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Κέδρων χείμαρρος

(Βασιλεία 1566) στηρίχθηκε σε ένα 
χειρόγραφο της συλλογής Fugger, το 
οποίο στο μεταξύ έχει χαθεί. Το αρ-
χαιότερο χειρόγραφο, British Museum 
add. 26112, χρονολογείται στο α΄ μι-
σό του 12ου αι. και ακολουθείται από 
τον Parisinus gr. 1713 και 1713Α, 
που χρονολογούνται στα τέλη του 
ίδιου αιώνα. Για την παράδοση του 
κειμένου σημαντικός θεωρείται και ο 
ελληνικός βατικανός κώδικας 1903, 
του 13ου αι.
Εκδόσεις: Georgius Cedrenus, 
Compendium historiarum, έκδ. I. Βekker,  
τ. Ι-ΙΙ, [CSHB], Bonnae 1838-1839. 
PG 121:24-1165, 122:9-368. ΧΡ.ΜΠ.
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Κέδρων, χείμαρρος. Χείμαρρος 
που διαχωρίζει την πόλη των Ιεροσο-
λύμων από το όρος των Ελαιών. Ξε-
κινά από βορειοδυτικά στους πρόπο-
δες του όρους Σκοπού και συνεχίζει με 
κατεύθυνση νοτιοανατολική διασχίζο-
ντας την έρημο της Ιουδαίας, εκβάλ-
λει δε στη βορειοδυτική ακτή της Νε-
κράς Θαλάσσης. Σήμερα καλείται Quadi 
Sitti Maryam, δηλαδή Χείμαρρος της 
Κυρίας Μαρίας, και το τμήμα του στην 
έρημο του Ιούδα Quadi en Nar, δηλα-
δή φαράγγι πυρός, εξαιτίας της ξηρα-
σίας που επικρατεί στην κοίτη το πε-
ρισσότερο διάστημα του έτους και ιδι-
αίτερα κατά τους θερινούς μήνες. Το 
συνολικό μήκος του χειμάρρου δεν ξε-
περνά τα 32 χμ. περίπου. Η ονομασία 
του χειμάρρου δεν σχετίζεται με την 
κέδρον, καθώς ουδέποτε υπήρξαν κέ-
δροι στην περιοχή πλησίον των Ιερο-
σολύμων, αλλά προέρχεται κατά την πι-
θανότερη ετυμολογία από το εβρ. ρή-
μα 'kadar', που σημαίνει είμαι σκοτει-
νός, θολωμένος, δηλώνοντας το θολό 
και σκοτεινό χρώμα των υδάτων του. 
Ο χείμαρρος στη χριστιανική γραμμα-
τεία αναφέρεται και ως κοιλάς του Ιω-
σαφάτ (βλ. Ιλ 4:2-4). Στις βραχώδεις 
όχθες του εντοπίζονται πληθώρα αρ-
χαίων τάφων, ιδιαιτέρως στην αριστε-
ρή όχθη που βρίσκεται έναντι της πε-
ριοχής του Ναού. Mάλιστα στη δυτική 

όχθη του ανευρέθησαν τέσσερις λαξευ-
τοί τάφοι, οι οποίοι, κατά τον R. Weill, 
σχετίζονται με τον τάφο του βασιλέα Δα-
βίδ (Νε 3:15). Πρόσφατες αρχαιολο-
γικές έρευνες κατεδειξαν ότι η αρχαία 
κοίτη του χειμάρρου εντοπίζεται περί 
τα 10 μ. περ. κάτω από την σημερινή 
και στο σημείο που βρίσκεται το τεί-
χος του Ναού η κοίτη εντοπίζεται κάτω 
από τα 20 μ. περίπου από τη σημερινή. 
Τον χείμαρρο των Κέδρων διέσχισε ο 
βασιλέας Δαβίδ καταδιωκόμενος από 
τον υιό του Αβεσσαλώμ, ο οποίος εί-
χε επαναστατήσει εναντίον του (2 Βασ 
15:23). Στον χείμαρρο των Κέδρων ο 
βασιλέας Ασά κατέκαψε ξύλινα είδω-
λα της μητέρας του (3 Βασ 15:13) και 
εκτελέστηκε ο Γοθολίας (4 Βασ. 11:16). 
Μεταγενεστέρως ο χείμαρρος έγινε τό-
πος απόθεσης ακαθάρτων αντικειμέ-
νων (2 Παρ 29:31, 30:14). Στην ΚΔ 
ο Ιησούς διέσχισε τον χείμαρρο για να 
μεταβεί στον κήπο της Γεθσημανή (Ιω 
18:1).  Κ.ΦΕΡ.
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Κέιβελης, Ιωάννης Ζωγράφος. Ο 
Ιωάννης Ζωγράφος έλκει την καταγω-
γή του από το Geyve της άλλοτε επαρ-
χίας της Βιθυνίας, εξ ου και το παρω-
νύμιο «Κέιβελης». Αν και δεν σώζονται 
ακριβή στοιχεία περί του χρόνου γέννη-
σής του, η μαθητεία του στον Γρηγόριο 
Πρωτοψάλτη τοποθετεί αυτόν στις αρ-
χές του 19ου αι. Κατέχοντας το χάρισμα 
της καλλιφωνίας υπηρέτησε την ψαλτι-
κή τέχνη ως ιεροψάλτης διάφορων να-
ών της Κωνσταντινούπολης. Ως μελο-
ποιός κατέλιπε μικρής αξίας συνθετικό 
έργο, το οποίο δημοσιεύτηκε στη δεύ-
τερη έκδοση της ανθολογίας του Δη-
μητρίου Κυφιώτη υπό τον τίτλο Εκκλη-
σιαστικό μουσικό Απάνθισμα. 
Ειδήμων υπήρξε της εξωτερικής μου-
σικής την οποία, όπως ο ίδιος καυχά-
ται, διδάχτηκε «ὑπὸ δασκάλου ἐξωτε-
ρικοῦ (Χανεντέ)». Ο Γεώργιος Παπα-
δόπουλος, αν και στα πρώτα ιστορι-
κά του έργα, αναφέρει αόριστα ότι ο 
Κέιβελης «διδάχθηκε τὴν ὀθωμανικὴ 
ρυθμικὴ ὑπό τινὸς χανεντέ», στο Λε-
ξικό της Βυζαντινής Μουσικής κατονο-
μάζει ως δάσκαλό του τον περιώνυμο 

Οθωμανό συνθέτη İsmail Dede Efendi 
[Hammâmîzâde]. Η πληροφορία αυτή 
ελέγχεται ως ανακριβής, αφού ο χρό-
νος έναρξης της μαθητείας του Κέιβε-
λη αποτελεί, σύμφωνα με την προσω-
πική του μαρτυρία, το έτος 1851, δη-
λαδή πέντε χρόνια μετά τον θάνατο του 
εν λόγω συνθέτη. 
Στο πρότυπο προγενέστερων ανθολογι-
ών εξωτερικών μελών, το 1856 εξέδω-
σε επίτομη συλλογή τουρκικών ασμά-
των υπό τον τίτλο Απάνθισμα ή Μεδζμου-
άϊ Μακαμάτ. Στο έργο αυτό εγκαινιάζε-
ται η πρακτική να προηγείται των με-
λών σχετική προθεωρία, η οποία στην 
προκειμένη περίπτωση περιορίζεται στα 
στοιχεία της οθωμανικής ρυθμοποιίας. 
Δεκαέξι χρόνια αργότερα επανεξέδω-
σε την ανθολογία υπερδιπλασιάζοντας 
τον αριθμό των εμπεριεχομένων συν-
θέσεων, ενώ τον επόμενο χρόνο εξέ-
δωσε δεύτερο τόμο του ιδίου έργου με 
«διάφορα ἑλληνικὰ ᾄσματα μελοποιη-
θέντα παρὰ διαφόρων ποιητῶν». 
Πέραν της εκδοτικής του δραστηριότη-
τας ήσκησε το επάγγελμα του δασκάλου 
προσφέροντας σε πολλούς από τους μα-
θητές του τη διδασκαλία της εξωτερι-
κής μουσικής.
Άγνωστος παραμένει ο ακριβής χρό-
νος θανάτου του.  Γ.ΣΜ.
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Κειρία. Μακρά ταινία με την οποία 
περιτύλιγαν τα σώματα των νεκρών. 

Κεϊλά. Οχυρή πόλη στο βαθύπεδο 
του Ιούδα. Αναφέρεται και Κεϊλάμ (Ιησ 
15:44). Η σπουδαία γεωγραφική θέση 
της και οι ισχυρές οχυρώσεις επέτρε-
παν στους κατοίκους της να ελέγχουν 
μεγάλο τμήμα του οδικού δικτύου της 

ανατολικής Σεφελά, γεγονός που ερ-
μηνεύει την αναφορά της στις Επι-
στολές της Αμάρνα. Την Κεϊλά υπε-
ρασπίστηκε ο Δαβίδ έναντι των Φιλι-
σταίων (1 Βασ 23:1-8), αλλά οι κάτοι-
κοί της επιχείρησαν να τον παραδώ-
σουν στον Σαούλ ανεπιτυχώς (1 Βασ 
8-14). Κατά την επιστροφή των Ισρα-
ηλιτών από τη βαβυλώνιο αιχμαλω-
σία, πολλοί εγκαταστάθηκαν στην πό-
λη και συνέβαλαν στην ανοικοδόμη-
ση των Ιεροσολύμων (Νε 3:17-18). 
Η ακριβής τοποθεσία της είναι άγνω-
στη ωστόσο πολλοί ερευνητές την το-
ποθετούν στο Kh. Qula περί τα 14 χμ. 
περίπου βορειοδυτικά της Χεβρώνος, 
ενώ άλλοι μεταξύ Ελευθερουπόλεως 
και Beersheba στο Khuweilfeh, χω-
ρίς όμως να τυγχάνει ευρείας αποδο-
χής η άποψη αυτή.  Κ.ΦΕΡ.
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Κεκραγάρια. Τα λεγόμενα κεκρα-
γάρια στοιχειοθετούν οι δυο πρώτοι 
στίχοι του 140ού ψαλμού [: ο πρώτος 
που (με τη χρήση του εφυμνίου του 
συγκεκριμένου ψαλμού -εισάκουσόν 
μου Κύριε- και την επανάληψη του αρ-
χικού στίχου) διαμορφώνεται ως ακο-
λούθως: Κύριε, εκέκραξα προς σε, εισά-
κουσόν μου, εισάκουσόν μου, Κύριε. Κύ-
ριε εκέκραξα προς σε, εισάκουσόν μου, 
πρόσχες τη φωνή της δεήσεώς μου, εν τω 
κεκραγέναι με προς σε, εισάκουσόν μου, 
Κύριε· και ο δεύτερος, ομοίως: Κατευ-
θυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα 
ενώπιόν σου, έπαρσις των χειρών μου 
θυσία εσπερινή, εισάκουσόν μου, Κύ-
ριε]. Λαμβάνουν, προφανέστατα, τον 
συγκεκριμένο χαρακτηρισμό τους από 
τη διατύπωση του αρχικού στίχου [: 
Κύριε, εκέκραξα = κεκραγάρια]. Τα κε-
κραγάρια αποτελούν ένα ιδιαίτερο και 
αυτοτελές είδος ψαλμωδίας, το οποίο 
στη βυζαντινή και μεταβυζαντινή μελο-
ποιία υπήρξε ανέκαθεν (και παραμέ-
νει μέχρι και σήμερα) ιδιαίτερα εκτε-
ταμένο πεδίο συνθετικής δραστηριό-
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τητας πολλών μελοποιών, δημιουργώ-
ντας έτσι γύρω τους ποικίλες επιμέ-
ρους μουσικές παραδόσεις, με πολυ-
άριθμες σχετικές συνθέσεις.
Κεκραγάρια ανθολογούνται στα σχετι-
κά μουσικά χειρόγραφα ήδη από τον 
14ο αι. Συνήθως παραδίδονται σε μιαν 
ενιαία σειρά, που περιλαμβάνει οκτώ 
συνθέσεις, μια κατ’ ήχον. Ανάμεσα 
στις παραδιδόμενες συνθέσεις ξεχω-
ρίζουν τα αποδιδόμενα στον Ιωάν-
νη τον Δαμασκηνό κεκραγάρια, μια 
σειρά που αλλού αποδίδεται -ορθό-
τερα- στον πρωτοψάλτη Ιωάννη τον 
Γλυκύ, με συνθέσεις που χαρακτηρί-
ζονται ως «κεκραγάρια παλαιά» ή «αρ-
χαία» ή «μεγάλα». Η ίδια αυτή ενότητα 
«καλλωπίζεται» αργότερα (κατά τον 17ο 
αι.) από τον πρωτοψάλτη Παναγιώτη 
τον νέο Χρυσάφη, ενώ μεταγενέστε-
ρα (κατά τον 18ο αι.) «εξηγείται» (με-
ταγράφεται δηλαδή με χρήση αναλυ-
τικότερης εκδοχής της σημειογραφί-
ας) από τον Πέτρο τον Πελοποννήσι-
ο([υπ’ αυτήν την εκδοχή -και συγκε-
κριμένα περαιτέρω εξηγημένη, κα-
τά τον 19ο αι., σύμφωνα με τη λεγό-
μενη νέα μέθοδο αναλυτικής σημει-
ογραφίας- η ίδια σειρά δημοσιεύθη-
κε τελικά για πρώτη φορά στο κατά το 
έτος 1824 εκδεδομένο στην Κωνστα-
ντινούπολη Ταμείον Ανθολογίας, τ. Α΄, 
σ. 71-105). Άλλες, ιδιαίτερα σημαντι-
κές και διαδεδομένες, σειρές κεκρα-
γαρίων είναι (κατά τον 17ο αι.) η του 
Μπαλάση ιερέα, μια σύνθεση που εν 
πολλοίς αποτελεί σύντμηση της προ-
ηγούμενης σειράς δημοσιεύθηκε επί-
σης, εξηγημένη στη νέα μέθοδο ανα-
λυτικής σημειογραφίας, κατά το έτος 
1850 στην Κωνσταντινούπολη, στον 
τ. Α΄ της Πανδέκτης, σ. 149-1830), 
καθώς επίσης και (κατά τον 18ο αι.) 
η πολύ γνωστή και λαοφιλής ενότη-
τα του Ιακώβου πρωτοψάλτη (πρω-
τοδημοσιεύθηκε, ομοίως, στο κατά 
το έτος 1824 εκδεδομένο στην Κων-
σταντινούπολη, Ταμείον Ανθολογίας, τ. 
Α΄, σ. 105-124).
Ιδιαίτερα κατά τον 18ο αι., κεκραγά-
ρια παραδίδονται είτε μεμονωμένα 
και αυτοτελώς είτε στο πλαίσιο ποι-
κίλων μελοποιήσεων του μουσικού 
βιβλίου του Αναστασιματαρίου (ενός 
βιβλίου στο οποίο και ανήκουν ορ-
γανικά οι όποιες συνθέσεις κεκραγα-
ρίων). Για την πρώτη εκδοχή μνημο-
νεύονται οι ακόλουθες συνθέσεις: τα 
λεγόμενα «Ναυπλιώτικα» ή «συνοπτι-

κά» ή «κομψά κεκραγάρια» [βλ. ενδει-
κτικά Χρυσορ. 6, φ. 107α: Έτερα κε-
κραγάρια, τα λεγόμενα Αναπλοιότικα, 
ήχος α΄ Κύριε εκέκραξα], μια σύνθε-
ση που -σύμφωνα με τις μέχρι τώρα 
ενδείξεις- δεν προέρχεται από τη γνω-
στή ελληνική πόλη του Ναυπλίου αλλά 
μάλλον από τον Ανάπλου της Προπο-
ντίδας· τα κεκραγάρια Θεοδοσίου ιε-
ρομονάχου του Χίου [βλ. ενδεικτικά 

Γριτσ. 24, φ. 5α: Αρχή συν Θεώ αγίω 
των αναστασίμων και των κεκραγαρίων 
ύμνων, τα μεν κεκραγάρια ποίημα κυρ 
Θεοδοσίου του Χίου, τα δε αναστάσι-
μα του μουσικολογιωτάτου κυρίου κυ-
ρίου Χρυσάφου του νέου. Τω Σαββά-
τω εσπέρας, το κεκραγάριον, ήχος α΄ 
Κύριε εκεκραξα]· τα κεκραγάρια Μα-
νουήλ Γούτα του Θεσσαλονικέως [βλ. 
ενδεικτικά Ξηρ. 380, φ. 107β: Έτερα, 
εκκλησιαστικά, κυρ Μανουήλ του Γού-
τα, ήχος α΄ Κύριε εκεκραξα]· τα κε-
κραγάρια Θεοδωράκη του Τυρναβίτη 
[βλ. ενδεικτικά Δοχ. 328, φ. 186α: 
Κεκραγάρια σύντομα, κυρ Θεοδωρά-
κη Τυρναβίτη, ήχος α΄ Κύριε εκεκρα-
ξα]· τα κεκραγάρια Ιωάννου πρωτο-
ψάλτη του Τραπεζουντίου [βλ. ενδει-
κτικά Γριτσ. 21, φ. 47α: Κεκραγάρια 
συνοπτικά, ποιηθέντα παρά Ιωάννου, 
ήχος α΄ Κύριε εκεκραξα]· τα κεκραγά-
ρια Δανιήλ πρωτοψάλτη του Τυρναβί-
τη [βλ. ενδεικτικά Στεφ. 66, φ. 6α: Κε-
κραγάρια και δοξαστικά εκκλησιαστι-

κά, ποίημα κυρ Δανιήλ λαμπαδαρίου 
της του Χριστού μεγάλης Εκκλησίας, 
ήχος α΄ Κύριε εκέκραξα]. 
Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στα κε-
κραγάρια Πέτρου λαμπαδαρίου του Πε-
λοποννησίου [βλ. ενδεικτικά Σ. Πέτρ. 
8, φ. 95α: Αρχή των κεκραγαρίων Πέ-
τρου, ήχος α΄ Κύριε εκεκραξα ή και 
ΒΚΨ 183, φ. 6α: Έτερα κεκραγάρια, 
συντομότερα, εκ του κοινού αναστασι-
ματαρίου του Πέτρου, ήχος α΄ Κύριε 
εκέκραξα], συνθέσεις που αποτελούν 
οργανικό τμήμα του πολύ γνωστού και 
ευρύτατα διαδεδομένου Αναστασιμα-
ταρίου του ίδιου μελοποιού· συγκε-
κριμένα, ο Πέτρος ο Πελοποννήσι-
ος συνέθεσε δύο εκδοχές Αναστασι-
ματαρίου (όπου περιλαμβάνονται και 
τα εν λόγω κεκραγάριά του), μία αρ-
γή [βλ. ενδεικτικά Δημ. Βιβλ. Κοζάνης 
28 (του 1809): Αρχή συν Θεώ αγίω 
το Αναστασιματάριον, συντεθέν κατά 
το ύφος της του Χριστού Μεγάλης Εκ-
κλησίας, παρά του μουσικολογιωτά-
του λαμπαδαρίου κυρ Πέτρου Πελο-
ποννησίου, διά προσταγής του πανι-
ερωτάτου μητροπολίτου αγίου Πρού-
σης κυρίου κυρίου Μελετίου, δια ψυ-
χικόν μνημόσυνον της αυτού πανιε-
ρότητος] και άλλη σύντομη [βλ. ομοί-
ως Ξηρ. 403, φ. 1α: Αναστασιματάρι-
ον συν Θεώ αγίω, όπερ ετονίσθη πα-
ρά κυρ Πέτρου λαμπαδαρίου της του 
Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας κατά το 
ειρμολογικόν ύφος, διά προσταγής 
του παναγιωτάτου και σοφωτάτου πα-
τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κυρί-
ου Σαμουήλ Βυζαντίου του από Δέρ-
κων (πρόκειται για τον Σαμουήλ Χα-
ντζερή, κατά τη δεύτερη πατριαρχία του 
στα 1773-1774) επ’ ωφελεία των χρι-
στιανών]. Τα περιεχόμενα στις παρα-
πάνω δύο εκδοχές του Αναστασιματα-
ρίου του κεκραγάρια, πάντως, εκτοπί-
σθηκαν από αντίστοιχες συνθέσεις του 
μαθητή του Πέτρου του Βυζαντίου [βλ. 
ενδεικτικά Λειμ. 341, φ. 227α: Κεκρα-
γάρια κατ’ ήχον, Πέτρου λαμπαδαρί-
ου του Βυζαντίου, ήχος α΄ Κύριε εκέ-
κραξα ή ΒΚΨ 79, φφ. 81α-85α: Έτε-
ρα κεκραγάρια, ημέτερα, κατ’ ήχον, ως 
ψάλλονται εν τη αγία του Χριστού Με-
γάλη Εκκλησία τα νυν, ήχος α΄ Κύριε 
εκέκραξα], με αποτέλεσμα στην πρώ-
τη έκδοση του Αναστασιματαρίου του 
Πέτρου Πελοποννησίου (Βουκουρέ-
στι 1820) να συμπεριληφθούν μόνο 
τα τελευταία κεκραγάρια (τα του Πέ-
τρου Βυζαντίου [τα αντίστοιχα του Πέ-

τρου Πελοποννησίου δημοσιεύθηκαν 
κατά το έτος 1869 στην υπό τον τίτλο 
Μουσική Βιβλιοθήκη κωνσταντινοπολί-
τικη έκδοση]). 
Από τα άλλα γνωστά και επώνυμα και 
διαδεδομένα Αναστασιματάρια (όπου 
περιλαμβάνονται και σχετικές συνθέ-
σεις κεκραγαρίων) μνημονεύονται εδώ 
ενδεικτικά τα ακόλουθα: το περίφημο 
Αναστασιματάριο Κυριάκου Κουλιδά 
του Ναυπλιώτη [βλ. χαρακτηριστικά 
Παντ. 942, φ. 1α: Αναστασιματάριον 
μετά των κεκραγαρίων συν Θεώ αγίω 
πολλά ωφέλιμον εις ψάλτην όπου αγα-
πά να ψάλη εύμορφον χύμα τόσον τα 
αναστάσιμα ωσάν και το Στιχηράριον, 
ψάλλεται δε χύμα, νέα σύνθεσις εμού 
ταπεινού Κυριάκου Κουλιδά του Ναυ-
πλιώτη], το γνωστό και λαοφιλές (κυ-
ρίως στη Ρουμανία) Αναστασιματάριο 
του Διονυσίου Φωτεινού (παραδεδο-
μένο το έτος 1809), το Αναστασιματά-
ριο Χουρμουζίου του Χαρτοφύλακα (δη-
μοσιευμένο το έτος 1832), το αντίστοι-
χο Θεοδώρου του Φωκαέως (δημοσι-
ευμένο το έτος 1839), το του Κωνστα-
ντίνου πρωτοψάλτη [δημοσιευμένο το 
έτος 1845, με δύο σειρές κεκραγαρίων, 
μια αργοσύντομη (σ. 24-35), που αποτε-
λεί ουσιαστικά σύντμηση της του Ιακώ-
βου, και άλλη συντομότερη (σ. 35-42), 
όμοια προς την του Πέτρου Πελοπον-
νησίου], το πάγκοινα μέχρι και σήμε-
ρα γνωστό του Ιωάννου πρωτοψάλτου 
του Νεοχωρίτου (πρωτοδημοσιευμέ-
νο το έτος 1846) και άλλα του Ζαφει-
ρίου Ζαφειρόπουλου (δημοσιευμένο 
το έτος 1853), του Παναγιώτη Κηλτζα-
νίδη (δημοσιευμένο το έτος 1866) και 
του Υδραίου Γεωργίου Χαλιορή (δημο-
σιευμένο το έτος 1890).  Α.ΧΑΛ.
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