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Πρόλογος 

Το πρώτο ενδιαφέρον για τη μουσική ξεκινήσε από πολύ μικρή ηλικία, πριν καν ξεκινήσω το 

σχολείο. Θυμάμαι πάντα τον εαυτό να αφιερώνω και το παραμικρό λεπτό που είχα στη διάθεσή 

μου για τον ζήλο που είχα να μελετώ πιάνο. Από νωρίς ήξερα ότι ήθελα να δώσω εξετάσεις για 

την εισαγωγή μου για το Τμήμα Μουσικών Σπουδών και ο πρώτος μου στόχος ήταν αυτός του 

Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς, με τη βοήθεια του Θεού και τη στήριξη 

της οικογενείας μου, κατάφερα να μπω με επιτυχία στο τμήμα που ήθελα εξαρχής. Δεν θα 

μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να ασχολείται με άλλον τύπο επαγγέλματος εκτός από τη 

μουσική.  

Με την εισαγωγή μου στη Σχολή, είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με διάφορους κλάδους 

της μουσικολογίας. Ένα από τα μαθήματα της σχολής που μου κίνησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

ήταν της Βυζαντινής Μουσικής. Από το πρώτο κιόλας μάθημα, ήθελα να παρακολουθήσω και 

να μελετήσω ατελείωτη και αναλλοίωτη εξέλιξη της Βυζαντινής Μουσικής. Παρακολουθώντας 

τα μαθήματα: Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσικολογία, Βυζαντινή Μουσική Ι, Βυζαντινή Μουσική 

ΙΙ, Ιστορία και Μορφολογία Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Μουσικής, Παλαιογραφία της 

Βυζαντινής Μουσικής και Όψεις διδακτικής της Βυζαντινής Μουσικής, για μένα ήταν μία 

κατάλληλη βάση για την εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας. 

Με τη βοήθεια της κ. Αλεξάνδρου, το θέμα της πτυχιακής εργασίας λήφθηκε κιόλας από την 

πρώτη συνάντηση. Σταδιακά υπήρχαν κάποιες προσθέσεις στη διπλωματική εργασία, έτσι ώστε 

να καλύπτουν όσο το δυνατόν περισσότερο τα κενά που θα δημιουργούνται στον αναγνώστη τη 

στιγμή που θα διαβάζει την εργασία.  Τα μαθήματα Ιστορία και Μορφολογία Βυζαντινής και 

Μεταβυζαντινής Μουσικής και η Παλαιογραφία της Βυζαντινής Μουσικής περιείχαν ασκήσεις και 

εργασίες μουσικής ανάλυσης και μεταγραφής οι οποίες μου κέντρισαν περισσότερο το 

ενδιαφέρον για τη μελέτη της Βυζαντινής Μουσικής, καθώς επίσης καλύπτουν και ένα μεγάλο 

κομμάτι της διπλωματικής εργασίας.  

Η παρακάτω εργασία είναι αφιερωμένη σε δύο άγγελους που με βοήθησαν στη ζωή μου, στον 

Αρχάγγελο Μιχαήλ, ο οποίος είναι ο πνευματικός μου σωματοφύλακας και συνοδοιπόρος στη 

ζωή μου και ο άλλος είναι η αγαπημένη μου γιαγιά η οποία έφυγε νωρίς από τη ζωή. 

Αναπωλώντας τις παιδικές μου αναμνήσεις, θυμάμαι τη γιαγιά μου να μου εξιστορεί ότι την 
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περίοδο που με κυοφορούσε η μητέρα μου, υπήρχε μια αρρώστια που θέριζε το νησί. Η γιαγιά 

μου αμέσως με έταξε στον Αρχάγγελο και προσευχόταν σε αυτόν μέρα νύχτα να με προσέχει για 

να μην βρει τη μητέρα μου αυτή η ασθένεια. Ευτυχώς, όταν πέρασε η επιδημία αυτή η μητέρα 

μου με γέννησε την ημέρα του εορτασμού του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στις 8 Νοεμβρίου, αλλά μου 

έδωσε το όνομα της γιαγιάς. Παρ’ όλο που δεν πήρα το όνομα του Αγίου, η γιαγιά μου με 

συμβούλεψε ότι αν προσεύχομαι καθημερινά σε αυτόν θα βρίσκεται συνέχεια δίπλα μου 

φωτίζοντάς με με δύναμη για να αντιμετωπίζω τα εμπόδια που βρίσκω μπροστά μου. Γι’ αυτό 

και η εργασία είναι μια ευλαβική ευχαριστία προς τον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ο οποίος δεν με 

εγκατέλειψε στις δύσκολες στιγμές και πάντα με κρατούσε από το χέρι βοηθώντας με να φτάσω 

μέχρι εδώ που είμαι, αλλά και στη γιαγιά μου που είναι ο προσωπικός μου φύλακας άγγελος. 

Θα ήθελα να ευχαριστώ την κ. Μαρία Αλεξάνδρου που με καθοδήγησε και με βοήθησε και με 

συμβούλεψε βήμα – βήμα στην εκπόνηση και στην ολοκλήρωση της παρούσας εικόνας της 

διπλωματικής μου εργασίας. 
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1. Πίνακας με βραχυγραφίες 

Β.Μ. Βυζαντινή Μουσική 

δλδ δηλαδή 

επίμ. επιμέλεια 

κ. κώλον 

μ.Χ μετά Χριστόν 

μβ μεσοβυζαντινή (σημειογραφία) 

ΜτΧΕ Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία 

νβ νεοβυζαντινή (σημειογραφία) 

ό. π. Όπου παραπάνω 

σ. σελίδα 

τ. τόμος 

φ. φύλλο. Κάτω από το πεντάγραμμο στις 

ασκήσεις αναγωγικής ανάλυσης, το φ. 

χρησιμοποιείται και για την ένδειξη αριθμού 

φωνών 

χρ. πρ. χρόνοι πρώτοι 

χφο, χφη, χφα Χειρόγραφο, χειρόγραφη, χειρόγραφα 
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2. Εισαγωγή 

Η παρούσα εργασία έχει θέμα την μορφολογική και συγκριτική μελέτη επιλεγμένων στιχηρών 

με βάση τον ήχο του πλαγίου του πρώτου στην Παλαιά και στη Νέα Μέθοδο της Βυζαντινής 

σημειογραφίας. To υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την εκπόνηση της εργασίας ήταν πρώτον, ο 

Κώδικας Nks 4960, από τη Βασιλική Βιβλιοθήκη της Κοπεγχάγης (1300-1399) και δεύτερον το 

Αναστασιματάριον της ψαλτικής παραδόσεως του 15
ου

 αιώνα από τα Ψαλτικά των Βλατάδων.  

Τα ερωτήματα που προέκυψαν κατα τη διάρκεια της διεκπεραίωσης της εργασίας είναι το εύρος 

της εξέλιξης της βυζαντινής σημειογραφίας από την περίοδο του Παλαιού Συστήματος (14
ος

-15
ος

 

αι.),μέχρι την περίοδο της Μουσικής Μεταρρύθμισης (19
ος

 αι.) και αν η Μουσική Εξήγηση 

αποτύπωσε όσο πιο πιστά γίνεται το μέλος Παλαιάς Μεθόδου. Επίσης, σε πιο βαθμό έφτασε η 

αναλυτική γραφή της μελωδίας στη Νέα Μέθοδο, συγκεκριμένα σε πόσο εύρος μπορεί να 

αποτυπωθεί κάθε συλλαβή. 

Γι’ αυτό και επιλέχθηκαν τα δύο στιχηρά Ἑσπερινὴν προσκύνησιν προσφέρομέν σοι και Τὸν 

ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας ἡμῶν ως παραδείγματα μεταγραφής και συγκριτικής μελέτης στην Παλαιά 

και στη Νέα Μέθοδο. 

Η εργασία αποτελείται από δύο τόμους. Στον πρώτο τόμο της εργασίας γίνεται μια εισαγωγή στο 

Στιχηράριον και στους Τύπους των λειτουργικών κωδίκων της εκκλησιαστικής μουσικής που 

συνδέονται με αυτό. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στο Παλαιό και στο Νέο Σύστημα της 

βυζαντινής γραφής δίνοντας μια εικόνα στον αναγνώστη να κατανοήσει ξεχωριστά το σύστημα 

της κάθε περιόδου, καθώς επίσης και να προετοιμαστεί για την ακόλουθη σύγκριση των δύο 

συστημάτων, με βάση τις ασκήσεις μεταγραφής που περιλαμβάνονται στο δεύτερο τόμο 

εργασίας. 

Η επόμενη ενότητα αναφέρεται το λειτουργικό βιβλίο της Οκτωήχου, στη συστηματοποίηση 

των οκτώ ήχων από τους μαΐστορες της βυζαντινής διδασκαλίας και τα βασικά συστατικά 

διαμόρφωσης ενός ήχου, καθώς στην επόμενη υποενότητα γίνεται ιδιαίτερη περιγραφή στον 

Ήχο Πλάγιο του Πρώτου και των διακλαδώσεών του, αφού ο ήχος αποτελεί τη βάση της 

έρευνας των επιλεγμένων στιχηρών. 
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Το δεύτερο μέρος της εργασίας προλέγει για τις ασκήσεις μεταγραφής που βρίσκονται στο 

Β΄Τόμο. Γίνεται μια σύντομη περιγραφή των δύο Συστημάτων σημειογραφίας και τη 

μεθοδολογία μεταγραφής και μεταγραμματισμού γραφής των ασκήσεων. Στη συνέχεια, 

υπάρχουν οι πίνακες με τις παρατηρήσεις των δύο ασκήσεων μεταγραφής και τέλος τα γενικά 

συμπερασματικά των δύο στιχηραρίων συγκρίνοντας τα δύο Συστήματα σημειογραφίας, όπου 

παράλληλα απαντώνται και τα ερωτήματα που προέκυψαν για την εκπόνηση της εργασίας αφού 

αυτός ήταν και ο απώτερος σκοπός.  

Στο Β΄Τόμο της εργασίας, συμπεριλαβάνονται ασκήσεις μεταγραφής στο πεντάγραμμο ακόμη 

21 στιχηρών από τον Κώδικα ΝkS 4960 της Βασιλικής Βιβλιοθήκης Κοπεγχάγης με βάση το 

Παλαιό Σύστημα σε μεσοβυζαντινή πλήρως εξελιγμένη γραφή. Οι ασκήσεις αυτές είχαν ως 

σκοπό την περαιτέρω εξοικείωση μου με τη μεταγραφή των σημαδιών του Παλαιού Συστήματος 

στο πεντάγραμμο, αλλά και να δημιουργηθεί ο πίνακας (σ.65), με τον οποίο αξιολογείται το 

ambitus και ο τονισμός των δεσπόζοντων φθόγγων με τις αργίες. 

Με βάση τα πιο πάνω ερωτήματα, απώτερος στόχος αυτής της εργασίας είναι να απαντηθούν, 

μέσα από την έρευνα και τη μελέτη των χφων, θέλοντας παράλληλα να αποδειχθεί η 

αυθεντικότητα της βυζαντινής μουσικής σημειογραφίας και η ακατάπαυστη εξέλιξή της, χωρίς 

να δέχεται εξωτερικές επιρροές και να αλλοιώνεται το δομικό άκουσμα της, αλλά να 

καλλωπίζεται και να διαμορφώνεται με την πάροδο των χρόνων. 
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3. Η Τυπολογία των Μουσικών Κωδίκων στη Βυζαντινή Εκκλησιαστική 

Μουσική 

3.1. Τροπολόγιον
1
:  

Το Τροπολόγιον είναι μία από τις παλαιότερες και σπουδαιότερες συλλογές της ανατολικής 

εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Η ονομασία του σημαίνει τη συγκέντρωση των τρόπων, δλδ των 

ήχων. Το Τροπολόγιο αποτελεί τη βάση για τη μεταγενέστερη άνθηση και τον καλλωπισμό των 

ύμνων. Από τον 9ο αιώνα και μετά, διασώζονται αποσπασματικά μέρη του Τροπολογίου στην 

ελληνική γλώσσα και σε μεταφράσεις στα παλαιά γεωργιανά, συριακά και αρμενικά. 

Η σημασία του Τροπολόγιου ήταν άγνωστη για την εκκλησιαστική φιλολογία και για τα μεγάλα 

λεξικά. Ο πρώτος που ανακάλυψε τη σημασία του Τροπολογίου ήταν ο καρνιδάλιος και 

θεολόγος Jean-Baptiste-François Pitra (1812-1889). Οι πηγές που αναφέρονται για το 

Τροπολόγιο στην Ανατολική εκκλησία παραμένουν φτωχές, όμως είναι χρήσιμες για να 

περιγράψουν το περιεχόμενο και τη σημαντική του θέση που κατέχει στη βυζαντινή μουσική.   

Το Τροπολόγιον είναι το αρχαιότερο λειτουργικό βιβλίο που περιείχε τους ύμνους της 

Βυζαντινής Εκκλησίας. Η ονομασία του αναφέρεται σε τρία σπουδαία βυζαντινά μουσικά χφα: 

Στον κώδικα Corsinius που χρονολογείται 1050 μ.Χ. τον μήνα Μάρτιο, συμπεριλαμβανόμενο 

και το Τριώδιο με την εξής φράση: «ζήτει έτερον κονδάκιον είς αρχήν τοϋ τροπολογίου». Η 

φράση αυτή επαναλαμβάνεται ακόμη δύο φορές στον κώδικα Vat. Gr. 771 του 1100 μ.Χ. 

Επίσης, στον Μεγάλο Κανόνα του Ανδρέα Κρήτης, αναγράφεται: «ζήτει είς τήν αρχήν τοΰ 

τροπολογίου». Τέλος, στην εορτή της Αναλήψεως προστίθεται: «ζήτει τό φωταγωγικόν εις τό 

τέλος τοΰ τροπολογίου». Σύμφωνα με τις πιο πάνω αναφορές, η λέξη Τροπολόγιον 

χρησιμοποιείτο ήδη τον 9ο αιώνα από τους μοναχούς Στουδίτες, που σημαίνει ότι δεν 

αποτελούσε κάποιο γλωσσικό δάνειο. Στην 78η επιστολή, ο μοναχός Θεόδωρος Στουδίτου 

επιτίθεται εναντίον των εικονομάχων για την εκδίωξη των μοναχών και την κατάσχεση των 

                                                           
1
 Η ενότητα στηρίζεται στην εξής βιβλιογραφία: 

Αντωνίου Ε. Αλυγιζάκη, Η Οκταηχία στην ελληνική λειτουργική υμνογραφία (Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Π. Πουρνάρα, 

1985), 166-171. 

Μαρία Αλεξάνδρου, Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής (Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών 

Βιβλιοθηκών, 2017), 45. 
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λειτουργικών βιβλίων μεταξύ αυτών και του Τροπολογίου. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις 

επιστολές, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης κατάφερε να σώσει το Τροπολόγιον και την Κλίμακα, 

τα οποία και τα δύο σημαντικά βιβλία για τη μελέτη και τη λατρεία της μοναχικής ασκήσεως. 

Δυστυχώς, τα στοιχεία που υπάρχουν από τη χφη παράδοση δεν μπορούν να δώσουν μια 

ολοκληρωμένη εικόνα για το περιεχόμενο του Τροπολογίου. Σύμφωνα με τον μελετητή J.B. 

Pitra, οι κώδικες του Τροπολογίου δεν είναι πλήρεις και δεν συμβαδίζουν μεταξύ τους, όμως 

αναφέρονται στις ακίνητες εορτές. Μαζί με το υμνολόγιο των ακίνητων εορτών περιλαμβάνεται 

και το Τριώδιο.  

Το μοναδικό ολοκληρωμένο και σωζώμενο τμήμα του Τροπολογίου είναι το Μηνολόγιο, το 

οποίο είναι παλαιότερο από τα Μηναία.  Σύμφωνα με ενδείξεις το Τροπολόγιον ήταν ανάμεσα 

στα πρώτα βιβλία, όπου μετά από τον 9ο αιώνα το πρώτο του μέρος διασπάστηκε στα Τυπικά, 

τα Ωρολόγια, τα Τριώδια, τα Μηναία και τα Ευχολόγια. Το δεύτερο μέρος του Τροπολογίου, με 

την κατηγοριοποίηση των αναστάσιμων ύμνων των Κυριακών, υπάρχει πιθανότητα να 

συνδέεται με την Οκτώηχο. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνεται μετά τον Άγιο Ιωάννη το 

Δαμασκηνό όπου οι παλαιοί ύμνοι αποκαταστάθηκαν από τους κανόνες. Οι αναστάσιμοι ύμνοι 

εμπλουτίστηκαν και διαμορφώθηκαν από τον Άγιο Ιωάννη το Δαμασκηνό με βάση το κινητό 

εορτολόγιο των οκτώ εβδομάδων σε σχέση με το Πάσχα 

Το ρήγμα του Τροπολογίου ξεκίνησε από την περίοδο της εικονομαχίας, όπου χάθηκε ένα 

μεγάλο μέρος των παλαιών ύμνων. Ο Άγιος Σωφρόνιος, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο 

Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης αναέωσαν και τμηματοποίησαν τα μέρη του Τροπολογίου, όπως την 

Αναστάσιμη ακολουθία που καθιερώθηκε ως Οκτώηχος και το Τριώδιο που άλλαξε και η 

ακίνητη ακολουθία που μετατράπηκε σε βιβλία των Μηναίων. 
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3.2. Στιχηράριον 

Το όνομα του Στιχηραρίου προέρχεται από το υποκοριστικό της λέξης στίχος είναι μουσικό-

λειτουργικό βιβλίο της βυζαντινής υμνογραφίας.  Η ονομασία αυτή προκύπτει με το γεγονός ότι 

τα στιχηρά ψέλνονται με τους στίχους που είναι γραμμένοι στην Παλαιά Διαθήκη. Επίσης 

ψέλνονται στις λειτουργίες του Εσπερινού ως εσπέρια, μετά το Κύριε εκέκραξα, και ως απόστιχα 

προς το τέλος της ίδιας ακολουθίας, του Όρθρου στους Αίνους και κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα. 

Το είδος των στιχηρών και των απολυτικίων ανήκουν στην παλαιότερη βάση της υμνογραφίας, 

συγκεκριμένα αναπτύσσεται κατά τις τρεις πρώτες περιόδους καλλιέργειας της υμνογραφίας.
2
 

Το Στιχηράριον περιέχει:  

 στιχηρά ιδιόµελα και προσόμοια του τριωδίου,  

 στιχηρα ιδιόμελα του πεντηκοσταρίου, 

 στιχηρά αναστάσιμα του αναστασιματαρίου, 

 στιχηρά ιδιόμελα των ακίνητων εορτών του μηνολογίου από 1η σεπτεμβρίου εώς 31 

αυγούστου,  

 δογματικά θεοτοκία, 

 αναβαθμούς των οκτώ ήχων, 

 έντεκα εωθινά,  

 διάφορα σταυροθεοτοκία στιχηρά,  

 στιχηρά ανατολικά και κατ’ αλφάβητον δογματικά.
3
 

Τα στιχηρά ιδιόμελα έχουν τις δικές τους μελωδίες και συνήθως ψέλνονται μία φορά κατά τη 

διάρκεια του εκκλησιαστικού έτους. Τα αυτόμελα στιχηρά λειτουργούν ως μελωδικά και 

μετρικά μοντέλα για τη γενιά των στιχηρών προσομοίων. Ένα ολοκληρωμένο στιχηράριο 

περιέχει 1400 ύμνους για τον σταθερό κύκλο των δώδεκα Μηναίων, τον κινητό κύκλο του 

Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου και τον κύκλο της Οκτωήχου. Ο παλαιότερος κώδικας του 

στιχηραρίου είναι το Lemingrand 789, το οποίο χρονολογείται περίπου το 1106 μ.Χ. γραμμένο 

στην παλαιοβυζαντινή μη-διαστηματική σημειογραφία (Chartres και Coislin). Τα στιχηράρια 

του 10ου και 12ου αιώνα περιέχουν ένα λιγότερο ενοποιημένο ρεπερτόριο από τα 

                                                           
2
 Μαρία Αλεξάνδρου, Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσική (Θεσσαλονίκη: University Studio Press, 2016), 60. 

3
 Φλώρα Κρητικού, Σημειώσεις για το μάθημα Παλαιογραφία της Βυζαντινής Μουσικής (Αθήνα, 2013), 30. 
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μεταγενέστερα χφα που χρησιμοποιούσαν στη μεταγενέστερη βυζαντινή σημειογραφία. Στο 

παλαιό στιχηραρικό ρεπερτόριο οι κύριοι ήχοι χρησιμοποιούσαν υψηλές και χαμηλές βάσεις, οι 

οποίες σύμπιπταν με τους πλαγίους τους ήχους. 

Όταν ξαναγράφτηκαν οι κώδικες κατά την περίοδο της μβ σημειογραφίας, στα τέλη του 12
ου

 

αιώνα σημειώθηκε μια πρόοδος: παραλείφθηκαν πολλοί ύμνοι, λεγόμενοι και ως απόκρυφα, 

όπως και τα προσόμοια και τα θεοτόκια. Επίσης σημειώθηκε μείωση αριθμού των έργων που 

χρονολογούνται από τον 9ο και 10ο αιώνα.
4
 

Στην ύστερη παράδοση, οι μελωδίες των στιχηρών είχαν υποστεί μεταβολές και πλούσια 

στολίσματα με βάση το καλοφωνικό στυλ. Οι συγκεκριμένες ψαλμωδίες συλλέχθηκαν στον 

καλοφωνικό στιχηράριο, περιλαμβάνοντας μελωδίες από τους πιο σημαντικούς συνθέτες της 

εποχής. Μετά τα μέσα του 16ου αιώνα το Καλοφωνικό Στιχηράριον μετονομάστηκε σε 

Μαθηματάριον.
5
 

 

                                                           
4
 Αλυγιζάκη, Η Οκταηχία στην ελληνική λειτουργική υμνογραφία, 115. 

5
 Gerda Wolfram, “Stichērarion,” Grove Music Online (January 2001) 

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-

9781561592630-e-0000026752. (23/09/21). 

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000026752
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000026752
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3.3. Δοξαστάριον
6
  

Το Δοξαστάριον ή αλλιώς Δοξαστικάριον εμφανίζεται από τον 17ο αιώνα και μετά. Το 

Δοξαστάριον είναι μουσικό βιβλίο το οποίο περιέχει συνθέσεις του παλαιού Στιχηραρίου, 

συγκεκριμένα τα δοξαστικά στιχηρά ιδιόμελα του Στιχηραρίου, δηλαδή τα στιχηρά στα οποία 

προηγείται η φράση Δόξα Πατρὶ καὶ Υἱῷ καὶ Ἁγίῳ Πνεύματι ή το Καὶ νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 

αἰῶνας τῶν αἰώνων, Ἀμήν. Οι φράσεις αυτές αναφέρονται στη δοξολογια του Τριαδικού Θεού ή 

του Κυρίου Ιησού Χριστού ή στην εξύμνηση της εορτής.  

Τα πιο γνωστά Δοξαστάρια είναι: 

 Του Γερμανού Νέων Πατρών όπου περιέχει επιλογή των δοξαστικών στιχηρών από το 

Στιχηράριό του, 

 Του Ιακώβου του Πρωτοψάλτου, όπου το μέλος είναι συντομότερο από το Δοξαστάριο του 

Γερμανού Νέων Πατρών και κατατάσσεται στο παλαιό και αργό στιχηραρικό μέλος, 

 Του Πέτρου Πελοποννησίου, όπου χρονολογείται περίπου το 1765-1775 και είναι 

μελοποιημένο σε νέο και σύντομο. Το Δοξαστάριον μεταγράφηκε στη Νέα Μέθοδο αρχές 

του 19ου αιώνα. 

Το 19ο αιώνα εμφανίζεται μια νέα συλλογή με την ονομασία Δοξαστάριον τῶν ἀποστίχων, η 

οποία περιλαμβάνει μόνο τα δοξαστικά που ψέλνονται στο τέλος του Όρθρου και του Εσπερινού 

και ανήκουν στα απόστιχα στιχηρά. Κάποιες μεταβυζαντινές συλλογές είναι το Ἀνθολόγιον 

Στιχηραρίου το οποίο περιέχει δοξαστικά και μερικά ιδιόμελα στιχηρά για τις μεγάλες εορτές, η 

Ἀνθολογία Στιχηραρίου που περιέχει τα στιχηρά ιδιόμελα και τα δοξαστικά των μεγάλων 

εορτών, καθώς και το πλήρες Τριώδιο και Πεντηκοστάριο. Η νεότερη συλλογή είναι η Ἐκλογὴ 

Στιχηραρίου, όπου περιέχει τις Μεγάλες Ώρες των Χριστουγέννων, των Θεοφανείων και της 

Μεγάλης Παρασκευής, τα Δογματικά και τα Εωθινά του Αναστασιματαρίου και άλλα στιχηρά 

με μεγαλύτερο επίπεδο δυσκολίας απ’ ότι τα προηγούμενα. Ξεχωριστή συλλογή είναι η Μεγάλαι 

Ὧραι που περιλαμβάνει τα στιχηρά των Μεγάλων Ωρών. 

                                                           
6
 Η ενότητα στηρίζεται σε:  

Αλεξάνδρου, Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής, 46. 

Αλυγιζάκης, Η Οκταηχία στην ελληνική λειτουργική υμνογραφία, 200. 
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3.4. Αναστασιματάριον
7
 

Το Αναστασιματάριον αποτελεί μία από τις σημαντικότερες συλλογές της εκκλησιαστικής 

μουσικής. Το βιβλίο αυτό είναι αρκετά παλιό και δημιουργήθηκε με το αναστάσιμο υλικό του 

Στιχηραρίου και του Ειρμολογίου, το οποίο περιέχει μελοποιημένους αναστάσιμους ύμνους του 

Μεγάλου Εσπερινού και του Όρθρου της Κυριακής και επιπλέον συμπληρωματικούς ύμνους της 

οκτωηχίας.  

Ως μελουργοί των πρώτων Αναστασιματαρίων αναφέρονται ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο 

Ιωάννης ο Γλυκύς, ο Μανουήλ ο Χρυσάφης και ο Πανγιώτης ο Χρυσάφης. Το περιεχόμενό του 

Αναστασιματαρίου, αποτελεί την οκτώηχο του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού που είναι στην 

Παρακλητική. Αρχικά, το Αναστασιματάριον αποτελούσε το τελευταίο μέρος του παλαιού 

Στιχηραρίου με τα αναστάσιμα στιχηρά. Το συγκέκριμένο μέρος περιέχει σύντομα στοιχεία για 

την Προθεωρία της Παπαδικής, τα Κεκραγάρια ανά ήχο σε συνδυασμό με τα στιχηρά ιδιόμελα 

αναστάσιμα και κάποιες φορές ως ξεχωριστά το κάθε μέρος, και τέλος τα 11 Εωθινά. Στη 

συνέχεια, το αναστασιματάριον καλλωπίστηκε και προστέθηκαν τα Κεκραγάρια από τον 

Παναγιώτη Χρυσάφη τον Νέο και διαδόθηκε ως αυτοτελής κώδικας τον 17ο αιώνα. Σύμφωνα με 

την οκταηχία, η συλλογή αυτή είναι οργανωμένη σε οκτώ ενότητες.  

Υπάρχουν τρία είδη Αναστασιματαρίου: 

 Αργόν ή Παλαιόν, 

 Αργοσύντομον, και 

 Σύντομον 

Το Αργόν Αναστασιματάριον είναι έργο του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού, το οποίο 

μεταγράφτηκε από τον Πέτρο τον Πελοποννήσιο και στη συνέχεια από τους Τρεις Διδασκάλους 

στη Νέα Μέθοδο. Αυτός ο τύπος του Αναστασιματαρίου περιέχει τα κεκραγάρια, τα στιχηρά και 

τα απόστιχα του εσπερινού μετά των Θεοτοκίων, τους αναβαθμούς και τα στιχηρά των Αίνων. 

                                                           
7
 Η παρούσα ενότητα στηρίζεται στην εξής βιβλιογραφία:  

Πρωτοψάλτου Ιωάννη, Αναστασιματάριον Αργόν και Σύντομον (Αθήνα: Αδελφότης Θεολόγων η «Ζωή», 2002), 3. 

Γεώργιος Ν. Κωνσταντίνου, Αναστασιματάριον Ιωάννου Πρωτοψάλτου – Πρακτικό μέρος Ι (Άγιον Όρος: Ιερά 

Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, 2015), ιζ.΄ 

Αλεξάνδρου, Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής, 47. 

Αλυγιζάκης, Η Οκταηχία στην ελληνική λειτουργική υμνογραφία, 201. 
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Το Αργοσύντομον και το Σύντομον Αναστασιματάριον καταγράφηκαν για πρώτη φορά από τον 

Πέτρο τον Πελοποννήσιο, αφού μέχρι εκείνη την περίοδο τα σωζώμενα μέλη μεταφέρονταν από 

στόμα σε στόμα. Ένα μεγάλο επίτευγμα του Πέτρου του Πελοποννησίου του Λαμπαδάριου ήταν 

η διάσωση των αρχαίων μουσικών μαθημάτων και κειμένων και η μελοποίηση καινούργιων στο 

βιβλίο του Αναστασιματάριον, συμβάλλοντας επίσης και στη βελτίωση της βυζαντινής γραφής. 

Ακολούθως, μεταγράφηκαν από τους Τρεις Διδασκάλους στη Νέα Μέθοδο.   

Υπάρχουν συλλογές του Αναστασιματαρίου και σε μικτή μορφή. Το Ἀναστασιματάριον-

Ἀνθολογία περιέχει συλλογή και από διάφορα άλλα μέλη και τα πιο δημοφιλή αναστασιματάρια 

της μεταβυζαντινής εποχής είναι αυτό του Παναγιώτη Χρυσάφου του Νέου και του Πέτρου 

Πελοποννησίου (μεταξύ 1675-1775) σε αργή και σύντομη μορφή. 

Επίσης, σημαντικό εκκλησιαστικό βιβλίο είναι και το Αναστασιματάριον του Ιωάννη του 

Πρωτοψάλτου το οποίο χωρίζεται σε αργό και σύντομο. Στο αργό περιέχονται τα αργοσύντομα 

κεκραγάρια, αναστάσιμα εσπερίων, αποστίχων και αίνων και κάποια σύντομα τροπάρια., τόσο 

του εσπερινού του Σαββάτου, όσο και της Κυριακής το πρωί, ξεκινώντας από τον α΄ήχο και 

τελειώνοντας στον πλ. δ΄. Στη συνέχεια της συλλογής ακολουθεί η σύντομη καταγραφή των 

προαναφερθέντων τροπαρίων και στους οκτώ ήχους. Επίσης υπάρχει ένα μέρος το οποίο 

περιέχει όσα χρειάζονται για τις όλες τις Κυριακές του έτους. Δεν καταγράφηκαν όλες οι ωδές 

στο Αναστασιματάριον, διότι περιλαμβάνονται στην έκδοση του Ειρμολογίου του Ιωάννη του 

Πρωτοψάλτη. 
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4. Το «Παλαιό Σύστημα» της Βυζαντινής Γραφής (12ος αι.- μέσα 19ου αι.)
8
 

Η μεσοβυζαντινή σημειογραφία ήταν μια από τις σημαντικότερες περιόδους στην εξέλιξη της 

βυζαντινής παρασημαντικής, η οποία τιτλοφορείται και ως «Παλαιό Σύστημα» ή και «Παλαιά 

Μέθοδος». Το Παλαιό Σύστημα της βυζαντινής γραφής διαρκεί από τον 12ο αιώνα μέχρι τα 

μέσα του 19ου αιώνα και χωρίζεται στις εξής εξελικτικές φάσεις: 

 μεταβατική (12ος αιώνας - μεταξύ Coislin IV και της μβ) 

 μβ πρώιμη (12ος -13ος αι.) 

 μβ εξελιγμένη (13ος αι.) 

 μβ πλήρως εξελιγμένη (τέλη 13ου αι, 14ος – 15ος αι.) 

 μβ όψιμη (14ος αι. - αρχές 19ου αι.) 

 μβ εξηγητική (περίπου το 1670 – μέσα 19ου αι.) 

Για τη μβ σημειογραφία, από την περίοδο 1175 εώς 1670 μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο όρος 

Μέση Πλήρης Βυζαντινή Σημειογραφία. 

Την πρώιμη περίοδο, το Παλαιό Σύστημα της σημειογραφίας ήταν αρκετά λιτό. Κατά την πρώτη 

περίοδο οι Παναγιώτης Χρυσάφης ο νέος πρωτοψάλτης τΜΧΕ, ο Γερμανός Νέων Πατρών 

Γεώργιος, ο Μπαλάσιος ο Ιερεύς, ο Γεώργιος ο Ραιδεστηνός και άλλοι πολλοί καταξιωμένοι 

μαϊστόροι της βυζαντινής μουσικής εφάρμοσαν τον «καινοφανή καλλωπισμό» στο Στιχηραρικόν 

και Ειρμολόγιον. Οι καλλωπισμοί επεκτάθηκαν και στο παπαδικό μέλος.  

Κατά την εποχή της Καλοφωνίας (13ος-15ος αι.), με τη συμμετοχή του Αγίου Ιωάννη 

Κουκουζέλη και των υπολοίπων διδασκάλων, η μβ σημειογραφία καλλωπίζεται με τα μεγάλα 

σημάδια, τα οποία ονομάζονται άφωνα ή μεγάλαι υποστάσεις ή μεγάλαι χειρονομίες, όπου τα 

περισσότερα είναι γραμμένα με κόκκινο μελάνι. Μερικά από τα άφωνα σημάδια προέρχονται 

από την πβ σημειογραφία, κυρίως από την Αθωνική. Τα άφωνα σημάδια αφορούσαν το ρυθμό, 

τη μουσική έκφραση και γενικότερα την ποιοτική υπόσταση ενός μέλους. Σύμφωνα με την 

παρακάτω εικόνα, η οποία βασίζεται στην Προθεωρία της Παπαδικής του χφου Vat. Barb. Gr 

300, φ.4β, παρουσιάζει μια μεγάλη λίστα 38 νευμάτων με τα ονόματά τους. 

                                                           
8
Η παρούσα ενότητα στηρίζεται στην εξής βιβλιογραφία: 

Αλεξάνδρου, Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής, 58, 310-311, 472-477. 

Φλώρα Κρητικού, Σημειώσεις για το μάθημα Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής (Αθήνα, 2013) 11. 
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Πίνακας 1. Λίστα των μεγάλων σημαδιών
9 

Επίσης, υπάρχει η λίστα με τις ἀργίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται στη μουσική γραφή, οι οποίες 

προσθέτουν επιπλέον ένα χρόνο πάνω στο έμφωνο σημάδι. 

Πίνακας 2. Η λίστα των αργιών 

                                                           
9
 Πηγή πίνακα: Αλεξάνδρου, Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής, 335. 
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Ακολούθως, από το 15ο αι. και μετά, δημιουργείται μία μικρή λίστα φθορών από Προθεωρία της 

Παπαδικής του χφου Vaticanus Barberinus graecus 300, φ.3α.  

 

Πίνακας 3. Η λίστα με τις φθορές.
10

 

Στη μβ όψιμη σημειογραφία, χρησιμοποιείται μεγαλύτερος αριθμός άφωνων σημαδιών απ’ ότι 

στη μβ πλήρως εξελιγμένη σημειογραφία. Το απόγειο της χρήσης των άφωνων σημαδιών 

σημειώνεται το β΄μισό του 17
ου 

αιώνα μέχρι το α΄μισό του 18
ου

 αιώνα.  

Από το 1670 και μετά υπήρχε μεγάλη προσπάθεια αναλυτικότερης καταγραφής του ηχητικού 

αποτελέσματος με βάση τη μβ γραφή, συγκεκριμένα του παπαδικού γένους, όπου και στη 

συνέχεια ακολούθησαν το στιχηραρικό και το ειρμολογικό γένος. Η πρώτη προσπάθεια ανάλυσις 

ή εξήγησις της μβ σημειογραφίας έγινε το 1670 από τον Μπαλάσιο τον Ιερεύς, στον κώδικα 

Παπαδική των Ιβήρων 1250, συγκεκριμένα στο νεκρώσιμο Τρισάγιο Άγιος ο Θεός σε ήχο πλάγιο 

του β΄. Στο χφο παρατηρείται η χρήση του διπλάσιου αριθμού σημαδιών, όμως οι μεγάλες 

υποστάσεις δεν υπάρχουν. Το συμπέρασμα αυτή την περίοδο είναι ότι χρησιμοποιούνταν 

περισσότερο τα διαστηματικά σημάδια, δλδ τα έμφωνα και το ίσον, πετυχαίνοντας τον στόχο της 

αναλυτικότερης καταγραφής του μέλους, όμως παράλληλα περιθωριοποιήθηκαν τα μεγάλα 

σημάδια. Αυτή η περίοδος μπορεί να θεωρηθεί και ως ξεχωριστή παίρνοντας την ονομασία 

Μεταβατική εξηγητική σημειογραφία (1670-1814). 

 

 

                                                           
10

 Αλεξάνδρου, Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής, 336. 
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Πίνακας 4. Τα έμφωνα σημάδια της μεσοβυζαντινής παρασημαντικής με διαστηματική αξία
11 

Τα έμφωνα σημάδια αποτελούσαν το δομικό επίπεδο ενός μέλους, δλδ την ποσοτική διάσταση 

μετρημένη σε φωνές αφού καταγράφουν τα διαστήματα των κομματιών. Τα σημάδια αυτά, 

μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους με διάφορους τρόπους, σχηματίζοντας απλά και σύνθετα 

διαστήματα. 

                                                           
11

 Πηγή Εικόνας: Αλεξάνδρου, Παλαιογραφίας Βυζαντινής Μουσικής, 329. 
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Πίνακας 5. Λίστα με διάφορους συνδυασμούς των έμφωνων σημαδιών.
12 

Μέσω των μεγάλων υποστάσεων της χειρονομίας, τα στοιχεία που αφορούσαν τη μουσική 

διαμόρφωση ενός κομματιού, μεταβιβάζονταν σε γραπτό επίπεδο και μέσω της χειρονομίας σε 

προφορικό επίπεδο. Η χειρονομία ήταν ένα από τα στοιχεία της Ψαλτικής Τέχνης, διότι 

υποδείκνυε την έναρξη, την κατάληξη, το ρυθμό και τον τρόπο εκτελέσης ενός κομματιού. 

Η διδακτική διαδικασία του Παλαιού Συστήματος ήταν αρκετά δύσκολη και περίπλοκη, καθώς η 

οποία περιελάμβανε τρία βήματα εκμάθησης: μετροφωνία, παραλλαγή και μέλος. Το τρίπτυχο 

αυτό, αποτελούσε διδακτικό μοντέλο του Παλαιού Συστήματος σύμφωνα με τον Χρύσανθο εκ 

Μαδύτων. 

Η έννοια της μετροφωνίας συνάδει με εκέινη της διαστηματικότητας, δλδ την ακρίβεια της 

ποσοτικής διάστασης των διαστημάτων στη μουσική γραφή. Ετυμολογικά, η λέξη μετροφωνία 

προέρχεται από το ρήμα μετρώ και το ουσιαστικό φωνή, το οποίο προσδιορίζει το διάστημα μιας 

δευτέρας, η οποία αποτελεί και μονάδα μέτρησης της. Για την εκτέλεση του μέλους, η 

μετροφωνία εφαρμοζόταν μέσω των φωνητικών σημαδιών ανάβασης και κατάβασης χωρίς να 

                                                           
12

 Αλεξάνδρου, Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής, 333. 
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λαμβάνονται υπόψιν τα άφωνα σημάδια. Με λίγα λόγια η μετροφωνία ήταν η ρυθμική απόδοση 

των έμφωνων σημαδιών της παλαιάς στενογραφικής παρασημαντικής με έναν βασικό ρυθμό. 

Μετά την μετροφωνία ακολουθούσε η παραλλαγή. Η παραλλαγή ήταν ένα είδος σολφέζ που 

αποτελούσε την εφαρμογή τους πολυσύλλαβων φθόγγων με βάση τα φωνητικά σημάδια 

ανάβασης και κατάβασης, τα οποία έψελναν συνεχώς, έτσι ώστε να αποδοθούν όλες οι βαθμίδες 

στον αντίστοιχο ήχο.Τέλος, ακολουθούσε το μέλος το οποίο ήταν η απόδοση του λεκτικού 

περιεχομένου μέσω της προφορικής παράδοσης. Αφορούσε το ηχητικό αποτέλεσμα ενός 

κομματιού. Για την καλύτερη απόδοση του τρίπτυχου της διδακτικής της Ψαλτικής Τέχνης στην 

Παλαιά Μέθοδο μπορεί να αποδοθεί καλύτερα με την παρακάτω σχηματική παράσταση: 

Πίνακας 6. Μετροφωνία-Παραλλαγή-Μέλος και άλλες έννοιες κλειδί στη Θεωρία της Ψαλτικής κατά την Παλαιά 

Μέθοδο.
13 

                                                           
13

 Πηγή Πίνακα: Αλεξάνδρου, Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής, 476. 
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5. Το «Νέο Σύστημα» της Βυζαντινής Γραφής (1814/15- σήμερα)
14

 

Από τη δεύτερη δεκαετία του 19ου αιώνα μέχρι και το 1930 συμβαίνουν καθοριστικά γεγονότα 

για την εξέλιξη της βυζαντινής μουσικής. Στις αρχές του 19ου αι., πραγματοποιείται η 

Μεταρρύθμιση των Τριών Διδασκάλων (Χρύσανθος εκ Μαδύτων, Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ, 

Γρηγόριος Πρωτοψάλτης), οι οποίοι έλαβαν δράση ως καθηγητές στην Γ΄ Πατριαρχική 

Μουσική Σχολή (1815-1821) όπου πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπουλη.  

Οι Τρεις μαΐστορες της βυζαντινής μουσικής διδασκαλίας εισήγαγαν τη «Νέα Μέθοδο» ή 

αλλιώς το «Νέο Σύστημα» και ανακαίνισαν ριζικά το θεωρητικό και γραφικό σύστημα της 

βυζαντινής παρασημαντικής: 

1) η απλοποίηση και συστηματοποίηση της παρασημαντικής που γίνεται αναλυτική 

σε όλα τα γένη και τα είδη της βυζαντινής μελουργίας.  

2) Καταργήθηκαν πέντε σημαδόφωνα (οξεία, πελαστόν, κούφισμα, δύο απόστροφοι, 

κρατημοϋπόρροον), όλες οι μεγάλες υποστάσεις χειρονομίας εκτός από έξι (τη βαρεία, 

το ψηφιστόν, το ομαλόν, το έτερον, το αντικένωμα και ο σταυρός)  

3) Αποκλείστηκαν οι πολυπληθείς συνδυασμοί των σημαδόφωνων που σε κάποια 

φάση της σημειογραφίας είχαν φτάσει τα σαράντα.  

4) Καθορίστηκε η αξία και η σημασία των μουσικών συμβόλων. 

5) Απλοποιήθηκαν οι μαρτυρίες και τα εκτεταμένα παλαιά απηχήματα των ήχων. 

6) Ο παλιοί πολυσύλλαβοι φθόγγοι (ανανες, νεανες…) που χρησιμοποιούνταν στη 

μβ σημειογραφία, αντικαταστάθηκαν από τους μονοσύλλαβους (Πα, Βου, Γα, Δι, Κε, 

Ζω, Νη), οι οποίοι είναι εμπνευσμένοι από τα πρώτα γράμματα του ελληνικού 

αλφαβήτου.  

7) Μετέφεραν τα έμφωνα και τα πιο συνηθώς χρησιμοποιημένα σημάδια στο 

πεντάγραμμο, ανεξαρτήτως γένους, ήχου, φθόγγου και θέσης.  

8) Για πρώτη φορά στα χρονικά της ιστορίας της βυζαντινής μουσικής, έγιναν 

μαθηματικές μετρήσεις μικροδιαστημάτων σε κάθε ήχο με ηχομόρια. 

                                                           
14

Η παρούσα ενότητα στηρίζεται στην παρακάτω βιβλιογραφία: 

Μαρία Αλεξάνδρου, Εισηγήσεις και Μεταγραφές της Βυζαντινής Μουσικής – Σύντομη Εισαγωγή στον προβληματισμό 

τους (Θεσσαλονίκη: University Press Studio, 2010), 71, 577. 
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9) Η χρήση των φθορών στο Νέο Σύστημα προϋποθέτουν τη μετάβαση από τον ένα 

ήχο στον άλλο. 

10) Καταγράφηκε νέος ρυθμικός τρόπος με την ανάπτυξη της θεωρίας περί ρυθμικής, 

δλδ η σημειογραφική μονάδα δεν είναι πια η θέσις, αλλά ο χαρακτήρας ποιότητας ο 

οποίος προσδιορίζεται με ειδικά σημάδια τα οποία προσδιορίζουν την διαίρεση του 

δοσμένου χρόνου. 

11) Το τρίπτυχο παραλλαγή – παραλλαγή – μέλος αντικαθίσταται με το δίπτυχο 

παραλλαγή – μέλος. Η παραλλαγή πλέον δεν είναι χρήσιμη, καθώς το μέλος 

καταγράφεται αναλυτικά και η παραλλαγή βασίζεται στους μονοσύλλαβους φθόγγους. 

Με τις πιο πάνω αναφορές του νέου αναλυτικού συστήματος γραφής, η παλαιά γραφή έχει 

εκτοπιστεί εντελώς. Το σημαντικότερο επίτευγμα εκέινης της περιόδου είναι ότι το 75 % του 

ρεπερτορίου της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου καταγράφτηκε στη «Νέα Μέθοδο» 

της σημειογραφίας.  Μέσα σε διάστημα 25 χρόνων αδιάκοπης, σκληρής δουλειάς και ζήλου για 

τη Β.Μ., ο Χρύσανθος εκ Μαδύτων μετέγραψε 34 πολύφυλλους κώδικες στη Νέα Μέθοδο, οι 

οποίοι προέρχονται από το μεγαλύτερο ρεπερτόριο της βυζαντινής και μεταβυζαντινής 

μελοποιίας.  Οι κώδικες αυτοί φυλάσσονται σήμερα στο Τμήμα Χειρογράφων της Εθνικής 

Βιβλιοθήκης στην Αθήνα. 

Ο Χρύσανθος, ο ένας από τους Τρεις Διδασκάλους γράφει την Εισαγωγή εις το Θεωρητικόν και 

Πρακτικόν της Εκκλησιαστικής Μουσικής (Παρίσι, 1821) και το σύγγραμμα Θεωρητικόν Μέγα 

της Μουσικής (Τεργέστη, 1832). Και τα δύο θρεωρητικά αποτελούν βάση των μεταγενέστερων 

θεωρητικών, τα οποία περιλαμβάνουν τους κανόνες στο νέο σύστημα της Οκτωηχίας. 
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Εικόνα 1.Το εξώφυλλο της μνημειώδους έκδοσης του Εγχειριδίου, όπου γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στον Πυθαγόρα το 

Σάμιο, ο οποίος δήλωσε ότι η ουσία των πάντων είναι από μουσική.
15 

                                                           
15

 Πηγή εικόνας: http://www.arxeion-politismou.gr/2020/09/Xrysanthos-theoritikon-mega-mousikis-1832.html 

(30.01.22) 

http://www.arxeion-politismou.gr/2020/09/Xrysanthos-theoritikon-mega-mousikis-1832.html
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6. Το λειτουργικό βιβλίο της Οκτωήχου
16

 

Η Οκτώηχος αποτελούσε το λειτουργικό βιβλίο της βυζαντινής υμνογραφίας, όπου οι ψαλμωδίες 

ήταν ομαδοποιημένες σε λειτουργίες με αριθμητική ακολουθία, με σκοπό να διευκολύνθει και η 

απόδοσή της, σύμφωνα με το εκκλησιαστικό ημερολόγιο. Η Οκτώηχος φέρει διάφορες συλλογές 

στο λειτουργικό υμνολόγιο με βάση το περιεχόμενο και τη συλλογή. Το περιέχομενο της 

Οκτώηχου δε διαφέρει με εκείνη του Τροπολογίου. Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι οι 

ενότητες των τροπαρίων πάνω στο ίδιο θέμα, δηλαδή το αναστάσιμο.   

Αρχικά η Οκτώηχος ήταν μέρος του Στιχηραρίου όπου ήταν ένα από τα πρώτα βιβλία 

ψαλμωδιών που περιείχαν μουσική σημειογραφία.  Οι πρώιμες συλλογές τροπικών ψαλμωδιών 

περιείχαν σειρές από άσματα για τη Λειτουργία της Ιερουσαλήμ και μια λίστα από προκείμενα 

αλληλουάρια στο παλαιστινιακό παράρτημα στο Τυπικόν της Μεγάλης Εκκλησίας της Αγίας 

Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Οκταπλοί κύκλοι ψαλμωδιών που τελούνται κάθε Κυριακή 

στην εκκλησία της Ιερουσαλήμ, αποτέλεσαν πυρήνα της Μέγα Οκτώηχου ή αλλιώς 

Παρακλητικής, που αποδίδεται στον Άγ. Ιωάννη Δαμασκηνό. 

Η πρώτη συστηματοποίηση της οκτωηχίας συνδέεται με το όνομα του Αγίου Ιωάννη του 

Δαμασκηνού, ο οποίος αποκαλείται και ως «η πρώτη πηγή της ελληνικής μουσικής». Ο Άγιος 

ανανέωσε το περιεχόμενο του Τροπολογίου συμπληρώνοντάς το με αναστάσιμες ακολουθίες για 

την λειτουργική ημέρα της Κυριακής και τοποθέτησε κατά σειρά τις ακολουθίες των 

ακολουθιών σύμφωνα με τους οκτώ ήχους. Αυτή η συλλογή έχει τη γνωστή ονομασία Ἡ 

Ὀκτώηχος (βίβλος). Ἡ Ὀκτώηχος περιλαμβάνει οκτώ αναστάσιμες ακολουθίες για τον Εσπερινό 

Σάββατο βράδυ και τον Όρθρο Κυριακή πρωί. Η υμνογραφία της δαμασκήνειας Οκτωήχου 

χωρίζεται σε εσπερινή και ορθρινή. Στην εσπερινή τα στιχηρά χωρίζονται σε εσπέρια και σε 

απόστιχα (του στίχου), ενώ στον Όρθρο υπάρχουν τα Στιχηρά των Αίνων. 

                                                           
16

 Η παρούσα ενότητα στηρίζεται στην εξής βιβλιογραφία:  

Αλεξάνδρου, Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής, 401. 

Αλεξάνδρου, Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσική, 70. 

Αλυγιζάκης, Οκταηχία, 13, 60, 292. 

Jeffery, Peter. "Oktōēchos." Grove Music Online. 2001;    

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-

9781561592630-e-0000050097 (06/12/2021). 

https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000050097
https://www.oxfordmusiconline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/omo-9781561592630-e-0000050097
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Η συλλογή του Αγ. Ιωάννη του Δαμασκηνού αντιπροσωπεύει μια ευρεία μεταρρύθμιση στο 

χώρο της ελληνικής λειτουργικής υμνογραφίας. Με τη μεθοδικότητά του και τις γνώσεις του 

οργάνωσε το μουσικο-λειτουργικό σύστημα της οκτωηχίας. Η Οκτώηχος αντικατέστησε το 

Τροπολόγιο, του οποίου το περιεχόμενο διείσδυσε σε άλλους κώδικες. 

Τον 9ο αιώνα, ο Άγιος Ιωσήφ ο Υμνογράφος (812/818-886) πρόσθεσε στην Οκτώηχο του Άγ. 

Ιωάννη του Δαμασκηνού ακολουθίες για κάθε μέρα της εβδομάδας, μετονομάζοντάς την σε Νέα 

Οκτώηχο. Η παλαιά και η νέα Οκτώηχος αποτέλεσαν μαζί τη Μεγάλη Οκτώηχο ή αλλιώς 

Παρακλητική. Από τον 8ο αιώνα εώς και σήμερα οι συγκεκριμένες ακολουθίες ανακυκλώνονται 

κάθε εβδομάδα. Κάθε χρόνο, ο κύκλος ανανεώνεται με τον πρώτο ήχο την πρώτη Κυριακή μετά 

το Πάσχα (Κυριακή του Θωμά). Τα ψαλτικά κείμενα είναι ομαδοποιημένα σε αριθμητική σειρά 

με τέτοιο τρόπο για να διευκολυνθεί η απόδοση σύμφωνα με την ημερολογιακή Οκτώηχο.  Η 

μουσική εκδοχή της Οκτώηχου μπορεί να εντοπιστεί μέσω των παλαιών Στιχηραρίων και 

Ειρμολογίων, τα οποία διασώζωνται από τον 10ο αιώνα.  
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6.1. Iστορική αναδρομή της συστηματοποίησης των οκτώ ήχων
17

 

Οκτώηχος επίσης, είναι και το μουσικό σύστημα των οκτώ εκκλησιαστικών τρόπων που 

χρησιμοποιείται στη σύνθεση ψαλμωδιών στη Βυζαντινή, Συριακή, Κοπτική, Αρμένικη, 

Λατινική και Σλάβικη εκκλησία. Οι οκτώ ήχοι χωρίζονται σε κύριους και πλάγιους και φέρουν 

διπλή ονομασία, πρώτον με βάση τον τόπο καταγωγής τους από την Ελλάδα και την Ανατολία 

της Αρχαιότητας και δεύτερον με βάση την τάξη τους στο σύστημα της Οκτωήχου. 

Η βυζαντινή οκτωηχία αποτελεί το «δομικό άξονα της ελληνικής λειτουργικής υμνογραφίας» 

και «το επίκεντρο της θεωρίας και της μουσικής γραφής του βυζαντινού και μεταβυζαντινού 

μέλους». Από θρησκευτικής άποψης, η βυζαντινή οκτωηχία συνδέεται με το λειτουργικό χρόνο 

και τη διδασκαλία περί της Ογδόης Ημέρας, η όποια είναι σύμβολο της Ανάστασης και της 

Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού. 

Παρ’όλο που ειπώθηκαν αρκετές θεωρίες για την προέλευση του συστήματος των οκτώ τρόπων, 

τα πρώτα γνήσια στοιχεία για την Οκτώηχο χρονολογούνται από τον 9ο-10ο αιώνα μ.Χ. Εκείνη 

την περίοδο, οι τρόποι εμφανίστηκαν σε όλα τα ανατολικά και δυτικά ρεπερτόρια. και τα 

στοιχεία δείχνουν σταθερά μια προέλευση στο περιβάλλον του ελληνόφωνου παλαιστινιακού 

μοναχισμού και στη στενά συνδεδεμένη λειτουργική παράδοση της Ιερουσαλήμ. 

Υπάρχουν θεωρίες οι οποίες αναφέρουν ότι η Οκτώηχος ήταν συριακής ή σημιτικής 

προέλευσης, τελικά δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν. Κάποιες κοπτικές πηγές αναφέρουν ότι η 

Οκτωηχία προέρχεται από το τροπικό σύστημα της αρχαιοελληνικής μουσικής. Μέσα από την 

ελληνική λειτουργική μουσική, η οκταηχία χρονολογείται από τον 3ο ή 4ο και 7ο αιώνα 

διαμέσου των αλχημιστικών συγγραμμάτων, γεροντικών αποσπασμάτων και διάφορων παπύρων 

που περιέχουν τις πρώτες ενδείξεις των ήχων. 

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται η ονομασία των ήχων με βάση τον τόπο καταγωγής τους 

στην Ελλάδα και την Ανατολία της Αρχαιότητας και με βάση την κατάταξή τους στο σύστημα 

των οκτώ ήχων τα βυζαντινά χρόνια: 

                                                           
17

 Η παρακάτω ενότητα στηρίζεται στην εξής βιβλιογραφία: 

Μαρία Αλεξάνδρου, Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσική, Θεσσαλονίκη (University Studio Press, 2016), 70. 

Αλυγιζάκη, Η Οκταηχία στην ελληνική λειτουργική υμνογραφία, 15, 173. 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΗΧΩΝ Ονομασία με βάση την καταγωγή Ονομασία με βάση την τάξη 

ΚΥΡΙΟΙ ΗΧΟΙ Δώριος Πρώτος 

 Λύδιος Δεύτερος 

 Φρύγιος Τρίτος 

 Μιξολύδιος ή Μιλήτιος Τέταρτος 

ΠΛΑΓΙΟΙ ΗΧΟΙ Υποδώριος Πλάγιος του πρώτου 

 Υπολύδιος Πλάγιος του δευτέρου 

 Υποφρύγιος Πλάγιος του τρίτου ή Βαρύς 

 Υπομιλήτιος Πλάγιος του τετάρτου 

Πίνακας 7. Κατηγορίες και ονομασίες των οκτώ ήχων.
18

 

Ένα επόμενο σημαντικό στάδιο στην εξέλιξη της οκτωηχίας είναι το μουσικοθεωρητικό έργο 

του Αγίου Ιωάννου του Κουκουζέλη, το όποιο αναφέρεται αναλυτικά στις παρακάτω σελίδες της 

εργασίας. 

 

 Ο Σύνθετος Τροχός του Αγίου Ιωάννη του Κουκουζέλη
19

 

Το σύστημα του Αγίου Ιωάννη του Κουκουζέλη χωρίζεται σε δύο μορφές: 

1) Ο Σύνθετος Τροχός 

2) Ο Απλούς Τροχός 

Ο τροχός αποτελεί αποτελεί από τον 14
ο
 αιώνα και μετά το σημαντικότερο διάγραμμα στο 

σύστημα της Οκτωηχίας. Στην παρακάτω εικόνα, απεικονίζεται ο Σύνθετος Τροχός του Αγ. 

Ιωάννη, όπου στο κέντρο των τροχών αναγράφονται τα  αρχικά του διδασκάλου, καθώς και έξω 

από τους μεσαίους ομόκεντρους κύκλους σε σχήμα σταυρού.  

                                                           
18

 Πηγή πίνακα: Αλεξάνδρου, Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής, 401. 
19

 Η παρούσα ενότητα στηρίζεται στην εξής βιβλιογραφία: 

Αλεξάνδρου, Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής, 442-451. 
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Εικόνα 2. Ο Σύνθετος Τροχός του Αγίου Ιωάννη του Κουκουζέλη: Οι τέσσερις περιφερειακοί τροχοί για την Οκτώηχο 

σε ένα χειρόγραφο του 18ου αιώνα (χφο της ιδιωτικής συλλογής του Δημητρίου Κοντογιώργη)
20

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

https://el.wikipedia.org/wiki/Παπαδική_Οκτώηχος (28.01.22). 

https://el.wikipedia.org/wiki/Παπαδική_Οκτώηχος
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H ανάγνωση του διαγράμματος ξεκινάει από τους τέσσερις μικρούς κύκλους, οι οποίοι 

αναφέρονται κάθε φορά σε ένα ζεύγος ήχων· α΄και πλ. α΄, β΄και πλ. β΄, γ΄και βαρύς, δ΄και πλ. δ΄. 

Η ανάγνωση καταλήγει στους ομόκεντρους κύκλους οι οποίοι περιλαμβάνουν όλη την οκταηχία. 

Η ανάγνωση των ομόκεντρων κύκλων ξεκινάει με τον α΄ήχο και τον πλάγιό του στον μικρότερο 

κύκλο του τροχού και γίνεται βάδισμα προς τα  έξω. Η κατεύθυνση της ανάγνωσης των κύκλων 

του τροχού είναι ίδια με την κίνηση των δείκτων του ρολογιού. Στην ανιούσα κίνηση 

διαβάζονται τα μαύρα ολίγα, με τις κόκκινες μαρτυρίες των κυρίων ήχων από κάτω, ενώ στην 

κατιούσα κίνηση διαβάζονται οι μαύρες αποστρόφοι με τις κόκκινες μαρτυρίες των πλαγίων 

ήχων 

Φτάνοντας στον εξωτερικό κύκλο, θα πρέπει να γίνει η επιστροφή προς τα μέσα με αντίθετη 

κατεύθυνση ανάγνωσης, δλδ με αντίστροφη κίνηση του ρολογιού με την ίδια ακριβώς τακτική 

όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω. 

 

Διασώζονται αρκετά αντίγραφα του Σύνθετου Τροχού από τον 14
ο
 αιώνα μέχρις τις αρχές του 

19
ου

 αιώνα. Ανάμεσα σε αυτά τα χφα, ξεχωρίζει εκείνο από την Ανθολογία της Βασιλικής 

Βιβλιοθήκης της Κοπεγχάγης, ΝkS 4466 (4ο), από το δεύτερο μισό του 17
ου

 αιώνα, λόγω της 

εξαιρετικής καλλιτεχνικής ποιότητας. Στο χφο, οι κύκλοι των οκτώ ήχων αγκαλιάζονται από 

αγγέλους σε ένα χορό, όπου συμβολίζουν την ένωση της γης με τα ουράνια.  
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 Ο Απλούς Τροχός του Αγίου Ιωάννη Κουκουζέλη
21

 

Το σχήμα του Απλού Τροχού συναντάται στις μεταβυζαντινές παπαδικές, στις Ανθολογίες 

Παπαδικής και σε Αναστασιματάρια με την ονομασία Κανόνιον τῶν ὀκτὼ ἤχων. 

Ο Απλούς Τροχός χωρίζεται σε δύο μορφές:  

1) Διατονική μορφή, η οποία είναι και η πιο γνωστή και στην 

2) Χρωματική μορφή, η οποία εμφανίζεται σπάνια στην όψιμη μεταβυζαντινή περίοδο. 

Στο Μέγα Θεωρητικό του Χρυσάνθου, ύπαρχει απόσπασμα με τον τρόπο ανάγνωσης του 

διατονικού τροχού (1832, §§66-77). Ο διατονικός τροχός της οκτωηχίας δουλεύει με τα μικρά 

απηχήματα των ήχων ακολουθώντας την εξής κατεύθυνση κίνησης.  

 

 

Εικόνα 3. Η σωστή σειρά ανάγνωσης του Απλού Διατονικού Τροχού
22

 

                                                           
21

 Αλεξάνδρου, Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικης, 452, 461. 
21

 Αλεξάνδρου, Εισαγωγή στη Βυζαντινή Μουσική, 17. 
22

 Πηγή εικόνας: ό.π, 449. 
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Σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα, ο διατονικός τροχός μπορεί να ανγνωστεί με τρεις 

διαφορετικές εκδοχές:  

Α)  Στο πρώτο πεντάγραμμο σε μεσοβυζαντινή σημειογραφία, με την ανοδική κίνηση στις 

βάσεις των κυρίων ήχων και την καθοδική κίνηση στις βάσεις των πλαγίων ήχων,  

Β) Στο δεύτερο πεντάγραμμο με μικρά απηχήματα γραμμένα σε μεσοβυζαντινή 

σημειογραφίαν, και 

Γ)  Στο τρίτο πεντάγραμμο με πολυσύλλαβους φθόγγους στην αναλυτική μεταγραφή της 

Νέας Μεθόδου. 

   

 

Εικόνα 4. Οι τρεις διαφορετικοί τρόποι ανάγνωσης του Διατονικού Απλού Τροχού.23 

 

 

 

                                                           
23

 Πηγή Εικόνας: Αλεξάνδρου, Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής, 450. 
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Στην μεταγενέστερη χρωματική εκδοχή, η Εικόνα 5 αποδεικνύει τον τρόπο ανάγνωσης του 

Τροχού: 

 

Εικόνα 5. Η σωστή σειρά ανάγνωσης του Χρωματικού Απλού Τροχού
24

 

 

 

 

                                                           
24

 Πηγή Εικόνας: Αλεξάνδρου, Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής, 451. 
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Ένα άλλο σημαντικό και διαδεδομένο διάγραμμα είναι το Δένδρο της Παραλλαγής. Πρόκειται 

για ένα διάγραμμα το οποίο συνδυάζει τα στοιχεία του Σύνθετου και του Απλού Τροχού. 

Επίσης, στο χφο των Ιβήρων 951, φ.5β, αυτόγραφο του Γερμανού Νέων Πατρών (β΄μισό 17
ου

 αι) 

τιτλοφορείται η εξής επιγραφή: «η σωφωτάτη παραλλαγή του μακαρίτου ιωάννου του 

κουκουζέλη». 

 

Εικόνα 6. Το Δέντρο της Παραλλαγής του Αγίου Ιωάννη του Κουκουζέλη από το χφο των Ιβήρων 951, φ. 5β, 

αυτόγραφο Γερμανού Νέων Πατρών, χρονολογημένο το β   μισό 17ουαι.
25

 

 

                                                           
25

 Αλεξάνδρου, Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής, 452. 
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Όπως προαναφέρθηκε προηγουμένως, η Μεταρρύθμιση των Τριών Διδασκάλων (1814-1815), 

έφερε σπουδαίες αλλαγές στη συστηματοποίηση της οκτωηχίας, θέλοντας να διασφαλίσουν τα 

παλαιά ακούσματά της, αλλά και να διατηρήσουν το παλαιό σύστημα. 

Καθορίστηκαν εκ νέου οι βάσεις των ήχων , χωρίς φυσικά να διατηρείται η διαφορά πέμπτης 

των βάσεων μεταξύ των κυρίων και των πλαγίων ήχων. Πολλά από τα παλαιά απηχήματα έχουν 

περιθωριοποιηθεί και τις πλείστες φορές χρησιμοποιείται στην αρχή του μέλους ένα «νε» ως 

βάση του ήχου. Επιπλέον, οι κλίμακες διακριθήκαν ανάλογα με τα τρία γένη μελουργίας 

(παπαδικό, στιχηραρικό, ειρμολογικό) και προσδιοριστήκαν σε τρία γένη κλιμάκων (διατονικό, 

χρωματικό και εναρμόνιο). Επιπρόσθετα, σημαντικό επίτευγμα των Τριών Διδασκάλων ήταν και 

η αναφορά των δεσπόζοντων φθόγγων και των καταλήξεων σε θεωρητικό επιπέδο στο Μέγα 

Θεωρητικόν του Χρυσάνθου (1832). 
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6.2. Ήχοι και φθόγγοι26 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η οκτωηχία αποτελείται από τους τέσσερις κυρίους ήχους και 

παράλληλα τέσσερις φωνές κάτω τους τέσσερις αντίστοιχους πλαγίους τους. Μια άλλη σχέση 

μεταξύ των ήχων είναι εκείνη της μεσότητας, δηλαδή ένας μέσος ήχος τοποθετείται δύο φωνές 

κάτω από την υψηλή βάση ενός κυρίου ήχου και θα είναι ένας πλάγιος ήχος. Αντιστρόφως, 

ανεβαίνοντας δύο φωνές πάνω από τη βάση του πλαγίου ήχου εντοπίζεται ο κύριος ήχος που 

έχει και την ονομασία δίφωνος. Γι’ αυτό ο βαρύς έχει δίφωνο τον α΄ήχο, ο πλ. δ΄τον β΄, ο 

πλ.α΄τον γ΄και ο πλ. β΄τον δ΄ήχο. 

Στο Παλαιό Σύστημα, η έννοια του βυζαντινού ήχου ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με το ήχημα ή 

απήχημα ή ενήχημα, με την παραλλαγή και με τη μαρτυρία. 

 

 Απήχημα: 

Το απήχημα φέρει την ονομασία προήχημα ή και ενήχημα. Είναι μια μικρή μουσική φάση που 

ψέλνεται πριν την έναρξη ενός μέλους και στον ίδιο μ' αυτόν ήχο για να δείξει την ποιότητά του. 

Στο Παλαιό Σύστημα τα απηχήματα εξασφάλιζαν μια κεντρική θέση στη βυζαντινή θεωρία της 

ψαλτικής, καθώς σ’ αυτές βασιζόταν η παραλλαγή. Παλαιότερα, τα απηχήματα ήταν 

πολυσύλλαβα, επειδή οι φθόγγοι ήταν πολυσύλλαβοι και η μελωδική τους γραμμή ήταν αρκετά 

εκτενής. Με τη βοήθεια των πολυσύλλαβων φθόγγων γινόταν η παραλλαγή όπου και 

δημιουργούσε τα απηχήματα. Ο φθόγγος για την παραλλαγή αποτελούσε κύριο συστατικό, αφού 

όταν ένας ήχος είχε ανοδική μελωδική πορεία, τότε ο φθόγγος ήταν η βάση ενός κυρίου ήχου, 

ενώ εάν είχε καθοδική μελωδική πορεία τότε αποτελούσε βάση ενός πλαγίου ήχου. 

Στους υπόλοιπους ήχους το απήχημα είναι μια μονή συλλαβή, δηλαδή ψάλλεται με μια συλλαβή 

(νε) και αποτελεί το λεγόμενο ίσο των ψαλτών. Υπάρχουν περιπτώσεις που πριν από κάποιο 

                                                           
26

Η παρούσα ενότητα στηρίζεται: 

Αλεξάνδρου, Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής, 412-417, 420, 423, 437, 439. 

Γεώργιος Ν. Κωνσταντίνου, Θεωρία και Πράξη της Εκκλησιαστικής Μουσικής – Θεωρητικό Μέρος Ι, Άγιον Όρος 

(Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, 2020) 3. 
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μέλος υπάρχει ένας στίχος. Τότε αυτός παίρνει τη θέση του απηχήματος διότι την εισαγωγή την 

έχει ο ίδιος ο στίχος. 

Τα κύρια απήχηματα των οκτώ ήχων ξεκινούν με ένα ίσον και τελειώνουν στον ίδιο φθόγγο με 

τον οποίο ξεκίνησαν. Στα συνηθισμένα απηχήματα καταγράφονται μόνο οι δομικοί φθόγγοι της 

μβ σημειογραφίας. 

 

 Μαρτυρία: 

Οι μαρτυρίες της Β Μ χρησιμεύουν ως αφετηρία ενός κομματιού, δείχνοντας τη βάση του 

φθόγγου που ξεκινά η μελωδία αλλά και ως οδηγός, ελέγχοντας αν η πορεία της μελωδίας 

εξελίσσεται σωστά. Γι’ αυτό και οι μαρτυρίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στις μαρτυρίες των 

φθόγγων και των ήχων.  

Οι μαρτυρίες των ήχων φέρουν και την ονομασία αρκτικές μαρτυρίες και οι μαρτυρίες των 

φθόγγων  ενδιάμεσες, ή αλλιώς μεσομαρτυρίες. Οι αρκτικές μαρτυρίες τοποθετούνται στην αρχή 

ενός κομματιού, ενώ οι ενδιάμεσες μαρτυρίες βρίσκονται μέσα σε ένα μελωδικό κομμάτι. Οι 

μαρτυρίες αυτές αποτελούσαν βραχυγραφίες των αντίστοιχων απηχημάτων στη μβ 

σημειογραφία. Με τη μαρτυρία ενός ήχου, μπορεί κάποιος να αντιληφθεί την τονικότητά του και 

την πορεία των διαστημάτων.  

Οι μαρτυρίες των φθόγγων αποτελούνται από το αρχικό γράμμα της ονομασίας κάθε φθόγγου 

και από τη στενογραφική παράσταση του ήχου. Στα μουσικά χφα της βυζαντινής μουσικής, οι 

ενδιάμεσες μαρτυρίες είναι τοποθετημένες σε σημεία που υπάρχει μουσικοποιητική στίξη στο 

κείμενο, δλδ άνω ή μεσαία τελεία. Οι ενδιάμεσες μαρτυρίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

κατανόηση του μουσικοποιητικού κειμένου, διότι μπορούν να επιβεβαιώσουν το τέλος μιας 

μουσικοποιητικής φράσης ή και να προμηνύσουν την αρχή μιας νέας. Σε σπάνιες περιπτώσεις 

υπάρχουν διπλές μαρτυρίες, όπου η πρώτη επιβεβαιώνει το τέλος της μουσικοποιητικής φράσης 

και η δεύτερη προετοιμάζει την αρχή της επόμενης σε περίπτωση μεταβολής της μελωδίας. 

Στο παλαιό βυζαντινό στιχηραρικό ρεπερτόριο, χρησιμοποιούνταν οι χαμηλές και οι υψηλές 

βάσεις από τους κυρίους ήχους οι οποίες χρησιμοποιούνταν και από τους πλαγίους τους. Για να 
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αποφευχθεί αυτή η σύγχυση με τα παρακλάδια ενός ήχου, χρησιμοποιούνται διαφορετικές 

μαρτυρίες και σε κάποιες περιπτώσεις λεκτικές ενδείξεις.   

Παρακάτω παρουσιάζεται ένας πίνακας με τη λίστα των οκτώ ήχων και των αντίστοιχων 

απηχημάτων και μαρτυρίων τους κατά το Παλαιό Σύστημα τα οποία χαρακτηρίζονται ως κλειδιά 

και οπλισμοί στη Βυζαντινή Μουσική. Γι’ αυτό και απαιτείται η εκμάθηση τους σε γραπτό και 

σε προφορικό επίπεδο, όπως γίνεται αντίστοιχα με τα κλειδιά και τους οπλισμούς στην 

ευρωπαϊκή μουσική. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 8. Οι κύριες μαρτυρίες και τα αντίστοιχα απηχήματα της βυζαντινής οκτωηχίας στο Παλαιό Σύστημα.
27

 

                                                           
27

Αλεξάνδρου, Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής, 418. 
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Οι μουσικοί της εκκλησιαστικής μουσικής συνέστησαν τους τέσσερις ήχους από τους τέσσερις 

τόνους ενός πεντάχορδου, του οποίου ο πρώτος τόνος ήταν μείζονας, ο δεύτερος ελάσσονας, ο 

τρίτος ελάχιστος και ο τέταρτος πάλι μείζονας.  Μέσα από αυτούς τους τέσσερις κυρίους ήχους 

επινόησαν και τους πλαγίους τους.  

Υπό την έννοια του μουσικού τρόπου, ο ήχος είναι ένα σύστημα που αποτελείται από οκτώ 

φθόγγους και παράλληλα επτά διαστήματα. Ο κάθε ήχος έχει ξεχωριστά μελωδικά ακούσματα 

και γενικότερα τα δικά του μουσικά χαρακτηριστικά που τον κάνουν να ξεχωρίζει.  Τα κύρια 

συστατικά ενός ήχου είναι (α) η βάση, (β) τα διαστήματα, (γ) οι δεσπόζοντες φθόγγοι, (δ) οι 

μελωδικές έλξεις και (ε) οι καταλήξεις. Επίσης, η μαρτυρία και το απήχημα ενός ήχου μπορούν 

να τον κάνουν εξ’ αρχής αντιληπτό στον αναγνώστη. 

(α) Βάση: 

Βάση είναι ο θεμελιώδης φθόγγος ενός ήχου. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι ήχοι της 

βυζαντινής μουσικής χωρίζονται σε κύριους και σε πλάγιους.  Η βάση του κυρίου ήχου απέχει 

από τη βάση του πλαγίου του τέσσερις φωνές ή αλλιώς ένα πεντάχορδο. Οι κύριοι ήχοι 

δημιουργούνται με πορεία προς τα πάνω από τον φθόγγο Κε, ο οποίος αποτελεί τη ρίζα του 

συστήματος,ως βάση του πρώτου κυρίου ήχου, ενώ οι πλάγιοι ήχοι σχηματίζονται με πορεία 

προς τα κάτω.  

Στην πράξη είναι ανέφικτο να εκτελεστεί ο τέταρτος ήχος γύρω από τον Πα΄και ο τρίτος ήχος 

γύρω από τον Νη΄. Γι’ αυτό και οι ήχοι του Παλαιού Συστήματος μπορούν να χαρακτηριστούν 

ως «κρυστάλλινη δομή». 

 

Για αυτό και δόθηκαν δύο λύσεις: 

 ή δημιουργήθηκαν κύριοι ήχοι στις βάσεις των πλαγίων, και ονομάστηκαν χαμηλοί ή 

έσω, και απ' αυτούς δημιουργήθηκαν (τέσσερις φωνές κάτω) οι πλάγιοι τους, 

 ή μεταφέρθηκαν στην αντιφωνία τους (επτά φωνές κάτω από τη βάση τους) οι ήχοι που 

είχαν τη βάση τους έξω από τους φθόγγους του μέσου διαπασών. 
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Στην εκκλησιαστική μουσική οι φθόγγοι Νη και Δι είναι οι δύο βάσεις παραγωγής των ήχων με 

πορεία πεντάχορδων. Ανεβαίνοντας δημιουργούνται οι κύριοι ήχοι και κατεβαίνοντας 

αντίστοιχα οι πλάγιοι ήχοι. 

Σύμφωνα με την παρακάτω εικόνα, σχηματίστηκαν οι δύο παρακάτω πίνακες σχηματισμού των 

κυρίων και των πλαγίων ήχων. 

. 

Εικόνα 7. Η κλίμακα με τις θεωρητικές βάσεις των οκτώ ήχων κατά το Παλαιό Σύστημα
28 

 

Θεωρητική βάση κυρίων ήχων: 

                                                           
28

 Αλεξάνδρου, Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής, 452. 

ήχος α΄ + 1 φωνή (από Δι = Κε) 

Ήχος β΄ + 2 φωνές (από Δι = Ζω') 

Ήχος γ΄ +3 φωνές (από Δι = Νη') 

Ήχος δ΄ +4 φωνές (από Δι = Πα') 
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Θεωρητική βάση πλαγίων ήχων 

 

Για να διαφοροποιηθούν τα παρακλάδια των ήχων, χρησιμοποιούνται διαφορετικές μαρτυρίες, 

όπως στον ήχο α΄ με την υψηλή βάση θεωρείται ως ο ἦχος πρῶτος ἔξω (ή 

τετράφωνος), ενώ εάν έχει χαμηλή βάση αναφέρεται ως πρῶτος ἔσω. 

 

(β) Διαστήματα: 

Διάστημα είναι τό ύψος μεταξύ δύο φθόγγων. Η διάκριση των ήχων εξαρτάται από το είδος των 

διαστημάτων. Σέ κάθε ήχο τα διαστήματα είναι σταθερά και ξεκινώντας σταθερά από τή βάση 

του, δημιουργείται το  τετράχορδο ή πεντάχορδο. Οι μετρήσεις των μικροδιαστημάτων 

παρουσιάζονται από τη Μεταρρύθμιση των Τριών Διδασκάλων και μετά. 

 

(γ) Δεσπόζοντες φθόγγοι: 

Οι δεσπόζοντες φθόγγοι είναι εκείνοι που χρησιμοποιούνται τις περισσότερες φορές σ' ένα 

μέλος, δηλαδή δεσπόζουν σε αυτό, σε αντίθεση με τους άλλους φθόγγους που ακούγονται 

λιγότερες φορές και ονομάζονται υπερβάσιμοι.  Η διαφορά μεταξύ των δεσπόζοντων και των 

υπερβάσιμων φθόγγων είναι ότι οι οι δεσπόζοντες φθόγγοι είναι συνήθως σταθεροί και 

αμετακίνητοι ως προς τη φυσική τους οξύτητα. Οι υπερβάσιμοι φθόγγοι τις περισσότερες φορές 

Ήχος πλ. α΄ -4 φωνές από Κε (Α 'ήχος) = Πα 

Ήχος πλ. β΄ -4 φωνές από Ζω΄(Β' ήχος) = Βου 

Ήχος βαρύς -4 φωνές από Νη' (Γ' ήχος) = Γα 

Ήχος πλ. δ΄ -4 φωνές από Πα'(Δ' ήχος) = Δι 
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δεν είναι πάντοτε σταθεροί, αλλά συχνά έλκονται από τους κοντινότερους τους δεσπόζοντες. 

Αυτή η διεργασία ονομάζεται έλξη. 

 

(δ) Μελωδικές έλξεις: 

Είναι οι μετακινήσεις των υπερβαίνοντων φθόγγων προς την ύφεση ή τη δίεση στους 

πλησιέστερους δεσπόζοντες φθόγγους οι οποίοι είναι σταθεροί. Συνήθως οι δεσπόζοντες 

φθόγγοι έλκουν τους οξύτερους ή τους βαρύτερους φθόγγους. Με τις μελωδικές έλξεις 

προβάλλεται η τονικότητα του ήχου και ο χαρακτήρας των μελωδιών.
29

 

 

(ε) Καταλήξεις:  

Η μελωδική γραμμή ενός ήχου μπορεί να σταματήσει για λίγο σε κάποιον από τους δεσπόζοντες 

φθόγγους ή να οδηγηθεί στην κατάληξη και να τελειώσει το μελωδικό κομμάτι. Οι καταλήξεις 

χρησιμεύουν όχι μόνο για να επαναφέρουν το μέλος στους δεσπόζοντες φθόγγους, αλλά κυρίως 

για να το χωρίζουν σε κανονικές περιόδους, ανάλογες προς το περιεχόμενο του ύμνου.  Οι 

περιόδοι των ύμνων χωρίζονται με κόμμα ή άνω τελεία ή με τελεία. 

Στην εκκλησιαστική μουσική υπάρχουν τεσσάρων ειδών καταλήξεις:  

i. οι ατελείς καταλήξεις γίνονται σε κάποιον από τους δεσπόζοντες φθόγγους εκεί που 

υπάρχει άνω κόμμα ή άνω τελεία,  

ii. οι εντελείς καταλήξεις γίνονται στη βάση του ήχου εκεί που υπάρχει άνω τελεία ή τελεία, 

iii. οι τελικές καταλήξεις γίνονται στο τέλος του μέλους, και  

iv. οι οριστικές καταλήξεις που γίνονται όταν τελειώνει μια σειρά τροπαρίων και ακολουθεί 

η εκφώνηση του ιερέα. 

                                                           
29

Σίμωνος Ι. Καρά, Μέθοδος της Ελληνικής Μουσικής - Θεωρητικόν Τόμος Α΄ (Αθήνα: Σύλλογος προς διάδοσιν της 

Εθνικής Μουσικής, 1982), 224, 225. 
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7. Ήχος πλάγιος του α΄
30

 

Τέσσερις φωνές κάτω από τη βάση του πρώτου ήχου, δλδ από τον φθόγγο Κε, βρίσκεται ο 

αντίστοιχος πλάγιος ήχος του πρώτου.  Ο ήχος πλάγιος του πρώτου ανήκει στο διατονικό γένος 

και χρησιμοποιεί διατονικές φθορές ακολουθώντας την ίδια κλίμακα με τον α΄ ήχο.  Το απήχημα 

του ήχου είναι το Ανέανες. 

 

 

 

Εικόνα 8. Απήχημα του ήχου πλ. α΄
31

 

Στα ειρµολογικά µέλη έχει δεσπόζοντες φθόγγους τον Κε και τον Νη, ενώ στα στιχηραρικά και 

παπαδικά τους φθόγγους Πα, Δι και  τον Κε. 

Εικόνα 9. Αρκτική μαρτυρία στα ειρμολογικά μέλη
32

 

Εικόνα 10. Αρκτική μαρτυρία στα στιχηραρικά και παπαδικά μέλη
33

 

 

                                                           
30

 Η παρούσα ενότητα στηρίζεται στην παρακάτω βιβλιογραφία: 

Δημήτριος Απ. Μαυρόπουλος, Νέα Μέθοδος Πρακτικής και Θεωρητικής Διδασκαλίας της Εκκλησιαστικής 

Βυζαντινής Μουσικής (Αθήνα: Γλαυξ, 1966) 30. 

Κωνσταντίνου, Θεωρία και Πράξη της Εκκλησιαστικής Μουσικής – Θεωρητικό Μέρος Ι, 161. 
31

 Πηγή εικόνας: ό. π., 161. 

32
Πηγή εικόνας: https://www.aeavellas.gr/new/wp-content/uploads/2020/11/βυζαντινή1.pdf (07.02.2022). 

33
 Πηγή εικόνας: ό.π., (07.02.2022). 

https://www.aeavellas.gr/new/wp-content/uploads/2020/11/βυζαντινή1.pdf
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Η βάση του πλαγίου α΄στα ειρμολογικά μέλη είναι ο Κε, ενώ στα στιχηραρικά και παπαδικά 

είναι ο Πα.  Οι δεσπόζοντες φθόγγοι στα στιχηραρικά και παπαδικά μέλη είναι ο Πα, Δι, Κε και 

στα ειρμολογικά είναι ο Κε και ο Νη. 

Στα στιχηραρικά μέλη οι καταλήξεις είναι ατελείς στον Δι και στον Κε, εντελείς στον Πα, και 

τελικές στους Δι και Πα. Στα ειρμολογικά οι καταλήξεις είναι ατελείς στον Νη, εντελείς στον Κε 

και τελικές στον Πα και στον Κε. Στα παπαδικά οι καταλήξεις γίνονται ατελείς στους Δι, Κε, 

εντελείς στους Δι, Πα, και τελικές στον Πα. Οι οριστικές καταλήξεις γίνονται πάντοτε στον Πα, 

όπου είναι και η βάση του πλαγίου α΄.  Στην εναρμόνιο κλίμακα έχει δεσπόζοντες φθόγγους τους 

Ζω και Δι. Ατελείς καταλήξεις είναι οι φθόγγοι Κε, Δι και στις Εντελείς και τελικές καταλήξεις 

οι φθόγγοι Πα και Δι. 

Εκτός από τις διατονικές φθορές, ο πλ. α΄χρησιμοποιεί κατ’ εξαίρεση την εναρμόνιο φθορά στον   

φθόγγο Ζω.  

Ο πλάγιος α΄ ακολουθεί το οκτάχορδο σύστημα, όμως στα ειρμολογικά μέλη με την τοποθέτηση 

της διατονικής φθοράς του Πα στον φθόγγο Κε, γίνεται μετάβαση ένα πεντάχορδο κάτω. 

Δηλαδή αντί να διαβάζεται Κε-Ζω-Νη΄-Πα΄, μετατρέπεται σε  Πα-Βου-Γα-Δι-Κε.  

Σε κάποιες περιπτώσεις στα στιχηραρικά μέλη ο Κε επικρατεί σαν βάση του ήχου αντί του 

φθόγγου Πα και ο ήχος εκετελείται στο οξύ τετράχορδο. Σε αυτή την περίπτωση, ο Ζω είναι 

φυσικός και ο Γα έλκεται προς τον Δι. Όταν όμως ο Πα επανέλθει ως βάση του ήχου, τότε ο Γα 

γίνεται φυσικός φθόγγος και ο Ζω αλλοιώνεται με ύφεση. 

Το ήθος του πλαγίου του πρώτου στα στιχηραρικά και παπαδικά μέλη είναι θρηνώδες, λυπητερό 

και παθητικό, ενώ στα ειρμολογικά μέλη είναι σύντομο στο ρυθμό αλλά χαρμόσυνο και 

πανηγυρικό. 
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7.1. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου της Παπαδικής ή απλός
34

 

Συγκεκριμένα για αυτόν τον ήχο, έχουν μελοποιηθεί Πολυέλεοι, Πασαπνοάρια, Δοξολογίες, 

Προκείμενα Αποστόλων, Χερουβικά, Κοινωνικά, Αλληλουάρια του Ευαγγελίου και άλλα, γι’ 

αυτό και ονομάστηκε Πλάγιος του Πρώτου της Παπαδικής.  

Οι δεσπόζοντες του φθόγγοι είναι οι  Πα, Γα, Κε, Δι, Πα΄ και κάνει ατελείς καταλήξεις στους 

φθόγγους Γα, Δι, Κε και στον άνω Πα και εντελείς και τελικές καταλήξεις στον Πα.  Όταν 

προηγείται ο στίχος αντί το απήχημα, ξεκινάει από τον Πα, κατευθύνεται στον Κε και καταλήγει 

πίσω στον Πα. 

Συνήθως, σε αυτό τον ήχο ο Δι και Ζω αλλοιώνονται με ύφεση, γι’ αυτό από τον φθόγγο Γα και 

πάνω έχει το άκουσμα του μαλακού χρωματικού ήχου.  Τις πλείστες φορές η μελωδία κάνω 

στάση στον άνω Ζω με ύφεση.  Οι μελωδικές έλξεις γίνονται στον Βου προς τον Γα με δίεση και 

στον Κε προς τον Ζω με ύφεση.   

 

Εικόνα 11. Η κλίμακα του ήχου πλ. α΄της Παπαδικής.
35

 

                                                           
34

 Κωνσταντίνου, Θεωρία και Πράξη της Εκκλησιαστικής Μουσικής – Θεωρητικό Μέρος Ι, 161-166 

Μαρία Αλεξάνδρου, Σημειώσεις Μαθήματος Ιστορία και Μορφολογία Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Μουσικής ΙV. 

Βοηθήματα για τις Μεταγραφές Τευχίδιο Β΄, 27. 
35

 ό. π., 27. 
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7.2. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου τρίφωνος (ή τριφωνών)
36

 

Κάποια στιχηραρικά μέλη του πλαγίου του Πρώτου ήχου, έχουν κατάληξη στον φθόγγο Δι. Ο 

κλάδος αυτός του ήχου ονομάζεται Πλάγιος του Πρώτου Τριφωνών. Οι δεσπόζοντες φθόγγοι 

αυτού του ήχου είναι οι Πα, Δι, Ζω΄και Πα΄. Παρατηρούνται μελωδικές έλξεις στον φθόγγο Γα 

με δίεση προς τον Δι. Ατελείς και εντελείς καταλήξεις γίνονται στους Πα, Δι, Κε και τελικές 

καταλήξεις στον Δι, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, όμως για παύση της μελωδίας γίνονται 

στον Πα. Συγκεκριμένα, σε αυτόν τον ήχο, ο άνω Ζω είναι διαρκώς σε ύφεση. Στα τρίφωνα μέλη 

το ισοκράτημα είναι ο Δι ή ο Κε. 

Εικόνα 12. Η κλίμακα του ήχου πλ. α΄τριφωνών.
37

 

                                                           
36

 Η παρούσα ενότητα στηρίζεται στην παρακάτω βιβλιογραφία: 

Κωνσταντίνου, Θεωρία και Πράξη της Εκκλησιαστικής Μουσικής – Θεωρητικό Μέρος Ι, 166-167. 

Αλεξάνδρου, Σημειώσεις Μαθήματος Ιστορία και Μορφολογία Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Μουσικής ΙV. 

Βοήθηματα για τις Μεταγραφές Τευχίδιο Β΄, 27. 
37

 ό. π., 27. 
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7.3. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου τετραφωνών
38

 

Τα σύντομα και αργοσύντομα μέλη του πλαγίου του πρώτου ήχου όπου η μελωδία τους 

καταλήγει στον φθόγγο Κε ανήκουν στον Πλάγιο του Πρώτου τετραφωνών.   

Το απήχημα του είναι το Ανένανες και είναι ίδιο με αυτό του Πλαγίου του Πρώτου, με ανοδική 

κατάληξη στον Κε.   

Εικόνα 13. Απήχημα ήχου πλ. α΄τετραφωνών
39

 

Η βάση του ήχου είναι ο φθόγγος Κε και έχει δεσπόζοντες φθόγγους τον Πα, Γα, Κε, Πα΄ή τον 

Πα, Δι, Ζω, Πα΄. Παρουσιάζει μελωδικές έλξεις σε ανιούσα κίνηση με δίεση στον φθόγγο Γα 

προς τον Δι και με ύφεση στον Ζω΄ προς τον Νη΄. Αντιστρόφως, σε κατιούσα κίνηση ο Ζω΄ 

έλκει με ύφεση τον Κε.  Κάνει ατελείς καταλήξεις στον Κε, Δι, Πα, εντελείς στον Κε και Πα και 

τελικές στον Κε, καθώς στο τέλος της μελωδίας στον Πα.  Στα τετράφωνα μέλη το ισοκράτημα 

είναι ο Δι ή ο Κε. Παρατηρείται ότι συχνά ο ήχος αυτός συνεργάζεται με τον τρίφωνο του 

πλαγίου πρώτου ήχου, γι’ αυτό και ο φθόγγος Ζω΄ βρίσκεται σε μόνιμη ύφεση.   

 

                                                           
38

 Η παρούσα ενότητα στηρίζεται στην παρακάτω βιβλιογραφία: 

Αλεξάνδρου, Σημειώσεις Μαθήματος Ιστορία και Μορφολογία Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Μουσικής ΙV. 

Βοηθήματα για τις Μεταγραφές Τευχίδιο Β΄, 28. 

Κωνσταντίνου, Θεωρία και Πράξη της Εκκλησιαστικής Μουσικής – Θεωρητικό Μέρος Ι, 170. 
39

 Πηγή εικόνας: ό. π., 170. 
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7.4.  Ήχος Πλάγιος του Πρώτου πεντάφωνος (ή πενταφωνών)
40

 

Σε ορισμένα παπαδικά μέλη, η ψαλμωδία αρχίζει από τον άνω Ζω με ύφεση, όπου στον 

συγκεκριμένο φθόγγο γίνονται καταλήξεις ή και τελειώνει η μελωδία.  Ο κλάδος αυτός 

ονομάζεται Πλάγιος του Πρώτου πεντάφωνος.   

Η μαρτυρία του είναι ίδια με αυτή του διατονικού Πλαγίου του Πρώτου με την πεντάφωνη 

ανάβαση προς τον φθόγγο Ζω΄ αλλοιωμένος με ύφεση. 

Η κλίμακα αυτού του ήχου είναι μικτή, δηλαδή στο πρώτο τετράχορδο η χροά είναι μαλακή, 

συγκεκριμένα από τον Πα μέχρι τον Κε τα διαστήματα είναι του μαλακού διατόνου, ενώ το 

δεύτερο τετράχορδο η χροά είναι σκληρή με τον άνω Ζω και άνω Βου με μόνιμη ύφεση.   

Εικόνα 14. Η κλίμακα του ήχου πλ. α΄πεντάφωνος
41

 

Οι δεσπόζοντες του Πλάγιου Πρώτου του πεντάφωνου ήχου είναι οι Πα, Δι, και Ζω.  Ατελείς 

καταλήξεις γίνονται στον Ζω΄και Δι, εντελείς στον Ζω΄και Πα και τελικές στον φθόγγο Πα, ο 

οποίος είναι η βάση και το ισοκράτημα σε αυτό το παρακλάδι του Πλαγίου του πρώτου ήχου. 

 

                                                           
40

 Κωνσταντίνου, Θεωρία και Πράξη της Εκκλησιαστικής Μουσικής – Θεωρητικό Μέρος Ι, 172 – 173. 

Αλεξάνδρου, Σημειώσεις Μαθήματος Ιστορία και Μορφολογία Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Μουσικής ΙV, 31. 
41

 Πηγή εικόνας: Κωνσταντίνου, Θεωρία και Πράξη της Εκκλησιαστικής Μουσικής – Θεωρητικό Μέρος Ι, 173. 
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7.5. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου Ειρμολογικός με βάση τον Κε
42

 

Στην ίδια βάση του φθόγγου Κε στον Έξω Πρώτο ήχο, θεμελιώνεται και ο κλάδος του, ο 

Τετράφωνος ή αλλιώς ο Ειρμολογικός Πλάγιος του Πρώτου Ήχος. Ονομάζεται Ειρμολογικός, 

διότι ψέλνονται τα περισσότερα ειρμολογικά μέλη σε αυτόν τον ήχο. Επίσης ψάλλονται μέλη 

του Στιχηραρίου και της Παπαδικής. Το απήχημα του ήχου είναι ίδιο με τον πλάγιο του πρώτου, 

όμως με τετράφωνη ανάβαση. 

Εικόνα 15. Απήχημα του ήχου α΄ειρμολογικός από τον Κε
43

 

Η μαρτυρία του ήχου είναι ίδια με αυτήν του Διατονικού Πλαγίου Ήχου του Πρώτου καθώς 

υπάρχει μια ανάβαση τεσσάρων φωνών προς τον φθόγγο Κε.  Η χροά του ήχου είναι μαλακή. 

Εικόνα 16. Μαρτυρία του ήχου πλ. α΄ειρμολογικός από τον Κε
44 

Στον ήχο αυτό γίνεται συχνά στάση στη διφωνία του στον Ζω΄ με δίεση, τον Πα΄με ύφεση και το 

Γα΄ είναι φυσικό.  Όταν όμως το μέλος τριφωνεί στον Πα΄ τότε αυτός είναι φυσικός.  Όταν η 

μελωδία φτάνει μέχρι τον Γα΄, αλλοιώνεται με ύφεση. Οι δεσπόζοντες του φθόγγοι είναι οι 

φθόγγοι Κε, Νη΄, Βου΄και μερικές φορές ο Γα΄. Γίνονται ατελείς καταλήξεις στον Νη΄και 

σπανίως στον Πα΄και εντελείς και τελικές στον Κε. Το ισοκράτημά και η βάση αυτού του ήχου 

είναι ο φθόγγος Κε. 

 

                                                           
42 Αλεξάνδρου, Σημειώσεις Μαθήματος Ιστορία και Μορφολογία Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Μουσικής ΙV. 

Βοηθήματα για τις Μεταγραφές Τευχίδιο Β΄, 29. 

Κωνσταντίνου, Θεωρία και Πράξη της Εκκλησιαστικής Μουσικής – Θεωρητικό Μέρος Ι, 174-175. 
43

 ό, π., 175. 
44

 Πηγή εικόνας: Κωνσταντίνου, Θεωρία και Πράξη της Εκκλησιαστικής Μουσικής – Θεωρητικό Μέρος Ι, 174. 
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7.6. Ήχος Πλάγιος του Πρώτου δίφωνος φθορικός «Νάος»
45

 

Η κλίμακα του δίφωνου πλαγίου του πρώτου είναι μικτή διότι από τον Πα μέχρι και τον Δι 

παρουσιάζεται ελάσσονα διφωνία, μαλακό χρωματικό τετράχορδο από τον Γα εώς και τον Ζω΄ 

και τριφωνία σκληρής διατονικής με τον άνω Βου σε ύφεση. Οι δεσπόζοντες φθόγγοι είναι ο Πα, 

Γα, Κε, Νη΄, και όταν ο ήχος τριφωνεί είναι ο Πα, Γα, Ζω΄ και Πα. Ο δίφωνος ήχος του Πλαγίου 

του Πρώτου κάνει ατελείς καταλήξεις στους φθόγγους Γα, Ζω΄, Πα΄, εντελείς στους Γα και Πα 

και τελικές στον Πα, καθώς είναι και το ισοκράτημα του ήχου. Παρουσιάζονται μελωδικές 

έλξεις στον Βου προς τον Πα και στον Κε προς τον Ζω΄ με δίεση.   

Ως προς τη μαρτυρία, όταν το μέλος αρχίζει από τον φθόγγο Κε ή Πα η δίφωνη ανάβαση 

αναγράφεται εντός της παρένθεσης. Αντιθέτως, αν δεν υπάρχει η διφωνία τότε η μαρτυρία 

αναγράφεται κανονικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 Αλεξάνδρου, Σημειώσεις Μαθήματος Ιστορία και Μορφολογία Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Μουσικής -  ΙV. 

Βοηθήματα για τις Μεταγραφές Τευχίδιο Β΄, 30. 
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Μέρος Β΄ 

8. Μεταγραφές και αναλύσεις στιχηρών 

8.1 Προλεγόμενα:
46

 

Το δεύτερο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει τα στιχηρά Ἑσπερινὴν προσκύνησιν προσφέρομέν 

σοι και Τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας ἡμῶν ως παραδείγματα μεταγραφής και συγκριτικής μελέτης 

μεταξύ της Παλαιάς και της Νέας Μέθοδου. Παρακάτω υπάρχει αντιπαραβολή πηγών για τα δύο 

στιχηρά.   

 Στην Παλαιά Μέθοδο: σε μεσοβυζαντινή πλήρως εξελιγμένη γραφή, από τον Κώδικα 

Nks 4960, από την Βασιλική Βιβλιοθήκη της Κοπεγχάγης, έτ. 1300-1399, φ. 534r-538v. 

 Στη Νέα Μέθοδο, από το Αναστασιματάριον της ψαλτικής παραδόσεως του ΙΕ΄ αιώνος, 

από τη Μουσική Βιβλιοθήκη (επιμ. Αντώνιος Ε. Αλυγιζάκης, 1999, τ. Α΄, σ. 212-216). 

Οι δρόμοι των δύο πηγών είναι οργανικοί και η εξήγηση είναι αργή. 

Η μβ γραφή συνοδεύεται από πενταγραμμικό μεταγραμματισμό και μικροσυντακτική ανάλυση, 

ενώ η νβ σημειογραφία από σχηματική μεταγραφή στο πεντάγραμμο και από αναγωγική 

ανάλυση, η οποία διερευνά την τεχνική και την τέχνη της εξήγησης. 

Η αντιπαραβολή των πηγών είναι προδρομική, δλδ οι πηγές είναι τοποθετημένες σε 

χρονολογική σειρά, από την παλαιότερη οδεύοντας προς τη νεότερη. Στις μεταγραφές, οι 

συλλαβές χωρίζονται μεταξύ τους με κάθετες γραμμές, ειδικά στις περιπτώσεις που υπάρχουν 

αναγραμματισμοί και ψευδοσυλλαβές. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συλλαβή μετριέται από την 

πρώτη εμφάνισή της έως ότου εμφανιστεί η επόμενη. 

Στην Παλαιά Μέθοδο, χρησιμοποιείται πενταγραμμικός μεταγραμματισμός, δλδ μεταφέρονται 

τα σημάδια από τη μβ σημειογραφία στο πεντάγραμμο, το οποίο υπολογίζει μόνο τα ύψη της 

μελωδίας, χωρίς την ένδειξη του ρυθμού και άλλων στοιχείων της προφορικής παράδοσης. 

                                                           
46

H παρούσα ενότητα στηρίζεται στην εξής βιβλιογραφία: 

Αλεξάνδρου, Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής, 337-342. 
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Για το μεταγραμματισμό των σημαδιών χρησιμοποιούνται μαυρισμένες νότες, χωρίς 

μπαστούνια. Για τις μεγάλες αργίες (διπλή, δύο αποστρόφοι και κράτημα) χρησιμοποιούνται 

άσπρες νότες. Σύμφωνα με την Προθεωρία της Παπαδικής, το κλάσμα αποτελεί μισή αργία, γι’ 

αυτό και μεταγραμματίζεται στο πεντάγραμμο με μαύρη νότα και με μια μικρή γραμμή από 

πάνω. Η απόστροφος η οποία τοποθετείται πριν από το ελαφρόν θεωρείται ως μια μικρή 

περασματική νότα.  

Εικόνες17.1., 17.2., 17.3. Δυνατότητες μεταγραμματισμού των εκφωνητικών σημαδιών της μβ γραφής.
47

 

Στον πενταγραμμικό μεταγραμματισμό δεν υπάρχει αναλυτική εξακρίβωση των διαστημάτων με 

υφεσοδιέσεις, ούτε οπλισμός στην αρχή του κομματιού, αφού οι πρώτες μετρήσεις έγιναν την 

περίοδο της Μεταρρύθμισης. Γι’ αυτό στις περιπτώσεις των σταθερών ή των μεταβατικών 

αλλοιώσεων χρησιμοποιούνται τα σύμβολα της δίεσης και της ύφεσης.  

                                                           
47

 Αλεξάνδρου, Παλαιογραφία Βυζαντινής Μουσικής, 341-342. 
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Στη Νέα Μέθοδο εφαρμόζεται η σχηματική μεταγραφή, δηλαδή από τις εξηγήσεις των Τριών 

Διδασκάλων μεταφέρεται το στενογραφικό σύστημα της μβ γραφής και η προφορική παράδοση 

στην αναλυτική σημειογραφία της Νέας Μεθόδου. Η μεταγραφή αυτή είναι σχηματική, διότι 

στο πεντάγραμμο αποπίδονται τα ύψη και ο ρυθμός της μελωδίας. Στην αρχή του οπλισμού 

αποδίδεται ο οπλισμός της κλίμακας στα στιχηραρικά μέλη με ύφεση στο Βου και Ζω 2 μορίων. 

Ανάλογα με την πορεία του μέλους, ο Ζω΄μπορεί να παρουσιαστεί με ύφεση 6 μορίων. 

Για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας αυτής, χρησιμοποιείται αναγωγική ή 

μετασχηματιστική ανάλυση, η οποία δηλώνει τον αριθμό χρόνων πρώτων ανά συλλαβή, τους 

δομικούς φθόγγους της εξήγησης και το περίγραμμα του μέλους ανά συλλαβή. Οι δομικοί 

φθόγγοι οι οποίοι αποτελούν τις βάσεις του μέλους, αποτυπώνονται με άσπρα ρομβάκια, ενώ οι 

υψηλότεροι και χαμηλότεροι φθόγγοι με μαύρα ρομβάκια. Οι λοξές γραμμές αποδίδουν τις 

βαθμηδόν κινήσεις και τα διακεκομμένα legato την παρατεταμένη παρουσία του φθόγγου στην 

ίδια συλλαβή. 

Κάτω από το πεντάγραμμο αναφέρει την έκταση της μελωδικής κίνησης (ambitus) ανά συλλαβή. 

Ακολούθως, στoν Β΄Τόμο της εργασίας υπάρχουν 21 πενταγραμμικοί μεταγραμματισμοί 

στιχηρών με βάση τον ήχο του πλαγίου α΄, επίσης από τον Κώδικα Nks 4960, από τη Βασιλική 

Βιβλιοθήκη της Κοπεγχάγης (1300-1399) σε μβ πλήρως εξελιγμένη σημειογραφία. 

Σε κάποια σημεία των ασκήσεων μεταγραφής παρατηρούνται τετράγωνες αγκύλες, οι οποίες 

συμβολίζουν κάποιο σημάδι το οποίο απουσιάζει από το πρωτότυπο χφο (π.χ. Ἁγίῳ Πνεύματι, 

θεολογοῦντες φῶμεν, τ. Β΄, σ.93). 
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8.1.1.2 Συμπερασματικά 

Σχόλια της ανάλυσης του 

στιχηρού σε ήχο πλ. α΄ 

Ἑσπερινὴν προσκύνησιν 

προσφέρομέν σοι 
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Σελίδα Κώλον Φράση - συλλαβή Παρατηρήσεις 

σ.8 κ.1 Ἑσπερινὴν Οι φθόγγοι της μβ γραφής διατηρούνται ως βασικοί φθόγγοι στη νβ γραφή. 

σ.9 κ.1 προσκύνησιν Στη νβ γραφή, από τη συλλαβή «προ» γίνεται τρίφωνο πήδημα προς τη συλλαβή 

«σκύ» θέλοντας να δώσει έμφαση στην τονούμενη συλλαβή, κάτι που δε γίνεται 

στη μβ γραφή. 

Υπάρχουν κόκκινα σημάδια πάνω από τα εκφωνητικά σημάδια της μβ γραφής → 

λειτουργούν ως εναλλακτική εκφώνηση του μέλους 

σ.10 κ.1 προσφέρομέν Το πήδημα διφωνίας στη μβ γραφή, καλύπτεται με βαθμηδόν κίνηση στη νβ 

γραφή. 

σ.11 κ.2 σοι τῷ Η συλλαβή «σοι» στη μβ γραφή διαρκεί 1 χρόνο, ενώ στη νβ επεκτείνεται στους 14 

χρόνους. 

Στη νβ γραφή υπάρχει η μεσομαρτυρία του βου, κάτι που δεν υπάρχει στη μβ 

γραφή. 

σ.12 

 

 

κ.2 ἀνεσπέρῳ  Η συλλαβή «νε» στη μβ γραφή κάνει πήδημα 3ης προς τα κάτω και στη νβ γραφή 

καλύπτεται με μελωδική βηματική κίνηση φτάνοντας στους 16 χρόνους → 

δημιουργείται μια μικρή αλυσίδα και ψευδοσυλλαβή. 



56 
 

 

σ.13 

 

Η συλλαβή «σπε» η οποία είναι και τονιζόμενη διαρκεί 16 χρόνους στη νβ γραφή, 

όμως παράλληλα η μελωδία κινείται γύρω από τη νότα Φα που είναι η κύρια στη 

μβ γραφή. 

σ.14 κ.2 φωτί Στο τέλος του κώλου υπάρχει μεσομαρτυρία του Πα και στα δύο συστήματα 

γραφής. 

σ. 16 κ.3 τῷ ἐπὶ τέλει τῶν αἰώνων Στη συλλαβή «ω» γίνεται πήδημα 3
ης

 στη μβ γραφή, ενώ στη νβ γραφή καλύπτει το 

πήδημα με μελωδική κίνηση φτάνοντας στους 20 χρόνους. 

σ.17 κ.4 ὡς ἐν ἐσόπτρῳ Η νβ γραφή δεν ακολουθεί τη μελωδική κίνηση της μβ γραφής(σολ-λα), αλλά 

κάνει πήδημα 3ης προς τα πάνω (σολ-ντο΄). 

σ.18 κ.4 διὰ σαρκός Υπάρχει μεσομαρτυρία του Δι στη νβ γραφή, κάτι που δεν υπάρχει στη μβ γραφή. 

σ.19 κ.5 λάμψαντι Στη συλλαβή «ντι» η νβ γραφή δεν ακολουθεί τη βηματική μελωδική κίνηση της 

μβ γραφής (ντο–ρε), αλλά κάνει πήδημα 4
ης

 προς τα πάνω. 

σ.20 κ.5 τῷ κόσμῳ Η συλλαβή «κο» στη μβ γραφή με δύο αποστρόφους διαρκεί 2 χρόνους με το 

φθόγγο ρε, ενώ στη νβ επεκτείνεται στους 16 χρόνους διατηρώντας το φθόγγο ρε 

ως βασικό. 

Στη νβ γραφή υπάρχει η μεσομαρτυρία του Πα, κάτι που δεν υπάρχει στη μβ 
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γραφή.  

σ.22 κ.6 ᾍδου Στη νβ γραφή υπάρχει η μεσομαρτυρία του Δι, ενώ στη μβ γραφή δεν υπάρχει. 

σ.23 κ.6 κατελθόντι Στη νβ γραφή η συλλαβή «θο» επεκτείνεται στους 47 χρόνους δημιουργώντας ένα 

μελωδικό κύμα ανάβασης και κατάβασης, αλλά και επανάληψη της λέξης, 

διατηρώντας παράλληλα τους βασικούς φθόγγους της μβ γραφής. 

Στη νβ γραφή υπάρχει μεσομαρτυρία του Πα, ενώ στη μβ δεν υπάρχει. 

Στη μβ γραφή δεν εμφανίζεται η φθορά η οποία υπάρχει στη νβ γραφή, η οποία 

αποτυπώνεται στην εξήγηση → προφανώς η αλλαγή γινόταν με βάση την 

προσφορική παράδοση. 

σ.25 κ.7 σκότος Στη μβ γραφή υπάρχει πήδημα 2
ας 

προς τα κάτω (σι♭ -σολ), ενώ στη νβ γραφή 

καλύπτεται με βηματική χρωματική κίνηση.  

σ.26 

 

 

σ.27 

κ.7 λύσαντι Στη συλλαβή «τι» παρατηρείται ότι στη νβ γραφή υπάρχει η φθόρα της δίεσης 

κάτω από τη νότα μι, κάτι που δεν υπάρχει στη μβ γραφή. 

Η παλαιά διπλή αντιστοιχεί στη διπλή της νέας γραφής. 

Η ίδια συλλαβή επεκτείνεται στους 39 χρόνους διατηρώντας τους βασικούς 

φθόγγους της μβ γραφής. 

Η νβ γραφή περιέχει τις μεσομαρτυρίες του φθόγγου Κε και του Γα, ενώ στη μβ 
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γραφή δεν υπάρχει. 

σ.28 κ.8 φῶς Στη νβ γραφή υπερτερούν οι φθόγγοι λα και ντο΄ως οι δομικοί φθόγγοι της 

μελωδίας, στη μβ γραφή οι φθόγγοι λα και σι♭.  

σ.29 κ.8 Ἀναστάσεως Η διπλή απόστροφος μετατρέπεται σε κλάσμα, το οποίο διαρκεί και αυτό δύο 

χρόνους. 

Στη νβ υπάρχει μεσομαρτυρία του Πα, ενώ στη μβ δεν υπάρχει. 

σ.30 κ.9 ἔθνεσι Στη μβ γραφή, στη συλλαβή «θνε» επικρατεί το χαμηλό ντο, ενώ στη μβ το χαμηλό 

σι. 

σ.31 

 

 

 

 

 

σ.32 

κ.9 δείξαντι Στη μβ γραφή η νότα φα επαναλαμβάνεται και στις τρεις συλλαβές λειτουργώντας 

σαν ισοκράτης. 

Στη νβ γραφή η μελωδία ξεδιπλώνεται αναλυτικότερα με βαθμηδόν κινήσεις 

φτάνοντας μέχρι τους 38 χρόνους σε μια συλλαβή. 

Η διπλή στη μβ γραφή μετατρέπεται σε τριπλή στη νβ γραφή. 

Στη νβ υπάρχει η μεσομαρτυρία του Κε και του Γα, ενώ στη μβ δεν υπάρχει. 

Στη νβ γραφή υπάρχει η φθορά η οποία παρατηρείται στην εξήγηση → προφανώς 

η αλλαγή γινόταν με την προφορική παράδοση. 
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σ.34-35 κ.10 Κύριε δόξα σοι. Στις τελευταίες συλλαβές της νβ γραφής οι χρόνοι κάθε συλλαβής αυξάνονται 

μέχρι και τους 17, δίνοντας έτσι την αίσθηση του τέλους του κομματιού. 
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8.1.2.2 Συμπερασματικά 

σχόλια της ανάλυσης του 

στιχηρού σε ήχο πλ. α΄ 

Τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας 

ἡμῶν 
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Σελίδα Κώλον Φράση - Συλλαβή Παρατηρήσεις 

σ.41 κ.1 σωτηρίας Το κράτημα της μβ γραφής μετατρέπεται σε κλάσμα στη νβ γραφή. 

Στη νβ γραφή υπάρχει μεσομαρτυρία του Κε ενώ στη μβ δεν υπάρχει. 

Στη συλλαβή «ας» η νβ γραφή ακολουθεί διαφορετική μελωδική ροή και δεν 

περιέχει τη νότα σολ της μβ γραφής ως κύριο φθόγγο. 

σ.41-42 κ.2 Χριστὸν Πάνω από τα εκφωνητικά σημάδια της μβ γραφής υπάρχουν κόκκινα σημάδια 

ως εναλλακτικός τρόπος ψαλμωδικής εκτέλεσης. 

σ.43 

 

 

κ.2 δοξολογήσωμεν Στη συλλαβή «γη», η  νβ γραφή εμπλουτίζει τους βασικούς φθόγγους της μβ 

γραφής με βαθμηδόν κινηση φτάνοντας στους 16 χρόνους. 

Και στα δύο συστήματα υπάρχει η μεσομαρτυρία του Πα. 

σ.44 κ.3 αὐτοῦ γὰρ Στη νβ γραφή υπάρχει η μελωδική έλξη (δίεση), η οποία αποτυπώνεται στην 

εξήγηση, ενώ στη μβ γραφή δεν υπάρχει.→ πιθανόν η αλλαγή γινόταν με βάση 

την προφορική παράδοση. 

σ.46 κ.3 ἀναστάντος Στο τέλος του κώλου υπάρχει η μεσομαρτυρία του Πα και στα δύο συστήματα. 

Στη μβ καταγράφεται και η ανάβαση 3
ης 

προετοιμάζοντας τον αναγνώστη ότι 

ακολουθεί πήδημα 3
ης

. 
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Στη συλλαβή «σταν» το κλάσμα παραμένει το ίδιο και στα δύο συστήματα. 

σ.47 κ.4 σέσωσται Και στα δύο συστήματα υπάρχει η μεσομαρτυρία του Πα. 

σ.48 κ.5 χορὸς Οι δύο φθόγγοι της μβ γραφής (σολ-λα) χρησιμοποιούνται ως δομικοί φθόγγοι 

στη νβ γραφή σχηματίζοντας μια μελωδική συλλαβή 14 χρόνων. 

σ.49 κ.5 Ἀγγέλων Μεσομαρτυρία του Πα και στις δύο γραφές. 

σ.50 κ.6 δαιμόνων  Στη συγκεκριμένη λέξη, οι φθόγγοι της μβ γραφής χρησιμοποιούνται ως δομικοί 

για την ανάπτυξη της μελωδίας. 

σ.51 κ.6 πλάνη Υπάρχει μεσομαρτυρία του Πα στη νβ γραφή, ενώ στη μβ δεν υπάρχει. 

σ.53 κ.7 ἀνίσταται Υπάρχει μεσομαρτυρία του Πα στη νβ γραφή, ενώ στη μβ δεν υπάρχει. 

σ.53 κ.8 διάβολος Στην αρχή του κ.8, στη μβ γραφή υπάρχει πήδημα 3ης και στη νβ γραφή πήδημα 

4ης. 

σ.54 κ.8 κατήργηται Η νβ γραφή καλύπτει το πήδημα 3ης που υπάρχει στη μβ γραφή με μελωδική 

κίνηση φτάνοντας στους 16 χρόνους. 

Υπάρχει η αίσθηση του τέλους, αφού κάθε συλλαβή αποτελείται από 16 

χρόνους, εκτός από την τελευταία που αποτελείται από τρεις. 
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Μέρος Γ΄ 

Γενικά Συμπεράσματα: 

Στην παρούσα εργασία με την  Παλαιογραφική Μελέτη Επιλεγμένων Στιχηρών του Πλαγίου 

Πρώτου Ήχου από το Παλαιό Βυζαντινό Στιχηράριο, ο απώτερος σκοπός ήταν  να μελετηθεί και 

να κατανοηθεί από οποιονδήποτε αναγνώστη. Για την καλύτερη κατανόηση της έρευνας, το Α’ 

Μέρος της εργασίας αναφέρεται για το Στιχηράριον, το οποίο αποσχίστηκε από το Τροπολόγιον 

ως ξεχωριστό λειτουργικό βιβλίο, αλλά και για τον τρόπο που διαμόρφωσε τους ακόλουθους 

αυτόνομους μουσικούς κώδικες (Αναστασιματάριον, Δοξαστάριον). Ακολούθως, δίνεται μια 

σύντομη περιγραφή για τα δύο συστήματα γραφής (Παλαιόν και Νέο) για την καλύτερη 

απόδοση των επακολούθων ασκήσεων μεταγραφής και μεταγραμματισμού των επιλεγμένων 

στιχηρών. Στη συνέχεια, δίνεται εξίσου μια ιδιαίτερη περιγραφή για την ιστορική αναδρομή του 

Συστήματος της Οκτωηχίας, αλλά και για λειτουργικό βιβλίο της Οκτωήχου σε ξεχωριστή 

ενότητα, διότι τις πλείστες φορές και οι δύο όροι συσγχύζονται μεταξύ τους νομίζοντας πως 

αναφερόμαστε για έναν κοινό όρο. Περιγράφοντας τον Απλό και το Σύνθετο Τροχό της 

Οκτωηχίας, οι οποίοι ήταν οι κύριες βάσεις εξέλιξης του συστήματος, η επόμενη ενότητα 

αναφέρεται στους ήχους, στους φθόγγους και συγκεκριμένα στα κύρια συστατικά διαμόρφωσης 

και αναγνώρισης τους. Το Α΄Μέρος κλείνει με ιδιαίτερη αναφορά στον ήχο πλάγιο του πρώτου 

και στα παρακλάδια του, αφού όλες οι ασκήσεις μεταγραμματισμού και εξήγησης, έχουν ως 

βάση αυτόν τον ήχο. 

Το Β΄Μέρος της εργασίας κάνει εισαγωγή με τα προλεγόμενα, δλδ με τον τρόπο μεθοδολογίας 

της μελέτης της μβ και νβ σημειογραφίας, έτσι ώστε να διευκολυνθεί και ο αναγνώστης στους 

κανόνες σύγκρισης των δύο συστημάτων, αναγνωρίζοντας κάθε νότα συμβαδίζει με την 

αντίστοιχη συλλαβή της μβ και νβ σημειογραφίας. Παρακάτω, αποτυπώνονται οι πίνακες 

παρατηρήσεων των δύο ασκήσεων μεταγραφής και μεταγραματισμού των δύο στιχηρών. 

Αναγράφονται οι διαφορές και τα κοινά σημεία που έχουν οι δύο σημειογραφίες μεταξύ τους. 

Από την παρούσα έρευνα μεταγραμματισμού των στιχηρών από το Στιχηράριον της Κοπεγχάγης 

ΝkS 4960 και μεταγραφής από το Αναστασιματάριον της ψαλτικής παραδόσεως του ΙΕ΄ αιώνος, 

παρατηρείται ότι:  
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 Η Νέα Μέθοδος καταγραφής της βυζαντινής μουσικής, ακολουθεί πιστά τη βασική μελωδία 

του Παλαιού Συστήματος, όμως με περισσότερη λεπτομέρεια στα στολίσματα και στο 

ρυθμό. 

 Στη νεοβυζαντινή γραφή οι τονούμενες συλλαβές διαρκούν μέχρι και 16 χρόνους. 

 Οι περισσότερες συλλαβές διαρκούν 2 και 8 χρόνους. 

 Τα πηδήματα που γίνονται στη μβ γραφή, καλύπτονται με βαθμηδόν κίνηση στη νβ γραφή.  

Εξαίρεση κάνουν κάποια πηδήματα που γίνονται σε ανιούσα κίνηση και στα δύο 

συστήματα.(τ. Β., σ.46, 48, 50) 

Εξάιρεση κάνουν:  

1. Κάποιες τονισμένες συλλαβές λέξεων κλειδιών ή συλλαβές στην καταληκτήρια ζώνη, 

μπορούν να κρατήσουν περισσότερο από 16 χρόνους. 

2. Αρκετές άτονες συλλαβές μετρούν από ένα ή δύο χρόνους. 

 Οι συλλαβές που μετρούν ένα η δύο χρόνους στη Νέα Μέθοδο έχουν τον ίδιο φθόγγο με 

αυτόν της Παλαιάς Μεθόδου. 

 Τα πηδήματα που γίνονται στη μβ γραφή, καλύπτονται με βαθμηδόν κινήση στη Νέα 

Μέθοδο. 

 Η μβ γραφή δεν παρουσιάζει μελωδικές έλξεις. Στο παλαιό σύστημα, οι μελωδικές έλξεις και 

γενικότερα τα στολίσματα εκτελούνταν με βάση την προφορική παράδοση. Αντιθέτως, στη 

Νέα Μέθοδο οι μελωδικές έλξεις έχουν συγκεκριμένα σημάδια πάνω στους δεσπόζοντες 

φθόγγους, όπου αυτά λύνονται προς τους οξύτερους ή χαμηλότερους φθόγγους. 

 Σε κάποια σημεία η παλαιά διπλή αντιστοιχεί με τη διπλή της Νέας Μεθόδου. 

 Στο τέλος των δύο στιχηρών υπάρχει η διπλή, η οποία αντιστοιχεί με 3 χρόνους πρώτους στη 

Νέα Μέθοδο. 

Στις περισσότερες συλλαβές, ο φθόγγος της μβ εξηγητικής γραφής χρησιμοποιείται ως βάση 

εκτενούς μελωδίας και γυρισμάτων στη Νέα Μέθοδο. 

Οι μεταγραμματισμοί των στιχηρών στην Παλαιά Μέθοδο, εκτός του ότι με βοήθησαν στην 

εξοικείωση και στην εξάσκησή μου με την μβ γραφή, ήθελα να αποτυπώσω τον παρακάτω 

πίνακα, αποδεικνύοντας ότι το ambitus κάθε κομματιού κινείται σε έκταση 6
ης

 - 7
ης

.  Υπάρχουν 

κομμάτια που υπερβαίνουν την έκταση μιας οκτάβας (Ξένη σου ἡ σταύρωσις, Ἁγίῳ Πνεύματι 
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ζωαρχικὴ ἀξία, Κύριε, τὰ ὑπερλάμποντά σου θαύματα).  Οι εκτάσεις των κομματιών αναφέρονται 

στη δεύτερη στήλη του παρακάτω πίνακα. Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα για τον πλάγιο του 

πρώτου ήχου, οι δεσπόζοντες φθόγγοι του είναι ο Πα, ο Δι, και ο Κε, οι οποίοι στην παλαιά 

γραφή τονίζονται με τις μεγάλες αργίες. Στις ασκήσεις μεταγραμματισμού των στιχηρών, 

τονίζονται κι άλλοι φθόγγοι εκτός των δεσπόζοντων με μεγάλες αργίες. 

 

Τίτλος του στιχηρού και 

φύλλο στο NkS 4960 

έκταση φθόγγοι με μεγάλες 

άργιες 

Ἑσπερινὴν προσκύνησιν 

προσφέρομέν σοι 

Νη-Ζω΄♭ Πα, Βου, Γα, Δι, Κε 

Τὸν ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας 

ἡμῶν 

Νη-Κε Πα, Γα, Κε 

Οἱ τῆς κουστωδίας ἐνηχοῦντο 

ὑπὸ τῶν παρανόμων 

Νη-Ζω♭ Πα, Βου, Γα, Δι, Κε 

Κύριε ὁ τὸν ᾍδην σκυλεύσας Νη-Κε Πα, Γα 

Νυγείσης σου τῆς πλευρᾶς 

Ζωοδότα 

Νη-Κε Νη, Πα, Βου, Γα, Κε 

Ξένη σου ἡ σταύρωσις Κε (χαμηλό) - Πα΄ Νη, Πα, Βου, Γα, Κε, Ζω΄(♭) 

Ὁ δι' ἡμᾶς σαρκὶ πάθος 

δεξάμενος 

Nη-Ζωb Πα, Βου, Γα, Δι, Κε 

Ναὸς καὶ πύλη ὑπάρχεις Νη-Νη΄ Πα, Βου, Γα, Δι, Κε 

Ἐν τῷ θλίβεσθαί με Δαυϊτικῶς Νη-Δι Πα, Γα 

Τοῖς ἐρημικοῖς ζωὴ μακαρία 

ἐστί 

Κε (χαμηλό) - Δι Νη, Πα 

Ἁγίῳ Πνεύματι, περικρατεῖται Κε (χαμηλό) - Κε Πα, Γα 

Εἰς τὰ ὄρη ψυχὴ ἀρθῶμεν Νη-Κε Νη, Πα, Βου, Δι 

Δεξιά σου χεὶρ κἀμέ Νη-Δι Νη, Πα 

Ἁγίῳ Πνεύματι, θεολογοῦντες 

φῶμεν 

Νη-Γα Πα, Γα, Δι 
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Ἐπὶ τοῖς εἰρηκόσι μοι Νη-Δι Πα-Γα 

Ἐπὶ οἶκον Δαυΐδ Κε (χαμηλό) - Δι Νη, Πα 

Ἁγίῳ Πνεύματι, 

 ζωαρχικὴ ἀξία 

Κε (χαμηλό) – Ζω΄♭ Nη, Πα, Γα 

Κύριε, ὁ Βασιλεὺς  

τῶν αἰώνων 

Ζω (χαμηλό) – Νη΄ Πα, Βου, Γα, Κε 

Κύριε, τὰ ὑπερλάμποντά σου 

θαύματα 

Νη-Νη΄ Πα, Βου, Γα, Δι, Κε 

Πίνακας. Τίτλοι των στιχηρών από τον Κώδικα Nks 4960 που συνοδεύονται με την έκταση του μέλους και τους 

φθόγγους με τις μεγάλες αργίες που παρατηρούνται στις ασκήσεις πενταγραμμικού μεταγραμματισμού. 

 

Μέσα από την αποτύπωση της εργασίας και γενικά της έρευνας που εκτυλίχθηκε, αποτελεί 

εντύπωση η ακριβής μεταγραφή του παλαιού μέλους στο Νέο Σύστημα. Η παλαιά σημειογραφία 

ήταν στενογραφική, συμπυκνωμένη και συνοπτική, αλλά βοηθητική στην προφορική μνήμη. Γι’ 

αυτό και η εκμάθησή της ήταν πολύ δύσκολη και απαιτούσε χρόνο και ζήλο. Το επαναστατικό 

επίτευγμα της αναλυτικότερης γραφής της μουσικής σημειογραφίας ήταν πιο εύκολα κατανοητή 

στην εκμάθησή της. Το Νέο Σύστημα έγινε αμέσως η επίσημη μέθοδος διδασκαλίας της 

Βυζαντινής Μουσικής. Το σπουδαιότερο επίτευγμα της περιόδου της Μεταρρύθμισης ήταν η 

μεταγραφή παλαιών μελών. Με την διαμόρφωση της εργασίας αντιλήφθηκα ποσό σοβαρή θα 

ήταν η κατάσταση αν δεν γίνονταν αυτές οι μεταγραφές. Θα υπήρχαν ελάχιστοι που θα 

ασχολούνταν με την εκμάθηση της βυζαντινής μουσικής, καθώς θα υπήρχαν διαφωνίες μεταξύ 

των διδασκάλων σχετικά με τη σωστή αποτύπωση του μέλους. Χάρη στις ατελείωτες ώρες που 

πέρασαν οι διδασκάλοι της Μουσικής Μεταρρύθμισης για να μεταγράψουν τα μουσικά κέίμενα 

στη Νέα Γραφή, ταυτόχρονα εξασφάλισαν στη διάσωση του θησαυρού της βυζαντινής 

υμνογραφίας. Με τις ασκήσεις μεταγραφής, εργάστηκα και εγώ η ίδια με ζήλο και με δέος για 

την τελική εικόνα των κομματιών μου, νιώθοντας την ικανοποίηση και την αγαλλίαση και ένα 

βήμα πιο κοντά στους Τρεις μαΐστορες της βυζαντινής διδασκαλίας. 
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Ψαλτικά Βλατάδων, Αναστασιματάριον της ψαλτικής παραδόσεως του ΙΕ' αιώνος, επιμ. Αντώνιος Ε. Αλυγιζάκης, 

(Θεσσαλονίκη : Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών, 1999), 215-216. 
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70 
 

 



71 
 

«



72 
 

 



73 
 

  



74 
 

 

  



75 
 

 



76 
 

 



77 
 

 



78 
 

 



79 
 

  



80 
 

 


		2022-02-24T11:11:07+0200
	Maria Alexandru




