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HDO@ ΣXMNΔNΣ SGΣ DJJΛGΣH@Σ SGΣ DΛΛ@ΔNΣ

HΔOXL@ AXY@MSHMGΣ LNXΣHJNΛNΓH@Σ

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ SΕΧΝΗΣ
Ἡ Ὀκταηχία
ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Γ΄ Διεθνοῦς Συνεδρίου
Μουσικολογικοῦ καὶ Ψαλτικοῦ
Ἁθήνα+ 06,10 Ὀκτωβρίου 1//5

Ἐκδότης Γρ- Θ- Στάθης

❀
ΑΘΗΝΑ 1/0/
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Τὸ Δ-Σ- τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας
'γιὰ τὴν τριετία 0.8.1//5 – 20.7.1//7(
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ- ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΤΑΜΙΑΣ

ΜΕΛΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ,
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

† ὁ μακαριστὸς Ἁρχιεπίσκοπος Ἁθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλά,
δος κυρὸς Χριστόδουλοςὁ σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παραμυθίας κ- Τίτοςὁ ἐλλογιμώτατος κ- Ἁχιλλεὺς Χαλδαιάκης+ Ἐπίκουρος Κα,
θηγητὴς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας στὸ Πανεπιστήμιο
Ἁθηνῶν , Πρωτοψάλτηςὁ ἐλλογιμώτατος κ- Δημήτριος Μπαλαγεῶργος+ Λέκτωρ
τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας στὸ Πανεπιστήμιο Ἁθηνῶν ,
Πρωτοψάλτηςὁ ἐλλογιμώτατος κ- Ἁθανάσιος Βουρλῆς+ Καθηγητὴς τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἁθηνῶν , Πρωτο,
ψάλτης
ὁ ἐλλογιμώτατος κ- Γεώργιος Φίλιας+ Καθηγητὴς τῆς Θεο,
λογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἁθηνῶν+
ὁ ἐλλογιμώτατος κ- Κωνσταντῖνος Καραγκούνης+ Διδάκτωρ
Βυζαντινῆς Μουσικολογίας , Πρωτοψάλτηςὁ ἐλλογιμώτατος κ- Γρηγόριος Θ- Στάθης+ Καθηγητὴς Βυ,
ζαντινῆς Μουσικολογίας καὶ Ψαλτικῆς Τέχνης τοῦ Πανεπι,
στημίου Ἁθηνῶν-

Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Θ- ΣΤΑΘΗΣ+ Καθηγητὴς – Πρόεδρος
ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΧΑΛΔΑΙΑΚΗΣ+ ἐπικ- Καθηγητὴς – Γραμματεὺς
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΛΑΓΕΩΡΓΟΣ+ Λέκτωρ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ+ Διδάκτωρ
ΦΛΩΡΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ+ Διδάκτωρ

Γραμματεία+ Συντονιστικὴ , Ἐκτελεστικὴ
Γρηγόριος Ἁναστασίου+ Διδάκτωρ
Εὐαγγελία Σπυράκου+ Διδάκτωρ
Σεβαστὴ Μαζέρα,Μάμαλη+ Διδάκτωρ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τρίτη 06 Ὀκτωβρίου 1//5
ὥρα 08-// ἀπογευματινὴ
Μέγαρο Μουσικῆς Ἁθηνῶν Αἴθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος»
Ἔναρξη τοῦ Συνεδρίου
Α΄ Μέρος
• Καλωσώρισμα καὶ ἔκφραση εὐχαριστιῶν+ ἀπ’ τὸν κ- Γρ- Θ- Στάθη• Ἁνάγνωση μηνυμάτων καὶ χαιρετισμοί• Τελετὴ ἀπονομῆς τοῦ Παρασήμου τοῦ Ἁποστόλου Παύλου+ τοῦ καὶ Ἱδρυτοῦ τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος+ εἰς τὸν Καθηγητὴν τοῦ Πανεπιστημίου Ἁθηνῶν+ Διευ,
θυντὴν τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας καὶ Χοράρχην τοῦ Χοροῦ
Ψαλτῶν «Οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης» κ- Γρηγόριον Θ- Στάθην
α- Παρουσίαση τοῦ προσώπου καὶ τοῦ ἔργου τοῦ τιμωμένου – K`tc`shn ἀπ’ τὸν Κο,
σμήτορα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἁθηνῶν+ καθηγητὴ Φιλο,
σοφίας κ- Θεοδόσιο Πελεγρίνη
β- Ἁνάγνωση τῆς Συνοδικῆς Διαγνώμης+ τῆς 02ης μηνὸς Μαρτίου 1//5
γ- Ἁπονομὴ τοῦ Διπλώματος καὶ τοῦ Χρυσοῦ Σταυροῦ ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου
Ἁρχιεπισκόπου Ἁθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ- Χριστοδούλου
δ- Εὐχαριστήρια Ἁντιφώνηση τοῦ τιμωμένου
• Εὐλογητικὴ Προσφώνηση καὶ Κήρυξη ἐνάρξεως τῶν ἐργασιῶν τοῦ Γ΄ Διεθνοῦς Συ,
νεδρίου ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἁρχιεπισκόπου Ἁθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ- Χρι,
στοδούλουΒ΄ Μέρος
Ψαλτικὴ Ἐκδήλωση
• Χορὸς Ψαλτῶν «Οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»
Χοράρχης· Ἁχιλλεὺς Χαλδαιάκης+ Ἐπίκουρος Καθηγητής – Πρωτοψάλτης ἱ- νΖωοδόχου Πηγῆς ὁδοῦ Ἁκαδημίας
• Χορὸς Ψαλτῶν τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας
Χοράρχης· Lhg`hk Atb`+ Πρωτοψάλτης
• Δεξίωση στὸ φουαγιὲ τῆς αἴθουσας «Δημήτρης Μητρόπουλος»
Τετάρτη 07 Ὀκτωβρίου 1//5 πρωὶ
Μέγαρο Μουσικῆς Ἁθηνῶν Αἴθουσα A`mptds
Ἐπιστημονικὲς Ἁνακοινώσεις
0η ΠΡΩΪΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος· Γρηγόριος Θ- Στάθης
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Η ΟΚΤΑΗΧΙΑ
/8-2/

02

0/-0/
0/-2/
0/-4/

Χαράλαμπος Σπυρίδης+ «Οἱ Πυθαγορικοί+ οἷς πολλαχῇ ἕπεται Πλάτων+ τὴν
μουσικήν φασιν ἐναντίων συναρμογὴν καὶ τῶν πολλῶν ἕνωσιν καὶ τῶν δίχα
φρονούντων συμφρόνησιν· Θέων Σμυρναῖος+ Τῶν κατὰ τὸ μαθηματικὸν χρησί,
μων+ 01+ 0/,01»Στυλιανὸς Ψαρουδάκης+ «Ζητήματα ἁρμονικῆς στὴν Ἁρχαία Ἑλληνικὴ Μου,
σική»Ἁντώνιος Κωνσταντινίδης+ «Διάτονον γένος+ τὸ ἀρχαῖο καὶ τὸ καθ’ ἡμᾶς»Ἁντώνιος Ἁλυγιζάκης+ «Ἡ θεωρία τῶν φωνῶν καὶ τῶν ἤχων»Ἁθανάσιος Βουρλῆς+ «Ἡ ὀκταηχία στὴν ὀρθόδοξη λατρεία – Γενικὴ θεώρηση»-

00-0/

Συζήτηση – Διάλειμμα

8-4/

1η ΠΡΩΪΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος· Χαράλαμπος Σπυρίδης
00-2/

02-0/

π- Νικόλαος Ἁλεξάκης+ «Πρόταση ἐπαναπροσδιορισμοῦ τῆς ἔννοιας τοῦ ἤχου
στὸ πλαίσιο τῆς ὀκταηχίας»Γιάννης Πλεμμένος+ «Χουζὰμ ἢ Χιτζάζ+ διαλέξτε 'ἢ περὶ τοῦ ὁμοουσίου τοῦ
χρωματικοῦ γένους(»Δημήτριος Δελβινιώτης+ «Μουσικὴ Διαστηματικὴ Ψηφιακὴ Ἁνάλυση στὸ Βυ,
ζαντινὸ Μέλος»Σπυρίδων Φωτόπουλος+ «Μελέτη χρησιμοποιούμενων μουσικῶν κλιμάκων ἀπὸ
παραδοσιακοὺς ψάλτες μὲ τεχνικὲς ψηφιακῆς φασματικῆς ἀνάλυσης»Γεώργιος Κουρουπέτρογλου+ «ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ9 Πρότυπη Συλλογὴ Ψαλτικῶν
Φωνῶν»Ai`qmd Rbg`qs`t+ «Ὁ Ἱερώνυμος Τραγωδιστής+ ὁ Χρύσανθος καὶ τὰ τρία Γένη»-

02-2/

Συζήτηση – Γεῦμα

00-4/
01-0/
01-2/
01-4/

ἀπόγευμα
Μέγαρο Μουσικῆς Ἁθηνῶν Αἴθουσα A`mptds
Ὀλιγόλεπτες Παρουσιάσεις
Συντονιστής· Ἁθανάσιος Βουρλῆς
07-//
07-0/
07-1/
07-2/
07-3/

Μιχαὴλ Μαντζανᾶς+ «Τὸ ἦθος τῆς ὀκταηχίας»Χαρίλαος Ταλιαδῶρος+ «Ἡ ὀρθὴ ἐκτέλεση τῶν διαστημάτων τῆς Ὀκτωη,
χίας»Δημήτριος Νεραντζῆς+ «Τὸ σύστημα διφωνίας τοῦ β΄ ἤχου»Γεώργιος Χατζηθεοδώρου+ «Τὰ λεγόμενα ἐπείσακτα μέλη καὶ ἡ χρήση τους
στὰ διάφορα γένη τῆς μελοποιίας»Ἁθανάσιος Παϊβανᾶς+ «ἡ διὰ ζώσης διδασκαλία 'ἀκουστικὴ παράδοση( τῆς
Ψαλτικῆς Τέχνης+ ὅπως τὴν μεταλαμπάδευσε ὁ Θρασύβουλος Στανίτσας»-

//EHQRSO@FDR^K`xnts 0 06./5.1/0/ 6913 π-μ- O`fd 03

03
07-4/
08-//
08-0/
08-1/

08-2/
08-3/
08-4/

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Πέτρος Παπαεμμανουήλ+ «Ἔκφραση καὶ ἑρμηνεία τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης στὴ
Θεσσαλονίκη τοῦ 1/ου αἰώνα»π- Γεώργιος Α- Σταθόπουλος+ «Οἱ κλάδοι τῶν ὀκτὼ ἤχων τῆς Βυζαντινῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς»Χριστόδουλος Βασιλειάδης+ «Τὰ διαστήματα τοῦ διατονικοῦ γένους στὴν Ψαλ,
τικὴ Τέχνη σύμφωνα μὲ δυὸ Κυπριακὰ Θεωρητικά»Κωνσταντῖνος Ν- Λανάρας+ «Ὁ δίφωνος τοῦ πλαγίου τοῦ πρώτου ἦχος στὴν
ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ ὡς κλάδος+ καὶ στὴν ἐξωτερικὴ μουσικὴ ὡς μακάμ+
μέσα ἀπὸ τὴ γραπτὴ καὶ τὴν προφορικὴ παράδοση»Ρωμανὸς Νταούντ+ «Sὰ διαστήματα τοῦ δευτέρου ἤχου κατὰ τὴν ἀραβικὴ
ἐκτέλεση»π- Ἰωάννης Μεσολωρᾶς+ «Τὸ διατονικὸ γένος στὴν ἐν Κεφαλληνίᾳ Ἐκκλησια,
στικὴ Μουσική»Σωτήριος Δεσπότης+ «Μορφολογικὲς παρατηρήσεις περὶ ὀκταηχίας καὶ ἕλξεων
σὲ καταγραφὲς ἐκκλησιαστικῶν μελῶν τοῦ Knthr @kadqs Antqjntqs Ctbnt,
cq`x»-

ἑσπέρα+ ὥρα 1/-2/
Ψαλτικὴ ἐκδήλωση
• Χορωδία Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Αἰγίου «Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης»
Διευθυντής· Φώτιος Θεοδωρακόπουλος
• Βυζαντινὴ Χορωδία Ἁγρινίου
Διευθυντής· Ἁνδρέας Λανάρας
• Χορωδία τοῦ ἐν Ἁθήναις Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως
Διευθυντής· Δημοσθένης Παϊκόπουλος
Δεῖπνο

Πέμπτη 08 Ὀκτωβρίου 1//5 πρωὶ
Μέγαρο Μουσικῆς Ἁθηνῶν Αἴθουσα A`mptds
Ἐπιστημονικὲς Ἁνακοινώσεις
0η ΠΡΩΪΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος· Ἁντώνιος Ἁλυγιζάκης
/8-2/
8-4/
0/-0/

X`mjn L`qhmnu+ «Rnld Oqhmbhokdr ne sgd Ldchdu`k O`q`kk`fd Rxrsdl `mc hsr Qnkd
enq sgd Tmcdqrs`mchmf ne sgd Axy`mshmd Lnc`k 'Nbsndbgnr( Sgdnqx»Γεώργιος Κωνσταντίνου+ «Ἡ χρήση καταχρηστικῶν φθορῶν στὸ διατονικὸ γέ,
νος»Σόλων Χατζησολωμός+ «Τὸ χρωματικὸ γένος στὸ μεσαιωνικὸ βυζαντινὸ
ἄσμα»-
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Η ΟΚΤΑΗΧΙΑ
0/-2/
0/-4/

04

Bgqhrsh`m Sqndkrf``qc+ «Sgd ἦχοι μέσοι hm Axy`mshmd ltrhb sgdnqx `mc sgd μέ,
σον,rhfm ne sgd O`k`dnaxy`mshmd ltrhb`k l`mtrbqhosr»Παναγιώτης Χ- Παναγιωτίδης+ «Μέσοι καὶ παράμεσοι ἦχοι9 ἡ περίπτωση τῶν
τροπαρίων Ἡἠ¶·ÚıέÓÔ˜ἠÛήÌÂÚÔÓ καὶ ἘÂÊάÓË˜ἠÛήÌÂÚÔÓ»-

00-0/ Συζήτηση – Διάλειμμα
1η ΠΡΩΪΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος· Στυλιανὸς Ψαρουδάκης
00-2/
00-4/
01-0/
01-2/
01-4/
02-0/

Ἁχιλλέας Χαλδαιάκης+ «“Ὁ κοπιάσας ἐν τούτῳ μᾶλλον ὠφεληθήσεται”9 ὁ
τροχὸς τῆς Ὀκταηχίας»Θωμᾶς Ἁποστολόπουλος+ «Ἁναλύσεις στὴν περὶ τροπικότητας διδασκαλία τοῦ
Ἁποστόλου Κώνστα Χίου»Ἰωάννης Ἁρβανίτης+ «Τὸ παρελθὸν καὶ τὸ παρὸν τοῦ βαρέος διατονικοῦ ἤχου»Mhbnk`d Fgdnqfghs`+ «Συντακτικὲς καὶ μορφολογικὲς παρατηρήσεις στὸ Ἁνα,
στασιματάριο τοῦ Διονυσίου Φωτεινοῦ· ἦχος βαρύς»Κωνσταντῖνος Καραγκούνης+ «Θεωρητικὰ καὶ σημειογραφικὰ προβλήματα
προκύπτοντα κατὰ τὴν διδασκαλία τῶν τρίτων ἤχων 'γ΄ καὶ βαρέος(»Ἐμμανουὴλ Γιαννόπουλος+ «Καθορισμὸς καὶ διδασκαλία τοῦ χρωματικοῦ γέ,
νους ἀπὸ τοὺς τρεῖς δασκάλους»-

02-2/ Συζήτηση – Γεῦμα
ἀπόγευμα
Μέγαρο Μουσικῆς Ἁθηνῶν Αἴθουσα A`mptds
Ὀλιγόλεπτες Παρουσιάσεις
Συντονιστής· Δημήτριος Μπαλαγεῶργος
07-//

07-0/
07-1/
07-2/
07-3/
07-4/
08-//

Παναγιώτης Δημητριάδης+ «Χρήση ἀναλογικῶν καὶ ψηφιακῶν ἠλεκτρονικῶν
μέσων γιὰ τὴν ψηφιοποίηση τῶν σχετικῶν μὲ τὰ διαστήματα τῆς Βυζαντινῆς
Μουσικῆς ἀκουστικῶν συχνοτήτων»Σάββας Παπαδόπουλος+ «Ἡ ἐκτέλεση τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἀπὸ Ὑπολο,
γιστή- Ἕνα ὄνειρο ποὺ πραγματοποιήθηκε στὶς μέρες μας»Γεώργιος Πατρώνας+ «Ἡ διδακτικὴ τῆς Ὀκτωηχίας· Ἐρευνητικὲς προσεγγί,
σεις»Ἁνδρέας Γιακουμάκης+ «Ἡ διδακτικὴ τῆς Ὀκταηχίας»Δημοσθένης Κ- Φιστουρῆς+ «Συνοπτικὴ μορφολογικὴ μελέτη τοῦ μέλους τῶν
Χερουβικῶν ἀπὸ τὸν 07ο αἰῶνα μέχρι σήμερα+ κατ’ ἦχον»
Ἁντώνιος Πατρώνας+ «Διαφορὲς στὰ δοξαστικὰ καὶ ἑωθινὰ τοῦ α΄ ἤχου στὰ
ἔντυπα ἀργοσύντομα Ἁναστασιματάρια»Χρῆστος Τερζῆς+ «Ἡ χειρόγραφη παράδοση τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν μουσικο,
θεωρητικῶν πραγματειῶν»-
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05
08-0/

08-1/
08-2/

08-3/
08-4/

1/-//

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ΄ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Μιλτιάδης Ἐμμ- Παππᾶς+ «Παρεκκλίσεις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μέλους ἀπὸ τὴν
ὀκταηχία ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τῶν ὀθωμανικῶν μακαμιῶν κατὰ τὸν 08ο καὶ 1/ο
αἰῶνα»Γεώργιος Σμάνης+ «Χαρακτηρισμὸς ἐκκλησιαστικῶν μελῶν μὲ ὁρολογία μα,
κάμ»Θεοφάνης Α- Σουλακέλλης+ «Τὰ γένη τῶν διαστημάτων τῆς Βυζαντινῆς
Ὀκταηχίας καὶ ἡ λαϊκὴ μοῦσα –ἡ ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ καὶ τὰ ἰδιώματα τοῦ
λαϊκοῦ μουσικοῦ μας πολιτισμοῦ– ὁμοιότητες καὶ διαφορὲς στὰ γένη τῶν δια,
στημάτων ποὺ χρησιμοποιοῦν»Kxtanlhq Hu`mnu+ «Hmektdmbd ne Dtqnod`m dudm sdlodqdc ltrhb nudq Or`kl `qs
hm Atkf`qh` eqnl WHW sn sgd lhcckd ne WW bdmstqx»Rs`mhrk`u` Fdnqfhdu` `mc X`mjn L`qhmnu+ «@ Udqrhnm ne Chc`bshb Vnqj @ssqha,
tsdc sn Ingm Fkxjdr 'Dhfgs,lncd Hmsnm`shnmr vhsg Rshbgdq` Hmbhohsr @bbnlo`,
mhdc ax Ldknchb Ehftqdr,Enqltk`d ‘Sgdrdhr’(»Μαρία Παπαδοπούλου+ «Γεώργιος Παχυμέρης9 Πραγματεία περὶ Ἁρμονικῆς»-

ἑσπέρα+ ὥρα 1/-2/
Ψαλτικὴ ἐκδήλωση
• Χορωδία Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν Ν- Ἰωαννίνων «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης»
Διευθυντής· Δημήτριος Μανούσης
• Χορὸς Ψαλτῶν «Τρίκκης Μελωδοί»
Διευθυντής· Δημήτριος Μπαλαγεῶργος
Δεῖπνο

Παρασκευὴ 1/ Ὀκτωβρίου 1//5 πρωὶ
Μέγαρο Μουσικῆς Ἁθηνῶν Αἴθουσα A`mptds
Ἐπιστημονικὲς Ἁνακοινώσεις
0η ΠΡΩΪΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος· Bgqhrsh`m Sqndkrf``qc
/8-//
8/-1/
/8-3/
0/-//
0/-1/

Rhlnm L`qhmb`j+ «Sgd Knnrd ne Lnc`khsx hm e`unq ne L`inq,Lhmnq G`qlnmx hm
sgd Rk`uhb Bntmsqhdr»Kxtanlhq Hu`mnu+ «Oqnakdlr ne odqenqlhmf ch`snmhb unhbdr hm Atkf`qh`m
Bgtqbg»Ιnqc`m A`mdu+ «Οἱ χρόες στὰ θεωρητικὰ καὶ πρακτικὰ σλαβόφωνα μουσικὰ βι,
βλία τῆς Βουλγαρίας»π- Σπυρίδων Ἁντωνίου+ «Sὰ μέλη τοῦ βαρέος ἤχου στὸ Εἱρμολόγιο»Φλώρα Κρητικοῦ+ «Βυζαντινὴ καὶ Λατινικὴ Ὀκταηχία· γένεση καὶ διαφοροποί,
ηση»-
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0/-3/

Μιχάλης Στρουμπάκης+ «Ἡ χρήση τῆς ὀκταηχίας στὸ ἔργο τοῦ Νικολάου
Δοχειαρίτου»-

00-//

Συζήτηση – Διάλειμμα

1η ΠΡΩΪΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Πρόεδρος· Ἁχιλλεὺς Χαλδαιάκης
00-2/
00-34

01-2/

L`qbdk Rohmdh+ «Τὰ ὀκτάηχα μέλη στὴν ρουμανικὴ παράδοση»Bnrshm Lnhrhk+ «Sgd Nbbtqqdmbd ne Bgqnl`shb O`rr`fdr hm sgd Bg`msr @c`osdc
hm Qnl`mh`m»Δημήτριος Λέκκας+ «Βυζαντινὸ τονικὸ σύστημα9 προτύπωση καὶ ἐφαρμογή»Δημήτριος Μπαλαγεῶργος+ «Τὰ ὀκτάηχα μέλη στὴ χειρόγραφη παράδοση
τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»Γρηγόριος Ἁναστασίου+ «Τὰ φθορικὰ κρατήματα»-

02-//

Λήξη Συνεδρίου

02-2/

Ἐπίσημο Γεῦμα

01-//
01-04

Σάββατο 10 Ὀκτωβρίου 1//5
ὥρα 6-// ὀρθρινὴ , 0/-2/
Ἱερὸς Μητροπολιτικὸς Ναὸς Ἁθηνῶν «Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου»
Ὄρθρος καὶ Θεία Λειτουργία
Πανηγυρικὴ Ἁρχιερατικὴ Ἱερουργία
ἐπὶ τῇ μνήμῃ
τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν
Χριστοδούλου
τοῦ ἐν Πάτμῳ
Τοὺς χοροὺς ψαλτῶν θὰ ἀπαρτίσουν+
τὴν μὲν Πρωτοψαλτία· «Οἱ Μαΐστορες τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»
μὲ χοράρχη τὸν Ἁχιλλέα Χαλδαιάκη+
τὴν δὲ Λαμπαδαρία· ὁ χορὸς ψαλτῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς
τοῦ Πατριαρχείου Ἁντιοχείας «Δημήτριος Ἁλ Μούρ»+
μὲ χοράρχη τὸν ἱεροδιάκονο Ρωμανὸ Νταούντ-
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Παρουσιάζονται μὲ τὴν σειρὰ ποὺ ἐμφανίζονται στὸ Πρόγραμμα τοῦ Συνεδρίου οἱ ὁμιλητές
Zἡ ἰδιότητα τοῦ καθενὸς καὶ οἱ διευθύνσεις τους – κατοικίας καὶ ἠλεκτρονική\· 'Α΄( πρῶτα
ὅσοι εἶχαν ἐπιστημονικὲς ἀνακοινώσεις καὶ ἔπειτα 'Β΄( ὅσοι ἔκαναν ὀλιγόλεπτες παρεμβά,
σεις κατὰ τὶς ἀπογευματινὲς συνεδρίες-

Α΄
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΠΥΡΙΔΗΣ
Καθηγητὴς Μουσικῆς Ἁκουστικῆς % Πληροφορικῆς
στὸ Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἁθηνῶν
04661+ Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου groxqhchr?ltrhb-tn`-fq
ΣΤΕΛΙΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ
Ἐπίκουρος Καθηγητὴς τῆς Ἁρχαίας Ἑλληνικῆς Μουσικῆς
στὸ Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἁθηνῶν
Γιώργου Σεφέρη 0/+ 043 40 Νέο Ψυχικό 'Ἁθήνα(
ror`qntc?ltrhb-tn`-fq
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ὑποψ- Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας
Βασ- Ρώτα 02+ 45 113 Εὔοσμος+ Θεσσαλονίκη
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ
Καθηγητὴς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας στὸ Τμῆμα Μουσικῆς Ἐπιστήμης
καὶ Τέχνης τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Κυδωνιῶν 5+ Τεπώ+ 435 44+ Θεσσαλονίκη @kxfhy?tnl-fq
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΛΗΣ
Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας
τοῦ Πανεπιστημίου Ἁθηνῶν
Ἁγησιλάου 7+ ΤΘ 022+ 08/ /8 Ντράφι Πικερμίου
π- ΝΙΚΟΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
Τέρμα Ἰδομενέως+ 612// Σητεία Κρήτης o`o`mhjnk`r?rbg-fq
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ
Διδάκτωρ Ἐθνομουσικολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Καίμπριτζ+ διδά,
σκων τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἰονίου Πανεπιστημίου
380// Κέρκυρα iokdlldmnr?gnsl`hk-bnl
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΕΛΒΙΝΙΩΤΗΣ
Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἁθηνῶν+ Τμῆμα Πληροφορικῆς
καὶ Τηλεπικοινωνιῶν+ Τομέας Ἐπικοινωνιῶν καὶ Ἐπεξεργασίας Σήματος-
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0η πάροδος Μαννᾶς 00+ Ἁθήνα+ ccdkuhr?ch-tn`-fq
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΕΤΡΟΓΛΟΥ
Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἁθηνῶν+ Τμῆμα Πληροφορικῆς
καὶ Τηλεπικοινωνιῶν+ Τομέας Ἐπικοινωνιῶν καὶ Ἐπεξεργασίας Σήματος
jntod?ch-tn`-fq
ΣΠΥΡΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Καθηγητὴς Τμήματος Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν –Ἐργαστήριο
Ἠλεκτρονικῆς
CQ- AI@QMD RBG@QS@T
I`fsudi 005+ 3- sg-+ CJ,11// Bnodmg`fdm Cdml`qj
X@MJN L@QHMNU
Hmrshstsd ne @qs Rstchdr+ Atkf`qh`m @b`cdlx ne Rbhdmbdr
13 Jq`jq` rsq-+ Rneh` 0/// Atkf`qh` x`ml`qhmnu?fl`hk-bnl
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας
Μεγασθένους 4+ 00521 Ἁθήνα fmjnmmnt?o`m`enmds-fq
ΣΟΛΩΝ ΧΑΤΖΗΣΟΛΩΜΟΣ
Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας
Λεωφ- Ἔμπας 000+ 714/ Πάφος+ Κύπρος
BGQHRSH@M SQNDKRF@@QC
@rrnbh`sd oqnedrrnq Tmhudqrhsx ne Bnodmg`fdm
R`wn Hmrshstsd+ Cdos- ne Fqddj `mc K`shm Mi`krf`cd 8/+ CJ,12// Bnodmg`fdm
R sqndkrf?gtl-jt-cj'`ksdqm`shudkx9 bgqhrsh`m?sqndkrf``qc-cj(
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤHΔΗΣ
Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας
Ἁνδρέου Δημητρίου 11+ 455 14 Συκιές+ Θεσσαλονίκη o`m`fhn?tnl-fq
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΑΛΔΑΙΑΚΗΣ
Ἐπίκουρος καθηγητὴς στὸ Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν
τοῦ Πανεπιστημίου Ἁθηνῶν
Ἕκτορος 8+ Κυψέλη+ Ἁθήνα `^bg`kc`h`jhr?x`gnn-bnl
ΘΩΜΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας
Ἐγνατία 82+ 471//+ Ἔδεσσα `sgnl?rbg-fq
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ὑποψ- Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας
Βουλγαροκτόνου 15,17+ 003 67 Ἁθήνα ior`kshr?nmdv`x-fq
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MHBNK@D FGDNQFGHS@
Λέκτωρ στὸ Ἐθνικὸ Πανεπιστήμιο Μουσικῆς τοῦ Βουκουρεστίου
Tq`mtr Rsqdds mn- 4,6+ ak- @6+ rb- B+ `o- 22+ rdbs- 4+ Atbg`qdrs+ Qnl`mh`
m`dfgdnqfghs`?gnsl`hk-bnl
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας
Ἁμοργοῦ 5β+ 274//+ Βόλος 7jwj7?hm-fq
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας
Παπάγου 5+ 46/0/ Φίλυρο+ Θεσσαλονίκη+ dllfh`mm?l`hk-fq
% l`mfh`m?o`rs-`tsg-fq
RHLNM L@QHMB@J
Uhdcdmrj` 8+ /3/ 02 Jnrhbd+ Rknu`jh` rl`qhmb`j?hnk-rj
KXTANLHQ HU@MNU
1 Udkbgnu` Y`udq` rf+ Rneh` 0053+ Atkf`qh` rdlhm`qh`?`au-af
ΙNQC@M A@MDU
Bgtqbg ne !Sq`mrehftq`shnm ne sgd Knqc!+
Gdltr 12.A Rneh` 0///+ Atkf`qh`
π- ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Λέκτωρ τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἁριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
464// Μεσημέρι Χαλκιδικῆς+ r`msnmhn?o`rs-`tsg-fq
ΦΛΩΡΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ
Λέκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας στὸ Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν
τοῦ Πανεπιστημίου Ἁθηνῶν
Ζαΐμη 04+ 025 60+ Ν- Φιλαδέλφεια ejqhshbnt?gnsl`hk-bnl
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΡΟΥΜΠΑΚΗΣ
Διδάκτωρ Θεολογίας
Κ- Τρεχάκη 00+ Χίος 710// rsqta`jr?nsdmds-fq
L@QBDK ROHMDH
ὑποψ- Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας
Φαιδριάδων 38+ 002 53 Κυψέλη
BNRSHM LNHRHK
ὑποψ- Διδάκτωρ
Οὔλωφ Πάλμε 1 , 3+ 046 61 Ἁθήνα bnrshm^`aqn`c?x`gnn-bnl
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ
ὑποψ- Διδάκτωρ Μουσικολογίας+
Ἑλληνικὸ Ἁνοικτὸ Πανεπιστήμιο+ Μουσῶν 02+ 03452 Κηφισιὰ
ckdjj`r?l`hkhmj-fq
ΔΗΜ- ΜΠΑΛΑΓΕΩΡΓΟΣ
Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας
στὸ Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἁθηνῶν
Κονδυλάκη 13+ 000 30 Ἁθήνα a`k`fdnqfnr?x`gnn-fq
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας
Τριφυλλίας 31+ 04661 Ἄνω Ἰλίσια+ Ἁθήνα fq^`m`rs`rhnt?x`gnn-fq

Β΄
ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΝΤΖΑΝΑΣ
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας
Σμόλικα 08+ 04661 Ζωγράφου lhbg`dkl`ms?x`gnn-fq
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΕΡΑΝΤΖΗΣ
Πρωτοψάλτης
Λαμέρα 4+ 731//+ Τῆνος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΪΒΑΝΑΣ
Πρωτοψάλτης- Κωνσταντινουπόλεως 02+ 04010 Πεύκη
`sgo`h?nsdmds-fq % sg`m`rhr?o`hu`m`r-fq
π- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
Καρακανδᾶ 3+ 161 // Ἁμαλιάδα f`rs?vhmvda-fq
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
ὑποψ- Διδάκτωρ Θεολογίας
Σύμης 04+ 1/33 Στρόβολος+ Λευκωσία+ Κύπρος u`r?knfnr-bx-mds
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν- ΛΑΝΑΡΑΣ
Ἐκπαιδευτικὸς
Τσαλδάρη 5+ 2/0 // Ἁγρίνιο jnma`m?rbg-fq
π- ΡΩΜΑΝΟΣ ΝΤΑΟΥΝΤ
ὑποψ- Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας
c^qnl`mnr2?gnsl`hk-bnl
π- ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΟΛΩΡΑΣ
Διδάκτωρ Θεολογίας
Φραγκᾶτα Κεφαλληνίας 170//

10
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ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ
ὑποψ- Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας
O- Rbgk`tfdqf 1 . 3A @,0/8/ Vhdm rjcdronshr?gnsl`hk-bnl
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Ἁγίας Σοφίας 36+ 54321 Θεσσαλονίκη chlhsqhdk?o`m`enmds-fq
ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
hmen?ldkncnr-bnl % vvv-ldkncnr-bnl
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ
ὑποψ- Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας
Δημ- Κων- Τσίρου 07+ 431 37 Θεσ.νίκη
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Ἐκπαιδευτικὸς
Μιχαὴλ Βλάχου 16+ 602/4 Μαστμπάς+ Ἡράκλειο `drhq`jk?rbg-fq
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΦΙΣΤΟΥΡΗΣ
Κουρτίδου 077+ 00032 Ἁθήνα
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡΩΝΑΣ
Ἐκπαιδευτικὸς
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΕΡΖΗΣ
Διδάκτωρ Μουσικολογίας
Χίου 34 Α+ Χολαργὸς gqsdqyhr?ltrhb-tn`-fq
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΜΜ- ΠΑΠΠΑΣ
ὑποψ- Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας
Δ- Γουζέλη 3+ 43137 Θεσσαλονίκη o`olhks?rbg-fq
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΜΑΝΗΣ
ὑποψ- Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας
Λασκαρίδου 12+ 06565 Καλλιθέα frl`mhr?fl`hk-bnl
ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΟΥΛΑΚΕΛΛΗΣ
Ἐκπαιδευτικὸς
Κρήτης 57–6/+ Ν- Ἰωνία sgdnog`mhr?j`kld-fq
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Διδάκτωρ Μουσικολογίας
Εὐάνδρου 0+ 04661 Ζωγράφου l`fdr?nsdmds-fq
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΚΥΠΤΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΗΧΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΙΛ- ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
Στὴν παροῦσα εἰσήγηση γίνεται προσπάθεια νὰ παρουσιαστοῦν μερικὰ
ἀπὸ τὰ προβλήματα+ ποὺ προκύπτουν κατὰ τὴν διδασκαλία τῆς Ψαλ,
τικῆς Τέχνης- Ὅσοι σοβαρῶς ἀσχολοῦνται μὲ τὴν διαδικασία αὐτὴ σίγου,
ρα θὰ συμμαρτυρήσουν+ ὅτι σὲ πολλὲς περιπτώσεις εὑρίσκονται ἐνώπιον
ἀσαφειῶν καὶ ἐκκρεμοτήτων+ ποὺ ἀφοροῦν τὴν σημειογραφία ἢ τὴν διατύ,
πωση τῆς θεωρίας τῆς Νέας Μεθόδου+ προβλήματα ἐπισυσσωρευμένα σὲ
πρόχειρα Θεωρητικά+ τὰ ὁποία ἄκριτα καὶ ἀδιόρθωτα ἐκδίδονται+ ἀναμα,
σώντας λάθη παλαιοτέρων ἢ διαιωνίζοντας προχειρότητες προφορικῶν δι,
δακτικῶν παραδόσεων- Ἐπειδὴ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ συγκεντρωθοῦν ἐδῶ
ὅλα τὰ προβλήματα –κάτι τέτοιο θὰ πρέπει νὰ ἀποτελέσει προϊὸν μακρᾶς
συλλογικῆς προσπάθειας– ἐκλαμβάνεται ὡς χαρακτηριστικὸ παράδειγ,
μα ὁ Τρίτος ἦχοςΠρωτίστως καὶ πρὸς ἀποφυγὴν παρεξηγήσεων+ ὁμολογεῖται καὶ δια,
κηρύσσεται ἡ ἐκ καρδίας εὐγνωμοσύνη μας πρὸς τοὺς Τρεῖς Διδασκά,
λους+ τοὺς μεγίστους ἐθνικοὺς εὐεργέτες γιὰ τὴν σοφὴ καὶ “θεόπνευστη”
προσφορά τους στὴν Ψαλτικὴ Τέχνη+ χωρὶς τὴν ὁποία ἴσως νὰ μὴν ἤμα,
στε σήμερα σὲ θέση νὰ ὁμιλοῦμε καὶ νὰ γράφουμε γι’ αὐτήν- Μελετών,
τας+ ὅμως+ κανεὶς τὴν Εἰσαγωγὴ τοῦ Χρυσάνθου+ θαυμάζει τὴν εἰλικρί,
νεια τοῦ ἀνδρὸς καὶ νοιώθει ἰδιαιτέρως νὰ βαρύνεται ἀπὸ ἕνα χρέος+ ὅταν
διαβάζει9 «Ἁπὸ πεπαιδευμένου ἀνδρὸς κεφαλὴν ἔλαβε τὴν ἀρχήν της τοι,
αύτη μέθοδος+ ἀπὸ πεπαιδευμένους πάλιν προσμένεται καὶ ἡ τελειοποίησις
αὐτῆς»0- Ὁ ἴδιος δέ+ κλείνοντας τὸ δεύτερο μέρος τοῦ ΜεγΆλου Θεωρητι,
κοῦ 'Ἁφήγησις περὶ ἀρχῆς καὶ προόδου τῆς Μουσικῆς(+ σημειώνει+ τρό,
πον τινὰ ἀπολογούμενος9 «Νῦν οὖν ἡ Μουσικὴ προσφέρεται τοῖς φιλομού,
σοις+ καθὼς ἤρξατο ἀπὸ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ μαζῆ μὲ τὰς προ,
0- Χρυσάνθου ἐκ Μαδύτων+ Εἰσαγωγὴ εἰς τὸ Θεωρητικὸν καὶ Πρακτικὸν τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς+ συνταχθεῖσα πρὸς χρῆσιν τῶν σπουδαζόντων αὐτὴν κατὰ
τὴν Νέαν Μέθοδον+ Παρίσι 0710+ σ- 45-
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όδους+ τὰς ὁποίας ἔλαβεν ἕως τοῦ νῦν- Καὶ φυλάττει μὲν τὰ πρῶτα καὶ
παλαιὰ μέλη+ ἅπτεται δὲ καὶ τῶν νεωτέρων- καὶ μεταχειρίζεται μὲν χα,
ρακτῆρας παλαιούς+ ὅσοι εἶναι εὔχρηστοι+ προσαπέκτησε δὲ νεωστὶ καί τι,
νας+ ὅσοι ἦσαν ἀναγκαῖοι- Τί λοιπὸν εἶναι: Παλαιὰ ἢ νέα: Οὔτε παλαιά+
οὔτε νέα: ἀλλ’ ἡ αὐτὴ κατὰ διαφόρους καιροὺς τετελειοποιημένη»1Ἔτσι+ δικαιολογεῖται ἡ τόλμη τῶν ἀνδρῶν τῆς Πατριαρχικῆς Μου,
σικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ 07702+ οἱ ὁποῖοι φιλοπόνως ἐτίμησαν τὶς προτροπὲς
τοῦ Χρυσάνθου γιὰ περαιτέρω βελτιώσεις τῆς Νέας Μεθόδου καὶ μὲ ἐπι,
στημονικὴ εὐσυνειδησία ἐπεχείρησαν νὰ ὀρθοτομήσουν+ διαφυλάσσοντας
μὲν τὰ «ἱερὰ καὶ ὅσια» αὐτῆς+ διορθώνοντας+ ὅμως+ τὰ ἀνθρωπίνως
ἐσφαλμένα- Ἁλλὰ καὶ ἐκεῖνοι δὲν ἐδίστασαν νὰ γράψουν9 «Τὸ ἀνὰ χεῖρας
ἔργον θεωρούμενον ὡς πρῶτον τεχνικὸν δοκίμιον ἔχει βεβαίως ὑπὸ πάσας
αὐτοῦ τὰς ἀπόψεις πλείστας ὅσας ἀτελείας· ἀλλ’ ἡ Ἐπιτροπὴ πέποιθεν
ὅτι+ ἐπιτευχθέντος ἅπαξ τοῦ ὁρισμοῦ τῶν τονιαίων διαστημάτων ἐπα,
κριβῶς καὶ παγιωθείσης τῆς παραδόσεως τοῦ ἱεροῦ ἡμῶν μέλους+ ἀνοίγε,
ται στάδιον εὐρὺ εἰς καταρτισμὸν ἔργου τελειοτέρου+ πρὸς ὃ ἡ Ἐπιτροπὴ
ὁμολογεῖ τὴν ἀνεπάρκειαν ἑαυτῆς+ καὶ μελέτην πρὸς σύνταξιν πλήρους
καὶ τελείου Θεωρητικοῦ+ δι’ οὗ ἐπιτευχθήσεται ἡ καλλιέργεια καὶ ἀνέγερ,
σις τοῦ σεπτοῦ ἡμῶν τούτου καὶ ἱεροῦ θησαυροῦ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
ἡμῶν+ λέγομεν+ Μουσικῆς»3Εἶναι βέβαιον+ λοιπόν+ ὅτι οὔτε ἡ ἐπιστήμη οὔτε αὐτὴ ἡ τέχνη τῆς
Ψαλτικῆς θὰ ἐξελιχθοῦν ἐπὶ τὸ βέλτιστον+ ἐὰν ἐρευνητὲς κι ἱεροψάλτες
δὲν ὑπακούσουν στὶς προτροπὲς τοῦ Χρυσάνθου καὶ τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ
διορθώσεις καὶ περαιτέρω βελτιώσεις τῆς Νέας Μεθόδου+ βάσει τῶν νεω,
τέρων ἔγκυρων ἐπιστημονικῶν δεδομένων- Σὲ αὐτὸ ὑστερεῖ ὁ ἱεροψαλ,
τικὸς κόσμος καὶ ἐξαιτίας αὐτοῦ πάσχει+ εὑρισκόμενος στὴν σημερινὴ
κακοδαιμονία τοῦ «ἐγὼ μέν εἰμι Παύλου+ ἐγὼ δὲ Ἁπολλώ+ ἐγὼ δὲ Κηφᾶ+
ἐγὼ δὲ Χριστοῦ» 'Α΄ Κορ-+ 0+ 01(1- Χρυσάνθου ἐκ Μαδύτων+ Θεωρητικὸν Μέγα τῆς Μουσικῆς+ ἤτοι βιβλίον διδα,
κτικὸν καὶ πολύτιμον τῆς Μουσικῆς Ἐπιστήμης καὶ σύγγραμμα περὶ τῆς Βυζαντινῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς+ Τεργέστη 0721+ ἐκ τῆς τυπογραφίας Μιχαὴλ Βάϊς+ ἐπα,
νέκδοση ἐκδοτικὸς οἶκος Κουλτούρα+ σ- KHU+ § 702- Ἡ Μουσικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ 0770 πρότεινε στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη καὶ τὴν ἹΣύνοδο «τὴν σύστασιν διαρκοῦς Ἐπιτροπῆς ὑπὸ καταλλήλων προσώπων ἵνα συνεχίσῃ
τὸ ἔργον»- Μουσικῆς Ἐπιτροπῆς+ Στοιχειώδης διδασκαλία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μου,
σικῆς ἐκπονηθεῖσα ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ Ψαλτηρίου ὑπὸ τῆς Μουσικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν ἔτει 0772+ Κωνσταντινούπολις 0777+ ἐκ τοῦ Πατριαρχι,
κοῦ Τυπογραφείου+ σ- 43- Μουσικῆς Ἐπιτροπῆς+ Στοιχειώδης Διδασκαλία---+ σ- 14-
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ΕΙΔΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Ἂς ἔλθουμε+ ὅμως+ στὸ θέμα τῆς εἰσηγήσεως+ ποὺ ἀφορᾶ τὰ ποικίλα
προβλήματα τοῦ Τρίτου ἤχου+ μὲ τὰ ὁποῖα ἔρχεται ἀντιμέτωπος καὶ ὁ
ἱεροψάλτης στὸ ἀναλόγιο+ κυρίως+ ὅμως+ ὁ διδάσκαλος τῆς Ψαλτικῆς Τέ,
χνης- Ἡ καταγραφὴ τῶν προβλημάτων ἔδειξε ὅτι εἶναι δύο εἰδῶν9 θεωρη,
τικὰ καὶ σημειογραφικάΑ- Θεωρητικὰ προβλήματα
Τὰ ζητήματα θεωρίας ὅπου ἐπισημαίνονται ἀσάφειες καὶ διχογνωμίες
μεταξὺ τῶν θεωρητικῶν εἶναι τὰ ἀκόλουθα9
α- Τὸ Συστηματικὸ Γένος4 τοῦ Τρίτου ἤχου- Ἡ πλειοψηφία τῶν συγ,
γραμμάτων ὑποστηρίζει ὅτι ἀνήκει στὸ Ἐναρμόνιον Γένος+ ὅμως+ ἡ
ἄποψη ὅτι ὁ Τρίτος εἶναι διατονικὸς ἦχος ἔχει πολλοὺς ὑποστηρικτές+
ἐνῶ δὲν λείπουν καὶ οἱ θεωρητικοί+ ποὺ ὑποστηρίζουν ὅτι συμβατικὰ
μόνον ὀνομάζεται Ἐναρμόνιοςβ- Ἡ Συστηματικὴ διάρθρωση . ἀνάπτυξη τοῦ ἤχου στὰ ποικίλα Γένη
Μελοποιίας 'Στιχηραρικόν+ Εἱρμολογικόν+ Παπαδικόν(+ ἀλλὰ καὶ στὰ
Εἴδη Μελοποιίας+ εἰδικότερον- Παρατηρεῖται ἔντονη σύγχυση γιὰ τὴν
χρήση κατὰ τὴν μελοποιία τοῦ Ὀκταχόρδου+ Πενταχόρδου ἢ Τετρα,
χόρδου Συστήματος- Πολλὲς φορές+ ἀπὸ τὰ ἴδια πρόσωπα ἄλλο διδά,
σκεται καὶ ἀποτυπώνεται στὰ θεωρητικὰ ἐγχειρίδια+ ἄλλο ἐκτελεῖται
στὴν πράξηγ- Ἡ διαστηματικὴ διαίρεση τῶν Συστημάτων τοῦ ἤχου καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς
ἀνάδειξη ἐπὶ μέρους Χροῶν- Συχνά+ ἡ ἀριθμητικὴ διατύπωση τῶν Δια,
στημάτων τοῦ Τρίτου διαφοροποιεῖται αἰσθητὰ ἀπὸ τοὺς διδασκάλους
καὶ τὶς σχολὲς ποὺ ἐκπροσωποῦν+ παρ’ ὅτι οἱ μεταξύ τους ἀποκλίσεις
στὴν ἐκτέλεση εἶναι στὴν πραγματικότητα σχεδὸν ἀνύπαρκτεςδ- Τέλος+ ἡ χρήση μικτῶν Κλιμάκων ἀπὸ ὁμογενῆ ἢ ἑτερογενῆ Συστή,
ματα κατὰ τὴν ἀνάπτυξη.κίνηση τοῦ Μέλους- Καὶ ἐπ’ αὐτοῦ+ γιὰ τὸ
ἄν+ δηλαδή+ ἡ Κλίμακα τοῦ Τρίτου ἤχου ἀποτελεῖται ἀπὸ ὅμοια ἢ ἀνό,
μοια διαστηματικῶς Συστήματα+ δὲν ἔχει δοθεῖ σαφὴς ἀπάντηση-

4- Χαρακτηρίζουμε Συστηματικὸ τὸ Γένος τῶν ἤχων+ ποὺ ἀναφέρεται στὰ Διαστή,
ματα+ τὶς Κλίμακες καὶ τὰ Συστήματα αὐτῶν 'Διατονικόν+ Χρωματικόν+ Ἐναρμό,
νιον(+ ὥστε νὰ διακρίνεται ἀπὸ τὰ λοιπὰ Γένη9 τὰ Γένη Μελοποιίας καὶ τὰ Γένη Ρυθμο,
ποιίας-

07J@Q@FJNTMHR-Jnm^K`xnts 0 06./5.1/0/ 8903 π-μ- O`fd 26/

26/

ΚΩΝΣΤ- ΧΑΡΙΛ- ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Β- Σημειογραφικὰ προβλήματα
Οὔτε+ ὅμως+ ἡ σημειογραφία ποὺ σχετίζεται μὲ τὸν Τρίτο ἦχο εἶναι
ἄμοιρη προβλημάτων+ ποὺ καὶ αὐτά+ βεβαίως+ ὀφείλονται σὲ θεωρητικες
ἀσάφειες- Ποικίλη καὶ διάφορος εἶναι ἡ χρήση τῶν ἀκόλουθων σημαδιῶν
κατὰ τὴν μελοποίηση9
α- Τὰ Σημεῖα Ἁλλοιώσεων- Ἂν ὁ Τρίτος ἦχος χρησιμοποιεῖ τὴν Ἐναρμό,
νιο+ κατ’ ἄλλους Σκληρὴ Διατονικὴ Κλίμακα+ ποιός ὁ ρόλος τῶν Ση,
μείων Ἁλλοιώσεως: Ἁλλοιώνουν ἀκόμη περισσότερο τὰ «πυκνὰ» Δια,
στήματα αὐτῆς ἢ τίθενται ἁπλῶς «πρὸς ὑπενθύμιση»+ κατὰ τὴν πρό,
χειρη ἐξήγηση ὁρισμένων διδασκάλων:
β- Οἱ Διαρκεῖς Ἁλλοιώσεις- Ἰσχύουν καὶ γι’ αὐτὲς τὰ προηγούμενα ἐρω,
τήματα- Ἐπιπλέον+ ἄλλοτε χαρακτηρίζονται ὡς Φθορές+ ἄλλοτε ὡς
Σημεῖα Ἁλλοιώσεως+ ἐνῶ πότε «λύνονται» μὲ Φθορικὰ Σημάδια καὶ
πότε ὄχιγ- Τὸ Σημεῖον Ἁτζέμ- Κατ’ ἄλλους Φθορὰ τοῦ Ἐναρμονίου+ κατ’ ἄλλους
τοῦ Σκληροῦ Διατονικοῦ Γένους- Ὁμοίως δὲ μὲ τὶς Διαρκεῖς Ἁλλοι,
ώσεις+ ἄλλοτε χαρακτηρίζεται Φθορά+ ἄλλοτε Σημεῖο ἉλλοιώσεωςΠότε «λύνεται» μὲ ἄλλα Φθορικὰ Σημάδια+ πότε ὄχιδ- Οἱ λοιπὲς Φθορές- Παρ’ ὅτι ὁ Τρίτος θεωρεῖται Ἐναρμόνιος ἦχος+ μετα,
χειρίζεται τὶς Διατονικὲς Φθορέςε- Οἱ Χρόες- Ἁπὸ ὁρισμένους θεωρητικοὺς χαρακτηρίζονται Φθορικὰ Ση,
μεῖα+ ἐνῶ κάποιες ἀπὸ αὐτὲς προσδιορίζονται ὡς Ἐναρμόνιες ἢ Χρω,
ματικές³- Οἱ Μαρτυρίες τῶν Φθόγγων- Ὁ Τρίτος μεταχειρίζεται μόνον Διατονι,
κες Μαρτυρίες Φθόγγων- Ἄλλωστε δὲν ἔχουν ἐπινοηθεῖ ἀνάλογες γιὰ
τὸ Ἐναρμόνιον ΓένοςΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ
Στὸ σημεῖο αὐτὸ θὰ ἐπιθυμούσαμε πολὺ νὰ παραθέσουμε συγκριτικῶς
τὶς ἀπόψεις τῶν θεωρητικῶν γιὰ κάθε ἕνα ἀπὸ τὰ ἀνωτέρω ἐκτεθέντα
προβλήματα+ μεταφέροντας τὴν πολυγλωσσία καὶ ἀσυμφωνία αὐτῶν+
ὅπως διαιωνίζεται ὣς τὶς ἡμέρες μας- 'Στὴν προσωπική μας ἀναζήτηση
ὀφείλεται ἕνας τεράστιος ἀριθμὸς ἀποδελτιώσεων ἐπὶ παντὸς θέματος+
ἀπὸ ὅλα σχεδὸν τὰ ἐκδοθέντα θεωρητικὰ συγγράμματα-( Ἐπειδή+ ὅμως+
τὰ προβλήματα εἶναι πολλὰ καὶ οἱ διιστάμενες ἀπόψεις εἶναι ἰσάριθμες
σχεδὸν τῶν ἐκδόσεων+ μία τέτοια προσπάθεια εἶναι ἐξαιρετικῶς πολύπλο,
κη καὶ ἀπίστευτα δαιδαλώδης+ ὥστε νὰ χωρέσει στὴν στενότητα ἑνὸς
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ἄρθρου+ ὅπως τὸ παρόν- Ἔτσι+ ἐπιλέξαμε νὰ παραθέσουμε ἐδῶ τὶς θέσεις
τῶν διδασκάλων ἐπὶ ἑνὸς μόνο θέματος+ αὐτὸ τοῦ Συστηματικοῦ Γένους
τοῦ Τρίτου ἤχου καί+ μόνον ὅπου κρίνεται σκόπιμο+ τὰ σχετικὰ μὲ αὐτόΓιὰ τὰ ὑπόλοιπα+ παραθέτουμε ἕναν πρόχειρο συγκριτικὸ πίνακα+ στὸν
ὁποῖο παραπέμπεται ὁ ἐνδιαφερόμενοςὍπως ἐγράφη+ οἱ γνῶμες διίστανται+ ἂν ὁ Τρίτος ἦχος ἀνήκει στὸ
Ἐναρμόνιον ἢ τὸ Διατονικὸν Γένος+ καὶ πάλι τὸ Μαλακὸν ἢ Σκληρὸν Διά,
τονον- Ἰδού+ μερικὲς ἀπόψεις θεωρητικῶν9
Ἡ ὀνομασία καὶ ὁ καθορισμὸς τοῦ Ἐναρμονίου Γένους καταφθάνουν
ἀπὸ τὴν Ἁρχαία Ἑλληνικὴ Μουσική- Ὁ Ἁριστείδης Κοϊντιλιανὸς τὸ περι,
γράφει σαφῶς9 «Τὸ δὲ ἐναρμόνιον διατονικόν ἐστι+ τόνω μὲν διπλασιασθέν+
τῷ δ’ ἡμιτονίῳ δίχα διῃρημένον--- Τὸ δ’ ἐναρμόνιον διὰ τὸ ἐν τῇ τοῦ ἡρμο,
σμένου τελεία διαστάσει λαμβάνεσθαι- Οὔτε γαρ δίτονον πλέον+ οὔτε διέ,
σεως ἔλαττον ἐνεδέχετο κατὰ αἴσθησιν λαβεῖν τὰ διαστήματα- Διεγερ,
τικὸν δ’ ἐστι τοῦτο καὶ ἤπιον-»5 Ὁ Γαυδέντιος ὁ Φιλόσοφος+ πάλι+ διευκρι,
νίζει9 «Ἐν δὲ τῷ ἐναρμονίῳ γένει πρόεισιν ἡ μελωδία κατὰ τεταρτημόριον
καὶ τεταρτημόριον καὶ δίτονον»6 καὶ ὁ Κλεονείδης+ υἱοθετώντας τὴν δωδε,
κατημόριο διαίρεση τοῦ Τόνου+ σημειώνει9 «Ἡ μὲν οὖν ἁρμονία μελωδηθή,
σεται τριῶν δωδεκατημορίων μέγεθος καὶ γ΄ καὶ κδ΄»7Μὲ τὰ διαστηματικὰ δεδομένα τῆς ἰσχύουσας Νέας Μεθόδου+ ἡ παρά,
σταση τοῦ Ἐναρμονίου Πενταχόρδου Νη,Δι σήμερα θὰ ἦταν9
Δ,2,Γ,2,Β,,,,,,13,,,,,,Π,,,,01,,,,Ν
Ὁ Χρύσανθος ἐκ Μαδύτων γνωρίζει+ φυσικά+ τὸ Ἐναρμόνιον Γένος
τῶν ἀρχαίων+ ἀλλὰ σημειώνει9 «Ἁλλ’ ἐπὶ τῶν ἡμερῶν μας δὲν σώζονται
μελωδίαι τοιούτων κλιμάκων»8- Ὀνοματοδοτεῖ+ λοιπόν+ ὡς Ἐναρμόνιον+
5- Βιβλίον Β΄+ WHU+ σ- ΙΙΙ- Ἡ πληροφορία παρὰ Κων.νου Ψάχου+ Τὸ ὀκτάηχον σύ,
στημα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς+ Νεάπολη Κρήτης 087/+ ἐκδόσεις Μιχάλης Πολυ,
χρονάκης+ σ- 466- Γαυδεντίου Φιλοσόφου+ Ἁρμονικὴ Εἰσαγωγή+ κεφάλαιο 4 ἀπὸ τὴν ἔκδοση B`qnktr
I`mtr+ Ltrhbh Rbqhosnqdr Fq`dbh+ Λειψία 0784+ σ- 220- Βλ- καὶ Κ- Χ- Καραγκούνη+ Ἡ
Μουσικὴ στὴν Ἁρχαία Ἑλλάδα καὶ Τεχνικὴ Θεώρηση αὐτῆς+ ἔκδοσις Συλλόγου «Ἔ,
ρευνας+ Διάσωσης+ Ριζικῆς Ἁποκατάστασης τῆς Μουσικῆς τῶν Ἑλλήνων , Ε-Δ-Ρ-ΑΜ-Ε- Παναγιώτης Ἁχειλᾶς»+ Βόλος 0884+ σ- 14+ σημείωση 437- Κλεονείδου+ Εἰσαγωγὴ Ἁρμονική+ κεφάλαιο 6+ παρὰ B- I`mtr+ ὅ-π-+ σ- 081- Βλκαὶ Κ- Χ- Καραγκούνη+ Ἁρχαία Ἑλληνικὴ Μουσική+ σ- 14+ σημείωση 438- Χρυσάνθου+ Θεωρητικὸν Μέγα+ σ- 003+ § 148- Ἡ ἰσχὺς αὐτῆς τῆς παρατηρήσεως
τοῦ Χρυσάνθου εὑρίσκεται σὲ πλήρη ἁρμονία μὲ τὴν μαρτυρία τοῦ ἱεροῦ Φωτίου+ Πα,
τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως+ τὴν ὁποία παραδίδει στὴν περὶ μουσικῆς ἑνότητα στὴν
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τὸ Σύστημα 'σὲ Κλίμακα 57 Μορίων( ποὺ ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕναν «Μείζο,
να» Τόνο '01 Κομμάτων(+ ἕναν «Ὑπερμείζονα» '02 Κομμάτων( καὶ ἕνα
«Τεταρτημόριον Μείζονος Τόνου» '2 Κομμάτων(9
Γ,,,,01,,,,,Δ,,,,,02,,,,,,Κ,2,Ζ΄
Τακτοποιεῖ+ ἔτσι+ τὸν Τρίτο ἦχο σὲ αὐτὸ τὸ Γένος+ ποὺ ὁ ἴδιος ὀνόμασε
ἘναρμόνιονΜεγάλο ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἡ περιγραφὴ τοῦ Τρίτου ἤχου ἀπὸ τὸν
Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα9 «Ὅτε δὲ τίθεται ἐπὶ τοῦ Γα ἡ ἐναρμόνιος αὕτη
φθορά 'ἐννοεῖ τὸ Ἁτζέμ(+ τότε θέλει κλίμακα ἐναρμόνιον+ ἡ ὁποία τὸ μὲν
πρῶτον ἐπὶ τὸ βαρὺ διάστημα ζητεῖ τεταρτημόριον τοῦ μείζονος τόνου+ τὸ
δὲ δεύτερον ἐπὶ τὸ βαρὺ καὶ τρίτον διάστημα ζητεῖ τόνους μείζονας- Ἐπὶ
τὸ ὀξὺ δὲ πάλιν+ ζητεῖ δύο μείζονας τόνους+ ὥστε δεσπόζει πέντε διαστή,
ματα+ δύο ἐπὶ τὸ ὀξὺ καὶ ἐπὶ τὸ βαρὺ τρία- Ἤγουν θέλει τὸ μὲν Γα,Βου
διάστημα τρία τῶν δώδεκα+ τουτέστι τεταρτημόριον τοῦ μείζονος τόνου+
τὸ δὲ Βου,Γα δεκατρία καὶ τὸ Πα,Νη δώδεκα- Ἐπὶ τὸ ὀξὺ δὲ πάλιν+ ζητεῖ
τὸ Γα,Δι καὶ τὸ Δι,Κε ἀπὸ δώδεκα»- Μεταφέρεται ἐδῶ καὶ τὸ σχετικὸ
διάγραμμα9 «Ἡ τοῦ τρίτου ἤχου ἐναρμόνιος Κλῖμαξ»0/9
Ποιό ἦταν+ ὅμως+ τὸ θεωρητικὸ ὑπόβαθρο τῆς ἐποχῆς ὀλίγο πρὸ τῆς
μεταρρυθμίσεως τοῦ Χρυσάνθου: Ὡς γνωστόν+ μέχρι τὸ ἔτος 07//+ ὁπότε
ὁ Ἁπόστολος Κώνστας ὁ Χῖος παρέδωσε τὸ ἔργο του Ἡ Μουσικὴ Τέχνη
τῆς Κοινῆς Παραδόσεως καὶ Τεχνολογίας+ ἄλλο πλῆρες Θεωρητικὸν δὲν
εἶχε γραφεῖ- Σύμφωνα μὲ τὸν Θωμᾶ Ἁποστολόπουλο00+ ὁ ὁποῖος μελέτησε
Μυριόβιβλό του9 «Εὐφυέστατος ὁ Ἁσκληπιόδοτος περὶ τὴν μουσικὴν γεγονώς+ τὸ ἐναρ,
μόνιον γένος ἀπολωλός+ οὐχ οἶός τε ἐγένετο ἀνασώσασθαι+ καίτοι τὰ ἄλλα δύο γένη κα,
τατεμὼν καὶ ἀνακρουσάμενος τὸ τὲ χρωματικὸν ὀνομαζόμενον καὶ τὸ διατονικόν- Τὸ δὲ
ἐναρμόνιον οὐχ εὗρε+ καίτοι μαγάδας+ ὡς ἔλεγεν+ ὑπαλλάξας καὶ μεταθεὶς οὐκ ἐλάτ,
τους εἴκοσι καὶ διακοσίων- Αἴτιον δὲ τῆς μὴ εὑρέσεως+ τὸ ἐλάχιστον μέτρον τῶν ἐναρμο,
νίων διαστημάτων+ ὅπερ δίεσιν ὀνομάζουσι- Τοῦτο δὲ ἀπολωλὸς ἐκ τῆς ἡμετέρας αἰσθή,
σεως+ καὶ τὸ ἄλλο γένος τὸ ἐναρμόνιον προσαπώλεσεν»- Μ- Φωτίου+ Μυριόβιβλος+ Εἰς
Βίον Ἰσηδώρου+ Παρίσι 0420+ ἔκδοσις Ραϋμούνδου Μαρτίνου+ σ- 0/40- Ἡ πληροφορία
ἀπὸ τὴν ἐργασία τοῦ Παγκρατίου Βατοπαιδινοῦ Ἁρχιμανδρίτου+ Ἡ Μουσικὴ Κλῖμαξ+
ἤτοι ἐπιστημονικὴ διαίρεσις τῆς μουσικῆς κλίμακος καὶ προσδιορισμὸς τοῦ μήκους τῶν
χορδῶν αὐτῆς μετὰ μεγίστης μαθηματικῆς ἀκριβείας+ Κωνσταντινούπολις 0805+ σσ06,070/- Ἐμμανουὴλ Γιαννόπουλου+ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος+ “Εἰσαγωγὴ εἰς τὸ θε,
ωρητικὸν καὶ πρακτικὸν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς” , Εἰσαγωγή+ κριτικὴ ἔκδοση
κειμένου+ Θεσσαλονίκη 1//1+ σσ- 7/ καὶ 7100- Θωμᾶ Ἁποστολοπούλου+ Ὁ Ἁπόστολος Κώνστας ὁ Χῖος καὶ ἡ Συμβολή του στὴ
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ῆκαὶ ἀνέλυσε τὶς θεωρητικὲς καταγραφὲς τοῦ Κώνστα «Ρητὴ καὶ συ,
στηματικὴ διάκριση γενῶν στὴν Παλαιὰ Μέθοδο δὲν μαρτυρεῖται- Αὐτὸ
βέβαια καθόλου δὲν σημαίνει πὼς στὴν βυζαντινὴ μουσικὴ παράδοση λεί,
πουν μέλη μὲ χρωματικὰ ἢ ἐναρμόνια διαστήματα+ τῶν ὁποίων ἡ πολλα,
πλότητα καὶ ἡ ποικιλία εἶναι ἀναπόδραστα συνυφασμένες μὲ κάθε τρο,
πικὴ φωνητικὴ μουσικὴ ποὺ βασίζεται στὴν μελωδικὴ κίνηση---»- Τί+ λοι,
πόν+ θεωροῦσε ὁ Κώνστας περὶ τοῦ Τρίτου ἤχου: Συγκρίνοντας τοὺς
ἤχους Τρίτο καὶ Βαρὺ παρατηρεῖ9 «Ὁ μὲν τρίτος ἔχει κανόνα μισηφωνιῶν
ὁ δὲ βαρὺς γεροφωνιῶν---» Ὁ Ἁποστολόπουλος σχολιάζει αὐτὴν τὴν πε,
ρίεργη ἀλλὰ πολύτιμη ἄποψη9 «Γιὰ τὸν Τρίτο ὑπάρχει ὁ “δρόμος τῶν μισο,
φωνιῶν”--- Κατοχυρώνεται ἔτσι γιὰ τὸν τρίτο ἦχο ἡ χρήση+ ἂν ὄχι τεταρ,
τημορίων ἢ τριτημορίων τοῦ τόνου+ ὅπως θέλει ὁ Χρύσανθος τὸν ὁποῖο δὲν
φαίνεται νὰ ἀκολουθεῖ ὁ Ἁπόστολος+ τουλάχιστον ἡμιτονίων+ ὥστε νὰ
προκύπτει σκληρὸ διάτονο- Ἁντίστοιχα πάλι ὅλοι οἱ φθόγγοι τῶν κλιμά,
κων τοῦ πρώτου καὶ τοῦ τετάρτου--- θεωροῦνται “γεροφωνίες”+ στοιχεῖο
ποὺ ἔμεινε στὴ Νέα Μέθοδο ὡς παράδοση τῶν “τόνων”9 'μείζων+ ἐλάσ,
σων+ ἐλάχιστος(+ ὁπότε τὸ τετράχορδο Νη,Γα τοῦ τρίτου ἔχει διαφορετικὰ
διαστήματα ἀπὸ τὸ Νη,Γα τῶν διατονικῶν ἤχων+ πράγμα ποὺ στὴ Νέα
Μέθοδο ἀνέλαβαν νὰ τὸ ἐπισημαίνουν οἱ συνεχεῖς διέσεις στὸ Βου ἢ ἡ χρή,
ση “ἀτζὲμ” καὶ “σημείων διαρκοῦς ἀλλοιώσεως”- Τὸ σύστημα τοῦ τρίτου
ἤχου εὐνοεῖ τὰ σκληρὰ διαστήματα τῶν τετραχόρδων του+ τῶν ὁποίων ἡ
διαφοροποίηση ἀπὸ τὰ διατονικὰ ἐπισημαίνεται καὶ σὲ ὅλα τὰ Θεωρητικὰ
τῆς Νέας Μεθόδου»- Καὶ σὲ ἄλλο σημεῖο διευκρινίζει9 «Αὐτὴ ἡ ἀντίληψη
'ἐννοεῖται9 ἡ ἀντίληψη τοῦ Κώνστα περὶ τῶν Γενῶν καὶ περὶ τοῦ Τρίτου
ἤχου( ἐξελίχθηκε+ ὅταν εἶδε 'ἐννοεῖται9 ὁ Κώνστας( τὴ διάκριση 'ἐν,
νοεῖται9 τῶν Γενῶν( τῆς Νέας Μεθόδου+ μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δανεισθεῖ τοὺς
ὅρους “χρωματικὸς ἢ διατονικὸς ἦχος”- Ἔτσι ἐμφανίζονται οἱ γνωστοὶ
διατονικοὶ ἦχοι ὡς ἦχοι διατονικοῦ γένους ἢ γεροφωνιῶν--- Καὶ ὡς χρω,
ματικοὶ ὁ δεύτερος ὁ πλάγιος τοῦ δευτέρου+ ἀλλὰ καὶ ὁ τρίτος---»01Ἐνδεικτικὴ τοῦ θεωρητικοῦ ὑπόβαθρου τῆς πρὸ τῆς Νέας Μεθόδου ἐπο,
χῆς εἶναι καὶ ἡ θέση τοῦ Βασιλείου Στεφανίδου τοῦ Βυζαντίου γιὰ τὸ Ἐναρ,
μόνιον Γένος9 «Τὸ δὲ ἐναρμόνιον προέβαινεν ἄλλως+ δηλαδὴ ὅλα τὰ τετρά,
χορδα οὕτω διῃροῦντο+ ὥστε εἰς τὸ ἐναρμόνιον μέλος νὰ μὴ εὑρίσκεται διά,
Θεωρία τῆς Μουσικῆς Τέχνης , Μουσικολογικὴ θεώρηση ἀπὸ ἔποψη ἱστορική+ κωδικο,
γραφική+ μελοποιητικὴ καὶ θεωρητική+ ἔκδοση τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολο,
γίας τῆς Ἱ- Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος+ σειρὰ Μελέται 3+ Ἁθήνα 1//101- Ὅ-π-+ σσ- 112+ 074,075 καὶ 112,113+ ἀντιστοίχως-
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στημα ἑνὸς τόνου+ ἀλλὰ μόνον δίτονον- Τὸ δὲ ἡμιτόνιον μεῖζον ἔπρεπε νὰ εὑρί,
σκεται διηρημένον εἰς ἡμιτόνιον ἔλασσον+ ἤγουν δίεσιν μείζονα καὶ εἰς δίεσιν
ἐλάσσονα+ τουτέστι ἐναρμόνιον»- Καὶ ἀλλοῦ9 «Τὸ δὲ ἐναρμόνιον προβαίνει
ἀρχόμενον ἀπὸ τόνον μείζονα+ εἶτα μὲ δίεσιν μείζονα καὶ μὲ δίεσιν ἐλάσσονα
'ἢ ἐναρμόνιον( καὶ μὲ δίτονον καὶ οὕτω καθεξῆς»- Στὴν περιγραφή του+
ὅμως+ γιὰ τὴν κίνηση τοῦ Τρίτου ἤχου σημειώνει9 «Προβαίνων δὲ ἐκ τοῦ ἴσου
αὐτοῦ εἰς τὴν τετραφωνίαν Γ΄+ μετέρχεται τὸ τετράχορδον τῶν συνημμένων+
ὅπερ ἐστὶ λαμβάνει δύο τόνους καὶ ἡμιτόνιον+ καὶ ἔπειτα τόνον- Σπανίως δὲ
μετέρχεται εἰς τὴν τετραφωνίαν αὐτοῦ τρεῖς συνεχῶς ὁλοσχερεῖς τόνους+ καὶ
ἔπειτα τὸ ἡμιτόνιον+ μὴ ποιῶν καὶ ἰδίαν στάσιν εἰς τὸ Α΄---»02Μὲ τὴν καθολική+ σχεδόν+ ἐπικράτηση τῆς Νέας Μεθόδου+ οἱ ἀπόψεις
τῶν Χρυσάνθου καὶ Χουρμουζίου δημιούργησαν θεωρητικὰ «θέσφατα»
γιὰ σύσσωμη σχεδὸν τὴν μετέπειτα παράδοση ὡς τὰ τέλη τοῦ ΙΘ΄ αἰῶνος+
τὰ ὁποῖα σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις ἀκολουθοῦνται ὣς τὶς ἡμέρες μας- Μὲ
τοὺς δύο διδασκάλους ταυτίστηκαν στὰ συγγράμματά τους τόσο ὁ Θεό,
δωρος Φωκαεὺς03 ὅσο καὶ ὁ Στέφανος Λαμπαδάριος τῆς Μ-Χ-Ε-04+ ἀκόμη
δὲ ὁ Κυριακὸς Φιλοξένης05 καὶ ὁ Παναγιώτης Κηλτζανίδης06+ ὅλοι+ δηλα,
02- Βασιλείου Στεφανίδου Βυζαντίου+ Σχεδίασμα περὶ μουσικῆς+ ἰδιαίτερον Ἐκκλη,
σιαστικῆς- Συνεγράφη ἐν Νεοχωρίῳ τοῦ Βοσπόρου ἐν ἔτει Ὴαωιθ΄- Ἐπετηρὶς Ἐκκλησια,
στικοῦ Μουσικοῦ Συλλόγου , Παράρτημα Ἐκκλησιαστικῆς Ἁλήθειας+ τεῦχος Ε΄+
Κωνσταντινούπολις 08/1+ σ- 126 . § 5/+ σ- 128 . § 54 καὶ σ- 143 . § 83+ ἀντιστοίχως- Ἡ
ἐργασία ἀναδημοσιεύτηκε ἀπὸ τὸ Πατριαρχικὸν Ἵδρυμα Πατερικῶν Μελετῶν+ Θεσσα,
λονίκη 1//0 'ἐπιμέλεια Ἁντωνίου Ἁλυγιζάκη( καὶ τὸν Χαράλαμπο Καρακατσάνη+ Βυ,
ζαντινὴ Ποταμηίς+ τόμος ΣΤ΄+ Ἁθήνα 088603- Θεοδώρου Φωκαέως+ Κρηπὶς τοῦ θεωρητικοῦ καὶ πρακτικοῦ τῆς Ἐκκλησια,
στικῆς Μουσικῆς+ συνταχθεῖσα πρὸς χρῆσιν τῶν σπουδαζόντων αὐτὴν κατὰ τὴν νέαν μέ,
θοδον παρὰ τῶν τριῶν μουσικοδιδασκάλων+ ἐκδοθεῖσαν τὸ τέταρτον κατ’ ἐρωταπόκρισιν
μετὰ προσθήκης πολλῶν ἑτέρων ἀναγκαιούντων+ Κωνσταντινούπολις 0731+ σσ- 38,4004- Στεφάνου Λαμπαδαρίου+ Κρηπίς+ ἤτοι νέα στοιχειώδης διδασκαλία τοῦ Θεωρη,
τικοῦ καὶ Πρακτικοῦ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς+ μετὰ προσθήκης συνοπτικῆς
ἐξηγήσεως τῆς ἐξωτερικῆς Μουσικῆς καὶ πάντων τῶν προκαταρκτικῶν μαθημάτων ἐκ
τοῦ Ἁναστασιματαρίου Ἰωάννου Πρωτοψάλτου+ Κωνσταντινούπολις 0764+ σσ- 48,5005- Κυριακοῦ Φιλοξένους+ Θεωρητικὸν Στοιχειῶδες της Μουσικῆς+ κατὰ τὸν κανο,
νισμὸν τῶν τριῶν Διδασκάλων τοῦ νέου συστήματος+ Γρηγορίου Πρωτοψάλτου+ Χουρ,
μουζίου Χαρτοφύλακος καὶ Χρυσάνθου Προύσης+ περιέχον τὴν ἀνάλυσιν τῶν Μουσικῶν
Κανόνων+ τὴν γέννησιν τῶν Τόνων+ τὴν ἐφαρμογὴν τῶν Κλιμάκων+ τὰς διαιρέσεις τῶν
Ἤχων+ τὴν ἀναπλήρωσιν τῆς Κλίμακος τοῦ Β΄ Ἤχου+ τὸ Ποσὸν καὶ Ποιόν+ τὰ παρα,
δείγματα τῆς Μελοποιΐας+ τῆς Μετροφωνίας+ καὶ τὰ σημαδόφωνα τοῦ παλαιοῦ συστή,
ματος+ κτλ-+ Κωνσταντινούπολις 0748+ τύποις Σ- Ἰγνατιάδου+ σσ- 012,01306- Παναγιώτου Κηλτζανίδου+ Διατριβαὶ περὶ τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησιαστικῆς
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δή+ οἱ μεγάλοι θεωρητικοί του ΙΘ΄ αἰῶνος+ ὣς τὴν ἐποχὴ συγκροτήσεως
τῆς Πατριαρχικῆς Μουσικῆς Ἐπιτροπῆς στὰ 0770Ἁκολούθως+ οἱ διδάσκαλοι τῆς Ἐπιτροπῆς+ ἀνακατέστρωσαν τὰ ἀνω,
τέρω διαστηματικὰ μεγέθη τοῦ Χρυσάνθου+ ὁρίζοντας ὅτι «Τὸ ἐναρμόνι,
ον τετράχορδον σύγκειται ἐκ δύο μειζόνων τόνων καὶ ἑνὸς ἡμιτονίου»07+
Γ,,,,,01,,,,,Δ,,,,,01,,,,,Κ,,,5,,Ζ΄
γεγονός+ τὸ ὁποῖο ἀπετέλεσε ὁδηγὸ τῶν περισσοτέρων μεταγενεστέρων
θεωρητικῶν συγγραμμάτων μέχρι σήμεραΕἶναι+ πάντως+ ἀπορίας ἄξιον+ πὼς ὁ Χρύσανθος ἀναγνώριζε ὅτι9
«Φθόγγους καὶ παραλλαγήν+ ἴδια τοῦ ἐναρμονίου γένους+ οἱ διδάσκαλοι
δὲν μᾶς παρέδωκαν+ ἀλλὰ μὲ τοὺς φθόγγους καὶ μὲ τὴν παραλλαγὴν τοῦ
διατονικοῦ γένους ἐφθέγγοντο καὶ κάθε μελωδίαν τοῦ ἐναρμονίου γέ,
νους»08- Ἐπιπλέον+ περιγράφοντας τὴν δομὴ καὶ τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ
Τρίτου ἤχου+ ὁ ἴδιος παραδέχεται+ ὅτι+ κατὰ τὴν κίνηση τοῦ Μέλους+ ὁ
ἦχος μεταχειρίζεται Διατονικὰ Διαστήματα στὴν κάθοδο πρὸς τὸν Πα
καὶ Διατονικὲς Μαρτυρίες Φθόγγων9 «Καταλήξεις δὲ εἰς τὸν Τρίτον ἦχον
ἀτελεῖς μέν+ γίνονται εἰς τὸν Κε ἐντελεῖς δὲ εἰς τὸν Πα καὶ τελικαὶ εἰς τὸν
Γα- Διότι ἀρχόμενος ὁ Τρίτος ἦχος+ ἀφ’ οὗ δείξῃ τὸν Βου δίεσιν+ φέρεται
πρὸς τὸν Κε+ ὅπου καὶ καταλήγει ἀτελῶς- Ἔπειτα στρέφεται ἐπὶ τὸ βαρύ+
καὶ δείχνει τὸν Βου φυσικόν+ καὶ καταλήγει εἰς τὸν Πα ἐντελῶς- Καὶ τέ,
λος στρεφόμενος ἐπὶ τὸ ὀξύ+ παίρνει τὸν Βου δίεσιν+ καὶ καταλήγει τε,
λικῶς εἰς τὸν Γα- Σπανίως δὲ καταλήγει καὶ εἰς τὸν Νη ἀτελῶς- Σημεῖα
δὲ μαρτυριῶν εἰς τὸν Τρίτον ἦχον εἶναι ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἐδιωρίσθησαν καὶ
διὰ τὸν Πρῶτον ἦχον---»1/Καὶ σὲ αὐτό+ ὅμως+ ἡ Μουσικὴ Ἐπιτροπὴ ἀκολουθεῖ τὸν ΧρύσανθοΣτὴν ἀκόλουθη σημείωση εἶναι σαφές+ ὅτι παραδέχεται τὴν διατονικὴ κίνη,
ση τοῦ Μέλους στὸν Τρίτο ἦχο9 «Ὁ φθόγγος Βου ἐν ἀναβάσει ὑπόκειται εἰς
ἕλξιν ἑνὸς τμήματος πλησιάζοντος πρὸς τὸν Γα+ ἐν καταβάσει δὲ πλησιά,
ζοντος πρὸς τὸν Πα λαμβάνει τὴν ἐν τῇ κλίμακι ὁρισθεῖσαν θέσιν»10Μουσικῆς+ εἰς ἀπάντησιν τῶν ἐπισυνημμένων διατριβῶν τῶν κυρίων Ε- Παπαδοπούλου+
Μ- Μισαηλίδου+ Δ- Πασπάλη- Προστίθενται δ’ ἐν τέλει καὶ τῆς Μεγάλης Πρωτοσυγγε,
λίας πρὸς τοὺς Ἱεροψάλτας ἐγκύκλιοι+ Κωνσταντινούπολις 0768+ τύποις Ἁνατολικοῦ
Ἁστέρος+ σ- 407- Μουσικῆς Ἐπιτροπῆς 0770+ Στοιχειώδης Διδασκαλία---+ σ- 35+ § 3608- Χρυσάνθου+ Θεωρητικὸν Μέγα+ § σ- 005+ § 1521/ Ὅ-π-+ σ- 040+ § 22610- Μουσικῆς Ἐπιτροπῆς 0770+ Στοιχειώδης Διδασκαλία---+ σ- 42+ § 65-
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Σοβαρὲς ἐνστάσεις γιὰ τὶς θεωρητικὲς ἀπόψεις τοῦ Χρυσάνθου καὶ
τῶν σὺν αὐτῷ διατυπώνει στὸ Θεωρητικό του ὁ Μισαὴλ Μισαηλίδης- Γρά,
φει9 «Περὶ δὲ τοῦ ἐναρμονίου γένους+ οἱ διδάσκαλοι λέγουσιν9 “Ἐναρμόνιον
δὲ γένος εἶνε ἐκεῖνο+ τοῦ ὁποίου εἰς τὴν κλίμακα εὑρίσκονται τεταρτημό,
ρια” 'σελ- 002 καὶ § 146(- Ἔχει καλῶς· ἀλλὰ μήπως δὲν ὑπάρχουσι τε,
ταρτημόρια καὶ εἰς τὴν κλίμακα τοῦ πλαγίου β΄ μεταξὺ τοῦ Γα καὶ Δι+ καὶ
τοῦ Νη καὶ τοῦ Πα: Καὶ ὁ πλάγιος τοῦ β΄+ ὡς εἴπομεν+ καὶ ὁ πλάγιος τοῦ
α΄ ἔχουσι τεταρτημόρια+ πρέπει λοιπὸν καὶ οἱ ἦχοι οὗτοι νὰ ὀνομασθῶσι
ἐναρμόνιοι: Περὶ τοῦ ἐναρμονίου γένους ὁ Πυθαγορικὸς Νικόμαχος δίδει
ἡμῖν τὸν ἑξῆς κανόνα9 “Δίεσις+ ὅπερ ἐστὶν ἡμιτονίου ἥμισυ---” ἤτοι 2+ 2 καὶ
13- Ἐὰν ὁ τρίτος καὶ ὁ βαρὺς ἦχος ὀρθῶς ἐκλήθησαν ἐναρμόνιοι+ διατί δὲν
ἔχουσι τὴν ἀνωτέρω τῶν ἀρχαίων διαίρεσιν 2+ 2 καὶ 13: Ἄνευ δὲ αὐτῆς τῆς
διαιρέσεως πῶς ὠνομάσθησαν ἐναρμόνιοι: --- Ποίους λοιπὸν ὀφείλει νὰ ἀ,
κολουθήσει τις+ τοὺς ἀρχαίους ἢ τοὺς Διδασκάλους: Εἰς δὲ τοὺς φρο,
νοῦντας ὅτι τὸ ἐναρμόνιον γένος τῶν ἀρχαίων εἶνε ἀνύπαρκτον+ ἀναφέρο,
μεν τοὺς ἑξῆς λόγους Ἁριστείδου τοῦ Κυντιλιανοῦ9 “Ὅθεν ἀπέγνωσάν τι,
νες τὴν κατὰ δίεσιν μελωδίαν διὰ τὴν αὐτῶν ἀσθένειαν παντελῶς ἀμελώ,
δητον εἶναι τὸ διάστημα ὑπολαβόντες”- Καὶ πάλι ἐπανέρχεται μὲ ἄλλη
εὐκαιρία9 «Τὸ δὲ κατὰ τοὺς ἀοιδίμους Διδασκάλους Ἐναρμόνιον καλούμε,
νον γένος ἔχει δύο ἤχους+ τὸν γ΄ καὶ τὸν πλ- τοῦ γ΄ 'ἤτοι τὸν ἁρμονικὸν
βαρὺν μετὰ τοῦ ἰδίου ποιοῦ καὶ διαιρέσεως(- Καὶ περὶ τούτου ὅμως διατει,
νόμεθα+ ὅτι οὔτε ὁ γ΄ εἶνε ἐναρμόνιος οὔτε ὁ βαρύς· διότι τὸ ἐναρμόνιον γέ,
νος τῶν ἀρχαίων ἔχει διαίρεσιν 2+ 2+ 13+ ἥτις οὔτε ἐν τῷ γ΄ ἤχῳ+ οὔτε ἐν τῷ
βαρεῖ τῶν διδασκάλων εὕρηται- Ἡ διαίρεσις ἡ ἀληθὴς τῶν ἀρχαίων τοῦ
ἐναρμονίου γένους πλησιάζει μᾶλλον πρὸς τὸν κατὰ νενανω πλ- τοῦ β΄ τῶν
Βυζαντινῶν ἢ πρὸς τὸν καθ’ ἡμᾶς γ΄ καὶ βαρύν--- Οἱ ἀριθμοὶ τῆς διαιρέσε,
ως τοῦ ἐναρμονίου γένους τῶν ἀρχαίων πλησιάζουσι πρὸς τὸν πλάγιον τοῦ
β΄ καὶ εἶναι ὡς εἴπομεν οὗτοι 2+ 2+ 13 ἐνῶ οἱ ἀριθμοὶ τοῦ καθ’ ἡμᾶς πλ- β΄
εἰσὶ 6+ 2+ 07 καὶ οἱ ἀριθμοὶ τοῦ κατὰ τοὺς Διδασκάλους ἐναρμονίου 'γ΄ καὶ
πλ- τοῦ γ΄( 01+ 01+ 2- Ὁ ἀριθμὸς 07 τοῦ κατὰ τοὺς Διδασκάλους πλ- β΄
πλησιάζει πρὸς τὸν 13 τοῦ ἐναρμονίου τῶν ἀρχαίων περισσότερον ἢ ὁ 01
τοῦ καθ’ ἡμᾶς ἐναρμονίου+ δηλαδὴ τοῦ γ΄ καὶ τοῦ βαρέος+ τῶν ὁποίων ἡ δι,
αίρεσις πλησιάζει μᾶλλον εἰς τὸ διάτονον γένος- --- Σήμερον ὀρθότερον
εἶναι τὸ κατὰ τοὺς Διδασκάλους ἐναρμόνιον γένος νὰ κληθῇ ἁρμονικόν+
οὐχὶ δὲ ἐναρμόνιον+ διότι μικρὸν μόνον μέρος τῆς τοῦ ἐναρμονίου διαιρέσε,
ως δεικνύει ἤτοι τὸ 2+ ὄχι δὲ καὶ τὸ 13»- Ὁ Μισαηλίδης+ ἐξάλλου+ δίνει τὰ
ἑξῆς Διαστήματα γιὰ τὸν Διατονικὸ Τρίτο9
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Ν,,,,,,01,,,,,,Π,,,,00,,,,Β,,,6,,,Γ
καὶ τὰ ἀκόλουθα
γιὰ τὸν Τρίτο ἦχο ποὺ ὁ
ἴδιος χαρακτηρίζει Ἁρμονικὸν καὶ ὄχι Ἐναρμόνιον11Ὁ Ἁγαθάγγελος Κυριαζίδης+ πάλι+ ἀποδέχεται τὴν κατάταξη τοῦ
Τρίτου στὸ Ἐναρμόνιον Γένος+ ὡς ἀκολούθως9 «Ὁ Τρίτος ἦχος ἐκτελεῖται
κατὰ τὸ Ἐναρμόνιον Γένος+ καθόσον+ εἰ καὶ δὲν μεταχειρίζεται τεταρτη,
μόριον 'ἐννοεῖται πάντοτε τοῦ μείζονος τόνου( ἀλλὰ τριτημόριον+ ὅμως ἡ
κλῖμαξ αὐτοῦ ὁδεύει κατὰ δύο τετράχορδα ὅμοια ἡρμοσμένα»- Μάλιστα+
μεταχειρίζεται μία ὁλόκληρη συνειρμικὴ λογικὴ ἀποδείξεων+ στὴν προ,
σπάθεια νὰ ἀποδείξει τὴν ὕπαρξη τοῦ Ἐναρμονίου Γένους9 «Ἐπειδὴ δύνα,
μαι νὰ δώσω ὁποίαν δήποτε θέσιν εἰς τοὺς μεταξὺ τῶν τετραχόρδων τό,
νους+ δηλ- νὰ ποικίλω ἢ νὰ χρωματίσω τὸ τετράχορδον ἢ τὰ τετράχορδα+
διὰ τοῦτο καταβιβάζω τὸν Πα πρὸς τὸν Νη+ ἔστω κατὰ ἡμίτονον--- Ἁλλ’
ἀντὶ νὰ καταβιβάσω τὸν Πα πρὸς τὸν Νη δύναμαι νὰ ἀναβιβάσω αὐτὸν
πρὸς τὸν Βου+ ὅπως ἀνεβίβασαν οἱ ἀρχαῖοι τὸν Πα εἰς τὴν θέσιν τοῦ Βου·
τότε ὁ Βου προσήγγισε κατ’ ἀνάγκην πρὸς τὸν Γα· τὰ ἄκρα τοῦ τετρα,
χόρδου μένουσιν ἀπαρασάλευτα- Ὥστε τώρα βαδίζω ἐκ τοῦ Νη πρὸς τὸν
Γα κατὰ δίτονον καὶ τεταρτημόριον καὶ τεταρτημόριον ἢ καὶ τανάπαλιν9
τεταρτημόριον καὶ τεταρτημόριον καὶ δίτονον- Καὶ ἐνταῦθα ἐπειδὴ οἱ με,
ταξὺ τόνοι ἐχρωματίσθησαν+ ἔχομεν Γένος Διατονικὸν Χρωματικόν- Ἁλλ’
ἐπειδὴ αὐτὸ τὸ εἶδος τοῦ Χρωματικοῦ ἐψάλλετο οὐχὶ κατὰ Διαπασῶν+
ἀλλὰ κατὰ δύο τετράχορδα ὅμοια προσηρμοσμένα+ δηλαδὴ συνεζευγμένα
καὶ οὐχὶ διεζευγμένα+ διὰ τοῦτο ὅταν ψάλλω τώρα τὴν τοιαύτην ἀτελῆ
κλίμακα διέρχομαι διὰ τόνων κεχρωματισμένων τῶν δύο τετραχόρδων ἐν
ἁρμονίᾳ εὑρισκομένων· ἑπομένως ψάλλω Γένος Διατονικὸν Χρωματικὸν
Ἐναρμόνιον 'ἡρμοσμένον(- Καὶ κατὰ παράλειψιν τῶν ἄλλων μένει Γένος
Ἐναρμόνιον πρὸς διάκρισιν- Ἐκ τούτου δῆλον γίνεται ὅτι οὐ μόνο ἔχομεν
τὸ Ἐναρμόνιον Γένος+ ἀλλὰ καὶ τὸ ἔχομεν διττῶς- Ἐπειδὴ τὸ τῶν ἀρχαί,
ων Ἐναρμόνιον Γένος εἶχε τεταρτημόριον+ ἡμεῖς ὅπου εὑρίσκομεν αὐτὸ
δέον ἵνα ἀνάγωμεν τὸ σχετικὸν μέλος εἰς τὸ Ἐναρμόνιον Γένος- Καὶ
ἐπειδὴ τὸ τῶν ἀρχαίων Ἐναρμόνιον Γένος εἶχε τὰ δύο τετράχορδα ἡρμο,
σμένα+ ἡμεῖς ὅπου ἀπαντῶμεν τοιοῦτό τι πρέπει νὰ τὸ ἀνάγωμεν εἰς τὸ
Γ,,,,,01,,,,,Δ,,,,,,04,,,,,,Κ,2,Ζ

11- Μισαὴλ Μισαηλίδου+ Νέον Θεωρητικὸν Συντομώτατον+ ἤτοι περὶ τῆς καθ’
ἡμᾶς Ἐκκλησιαστικῆς καὶ Ἁρχαίας Ἑλληνικῆς Μουσικῆς+ μετὰ πολλῶν μουσικῶν
κλιμάκων καὶ τεσσάρων Μονοχόρδων καὶ μετὰ πρακτικοῦ μέρους+ ἐξεδόθη ἀναλώμασι
τοῦ συγγραφέως+ ἐν Ἁθήναις 08/1+ σσ- 2/,20+ 50,51 καὶ 77,8/+ ἀντιστοίχως-
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Ἐναρμόνιον Γένος· ὡς λ-χ- ὁ Τρίτος ἦχος+ ἡ Τριφωνία τοῦ Πλαγίου Τε,
τάρτου+ ὁ κατὰ μετάθεσιν ἐναρμόνιος Βαρὺς καὶ εἴτις ἄλλος»- Ἁναγνωρί,
ζει+ ὅμως+ ὅτι στὸν προηγούμενο κανόνα ὑπάρχουν ἐξαιρέσεις9 «Ἐνίοτε
ὅταν ὁ Τρίτος ἦχος δὲν μεταχειρίζεται τριτημόριον ἢ δύο τετράχορδα
ἠρμοσμένα+ τότε τοῦτο σημαίνει ὅτι ἢ μεταβαίνει εἰς ἄλλον ἦχον ἢ ἀλλάσ,
σει γένος»12Ὁ Ἰ- Δ- Παναγιωτόπουλος,Κοῦρος διατυπώνει τὸν ἑξῆς ὁρισμὸ γιὰ τὸ
Ἐναρμόνιον Γένος9 «Κλῖμαξ τῆς ὁποίας τὰ τετράχορδα ἀποτελοῦνται ἐξ
ἠλαττωμένον φυσικῶν καὶ ηὐξημένων+ ὀνομάζεται “ἐναρμόνιος” καὶ ὄν,
τως ἡ συμμετοχὴ ἐν αὐτῇ τῶν τόνων καὶ ἐκ τῶν τριῶν ὁμάδων+ μόνον διὰ
τοῦ ὡραίου τούτου ὀνόματος ἠδύνατο νὰ ἀποδοθῆ- Ἰδοὺ καὶ οἱ τόνοι 01+ 03+
3»- Μάλιστα+ αἰτιολογεῖ τὰ Διαστήματα ποὺ παραδέχεται+ παρερμη,
νεύοντας τὸν ὁρισμὸ τοῦ Γαυδεντίου γιὰ τὸ Ἐναρμόνιον Γένος9 «Ἐπισυνά,
πτομεν καὶ ἐξηγοῦμεν ταυτοχρόνως+ τὸν περὶ ἐναρμονίου γένους ὁρισμὸν
τοῦ Γαυδεντίου---9 “Δίεσις ἥτις ἐστὶν ἡμιτονίου ἥμισυ καὶ πάλιν δίεσις συ,
ναμφότεραι ἡμιτονίῳ ἴσαι+ καὶ τὸ ὑπόλοιπον τοῦ τετραχόρδου δύο τόνοι
ἀσύνθετοι”- Προσέξατε--- Δίεσις '1( ἥτις ἐστὶν ἡμιτονίου ἥμισυ+ 'τοῦ 3(
καὶ πάλιν δίεσις συναμφότεραι ἡμιτονίῳ ἴσαι '1*1<3( καὶ τὸ ὑπόλοιπον
τοῦ τετραχόρδου 'ἤτοι τὰ 15.2/( δύο τόνοι ἀσύνθετοι '01*03<15(- Οὕτω
ἔχομεν τρίτονον ἀποτελούμενον ἐκ 01*03*3<2/ τμημάτων»13Ἰδιαίτερη σημασία ἔχει+ πιστεύουμε+ ἡ ἄποψη τοῦ Κωνσταντίνου Ψά,
χου+ ὁ ὁποῖος ἀποδέχεται τὴν διαίρεση τοῦ Τετραχόρδου τοῦ Τρίτου
ἤχου –χαρακτηρίζοντάς το Ἐναρμόνιον– σὲ δύο Μείζονες Τόνους καὶ ἕνα
Ἡμιτόνιον+ διευκρινίζει+ ὅμως+ ὅτι μεταχειρίζεται Διατονικὰ Συστήματα
κατὰ τὴν κίνηση τοῦ Μέλους9 «Ὅταν τὸ μέλος περιστρέφηται περὶ τὸν Γα+
ὁ ὑπ’ αὐτὸν Βου εἶναι πάντοτε δίεσις καθ’ ἕλξιν- Ὅταν κατέρχηται πρὸς
τὸν Πα+ ποιούμενος κατάληξιν ἐντελῆ+ λαμβάνει ἦθος Πρώτου ἤχου μὲ
μικρὰν δίεσιν τοῦ Βου κατὰ τὴν κάθοδον- Ὅταν δὲ ἀναπτύσσεται εἰς
γραμμήν+ κυριαρχοῦντος τοῦ Πα+ τότε εἶναι καθαρὸς Πρῶτος+ τοῦ τελευ,
ταίου πρὸς τὸν Γα φθόγγου Βου οὐδεμίαν δεχομένου δίεσιν- Ὅταν κατέρ,
χηται μέχρι τοῦ Νη πρὸς ἐντελῆ κατάληξιν εἶναι ὡσαύτως καθαρὸς δια,
12- Ἁγαθαγγέλου Κυριαζίδου+ Συμπέρασμα Ἐμβριθοῦς Μελέτης καὶ Βαθείας
Παρατηρήσεως ἐπὶ τῶν Ἤχων τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς+ Ἁθῆναι
08/6+ τύποις Σπυρίδωνος Κουσουλίνου+ σσ- 7+ 6+ ἀντιστοίχως13- Ἰ- Δ- Παναγιωτοπούλου,Κούρου+ Ἡ Μουσικὴ τῆς Θρησκείας+ ἤτοι ἐπανεμφάνι,
σις τῆς μουσικῆς τῶν Βυζαντινῶν χρόνων καὶ τῆς Ἁρχαίας Τονολογίας+ ὡς καὶ Νέα
Μουσικὴ Γραφή+ παράλληλος πρὸς τὸ φθογγικὸν σύστημα τῶν ἀρχαίων+ Τρίπολη 0818+
ἐκ τοῦ Τυπογραφείου Μιλτιάδου Παπαδημητρίου+ σσ- 53,54 καὶ 55,56-
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τονικὸς μὲ φυσικὸν τὸν Βου- Κατέρχεται ὡσαύτως διατονικῶς μέχρι τοῦ
Ζω--- διατονικῶς--- Ὅταν ἐξέρχηται τοῦ τετραχόρδου του πρὸς τὸ ὀξύ+ ἀ,
νερχόμενος μέχρι τοῦ Νη καὶ καταλήγων εἰς τὸν Κε+ ἔχει τὸν Ζω κατὰ
μὲν τὴν ἀνάβασιν διατονικόν+ κατὰ δὲ τὴν κατάβασιν ἐναρμόνιον»14Ὁ Κύπριος θεωρητικὸς π- Χαράλαμπος Οἰκονόμου μαρτυρεῖ9 «Τὸ
Ἐναρμόνιον γένος ἐν τῇ ἱερᾷ μελωδίᾳ τῇ ἀφορώσῃ τὴν ψαλτικήν+ στε,
ρεῖται ἰδίας Κλίμακος καὶ ἰδίας φθορᾶς- Οὐδὲν τῶν τροπαρίων ἢ στιχηρῶν
ψάλλεται εἰς ἀκραιφνῶς ἐναρμόνιον μελωδίαν- Ἔχει μὲν ἓξ φθοράς+ ἀλλ’
ἀδυνατεῖ νὰ ἐφαρμόσῃ αὐτὰς ἐπὶ μιᾶς Κλίμακος καθότι ἡ μία φθορὰ
ἀναιρεῖ τὴν ἄλλην καὶ ἑκάστη ἐνεργεῖ ἐπί τινος φθόγγου ἰδίας Κλίμακος+
στερεῖται δὲ καὶ μαρτυριῶν---»15Ἐνδιαφέρουσα εἶναι καὶ ἡ τοποθέτηση τοῦ Σπυρίδωνος Καψάσκη+ ὁ
ὁποῖος θεωρεῖ ὅτι ἡ παραφθορὰ τῶν μελῶν ὁδήγησε στὴν ἔκπτωση ἀπὸ τὸ
Ἐναρμόνιον στὸ Διατονικὸν Γένος- Γράφει9 «Ἐναρμόνιον γένος λέγεται
τὸ μεταχειριζόμενον κλίμακα τῆς ὁποίας κάθε τετράχορδον περιέχει δύο
τεταρτημόρια--- καὶ ἓν δίτονον--- Ἐπειδὴ ὅμως τὰ διαστήματα ταῦτα 'τε,
ταρτημόρια( εἶναι ἀδύνατον νὰ ἐκτελεσθοῦν+ τὸ Ἐναρμόνιον γένος σήμε,
ρον ψάλλεται μὲ τὴν διατονικὴν κλίμακα- Εἶναι δὲ τὸ μόνον σημεῖον ὅπου
ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ ἀσχολούμενοι συμφωνοῦν ἀπολύτως+ παραδεχόμενοι
ὅτι ἡ κλῖμαξ τοῦ Ἐναρμονίου Γένους εἶναι ἡ μείζων τῆς Εὐρωπαϊκῆς+ μὲ
τόνους καὶ ἡμιτόνια»16Τὸ πρόβλημα τῆς πολυγλωσσίας περὶ τὸ Γένος τοῦ Τρίτου ἤχου ἀνα,
γνωρίζει καὶ ὁ Δ- Γ- Παναγιωτόπουλος- Στὸ θεωρητικό του παραθέτει
ἀποσπάσματα ἀπὸ τὰ ἔργα τῶν ἀρχαίων μουσικογράφων Εὐκλείδη καὶ
Γαυδεντίου σχετικὰ μὲ τὸ Ἐναρμόνιον Γένος9 «Κατὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ
Εὐκλείδου καὶ τοῦ Γαυδεντίου+ τὸ ἐναρμόνιον μέλος ἔβαινε τὸ πάλαι ἐπὶ
μὲν τὸ βαρὺ κατὰ δίτονον+ τεταρτημόριον καὶ τεταρτημόριον '13*2*2( ἐπὶ
δὲ τὸ ὀξὺ ἀντιστρόφως+ δηλ- κατὰ τεταρτημόριον+ τεταρτημόριον καὶ δίτο,
νον '2*2*13(»+ ἀλλὰ διευκρινίζει9 «τοιοῦτον μέλος δὲν διέσωσεν ἡ βυζαν,
τινη μουσική»- Σημειώνει καὶ τὴν σχετικὴ διαστηματικὴ πρόταση τοῦ
Χρυσάνθου+ μὰ ἀσπάζεται τὴν κοινὴ 01,01,5+ ἀποφαίνεται δὲ ὅτι9 «Ὑ,
πάρχουν βάσιμοι ἀμφιβολίαι περὶ τοῦ ἂν σήμερον ἔχωμεν πράγματι Ἐναρ,
14- Κων.νου Ψάχου+ ὅ-π-+ σσ- 011,01215- π- Χαραλάμπους Οἰκονόμου+ Βυζαντινῆς Μουσικῆς Χορδὴ , Θεωρητικόν+ Πά,
φος Κύπρου 083/+ τύποις Κ- Δ- Χαμπιλούρη+ σ- 03116- Σπυρίδωνος Καψάσκη+ Θεωρία τῶν ἤχων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς+
Ἁθήνα 0835+ σ- 4- Βλ- ἀκόμη καὶ τοῦ ἰδίου+ Μικρὸν Θεωρητικὸν τῆς Βυζαντινῆς Μου,
σικῆς+ Ἁθήνα 0835+ σσ- 21+ 30 καὶ 34-
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μόνιον Γένος+ ὁποῖον εἶχεν ἡ ἀρχαία ἑλληνικὴ μουσική- Ἐν τούτοις κατὰ
παράδοσιν χαρακτηρίζεται ὡς ἐναρμόνιον τὸ γένος+ εἰς τὸ ὁποῖον ὑπάγε,
ται ὁ Γ΄ ἦχος καὶ ὁ Βαρύς»- Στὴ συνέχεια+ πάντως+ παραδέχεται ὅτι9 «Εἰς
μέλη τοῦ Γ΄ ἤχου συνηθέσταται μὲν εἶναι αἱ διατονικαὶ γραμμαί---» καί+
ἐπιπλέον9 «Ἡ Κλῖμαξ τοῦ Γ΄ ἤχου ἄλλοτε μὲν χωρεῖ διατονικῶς+ ἄλλοτε
δὲ ἐναρμονίως---»- Ἐξάλλου+ «Φθορὰς ὁ Γ΄ ἦχος χρησιμοποιεῖ συχνότατα
τὰς διατονικάς+ ὁπότε καὶ τὸ μέλος ὁδεύει κατὰ τὴν διατονικὴν κλίμα,
κα»17Ἐξαιρετικῶς ἐνδιαφέρουσα γιὰ τὴν πρώιμη χρονικῶς διατύπωσή της
εἶναι ἡ θέση τοῦ Μιχαὴλ Χατζηαθανασίου+ περὶ δύο Διατονικῶν Γενῶν+ τὰ
ὁποῖα+ πάντως+ δὲν ὀνομάζει9 «Τὰ μέλη τοῦ ἤχου τούτου δὲν ἐξελίσσονται
κατὰ τὸ διαπασὼν σύστημα+ ἐφ’ ὅλης τῆς ἐκτάσεως τῆς κλίμακος 'Γα,
Γα΄( δηλαδή+ ἀλλ’ ἐκ τοῦ βασικοῦ φθόγγου 'Γα(+ πρὸς μὲν τὸ ὀξὺ κατὰ
μίαν διὰ πέντε 'Γα,Νη΄(- Ἐπὶ δὲ τὸ βαρὺ κατὰ μίαν διὰ τεσσάρων 'Γα,
Νη(- Ἄρα τὰ μέλη τοῦ Τρίτου ἤχου ἐξελίσσονται μᾶλλον ἐπὶ τοῦ τετραχόρ,
δου μουσικοῦ συστήματος+ ἀφοῦ τὰ δύο ὁμοειδῆ τετράχορδα εὑρίσκονται
συνημμένα+ ὁ δὲ διαζευτικὸς 'σημείωση τοῦ γράφοντος9 γράφε «προσλαμ,
βανόμενος»( εἰς τὴν κορυφὴν ἤτοι9 'Νη 8.7 Πα 8.7 Βου 145.132 Γα( ,
'Γα 8.7 Δι 8.7 Κε 145.132 Ζω( , 'Ζω 8.7 Νη( 'σημείωση τοῦ γράφον,
τος9 δηλαδὴ Τόνος Μείζων+ Τόνος Μείζων καὶ Λείμμα9 01,01,4ΰ(+ λαμβα,
νομένων δ’ ὑπ’ ὄψιν καὶ τῶν δεσποζόντων μελωδικῶν φθόγγων τοῦ Τρίτου
ἤχου οἵτινες εἶναι οἱ 'Πα,Γα,Κε( ἐνίοτε δὲ καὶ ὁ βασικὸς 'Νη(+ γίνεται
φανερὸν ὅτι ἡ κλῖμαξ τὴν ὁποίαν μεταχειρίζεται ὁ Τρίτος ἦχος εἶναι αὐτὴ
αὕτη ἡ πρώτη φυσικὴ κλῖμαξ 'Νη,Νη΄( δευτέρου γένους+ ἥτις καὶ πάλιν
εἶναι αὐτὴ αὕτη ἡ κλῖμαξ τοῦ τετάρτου τρόπου 'Γα,Γα΄( μὲ ἀνεστραμμέ,
νην τὴν πρώτην ἀναλογίαν ἤτοι9 ἀντὶ 'Γα 2.1 Νη 3.2 Γα( ἐκφράζεται 'Νη
3.2 Γα 2.1 Νη΄(- Ὁ Χατζηαθανασίου+ ἀκολούθως+ συγκρίνει τὴν Κλίμα,
κα Γα,Γα΄ 'Γα 70.53 Κε 21.16 Νη΄ 3.2 Γα( μὲ τὴν Νη,Νη΄ 'Νη 4.3 Βου
5.4 Δι 3.4 Νη΄( καὶ παρατηρεῖ9 «Ἡ μεταξὺ τούτων διαφορὰ εἶναι κατὰ ἓν
ἐλάχιστον διάστημα ἔχων λόγον ἀριθμητικὸν '70.7/(- Τὸ διάστημα τοῦτο
καίτοι εἶναι ἐλάχιστον+ ἐν τούτοις ἀπὸ ἁρμονικῆς ἀπόψεως εἶναι μέγα+ διό,
τι δι’ αὐτοῦ σχηματίζονται τὰ δύο διατονικὰ γένη»1817- Δ- Γ Παναγιωτόπουλου-+ Θεωρία καὶ Πράξις τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Μουσικῆς+ ἤτοι μέθοδος ἐκμάθησης μετὰ πολλῶν ἀσκήσεων καὶ παραδειγμάτων+
Ἁθῆναι 0836+ ἐκδόσεις ἀδελφότητος θεολόγων «Σωτήρ»+ σ- 0/5+ σημ- 7+ 078 . § 77+ 080
καὶ 08/ ἀντιστοίχως18- Μιχαὴλ Χατζηαθανασίου+ Αἱ Βάσεις τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς+ Σταμποὺλ
0837+ τύποις ἀδελφῶν Τσιτούρη+ σσ- 24,25-
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Ὁ θεωρητικὸς Νικόλαος Χρυσοχοΐδης+ πάλι+ γράφει9 «Ἁμφότεροι οἱ
ἦχοι οὗτοι 'ἐννοοῦνται οἱ Τρίτος καὶ Βαρύς( ἀνήκουσιν εἰς τὸ ἐναρμόνιον
γένος καὶ ἔχουν τονικὴν βάσιν τὸν Γα 'e`( εἰς τὸ Στιχηραρικὸν καὶ τὸ
Εἱρμολογικὸν 'ἀργὸν καὶ σύντομον μέλος(- Εἰς τὸ Παπαδικὸν μέλος ὁ
μὲν Τρίτος ἦχος ἔχει βάσιν τὸν Γα 'e`( λαμβανόμενον ὡς Νη 'cn( καὶ
ὁδεύει κατὰ τὰ τονιαῖα διαστήματα τοῦ Πλαγίου τοῦ Δ΄ ἤχου+ ὁ δὲ Βαρὺς
τὸν φυσικὸν Ζω--- Ἡ κλῖμαξ ἀμφοτέρων τῶν ἤχων τούτων εἶναι ἡ Πυθα,
γόρειος+ ἥτις εἶναι ἡ αὐτὴ πρὸς τὴν συγκεκραμένην Εὐρωπαϊκήν- 'Γα 8.7
Δι 8.7 Κε 145.132 Ζω 8.7 Νη 8.7 Πα 8.7 Βου 145.132 Γα΄(»- Εἶναι τό,
σον ἀπόλυτα πεπεισμένος γιὰ τὴν θέση του αὐτή+ ὥστε συμπληρώνει πα,
ρακάτω9 «Τὰ ἀπὸ τοῦ Γα 'e`( μέλη τοῦ Γ΄ καὶ τοῦ Βαρέος ἤχου ἀποδίδον,
ται ἐπὶ τοῦ πενταγράμμου καὶ τοῦ κλειδοκυμβάλου»2/Ὁ Ἰωάννης Μαργαζιώτης+ ἐνῶ θεωρεῖ τὴν Κλίμακα 01,01,5 ταυτό,
σημη μὲ τὴν Μείζονα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Μουσικῆς+ στὰ ἰδιώματα τοῦ Τρί,
του ἤχου σημειώνει9 «Ἰδιώματα9 α( Ἕλξις τοῦ Βου πρὸς τὸν Γα- β( Ἐξερ,
χόμενος τοῦ τετραχόρδου του+ ὅταν δηλ- ἐκτείνεται ἄνωθεν τοῦ Κε καὶ
ἐργάζεται εἰς τὸ ὀξὺ τετράχορδον 'γράφε9 πεντάχορδον(+ γίνεται διατονι,
κός+ τιθεμένων τῶν ἀντιστοίχων διατονικῶν φθορῶν»20- Λόγῳ τῆς ἐπὶ
μακρὸ χρονικὸ διάστημα διάδοσης τοῦ συγκεκριμένου Θεωρητικοῦ στοὺς
κύκλους διδασκαλίας τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης οἱ ἀνωτέρω θεωρίες κυριάρ,
χησαν εὐρύτατα ὣς τὶς ἡμέρες μαςΣὲ ἕνα ἐνδιαφέρον+ πράγματι+ ἐγχειρίδιο θεωρίας ὁ Θεοδόσιος Γεωρ,
γιάδης ἐπισημαίνει9 «Ἡ διαφορὰ μεταξὺ Ἐναρμονίου καὶ Διατονικοῦ γέ,
νους εἶναι μικρά+ διότι ἡ ἐναρμόνιος κλῖμαξ βαδίζει μᾶλλον διατονικῶς+ μὲ
μόνην τὴν διαφοράν+ ὅτι οἱ τρεῖς μὲν φθόγγοι ἄνω Ζω+ κάτω Ζω καὶ Βου
ἀπαγγέλλονται ἠλαττωμένοι εἰς ἡμιτόνια- Οἱ δὲ λοιποὶ φθόγγοι τῆς κλί,
μακος παραμένουν ἀκέραιοι»- Πιὸ συγκεκριμένα9 «Ὁ Τρίτος ἦχος+ ἀνήκει
μᾶλλον εἰς τὸ Διατονικὸν γένος καὶ ἐν μέρει εἰς τὸ Ἐναρμόνιον- Διότι
ἅπαντα τὰ μέλη αὐτοῦ ὁδεύουσιν ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον εἰς τὸ κατὰ δια,
πασῶν σύστημα μὲ δεσπόζουσαν βάσιν τὸν Γα- Μεταχειρίζεται δὲ τὴν
διαπασῶν διατονικὴν κλίμακα τοῦ φθόγγου Πα+ τὸν ὁποῖον καὶ χρησιμο,
ποιεῖ εἰς ἀτελεῖς καὶ ἐντελεῖς καταλήξεις τόσον εἰς τὰ σύντομα Εἱρμολο,
2/- Νικnλάου Χρυσοχοΐδnυ+ Τὰ Τονιαῖα Διαστήματα τῶν Κλιμάκων τῆς Βυζαν,
τινῆς Μουσικῆς μετὰ καὶ Σχετικῶν Διαγραμμάτων+ Dwsq`hs cdr Ldk`mfdr Needqsr ` Nb,
s`ud ds Ldkon Ldqkhdq+ Ἁθῆναι 0845+ σσ- 04 καὶ 0520- Ἰωάννου Μαργαζιώτη+ Θεωρητικὸν Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς+
Ἁθῆναι 0847+ μουσικὸς οἶκος Χαριλάου Στασινοῦ+ σ- 42-
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γικὰ αὐτοῦ μέλη+ ὅσον καὶ εἰς τὰ ἀργὰ τοιαῦτα+ ὡς καὶ εἰς ἅπαντα ἐν γέ,
νει τὰ σύντομα Στιχηραρικά- Ὡς ἀπόδειξιν δὲ τῶν γραφομένων τούτων
περὶ τῆς μουσικῆς πορείας τῶν μελῶν τοῦ ἤχου τούτου παραπέμπομεν τὸν
ἀναγνώστην εἰς τὸ Ἁναστασιματάριον+ Εἱρμολόγιον καὶ εἰς ἄλλα μου,
σικὰ βιβλία+ περιέχοντα διάφορα μέλη τοῦ Τρίτου ἤχου»21Ὁ Σίμων Καρὰς περιγράφει τὸ Ἐναρμόνιον Γένος+ ὡς ἑξῆς9 «Ἡ ἁρμο,
νία ἢ ἐναρμόνιον Γένος+ ἀπόχρωσις καὶ τοῦτο τῶν δύο προηγουμένων
Γενῶν+ μὲ κύριον γνώρισμα τὴν ἐναρμόνιον δίεσιν 'τμ- 3( καὶ τὰς ἐναρμο,
νίους διφωνίας9 ὑπερμείζονα 'τμ- 15( καὶ ὑπελάσσονα 'τμ- 05(+ ἅπαντα
μελωδικὰ καὶ διάφωνα διαστήματα»- Οὐσιαστικῶς+ ὅμως+ εἶναι ὁ πρῶτος
θεωρητικός+ ὁ ὁποῖος κάνει συστηματικῶς λόγο γιὰ τὸ Σκληρὸν Διατο,
νικὸν Γένος+ τεκμηριώνοντας τὶς θέσεις του μὲ τὸν ἀκόλουθο τρόπο9 «Οἱ
ἦχοι τοὺς ὁποίους ἐξητάσαμεν μέχρι τόδε+ ἀνήκουν εἰς τὴν μαλακὴν χρό,
αν τοῦ διατονικοῦ γένους· καθ’ ὅσον εἰς τὰς κλίμακας αὐτῶν+ ἐκτὸς τῶν
μειζόνων τόνων Νη,Πα+ Γα,Δι καὶ Δι,Κε+ παρουσιάζονται περὶ τοὺς
φθόγγους Βου καὶ Ζω΄ καὶ τόνοι ἐλάσσονες Πα,Βου καὶ Κε,Ζω΄ καὶ ἐλά,
χιστοι Βου,Γα καὶ Ζω΄,Νη΄- Ἐὰν μεταβάλωμεν τὴν θέσιν τῶν δύο τούτων
φθόγγων Βου καὶ Ζω΄ εἴτε μὲ μικρὰς διέσεις εἴτε μὲ μεγαλυτέρας ὑφέσεις+
τότε9 Εἰς τὴν πρώτην περίπτωσιν –τὴν διὰ διέσεων– κάτω ἀπ’ αὐτοὺς θὰ
δημιουργηθῶσι τόνοι μείζονες 'τμ- 01( καὶ ἄνω ἡμίτονα διατονικὰ 'τμ4ΰ(- Ν,01,Π,01,Β,4ΰ,Γ,01,Δ,01,Κ,01,Ζ΄,4ΰ,Ν΄- Εἰς δὲ τὴν δευτέ,
ραν –τὴν δι’ ὑφέσεων– ἀντιστρόφως+ κάτω ἀπὸ αὐτοὺς θὰ δημιουργηθῶσιν
ἡμίτονα διατονικὰ 'τμ- 4ΰ( καὶ ἄνω τόνοι μείζονες 'τμ- 01(- Ζ,01,Ν,01,
Π,4ΰ,Β,01,Γ,01,Δ,01,Κ,4ΰ,Ζ΄- Εἰς τὰς περιπτώσεις αὐτάς+ αἱ μουσι,
καὶ κλίμακες ἀνήκουσι+ τώρα+ εἰς τὴν χρόαν τοῦ σκληροῦ διατόνου- Τού,
των δὲ ἀπαρτιζομένων ἐκ μειζόνων καὶ “λειμμάτων”+ δῆλα δὴ διαστημά,
των μικροτέρων τοῦ ἡμιτόνου+ ὡς εἶναι+ ὄχι τμήματα 5 ἀλλὰ 4ΰ τὰ ἡμίτο,
να τὰ διατονικά+ ἡ μετάβασις τῆς φωνῆς ἀπὸ τῶν μὲν εἰς τὰ δέ+ δὲν γίνε,
ται μαλακὰ καὶ βαθμιαίως+ ἀπὸ τῶν μειζόνων τόνων εἰς τοὺς ἐλάσσονας
καὶ ἀπ’ αὐτῶν εἰς τοὺς ἐλαχίστους+ ἀλλὰ ἀπότομα καὶ σκληρά+ ἀπὸ τῶν
μειζόνων τόνων εἰς τὰ λείμματα9 ἐξ οὗ καὶ “χρόα τοῦ σκληροῦ διατόνου”'Καὶ σὲ ὑποσημείωση9( Διάτονον καὶ κατ’ αὐτὴν τὴν χρόαν τὸ γένος
τοῦτο· καθ’ ὅσον τῶν τόνων κυριαρχούντων κι’ ἐπικρατούντων+ τὰ λείμ,
21- Θεοδοσίου Γεωργιάδου+ Ὁ Βυζαντινὸς Μουσικὸς Πλοῦτος , Νέα Μέθοδος τῆς
καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς+ συνταχθεῖσα ἐπιμελῶς ἐπὶ τῇ βά,
σει διαφόρων ἀρχαίων Μουσικῶν Θεωρητικῶν συγγραμμάτων+ Ἁθῆναι 085/+ σ- 3/ . §
015 καὶ σ- 40-
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ματα δὲν λογίζονται+ ὡς μικρότερα καὶ τοῦ ἡμιτόνου»- Γιὰ δὲ τὸν Τρίτον
ἦχο+ συγκεκριμένα+ παρατηρεῖ9 «Μὲ βάσιν τὸν Νη χωροῦντες ἐπὶ τὸ ὀξὺ
κατὰ τόνους μείζονα+ ἐλάσσονα καὶ ἐλάχιστον+ τὸν οὕτω κατὰ τριφωνίαν
ἄνω τῆς βάσεως Νη εὑρεθέντα τρίτον φθόγγον Γα καὶ τὴν ἐπ’ αὐτοῦ θε,
μελιουμένην κλίμακα+ εἶπον ἦχον Τρίτον»- Ὁμοίως9 «'Μὲ βάσιν τὸν Δι(
χωροῦντες ἐπὶ τὸ ὀξὺ κατὰ τόνους μείζονα+ ἐλάσσονα καὶ ἐλάχιστον+ τὸν
οὕτω κατὰ τριφωνίαν ἄνω τῆς βάσεως Δι εὑρεθέντα τρίτον φθόγγον Νη΄
καὶ τὴν ἐπ’ αὐτοῦ θεμελιουμένην κλίμακα+ εἶπον ἦχον Τρίτον»- Διευκρινί,
ζει δὲ ὅτι9 «Ὅταν ὁ Γ΄ ἦχος μεσάζῃ εἰς τὸν πλ- α΄ Πα ἢ παραμεσάζῃ εἰς
τὸν πλ- δ΄ Νη+ τότε οἱ καταλήξεις εἰς τοὺς φθόγγους Πα καὶ Νη ἔχουσι
τὸν Βου μαλακὸν καὶ ὄχι ἐν διέσει+ ἀποδίδοντα τὸ μαλακὸν ἄκουσμα τῶν
ἤχων αὐτῶν πλ- α΄ Πα καὶ πλ- δ΄ Νη»22Ὁ Θεόδωρος Χατζηθεοδώρου,Φωκαεὺς ὑποστηρίζει9 «Ὁ Τρίτος ἦχος
εἶναι ἐναρμονίου γένους+ ἀλλὰ μετέχει καὶ διατονικοῦ»- Μαρτυρεῖ ἀκόμη+
ὅτι κατὰ τὴν βυζαντινὴ ἐποχὴ ὁ ἐν λόγῳ ἦχος «ἐψάλλετο κατὰ διάφορον
ἀρχαΐζοντα τρόπον+ ἦτο δὲ ὁ μέσος του Πρώτου πρὸς τὸν Πλάγιον τοῦ
Πρώτου»- Προχωρεῖ δὲ ἀκόμη περισσότερο9 «Ἡ γενικὴ ἢ διαρκὴς Ὕφεσις
καίτοι εἶναι φθορὰ ἐναρμόνιος ἐν τούτοις ἐνεργεῖ μόνον εἰς τὴν κατάβασιν
ἢ καὶ ἐγγιζόμενος ὁ Ζω+ ἐνῶ εἰς τὴν ἀνάβασιν τηρεῖται ἡ ἰδιότης τοῦ δια,
τονικοῦ- Τουναντίον ἡ ἐναρμόνιος φθορὰ 'Ἁτζέμ( εἴτε ἀνέρχεται εἴτε κα,
τέρχεται τὸ μέλος+ ὁ Ζω εἶναι πάντοτε ἐν ὑφέσει»23Τὴν περὶ Τόνων καὶ Ἡμιτονίων ἄποψη ἀσπάζεται καὶ ὁ Γεώργιος
Ἁθανασόπουλος+ ἀλλὰ τὴν ἐν λόγῳ Κλίμακα θεωρεῖ Διατονική9 «Ὁ Τρί,
τος ἦχος ἀνήκει+ ὡς γνωστόν+ εἰς τὸ διατονικὸν γένος+ ὡς ἐκ τούτου δὲ
μεταχειρίζεται καὶ διατονικὴν κλίμακα+ τῆς ὁποίας τὰ διαστήματα κατὰ
σειρὰν εἶναι Γα,Δι τόνος+ Δι,Κε τόνος+ Κε,Ζω ἡμιτόνιον+ τοῦ φθόγγου
Ζω ἔχοντος ὕφεσιν---»24Ὁμοίως καὶ ὁ Βασίλειος Κατσιφῆς μεταφέρει τὶς θεωρίες περὶ Ἐναρ,
μονίου Γένους+ μὲ τὶς ἑξῆς διευκρινίσεις9 «Ὁ φθόγγος Πα στὸν Τρίτον ἦχο
22- Σίμωνος Καρά+ Μέθοδος τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς , Θεωρητικόν+ Ἁθήνα 0871+
τόμος Α΄+ σσ- 126+ 158,16/+ 120 καὶ 164+ ἀντιστοίχως- Βλ- καὶ γενικότερα περὶ Τρίτου
ἤχου στὶς σσ- 161,162 τοῦ ἰδίου ἔργου- Ἁκόμη+ βλ- τοῦ ἰδίου+ Γένη καὶ διαστήματα εἰς
τὴν Βυζαντινὴν Μουσικήν+ Ἁθῆναι 086/23- Γ- Χατζηθεοδώρου+ Ἁπλὴ μέθοδος τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς+ μετὰ πρακτικῶν
ἀσκήσεων καὶ ὁδηγῶν πρὸς χρῆσιν τῶν τὲ διδασκόντων καὶ διδασκομένων+ Ἁθῆναι
0866+ σσ- 75 καὶ 3/+ ἀντιστοίχως24- Γεωργίου Ἁθανασόπουλου+ Θεωρία τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς μετὰ πρακτικῶν
ἀσκήσεων καὶ περιληπτικῆς ἱστορίας+ Ἁθῆναι 0883+ σ- 021-
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παραμένει καὶ αὐτὸς φυσικὸς καὶ ἀμετακίνητος+ μὴ δεχόμενος ἕλξιν+ ὡς
βασικὸς φθόγγος- Δὲν ἀσκεῖ ἕλξη στὸν κάτωθέν του Νη- Ὅμως ὅταν τὸ
μέλος εὑρίσκεται στὴν περιοχὴ τῆς νήτης ἢ τῆς μέσης μὲ καθοδικὴ πο,
ρεία+ τότε ὁ Πα ἀσκεῖ ἐλαφρὰν ἕλξιν ἐπὶ τοῦ Βου+ καθὼς καὶ στὸν α΄ καὶ
πλάγιό του α΄ ἦχον---»- Καὶ ἀκόμη9 «Ἁναφερόμενος στὶς διαφορὲς τῶν δύο
ἐναρμονίων ἤχων+ ἔχω τὴν γνώμη+ ὅτι ὁ βαρὺς ἐφαρμόζει περισσότερο τὰ
ἐναρμόνια διαστήματα+ ἀπ’ ὅτι ὁ Τρίτος ἦχος+ ποὺ καθὼς τονίσθηκε κατὰ
τὴν ἀνάλυσή του+ χρησιμοποιεῖ πολὺ συχνὰ καὶ διατονικὰ διαστήματα»25Ὁ Γεώργιος Κωνσταντίνου+ ἀκολουθώντας τὸν Σίμωνα Καρά+ παρα,
δέχεται «τὸ ἐναρμόνιο γένος+ ποὺ κύριο χαρακτηριστικό του εἶναι ἡ ἐναρ,
μόνιος δίεση καὶ ἡ ὑπερμείζων καὶ ὑπελάσσων διφωνία»- Ὅμως+ τὸν Τρίτο
ἦχο κατατάσσει στὴν Χρόα τοῦ Σκληροῦ Διατονικοῦ Γένους9 «Τρεῖς
φωνὲς πάνω ἀπὸ τὸν Δι τοῦ μέσου διαπασῶν 'θεωρητικὴ βάση παρα,
γωγῆς τῶν ἤχων(+ στὸν ἄνω Νη+ θεμελιώνεται ὁ Τρίτος ἦχος τῆς ἐκκλη,
σιαστικῆς μουσικῆς- Ἐπειδὴ ὅμως ἦταν ψηλὰ καὶ ἔξω ἀπὸ τὸ μέσο δια,
πασῶν+ μεταφέρθηκε στὴ βάση τοῦ πλαγίου του+ στὸν φθόγγο Γα+ χρησι,
μοποιώντας τὴν κλίμακά του+ καὶ ὀνομάστηκε Ἔσω 'χαμηλός( Τρίτος»26Γιὰ νὰ μὴν μακρηγορήσουμε περισσότερο στὴν παράθεση ὅλου τοῦ θε,
ωρητικοῦ κυκεώνα+ προχωροῦμε μὲ μερικὰ σύντομα ἀποσπάσματα ἀπὸ
μία ἀκόμη σειρὰ συγγραμμάτων9
Θεοχαρόπουλοι Χριστοφόρος καὶ Σπυρίδων9 «Γένος κατὰ παράδοσιν
ἐναρμόνιον+ μὴ ὑπάρχοντος ὅμως τούτου ἐν τῇ πράξει+ ψάλλεται διατονι,
κόν»27- – Μαυρόπουλος Δημήτριος9 «Ὁ Τρίτος ἦχος μεταχειρίζεται ἐνίοτε
τὴν Διατονικὴν κλίμακα- Ὅταν δὲ τεθῆ εἰς τὸν Γα φθόγγον αὕτη ἡ ἐναρ,
μόνιος φθορὰ τότε μεταχειρίζεται κλίμακα ἐναρμόνιον---»28- – Πανᾶς
Κωνσταντῖνος9 «Ὁ Τρίτος ἦχος χρησιμοποιεῖ τὴν διατονικὴν κλίμακαὅταν ὅμως---»3/- – Ὁ Γεώργιος Χατζηθεοδώρου διευκρινίζει+ ὅτι στὸ
25- Βασιλείου Θ- Κατσιφῆ+ Ἕλξεις- Ἡ ἁρμονία τῆς φυσικῆς κλίμακας+ Ἁθῆναι
0885+ σσ- 073 καὶ 08026- Γεωργίου Κωνσταντίνου+ Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς+
Ἁθῆναι 1//2+ σσ- 64+ 01627- Χριστοφόρου Θεοχαροπούλου,Δαλάκου , Σπυρίδωνος+ Θεοχαροπούλου Νέον
Ἐπίτομον Θεωρητικὸν τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς+ Ἁθῆναι 0858+ ἐκδόσεις Θεοχαροπού,
λου+ σ- 1128- Δημητρίου Μαυροπούλου+ Μέθοδος Πρακτικῆς καὶ Θεωρητικῆς διδασκαλίας
τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς+ πρὸς χρῆσιν μαθητευομένων Ἱεροψαλτῶν+
Ἱερατικῶν Σχολῶν καὶ παντὸς φιλομούσου+ Αἴγιο Πατρῶν 0855+ σσ- 22,233/- Κωνσταντίνου Ι- Πανᾶ+ Θεωρία+ Μέθοδος καὶ Ὀρθογραφία τῆς Βυζαντινῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς+ πρὸς χρῆσιν τῶν σπουδαστῶν αὐτῆς+ Ἐκκλησιαστικῶν
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Ἐναρμόνιον Γένος «γίνεται δανεισμὸς ἀπὸ τὶς διατονικὲς μαρτυρίες»-30 –
Ἁνδρέας μοναχὸς Ἁγιορείτης 'γιὰ τὸ Ἐναρμόνιον Γένος(9 «Τὰ σχηματι,
ζόμενα δύο τετράχορδα – Π Β Γ Δ , Κ Ζ Ν Π – εἶναι ὅμοια+ καθότι περι,
λαμβάνουσι καθὲν δύο μείζονας τόνους καὶ ἓν ἡμιτόνιον+ ἀνόμοια δέ+ διότι
εἰς τὸ βαρὺ τετράχορδον ἡμιτόνιον εἶναι τὸ δεύτερον ἀπὸ τῆς βάσεως διά,
στημα+ ἐνῶ εἰς τὸ ὀξὺ εἶναι τὸ πρῶτον ἀπὸ τῆς βάσεως διάστημα---»- Πα,
ρόλα αὐτά+ ὁ ἴδιος ὑποστηρίζει+ ὅτι ὁ Τρίτος ἦχος χρησιμοποιεῖ συνημμένα
Τετράχορδα μὲ βάση τὸν Φθόγγο Νη '01,01,5(-31 – Τὸν Δ- Γ- Παναγιω,
τόπουλο καὶ τὸν Ἰωάννη Μαργαζιώτη ἀντιγράφει μὲ τὴ σειρά του ὁ Πε,
ρικλῆς Μαυρουδῆς+ μεταφέροντας ἁπλῶς τὶς θέσεις τους στὴ νέα ἑλληνι,
κή32Ἐξάλλου+ τὴν περὶ Ἐναρμονίου Γένους τοῦ Τρίτου ἤχου μὲ τετράχορδο
01,01,5 θεωρία ἀσπάζονται καὶ μεταφέρουν χωρὶς περαιτέρω προβλημα,
τισμὸ τὰ ἐγχειρίδια καὶ οἱ μελέτες τῶν διδασκάλων καὶ ἐρευνητῶν
Ἁβραὰμ Εὐθυμιάδη33+ Ἁντωνίου Ἁλυγιζάκη34+ Βαλληνδρᾶ Ἁποστόλου35+
Ἁστερίου Δεβρελῆ36+ Ζαχαρία Πασχαλίδου37+ Δημοσθένους Κόρα38+ Κα,
φροντιστηρίων+ παιδαγωγικῶν Ἁκαδημιῶν+ Ὠδείων+ Ἱεροψαλτῶν καὶ παντὸς φιλομού,
σου+ Πάτραι 086/+ ἐκδοτικὸς οἶκος Χαραλάμπους καὶ Ἰωάννου Καγιάφα+ σ- 8030- Γεωργίου Χατζηθεοδώρου+ Μέθοδος Διδασκαλίας τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησια,
στικῆς Μουσικῆς 'Πρακτικόν(+ Χανιὰ 0866+ σσ- 41,4231- Ἁνδρέου μοναχοῦ Ἁγιορείτου+ Συνοπτικὴ Θεωρία Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς
Μουσικῆς+ Θεσσαλονίκη 0868+ σ- 2632- Περικλῆ Μαυρουδῆ+ Ἡ τέχνη τῆς Βυζαντινῆς καὶ Δημοτικῆς μουσικῆς μὲ
Ἁσκήσεις+ Καβάλα 0870+ σσ- 001 καὶ 003+ ἀντιστοίχως33- Ἁβραὰμ Εὐθυμιάδη+ Μαθήματα βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς+ ἤτοι
θεωρία καὶ πλήρης μέθοδος μελωδικῶν ἀσκήσεων+ Θεσσαλονίκη 08611+ σσ- 087+ 1/0,
1/3 καὶ 266,27134- Ἁντωνίου Ἁλυγιζάκη+ Θέματα Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς+ Θεσσαλονίκη
0867+ ἐκδόσεις Π- Πουρναρᾶ+ σσ- 053 καὶ 05735- Ἁποστόλου Βαλληνδρᾶ+ Στοιχειώδης Θεωρία Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς
Μουσικῆς+ Ἁθήνα 08731+ σσ- 21,22+ 31,32 καὶ 4636- Εἶναι ἀξιοπερίεργο τὸ γεγονός+ ὅτι+ ἐνῶ στὸ θεωρητικό του σύγγραμμα ὁ Δε,
βρελῆς ἀποδεικνύεται βαθὺς γνώστης τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς μουσικῆς θεωρίας τῶν
Γενῶν+ δὲν τὴν συνδέει διόλου μὲ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη- Βλ- Ἁστερίου Δεβρελῆ+ Πηδά,
λιον+ ἤτοι μέθοδος Βυζαντινῆς μουσικῆς+ Θεσσαλονίκη 0873+ σσ- 002,003+ 044 καὶ στὶς
16,2/ τὰ περὶ τοῦ Ἐναρμονίου Γένους εἰς τὴν ἀρχαιότητα37- Ζαχαρία Πασχαλίδου+ Ἐκκλησιαστικὴ Βυζαντινὴ Μουσικὴ , Σύντομη θεωρία
καὶ πράξη+ Θεσσαλονίκη 0874+ σσ- 44,47 καὶ 6/,6038- Δημοσθένους Κόρα+ Τὸ ΑΙΣΘΗΜΑ καὶ ἡ μέτρηση τῆς ἐντάσεώς του μὲ τὸν
Νόμο Vdadq , Πρωτογενῆ καὶ Δευτερογενῆ Αἰσθήματα , Η ΜΟΥΣΙΚΗ ἀπὸ Ἐπιστη,
μονικὴ Σκοπιά , Μέτρηση Μουσικῶν Διαστημάτων+ Ἁθήνα 0876+ σσ- 58,60-
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κουλίδου Γεωργίου4/ καὶ π- Σπυρίδωνος Ἁντωνίου40ΣΥΝΟΨΙΣ ΑΠΟΨΕΩΝ
Ἡ ἀνωτέρω ἀπόπειρα παραθέσεως μερικῶν μόνο θεωρητικῶν θέσεων
γιὰ τὸ Συστηματικὸ Γένος τοῦ Τρίτου ἤχου καὶ τὰ περὶ αὐτὸ ἄλυτα ζητή,
ματα 'Κλίμακες+ Διαστήματα+ ὀνομασία Γένους+ ἁρμογὴ Συστημάτων+
Παραλλαγή+ Φθορές+ Μαρτυρίες καὶ τὰ ὅμοια(+ ἀποδεικνύει περίτρανα τὸ
χάος ποὺ ἐπικρατεῖ στὶς θεωρητικὲς ἐκδόσεις+ ἀλλὰ καὶ στὶς κατὰ τόπους
καὶ ἐποχὲς σχολές,τάσεις τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης- Γίνεται+ ἐξάλλου+ ἀντι,
ληπτὸ τὸ ἀδύνατον τοῦ ἐγχειρήματος+ ἐὰν ἔπρεπε νὰ ἀποπειραθοῦμε τὸ
ἴδιο γιὰ κάθε μία ἀπὸ τὶς ἐπισημανθεῖσες περιπτώσεις προβλημάτων- Ἂς
ἐπιχειρήσουμε μία σύνοψη τῶν ἀνωτέρω- Λοιπόν9
– Ὁ Τρίτος ἦχος εἶναι Ἐναρμόνιος+ Ἁρμονικός+ Διατονικός+ Μαλακὸς
Διατονικός+ Σκληρὸς Διατονικός+ Μικτὸς Διατονικός+ ἀκόμη καὶ
---Χρωματικός– Μπορεῖ νὰ εἶναι Ἐναρμόνιος ἦχος+ ἀλλὰ χρησιμοποιεῖ Διατονικὰ Συ,
στήματα+ Διαστήματα+ Φθορές+ Μαρτυρίες+ ἐνῶ δὲν εἶχε Ἐναρμόνιο
Παραλλαγὴ στὴν Παλαιὰ Μέθοδο– Ὁ Τρίτος δὲν εἶναι Ἐναρμόνιος ἦχος+ διότι δὲν μεταχειρίζεται τὸ Ἐναρ,
μόνιον Γένος τῆς Ἁρχαίας Ἑλληνικῆς Μουσικῆς 'Δ,2,Γ,2,Β,13,Π,
01,Ν(- Εἶναι ἢ ὁμοιάζει Διατονικὸς ἢ καταχρηστικῶς λέγεται Ἐναρ,
μόνιος+ ἐκ παραδόσεως– Ὁ Τρίτος ἀνήκει στὸ Ἐναρμόνιον Γένος+ διότι μεταχειρίζεται Διάστημα
Ἐναρμονίου Διέσεως+ ἀλλὰ κατὰ τὴν κατάβασή του στὸν Πα+ κατέρ,
χεται ὡς Διατονικὸς Πρῶτος ἦχος– Εἶναι Ἐναρμόνιος ἦχος+ διότι ὁδεύει διὰ Τόνων καὶ Ἡμιτονίων 'Γ,01,
Δ,01,Κ,5,Ζ΄(- Εἶναι δὲ καθόλα ὅμοιος μὲ τὴν συγκερασμένη Εὐρω,
παϊκὴ Μείζονα Κλίμακα- Παίζεται καὶ στὸ ---κλειδοκύμβαλον– Ὁ Τρίτος εἶναι Σκληρὸς Διατονικὸς ἦχος 'ἀποκλειστικῶς(+ διότι ὁδεύει
διὰ Τόνων καὶ Ἡμιτονίων 'Γ,01,Δ,01,Κ,5,Ζ΄(– Εἶναι Διατονικὸς Σκληρός+ ἀλλὰ κατὰ τὴν κατάβασή του στὸν Πα+
κατέρχεται ὡς Μαλακὸς Διατονικὸς Πρῶτος ἦχος+ μὲ τὶς ἀνάλογες
Ἕλξεις4/- Γεωργίου Κακουλίδου+ Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Μουσικῆς , Ὀπτικοακουστικὸ Σύστημα Μάθησης+ Ἁθήνα 0877+ σσ- 50,5140- π- Σπυρίδωνος Ἁντωνίου+ Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης , Θέματα
Λειτουργικῆς Μουσικῆς+ Θεσσαλονίκη 1//6+ σσ- 47 καὶ 67,71-
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– Εἶναι Μικτὸς Διατονικὸς ἦχος+ διότι+ ἀναλόγως τῶν Ἕλξεων κατὰ τὴν
κίνηση τοῦ Μέλους+ μεταχειρίζεται πότε τὸ Μαλακὸν καὶ πότε τὸ
Σκληρὸν Διατονικὸν Τετράχορδον– Τὸ Ἐναρμόνιον Γένος τῆς Ἁρχαίας Ἑλληνικῆς Μουσικῆς σήμερα ἐχά,
θη– Τὸ Ἐναρμόνιον Γένος τῆς Ἁρχαίας Ἑλληνικῆς Μουσικῆς ἀκόμη καὶ
σήμερα ἐπιβιώνει σὲ Χρόες καὶ λοιπὰ Συστήματα τῆς ἐκκλησιαστικῆς
καὶ τῆς ἐξωτερικῆς μουσικῆς– Ὁ Τρίτος χρησιμοποιεῖ Τετράχορδον Γ,01,Δ,02,Κ,2,Ζ΄ 'στὴν Κλίμα,
κα 57 Μορίων(– Ὁ Τρίτος χρησιμοποιεῖ Τετράχορδον Γ,01,Δ,03,Κ,3,Ζ΄ 'στὴν Κλίμα,
κα 61 Μορίων(– Ὁ Τρίτος χρησιμοποιεῖ Τετράχορδα Ν,01,Π,00,Β,6,Γ καὶ Γ,01,Δ,
04,Κ,2,Ζ΄ 'στὴν Κλίμακα 61 Μορίων(– Ὁ Τρίτος χρησιμοποιεῖ Τετράχορδα Ν,01,Π,01,Β,5,Γ καὶ Γ,01,Δ,
01,Κ,5,Ζ΄– Ὁ Τρίτος χρησιμοποιεῖ Τετράχορδα Ν,01,Π,0/,Β,7,Γ καὶ Γ,01,Δ,
01,Κ,5,Ζ΄– Ὁ Τρίτος χρησιμοποιεῖ Τετράχορδον Γ,01,Δ,01,Κ,4ΰ,Ζ΄ 'στὴν Κλί,
μακα 60 Μορίων(Φυσικά+ ὅλα αὐτὰ ἐπισημαίνονται σὲ ἀμέτρητους συνδυασμοὺς ἀνὰ
θεωρητικό+ διδάσκαλο καὶ σχολή- Συνήθως+ ἡ ἄκριτη προσπάθεια συγκε,
ρασμοῦ δύο,τριῶν ἀπὸ τὶς ἀνωτέρω θέσεις+ ἡ ὁποία δὲν βασίζεται στὰ πο,
ρίσματα τῆς σύγχρονης μουσικολογικῆς ἔρευνας+ δημιουργεῖ περαιτέρω
συγχύσεις καὶ μεγαλύτερη περιπλοκότητα τοῦ «Γόρδιου» δεσμοῦΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Βεβαίως+ ἡ ἁπλὴ συλλογὴ θέσεων καὶ ἀπόψεων καὶ ἡ ἄκριτη παράθε,
σή τους σὲ μία ἐργασία σὲ καμμία περίπτωση δὲν ἀποτελεῖ ἔγκυρη ἐπι,
στημονικὴ μελέτη- Ὀφείλουμε+ λοιπόν+ παρότι δὲν ἀποτελεῖ ζητούμενο τῆς
παρούσης εἰσηγήσεως+ νὰ καταθέσουμε στὸ σημεῖο αὐτὸ μετ’ ἀποδείξεων
τὴν προσωπική μας ἄποψη ἐπὶ τοῦ θέματος+ ἂν καὶ πιστεύουμε+ ὅτι ἔτσι
συμβάλλουμε κι ἐμεῖς στὴν ἀκόμη περισσότερο ἐπιβάρυνση τῆς ἐπικρα,
τούσης χαώδους καταστάσεωςΛαμβάνοντας ὑπ’ ὄψη+ α( τὴν διερευνηθεῖσα παλαιὰ καὶ νέα θεωρη,
τικὴ παράδοση+ β( τὴν δομικὴ καὶ μελικὴ ἀνάπτυξη τῶν Εἰδῶν τῆς Μελο,
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ποιίας σὲ Τρίτο ἦχο+ ἐπίσης παλαιὰ καὶ νεότερη+ καὶ γ( τὴν σημειογρα,
φικὴ παράδοση τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Νέας Μεθόδου+ θεωροῦμε ὅτι9
• Κατὰ τὴν Παλαιὰ Μέθοδο ὁ Τρίτος ἦχος θεωρεῖται καὶ ἐντάσσεται
μετὰ τῶν Διατονικῶν ἤχων- Αὐτὸ τὸ διαπιστώνει κανεὶς εὐκολότατα+
μελετώντας τὸ κεφάλαιο Οἱ Ὀκτὼ ἦχοι κατὰ τὸν Τροχὸν τοῦ μνημει,
ώδους ἔργου τοῦ Κωνσταντίνου Ψάχου+ Ἡ Παρασημαντικὴ τῆς Βυ,
ζαντινῆς Μουσικῆς41+ ὅπου βεβαιώνεται+ ὅτι ἡ Παλαιὰ Μέθοδος καὶ
στὰ μέλη τοῦ Τρίτου ἤχου μεταχειριζόταν τοὺς Φθόγγους+ τὴν Παραλ,
λαγή+ τὶς Μαρτυρίες καὶ τὶς Φθορὲς τοῦ Διατονικοῦ Γένους• Ἐνδείξεις Διατονικοῦ ἤχου παρουσιάζει ὁ Τρίτος ἦχος καὶ στὴν Νέα
Μέθοδο Σημειογραφίας+ στὴν ὁποία χρησιμοποιεῖ τὰ Διατονικὰ Σημεῖα
Μαρτυριῶν 'Μαρτυρικὰ τῶν Μαρτυριῶν Φθόγγων( καὶ τὶς Διατονικὲς
Φθορές• Ὁ Τρίτος ἀνήκει στὸ Διατονικὸν Γένος+ διότι ὁ θεωρούμενος Πλάγιός
του+ ὁ Βαρύς+ στὴν Νέα Μέθοδο φέρεται νὰ ἔχει καὶ Κλίμακα ἐκ τοῦ
Φθόγγου Ζω+ ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται Διατονική- Ἂν ὁ Τρίτος ἦταν
Ἐναρμόνιος ἦχος+ πῶς γίνεται ὁ Πλάγιός του νὰ ἀνήκει συγχρόνως σὲ
δύο Γένη: Κανεὶς ἦχος δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάγεται σὲ δύο διαφορετικὰ Γέ,
νη- Μπορεῖ+ ὅμως+ νὰ ἀνήκει σὲ διαφορετικὲς Χρόες τοῦ ἰδίου Γένους• Ἡ μελοποιία τοῦ Ἁργοῦ Ἁναστασιματαρίου καὶ τοῦ Παλαιοῦ Στιχηρα,
ρίου+ παραδίδει τὶς μελοποιήσεις τοῦ Τρίτου ἤχου 'ὅπως καὶ τοῦ Βαρέ,
ος( μὲ Μαλακὴ Διατονικὴ Κλίμακα κατὰ τὸ Σύστημα τοῦ Τροχοῦ στὸ
μέγιστο μέρος αὐτῶν• Ἡ μελοποιία τοῦ ἀργοῦ Παπαδικοῦ ἤχου μὲ τὴν κατὰ Τετράχορδον με,
τάθεση τῆς τονικότητος τοῦ Νεαγιε ἐπὶ τοῦ Νανα εἶναι+ σαφῶς+ μία
ἀκόμη περίπτωση Μαλακοῦ Διατονικοῦ Τρίτου+ κατὰ τὸ Τετράχορδον
Σύστημα• Ὁ Τρίτος ἦχος χρησιμοποιεῖ δύο συνημμένα Συστήματα+ ἕνα βαρὺ κα,
θαρὸ Τετράχορδον Νη,Γα καὶ ἕνα ὀξὺ καθαρὸ Γα,Ζω΄- Πέραν αὐτοῦ+
μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ἕνας Μείζων Προσλαμβανόμενος Τόνος Ζω΄,Νη΄ ἢ
ἕνα ἀκόμη συνημμένο καθαρὸ Τετράχορδον Ζω΄,Βου΄ ἢ ἕνα συνημμένο
καθαρὸ Πεντάχορδον Ζω΄,Γα΄- Σὲ αὐτὸ τὸ συμπέρασμα ὁδηγεῖ ἡ μορ,
φολογικὴ ἀνάλυση τῶν Εἰδῶν σὲ ὅλα τὰ Γένη Μελοποιίας-

41- Κωνσταντίνου Ψάχου+ Ἡ Παρασημαντικὴ τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς+ ἤτοι
Ἱστορικὴ καὶ Τεχνικὴ Ἐπισκόπησις τῆς Σημειογραφίας τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἀπὸ
τῶν πρώτων χριστιανικῶν χρόνων μέχρι τῶν καθ’ ἡμᾶς+ Ἁθήνα 0806+ σσ- 020,040-
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• Τὰ ἀνωτέρω Συστήματα εἶναι Διατονικά+ ἐφόσον δὲν ἀκολουθοῦν τὴν
διαστηματικὴ διαίρεση τοῦ παραδεδομένου ἀπὸ τὴν ἀρχαιότητα Ἐναρ,
μονίου Γένους+ ἀλλὰ μεταχειρίζονται τὴν «διὰ Τόνων»43 κίνηση τοῦ Μέ,
λους- Ἡ ὕπαρξη Ἡμιτόνων ἤ+ ἀκόμη+ ἡ δι’ Ἕλξεων παραγωγὴ Χρω,
ματικῶν καὶ Ἐναρμονίων Διέσεων δὲν ἀκυρώνει τὸ Διάτονον+ καθόσον
τὸ Ἐναρμόνιον Γένος δὲν παράγεται διὰ μόνης τῆς Ἐναρμονίου Διέσε,
ως+ ἀλλὰ διὰ δύο συνεχόμενων «πυκνῶν» Διαστημάτων καὶ ἑνὸς
«ἀσύνθετου» Διτόνου- Ἐδῶ+ ἐπικαλούμεθα τὶς σχετικές+ ἐκτεθεῖσες
ἀνωτέρω+ θεωρητικὲς θέσεις ἀρκετῶν διδασκάλων+ οἱ ὁποῖοι ἀναγνωρί,
ζουν+ ὅτι κατὰ παράδοσην+ καὶ ὄχι κατ’ οὐσίαν+ ὁ Τρίτος ἦχος χαρακτη,
ρίζεται Ἐναρμόνιος• Ἡ ἀπόδοση δύο Χροῶν στὸ Διατονικὸν Γένος+ τῆς Μαλακῆς καὶ τῆς
Σκληρῆς+ δὲν εἶναι ἐπινόηση νεωτέρα+ ἀλλὰ παραδίδεται ἀπὸ τὴν
ἀρχαιότητα- Στὴν Ἁρχαία Ἑλληνικὴ Μουσικὴ ὑπῆρχαν ἐν χρήσει δύο
Διατονικὲς Χρόες9 Τὸ Μαλακὸν Διάτονον μὲ Διαστήματα Τετραχόρδου
5,01,04 Κομμάτων44 καὶ τὸ «Σύντονον» ἢ Σκληρὸν Διάτονον μὲ Δια,
στήματα 5,01,01 Κομμάτων4542- Χάρη συντομίας χρησιμοποιοῦνται ἐδῶ οἱ ἀκόλουθες συντμήσεις9 Α < Ἁναστα,
σιματάριον+ Ε < Εἱρμολόγιον+ Σ < Στιχηράριον+ Π < Παπαδική+ α < ἀργόν+ σ < σύντομον+
ασ < ἀργοσύντομον+ π < παλαιὸν καὶ ν < νέον+ οἱ ὁποῖες ἀφοροῦν τὰ Γένη Μελοποιίας43- «Ἐκ τούτου γε Διατονικὸν καλεῖται+ ἐκ τοῦ προχωρεῖν διὰ τῶν τόνων αὐτὸ μο,
νώτατον τῶν ἄλλων»- Νικομάχου Γερασηνοῦ+ Ἁρμονικὸν Ἐγχειρίδιον+ κεφάλαιον 01
ἀπὸ τὴν ἔκδοση B- I`mtr+ ὅ-π-+ σ- 151- Βλ- καὶ τοῦ γράφοντος+ Ἡ Μουσικὴ στὴν Ἁρχαία
Ἑλλάδα+ σ- 13+ σημείωση 3144- «Ἡ μὲν οὖν τοῦ Μαλακοῦ Διατόνου Χρόα μελωδεῖται κατὰ ἡμιτόνιον καὶ τριῶν
Διέσεων ἀσύνθετον Διάστημα καὶ πέντε Διέσεων ὁμοίως ἀσύνθετον Διάστημα»+ δηλαδὴ
5.01 * '2 w 2.01( * '4 w 2.01( < 5.01 * 8.01 * 04.01 < 2/.01- «Τὸ δὲ Μαλακὸν διάτο,
νον κατὰ ς΄ καὶ θ΄ καὶ ιε΄»- Κλεονείδου+ ὅ-π-+ κεφάλαιο 6+ παρὰ B- I`mtr+ ὅ-π-+ σσ- 081 καὶ
082- Βλ- καὶ Κ- Χ- Καραγκούνη+ Ἁρχαία Ἑλληνικὴ Μουσική+ σσ- 04 καὶ 13+ σημει,
ώσεις 36,2745- «Τὸ δὲ Διάτονον πῶς μελωδεῖται: , Ἐπὶ μὲν τὸ ὀξὺ καθ’ ἡμιτόνιον καὶ τόνον καὶ
τόνον+ ἐπὶ δὲ τὸ βαρὺ κατὰ τουναντίον»- Βακχείου τοῦ Γέροντος+ Εἰσαγωγὴ Τέχνης
Μουσικῆς+ ἐρωταπόκριση 5/η+ παρὰ B- I`mtr+ ὅ-π-+ σ- 2/4 - «Τὸ Σύντονον ς΄ καὶ ιβ΄ καὶ
ιβ΄»- Κλεονείδου+ ὅ-π-+ κεφάλαιο 6+ παρὰ B- I`mtr+ ὅ-π-+ σ- 082+ ἀντιστοίχως- Βλ- καὶ ΚΧ- Καραγκούνη+ ὅ-π-+ σσ- 11 καὶ 13+ ἀντιστοίχως-
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• Τὸ Ἐναρμόνιον Γένος+ φυσικά+ δὲν χάθηκε ἀλλὰ ἐπιβιώνει+ ὄχι μόνο
στὴν Ἑλληνικὴ Παραδοσιακὴ , Κοσμικὴ Μουσική+ ἀλλὰ καὶ στὴν
ζῶσα ψαλτικὴ παράδοση+ στὶς περιπτώσεις μελωδιῶν+ ποὺ ἐπισημαί,
νονται μὲ τὴν Χρόα τοῦ Κλιτοῦ- Σοβαρὲς μετρήσεις ἐπὶ παραδοσιακῶν
μουσικῶν ὀργάνων καὶ σχετικῶν ἠλεκτρονικῶν μέσων ἀποδεικνύουν+
ὅτι τὰ Διαστήματα τῆς ἐν λόγῳ Χρόας ὅπως ἐκτελοῦνται ἀπὸ ἔγκυ,
ρους Πατριαρχικοὺς Ψάλτες καὶ Κληρικοὺς προσιδιάζουν –μὲ ἀπόκλι,
ση 0,1 Κομμάτων– μὲ ἐκεῖνα τοῦ Ἁρχαίου Ἐναρμονίου Γένους 'Δ,2,
Γ,2,Β,13,Π,01,Ν(+ ἐνῶ δὲν ἔχουν καμμία σχέση μὲ ὅ+τι παραδίδεται
στὰ πλεῖστα τῶν Θεωρητικῶν 'βλ- Πίνακα(- Θεωροῦμε+ ὅτι αὐτὲς οἱ
λανθασμένες ἐκτιμήσεις ὀφείλονται σὲ ἐξωτερικὲς μουσικὲς ἐπιδράσεις+
οἱ ὁποῖες εἶναι παντελῶς ἄσχετες μὲ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη- Ἂν ἀναλογι,
στεῖ+ τώρα+ κανείς+ ὅτι στὸ Μέλος τοῦ Κλιτοῦ ἀποδίδονται –ἢ τουλάχι,
στον+ πρέπει νὰ ἀποδίδονται– οἱ Ἐκφωνητικὲς Ἁπαγγελίες τῶν Εὐαγ,
γελίων+ Πραξαποστόλων+ Δεήσεων+ Συναπτῶν κ-τ-ὅ-+ ἀντιλαμβάνεται
πόσο μεγάλο τμῆμα τῶν λατρευτικῶν πράξεων καλύπτει τὸ Ἐναρμό,
νιον Μέλος –παρότι «δυσμελωδικώτατον»–+ καὶ πόσο οἰκεῖο εἶναι στὸ
ἐκκλησίασμα• Τὰ Διαστήματα τῶν Συστημάτων τοῦ Τρίτου ἤχου εἶναι Μαλακὰ Δια,
τονικὰ στὸ βαρὺ Τετράχορδον 'Ν,01,Π,0/,Β,7,Γ(+ ἀλλὰ λόγῳ Ἕλξε,
ων+ ἀναλόγως μὲ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ Μέλους+ μεταβάλλονται σὲ
Σκληρὰ Διατονικὰ 'Ν,01,Π,01,Β,4ΰ,Γ(+ ὅταν πραγματοποιοῦνται
καταλήξεις στὴν κορυφὴ τοῦ Τετραχόρδου+ στὸν κύριο Τρίτο ἦχο 'στὸν
Φθόγγο Γα(- Ὡς ἀποδείξεις περὶ αὐτοῦ φέρνουμε τὰ ἑξῆς στοιχεῖα9
– Τὴν Μαρτυρία τοῦ ἤχου+ ἡ ὁποία δηλώνει τὴν διὰ τριφώνου ἀναβά,
σεως παραγωγὴ τοῦ Τρίτου ἤχου ἀπὸ τὸν Νεαγιε 'Πλάγιο τοῦ Τε,
τάρτου(– Τὴν χρήση Διατονικῶν Μαρτυριῶν τῶν Φθόγγων– Τὴν μεταχείριση τυχαίων Σημείων Ἁλλοιώσεως 'Διέσεων(+ Σημεί,
ων Διαρκοῦς Ἁλλοιώσεως 'Διέσεων Διαρκείας( καὶ τῆς Φθορᾶς τοῦ
Σκληροῦ Διατονικοῦ Γένους 'Ἁτζέμ( ἐπὶ τοῦ Φθόγγου Βου+ προκει,
μένου νὰ δειχθεῖ ἡ Ἕλξη αὐτοῦ πρὸς τὸν Γα καὶ ἡ μετατροπὴ τοῦ
Ἐλαχίστου Τόνου '0/ Κομμάτων( σὲ Διατονικὸν Ἡμίτονον '4ΰ
Κομμάτων( ἢ καὶ σὲ μικρότερο ἀκόμη Διάστημα 'Τριτημόριον ἢ
καὶ Τεταρτημόριον Μείζονος Τόνος+ 3 ἢ 2 Κομμάτων+ ἀντιστοί,
χως(– Τὶς καταβάσεις τοῦ Μέλους στοὺς Φθόγγους Πα ἢ Νη+ οἱ ὁποῖες
πραγματοποιοῦνται διατονικῶς ὡς Πρῶτος . Πλάγιος του Πρώτου

07J@Q@FJNTMHR-Jnm^K`xnts 0 06./5.1/0/ 8903 π-μ- O`fd 280

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ… ΤΟΥ Γ΄ ΗΧΟΥ

280

ἢ Πλάγιος τοῦ Τετάρτου+ ἀντιστοίχως+ μὲ τὸν Βου φυσικό+ δηλαδή+
τοῦ Μαλακοῦ Διατόνου- Ἐφόσον+ στὸ γεγονὸς αὐτὸ συμφωνοῦν ὅλοι
σχεδὸν οἱ θεωρητικοὶ συγγραφεῖς ἀπὸ τὸν Χρύσανθο μέχρι σήμερα+
ἐὰν ὁ Τρίτος ἦχος ἀνήκει στὸ Ἐναρμόνιον Γένος+ πῶς εἶναι δυνατὸν
νὰ μεταβαίνει στὸ Διάτονον καὶ νὰ μεταβάλλει τὸ Γένος του χωρὶς
τὴν χρήση Φθορῶν: Καὶ πῶς γίνεται νὰ ἀνήκει ταυτοχρόνως σὲ δύο
διαφορετικὰ Γένη: Δὲν γίνεται- Γίνεται+ ὅμως+ νὰ ἀνήκει σὲ δύο δια,
φορετικὲς Χρόες τοῦ αὐτοῦ Γένους+ δηλαδή+ στὸ Σκληρὸν καὶ Μα,
λακὸν Διάτονον• Ὁμοίως+ τὸ αὐξημένο ὀξὺ Τετράχορδον 'Γ,01,Δ,01,Κ,0/,Ζ΄( θεω,
ρεῖται ἀρχικῶς Μαλακὸν Διατονικόν- Ὅμως+ στὰ μέλη τοῦ Τρίτου ἤχου
στὸ νέο σύντομον.ἀργὸν Ἁναστασιματάριον ἢ Στιχηράριον καὶ στὸ σύν,
τομον ἀργὸν Εἱρμολόγιον τὸ Τετράχορδον Γα,Ζω΄ «καθαρίζει» δι’ Ἕλ,
ξεων+ μεταβαλλόμενο σὲ Σκληρὸ Διατονικὸ 'Γ,01,Δ,01,Κ,4ΰ,Ζ΄(Αὐτὸ ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν χρήση τυχαίων Σημείων Ἁλλοιώσεως
'Ὑφέσεων(+ Σημείων Διαρκοῦς Ἁλλοιώσεως 'Ὑφέσεων Διαρκείας( καὶ
τῆς Φθορᾶς τοῦ Σκληροῦ Διατονικοῦ Γένους 'Ἁτζέμ( ἐπὶ τοῦ Φθόγγου
Ζω΄+ προκειμένου νὰ δειχθεῖ ἡ Ἕλξη αὐτοῦ πρὸς τὸν Κε καὶ ἡ μείωση τοῦ
Ἐλαχίστου Τόνου '0/ Κομμάτων( σὲ Διατονικὸν Ἡμίτονον '4ΰ Κομ,
μάτων( ἢ καὶ σὲ μικρότερο ἀκόμη Διάστημα 'Τριτημόριον ἢ καὶ Τεταρ,
τημόριον Μείζονος Τόνος+ 3 ἢ 2 Κομμάτων+ ἀντιστοίχως(- Αὐτὸ ἀποδει,
κνύεται καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι+ στὰ ὀρθῶς παρασημασμένα μέλη τοῦ
Τρίτου ἤχου+ ἡ κατὰ Τροχὸν ἀνάβαση στὸ συνημμένο ἐπὶ τοῦ Πα,Κε
καθαρὸ Πεντάχορδο Κε,Βου΄ δηλώνεται μὲ τὴν σχετικὴ Διατονικὴ Φθο,
ρά- Ἐξάλλου+ στὰ μέλη τοῦ νέου ἀργοῦ Ἁναστασιματαρίου+ Στιχηραρίου
καὶ Εἱρμολογίου οἱ Διαρκεῖς Ὑφέσεις καὶ τὰ Ἁτζὲμ ἐπὶ τοῦ Ζω΄ λύνον,
ται- Ἄρα+ τὸ μέλος ἐπανέρχεται στὸ Μαλακὸν Διάτονον• Ὥστε+ ἡ χρήση Διατονικῶν Φθορῶν 'Μαλακῶν ἢ Σκληρῶν+ ἀδιακρί,
τως(+ Σημείων Ἁλλοιώσεως καὶ Σημείων Διαρκοῦς Ἁλλοιώσεως στὰ
κλασικὰ μέλη τοῦ Τρίτου ἤχου δὲν γίνεται γιὰ νὰ δηλωθοῦν Μεταβολὲς
Γενῶν- Πραγματοποιεῖται μόνον γιὰ σημειογραφικὴ καταγραφὴ τῆς
ἰσχύουσας προφορικῆς ψαλτικῆς παραδόσεως• Τὰ Σκληρὰ Διατονικὰ Τετράχορδα Ν,01,Π,01,Β,4ΰ,Γ καὶ Γ,01,Δ,
01,Κ,4ΰ,Ζ΄+ κατὰ παλαιὰ προφορικὴ ψαλτικὴ παράδοση+ πρέπει νὰ
ἐκτελοῦνται μὲ ὄξυνση τῆς τρίτης βαθμίδος πρὸς τὴν κορυφὴ τοῦ Συ,
στήματος+ δηλαδή+ ὁ Βου καὶ ὁ Κε πρέπει νὰ ἕλκονται ἰσχυρῶς ἀπὸ
τοὺς Γα καὶ Ζω΄ Ὕφεση+ ἀντιστοίχως- Ἔτσι+ δικαιολογοῦνται τὰ Δια,
στήματα Γ,01,Δ,02,Κ,2,Ζ΄ 'σὲ Κλίμακα 57 Μορίων( ἢ Γ,01,Δ,03,
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Κ,3,Ζ΄ καὶ Γ,01,Δ,04,Κ,2,Ζ΄ 'σὲ Κλίμακα 61 Μορίων(+ τὰ ὁποῖα
εἰσηγήθηκαν ὁ Χρύσανθος καὶ οἱ λοιποὶ διδάσκαλοι+ ὅπως προεξετέθη,
σαν- Πάντως+ ἡ προφορικὴ αὐτὴ παράδοση+ ἡ ὁποία δυστυχῶς ἔχει ἀτο,
νήσει λόγω τῆς σαρωτικῆς εἰσβολῆς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συγκερασμένης
Μείζονος Κλίμακος στὸν Τρίτο ἦχο+ δὲν θεωροῦμε ὅτι παράγει Ἐναρ,
μόνιον Γένος+ γιὰ τοὺς λόγους ποὺ ἀναφέραμε ἀνωτέρω• Τελικῶς+ στὴν ἐρώτηση τῶν μαθητῶν μας «τί Γένος ἢ τί Κλίμακα
χρησιμοποιεῖ ὁ Τρίτος ἦχος» θεωροῦμε+ ὅτι ἡ ἀκριβὴς ἀπάντηση εἶναι9
«Μικτὸ Διατονικὸ Γένος» ἤ+ σαφέστερα+ «Μαλακὸ Διατονικὸ Γένος+ τὸ
ὁποῖο κατὰ περίσταση καὶ παροδικῶς μεταβάλλεται σὲ Σκληρὸ λόγω
Ἕλξεων κατὰ τὴν κίνηση τοῦ Μέλους»ΕΠΙΛΟΓΟΣ , ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ὡς συμπέρασμα αὐτῆς τῆς μελέτης κατατίθενται ἐδῶ οἱ ἑξῆς προσω,
πικὲς τοποθετήσεις9
Τὰ προβλήματα στὴν διδασκαλία τοῦ Τρίτου ἤχου προκύπτουν ἀπὸ τὶς
θεωρητικὲς ἀποκλίσεις τῶν διδασκάλων.συγγραφέων καὶ ὄχι τόσο ἀπὸ
τὴν Ψαλτικὴ πράξη+ ποὺ μᾶλλον συγκλίνει- Μ’ αὐτὸ ἐννοοῦμε+ ὅτι ἡ
Ψαλτικὴ πράξη δὲν διαφοροποιεῖται ἰδιαίτερα ἂν θεωρηθεῖ ὁ Τρίτος ἦχος
μὲ διαστήματα 01,01,5 ἢ 01,01,4ΰ ἢ 01,02,2 'κατὰ τὸν Χρύσανθο(Πολὺ περισσότερο+ ἐὰν ψάλλουμε Τρίτο ἦχο+ ἔχοντας κατὰ νοῦν οἱ μὲν ὅτι
ψάλλουμε Ἐναρμόνιον Γένος+ οἱ δὲ Μαλακὸ Διατονικό- Ὡς διδάσκαλοι+
ὅμως+ τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης+ γιὰ νὰ στεκόμαστε εὐπρόσωποι ἐνώπιον
τῶν μαθητῶν+ ὀφείλουμε+ ἐπιτέλους+ νὰ κατασταλάξουμε σὲ μία ἑνιαία
θεωρητικὴ διατύπωση- 'Μόνον θεωρητική- Δὲν τασσόμεθα ὑπὲρ τῆς
ἐκφραστικῆς καὶ ἑρμηνευτικῆς ὁμογενοποιήσεως στὴν Ψαλτικὴ Τέχνη(Κάτι τέτοιο δὲν συγκρούεται μὲ τὶς προθέσεις τῶν Τριῶν Διδασκάλων καὶ
ἐπινοητῶν τῆς Νέας Μεθόδου+ οὔτε μὲ τὶς διαθέσεις τῶν μελῶν τῆς Πα,
τριαρχικῆς Μουσικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ 0770 καί+ φυσικά+ δὲν ἀλλοιώνει τὴν
Νέα Μέθοδο- Ἁντιθέτως+ καθιστᾶ σαφέστερη τὴν ἀδιάρρηκτη συνάφειά
της μὲ τὴν βυζαντινὴ καὶ ἀρχαιοελληνικὴ μουσικὴ παράδοσηἊς ἐπιτραπεῖ ἐδῶ ἡ ὑπενθύμιση+ ὅτι δύο περίπου αἰῶνες μετὰ τὴν ἐπι,
νόηση τῆς Νέας Μεθόδου+ ἐπὶ ἕναν καὶ πλέον αἰῶνα προεπιστημονικοῦ
καὶ ἐπιστημονικοῦ προβληματισμοῦ καὶ ἐπὶ τέσσαρες δεκαετίες ἀκαδη,
μαϊκῆς καταξιώσεως τῆς ἐπιστήμης τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας δὲν
ἔχουμε ἀκόμη καταφέρει νὰ παραδώσουμε στὶς ἑπόμενες γενεὲς ἕνα ἐπι,
στημονικῶς μελετημένο καὶ διατυπωμένο Θεωρητικὸ τῆς Ἑλληνικῆς
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Μουσικῆς+ τὸ ὁποῖο νὰ τύχει πλήρους ἀποδοχῆς ἀπὸ ὅλες τὶς σχολὲς,τά,
σεις τῆς σύγχρονης Ψαλτικῆς Τέχνης46- Σήμερα+ περισσότερο ἀπὸ ποτέ+
ὑπάρχει ἔντονη ἀνάγκη γιὰ κάτι τέτοιο- Πρόκειται+ ὅμως+ γιὰ ἔργο σοβα,
ρό+ δύσκολο+ ἐπίπονο καὶ τεράστιο+ τὸ ὁποῖο μόνον ἀπὸ μία νέα διαρκῆ ἐπι,
τροπή+ εὐρύτατης ἕως καὶ ἀπολύτως κοινῆς ἀποδοχῆς μπορεῖ νὰ διεκπε,
ραιωθεῖ- Αὐτὸ τὸ νέο Μέγα Θεωρητικὸν τῆς Ἑλληνικῆς Μουσικῆς προ,
τείνουμε καὶ εὐχόμαστε νὰ ἀποτελέσει καρπὸ τοῦ παρόντος Συνεδρίου+ ὣς
τὸ 1/03+ τὴν διακοσιετηρίδα ἀπὸ τὴν ἐπινόηση τῆς Νέας Μεθόδου-

46- Ἁνάλογο προβληματισμὸ εἶχε καταθέσει ἤδη ἀπὸ τὸ ἔτος 0873 ὁ μουσικολό,
γος –λέκτορας τότε– καθηγητὴς Χαράλαμπος Σπυρίδης σὲ ἕνα ἱστορικὸ !Ἁντὶ Προλό,
γου! κείμενο διαμαρτυρίας9 «Ἡ συγγραφὴ αὐτοῦ !τοῦ βιβλίου! ἀποτελεῖ μία πράξη δια,
μαρτυρίας- Διαμαρτύρομαι γιὰ τὸ χάος+ ποὺ ἐπικρατεῖ στὴ Βυζαντινὴ Μουσική- Δια,
μαρτύρομαι γιατί ἐννοοῦμε νὰ φέρνουμε κάθε φορὰ στὰ μέτρα μας καὶ στὶς προσωπικές
μας δυνατότητες ἐν ὀνόματι τῆς παράδοσης τὴ Βυζαντινὴ Μουσική- Διαμαρτύρομαι
γιατὶ ἔχουμε συνδέσει τὴ Βυζαντινὴ Μουσικὴ μόνο μὲ τὴν ψαλμωδία+ ἀδιαφορώντας
ἐγκληματικὰ γι’ αὐτὸ καθ’ αὐτὸ τὸ μουσικὸ σύστημα- Διαμαρτύρομαι γιατὶ τὰ μουσικὰ
συστήματα τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἔφτασαν νὰ εἶναι τόσα σὲ πλῆθος+ ὅσος ὁ ἀριθμὸς
τῶν δεξιῶν ἱεροψαλτῶν στὶς Ἑλληνικὲς Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες- Διαμαρτύρομαι γιατὶ
δὲν θεμελιώθηκε μέχρι σήμερα αὐστηρὰ μαθηματικὰ τὸ μουσικὸ σύστημα τῆς Βυζαν,
τινῆς Μουσικῆς+ ὅπως ἔχει γίνει μ’ αὐτὸ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Μουσικῆς+ μὲ ἀποτέλεσμα
ὅλες οἱ ἔννοιες νὰ εἶναι συγκεχυμένες+ ἀόριστες καὶ μόνον διαισθητικὰ κατανοητές- Νο,
μίζω ὅτι εἶναι πιὰ καιρὸς νὰ προσπαθήσουμε νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τὴν ἀποκατάσταση τῆς
μέγιστης ἐντροπίας+ ποὺ ἐπικρατεῖ στὸ χῶρο τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς---»- Δυστυχῶς+
ἀκόμη σήμερα τὸ κείμενο αὐτὸ εἶναι ἐξαιρετικῶς ἐπίκαιρο+ ἴσως περισσότερο ἀπὸ ποτέΧαραλάμπους Σπυρίδη+ Ψυχοακουστικὴ καὶ Μαθηματικὰ στὴ Βυζαντινὴ Μουσικὴ ,
Ἐφαρμογὴ τῆς Θεωρίας τῆς Κρίσιμης Ζώνης+ προσδιορισμὸς τῶν Θεμελίων φθόγγων
καὶ κατασκευὴ τῶν Χροῶν τοῦ Χρυσάνθου+ Θεσσαλονίκη 0876+ σ- 4-

ΠΙΝΑΞ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΚΟΣ
ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΗΧΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑΣ
ΜΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
Γένος
Θεωρητικός,
Έτος
Σύγγραμμα

Ήχος

Εναρμόνιον
Αρχαίων

Εναρμόνιον
Χρυσάνθου

Εναρμόνιον
Επιτροπής

Δ-Γ-Β-Π-Ν

Ν-Π-Β-Γ

Ν-Π-Β-Γ

Φθορικά Σημεία

Σκληρό
Διατονικό

Τρίτος
Ειρμολογικός
Στιχηραρικός

Τρίτος
Παπαδικής

Διαρκούς
Αλλοιώσεως

Ατζέμ

Κλιτόν

Σπάθη

Δ-Γ-Β-Π-Ν

Ν΄-Ζ΄-Κ-Δ-Γ

1800

Απόστολος Κώνστας,
Μουσική Τέχνη

--

--

--

--

«μισοφωνίες»

--

--

--

--

--

1816

Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ,
Εισαγωγή

--

--

--

--

12-13-3
ή 12-12-4

διατονικός

φθορές εναρμ.
δημιουργεί διάστ.
δίεσης (5)

σημ. αλλ.
4 κόμ.

φθορά εναρμ.
4-12-12-12

φθορά
εναρμόνιος

1818

Βασίλειος Στεφανίδης,
Σχεδίασμα

αναφορά
3-3-24-12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1821

Χρύσανθος εκ Μαδύτων,
Εισαγωγή

--

--

--

--

12-13-3
ή 12-12-5

διατονικός

φθορές εναρμ.
δημιουργεί διάστ.
δίεσης (5)

σημ. αλλ.
4 κόμ.

φθορά εναρμ.
3-13-12

σημείο διαρκ.
αλλοιώσεως

1832

Χρύσανθος εκ Μαδύτων,
Μέγα Θεωρητικόν

αναφορά
3-3-24-12

13-3-12
ή 3-13-12

--

--

12-13-3

--

--

φθορά
3 κόμ.

φθορά εναρμ.
3-13-12

φθορά εναρμ.
Β-3-Γ-7-Δ

1842

Φωκαεύς Θεόδωρος,
Κρηπίς

--

--

--

--

12-13-3
ή 12-12-5

διατονικός

φθορά
3 κόμ.

φθορά εναρμ.
4-12-12-12

φθορά εναρμ.
11-5-3-21

1859

Φιλοξένης Κυριακός,
Θεωρητικόν

--

--

--

--

12-13-3
ή 12-12-5

διατονικός

φθορά
3 κόμ.

φθορά εναρμ.
4-12-12-12

φθορά εναρμ.
11-5-3-21

1875

Στέφανος Λαμπαδάριος,
Κρηπίς

--

--

--

--

12-13-3
ή 12-12-5

διατονικός

φθορά
3 κόμ.

φθορά εναρμ.
4-12-12-12

φθορά εναρμ.
11-5-3-21

1879

Κηλτζανίδης Παναγιώτης,
Διατριβαί

--

--

--

--

12-13-3
ή 12-12-5

διατονικός

φθορά
3 κόμ.

φθορά εναρμ.
4-12-12-12

φθορά εναρμ.
11-5-3-21

1888

Μουσική Επιτροπή 1881,
Στοιχειώδης Διδασκαλία

--

--

6-6-3

--

6-6-3-6-6-6-3
(με έλξη στη Βου)

διατονικός

σημ. διαρ. αλλ.
6. κόμ.

φθορά
6 κόμ.

χρόα νισαμπρ
4-12-14-12

χρόα χισάρ

1902

Μισαηλίδης Μισαήλ,
Νέον Θεωρητικόν

αναφορά
3-3-24-12

«αρμονικός»

--

--

Ν-Γ-Ζ΄
12-11-7-12-15-3

διατονικός

--

αρμονική
φθορά

φθορά
τριτοειδής
4-14-12-12

φθορά
χρωματοειδής
12-6-6-18

φθορές εναρμ.
δημιουργεί διάστ.
δίεσης (5)
φθορές εναρμ.
δημιουργεί διάστ.
δίεσης (5)
φθορές εναρμ.
δημιουργεί διάστ.
δίεσης (5)
φθορές εναρμ.
δημιουργεί διάστ.
δίεσης (5)

1906

Κυριαζίδης Αγαθάγγελος,
Δύο Μέλισσαι

αναφορά
έχει 1/4 τόνου

αναφορά
έχει 1/4
τόνου

--

--

--

--

σημ. διαρ. αλλ.
δημιουργεί
1/3 τόνου

φθορά
δημιουργεί
1/4 τόνου

--

--

1907

Κυριαζίδης Αγαθάγγελος,
Συμπέρασμα

αναφορά
3-3-24-12

αναφορά
12-13-3

--

--

12-13-3
ή 12-12-4

--

--

--

--

--

1916

Παγκράτιος Βατοπαιδινός,
Μουσική Κλίμαξ

αναφορά
3-3-24-12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1929

Παναγιωτόπουλος-Κούρος,
Μουσική Θρησκείας

αναφορά
3-3-24-12

--

--

--

12-14-4

--

--

--

--

--

1940

π. Χαράλαμπος Οικονόμος,
Χορδή

αναφορά
3-3-24-12

--

12-12-6

--

4χορδο
12-12-6

διατονικός

φθορές εναρμ.

φθορά
3 κόμ.

χρόα
6-9-12-15

χρόα
18-6-6-18

1941

Ψάχος Κωνσταντίνος,
Οκτάηχον Σύστημα

αναφορά
3-3-24-12

αναφορά
12-13-3

12-12-6

--

4χορδο
12-12-6

διατονικός

--

φθορά
6 κόμ.

χρόα εναρμ.
4-12-14-12

χρόα
χρωμ. / εναρμ.
14-4-4-20

1946

Καψάσκης Σπυρίδων,
Θεωρία Ήχων

αναφορά
3-3-24-12

--

--

--

διαπασών Γ-Γ΄
12-12-6-12-12-12-6

--

σημ. διαρ. αλλ.
6. κόμ.

φθορά
6 κόμ.

χρόα
6-6-18-12

χρόα
12-6-6-18

1946

Καψάσκης Σπυρίδων,
Μικρό Θεωρητικόν

αναφορά
3-3-24-12

--

--

--

διαπασών Γ-Γ΄
12-12-6-12-12-12-6

--

σημ. διαρ. αλλ.
6. κόμ.

φθορά
6 κόμ.

χρόα
6-6-18-12

χρόα
12-6-6-18

1947

Παναγιωτόπουλος Δ.Γ.,
Θεωρία και Πράξις

αναφορά
3-3-24-12

αναφορά
12-13-3

χρήση

--

4χορδο
12-12-6

διατονικός

σημ. διαρ. αλλ.
6 κόμ.

φθορά
6 κόμ.

χρόα
4-12-14

χρόα
14-4-4-20

1948

Χατζηαθανασίου Μιχαήλ,
Βάσεις ΒΜ

αναφορά
3-3-24-12

αναφορά
12-13-3

--

διατονικός

--

--

--

--

1956

Χρυσοχοΐδης Νικόλαος,
Τονιαία Διαστήματα

--

--

12-12-6

--

4χορδο 12-12-6
«συγκεκραμμένο»

διατονικός

--

--

--

--

1958

Μαργαζιώτης Ιωάννης,
Θεωρητικόν

--

--

ευρωπαϊκό
12-12-6

--

ευρωπαϊκό
12-12-6

διατονικός

σημ. διαρ. αλλ.
6. κόμ.

φθορά
6 κόμ.

χρόα
6-6-18-12

χρόα
12-6-6-18

1963

Γεωργιάδης Θεοδόσιος,
Βυζαντινός Πλούτος

--

--

12-12-6

--

8χορδο Π-Π΄
διατονική

--

φθορά εναρμ.
6 κόμ.

φθορά
6 κόμ.

χρόα
4-16-12-10

χρόα

1966

Μαυρόπουλος Δημήτριος,
Μέθοδος

--

--

12-9-3

--

12-9-3
«ενίοτε διοατονικός»

διατονικός

φθορές εναρμ.

φθορά
3 κόμ.

φθορά
3-10-14-12

φθορά
12-3-3-21

1969

Ανδρέας μοναχός
Αγιορείτης,
Συνοπτική Θεωρία

--

--

διαζευγμένα
4χορδα
Π-Δ 12-6-12
Κ-Π΄ 6-12-12

--

συνημμένα Ν-Γ-Ζ΄-Ν΄
12-12-6-12-12-6-12

--

σημ. γεν. αλλ.
6 κόμ.

φθορά
6 κόμ.

χρόα
4-12-14

χρόα
14-4-4-20

1969

Θεοχαρόπουλοι Χριστόφορος & Σπυρίδων
Επίτομον Θεωρητικόν

αναφορά
3-3-24-12

--

--

--

σημ. διαρ. αλλ.
6. κόμ.

φθορά
6 κόμ.

χρόα

χρόα

«δύο διασυνημμένα Ν-Γ-Ζ΄-Ν΄
τονικά
12-12-6-12-12-6-12
γένη»

διατονικό διαπασών Γ-Γ΄
διατονικός
12-12-6-12-12-12-6

1970

Πανάς Κωνσταντίνος,
Θεωρία, Μέθοδος

--

αναφορά

12-12-6

--

8χορδο Π-Π΄
13-3-12-12-3-13-12

διατονικός

φθορές εναρμ.

φθορά
6 κόμ.

χρόα
4-12-14

χρόα
14-4-4-20

1972

Ευθυμιάδης Αβραάμ,
Μαθήματα ΒΜ

αναφορά
3-3-24-12

--

12-12-6

--

4χορδο
12-12-6

διατονικός

σηµ. διαρ. αλλ.
6. κόµ.

φθορά
6 κόμ.

χρόα
4-14-12-12

χρόα
14-4-4-20

1977

Χατζηθεοδώρου Θεόδωρος,
Απλή Μέθοδος

--

--

12-12-6

--

«μετέχει διατονικού»

διατονικός

φθορές εναρμ.
6. κόμ.

φθορά
6 κόμ.

χρόα

χρόα

1977

Χατζηθεοδώρου Γεώργιος,
Μέθοδος Διδασκαλίας

--

--

--

--

--

--

σημ. διαρ. αλλ.
6. κόμ.

φθορά
6 κόμ.

χρόα

χρόα

1978

Αλυγιζάκης Αντώνιος,
Θέματα ΕΜ

--

--

12-12-6

--

διαπασών Γ-Γ΄
12-12-6-12-12-12-6

--

σημ. διαρ. αλλ.
6. κόμ.

φθορά
6 κόμ.

φθορά

φθορά

1981

Μαυρουδής Περικλής,
Η Τέχνη της ΒΜ

αναφορά
3-3-24-12

αναφορά
12-13-3

12-12-6

--

διαπασών Γ-Γ΄
12-12-6-12-12-12-6

διατονικός

σημ. διαρ. αλλ.
6. κόμ.

φθορά
6 κόμ.

χρόα

χρόα

1982

Καράς Σίμων,
Μέοδος - Θεωρητικόν

αναφορά
3-3-24-12

αναφορά
12-13-3

12-12-6

Ν-Γ
διαπασών Γ-Γ΄
μαλακός
12-12-5½ 12-12-5½-12-12-12-5½ διατονικός

σημ. διαρ. αλλ.
6. κόμ.

φθορά
6 κόμ.

χρόα

χρόα

1983

Τσατσαρώνης Γεώργιος,
Μουσική Σκυτάλη

--

--

--

--

--

--

σημ. διαρ. αλλ.
6. κόμ.

--

--

--

1984

Βαλληνδράς Απόστολος,
Στοιχειώδης Θεωρία

αναφορά
3-3-24-12

--

ευρωπαϊκό
12-12-6

--

διαπασών Γ-Γ΄
12-12-6-12-12-12-6

--

σημ. διαρ. αλλ.
6. κόμ.

φθορά
6 κόμ.

χρόα

χρόα

1984

Δεβρελής Αστέριος,
Πηδάλιον

αναφορά
3-3-24-12

--

12-12-6

--

διαπασών Γ-Γ΄
12-12-6-12-12-12-6

--

σημ. διαρ. αλλ.
6. κόμ.

φθορά
6 κόμ.

χρόα
4-12-14-12

χρόα
14-4-4-20

1985

Πασχαλίδης Ζαχαρίας,
Εκκλησιαστική ΒΜ

--

--

--

--

διαπασών Γ-Γ΄
12-12-6-12-12-12-6

--

σημ. διαρ. αλλ.
6. κόμ.

φθορά
6 κόμ.

χρόα
4-12-14-12

χρόα
14-4-4-20

1987

Κόρα Δημοσθένους,
Αίσθημα

--

--

12-12-6

--

--

--

--

--

--

--

1988

Κακουλίδης Γεώργιος,
Θεωρία και Πράξις

--

--

--

--

4χορδο
12-12-6

--

σημ. διαρ. αλλ.
6. κόμ.

φθορά
6 κόμ.

χρόα

χρόα

1994

Αθανασόπουλος Γεώργιος,
Θεωρία ΒΜ

--

--

12-12-6

--

διαπασών διατονική Γ-Γ΄
12-12-6-12-12-12-6

σημ. διαρ. αλλ.
6. κόμ.

φθορά
6 κόμ.

χρόα

χρόα

1996

Κατσιφής Βασίλειος,
Έλξεις

--

--

12-12-6

--

διαπασών Π-Π΄
12-6-12-12-6-12-12
(με έλξη στη Βου)

--

φθορά
6 κόμ.

--

--

2003

Κωνσταντίνου Γεώργιος
Θεωρία και Πράξη

αναφορά
3-3-24-12

αναφορά
12-13-3

12-12-6

Ν-Γ
διαπασών Γ-Γ΄
μαλακός
12-12-5½ 12-12-5½-12-12-12-5½ διατονικός

σημ. διαρ. αλλ.
6. κόμ.

φθορά
6 κόμ.

χρόα

χρόα

2007

π. Σπυρίδων Αντωνίου
Θεωρία και Πράξη

--

--

12-12-6

διατονικός

σημ. διαρ. αλλ.
6. κόμ.

φθορά
6 κόμ.

χρόα

χρόα

--

--

--
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