενος εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς ὑπεραγίας Δε,
σποίνης ἡμῶν Θεοτόκου+ ἐμελουργήθη παρὰ τοῦ ἡμετέρου διδασκάλου Γεωργίου τοῦ Κρητός· ἦχος βαρὺς Ζω
§όÁÔÓἠἀÁ·ıὸÓἠκαὶ στὸν κώδικα Δοχειαρίου 0128+ σσ- 136,1589 Ἐκλογὴ ἡ αὐτή+ ἐξηγηθεῖσα παρὰ Χουρμουζίου
Χαρτοφύλακος· ἦχος βαρὺς Ζω §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ\- Ἡ ἴδια σύνθεση παραδίδεται μεταγεγραμμένη στὸ
ἀλφαβητικὸ σύστημα τοῦ Βουκουρεστίου Zβλ- Ξηροποτάμου 300 'ἔντυπο ἐν ξυλοτυπίᾳ τοῦ ἔτους 0724(+
φφ- 31u,46u9 Πολυέλεος τῆς Θεοτόκου+ Γεωργίου τοῦ Κρητός· ἦχος βαρὺς §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ\ καὶ στὸ λεγόμενο
λέσβιο μουσικὸ σύστημα 'βλ- στὴν ἔκδοση Ἡ Μελίφωνος Τερψινόη Z…\+ τόμος πρῶτος+ ἐν Ἁθήναις 0736+
σσ- 006,0349 Εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς Θεοτόκου+ Γεωργίου τοῦ Κρητός· τρόπος ζ΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ(+ προσαρμο,
σμένη στὴ ρουμανικὴ γλῶσσα Zβλ- κώδικες ἁγιορειτικῆς ρουμανικῆς σκήτης Τιμίου Προδρόμου 5 'σσ-
224,225( καὶ 07 'φφ- 031q,034q( καὶ ἁγιορειτικῆς σκήτης ἁγίου Δημητρίου Λάκκου 0 'φφ- 50q,63q(\+ ἀλλὰ
καὶ συντετμημένη ἀπὸ τὸν Γεώργιο Ρύσιο Zβλ- κώδικα Κ 16 τῆς Γενναδείου Βιβλιοθήκης+ φφ- 14q,
30u9 «---συνετμήθη ἤδη+ παρὰ Γεωργίου τοῦ Ρυσίου+ 073/ κατὰ Ὀκτώμβριον 'rhb(---»- Ἡ ἐν λόγῳ συντετμημένη
ἐκδοχὴ τῆς παρούσας σύνθεσης+ μὲ ἄλλο ἑνιαῖο καταληκτικὸ θεοτοκίο μάθημα '9 Ὤ,ἠ‰έÛÔÈÓ·ἠ·ÓύÌÓËÙÂ,
ÌῆÙÂÚἠÂὐÏÔÁËÌέÓË---( ὑπὸ τοὺς στίχους τῆς μικρῆς δοξολογίας+ προφανέστατα κατὰ σύνθεση τοῦ ἴδιου Γεωρ,
γίου Ρυσίου+ δημοσιεύθηκε στὴν Πανδέκτη τῆς ἱερᾶς ἐκκλησιαστικῆς ὑμνῳδίας τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ Z…\+ τόμος
δεύτερος+ ἐν Κωνσταντινουπόλει 0740+ σσ- 210,227+ ὅπου 'στὴ σ- 210( καὶ ἡ ἀκόλουθη εὔγλωττη σημείωση9
«Ὁ ἐν τῇ σελ- 136 Πολυέλεος Γ- τοῦ Κρητὸς συντετμημένος ἤδη παρὰ Γεωργίου Ἱερέως τοῦ Ρυσίου»\-

❖ Λόγον ἀγαθόν+ Ρηγίνου ἐκ κώμης Ζαγορᾶς+ ἦχος δ΄-
Παραδίδεται στὸν κώδικα Κουτλουμουσίου 330+ φφ- 036q,041u 'κατὰ αὐτόγραφη καταγρα,
φή+ στὴν πρώτη δεκαετία τοῦ 08ου αἰώνα(+ ὑπὸ τὴν ἑξῆς ἀναγραφή9 Ἐκλογαὶ τοῦ ψαλμοῦ+
σύντομαι 'rhb(+ ψαλλόμεναι εἰς τὰς θεομητορικὰς ἑορτάς+ εἰς τόπον πολυελέου+ τονισθεῖσαι
παρ’ ἐμοῦ Ρηγίνου ἐκ τῆς κώμης Ζαγορᾶς· ἦχος δ΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ-
Ἡ παρούσα σύνθεση τοῦ Ρηγίνου Zπεραιτέρω πληροφορίες γιὰ τὸν ὁποῖο βλ- στά9 Κωνσταντίνου Χαρ-
Καραγκούνη+ Ἡ παράδοση καὶ ἐξήγηση τοῦ μέλους τῶν Χερουβικῶν τῆς βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς
μελοποιίας+ Ἁθῆναι 1//2+ σσ- 438,44/- Τοῦ ἴδιου+ «Μάγνητες ἐκπρόσωποι τῆς ψαλτικῆς τέχνης στὸ Ἅγιον
Ὄρος»+ Θεσσαλικὸ Ἡμερολόγιο 41 '1//6(+ σσ- 232,234\ παραμένει ἀνεξήγητη στὴ νέα μέθοδο ἀνα,
λυτικῆς σημειογραφίας· παρατίθεται ἐδῶ ἕνα φωτογραφικὸ δεῖγμα τῆς ἀρχῆς αὐτῆς τῆς
σύνθεσης Zἀπὸ τὸν παραπάνω κώδικα+ ὅπως δημοσιεύεται στὸν κατάλογο Γρ- Θ- Στάθη+ Τὰ χειρόγραφα
βυζαντινῆς μουσικῆς,Ἅγιον Ὄρος- Κατάλογος περιγραφικὸς τῶν χειρογράφων κωδίκων βυζαντινῆς μου,
σικῆς τῶν ἀποκειμένων ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τῶν ἱερῶν μονῶν καὶ σκητῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους+ τόμος Γ΄+
Ἁθῆναι 0882+ σ- 2/5\+ μαζὶ καὶ μὲ μιὰν πρωτόλεια ἐξήγηση τοῦ πρώτου στίχου της+ πεποιημένη
ἐσχάτως ἀπὸ τὸν ὑποφαινόμενο9
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❖ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ+ Συνεσίου Ἰβηρίτου+ ἦχος δ΄-
Βλ- στοὺς κώδικες Ἰβήρων 0/02+ φφ- 63q,7/q- Ἰβήρων 0158+ φφ- 86q,0/4q- Διονυσίου 612+
φφ- 072u,1/2q- Δοχειαρίου 25/+ φφ- 277q,287u- Καρακάλλου 111+ φφ- 37q,50q9 Ἐκλογή+ ψαλ,
λομένη εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς Θεοτόκου+ μετὰ τὸν πολυέλεον+ ποίημα κὺρ Συνεσίου Ἰβηρίτου·
ἦχος δ΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ· ἢ καὶ στὸν κώδικα Δοχειαρίου 3/3+ φφ- 023u,037u9 Ἕτερον+ παρὰ
Συνεσίου Ἰβηρίτου· ἦχος δ΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ- 
Πλήρης ἡ σύνθεση –ἀπὸ 07 στίχους ἀλλὰ χωρὶς καταληκτικὰ δοξαστικὰ μαθήματα– δη,
μοσιεύθηκε στὴ μουσικὴ ἔκδοση Καλλικέλαδος ἀηδών Z---\+ ἐν Θεσσαλονίκῃ 0771+ σσ- 6/,
77+ ἐνῶ προσαρμόστηκε καὶ στὴ ρουμανικὴ γλῶσσα Zβλ- κώδικες ἁγιορειτικῆς σκήτης ἁγίου Δη,
μητρίου Λάκκου 00 'φφ- 6q,05q( καὶ βατοπαιδηνοῦ κελλίου Ἁγίου Γεωργίου 03 'φφ- 0/0q,00/u(\-
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❖ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ+ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος+ ἦχος δ΄ λέγετος-
Βλ- στὸν κώδικα Δοχειαρίου 0128+ σσ- 158,1749 Ἑτέρα ἐκλογή+ συντεθεῖσα παρὰ Χουρ,
μουζίου Χαρτοφύλακος+ ψαλλομένη ἀντὶ πολυελέου εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς Θεοτόκου· ἦχος δ΄
λέγετος Βου §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ· ἢ καὶ στοὺς κώδικες Διονυσίου 57/+ φφ- 086u,1/7q- Διονυσίου
7/5+ σσ- 432,441- Διονυσίου 58/+ φφ- 034q,041q9 Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος· ἦχος δ΄ λέ,
γετος Βου §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ-
Ἡ σύνθεση γνώρισε  πολυάριθμες  δημοσιεύσεις+ προσαρμόστηκε  δὲ  καὶ  στὴ ρουμανικὴ
γλῶσσα Zβλ- ἐνδεικτικὰ στὸν 'περὶ τὸ 072/ γραμμένο( κώδικα Σίμωνος Πέτρας 01+ φφ- 50u,57u καὶ στὸν
'κατὰ τὸ ἔτος 08/2 αὐτόγραφο Ὀνουφρίου ἱεροδιακόνου( κώδικα Παύλου 322+ φφ- 062q,067u\-
Μιὰ ἐνδιαφέρουσα παραλλαγή της καταγράφεται στὸν αὐτόγραφο Ματθαίου τοῦ Βατοπαι,
δηνοῦ κώδικα Βατοπαιδίου 0665+ φφ- 01/q,013u+ ἀνθολογούμενη ὑπὸ τὴν ἀκόλουθη ἀναγρα,
φή9 Πολυέλεος+ ψαλλόμενος εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς ἱερᾶς καὶ θείας
Μονῆς τῆς ἐπιλεγομένης Μαχαιράδος+ συντεθεὶς νεωστὶ παρὰ Χουρμουζίου διδασκάλου τῆς
Νέας Μεθόδου τῆς μουσικῆς καὶ ἀποσταλθεὶς παρ’ αὐτοῦ ἐκ τῆς βασιλευούσης τῷ Μακα,
ριωτάτῳ καὶ Ἁγιωτάτῳ Ἁρχιεπισκόπῳ Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κυρίῳ κυρίῳ
Κυπριανῷ+ ὡς μελεδωνῷ καὶ ἰδιαιτέρῳ προστάτῃ τῆς βασιλικῆς ταύτης μονῆς· ἦχος λέγε,
τος Βου §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ- Κατ’ αὐτὴν τὴν «κυπριακὴ» ἐκδοχὴ τῆς σύνθεσης τὸ ποιητικὸ κεί,
μενό της διαμορφώνεται ὡς ἑξῆς Zμὲ κόκκινο χρῶμα+ ἀλλὰ καὶ διαγεγραμμένα στοιχεῖα+ σημειώνονται
διαφοροποιήσεις σὲ σχέση μὲ τὴν προεκτεθεῖσα 'καὶ ἀπὸ τὸν Πέτρο Μπερεκέτη καθιερωθεῖσα( ποιητικὴ δομὴ
τῆς ἴδιας ἐκλογῆς\9 

1.ἠ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.ἠἘÍËÚÂύÍ·ÙÔἠἡἠÎ·Ú‰ί·ἠÌÔ˘ἠÏόÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ.
Ã·ῖÚÂ,ἠ·ÓÙάÓ·ÛÛ·ἠ·ÓύÌÓËÙÂ,ἠÌήÙËÚἠÃÚÈÛÙÔῦἠÙÔῦἠ£ÂÔῦ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

·.ἠ ἩἠÂÚÈ‚Â‚ÏËÌέÓËἠÙὸÓἠἥÏÈÔÓἠὡ˜ἠἱÌάÙÈÔÓ,ἠ¯·ῖÚÂ,ἠἡἠÔἰÎÔῦÛ·ἠἐÓἠὄÚÂÈἠὑ„ËÏῷ ª·¯·ÈÚά‰Ô˜·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.ἠ
‚.ἠ ὙὸἠÙÔὺ˜ἠό‰·˜ἠἔ¯Ô˘Û·ἠÙὴÓἠÛÂÏήÓËÓ,ἠ¯·ῖÚÂ,ἠἐÍἠἧ˜ἠËÁά˙Ô˘ÛÈἠËÁ·ὶ ἰ·ÌάÙˆÓἠἀÂίÚˆÓ ᾶÛÈἠÙÔῖ˜ἠÔἰÎÔῦÛÈἠÙὴÓἠÓῆÛÔÓἠ∫ύÚÔÓ·

ἀÏÏËÏÔύÈ·.ἠ
Á.ἠ Ἡἠ‰ίÛÙÔÌÔ˜ἠÌά¯·ÈÚ·,ἠ¯·ῖÚÂ,ἠª·¯·ÈÚά‰Ô˜,ἠἅ·ÓἠÎ·ÎὸÓἠἐÎÙέÌÓÔ˘Û·ἠÚόῤῥÈ˙ÔÓἠ·ÓÙ·¯όıÂÓἠÙῆ˜ἠÓήÛÔ˘·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.ἠ
‰.ἠ ἩἠÛÎέÔ˘Û·ἠὑὸἠÙὴÓἠ¯άÚÈÓ,ἠ¯·ῖÚÂ,ἠάÓÙ·˜ἠÙÔὺ˜ἠἐÓἠÙῇἠÓήÛῳ,ἠἐÍἠὄÚÔ˘˜ἠ‚ÚύÔ˘Û·ἠÏËıὺÓἠı·˘ÌάÙˆÓ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.ἠ
Â.ἠ ἩἠἐÓἠÙῇἠ̄ άÚÈÙίἠÛÔ˘ἠÛ˘Óέ¯Ô˘Û·,ἠ̄ ·ῖÚÂ,ἠάÓÙ·˜ἠÛÔὺ˜ἠ‰ÔύÏÔ˘˜,ἠÚÔÛÙÚέ¯ÔÓÙά˜ἠÛÔÈἠ·ÓÙ·¯όıÂÓἠÙῆ˜ἠÓήÛÔ˘ἠÎ·ὶἠÙ˘Á¯άÓÔÓÙ·˜ἠÙῶÓἠ·ἰÙË-

ÌάÙˆÓ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.ἠ
³.ἠ ¶άÓ·ÁÓÂ,ἠ¯·ῖÚÂ,ἠÌὴἠ‰È·ÏÂίῃ˜ἠÛÎέÔ˘Û·,ἠÊÚÔ˘ÚÔῦÛ·ἠᾶÛ·ÓἠÙὴÓἠÓῆÛÔÓ,ἠᾶÛ·ÓἠÎ·Îί·ÓἠÙέÌÓÔ˘Û··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.ἠ
˙.ἠ Ὤ,ἠ¶·Ó·Áί·ἠάÓ·ÁÓÂ,ἠ¯·ῖÚÂ,ἠÎ·ὶἠάÓÙ·˜ἠÂἰÛάÁ·ÁÂἠÂἰ˜ἠÙὴÓἠÙῶÓἠÔὐÚ·ÓῶÓἠ‚·ÛÈÏÂί·Ó,ἠÙÔὺ˜ἠÛÔὶἠόıῳἠÎ·ὶἠίÛÙÂÈἠÚÔÛÙÚέ¯ÔÓÙ·˜·

ἀÏÏËÏÔύÈ·.ἠ
Ë.ἠ ἈÁÁέÏˆÓἠὑÂÚÙέÚ·,ἠ¯·ῖÚÂ,ἠÎ·Ù·ÍÈÔῦÛ·ἠἡÌᾶ˜,ἠὅˆ˜ἠÛὺÓἠÙÔῖ˜ἠἀÁÁέÏÔÈ˜ἠÎ·ὶἠἐÓἠÔὐÚ·ÓÔῖ˜ἠὑÌÓῶÌÂÓἠÙὸἠ·ÓάÁÈÔÓἠὄÓÔÌάἠÛÔ˘·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.ἠ
2.ἠ §έÁˆἠἐÁὼἠÙὰἠἔÚÁ·ἠÌÔ˘ἠÙῷἠ‚·ÛÈÏÂῖ.

Ã·ῖÚÂ,ἠ‚·ÛίÏÈÛÛ·ἠÙῶÓἠἀÁÁέÏˆÓ,ἠ‰έÛÔÈÓ·ἠÙÔῦἠÎόÛÌÔ˘·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
3.ἠ ἩἠÁÏῶÛÛάἠÌÔ˘ἠÎάÏ·ÌÔ˜ἠÁÚ·ÌÌ·Ùέˆ˜ἠὀÍ˘ÁÚάÊÔ˘.

Ã·ῖÚÂ,ἠÙῶÓἠÚÔÊËÙῶÓἠÙὸἠÎήÚ˘ÁÌ·,ἠ·ÙÚÈ·Ú¯ῶÓἠἡ Î·ÏÏÔÓὴἠÎ·ὶἠ‰όÍ··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
4.ἠ ὩÚ·ῖÔ˜ἠÎάÏÏÂÈἠ·ÚὰἠÙÔὺ˜ἠ˘ἱÔὺ˜ἠÙῶÓἠἀÓıÚÒˆÓ.

Ã·ῖÚÂ,ἠἁÁÓὴ άÓ·ÁÓÂἠ·ÚıέÓÂ,ἠıÂόÓ˘ÌÊÂἠÎ·ὶἠıÂÔ‰όÍ·ÛÙÂἠ‰έÛÔÈÓ··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
5.ἠ ἘÍÂ¯ύıË ἡἠ¯άÚÈ˜ἠἐÓἠ¯ÂίÏÂÛίἠÛÔ˘.

Ã·ῖÚÂ,ἠἄÛÈÏÂ,ἠἀÌόÏ˘ÓÙÂ,ἠἄÊıÔÚÂ,ἠ¶·Ó·Áί· ·ÚıέÓÂ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
6.ἠ ¢ÈὰἠÙÔῦÙÔἠÂὐÏόÁËÛέἠÛÂἠὁἠ£Âὸ˜ἠÂἰ˜ἠÙὸÓἠ·ἰῶÓ·.

Ã·ῖÚÂ,ἠἡἠÙῶÓἠἀËÏÈÛÌέÓˆÓἠἡ ἐÏὶ˜ἠÎ·ὶἠÙῶÓἠÔÏÂÌÔ˘ÌέÓˆÓἠ‚ÔήıÂÈ··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
7.ἠ ¶ÂÚί˙ˆÛ·ÈἠÙὴÓἠῥÔÌÊ·ῖάÓἠÛÔ˘ἠἐὶἠÙὸÓἠÌËÚόÓἠÛÔ˘,ἠ‰˘Ó·Ùέ.

Ã·ῖÚÂ,ἠÎÂ¯·ÚÈÙˆÌέÓË,ἠÌÂÙὰἠÛÔῦἠὁἠ∫ύÚÈÔ˜ἠÎ·ὶἠ‰ÈὰἠÛÔῦἠÌÂı÷ἠἡÌῶÓ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

∞Ã.ἠÃ∞§¢∞π∞∫∏,ἠ§όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ 299

12.LogonAgathon_PERIHXHMA.Pr.  09/12/2014  9:41 π.μ.  Page 299



8.ἠ ΔῇἠὡÚ·ÈόÙËÙίἠÛÔ˘ἠÎ·ὶἠÙῷἠÎάÏÏÂÈἠÛÔ˘.
Ã·ῖÚÂ,ἠÂὐÏÔÁËÌέÓËἠÛὺἠἐÓἠÁ˘Ó·ÈÍὶἠÎ·ὶἠÂὐÏÔÁËÌέÓÔ˜ἠὁἠÎ·Úὸ˜ἠÙῆ˜ἠÎÔÈÏί·˜ἠÛÔ˘·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

9.ἠ ἜÓÙÂÈÓÂἠÎ·ὶἠÎ·ÙÂ˘Ô‰ÔῦἠÎ·ὶἠ‚·ÛίÏÂ˘Â Î·ὶἠἐÓἠÙῇἠÌÔÓῇἠª·¯·ÈÚά‰Ô˜.
Ã·ῖÚÂ,ἠ·ÚıέÓÂἠ£ÂÔÙόÎÂ,ἠἐÓἠÁ˘Ó·ÈÍὶÓἠÂὐÏÔÁËÌέÓË·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

10.ἠ ἝÓÂÎÂÓἠἀÏËıÂί·˜ἠÎ·ὶἠÚ·όÙËÙÔ˜ἠÎ·ὶἠ‰ÈÎ·ÈÔÛύÓË˜.
Ã·ῖÚÂ,ἠª·Úί·,ἠÎ˘Úί·ἠάÓÙˆÓἠἡÌῶÓ,ἠὁἠ∫ύÚÈÔ˜ἠÌÂÙὰἠÛÔῦ,ἠÙῶÓἠ‰˘ÓάÌÂˆÓ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

11.ἠ ¢ÈὰἠÙÔῦÙÔἠἔ¯ÚÈÛέἠÛÂἠὁἠ£Âὸ˜ἠὁἠ£Âό˜ἠÛÔ˘.
Ã·ῖÚÂ,ἠıÚόÓÂἠ˘ÚίÌÔÚÊÂ,ἠÙῶÓἠÙÂÙÚ·ÌόÚÊˆÓἠὑÂÚÂÓ‰ÔÍÔÙέÚ··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

12.ἠ ἜÏ·ÈÔÓἠἀÁ·ÏÏÈάÛÂˆ˜ἠ·ÚὰἠÙÔὺ˜ἠÌÂÙό¯Ô˘˜ἠÛÔ˘.
Ã·ῖÚÂ,ἠª·Úί·,ἠÎ˘Úί·ἠάÓÙˆÓ ἡÌῶÓ ÙῶÓἠ‰ÔύÏˆÓἠÛÔ˘ἠÎ·ὶἠάÓÙˆÓἠÙῶÓἠÂὐÛÂ‚ῶÓἠ∫˘ÚίˆÓἠ ¯·ῖÚÂ,ἠÌήÙËÚἠÙῆ˜ἠ˙ˆῆ˜·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

13.ἠ ¶·ÚέÛÙËἠἡἠ‚·ÛίÏÈÛÛ·ἠἐÎἠ‰ÂÍÈῶÓἠÛÔ˘.
Ã·ῖÚÂ,ἠὑÂÚÂ˘ÏÔÁËÌέÓË,ἠὑÂÚ‰Â‰ÔÍ·ÛÌέÓË,ἠἐÓἠὄÚÂÈἠὑ„ËÏῷἠª·¯·ÈÚά‰Ô˜·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

14.ἠ ¶ÂÚÈ‚Â‚ÏËÌέÓË,ἠÂÔÈÎÈÏÌέÓË.
Ã·ῖÚÂ,ἠἄ¯Ú·ÓÙÂἠ£ÂÔÙόÎÂ,ἠὅÙÈἠ™ˆÙῆÚ· ἔÙÂÎÂ˜ἠÙὸÓἠ™ˆÙῆÚ·ἠÎ·ὶἠῥύÛÙËÓἠÙῶÓἠ„˘¯ῶÓἠἡÌῶÓ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

15.ἠ ἌÎÔ˘ÛÔÓ,ἠıύÁ·ÙÂÚ,ἠÎ·ὶἠἴ‰ÂἠÎ·ὶἠÎÏῖÓÔÓἠÙὸἠÔὖ˜ἠÛÔ˘.
Ã·ῖÚÂ,ἠ·Úά‰ÂÈÛÂἠἁÁÈÒÙ·ÙÂ ÏÔÁÈÎέ,ἠἁÁÈˆÙέÚ·ἠÙῶÓἠ¯ÂÚÔ˘‚ίÌ,ἠ¯·ῖÚÂ,ἠÓύÌÊËἠἀÓύÌÊÂ˘ÙÂ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

16.ἠ ∫·ὶἠἐÈÏάıÔ˘ἠÙÔῦἠÏ·ÔῦἠÛÔ˘ἠÎ·ὶἠÙÔῦἠÔἴÎÔ˘ἠÙÔῦἠ·ÙÚό˜ἠÛÔ˘.
Ã·ῖÚÂ,ἠἉÁί·ἠἁÁίˆÓἠÌÂί˙ˆÓ,ἠ¯·ῖÚÂ,ἠÓύÌÊËἠἀÓύÌÊÂ˘ÙÂ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

17.ἠ ΔὸἠÚόÛˆόÓἠÛÔ˘ἠÏÈÙ·ÓÂύÛÔ˘ÛÈÓἠÔἱἠÏÔύÛÈÔÈἠÙÔῦἠÏ·Ôῦ.
Ã·ῖÚÂ,ἠ¶·Ó·Áί·ἠ·ÚıέÓÂ,ἠÎ·ὶἠἐάÎÔ˘ÛÔÓἠÙῆ˜ἠÊˆÓῆ˜ἠÙÔῦἠἀ¯ÚÂίÔ˘ἠἱÎέÙÔ˘ἠÛÔ˘ ‰ÂήÛÂˆ˜ἠÙῶÓἠἱÎÂÙῶÓἠÛÔ˘ ÛÙÂÓ·ÁÌÔὺ˜ἠÙῆ˜ἠÎ·Ú‰ί·˜
ÚÔÛÊέÚÂÈÓἠÛÔÈἠἀÂÓάˆ˜ἠÂὐό‰ˆÛÔÓ,ἠ‰έÛÔÈÓ··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

18.ἠ ªÓËÛıήÛÔÌ·ÈἠÙÔῦἠὀÓόÌ·Ùό˜ἠÛÔ˘ἠἐÓἠάÛῃἠÁÂÓÂᾷἠÎ·ὶἠÁÂÓÂᾷ.
Ã·ῖÚÂ,ἠ¶·Ó·Áί·ἠ·ÚıέÓÂ, ıÂόÓ˘ÌÊÂ,ἠÙὴÓἠÔἰÎÙÚὰÓἠÏÂÈÙÔ˘ÚÁί·ÓἠÌÔ˘ ‰έËÛÈÓἠἡÌῶÓἠÚόÛ‰ÂÍ·È,ἠÎ·ὶἠ£ÂῷἠÙῷἠÂὐÛÏάÁ¯Óῳ Ùῷἠ˘ἱῷἠÛÔ˘
Î·ὶἠ£ÂῷἠÚÔÛάÁ·ÁÂ,ἠὅˆ˜ἠ¯·ίÚˆÓἠ‰ÔÍά˙ˆ,ἠ·ÓάÌˆÌÂ ἵÓ·ἠÛὲἠ‰ÔÍά˙ˆÌÂÓἠÂἰ˜ἠÙÔὺ˜ἠ·ἰῶÓ·˜·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

Στὸν ἴδιο αὐτόγραφο Ματθαίου τοῦ Βατοπαιδηνοῦ κώδικα+ Βατοπαιδίου 0665+ τῆς παρα,
πάνω σύνθεσης προτάσσεται 'ἀνθολογούμενη+ στὰ φφ- 002q,01/q+ ὑπὸ τὴν ἀκόλουθη ἀναγραφή9 Ἕτερος
πολυέλεος+ μελοποιηθεὶς μὲν παρὰ Χουρμουζίου διδασκάλου+ ἀποσταλεὶς δὲ τῷ Μακαριωτάτῳ ἁγίῳ Κύπρου
κυρίῳ Κυπριανῷ+ ὡρισμένως ἐν λέξεσιν ἀνηκούσαις μόνον τῇ κατὰ τὴν Κύπρον ἱερᾷ μονῇ τῆς Μαχαιράδος+
ὕστερον δὲ μετέβαλέν τις εἰς ἄλλας ἐλευθέρας+ Zἀνηκούσας\ ἵνα ἐν πάσῃ ἑορτῇ τῆς θεοτόκου ψάλλεται· ἦχος
λέγετος Βου §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ( περαιτέρω παρηλλαγμένη ἐκδοχή της+ ὀφειλόμενη στὸν ἐν λόγῳ
μουσικοδιδάσκαλο Ματθαῖο τὸν Βατοπαιδηνό Zὁ ἴδιος τὸ σημειώνει+ πλέον ἀπερίφραστα+ σὲ ἄλλη
ἀνθολόγηση τῆς ἴδιας ἐκδοχῆς αὐτῆς τῆς σύνθεσης+ στὴν κατὰ τὸ ἔτος 0710 ἐπώνυμα ὑπογεγραμμένη Ἁνθο,
λογία του+ τὴν ἀποκείμενη στὴ συλλογὴ τῆς βατοπαιδηνῆς σκήτης τοῦ ἁγίου Δημητρίου ὑπὸ τὸν ἀριθμὸ 36+
ὅπου ὁ ἐν λόγῳ πολυέλεος καταγράφεται στὰ φφ- 01/q,016q καὶ ἐπιγράφεται 'στὸ φ- 01/q( ὡς ἀκολούθως9
Ἕτερος πολυέλεος+ μελοποιηθεὶς μὲν παρὰ Χουρμουζίου διδασκάλου+ ἀποσταλεὶς δὲ τῷ Μακαριωτάτῳ ἁγίῳ
Κύπρου κυρίῳ Κυπριανῷ+ ὡρισμένως ἐν λέξεσιν ἀνηκούσαις μόνον τῇ κατὰ τὴν Κύπρον ἱερᾷ μονῇ τῆς Μα,
χαιράδος+ ἃς ἐγὼ ὕστερον μετέβαλον εἰς ἄλλας ἐλευθέρας+ ἀνηκούσας ἐν πάσῃ ἑορτῇ τῆς κεχαριτωμένης
θεοτόκου· ἦχος λέγετος Βου §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ\- Κατὰ τὴν ἐν λόγῳ ἐκδοχὴ Ματθαίου τοῦ Βατοπαι,
δηνοῦ τὸ ποιητικὸ κείμενο τῆς παραπάνω σύνθεσης ἀναδιαμορφώνεται Zὅπως μὲ κόκκινο χρῶμα+
ἀλλὰ καὶ διαγεγραμμένα στοιχεῖα+ σημειώνεται ἐφεξῆς\ ὡς ἀκολούθως 'μὲ τὴν ἐπισφραγιστική+
ἀκόμη+ προσθήκη καὶ ζεύγους καταληκτικῶν δοξαστικῶν μαθημάτων(9

1. §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.ἠἘÍËÚÂύÍ·ÙÔἠἡἠÎ·Ú‰ί·ἠÌÔ˘ἠÏόÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ.
Ã·ῖÚÂ,ἠ·ÓÙάÓ·ÛÛ·ἠ·ÓύÌÓËÙÂ,ἠÌήÙËÚἠÃÚÈÛÙÔῦἠÙÔῦἠ£ÂÔῦ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

·.ἠ ἩἠÂÚÈ‚Â‚ÏËÌέÓËἠÙὸÓἠἥÏÈÔÓἠὡ˜ἠἱÌάÙÈÔÓ,ἠ¯·ῖÚÂ,ἠἡἠÔἰÎÔῦÛ·ἠἐÓἠὄÚÂÈἠὑ„ËÏῷἠª·¯·ÈÚά‰Ô˜ ÊˆÙὸ˜ἠἀ‰ύÙÔ˘ἠÓÂÊέÏË,ἠἡἠ‚·ÛÙάÛ·Û·ἠÙὸÓ
‚·ÛÙά˙ÔÓÙ·ἠάÓÙ··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.ἠ

‚.ἠ ὙὸἠÙÔὺ˜ἠό‰·˜ἠἔ¯Ô˘Û·ἠÙὴÓἠÛÂÏήÓËÓ,ἠ¯·ῖÚÂ,ἠἐÍἠἧ˜ἠËÁά˙Ô˘ÛÈἠËÁ·ὶἠἰ·ÌάÙˆÓἠἀÂίÚˆÓἠᾶÛÈἠÙÔῖ˜ἠÔἰÎÔῦÛÈἠÙὴÓἠÓῆÛÔÓἠ∫ύÚÔÓ ἐÓ
ίÛÙÂÈ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.ἠ
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Á.ἠ Ἡἠ‰ίÛÙÔÌÔ˜ἠÌά¯·ÈÚ·,ἠ¯·ῖÚÂ,ἠª·¯·ÈÚά‰Ô˜,ἠἅ·ÓἠÎ·ÎὸÓἠἐÎÙέÌÓÔ˘Û·ἠÚόῤῥÈ˙ÔÓἠ·ÓÙ·¯όıÂÓἠÙῆ˜ἠÓήÛÔ˘·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.ἠ
‰.ἠ ἩἠÛÎέÔ˘Û·ἠὑὸἠÙὴÓἠ¯άÚÈÓ,ἠ¯·ῖÚÂ,ἠάÓÙ·˜ἠÙÔὺ˜ἠἐÓἠÙῇἠÓήÛῳ,ἠἐÍἠὄÚÔ˘˜ἠ‚ÚύÔ˘Û·ἠÏËıὺÓἠı·˘ÌάÙˆÓ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.ἠ
Â.ἠ ἩἠἐÓἠÙῇἠ̄ άÚÈÙίἠÛÔ˘ἠÛ˘Óέ¯Ô˘Û·,ἠ̄ ·ῖÚÂ,ἠάÓÙ·˜ἠÛÔὺ˜ἠ‰ÔύÏÔ˘˜,ἠÚÔÛÙÚέ¯ÔÓÙά˜ἠÛÔÈἠ·ÓÙ·¯όıÂÓἠÙῆ˜ἠÓήÛÔ˘ ÚÔıύÌˆ˜ἠÎ·ὶἠÙ˘Á¯άÓÔÓÙ·˜

ÙῶÓἠ·ἰÙËÌάÙˆÓ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.ἠ
³.ἠ ¶άÓ·ÁÓÂ,ἠ¯·ῖÚÂ,ἠÌὴἠ‰È·ÏÂίῃ˜ἠÛÎέÔ˘Û·,ἠÊÚÔ˘ÚÔῦÛ·ἠᾶÛ·́ÓἠÙὴÓἠÓῆÛÔÓ ÛÔ˘ἠÔίÌÓËÓ,ἠᾶÛ·ÓἠÎ·Îί·ÓἠÙέÌÓÔ˘Û··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.ἠ
˙.ἠ Ὤ,ἠ¶·Ó·Áί·ἠάÓ·ÁÓÂ,ἠ¯·ῖÚÂ,ἠÎ·ὶἠάÓÙ·˜ἠÂἰÛάÁ·ÁÂἠÂἰ˜ἠÙὴÓἠÙῶÓἠÔὐÚ·ÓῶÓἠ‚·ÛÈÏÂί·Ó,ἠÙÔὺ˜ἠÛÔὶἠόıῳἠÎ·ὶἠίÛÙÂÈἠÚÔÛÙÚέ¯ÔÓÙ·˜·

ἀÏÏËÏÔύÈ·.ἠ
Ë.ἠ ἈÁÁέÏˆÓἠὑÂÚÙέÚ·,ἠ¯·ῖÚÂ,ἠÎ·Ù·ÍÈÔῦÛ·ἠἡÌᾶ˜,ἠὅˆ˜ἠÛὺÓἠÙÔῖ˜ἠἀÁÁέÏÔÈ˜ἠÎ·ὶἠἐÓἠÔὐÚ·ÓÔῖ˜ἠὑÌÓῶÌÂÓἠÙὸἠ·ÓάÁÈÔÓἠὄÓÔÌάἠÛÔ˘·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.ἠ
2.ἠ §έÁˆἠἐÁὼἠÙὰἠἔÚÁ·ἠÌÔ˘ἠÙῷἠ‚·ÛÈÏÂῖ.

Ã·ῖÚÂ,ἠ‚·ÛίÏÈÛÛ·ἠÙῶÓἠἀÁÁέÏˆÓ,ἠ‰έÛÔÈÓ·ἠÙÔῦἠÎόÛÌÔ˘·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
3.ἠ ἩἠÁÏῶÛÛάἠÌÔ˘ἠÎάÏ·ÌÔ˜ἠÁÚ·ÌÌ·Ùέˆ˜ἠὀÍ˘ÁÚάÊÔ˘.

Ã·ῖÚÂ,ἠÙῶÓἠÚÔÊËÙῶÓἠÙὸἠÎήÚ˘ÁÌ·,ἠ·ÙÚÈ·Ú¯ῶÓἠἡ Î·ÏÏÔÓὴἠÎ·ὶἠ‰όÍ··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
4.ἠ ὩÚ·ῖÔ˜ἠÎάÏÏÂÈἠ·ÚὰἠÙÔὺ˜ἠ˘ἱÔὺ˜ἠÙῶÓἠἀÓıÚÒˆÓ.

Ã·ῖÚÂ,ἠάÓ·ÁÓÂ ·ÚıέÓÂ,ἠıÂόÓ˘ÌÊÂἠÎ·ὶἠıÂÔ‰όÍ·ÛÙÂ ‰έÛÔÈÓ··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
5.ἠ ἘÍÂ¯ύıËἠἡ ¯άÚÈ˜ἠἐÓἠ¯ÂίÏÂÛίἠÛÔ˘.

Ã·ῖÚÂ,ἠἄÛÈÏÂ,ἠἀÌόÏ˘ÓÙÂ,ἠἄÊıÔÚÂ,ἠ¶·Ó·Áί· ·ÚıέÓÂ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
6.ἠ ¢ÈὰἠÙÔῦÙÔἠÂὐÏόÁËÛέἠÛÂἠὁἠ£Âὸ˜ἠÂἰ˜ἠÙὸÓἠ·ἰῶÓ·.

Ã·ῖÚÂ,ἠἡἠÙῶÓἠἀËÏÈÛÌέÓˆÓἠἐÏὶ˜ἠÎ·ὶἠÙῶÓἠÔÏÂÌÔ˘ÌέÓˆÓἠ‚ÔήıÂÈ··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
7.ἠ ¶ÂÚί˙ˆÛ·ÈἠÙὴÓἠῥÔÌÊ·ῖάÓἠÛÔ˘ἠἐὶἠÙὸÓἠÌËÚόÓἠÛÔ˘,ἠ‰˘Ó·Ùέ.

Ã·ῖÚÂ,ἠÎÂ¯·ÚÈÙˆÌέÓË,ἠÌÂÙὰἠÛÔῦἠὁἠ∫ύÚÈÔ˜ἠÎ·ὶἠ‰ÈὰἠÛÔῦἠÌÂı÷ἠἡÌῶÓ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
8.ἠ ΔῇἠὡÚ·ÈόÙËÙίἠÛÔ˘ἠÎ·ὶἠÙῷἠÎάÏÏÂÈἠÛÔ˘.

Ã·ῖÚÂ,ἠÂὐÏÔÁËÌέÓËἠÛὺἠἐÓἠÁ˘Ó·ÈÍὶἠÎ·ὶἠÂὐÏÔÁËÌέÓÔ˜ἠὁἠÎ·Úὸ˜ἠÙῆ˜ἠÎÔÈÏί·˜ἠÛÔ˘·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
9.ἠ ἜÓÙÂÈÓÂἠÎ·ὶἠÎ·ÙÂ˘Ô‰ÔῦἠÎ·ὶἠ‚·ÛίÏÂ˘Â Î·ὶἠἐÓἠÙῇἠÌÔÓῇἠª·¯·ÈÚά‰Ô˜ ÌÂÙὰἠÙÔῦἠ˘ἱÔῦἠÎ·ὶἠ£ÂÔῦἠÛÔ˘.

Ã·ῖÚÂ,ἠ·ÚıέÓÂἠ£ÂÔÙόÎÂ,ἠἐÓἠÁ˘Ó·ÈÍὶÓἠÂὐÏÔÁËÌέÓË·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
10.ἠ ἝÓÂÎÂÓἠἀÏËıÂί·˜ἠÎ·ὶἠÚ·όÙËÙÔ˜ἠÎ·ὶἠ‰ÈÎ·ÈÔÛύÓË˜.

Ã·ῖÚÂ,ἠª·Úί·,ἠÎ˘Úί·ἠάÓÙˆÓἠἡÌῶÓ,ἠὁἠ∫ύÚÈÔ˜ἠÌÂÙὰἠÛÔῦ,ἠÙῶÓἠ‰˘ÓάÌÂˆÓ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
11.ἠ ¢ÈὰἠÙÔῦÙÔἠἔ¯ÚÈÛέἠÛÂἠὁἠ£Âὸ˜ἠὁἠ£Âό˜ἠÛÔ˘.

Ã·ῖÚÂ,ἠıÚόÓÂἠ˘ÚίÌÔÚÊÂ,ἠÙῶÓἠÙÂÙÚ·ÌόÚÊˆÓἠὑÂÚÂÓ‰ÔÍÔÙέÚ··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
12.ἠ ἜÏ·ÈÔÓἠἀÁ·ÏÏÈάÛÂˆ˜ἠ·ÚὰἠÙÔὺ˜ἠÌÂÙό¯Ô˘˜ἠÛÔ˘.

Ã·ῖÚÂ,ἠª·Úί·,ἠÎ˘Úί·ἠἡÌῶÓ ÙῶÓἠ‰ÔύÏˆÓἠÛÔ˘ἠÎ·ὶἠάÓÙˆÓἠÙῶÓἠÂὐÛÂ‚ῶÓ ∫˘ÚίˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓῶÓ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
13.ἠ ¶·ÚέÛÙËἠἡἠ‚·ÛίÏÈÛÛ·ἠἐÎἠ‰ÂÍÈῶÓἠÛÔ˘.

Ã·ῖÚÂ,ἠὑÂÚÂ˘ÏÔÁËÌέÓË,ἠὑÂÚ‰Â‰ÔÍ·ÛÌέÓË,ἠἐÓἠὄÚÂÈἠὑ„ËÏῷἠª·¯·ÈÚά‰Ô˜ ÙῶÓἠ¯ÂÚÔ˘‚ὶÌἠὑÂÚÙέÚ·,ἠÙῶÓἠÛÂÚ·ÊὶÌἠἐÓ‰ÔÍÔÙέÚ··ἠἀÏÏË-
ÏÔύÈ·.

14.ἠ ¶ÂÚÈ‚Â‚ÏËÌέÓË,ἠÂÔÈÎÈÏÌέÓË.
Ã·ῖÚÂ,ἠἄ¯Ú·ÓÙÂἠ£ÂÔÙόÎÂ,ἠὅÙÈἠἔÙÂÎÂ˜ἠÙὸÓἠ™ˆÙῆÚ·ἠÎ·ὶἠῥύÛÙËÓ ÙῶÓἠ„˘¯ῶÓἠἡÌῶÓ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

15.ἠ ἌÎÔ˘ÛÔÓ,ἠıύÁ·ÙÂÚ,ἠÎ·ὶἠἴ‰ÂἠÎ·ὶἠÎÏῖÓÔÓἠÙὸἠÔὖ˜ἠÛÔ˘.
Ã·ῖÚÂ,ἠ·Úά‰ÂÈÛÂἠÏÔÁÈÎέ,ἠἁÁÈˆÙέÚ·ἠÙῶÓἠ¯ÂÚÔ˘‚ίÌ, ¯·ῖÚÂ,ἠÓύÌÊËἠἀÓύÌÊÂ˘ÙÂ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

16.ἠ ∫·ὶἠἐÈÏάıÔ˘ἠÙÔῦἠÏ·ÔῦἠÛÔ˘ἠÎ·ὶἠÙÔῦἠÔἴÎÔ˘ἠÙÔῦἠ·ÙÚό˜ἠÛÔ˘.
Ã·ῖÚÂ,ἠἉÁί·ἠἁÁίˆÓἠÌÂί˙ˆÓ,ἠ¯·ῖÚÂ,ἠÓύÌÊËἠἀÓύÌÊÂ˘ÙÂ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

17.ἠ ΔὸἠÚόÛˆόÓἠÛÔ˘ἠÏÈÙ·ÓÂύÛÔ˘ÛÈÓἠÔἱἠÏÔύÛÈÔÈἠÙÔῦἠÏ·Ôῦ.
Ã·ῖÚÂ, ¶·Ó·Áί·ἠ·ÚıέÓÂ,ἠÎ·ὶἠἐάÎÔ˘ÛÔÓἠÙῆ˜ἠ‰ÂήÛÂˆ˜ἠÙῶÓἠἱÎÂÙῶÓἠÛÔ˘·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

18.ἠ ªÓËÛıήÛÔÌ·ÈἠÙÔῦἠὀÓόÌ·Ùό˜ἠÛÔ˘ἠἐÓἠάÛῃἠÁÂÓÂᾷἠÎ·ὶἠÁÂÓÂᾷ.
Ã·ῖÚÂ, ıÂόÓ˘ÌÊÂ Î·ὶἠıÂÔ‰όÍ·ÛÙÂἠª·ÚÈάÌ,ἠÙὴÓἠÔἰÎÙÚὰÓἠ‰έËÛÈÓἠἡÌῶÓ ÚόÛ‰ÂÍ·È,ἠÎ·ὶἠÙῷἠ˘ἱῷἠÛÔ˘ἠÎ·ὶἠ£Âῷ ÚÔÛάÁ·ÁÂ,ἠἵÓ·ἠÛὲἠ‰Ô-
Íά˙ˆÌÂÓἠÂἰ˜ἠÙÔὺ˜ἠ·ἰῶÓ·˜·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

• ¢όÍ·ἠ·ÙÚὶἠÎ·ὶἠ˘ἱῷἠÎ·ὶἠἁÁίῳἠÓÂύÌ·ÙÈ.ἠ—ÏέÁÂ—
¢όÍ·ἠÛÔÈ,ἠὁἠἐÓἠΔÚÈά‰ÈἠὑÌÓÔύÌÂÓÔ˜ἠÎ·ὶἠÚÔÛÎ˘ÓÔύÌÂÓÔ˜ἠ£Âὸ˜ἠἡÌῶÓ,ἠΔÚÈὰ˜ἠἁÁί·,ἠ‰όÍ·ἠÛÔÈ
—ÙÈÙÈÙÈ…ÂÚÈÚÂÌ 'βραχὺ κράτημα(–
ΔÚÈὰ˜ἠἁÁί·,ἠ‰όÍ·ἠÛÔÈ.

• ∫·ὶἠÓῦÓἠÎ·ὶἠἀÂὶἠÎ·ὶἠÂἰ˜ἠÙÔὺ˜ἠ·ἰῶÓ·˜ἠÙῶÓἠ·ἰώÓˆÓ·ἠἀÌήÓ.ἠ—ÏέÁÂ—
Δὰ˜ἠ‰ÂήÛÂÈ˜ἠÙῶÓἠ‰ύÏˆÓἠÛÔ˘ἠÚόÛ‰ÂÍ·È,ἠ‰έÛÔÈÓ·,ἠÎ·ὶἠÏύÙÚˆÛ·ÈἠἡÌᾶ˜ἠἀὸἠάÛË˜ἠἀÓάÁÎË˜ἠÎ·ὶἠıÏί„Âˆ˜
—ÙÔÙÔÙÔ…ÂÚÈÚÂÌἠ'βραχὺ κράτημα(–
ἀὸἠάÛË˜ἠἀÓάÁÎË˜ἠÎ·ὶἠıÏί„Âˆ˜.
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Τὰ τῆς συνθετικῆς ἀνάλυσης καὶ τοῦ μουσικολογικοῦ σχολιασμοῦ σύνδυο τῶν παραπάνω
παραλλαγῶν τῆς ἀρχικῆς μελοποίησης τοῦ Χουρμουζίου θὰ μὲ ἀπασχολήσουν περαιτέρω
ἀλλοῦ· πάντως+ ἡ –ἀφορῶσα τουλάχιστον στοὺς συνήθεις 07 στίχους τῆς σύνθεσης– μελω,
δία παραμένει κατὰ βάση 'καὶ μὲ ἐπουσιώδεις ἐνιαχοῦ μελικὲς παραλλαγές( ἡ ὑπὸ τοῦ
Χουρμουζίου ἐξαρχῆς δεδομένη+ παρὰ τὴν ἐξηγητικὰ πλήρη σχεδὸν σημειογραφικὴ ἐπανα,
διατύπωσή της στοὺς ἐπισημανθέντες κώδικες τοῦ Ματθαίου· τὰ προστιθέμενα νέα τμή,
ματα τῆς σύνθεσης 'πλήρεις στίχοι ἢ καὶ ἐπιμέρους ποιητικὲς φράσεις( ἀποτελοῦν αὐτο,
νόητα 'γιὰ ἀμφότερους τοὺς ἐμπλεκόμενους μελοποιούς+ Χουρμούζιο καὶ Ματθαῖο( καινο,
φανεῖς σὲ κάθε περίπτωση μελικὲς δημιουργίες-

❖ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ+ Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου+ ἦχος δ΄-
Βλ- στοὺς κώδικες Διονυσίου 7/5+ σσ- 441,447- Διονυσίου 718 'Συλλογὴ ἐντύπων 6 Z0/.α\(+
φφ- 11q,20q9 Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου· ἦχος δ΄ Δι §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ- 
Ἡ σύνθεση –ἀποτελούμενη ἀπὸ 07 στίχους καὶ δύο καταληκτικὰ δοξαστικὰ μαθήματα
'¢όÍ··ἠἩἠÌÔÓὰ˜ἠÙῇἠÊύÛÂÈἠ…ἠ∫·ὶἠÓῦÓ·ἠἘÈ‚ÔÒÌÂı·ἠάÓÙÂ˜(– δημοσιεύθηκε στὸ Ταμεῖον
Ἁνθολογίας Z…\ Κωνσταντίνου πρωτοψάλτου Z…\+ τόμος πρῶτος+ ἐν Κωνσταντινουπόλει
0734+ σσ- 042,054-

❖ ΛόÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ+ Ἰωάσαφ Διονυσιάτου+ ἦχοι β΄ καὶ πλ- β΄-
Ἡ πρώτη σύνθεση παραδίδεται στοὺς κώδικες Διονυσίου 718 'Συλλογὴ Zἐντύπων 6 Z0/.α\(+
φφ- 7u,11q- Διονυσίου 720 'Συλλογὴ ἐντύπων 8 Z21.α\(+ φφ- 44u,6/q+ ὑπὸ τὴν ἑξῆς ἀναγραφή9
Ἰωάσαφ Διονυσιάτου· ἦχος β΄ Δι §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ- Ἡ δεύτερη στοὺς ἴδιους ἐπίσης κώδικες
Διονυσίου 718 'Συλλογὴ ἐντύπων 6 Z0/.α\(+ φφ- 28u,46q- Διονυσίου 720 'Συλλογὴ ἐντύπων
8 Z21.α\(+ φφ- 6/q,80q+ ὑπὸ ἀνάλογη ἀναγραφή9 Ἰωάσαφ Διονυσιάτου· ἦχος πλ- β΄ Πα §όÁÔÓ
ἀÁ·ıόÓ- 

❖ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ+ Νικολάου Δοχειαρίτου+ ἦχος α΄-
Βλ- στὸν κώδικα Δοχειαρίου 3/3+ φφ- 005q,023u9 Ἁρχὴ καὶ τῶν ἐκλογῶν+ παρὰ διαφόρων
ποιητῶν+ τὸ παρὸν Νικολάου ἱερομονάχου· ἦχος α΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ· ἢ στὸν κώδικα Δοχει,
αρίου,Τυπικαρίου 012 'αὐτόγραφη καταγραφή+ περὶ τὸ 073/(+ σσ- 318,34/9 Ἐκλογή+ ψαλ,
λομένη εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς Θεοτόκου+ τοῦ αὐτοῦ Zrb- Νικολάου Δοχειαρίτου\· ἦχος α΄ §όÁÔÓ
ἀÁ·ıόÓ-
Πλήρης ἡ σύνθεση+ ἀπὸ 07 στίχους καὶ δύο καταληκτικὰ δοξαστικὰ μαθήματα '¢όÍ··ἠ¢ό-
Í· ÛÔÈ,ἠὁ ἐÓ ΔÚÈά‰È ὑÌÓÔύÌÂÓÔ˜...ἠ∫·ὶἠÓῦÓ·ἠΔὰ˜ἠ‰ÂήÛÂÈ˜ἠÙῶÓἠ‰ÔύÏˆÓἠÛÔ˘ἠÚόÛ‰ÂÍ·È,ἠ‰έ-
ÛÔÈÓ·...(+ δημοσιεύθηκε στὸ Μουσικὸν παράρτημα τῆς μουσικῆς ἐφημερίδος Φόρμιγξ Z---\+
περ- Β΄+ ἔτος Ϛ΄+ ἐν Ἁθήναις 080/+ σσ- 88,006 Zκαὶ ἀναδημοσιεύθηκε ἀργότερα στὸ Ἁνδρέου μοναχοῦ
Ἁγιορείτου 'ἐπιμέλεια(+ Ταμεῖον Ἁνθολογίας Z---\+ τόμος Β΄ Z---\+ τεῦχος Β΄ Z---\+ ὅ-π-+ σσ- 45,63\+ ὑπὸ τὴν
ἔνδειξη9 «Πολυέλεος παρ’ ἀνωνύμου+ ψαλλόμενος εἰς θεομητορικὰς ἑορτάς+ εὑρεθεὶς ἐν τοῖς
χειρογράφοις τοῦ Μεγάλου Σπηλαίου+ δημοσιεύεται δὲ παρὰ τοῦ ἱερολογιωτάτου Νικοδήμου
Ἰωαννίδου+ ἱεροδιακόνου καὶ μουσικοῦ· ἦχος α΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ»-  
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❖ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ+ Κοσμᾶ Δοχειαρίτου+ ἦχος δ΄-
Βλ- στοὺς κώδικες Δοχειαρίου 3/4+ φφ- 025q,045q- Δοχειαρίου 0352+ φφ- 210q,211q9 Πολυέ,
λεος+ ψαλλόμενος εἰς τὰς ἑορτὰς τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου+ μελοποιηθεὶς παρὰ Κοσμᾶ μο,
ναχοῦ Ἁγιορείτου· ἦχος δ΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ- 

❖ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ+ Καλλινίκου ἱερέως+ ἦχος πλ- α΄-
Παραδίδεται στὸν κώδικα Παντελεήμονος 817 'τοῦ ἔτους 0716(+ φφ- 5q,04q+ ὑπὸ τὴν ἑξῆς
ἀναγραφή9 Ἐκλογή+ ψαλλομένη εἰς θεομητορικὰς Zrb- ἑορτάς\+ ZΚαλλινίκου ἱερέως\· ἦχος
πλ- α΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ- 

❖ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ+ Θεοδώρου Φωκαέως+ ἦχοι πλ- δ΄ καὶ βαρύς-
Ἡ πρώτη σύνθεση σύγκειται ἀπὸ 07 στίχους καὶ ἕνα καταληκτικὸ θεοτοκίο μάθημα '¢έ-
ÛÔÈÓ·ἠÚόÛ‰ÂÍ·È...(+ τοῦ ὁποίου προτάσσονται οἱ δύο στίχοι τῆς μικρῆς δοξολογίας· παρα,
μένει ὣς σήμερα πολὺ προσφιλὴς στὸν ἱεροψαλτικὸ κόσμο+ ψαλλόμενη πολλάκις- Χαρα,
κτηριστικὲς ἀνθολογήσεις της στὰ χειρόγραφα βλ- στοὺς κώδικες Παύλου 35+ σσ- 162,
186 Z9 Θεοδώρου Φωκαέως· ἦχος πλ- δ΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ\ καὶ Παντελεήμονος 826+ σσ- 7/,84 Z9 Ἕτε,
ρον+ Θεοδώρου Φωκαέως· ἦχος πλ- δ΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ\- Γνώρισε πολυάριθμες ἐκδόσεις+ προσαρμό,
στηκε δὲ καὶ στὴ ρουμανικὴ γλῶσσα Zβλ- ἐνδεικτικὰ Παύλου 3/8+ σσ- 078,102 καὶ Παύλου 322+ φφ-
067u,073u9 Πολυέλεος+ Θεοδώρου Φωκαέως+ προσαρμογὴ Νεκταρίου· ἦχος πλ- δ΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ\-
Ἡ δεύτερη σύνθεση ἀπαρτίζεται ὁμοίως ἀπὸ 07 στίχους καὶ ἕνα καταληκτικὸ θεοτοκίο μά,
θημα 'Δὰ˜ἠ‰ÂήÛÂÈ˜ἠÙῶÓἠ‰ÔύÏˆÓἠÛÔ˘---( ὑπὸ τοὺς στίχους τῆς μικρῆς δοξολογίας Zβλ- ἐνδει,
κτικὰ στὸν κώδικα Διονυσίου 718 'Συλλογὴ ἐντύπων 6 Z0/.α\(+ φφ- 46q,57q9 ΘZεοδώρου\ πZα\πZᾶ\ ZΠαρά,
σχου\ ΦZωκαέως\· ἦχος βαρὺς τετράφωνος Λόγον ἀγαθόν\- Δημοσιεύθηκε πλήρης στὸ Ταμεῖον
Ἁνθολογίας Z…\ Θεοδώρου Φωκαέως Z…\+ τόμος δεύτερος+ ἐν Κωνσταντινουπόλει 0758+
σσ- 037,056+ ἐνῶ προσαρμόστηκε κι αὐτὴ στὴ ρουμανικὴ γλῶσσα Zβλ- ἐνδεικτικὰ Παύλου 322
'χργφ- Ὀνουφρίου ἱεροδιακόνου κατὰ τὸ 08/2(+ φφ- 073u,081q9 Ἄλλος+ Θεοδώρου Φωκαέως+ προσαρμογὴ Νε,
κταρίου· ἦχος βαρὺς §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ\- 

❖ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ+ Γεωργίου Ρυσίου+ ἦχος δ΄-
Σύνθεση ἀπὸ 07 στίχους καὶ δύο καταληκτικὰ δοξαστικὰ μαθήματα '¢όÍ··ἠ¶·ÙέÚ·ἠ‰Ô-
ÍάÛˆÌÂÓ,ἠ˘ἱὸÓἠὑÂÚ˘„ÒÛˆÌÂÓ... ∫·ὶἠÓῦÓ·ἠ¶ÚόÛ‰ÂÍ·È,ἠ‰έÛÔÈÓ·,ἠÙὰ˜ἠ‰ÂήÛÂÈ˜ἠÙῶÓἠ‰ÔύÏˆÓ
ÛÔ˘(· βλ- ἐνδεικτικὰ στὸν κώδικα Κουτλουμουσίου 631 'χργφ- ε΄(+ φφ- 41q,47q Z9 Πολυέλεος+
Γεωργίου παπᾶ Ρυσίου· ἦχος δ΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ\- 
Πλήρης δημοσιεύθηκε –μεταξὺ ἄλλων– καὶ στὴν Πανδέκτη Z…\+ ὅ-π-+ σσ- 227,243+ ὅπου
σύμφωνα μὲ σχετικὴ σημείωση παρατίθεται «ἐπιδιορθωμένη παρὰ τοῖς ἐκδότοις 'rhb(»-
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1
Εἰδικότερα θὰ μὲ ἀπασχολήσει ἐδῶ μόνον μιὰ ὁμοειδὴς σύνθεση+ ἀποδιδόμενη στὸν Πέτρο

Βυζάντιο1- Ἡ ἐν λόγῳ σύνθεση εἶχε καὶ παλαιότερα ἐντοπισθεῖ+ σὲ δύο αὐτόγραφους Δη,
μητρίου τοῦ Λώτου κώδικες2· στὸν Σινᾶ 0330 'Ἁνθολογία τοῦ ἔτους 07/1(+ φφ- 88u,0/1u

Z9 Κὺρ Πέτρου Βυζαντίου· ἦχος πλ- α΄ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ '< ΕΙΚΟΝΑ 0(\ καὶ στὸν Μερλιὲ 6 ZΕΒΕ 2358\
'Ἁνθολογία τοῦ ἔτους 07/4(+ φφ- 71q,74u Z9 Κὺρ Πέτρου τοῦ Βυζαντίου· ἦχος πλ- α΄ Λόγον ἀγαθόν
'< ΕΙΚΟΝΑ 1(\- Πρόσφατα ἐντοπίστηκε καὶ στὸν ὑπ’ ἀριθμὸν 5 κώδικα τῆς μονῆς ἁγίας
Τριάδος Τζαγκαρόλων Κρήτης 'Ἁνθολογία τοῦ ἔτους 0710+ χφ- Συμεὼν ἱερομονάχου τοῦ
Κρητός(+ φφ- 43q,46q+ ὅπου ὅμως ἀνθολογεῖται ὑπὸ τὴν ἑξῆς ἀναγραφή9 Ἐκλογή+ ποιηθεῖσα
παρὰ κὺρ Πέτρου λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου· ἦχος πλ- α΄ §όÁÔÓ ἀÁ·ıόÓ '< ΕΙΚΟΝΑ
2 Zἡ ἐπισήμανση ἀπὸ τὸν ὁμότεχνο φίλο Ἐμμανουὴλ Σουργιαδάκη+ στὴν προμνημονευθεῖσα διδακτορικὴ δια,
τριβή του Ἡ ψαλτικὴ τέχνη στὴν Κωνσταντινούπολη κατὰ τὸν 07ο αἰῶνα+ σ- 20/ 'ὅπου ἡ σύνθεση ἀποδίδεται
στὸν Πέτρο Πελοποννήσιο(\(-

Ἁπὸ τὴν τελευταία περίπτωση 'ποὺ φέρει ἐκ νέου στὸ προσκήνιο τὴν ἤδη παραπάνω ἀμφι,
σβητηθεῖσα συμβολὴ Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου στὴ μελοποίηση κάποιου δείγματος τῆς
παρούσας ἐκλογῆς( τίθεται εὐθὺς ζήτημα πατρότητας τῆς σύνθεσης+ ζήτημα ποὺ μᾶλλον
πρέπει νὰ θεωρηθεῖ ἐπουσιῶδες καὶ ψευδεπίγραφο9 ἡ συγκεκριμένη σύνθεση καταγράφεται
σὲ σύντρεις τοὺς κώδικες 'ὅπως τεκμαίρεται ἀπὸ τὰ παρατιθέμενα στὸ τέλος τοῦ παρόντος
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1- Παρακάμπτω ἐδῶ κάθε βιοεργογραφικὴ ἀναφορὰ
στὸν Πέτρο Βυζάντιο 'ἐνόψει μελλοντικῆς εἰδικότερης
ἐνασχόλησής μου μὲ τὸ θέμα( παραπέμποντας πρὸς τὸ
παρὸν στὴν ἀκόλουθη σχετικὴ βιβλιογραφία9 Κ- Ἁ-
Ψάχου+ «Πέτρος ὁ Βυζάντιος πρωτοψάλτης τῆς
Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ τὰ σῳζόμενα
ἰδιόχειρα αὐτοῦ χειρόγραφα»+ Φόρμιγξ+ περ- Β΄+ ἔτος Ϛ΄
'Η΄(+ ἀριθμὸς 02,03+ ἐν Ἁθήναις 04,20 Ἰανουαρίου
0800+ σσ- 1,3- Μανόλη Κ- Χατζηγιακουμῆ+ Μουσικὰ
χειρόγραφα Τουρκοκρατίας '0342,0721(+ τόμος πρῶ ,
τος+ Ἁθήνα 0864+ σσ- 253,256 'ὅπου περαιτέρω ἐπι,
σημάνσεις γιὰ τὰ αὐτόγραφα τοῦ Πέτρου+ ἀλλὰ καὶ
πίνακας τῶν συνθέσεών του(- Τοῦ ἴδιου+ Χειρόγραφα
ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς 0342,071/- Συμβολὴ στὴν
ἔρευνα τοῦ νέου ἑλληνισμοῦ+ Ἁθήνα 087/+ σσ- 36,38+
85,86 'ὑποσημ- 150,157( καὶ 065,066 'ὅπου πε,
ριγράφεται ὁ αὐτόγραφός του κώδικας Γριτσάνη 02(·
συνοπτικὴ ἐπίσης ἀπαρίθμηση τοῦ κωδικογραφικοῦ
ἔργου τοῦ Βυζαντίου Πέτρου βλ- καὶ στὸ Λίνου Πολίτη
καὶ Μαρίας Πολίτη+ «Βιβλιογράφοι 06ου,07ου αἰώνα-
Συνοπτικὴ καταγραφή»+ Δελτίο τοῦ Ἱστορικοῦ καὶ
Παλαιογραφικοῦ Ἁρχείου 5 '0877,0881(+ Ἁθήνα
0883+ σσ- 5/6,5/7- Τὰ περὶ τῆς ἱεροψαλτικῆς ἀνέλιξης
τοῦ Πέτρου βλ- στὸ Χρ- Γ- Πατρινέλη+ «Συμβολαὶ εἰς
τὴν ἱστορίαν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου- Α΄- Πρω,
τοψάλται+ λαμπαδάριοι καὶ δομέστικοι τῆς Μεγάλης
Ἐκκλησίας '0342,0710(»+ Μνημοσύνη 1 '0858(+ σσ-
7/+ 75,76 καὶ 78,8/ Z< Bgqhrsnr O`sqhmdkhr+ “Oqnsno,

r`ks`d+ K`lo`c`qhh+ `mc Cnldrshjnh ne sgd Fqd`s Bgtqbg
ctqhmf sgd onrs,Axy`mshmd Odqhnc '0342,0710(”+ Rstc,
hdr hm D`rsdqm Bg`ms 2 '0862(+ oo- 045+ 052,053 `mc
055\- Γενικὰ γιὰ τὸν Πέτρο πρβλ- καὶ Γρ- Θ- Στάθη+
«Ἡ σύγχυση τῶν τριῶν Πέτρων 'δηλ- Μπερεκέτη+ Πε,
λοποννησίου καὶ Βυζαντίου(»+ Βυζαντινὰ 2 '0860(+ σσ-
105,140- Γ- Μ- Πολιτάρχη+ Ὑμνογράφοι καὶ μελῳδοί
Z---\+ ZἉθῆναι 087/\+ σσ- 65,71- Μιλτιάδου Ἐμμ-
Παππᾶ+ «Πέτρος ὁ Βυζάντιος '† 07/7(»+ Ὁ Πανσέλη,
νος- Περιοδικὴ ἔκδοση γιὰ τὴν τέχνη+ τὴν ἱστορία καὶ
τὸν πολιτισμὸ στὴν Πιερία+ τεῦχος 5,6+ 'Κατερίνη+
Ἁπρίλιος 1//0(+ σσ- 7/,75- Γιάννη Πλεμμένου+ Τὸ
μουσικὸ πορτρέτο τοῦ νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ+
'Ἁθήνα 1//2(+ σσ- 022,053- Κωνσταντίνου Χαρ- Κα,
ραγκούνη+ Ἡ παράδοση καὶ ἐξήγηση τοῦ μέλους τῶν
Χερουβικῶν τῆς βυζαντινῆς καὶ μεταβυζαντινῆς με,
λοποιίας+ Ἁθῆναι 1//2+ σσ- 418,422- Mhm`,L`qh`
V`mdj+ M`bgaxy`mshmhrbgdq Khstqfhrbgdq Fdr`mf hl
V`mcdk- Rstchdm yt cdm Ltrhjg`mcrbgqhesdm cdr Rto,
okdldmstl Fq`dbtl cdq Örsdqqdhbghrbgdm M`shnm`kaha,
khnsgdj+ Vhdm 1//6+ o- 83- Ἐμμανουὴλ Σουργιαδάκη+
Ἡ ψαλτικὴ τέχνη στὴν Κωνσταντινούπολη κατὰ τὸν
07ο αἰῶνα+ Ἡράκλειο Κρήτης 1/02 Zἀνέκδοτη διδα,
κτορικὴ διατριβή 'μὲ τὴν εὐγενῆ παραχώρηση τοῦ
συγγραφέα(\+ σσ- 214,225-

2- Βλ- Ἁχιλλέως Γ- Χαλδαιάκη+ Ὁ πολυέλεος στὴν
βυζαντινὴ καὶ μεταβυζαντινὴ μελοποιία+ ὅ-π-+ σσ- 223,
224+ ὅπου καὶ πρωτογενὴς σχολιασμὸς τῆς σύνθεσης- 
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κειμένου σχετικὰ φωτογραφικὰ δείγματα( κατὰ τρόπο ἀξιοθαύμαστα πανομοιότυπο+ πα,
ραδίδεται δὲ –ἤδη μιὰ εἰκοσαετία σχεδὸν πρὸ τῆς ἐν λόγῳ ὀψιμότερης καταγραφῆς της 'ἀπὸ
τόν+ ἄγνωστο ἀπὸ ἀλλοῦ+ Κρῆτα ἱερομόναχο κωδικογράφο Συμεών3(– μέσῳ τοῦ ἔγκυρου
μουσικοῦ καλάμου τοῦ πρωτοψάλτου Σμύρνης Δημητρίου Λώτου4+ ὁ ὁποῖος καὶ τὴν διευρύνει
συνθετικά· οἱ χρονολογίες καταγραφῆς τῆς ἴδιας σύνθεσης ἀπὸ τὸν τελευταῖο 'ποὺ ἐγχρο,
νίζουν ἔμμεσα τὴ μελοποίησή της περὶ τὰ τέλη τοῦ 07ου αἰώνα+ ἀλλὰ καὶ περὶ τὰ τέλη ἐπίσης
τῆς βιοτῆς τοῦ μελουργοῦ Πέτρου τοῦ Βυζαντίου(+ συνδυαζόμενες μὲ ἐπιπλέον ἐσωτερικὰ
στοιχεῖα+ ὅπως αὐτὰ προκύπτουν ἀπὸ τὴ σχολιαζόμενη στὴ συνέχεια ἰδιαίτερη δομή της+
ἀποτελοῦν ἐπιπρόσθετες ἐνδείξεις+ ἐνισχυτικὲς τῆς ἀπερίφραστα στὰ χειρόγραφα τοῦ Λώτου
δηλούμενης ταυτότητας τοῦ μελοποιοῦ της-  

Κατὰ τὴν καταγεγραμμένη στοὺς παραπάνω κώδικες μορφή της ἡ ἐξεταζόμενη σύνθεση
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3- Ἁσφαλῶς αὐτοπροσδιορίζεται ὁ ἐν λόγῳ κωδικο,
γράφος+ ὑπογράφοντας τὸν παραπάνω κώδικα ὑπ’
ἀριθμὸν 5 τῆς μονῆς ἁγ- Τριάδος Τζαγκαρόλων+ στὸ φ-
133u+ ὡς ἑξῆς 'ὀρθογραφῶ ἐδῶ τὴ σημείωση(9 Ἡ πα,
ροῦσα ᾀσματομελιῤῥυτόφθογγος Ἁνθολογία ἐγράφη διὰ
χειρὸς ἐμοῦ Συμεὼν ἱερομονάχου Κρητός+ ἣν ἔγραψα
εἰς τὸ νησίον τῆς Σαντορίνης+ κατὰ τὸ Ὴαωκαῳ+ ἐν μηνὶ
Δεκεμβρίῳ κβᾳ- Βλ- Ν- Β- Τωμαδάκη+ «Ἡ ἱερὰ μονὴ
ἁγίας Τριάδος τῶν Τζαγκαρόλων ἐν ἀκρωτηρίῳ Μελέ,
χα Κρήτης»+ Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Βυζαντινῶν Σπου ,
δῶν 8 '0821(+ σ- 231· στὸ τελευταῖο μελέτημα ἐπιση,
μαίνεται ἀκόμη 'σσ- 232,233( ὅτι ὁ ἴδιος Συμεὼν ἔχει
ὁμοίως γράψει καὶ τὸν ὑπ’ ἀριθμὸν 6 κώδικα τῆς αὐτῆς
συλλογῆς+ ἕνα Εἱρμολόγιο Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου+
βάσει παρεμφεροῦς κωδικογραφικοῦ σημειώματος+ στὸ
φ- 72u+ ἔχοντος ὡς ἑξῆς 'καὶ πάλι ὀρθογραφῶ ἐδῶ τὴ
σημείωση(9 Δόξα τῷ ἐν Τριάδι ὑμνουμένῳ Θεῷ ἡμῶν+
δόξα σοι- Τὸ παρὸν Εἱρμολόγιον ἐγράφθη διὰ χειρὸς ἐ ,
μοῦ Συμεὼν ἱερομονάχου τοῦ Κρητός+ τὸ ὁποῖον ἔ ,
γραZψα\ εἰς τὸ νησίον τῆς Σαντορίνης+ κατὰ τὸ Ὴαωκβῳ-
Μέμνησθε οἱ ᾀσματομελῳδοῦντες Zἀξιοπρόσεκτη ἐδῶ
καὶ ἡ ἀκόλουθη σημείωση+ γραμμένη στὸ δεύτερο πα,
ράφυλλο τοῦ ἐξωφύλλου τοῦ ἴδιου κώδικα9 ἀσταχώθη
'rhb( παρὰ τοῦ ἰδίου γραφέως Συμεὼν ἱερομονάχου
Κρητός+ 0712 Ἁπριλίου 3 'βλ- αὐτόθι+ σ- 233(\· πάν,
τως+ ὁ συντάκτης τοῦ παραπάνω μελετήματος+ ὅπου
συνοπτικὰ καταλογογραφοῦνται ὅλοι οἱ ἀποκείμενοι
στὴ μνημονευθεῖσα μονὴ χειρόγραφοι κώδικες+ ἐπιση,
μειώνει παρακατιὼν 'σ- 235( ὅτι «καὶ οἱ κώδικες 7 μέ,
χρι 00 εἶναι γεγραμμένοι διὰ χειρὸς Συμεὼν τοῦ Ἱε  ρο ,
 μονάχου+ ὁ χαρακτὴρ εἶναι ὁ αὐτός»· σύμφωνα δὲ μὲ
τὶς αὐτόθι 'σσ- 233,235( παρεχόμενες πληροφορίες+ οἱ
ἐν λόγῳ κώδικες περιέχουν ἐπίσης ὕλη Εἱρμολογίου
'Καταβασίες Πέτρου τοῦ Πελοποννησίου ὁ ὑπ’ ἀριθμὸν
7( καὶ Ἁνθολογίας 'οἱ ὑπ’ ἀριθμὸν 8 Zἀκέφαλη Ἁνθο,
λογία\ καὶ 0/+ ὁ τελευταῖος –ὅπως διευκρινίζεται– παν ,
ομοιότυπος σχεδὸν μὲ τὸν ἀρχικὰ μνημονευθέντα ὑπ’

ἀριθμὸν 5 Zἐνῶ ἀπροσδιόριστο παραμένει –βάσει τῆς
συγκεκριμένης καταλογογράφησης– τὸ περιεχόμενο
τοῦ ὑπ’ ἀριθμὸν 00 κώδικα\(- Συμπυκνωμένη ἀνακε,
φαλαίωση τῶν ἴδιων δεδομένων γιὰ τοὺς ἐν λόγῳ κώ,
δικες τοῦ Συμεὼν πρβλ- καὶ στὸ μελέτημα Δ- Α- Ζα,
κυθηνοῦ+ «Τὰ ἱστορικὰ καὶ μοναστηριακὰ ἀρχεῖα τῆς
Κρήτης»+ Ἐπετηρὶς Ἑταιρείας Κρητικῶν Σπουδῶν 1
'0828(+ σσ- 411,412 Zεὐχαριστῶ κι ἀπὸ ’δῶ τὸν συνά,
δελφο Ἐμμανουὴλ Γιαννόπουλο γιὰ τὴν ἐπισήμανση
τῶν δύο παραπάνω βιβλιογραφικῶν ἀναφορῶν\- 

4- Βλ- ἐκτενῆ βιοεργογραφικὴ περὶ αὐτοῦ ἀναφορὰ
στὴ μελέτη Πηνελόπης Γρ- Στάθη+ «Ὁ φίλος τοῦ Κο,
ραῆ Δημήτριος Λῶτος καὶ τὰ μουσικὰ χειρόγραφά
του»+ Ὁ Ἐρανιστὴς 0/ '0861,62(+ σσ- 046,08/ 'ὅπου
ἐξαντλητικὴ μνεία στοὺς προγενέστερους ἐπιμέρους
καταλόγους τῶν ἰδιόγραφων τοῦ Λώτου καὶ ἀναφορὰ
στὴ λοιπὴ βιβλιογραφία(- Βλ- ἐπίσης Μ- Χατζηγια,
κουμῆ+ Μουσικὰ χειρόγραφα Τουρκοκρατίας…+ ὅ-π-+
σσ- 223,224 'ὅπου ἐργογραφικὸς πίνακας τοῦ Λώτου(-
Τοῦ ἴδιου+ Χειρόγραφα ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς…+
ὅ-π-+ σσ- 4/+ 86 'ὑποσημ- 168,17/(+ 06/,060 'ὅπου πε,
ριγραφὴ τοῦ αὐτόγραφου τοῦ Λώτου κώδικα Δοχειαρίου
227( καὶ 072,073 'ὅπου περιγραφὴ τοῦ αὐτόγραφου τοῦ
Λώτου κώδικα Μερλιὲ 6 Z< Τοῦ ἴδιου+ Μουσικὰ χειρό,
γραφα Τουρκοκρατίας…+ ὅ-π-+ σσ- 1/1,1/5\(- Περι,
γραφὴ ἄλλων αὐτόγραφων τοῦ Δημητρίου Λώτου κω,
δίκων βλ- στά9 Γρ- Θ- Στάθη+ Τὰ χειρόγραφα βυζαν,
τινῆς μουσικῆς,Ἅγιον Ὄρος- Κατάλογος περιγραφικὸς
τῶν χειρογράφων κωδίκων βυζαντινῆς μουσικῆς τῶν
ἀποκειμένων ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τῶν ἱερῶν μονῶν καὶ
σκητῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους+ τόμος Α΄+ Ἁθῆναι 0864+ σσ-
078,1/5+ 286,3/4+ 3/5,306+ 306,316- Τοῦ ἴδιου+ Τὰ
χειρόγραφα βυζαντινῆς μουσικῆς,Ἅγιον Ὄρος- Κατά,
λογος περιγραφικὸς τῶν χειρογράφων κωδίκων βυζαν,
τινῆς μουσικῆς τῶν ἀποκειμένων ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις
τῶν ἱερῶν μονῶν καὶ σκητῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους+ τόμος
Γ΄+ ὅ-π-+ σσ- 014,028-
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ἀποτελεῖται ἀπὸ 02 στίχους Z9 0§όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ – 1§έÁˆἠἐÁώ – 2ἩἠÁÏῶÛÛάἠÌÔ˘ἠÎάÏ·ÌÔ˜ – 3ὩÚ·ῖÔ˜
ÎάÏÏÂÈἠ– 4ἘÍÂ¯ύıËἠ¯άÚÈ˜ – 5¶ÂÚί˙ˆÛ·ÈἠÙὴÓἠῥÔÌÊ·ῖάÓἠÛÔ˘ – 6∫·ὶἠἔÓÙÂÈÓÂἠÎ·ὶἠÎ·ÙÂ˘Ô‰ÔῦἠÎ·ὶἠ‚·ÛίÏÂ˘Â –
7¢ÈὰἠÙÔῦÙÔἠἔ¯ÚÈÛέἠÛÂἠὁἠ£Âό˜ἠ– 8¶·ÚέÛÙËἠἡἠἠ‚·ÛίÏÈÛÛ·ἠἐÎἠ‰ÂÍÈῶÓἠÛÔ˘ἠ– 0/ἌÎÔ˘ÛÔÓ,ἠıύÁ·ÙÂÚ,ἠÎ·ὶἠἴ‰Â – 00Δὸ
ÚόÛˆόÓἠÛÔ˘ἠÏÈÙ·ÓÂύÛÔ˘ÛÈÓ – 01ªÓËÛıήÛÔÌ·ÈἠÙÔῦἠὀÓόÌ·Ùό˜ἠÛÔ˘ἠ— 02ªÓËÛıήÛÔÌ·ÈἠÙÔῦἠὀÓόÌ·Ùό˜ἠÛÔ˘\·
ἀπὸ αὐτούς+ μόνον οἱ 3 πρῶτοι ἀκολουθοῦν τὴ συνήθη γιὰ τὴν παροῦσα χρονικὴ περίοδο μορ,
φολογικὴ δομή· ἀπὸ τὸν 4ο στίχο καὶ ἑξῆς παρατηρεῖται μιὰ ἐνδιαφέρουσα σύμπτηξη τῶν
δύο στίχων σὲ ἕνα+ τῆς ἐπιβολῆς θεοτοκίων ἐξωψαλμικῶν κειμένων 'τῶν ἐν χρήσει γνωστῶν
γιὰ τὸν παρόντα ψαλμό+ ἀλλὰ καὶ ἄλλων νέων( εἴτε διατηρουμένης Zβλ- αἴφνης τοὺς στίχους·
4ἘÍÂ¯ύıËἠ¯άÚÈ˜ἠἐÓἠ¯ÂίÏÂÛίἠÛÔ˘· ‰ÈὰἠÙÔῦÙÔἠÂὐÏόÁËÛέἠÛÂἠὁἠ£Âὸ˜ἠÂἰ˜ἠÙὸÓἠ·ἰῶÓ·ἠ—ÏέÁÂ—·ἠ¯·ῖÚÂ,ἠἡἠÙῶÓἠἀËÏ-
ÈÛÌέÓˆÓἠἐÏὶ˜ἠÎ·ὶἠÙῶÓἠÔÏÂÌÔ˘ÌέÓˆÓἠ‚ÔήıÂÈ··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·ἠ.. 5ΠÂÚί˙ˆÛ·ÈἠÙὴÓἠῥÔÌÊ·ῖάÓἠÛÔ˘ἠἐὶἠÙὸÓ
ÌËÚόÓἠÛÔ˘,ἠ‰˘Ó·Ùέ,ἠÙῇἠὡÚ·ÈόÙËÙίἠÛÔ˘ἠÎ·ὶἠÙῷἠÎάÏÏÂÈἠÛÔ˘ἠ—ÏέÁÂ—·ἠ¯·ῖÚÂ,ἠÎÂ¯·ÚÈÙˆÌέÓË,ἠὁἠ∫ύÚÈÔ˜ἠÌÂÙὰ
ÛÔῦἠÎ·ὶἠ‰ÈὰἠÛÔῦἠÌÂı÷ἠἡÌῶÓ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·ἠ// 7¢ÈὰἠÙÔῦÙÔἠἔ¯ÚÈÛέἠÛÂἠὁἠ£Âὸ˜ἠὁἠ£Âό˜ἠÛÔ˘ἠἔÏ·ÈÔÓἠἀÁ·ÏÏÈάÛÂˆ˜
·ÚὰἠÙÔὺ˜ἠÌÂÙό¯Ô˘˜ἠÛÔ˘ἠ—ÏέÁÂ—·ἠ¯·ῖÚÂ,ἠıÚόÓÂἠ˘ÚίÌÔÚÊÂ,ἠÙῶÓἠÙÂÙÚ·ÌόÚÊˆÓἠἐÓ‰ÔÍÔÙέÚ··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·\+
εἴτε παραλειπομένης Zβλ- ὁμοίως τοὺς στίχους· 8¶·ÚέÛÙËἠἡἠ‚·ÛίÏÈÛÛ·ἠἐÎἠ‰ÂÍÈῶÓἠÛÔ˘ἠἐÓἠἱÌ·ÙÈÛÌῷ
‰È·¯ÚύÛῳἠÂÚÈ‚Â‚ÏËÌέÓË,ἠÂÔÈÎÈÏÌέÓË·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·ἠ//ἠ0/ἌÎÔ˘ÛÔÓ,ἠıύÁ·ÙÂÚ,ἠÎ·ὶ ἴ‰ÂἠÎ·ὶἠÎÏῖÓÔÓἠÙὸἠÔὖ˜ἠÛÔ˘
Î·ὶἠἐÈÏάıÔ˘ἠÙÔῦἠÏ·ÔῦἠÛÔ˘ἠÎ·ὶἠÙÔῦἠÔἴÎÔ˘ἠÙÔῦἠ·ÙÚό˜ἠÛÔ˘ἠÎ·ὶἠἐÈı˘ÌήÛÂÈἠὁἠ‚·ÛÈÏÂὺ˜ἠÙÔῦἠÎάÏÏÔ˘˜ἠÛÔ˘·ἠἀÏÏË-
ÏÔύÈ·ἠ // 00ΔὸἠÚόÛˆόÓἠÛÔ˘ἠÏÈÙ·ÓÂύÛÔ˘ÛÈÓἠ ÔἱἠÏÔύÛÈÔÈἠ ÙÔῦἠÏ·Ôῦ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ· //ἠ 01ªÓËÛıήÛÔÌ·ÈἠÙÔῦ
ὀÓόÌ·Ùό˜ἠÛÔ˘ἠἐÓἠάÛῃἠÁÂÓÂᾷἠÎ·ὶἠÁÂÓÂᾷ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ· 'σημειωτέον ὅτι στοὺς δύο πρώτους στίχους αὐτῆς τῆς
κατηγορίας προστίθενται ἐδῶ+ ἐπίσης «καινοφανῶς»+ ἐπιπλέον τμήματα ψαλμικοῦ κειμένου –ἀπὸ τὸν 33ο

πάντοτε ψαλμό–+ ἀναλυτικά+ στὸν 8ο στίχο τὸ ἐÓἠἱÌ·ÙÈÛÌῷἠ‰È·¯ÚύÛῳ Zψαλμ- 33+ 0/\ καὶ στὸν 0/ο στίχο τὸ
κ·ὶἠἐÈı˘ÌήÛÂÈἠὁἠ‚·ÛÈÏÂὺ˜ἠÙÔῦἠÎάÏÏÔ˘˜ἠÛÔ˘ Zψαλμ- 33+ 01\(\- Πρόσθετο εἰδικὸ ἐνδιαφέρον παρου,
σιάζουν ἀφενὸς μὲν ὁ 6ος στίχος '∫·ὶ ἔÓÙÂÈÓÂ Î·ὶ Î·ÙÂ˘Ô‰Ôῦ Î·ὶ ‚·ÛίÏÂ˘Â ἕÓÂÎÂÓ ἀÏËıÂί·˜
Î·ὶ Ú·όÙËÙÔ˜ Î·ὶ ‰ÈÎ·ÈÔÛύÓË˜(+ ποὺ ὄχι μόνον συμπεριλαμβάνει δύο –ἀπὸ τοὺς συνήθεις
γιὰ τὰ μορφολογικὰ δεδομένα τῆς παρούσας χρονικῆς περιόδου– στίχους+ ἀλλὰ ἐπισφραγί,
ζεται καὶ μὲ τὸ ἀκόλουθο «καινοφανὲς» θεοτοκίο ἐγκώμιο9 ¯·ῖÚÂ,ἠἡ ÙῶÓ ÔὐÚ·ÓῶÓ ὑ„Ë-
ÏÔÙέÚ·,ἠὡ˜ ÌήÙËÚ ÙÔῦ ·ÓÙάÓ·ÎÙÔ˜ ÃÚÈÛÙÔῦ ÙÔῦ £ÂÔῦ· ἀφετέρου δὲ ὁ τελευταῖος '01ος(
στίχος τῆς σύνθεσης+ ποὺ παραδίδεται διττῶς· ἀρχικά+ ὅπως προσημειώθηκε+ ἄνευ θεοτοκίου
ἐγκωμίου Z9 ªÓËÛıήÛÔÌ·ÈἠÙÔῦἠὀÓόÌ·Ùό˜ἠÛÔ˘ἠἐÓἠάÛῃἠÁÂÓÂᾷἠÎ·ὶἠÁÂÓÂᾷ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·\ καὶ στὴ συνέχεια
μελισματικότερα μελοποιημένος 'ὡς καταφανὴς μελικὴ κατακλεῖδα ὅλης τῆς σύνθεσης+
ὄντως ὡς «περισσή»(+ μὲ συνημμένο ἐπιπλέον+ ὁμοίως «καινοφανές»+ ἐξωψαλμικὸ κείμενο
Z9 ªÓËἠÛıήÛÔÌ·ÈἠÙÔῦἠὀÓόÌ·Ùό˜ἠÛÔ˘ἠἐÓἠάÛῃἠÁÂÓÂᾷἠÎ·ὶἠÁÂÓÂᾷ·ἠÌÓËÛıÂίË˜ἠ‰ὲἠÎ·ὶἠἡÌῶÓ,ἠÙῶÓἠἀ¯ÚÂίˆÓἠ‰ÔύÏˆÓ
ÛÔ˘,ἠ¶·Ó·Áί·,ἠἐÓἠὥÚᾳἠÙῇἠÊÔ‚ÂÚᾷ,ἠὡ˜ἠἔ¯Ô˘Û·ἠ·ῤῥËÛί·ÓἠÚὸ˜ἠÙὸÓἠ˘ἱόÓἠÛÔ˘,ἠıÂόÓ˘ÌÊÂ,ἠÂἰ˜ἠÛὲἠÁὰÚἠἐÏί˙ÔÌÂÓ,
ÙὴÓἠἀÎ·Ù·ίÛ¯˘ÓÙÔÓ]- 

Στὸν πίνακα ποὺ ἀκολουθεῖ φαίνονται ὅλες οἱ παραπάνω δομικὲς διαφοροποιήσεις τῆς
παρούσας σύνθεσης+ σὲ σχέση μὲ τὴν ἤδη περιγραφεῖσα ἀντίστοιχη ἀρχετυπικὴ Πέτρου τοῦ
Μπερεκέτη 'μὲ κόκκινο χρῶμα σημειώνονται οἱ σχετικὲς προσθῆκες Πέτρου τοῦ Βυζαντίου(9

§όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.ἠἘÍËÚÂύÍ·ÙÔἠἡἠÎ·Ú‰ί·ἠÌÔ˘ἠÏόÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ.
Ã·ῖÚÂ,ἠ·ÓÙάÓ·ÛÛ·ἠ·ÓύÌÓËÙÂ,ἠÌήÙËÚἠÃÚÈÛÙÔῦἠÙÔῦἠ£ÂÔῦ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
§έÁˆἠἐÁὼἠÙὰἠἔÚÁ·ἠÌÔ˘ἠÙῷἠ‚·ÛÈÏÂῖ.
Ã·ῖÚÂ,ἠ‚·ÛίÏÈÛÛ·ἠÙῶÓἠἀÁÁέÏˆÓ,ἠ‰έÛÔÈÓ·ἠÙÔῦἠÎόÛÌÔ˘·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
ἩἠÁÏῶÛÛάἠÌÔ˘ἠÎάÏ·ÌÔ˜ἠÁÚ·ÌÌ·Ùέˆ˜ἠὀÍ˘ÁÚάÊÔ˘.
Ã·ῖÚÂ,ἠÙῶÓἠÚÔÊËÙῶÓἠÙὸἠÎήÚ˘ÁÌ·,ἠ·ÙÚÈ·Ú¯ῶÓἠἡἠ‰όÍ··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
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ὩÚ·ῖÔ˜ἠÎάÏÏÂÈἠ·ÚὰἠÙÔὺ˜ἠ˘ἱÔὺ˜ἠÙῶÓἠἀÓıÚÒˆÓ.
Ã·ῖÚÂ,ἠἁÁÓὴἠ·ÚıέÓÂ,ἠıÂόÓ˘ÌÊÂἠ‰έÛÔÈÓ··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
ἘÍÂ¯ύıËἠ¯άÚÈ˜ἠἐÓἠ¯ÂίÏÂÛίἠÛÔ˘.
Ã·ῖÚÂ,ἠἄÛÈÏÂ,ἠἀÌόÏ˘ÓÙÂ,ἠἄÊıÔÚÂ,ἠ¶·Ó·Áί··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
¢ÈὰἠÙÔῦÙÔἠÂὐÏόÁËÛέἠÛÂἠὁἠ£Âὸ˜ἠÂἰ˜ἠÙὸÓἠ·ἰῶÓ·.
Ã·ῖÚÂ,ἠἡἠÙῶÓἠἀËÏÈÛÌέÓˆÓἠἡ ἐÏὶ˜ἠÎ·ὶἠÙῶÓἠÔÏÂÌÔ˘ÌέÓˆÓἠ‚ÔήıÂÈ··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
¶ÂÚί˙ˆÛ·ÈἠÙὴÓἠῥÔÌÊ·ί·ÓἠÛÔ˘ἠἐὶἠÙὸÓἠÌËÚόÓἠÛÔ˘,ἠ‰˘Ó·Ùέ.
Ã·ῖÚÂ,ἠÎÂ¯·ÚÈÙˆÌέÓË,ἠÌÂÙὰἠÛÔῦἠὁἠ∫ύÚÈÔ˜ἠÎ·ὶἠ‰ÈὰἠÛÔῦἠÌÂı÷ἠἡÌῶÓ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
ΔῇἠὡÚ·ÈόÙËÙίἠÛÔ˘ἠÎ·ὶἠÙῷἠÎάÏÏÂÈἠÛÔ˘.
Ã·ῖÚÂ,ἠÂὐÏÔÁËÌέÓËἠÛὺἠἐÓἠÁ˘Ó·ÈÍὶἠÎ·ὶἠÂὐÏÔÁËÌέÓÔ˜ἠὁἠÎ·Úὸ˜ἠÙῆ˜ἠÎÔÈÏί·˜ἠÛÔ˘·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
[∫·ὶ]ἠἔÓÙÂÈÓÂἠÎ·ὶἠÎ·ÙÂ˘Ô‰ÔῦἠÎ·ὶἠ‚·ÛίÏÂ˘Â.
Ã·ῖÚÂ,ἠ·ÚıέÓÂἠ£ÂÔÙόÎÂ,ἠἐÓἠÁ˘Ó·ÈÍὶÓἠÂὐÏÔÁËÌέÓË·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
ἝÓÂÎÂÓἠἀÏËıÂί·˜ἠÎ·ὶἠÚ·όÙËÙÔ˜ἠÎ·ὶἠ‰ÈÎ·ÈÔÛύÓË˜.
Ã·ῖÚÂ,ἠª·Úί·,ἠÎ˘Úί·ἠάÓÙˆÓἠἡÌῶÓ,ἠὁἠ∫ύÚÈÔ˜ἠÌÂÙὰἠÛÔῦ,ἠÙῶÓἠ‰˘ÓάÌÂˆÓ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
Ã·ῖÚÂ, ἡἠÙῶÓἠÔὐÚ·ÓῶÓἠὑ„ËÏÔÙέÚ·, ὡ˜ἠÌήÙËÚἠÙÔῦἠ·ÓÙάÓ·ÎÙÔ˜ἠÃÚÈÛÙÔῦἠÙÔῦ £ÂÔῦ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
¢ÈὰἠÙÔῦÙÔἠἔ¯ÚÈÛέἠÛÂἠὁἠ£Âὸ˜ἠὁἠ£Âό˜ἠÛÔ˘.
Ã·ῖÚÂ,ἠıÚόÓÂἠ˘ÚίÌÔÚÊÂ,ἠÙῶÓἠÙÂÙÚ·ÌόÚÊˆÓἠὑÂÚÂÓ‰ÔÍÔÙέÚ··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
ἜÏ·ÈÔÓἠἀÁ·ÏÏÈάÛÂˆ˜ἠ·ÚὰἠÙÔὺ˜ἠÌÂÙό¯Ô˘˜ἠÛÔ˘.
Ã·ῖÚÂ,ἠª·Úί·,ἠÎ˘Úί·ἠάÓÙˆÓἠἡÌῶÓ,ἠ¯·ῖÚÂ,ἠÌήÙËÚἠÙῆ˜ἠ˙ˆῆ˜·ἠἀÏÏËÏÔύÈ· .
¶·ÚέÛÙËἠἡἠ‚·ÛίÏÈÛÛ·ἠἐÎἠ‰ÂÍÈῶÓἠÛÔ˘,ἠἐÓἠἱÌ·ÙÈÛÌῷἠ‰È·¯ÚύÛῳ,
Ã·ῖÚÂ,ἠὑÂÚÂ˘ÏÔÁËÌέÓË,ἠὑÂÚ‰Â‰ÔÍ·ÛÌέÓË·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
¶ÂÚÈ‚Â‚ÏËÌέÓË,ἠÂÔÈÎÈÏÌέÓË.
Ã·ῖÚÂ,ἠἄ¯Ú·ÓÙÂἠ£ÂÔÙόÎÂ,ἠὅÙÈἠ™ˆÙῆÚ·ἠἔÙÂÎÂ˜ἠÙῶÓἠ„˘¯ῶÓἠἡÌῶÓ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
ἌÎÔ˘ÛÔÓ,ἠıύÁ·ÙÂÚ,ἠÎ·ὶἠἴ‰ÂἠÎ·ὶἠÎÏῖÓÔÓἠÙὸἠÔὖ˜ἠÛÔ˘.
Ã·ῖÚÂ,ἠ·Úά‰ÂÈÛÂἠἁÁÈÒÙ·ÙÂ,ἠ¯·ῖÚÂ,ἠÓύÌÊËἠἀÓύÌÊÂ˘ÙÂ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
∫·ὶἠἐÈÏάıÔ˘ἠÙÔῦἠÏ·ÔῦἠÛÔ˘ἠÎ·ὶἠÙÔῦἠÔἴÎÔ˘ἠÙÔῦ ·ÙÚό˜ἠÛÔ˘ Î·ὶἠἐÈı˘ÌήÛÂÈἠὁἠ‚·ÛÈÏÂὺ˜ἠÙÔῦ ÎάÏÏÔ˘˜ἠÛÔ˘.ἠ
Ã·ῖÚÂ,ἠἉÁί·ἠἁÁίˆÓἠÌÂί˙ˆÓ,ἠ¯·ῖÚÂ,ἠÓύÌÊËἠἀÓύÌÊÂ˘ÙÂ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
ΔὸἠÚόÛˆόÓἠÛÔ˘ἠÏÈÙ·ÓÂύÛÔ˘ÛÈÓἠÔἱἠÏÔύÛÈÔÈἠÙÔῦἠÏ·Ôῦ.
¶·Ó·Áί·ἠ·ÚıέÓÂ,ἠἐάÎÔ˘ÛÔÓἠÙῆ˜ἠÊˆÓῆ˜ἠÙÔῦἠἀ¯ÚÂίÔ˘ἠἱÎέÙÔ˘ἠÛÔ˘,ἠÛÙÂÓ·ÁÌÔὺ˜ἠÙῆ˜ἠÎ·Ú‰ί·˜ἠÚÔÛÊέÚÂÈÓἠÛÔÈἠἀÂÓάˆ˜ἠÂὐό‰ˆÛÔÓ,ἠ‰έ-
ÛÔÈÓ··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
ªÓËÛıήÛÔÌ·ÈἠÙÔῦἠὀÓόÌ·Ùό˜ἠÛÔ˘ἠἐÓἠάÛῃἠÁÂÓÂᾷἠÎ·ὶἠÁÂÓÂᾷ.
¶·Ó·Áί·ἠ·ÚıέÓÂ,ἠıÂόÓ˘ÌÊÂ,ἠÙὴÓἠÔἰÎÙÚὰÓἠÏÂÈÙÔ˘ÚÁί·ÓἠÌÔ˘ἠÚÔÛ‰ÂÍ·È,ἠÎ·ὶἠ£ÂῷἠÙῷἠÂὐÛÏάÁ¯ÓῳἠÚÔÛάÁ·ÁÂ,ἠὅˆ˜ἠ¯·ίÚˆÓἠ‰ÔÍά˙ˆ,
·ÓάÌˆÌÂ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
ªÓËÛıήÛÔÌ·ÈἠÙÔῦἠὀÓόÌ·Ùό˜ἠÛÔ˘ἠἐÓἠάÛῃἠÁÂÓÂᾷἠÎ·ὶἠÁÂÓÂᾷ.
¶·Ó·Áί·ἠ·ÚıέÓÂ,ἠıÂόÓ˘ÌÊÂ,ἠÙὴÓἠÔἰÎÙÚὰÓἠÏÂÈÙÔ˘ÚÁί·ÓἠÌÔ˘ἠÚόÛ‰ÂÍ·È,ἠÎ·ὶἠ£ÂῷἠÙῷἠÂὐÛÏάÁ¯ÓῳἠÚÔÛάÁ·ÁÂ,ἠὅˆ˜ἠ¯·ίÚˆÓἠ‰ÔÍά˙ˆ,
·ÓάÌˆÌÂ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
ªÓËÛıÂίË˜ἠ‰ὲἠÎ·ὶἠἡÌῶÓ, ÙῶÓἠἀ¯ÚÂίˆÓἠ‰ÔύÏˆÓἠÛÔ˘,ἠ¶·Ó·Áί·,ἠἐÓἠὥÚᾳἠÙῇἠÊÔ‚ÂÚᾷ,ἠὡ˜ἠἔ¯Ô˘Û·ἠ·ῤῥËÛί·Ó Úὸ˜ἠÙὸÓἠ˘ἱόÓἠÛÔ˘,ἠıÂόÓ˘ÌÊÂ,
Âἰ˜ἠÛὲἠÁὰÚἠἐÏί˙ÔÌÂÓ, ÙὴÓἠἀÎ·Ù·ίÛ¯˘ÓÙÔÓ.ἠ

Τεκμαίρεται ἀπὸ τὸν παραπάνω πίνακα μιὰ καινοφανὴς ἑξαμερὴς δομικὴ διαχείριση τοῦ
ποιητικοῦ κειμένου τῆς σύνθεσης+ ἀριθμητικὰ ἀνταποκρινόμενη στὸ σχῆμα 3*1*0*0*3*0·
ἀναλυτικότερα9

➣ 39 τὸ πρῶτο μέρος 'στίχοι 0,3(+ ὅπου πιστὰ ἀκολουθεῖται ἡ ὣς τότε παραδεδομένη
μορφολογικὴ τακτική

➣ 19 τὸ δεύτερο μέρος 'στίχοι 4,5(+ ὅπου οἱ προϋφιστάμενοι 3 ψαλμικοὶ στίχοι διαμορ,
φώνονται σὲ 1+ τῶν ἀρχικῶν ἐξωψαλμικῶν θεοτοκίων ἐγκωμίων διατηρουμένων
κατὰ μιὰν ἐνδιαφέρουσα «μεσόπυκνη» μορφολογικὴ τακτική

➣ 09 τὸ τρίτο μέρος 'στίχος 6(+ ποὺ λειτουργεῖ καὶ σὰν εὐκρινὴς ἔνδειξη τῆς «μεσότη,
τας» τῆς ὅλης σύνθεσης Zἤ+ κατὰ πυραμιδοειδῆ θεώρηση+ τῆς κορύφωσής της\+ ὅπου
μάλιστα ὁ μελοποιός+ ἀπορρίπτοντας ἀμφότερα τὰ προϋφιστάμενα+ προσθέτει 'ἐπι,

∞Ã.ἠÃ∞§¢∞π∞∫∏,ἠ§όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ 307
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καλούμενος –ἐν εἴδει λανθάνοντος ἐνδιάμεσου «μηνύματος»– τὴν τῶν οὐρανῶν ὑψη,
λοτέρα( καινοφανὲς θεοτοκίο ἐγκώμιο

➣ 09 τὸ τέταρτο μέρος 'στίχος 7(+ μᾶλλον ἐνδεικτικό+ ὅπου ὑπαινικτικὰ ἐπαναλαμβά,
νεται ἡ γνωστὴ ἀπὸ τὸ 1ο ζεῦγος τοῦ δεύτερου μέρους τῆς σύνθεσης τακτική

➣ 39 τὸ πέμπτο μέρος 'στίχοι 8,01(+ «ἀντιστικτικὸ» τοῦ πρώτου+ ὅπου ἀρχικὰ οἱ προ,
ϋφιστάμενοι 3 ψαλμικοὶ στίχοι διαμορφώνονται καὶ πάλι σὲ 1 'διατηρουμένων στὴ
συνέχεια τῶν ἐναπομενόντων δύο(+ παντελῶς μὲν ἀπαλειφομένων τῶν σχετικῶν
ἐξωψαλμικῶν θεοτοκίων ἐγκωμίων+ μὲ εὔγλωττη δὲ διακριτικότητα προστιθεμένων
ἐπιπλέον 'συμβολικὰ παραπεμπουσῶν σὲ –ἀπὸ ἐξωτερικὴ,ἐνδυματολογικὴ λαμπρό,
τητα ἀναδυόμενη– ἐπιθυμία ἄρρενος πρὸς θῆλυ( ψαλμικῶν περικοπῶν

➣ 09 τὸ ἕκτο μέρος 'στίχος 02(+ ἡ μὲ πολυσήμαντες συνδηλώσεις κατακλείδα τῆς σύν,
θεσης+ κατασκευασμένη μὲν ἁπλούστατα+ μὲ ἐπανάληψη 'ὡς «περισσῆς»( τοῦ τε,
λευταίου ψαλμικοῦ στίχου+ χρωματισμένη δὲ εὑρηματικά+ μὲ προσθήκη τοῦ ἀκρο,
τελεύτιου ἐξωψαλμικοῦ θεοτοκίου ἐγκωμίου+ τὸ περιεχόμενο τοῦ ὁποίου 'διατυπω,
μένο μάλιστα+ ὡς ἄλλη ἔκκληση συγκινητική+ σὲ ἔγκλιση εὐκτική(+ ἀναμφίβολα
μιὰ μεγαλοφωνώτατη προσευχή+ προσεπιμαρτυρεῖ τὴν ταυτότητα τοῦ πολύπαθου
καὶ «ἀχρείου» συνθέτη9 κατὰ τὴ διαισθητικὰ ἐπερχόμενη τελευτή του+ ἡ Παναγία+
ἡ ἔχουσα παρρησία+ ἀναδεικνύεται ἡ μόνη καὶ «ἀκαταίσχυντη» ἐλπίδα του ---

Τελικά+ τὸ ποιητικὸ περιεχόμενο τῆς παρούσας σύνθεσης Πέτρου τοῦ Βυζαντίου διαμορ,
φώνεται ὡς ἑξῆς9

1.ἠ §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.ἠἘÍËÚÂύÍ·ÙÔἠἡἠÎ·Ú‰ί·ἠÌÔ˘ἠÏόÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ. —ÏέÁÂ—
Ã·ῖÚÂ,ἠ·ÓÙάÓ·ÛÛ·ἠ·ÓύÌÓËÙÂ,ἠÌήÙËÚἠÃÚÈÛÙÔῦἠÙÔῦἠ£ÂÔῦ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

2.ἠ §έÁˆἠἐÁὼἠÙὰἠἔÚÁ·ἠÌÔ˘ἠÙῷἠ‚·ÛÈÏÂῖ. —ÏέÁÂ—
Ã·ῖÚÂ,ἠ‚·ÛίÏÈÛÛ·ἠÙῶÓἠἀÁÁέÏˆÓ,ἠ‰έÛÔÈÓ·ἠÙÔῦἠÎόÛÌÔ˘·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

3.ἠ ἩἠÁÏῶÛÛάἠÌÔ˘ἠÎάÏ·ÌÔ˜ἠÁÚ·ÌÌ·Ùέˆ˜ἠὀÍ˘ÁÚάÊÔ˘. —ÏέÁÂ—
Ã·ῖÚÂ,ἠÙῶÓἠÚÔÊËÙῶÓἠÙὸἠÎήÚ˘ÁÌ·,ἠ·ÙÚÈ·Ú¯ῶÓἠἡἠ‰όÍ··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

4.ἠ ὩÚ·ῖÔ˜ἠÎάÏÏÂÈἠ·ÚὰἠÙÔὺ˜ἠ˘ἱÔὺ˜ἠÙῶÓἠἀÓıÚÒˆÓ. —ÏέÁÂ—
Ã·ῖÚÂ,ἠἁÁÓὴἠ·ÚıέÓÂ,ἠıÂόÓ˘ÌÊÂἠ‰έÛÔÈÓ··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

5.ἠ ἘÍÂ¯ύıËἠ¯άÚÈ˜ἠἐÓἠ¯ÂίÏÂÛίἠÛÔ˘,ἠ‰ÈὰἠÙÔῦÙÔἠÂὐÏόÁËÛέἠÛÂἠὁἠ£Âὸ˜ἠÂἰ˜ἠÙὸÓἠ·ἰῶÓ·. —ÏέÁÂ—
Ã·ῖÚÂ,ἠἡἠÙῶÓἠἀËÏÈÛÌέÓˆÓἠἐÏὶ˜ἠÎ·ὶἠÙῶÓἠÔÏÂÌÔ˘ÌέÓˆÓἠ‚ÔήıÂÈ··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

6.ἠ ¶ÂÚί˙ˆÛ·ÈἠÙὴÓἠῥÔÌÊ·ῖάÓἠÛÔ˘ἠἐὶἠÙὸÓἠÌËÚόÓἠÛÔ˘,ἠ‰˘Ó·Ùέ,ἠÙῇἠὡÚ·ÈόÙËÙίἠÛÔ˘ἠÎ·ὶἠÙῷἠÎάÏÏÂÈἠÛÔ˘. —ÏέÁÂ—
Ã·ῖÚÂ,ἠÎÂ¯·ÚÈÙˆÌέÓË,ἠὁἠ∫ύÚÈÔ˜ἠÌÂÙὰἠÛÔῦἠÎ·ὶἠ‰ÈὰἠÛÔῦἠÌÂı÷ἠἡÌῶÓ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

7.ἠ ∫·ὶ ἔÓÙÂÈÓÂἠÎ·ὶἠÎ·ÙÂ˘Ô‰ÔῦἠÎ·ὶἠ‚·ÛίÏÂ˘Â,ἠἕÓÂÎÂÓἠἀÏËıÂί·˜ἠÎ·ὶἠÚ·όÙËÙÔ˜ἠÎ·ὶἠ‰ÈÎ·ÈÔÛύÓË˜.ἠ—ÏέÁÂ—
Ã·ῖÚÂ,ἠἡἠÙῶÓἠÔὐÚ·ÓῶÓἠὑ„ËÏÔÙέÚ·,ἠὡ˜ἠÌήÙËÚἠÙÔῦἠ·ÓÙάÓ·ÎÙÔ˜ἠÃÚÈÛÙÔῦἠÙÔῦἠ£ÂÔῦ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

8.ἠ ¢ÈὰἠÙÔῦÙÔἠἔ¯ÚÈÛέἠÛÂἠὁἠ£Âὸ˜ἠὁἠ£Âό˜ἠÛÔ˘,ἠἔÏ·ÈÔÓἠἀÁ·ÏÏÈάÛÂˆ˜ἠ·ÚὰἠÙÔὺ˜ἠÌÂÙό¯Ô˘˜ἠÛÔ˘.ἠ—ÏέÁÂ—
Ã·ῖÚÂ,ἠıÚόÓÂἠ˘ÚίÌÔÚÊÂ,ἠÙῶÓἠÙÂÙÚ·ÌόÚÊˆÓἠὑÂÚÂÓ‰ÔÍÔÙέÚ··ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.

9.ἠ ¶·ÚέÛÙËἠἡἠ‚·ÛίÏÈÛÛ·ἠἐÎἠ‰ÂÍÈῶÓἠÛÔ˘,ἠἐÓἠἱÌ·ÙÈÛÌῷἠ‰È·¯ÚύÛῳ,ἠÂÚÈ‚Â‚ÏËÌέÓË,ἠÂÔÈÎÈÏÌέÓË.ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
10.ἠ ἌÎÔ˘ÛÔÓ,ἠıύÁ·ÙÂÚ,ἠÎ·ὶἠἴ‰ÂἠÎ·ὶἠÎÏῖÓÔÓἠÙὸἠÔὖ˜ἠÛÔ˘ Î·ὶἠἐÈÏάıÔ˘ἠÙÔῦἠÏ·ÔῦἠÛÔ˘ἠÎ·ὶἠÙÔῦἠÔἴÎÔ˘ἠÙÔῦἠ·ÙÚό˜ἠÛÔ˘ Î·ὶἠἐÈı˘ÌήÛÂÈἠὁἠ‚·ÛÈÏÂὺ˜

ÙÔῦἠÎάÏÏÔ˘˜ἠÛÔ˘·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
11.ἠ ΔὸἠÚόÛˆόÓἠÛÔ˘ἠÏÈÙ·ÓÂύÛÔ˘ÛÈÓἠÔἱἠÏÔύÛÈÔÈἠÙÔῦἠÏ·Ôῦ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
12.ἠ ªÓËÛıήÛÔÌ·ÈἠÙÔῦἠὀÓόÌ·Ùό˜ἠÛÔ˘ἠἐÓἠάÛῃἠÁÂÓÂᾷἠÎ·ὶἠÁÂÓÂᾷ·ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
13.ἠ ªÓËÛıήÛÔÌ·ÈἠÙÔῦἠὀÓόÌ·Ùό˜ἠÛÔ˘ἠἐÓἠάÛῃἠÁÂÓÂᾷἠÎ·ὶἠÁÂÓÂᾷ.

ªÓËÛıÂίË˜ἠ‰ὲἠÎ·ὶ ἡÌῶÓ,ἠÙῶÓἠἀ¯ÚÂίˆÓἠ‰ÔύÏˆÓἠÛÔ˘,ἠ¶·Ó·Áί·,ἠἐÓἠὥÚᾳἠÙῇἠÊÔ‚ÂÚᾷ,ἠὡ˜ἠἔ¯Ô˘Û·ἠ·ῤῥËÛί·ÓἠÚὸ˜ἠÙὸÓἠ˘ἱόÓἠÛÔ˘,ἠıÂόÓ˘ÌÊÂ,
Âἰ˜ἠÛὲἠÁὰÚἠἐÏί˙ÔÌÂÓ,ἠÙὴÓἠἀÎ·Ù·ίÛ¯˘ÓÙÔÓ.ἠ
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Ἡ σύνθεση+ τέλος+ ὁλοκληρώνεται μὲ τὴν ἑπόμενη 'ἐπιπρόσθετη καὶ μεταγενέστερα με,
λοποιημένη ἀπὸ τὸν Δημήτριο Λῶτο5+ κατὰ τὸ πρότυπο –προφανέστατα– τῆς ἀντίστοιχης
κατακλείδας τῆς ἀνάλογης σύνθεσης Γεωργίου τοῦ Κρητός( καταληκτικὴ ἑνότητα δοξα,
στικῶν μαθημάτων καὶ ληκτικῶν ἀλληλουϊαρίων Zβλ- Σινᾶ 0330+ φ- 0/1q,u καὶ Μερλιὲ 6 'ΕΒΕ
2358(+ φφ- 73u,74u 'οἱ ἀναγραφὲς ἀπὸ τὸν πρῶτο κώδικα(\9
• Ἡμέτερον· Zἦχος\ πλ- α΄ ¢όÍ·ἠ·ÙÚὶἠÎ·ὶἠ˘ἱῷἠÎ·ὶἠἁÁίῳἠÓÂύÌ·ÙÈ.ἠ–λέγε–

¢όÍ·ἠÛÔÈ,ἠὁἠἐÓἠΔÚÈά‰ÈἠὑÌÓÔύÌÂÓÔ˜ἠÎ·ὶἠÚÔÛÎ˘ÓÔύÌÂÓÔ˜ἠ£Âὸ˜ἠἡÌῶÓ,ἠ‰όÍ·ἠÛÔÈ.
• ZἮχος\ πλ- α΄ ∫·ὶἠÓῦÓἠÎ·ὶἠἀÂὶἠÎ·ὶἠÂἰ˜ἠÙÔὺ˜ἠ·ἰῶÓ·˜ἠÙῶÓἠ·ἰώÓˆÓ·ἠἀÌήÓ.ἠ–λέγε–

Δὰ˜ἠ‰ÂήÛÂÈ˜ἠÙῶÓἠ‰ÔύÏˆÓἠÛÔ˘ἠÚόÛ‰ÂÍ·È,ἠ‰έÛÔÈÓ·,ἠÎ·ὶἠÏύÙÚˆÛ·ÈἠἡÌᾶ˜ἠἀὸἠάÛË˜ἠἀÓάÁÎË˜ἠÎ·ὶἠıÏί„Âˆ˜.
• ZἮχος\ πλ- α΄ ἈÏÏËÏÔύÈ·,ἠἀÏÏËÏÔύÈ·,ἠἀÏÏËÏÔύÈ·.
• ZἮχος\ πλ- α΄ ἈÏÏËÏÔύÈ·,ἠἀÏÏËÏÔύÈ·,ἠἀÏÏËÏÔύÈ·-
• ZἮχος\ πλ- α΄ ἈÏÏËÏÔύÈ·,ἠἀÏÏËÏÔύÈ·,ἠἀÏÏËÏÔύÈ·,ἠ‰όÍ·ἠÛÔÈ,ἠὁἠ£Âὸ˜ἠἡÌῶÓ,ἠ‰όÍ·ἠÛÔÈ.

Ἡ παραπάνω ἑνότητα τοῦ Λώτου+ συντεθειμένη μὲ ἀπόλυτα συμβατὸ πρὸς τὸ συνολικὸ
ὕφος τῆς προϋφιστάμενης ἰδέας τοῦ Βυζαντίου μελοποιητικὸ ὑλικό+ πέρα ἀπὸ συνθετικὰ
ἀξιοσημείωτη+ συνιστᾶ πάντως χαρακτηριστικὴ 'ἀλλὰ ἀτελέσφορη( ἀπόπειρα «φορμαλι,
στικῆς» θεώρησης τῆς ἀρχικῆς 'καὶ ὑπερβαινούσης ὁποιαδήποτε τυποποίηση( προοπτικῆς
τῆς σύνθεσης· ὁ πρωτοψάλτης Σμύρνης Δημήτριος Λῶτος φαίνεται ὅτι μᾶλλον παραμένει
παντελῶς ἀνυποψίαστος γιὰ τὶς λεπτὲς ἀποχρώσεις τοῦ εὐκτικοῦ ἀπόηχου τοῦ κατὰ τὴν
αἰσθητικὴ τοῦ Πέτρου Βυζαντίου 'μάλιστα μὲ ἐσκεμμένη παράλειψη ἀκόμη καὶ τοῦ χαρα,
κτηριστικοῦ ἐφυμνίου( τελευταίου στίχου τῆς σύνθεσης ---  

Εἶναι ἐξαιρετικὰ χρήσιμο νὰ ἐπισημανθεῖ πανοραμικὰ ἐδῶ τὸ συνολικὸ μελοποιητικὸ πλά,
νο τῆς σύνθεσης+ ποὺ διαμορφώνεται συγκεκριμένα ὡς ἀκολούθως9
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5- Πρβλ- καὶ Ἁχιλλέως Γ- Χαλδαιάκη+ ὅ-π-+ σσ-
345,346- Μ- Χατζηγιακουμῆ+ Μουσικὰ χειρόγραφα
Τουρκοκρατίας…+ ὅ-π-+ σ- 224- Πηνελόπης Γρ- Στάθη+

ὅ-π-+ σ- 071 'ὅπου τὰ ἐν λόγῳ μαθήματα χαρακτηρίζον,
ται ὡς μέλη τοῦ τετάρτου ἤχου(-
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6- ∫·ὶἠἔÓÙÂÈÓÂἠÎ·ὶἠÎ·ÙÂ˘Ô‰Ôῦ
κ Î·ὶἠ‚·ÛίÏÂ˘Â, ἕÓÂÎÂÓἠἀÏËıÂί·˜
σÎ·ὶἠÚ·όÙËÙÔ˜ ψÎ·ὶἠ
‰ÈÎ·ÈÔÛύÓË˜

Λ2 Χ2

ἡἠÙῶÓἠÔὐÚ·ÓῶÓἠὑ„ËÏÔÙέÚ·,
ὡ˜ἠÌήÙËÚἠÙÔῦἠ·ÓÙάÓ·ÎÙÔ˜
ÃÚÈÛÙÔῦἠÙÔῦἠ£ÂÔῦ

7- ¢ÈὰἠÙÔῦÙÔἠἔ¯ÚÈÛέἠÛÂἠὁἠ£Âὸ˜
ὁἠ£Âό˜ἠÛÔ˘,ἠἔÏ·ÈÔÓ
πἀÁ·ÏÏÈάÛÂˆ˜ σ·ÚὰἠÙÔὺ˜
ÌÂÙό¯Ô˘˜ἠÛÔ˘

ıÚόÓÂἠ˘ÚίÌÔÚÊÂ,
ÙῶÓἠÙÂÙÚ·ÌόÚÊˆÓ
ὑÂÚÂÓ‰ÔÍÔÙέÚ·

8- ¶·ÚέÛÙËἠἡἠ‚·ÛίÏÈÛÛ·
σ ἐÎἠ‰ÂÍÈῶÓἠÛÔ˘,ἠἐÓἠἱÌ·ÙÈÛÌῷ
‰È·¯ÚύÛῳ,ἠÂÚÈ‚Â‚ÏËÌέÓË,
σÂÔÈÎÈÏÌέÓË

Γ30/- ψἌÎÔ˘ÛÔÓ,ἠıύÁ·ÙÂÚ,ἠÎ·ὶἠἴ‰Âἠ
ÏÎ·ὶἠÎÏῖÓÔÓἠÙὸἠÔὖ˜ἠÛÔ˘
ψ κ·ὶἠἐÈÏάıÔ˘ἠÙÔῦἠÏ·ÔῦἠÛÔ˘
Î·ὶἠÙÔῦἠÔἴÎÔ˘ἠÙÔῦἠ·ÙÚό˜ἠÛÔ˘
Î·ὶἠἐÈı˘ÌήÛÂÈἠὁἠ‚·ÛÈÏÂὺ˜ἠ

κÙÔῦἠÎάÏÏÔ˘˜ἠÛÔ˘

00- ΔὸἠÚόÛˆόÓἠÛÔ˘
κ ÏÈÙ·ÓÂύÛÔ˘ÛÈÓ ÔἱἠÏÔύÛÈÔÈ
κÙÔῦἠÏ·Ôῦ Γ4

01- ªÓËÛıήÛÔÌ·È στÔῦἠὀÓόÌ·Ùό˜
ÛÔ˘ ἐÓἠάÛῃ πÁÂÓÂᾷἠÎ·ὶἠÁÂÓÂᾷ

ΠΕΡΙΣΣΗ

ªÓËÛıήÛÔÌ·È σÙÔῦἠὀÓόÌ·Ùό˜ἠÛÔ˘
ἐÓἠάÛῃἠÁÂÓÂᾷἠÎ·ὶἠÁÂÓÂᾷ

ªÓËÛıÂίË˜ἠ‰ὲἠÎ·ὶἠἡÌῶÓ,
ÙῶÓἠἀ¯ÚÂίˆÓἠ‰ÔύÏˆÓἠÛÔ˘,
¶·Ó·Áί·,ἠἐÓἠὥÚᾳἠÙῇἠÊÔ‚ÂÚᾷ,
ψὡ˜ἠἔ¯Ô˘Û· π·ῤῥËÛί·Ó
Úὸ˜ἠÙὸÓἠ˘ἱόÓἠÛÔ˘,ἠıÂόÓ˘ÌÊÂ,
Âἰ˜ἠÛὲἠÁὰÚ ψἐÏί˙ÔÌÂÓ,
σÙὴÓἠἀÎ·Ù·ίÛ¯˘ÓÙÔÓ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΑ ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Στίχοι μικρῆς δοξολογίας ἐξωψαλμικὰ 'τριαδικὸ καὶ θεοτοκίο( κείμενα

Α Β0 Β1 Γ

0- ¢όÍ·ἠ·ÙÚὶ σÎ·ὶἠ˘ἱῷ Î·ὶἠἁÁίῳ
ÛÓÂύÌ·ÙÈ

Λ0

¢όÍ·ἠÛÔÈ,ἠὁἠἐÓἠΔÚÈά‰ÈἠὑÌÓÔύÌÂÓÔ˜ἠÎ·ὶἠ
ÚÔÛÎ˘ÓÔύÌÂÓÔ˜ἠ£Âὸ˜ἠἡÌῶÓ, κ‰όÍ·ἠÛÔÈ

1- ∫·ὶἠÓῦÓἠÎ·ὶἠἀÂὶἠÎ·ὶἠÂἰ˜ἠÙÔὺ˜
·ἰῶÓ·˜ἠÙῶÓ σ·ἰώÓˆÓ·ἠἀÌήÓ

Δὰ˜ἠ‰ÂήÛÂÈ˜ σÙῶÓἠ‰ÔύÏˆÓἠÛÔ˘ λÚόÛ‰ÂÍ·È,
‰έÛÔÈÓ·,ἠÎ·ὶἠÏύÙÚˆÛ·ÈἠἡÌᾶ˜ἠἀὸἠάÛË˜
ἀÓάÁÎË˜ σÎ·ὶἠıÏί„Âˆ˜

3- ὩÚ·ῖÔ˜ λÎάÏÏÂÈ ·Úὰ
ÙÔὺ˜ἠ˘ἱÔὺ˜ἠÙῶÓ ψἀÓıÚÒˆÓ

ἁÁÓὴἠ·ÚıέÓÂ,ἠıÂόÓ˘ÌÊÂ
π‰έÛÔÈÓ·

Γ1

4- λἘÍÂ¯ύıË ¯άÚÈ˜ἠἐÓἠ¯ÂίÏÂÛίἠÛÔ˘,
‰ÈὰἠÙÔῦÙÔἠÂὐÏόÁËÛέἠÛÂἠὁἠ£Âὸ˜
Âἰ˜ἠÙὸÓἠ·ἰῶÓ·

Χ0

ἡἠÙῶÓ σἀËÏÈÛÌέÓˆÓἠἐÏὶ˜
Î·ὶἠÙῶÓ λÔÏÂÌÔ˘ÌέÓˆÓἠ
κ‚ÔήıÂÈ·

Γ2

5- ¶ÂÚί˙ˆÛ·È ψÙὴÓἠῥÔÌÊ·ῖάÓἠÛÔ˘
ἐὶἠÙὸÓἠÌËÚόÓἠÛÔ˘,ἠ‰˘Ó·Ùέ, ψÙῇἠ
ὡÚ·ÈόÙËÙίἠÛÔ˘ πÎ·ὶἠÙῷἠÎάÏÏÂÈ
ÛÔ˘

λÎÂ¯·ÚÈÙˆÌέÓË+ ψὁἠ∫ύÚÈÔ˜
ÌÂÙὰἠÛÔῦ σÎ·ὶἠ‰ÈὰἠÛÔῦἠÌÂı÷
ἡÌῶÓ
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Ὡς ἄλλο «μουσικὸ ὑπόμνημα» τοῦ παραπάνω μελοποιητικοῦ πλάνου τῆς σύνθεσης καταχωρίζονται στὴ
συνέχεια οἱ παρακάτω πίνακες 'στοιχειοθετημένοι ἀπὸ τὸν Γιάννη Σούκη μὲ τὴ σημαδοσειρὰ Rs`sghr Rdqhdr(+
γιὰ ἐπιπλέον εὐκρινῆ παράθεση καὶ ἀκριβῆ προσδιορισμὸ καὶ τοῦ μελικοῦ περιεχομένου τῶν ἤδη ἐπισημαν,
θέντων δομικῶν συστατικῶν τοῦ ἐξεταζόμενου μελοποιήματος· τὰ σχετικὰ μουσικὰ δεδομένα καταγράφονται
ἐδῶ διττῶς+ κατὰ τὴν παλαιὰ καὶ νέα ἀντίστοιχα σημειογραφικὴ ἐκδοχή τους+ τὴν πρώτη εἰλημμένη ἀπὸ τὸν
κώδικα Μερλιὲ 6 ZΕΒΕ 2358\+ φφ- 71q,74u καὶ τὴ δεύτερη πεποιημένη ἀπὸ τὸν ὑποφαινόμενο9
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ΛΗΚΤΙΚΟ ΑΛΛΗΛΟΥΪΑΡΙΟ
Α Β Γ

0,1- σἈÏÏËÏÔύÈ·,ἠἀÏÏËÏÔύÈ·+
σἀÏÏËÏÔύÈ·

2-

ψ‰όÍ·ἠÛÔÈ,ἠὁἠ£Âὸ˜ἠἡÌῶÓ, σ‰όÍ·ἠÛÔÈ

ἈÏÏËÏÔύÈ·,ἠψἀÏÏËÏÔύÈ·,
σἀÏÏËÏÔύÈ·

Ψ        Δ    Ψ       Δ            Β  
26  μ g d> ˛  Ì    d μ h: 7”

ÏÂ Â Â ÁÂ

"2  b g# sl, GJs hk  b  /7
ÏÂἠἠἠÂἠἠἠἠἠἠἠÂἠἠἠÁÂ

Γ       Φ      Γα           α          ΓΦ
26   fSÖ gä dJv fA μ x: 7”

ÏÂ Â ÁÂἠἠἠἠἠÂ

"2  b m f S,; gä sJ b fAK x.ä b  $4
ÏÂἠἠἠἠÂἠἠἠÂἠἠἠἠἠÁÂἠἠἠÂ

Γ           α            α  
26   sS: d ai  26

ÏÂ Â ÁÂ

"2  b sSK sL a…   b  &62
ÏÂἠἠἠἠἠÂἠἠἠἠἠÁÂ

0-

1-

2-

Λ

Φ Γ Φ Γ Γ  
7”   sc dl, g d a: 1“

¯·Èἠἠἠἠ·Èἠἠ·Èἠἠ·ÈἠἠἠἠÚÂ

/7  b sck sl, g j b a:  %61
¯·Èἠἠἠ·Èἠἠἠἠἠ·ÈἠἠἠἠÚÂ

ψ           δ           δ         ψ    β    α         β              Γ
7”   sc d alv g g g d μ hi

¯·Èἠἠἠ·Èἠἠἠἠ·Èἠἠἠ·Èἠ·Èἠ·Èἠἠ·ÈἠἠἠἠἠÚÂ

$4  b sck sL av g b g GJ@s hk b  %61
¯·Èἠἠἠ·Èἠἠἠἠ·Èἠἠἠ·Èἠἠ·Èἠἠἠ·ÈἠἠἠÚÂ

Γ       ΦΕ  Δ        Ε         ΦΓ      Φ              Δ  
26     s̨G:>>< 0<>  x g s ıIŒ goégh 26

¯·È ·È ·È ·È ÚÂ

&62  b sGΔv>>>0<xä g b sk º? b ƒKøghk b  "2
¯·Èἠἠἠἠ·Èἠἠἠἠἠ·Èἠἠἠἠ·Èἠἠἠἠ·ÈἠἠἠἠἠἠÚÂ

0-

1-

2-

Χ
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Δ               Δ         ΕΦΓ      Φ            Φ     Ε        Ε   Δ     Δ      
26     a åäarJf ê g m aÌÆŒ fAÌ  ai

·ἠἠἠἠÏÏËἠἠἠἠÏÔ˘ἠἠÔ˘ἠἠἠἠἠἠÈἠἠἠἠἠἠἠἠÈἠἠἠἠ·

"2    a a jÄ b s s sl, g GJ@s bm g# xä sl, g ak  2"B
·ÏἠἠἠÏËἠἠἠἠἠἠἠÏÔ˘ἠἠÔ˘ἠἠἠἠἠÔ˘ἠἠÔ˘ἠἠÔ˘ἠἠἠἠἠÈἠἠἠÈἠἠἠἠÈἠἠἠἠἠÈἠἠἠἠ·

               Γ         Φ                  Φ   Ε             Ε   Δ      Δ
26     fSv gåä m aÌ   m aÌ    ai

·ἠἠἠÏÏË ÏÔ˘ È ·

"2 b  m f S,; gä m a gä_ sJ@ b ƒK gh sl, g ak  2"B
·ἠἠ·ÏἠἠἠÏËἠἠἠËἠἠἠËἠἠἠἠÏÔ˘ἠἠἠἠἠἠἠÈἠἠἠἠἠÈἠἠἠἠἠÈἠἠἠ·

Δ          Ψ           Δ            Φ           Γ       Φ             Φ    Ε        Ε     Δ         Δ    
m ˛aÌ                               LÍ

26       fA˛ g ås Í:  f v g m aÌÆœ   fA g ai
· · ÏÏË ÏÔ˘ Ô˘ Ô˘ È È ·

"2  b m fA,; gä s j b sk f vˆ gä bm ak xä sl, g b a:  "2
·ἠἠ·ÏἠÏËἠἠἠἠἠἠÏÔ˘ἠἠἠÔ˘ἠἠÔ˘ἠἠἠἠἠἠÈἠἠἠἠÈἠἠἠἠÈἠἠἠἠἠÈἠἠἠἠ·

α           Φ                                 Φ    Ε               Ε    Δ  
fcK   h                   m aÌk    m aÌk

α               Φ       Γ          Φ Ε                   Ε   Δ          Δ
26       fcv gh jÄ m ƒÌvÆ m aÌÆ ai

· ÏÏË ÏÔ˘ È ·

"2    b fcK  gh s, b ƒK gh sl, g ak  "2B
·ÏἠἠἠἠἠÏËἠἠἠἠËἠἠἠἠÏÔ˘ἠἠἠἠἠἠÈἠἠἠἠἠἠÈἠἠἠἠἠÈἠἠἠ·

Γ       Φ    ΕΔ    Ε          Γ    Φ          Φ     Ε       Ε   Δ      Δ   
26       fS>>>0<g# é< x s FÌv    m aÌÆœ fAÌ    ai

·ἠἠÏÏË ÏÔ˘ Ô˘ È È ·

"2  b s≠SK ƒK x.ä b s j f vˆ gä bm ak xä sl, g b a:  5">Ω
·ÏἠἠÏËἠἠËἠἠἠἠÏÔ˘ἠἠἠἠἠÔ˘ἠἠÔ˘ἠἠἠἠἠÈἠἠἠἠÈἠἠἠἠÈἠἠἠἠἠÈἠἠἠἠἠ·

Γ
'ὅπου9 Γ0 < π+ Γ1 < σ+ Γ3 ≃ Γ1(

0-

1-

2-

3-

4-
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Ψ       Ε       Δ      Ε       Δ 
μ g FK Ögä f g i “"2¶ g j bm f,; gäAJ@ôæ m a gä b a…  2"B

λ
'διπλοπέταστο μὲ λύγισμα(

Ε       Δ                  Β       Α     Β Ψ         Δ
sv g# é g˛hk g sJL si “"2¶ b fK m© bm ƒ,; gä sJ b sk  "2

ψ
'ἀλληλουχία ψηφιστοῦ , πιάσματος , ἀντικενώματος Zἢ τρομικοῦ\(

Δ          Δ           Ε        Φ Γ           α      ΓΦ      Ε       Φ          Ε       
μ ª  a s: Ö ı dv xä μ g s ˛ƒK

Δ  Ψ         Δ 
m©>Δ>> si

“%61¶ ª a b s º? sv x.äB g s, b ƒK
m ©  sk   2"B

κ
'καταληκτικὴ θέση(

Δ         Ε Φ Γ      Φ           Φ     Ε       Ε    Δ   Δ
rJf îv                  m akÌ      m akÌ   

s rJf <ê  g m aÌÆœ   fAÌ   ai “!1¶ s j b s s sl, g GJ@s bm g# xä sl, g ak  2"B

π
'παρακλητική * καταληκτικὰ στραγγίσματα(

Φ    Γ              Φ        Ε        Ε    Δ     Δ
g˛ jÄ      m ƒ gäÖ  fAÌ   a:

Γ Φ Φ Ε Ε Δ Δ
f v g m akÌ     m akÌ   a:

g   j bm g# xä sl, g ak b
“$4¶ b f vˆ gä m ak xä sln g b ak  2"

b f vˆ gä    fAK gh sl, g b ak

σ
'καταληκτικὰ στραγγίσματα+ πρὸ ψηφιστοῦ ἢ ἀντικενώματος(
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Ἐπὶ τῇ ἀσφαλεῖ βάσει τῶν προεκτεθεισῶν παρατηρήσεων ἐξήγησα πλήρη τὴν ἐν λόγῳ
σύνθεση στὴ νέα μέθοδο ἀναλυτικῆς σημειογραφίας6· προσφέρω τὴ σχετικὴ καταγραφὴ Zποὺ
'μαζὶ καὶ μὲ τὰ προπαρατεθέντα μουσικὰ παραδείγματα( φιλοπόνησε ἀφιλοκερδῶς 'στὸ πρόγραμμα μουσικῆς
γραφῆς «Μελωδός»( ὁ ὁμότεχνος φίλος Νίκος Μπούρης+ τὸν ὁποῖο καὶ ἐντεῦθεν εὐχαριστῶ ἀπὸ καρδιᾶς\ ὡς
κατακλεῖδα τοῦ παρόντος κειμένου9

∞¡∞Δ√§∏™ Δ√ ¶∂ƒπ∏Ã∏ª∞ 1ἠ(2014)ἠ€ἠ°΄.ἠª√À™π∫√§√°∏ª∞Δ∞314

6- Τμήματα τῆς ἐν λόγῳ ἐξήγησης εἶχα 'ἀνάμεσα
σὲ παρόμοιες καὶ ἄλλων μουσικῶν κειμένων( δουλέψει
πρωτογενῶς κατὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 1//6,1//7+ μὲ
τοὺς φοιτητὲς τοῦ προγράμματος «μεταδιπλωματικῶν»
σπουδῶν Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Ὠδείου Ἁθηνῶν
Zμνημονεύω ὀνομαστικὰ τοὺς Δημήτριο Γαλάνη+ Ἄννα
Καραγιάννη καὶ Μαγδαληνὴ Κουμπαρούλη+ ποὺ μοῦ
εἶχαν καταθέσει καὶ σχετικὲς ἐργασίες\+ στὸ πλαίσιο
τοῦ ἐκεῖ μαθήματός μου Τεχνικὲς ἐξήγησης· ἀποδελ,
τίωση καὶ ἐφαρμογή- Πλήρη βέβαια τὴν ἐπεξεργάστη,

κα ἐκ νέου ἐσχάτως+ μάλιστα δὲ ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμ,
μετοχῆς μου στὸ UH L`rsdqbk`rr cd Bâms Ahy`mshm+ ποὺ
πραγματοποιήθηκε τὸν Ἰούλιο τοῦ 1/02 στὸ Ἰάσιο τῆς
Ρουμανίας+ ὅπου καὶ πρωτο,ἑρμηνεύθηκαν 'ἀπὸ τὸν
ὑποφαινόμενο+ τὸν λαμπαδάριο @cqh`m Rsnkmhbt καὶ τὸν
ὑπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ @cqh`m Rhqat χορὸ ψαλτῶν
Axy`mshnm( ὁρισμένοι στίχοι τῆς σύνθεσης+ τῆς ἠλε,
κτρονικῆς στοιχειοθεσίας τους γενομένης τότε ἀπὸ τὸν
ὁμότεχνο φίλο Σπυρίδωνα Παυλάκη 'βλ- καὶ
gssor9..vvv-xntstad-bnl.v`sbg>u<wC7^^2XXdeX(- 

. 7 [ 3469]
( . 1805), . 82r-85v
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ΕΙΚΟΝΑ 09 Σινᾶ 0330+ φφ- 88 u,0/1 u

φ- 88 u
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φ- 0// q
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φ- 0// u
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φ- 0/0 q
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φ- 0/0 u
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φ- 0/1 q
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φ- 0/1 u
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ΕΙΚΟΝΑ 19 Μερλιὲ 6 ZΕΒΕ 2358\+ φφ- 71 q,74u

φ- 71 q,u

12.LogonAgathon_PERIHXHMA.Pr.  22/10/2014  8:56 π.μ.  Page 329



∞¡∞Δ√§∏™ Δ√ ¶∂ƒπ∏Ã∏ª∞ 1ἠ(2014)ἠ€ἠ°΄.ἠª√À™π∫√§√°∏ª∞Δ∞330

φ- 72 q
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φ- 72 u
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φ- 73 q
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φ- 73 u
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φ- 74 q
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φ- 74 u
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ΕΙΚΟΝΑ 29 Ἱ- Μ- Ἁγίας Τριάδος Τζαγκαρόλων Κρήτης 5+ φφ- 43 q,46 q

φ- 43 q
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φ- 43 u
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φ- 44 q
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φ- 44 u
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φ- 45 q
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φ- 45 u
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φ- 46 q
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