
ΘΩΜΑΣ Κ- ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ὁ β΄ ἦχος τῆς Ψαλτικῆς

0- Εἰσαγωγικά- Ἡ ἀρχαιότης τοῦ β΄ ἤχου

«ΔῶÓἠἈÁÁέÏˆÓἠὁἠἦ¯Ô˜…»- Στὸν καθηγητὴ κ- Γρηγόριο Στάθη ὀφείλουμε τὴν παρατή,
ρηση πὼς ὅλα τὰ ψαλλόμενα μέλη τοῦ κατεξοχὴν Μυστηρίου+ τῆς Θείας Λειτουργίας+
ἀνήκουν μέχρι καὶ τὸ ὕστερο Βυζάντιο στὸν β΄ ἦχο1- Τὸ Χερουβικὸ √ἱἠÙὰἠÃÂÚÔ˘‚ίÌ…+ τὸ
Κοινωνικὸ ∞ἰÓÂῖÙÂ…+ ὅπως πιθανότατα καὶ τὸ °ÂύÛ·ÛıÂ…2+ καὶ βέβαια τὰ ἕως σήμερα
ψαλλόμενα9 Τρισάγια+ Ἁντίφωνα+ Εἰσοδικά+ τὰ Λειτουργικὰ στὴν Θ- Λειτουργία τοῦ Μ-
Βασιλείου+ τὸ ἌÍÈόÓἠἐÛÙÈÓ… τὸ «ἀρχαῖον»+ τὸ ∂ἴËἠÙὸἠὌÓÔÌ·…+ τὸ ∂ἴ‰ÔÌÂÓἠÙὸἠÊῶ˜…+ τὸ
ἀντὶ Χερουβικοῦ ΔÔῦἠ‰ÂίÓÔ˘ἠÛÔ˘ἠÙÔῦἠÌ˘ÛÙÈÎÔῦ… καὶ τὸ Χερουβικὸ Προηγιασμένης ¡ῦÓ
·ἱἠ¢˘ÓάÌÂÈ˜…+ ψάλλονται σὲ β΄ ἢ πλάγιο τοῦ β΄ ἦχο-

Στὸν δάσκαλό μου ἐπίσης περὶ τὰ ψαλτικὰ Δημήτριο Δουλουφάκη+ νῦν ἐπίσκοπο Γορ,
τύνης Μακάριο+ ὀφείλω τὴν παρατήρηση πὼς ὅλα τὰ μέλη ποὺ κατὰ τὴν παράδοση ἐψά,
λησαν ἀπὸ Ἁγγέλους+ τὰ λεγόμενα «ἀγγελοδίδακτα»+ ἀνήκουν ἢ ἔχουν ἄμεση σχέση μὲ
τὸν β΄ ἦχο- Ἁπαριθμοῦμε9 τὸν ἐπινίκιο ὕμνο τῶν Σεραφεὶμ ποὺ ἀναφέρεται στὸν προφήτη
Ἡσαΐα ἍÁÈÔ˜,ἠἍÁÈÔ˜,ἠἍÁÈÔ˜…, γνωστὸ ἀπὸ τὴν ἀργὴ μελισματική του ἐκδοχὴ σὲ β΄ ἦχο
στὴ Θ- Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου+ τὸ ¢όÍ·ἠἐÓἠὑ„ίÛÙÔÈ˜ἠ£Âῷ…+ τὴ Δοξολογία δη,
λαδὴ τῶν Χριστουγέννων+ ἡ ὁποία ἀκολουθώντας βέβαια τὸν ἦχο τοῦ Δοξαστικοῦ ποὺ
προηγεῖται εἶναι σὲ β΄ ἦχο+ τὰ Ἁντίφωνα+ ποὺ κατὰ τὴν παράδοση ἐδιδάχθησαν ἀπὸ Ἁγγέ,
λους στὸν Ἅγιο Ἰγνάτιο Ἁντιοχείας '™ῶÛÔÓἠἡÌᾶ˜…,ἠΔ·ῖ˜ἠÚÂÛ‚Âί·È˜… κ-λπ-(3- Ἐπίσης

0- Βλ- Γρ- Στάθη+ «Ἡ Ἐξήγηση τῆς Ψαλτικῆς
Τέχνης»+ Θεολογία ΝΗ΄ '0876(+ σ- 231+ ὅπου καὶ ἡ
παρατήρηση πὼς ὁ β΄ ἦχος προτιμᾶται στὰ «μυστα,
γωγικὰ» μέλη καὶ στὰ Ἰδιόμελα ἑορτῶν Μαρτύρων-

1- Βλ- π-χ- περιεχόμενα τῶν κωδίκων ΕΒΕ 1347
'περιγραφὴ στὸ Γρ-  Στάθη+ «Ἡ ἀσματικὴ διαφορο,
ποίηση ὅπως καταγράφεται στὸν κώδικα 1347 τοῦ
ἔτους 0225»+ ἀνάτυπο ἀπὸ τὸν συλλογικὸ τόμο ΚΒ΄
Δημήτρια+ Ἐπιστημονικὸ Συμπόσιο Χριστιανικὴ Θεσ,
σαλονίκη , Παλαιολόγειος ἐποχή+ Θεσσαλονίκη 0878(

καὶ Λαύρας Ι 052 τοῦ ΙΔ΄ αἰ- 'περιγραφὴ ἀνέκδοτος
τοῦ Κ- Καραγκούνη+ ὅπου δὲν ὑπάρχουν τὰ σχετικὰ
μέλη σὲ ἄλλους ἤ χους(- Στὸν κώδικα Κουτλουμουσί,
ου 288 τοῦ ΙΔ΄ αἰ- τὸ °ÂύÛ·ÛıÂ… σὲ πλ- β΄ χαρακτηρί,
ζεται «παλαιόν» 'βλ- Γρ- Στάθη+ Τὰ χειρόγραφα βυ,
ζαντινῆς μουσικῆς , Ἅγιον Ὄρος- Κατάλογος περι,
γραφικὸς τῶν χειρογράφων κωδίκων βυζαντινῆς μου,
σικῆς τῶν ἀποκειμένων ἐν ταῖς βιβλιοθήκαις τῶν
Ἱερῶν Μονῶν καὶ Σκητῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους+ τόμος
Γ΄+ Ἁθῆναι 0882+ σ- 128(-
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τὸ Τρισάγιον τοῦ Ἁποστόλου ἍÁÈÔ˜ἠὁἠ£Âό˜,ἠἍÁÈÔ˜ἠἸÛ¯˘Úό˜… 'σημειωτέον πὼς τὸ ἴδιο Τρισ ,
άγιο ὑπάρχει ἐνσωματωμένο καὶ στὴ Δοξολογία(+ τοῦ ὁποίου ἡ δογματικὴ ὀρθότητα κατο,
χυρώθηκε μὲ τὸ θαῦμα τῶν Ὑψωμαθείων- Κατὰ τὸν Συναξαριστή+ κάποιο παιδὶ στὰ Ψω,
μαθειὰ καὶ ἐνῶ διεδίδετο ἡ αἵρεση τῶν Θεοπασχιτῶν+ ὑψώθηκε στὸν ἀέρα καί+ ὅταν κατέ,
βηκε+ βεβαίωσε γιὰ τὸ πῶς ψάλλουν οἱ Ἄγγελοι τὸν συγκεκριμένο ὕμνο- Καταλήγουμε μὲ
τὸ ἌÍÈόÓἠἐÛÙÈÓ… στὸ θαῦμα μὲ τὴν ὁμώνυμη εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ὄρους+ ὅπου ὁ Ἁρχάγγε,
λος συμπλήρωσε τὸν παλαιότερο Εἱρμὸ σὲ εἱρμολογικὸ πλάγιο τοῦ β΄ 'ὁ ὁποῖος ὅμως ψάλ,
λεται μὲ τὴν κλίμακα τοῦ β΄ ἤχου(- Ὅλη αὐτὴ ἡ παράδοση προσδίδει στὸν β΄ ἦχο τὴν αἴγλη
τοῦ οὐράνιου ἀκούσματος+ τοῦ ὑπὲρ λόγον καὶ ἔννοιαν ἄσματος+ ποὺ ἁρμόζει στὴν ἀλλοιω,
μένη καινούργια αἴσθηση τοῦ μέλλοντος αἰῶνος4-
«™ÂÈÚῆÓÂ˜ἠἤÈ‰ÔÓἠ¢Â˘ÙέÚÔ˘ἠάÓÙˆ˜ἠÌέÏË…»5- Πόσο ἰσχυρὴ φαντάζει ἡ ἐπίδραση τοῦ

«μελισταγοῦς» ἤχου+ ὥστε νὰ ἀνάγεται ἡ ὕπαρξή του στὰ πτερωτὰ ἡδυμελῆ ὄντα τῆς μυ,
θικῆς ἀρχαιότητας… Πάντως τὸ γεγονὸς εἶναι πὼς τὰ περισσότερα ἀπὸ τὰ ἀρχαιότερα
σωζόμενα μέλη τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας εἶναι σὲ β΄ ἦχο- Τὰ παραπάνω 'πρᾶγμα ποὺ
ἴσως ἐξηγεῖ καὶ τὴν ἀπόδοσή τους σὲ Ἁγγέλους( καὶ ἐπιπλέον ἡ Ἐπιλύχνιος εὐχαριστία
«ºῶ˜ἠ ἱÏ·ÚόÓ…»+ ποίημα κατὰ παράδοσιν Ἁθηνογένους μάρτυρος ἀπὸ τὸν 2ο αἰῶνα+ ἡ
ὁποία ψαλλόταν βεβαίως σὲ δ΄ ἦχο+ ἡ κίνηση ὅμως τοῦ μέλους στὸν Μέσο ἦχο ὁδήγησε
ἐδῶ+ λόγῳ τῆς ὁμοιότητος ἐδῶ καὶ αἰῶνες+ τὴ μεταγραφή του στὸν β΄ ἦχο+ τὸ Τροπάριο Ὁ
ªÔÓÔÁÂÓὴ˜ἠÀἱό˜…+ ποίημα τοῦ Ἰουστινιανοῦ+ τὰ τρία ἀπὸ τὰ ὀκτὼ βασικὰ Ἁπολυτίκια τῆς
Ὀκταηχίας ποὺ ψάλλονται μὲ τὴν κλίμακά του 'ὍÙÂἠÎ·ÙῆÏıÂ˜…ἠἈÁÁÂÏÈÎ·ὶἠ¢˘ÓάÌÂÈ˜…
Δὸἠº·È‰ÚόÓ…( καὶ σωρεία ἄλλων ὕμνων ἀπὸ τὶς πρῶτες καθιερωθεῖσες χριστιανικὲς ἑορ,
τές 'Χριστούγεννα+ Φῶτα κ-ἄ-(6+ συγκροτοῦν ἕνα ἄξιο μνείας καὶ παρατηρήσεως bnqotr
ποὺ δείχνει πὼς ἡ μελέτη τοῦ φαινομένου «β΄ ἦχος» ἔχει νὰ δώσει πολλὰ χρήσιμα πορί,
σματα σὲ πολλαπλὰ ἐπίπεδα+ ὅπως ἡ Ἱστορία+ ἡ Μορφολογία+ ἡ Αἰσθητική+ ἡ Σύνθεση καὶ
ἡ Ἐκτέλεση-

2- Δὲν εἶναι τυχαῖο τὸ ὅτι ἐπελέγη β΄ καὶ πλάγιος
τοῦ β΄ γιὰ ὑμνητικὰ Ἁντίφωνα «ψαλλόμενα ἐν τῇ  ἁ ,
γίᾳ πόλει Θεσσαλονίκῃ»+ Ἐκ τῶν οὐρανῶν· ἀλληλού,
ια…+ ὅπου καὶ ὁ στίχος ἌÁÁÂÏÔÈἠἀÓύÌÓÔ˘Óἠ¢όÍ·ἠ ἐÓ
ὑ„ίÛÙÔÈ˜… 'βλ- ΕΒΕ 1347 τοῦ 0225 μ-Χ-+ φ- 012β+
περιγραφὴ Γρ- Στάθη στὸ «Ἡ ἀσματική…»+ ὅ-π-· στὸ
φύλλο 012α καταγράφονται ὁμοειδῆ Ἁντίφωνα «∂ἰ˜
ÙÔὺ˜ἠἀÚ¯ÈÛÙÚ·ÙήÁÔ˘˜»+ πιθανότατα ἀπὸ τὸν ἅγιο Ἰω,
άννη τὸν Κουκουζέλη(-

3- Ὡραῖος σχετικὸς ὑπαινιγμὸς ὑπάρχει στὸν κώ,
δικα Κουτλ- 346 τοῦ ΙΔ΄ αἰ- 'Γρ- Στάθη+ Τὰ χειρόγρα,
φα…+ ὅ-π-+ σ- 251( δίπλα ἀπὸ τὰ Χερουβικά 'μόνο β΄ ἦ ,
χος(+ ὅπου σημειώνεται+ πιθανότατα ὡς ἔπαινος γιὰ τὸ
μελουργό9 «Εἰ καὶ τὸ ἔπος τοῦ λόγου ὕμνος ἀγγελικός+
οὐχ ἧττον καὶ τὸ μέλος γέγονεν»- Εἶναι χαρακτηρι,

στικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι στὸν Πορφυρογέννητο ἀπουσιά,
ζουν οἱ β΄ καὶ πλ- β΄ στὶς περιγραφὲς μὲ τὰ γνωστὰ τε,
λετουργικὰ μέλη τοῦ παλατιοῦ 'βλ- Ἁντ- Ἁλυγιζάκη+
Ἡ Ὀκταηχία στὴν ἑλληνικὴ λειτουργικὴ ὑμνογραφία+
Θεσσαλονίκη 0874+ σ- 017(- Τὸ ἦθος τοῦ ἤχου ἀπέχει
ἀπὸ τὸ νὰ εἶναι κατάλληλος γιὰ κοσμικὲς πανηγύρεις-

4- Ἐπίγραμμα τῆς Ὀκτωήχου ἀπὸ τὸν 0/ο αἰῶνα+
'βλ- Ἁντ- Ἁλυγιζάκη+ ὅ-π-, Û. 119).

5- Ὁ Γ- Παπαδόπουλος ἀναφέρει πὼς τὸ ἘÍήÓıË-
ÛÂÓἠ ἡἠ ἔÚËÌÔ˜… τοῦ β΄ ἤχου θεωρεῖται ὅμοιο μὲ τὴν
ὠδὴ τῆς «Θάλειας» τοῦ Ἁρείου ¶ÔῦἠÂἰÛÈÓἠÔἱἠÏέÁÔÓἠ-
ÙÂ˜… 'βλ- Γ- Παπαδοπούλου+ Συμβολαὶ εἰς τὴν ἱστο,
ρίαν τῆς παρ’ ἡμῖν ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς+ Ἁθήνα
078/ Zφωτ- ἀνατ-+ Ἁθήνα 0866\+ σ- 00/(-
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1- Τὰ μέλη τοῦ β΄ ἤχου- Ὁ β΄ ἦχος στὰ εἴδη μελοποιίας

Κατὰ τὸν ὁρισμὸ τοῦ Ἁποστόλου Κώνστα+ ὁ ὁποῖος πρωτογράφει τὸ 07// τὸ πρῶτο
πλῆρες Θεωρητικὸ τῆς Ψαλτικῆς9 «Ὁ δεύτερος ἦχος λέγεται ἐλινιστὴ λύδιος+ κοινῶς δεύ,
τερος+ ἀραβιστὴ χουζάμ+ ἡμεῖς δὲ νεανές…»7- Στὰ ἐν χρήσει Λειτουργικὰ καὶ Μουσικὰ βι,
βλία τὰ μέλη φέρονται μὲ ἔνδειξη ἤχων- Ἁνατρέχοντας στὸ ὑπάρχον ἀσματολόγιο θὰ σχο,
λιάσουμε τὶς πιὸ χαρακτηριστικὲς καὶ θεωρητικὰ ἐνδιαφέρουσες περιπτώσεις ποὺ ὁρίζονται
ἢ ἐκτελοῦνται ὡς β΄ ἦχος+ δηλαδὴ μὲ τὴν ποιότητα Νεανές-

Ἁναμφισβήτητα τὰ σύντομα μέλη τοῦ β΄ ἤχου+ μὲ τὴν σχεδὸν λαϊκὴ διάδοση+ ἐμφανί,
ζουν τὴ μεγαλύτερη ποικιλία στὴ συμπεριφορά τους+ ἐνῶ ἡ κατὰ τεκμήριον λόγῳ τοῦ εὐ ,
μαθήτου καὶ τῆς ἀπομνημόνευσης ἀρχαιότητά τους βοηθᾶ νὰ κατανοήσουμε ἐν τῇ γενέ,
σει τους κάποια θεωρητικὰ ζητήματα- Τὸ ἀργοσύντομο καὶ τὸ Παλαιὸ Στιχηραρικὸ μέλος
ἀκολουθεῖ ὡς παράγωγο σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴ μελωδικὴ δομὴ τοῦ συντόμου+ ἐνῶ ἡ Παπα,
δικὴ ἐμφανίζει μιὰ σχετικὴ λιτότητα καὶ σαφήνεια στὴ χρήση τῶν διαφόρων ὑποκατηγο,
ριῶν τοῦ ἤχου- Ἐξάλλου ἡ σταδιακὰ αὐξανόμενη κατὰ γένος μελοποιίας ἐμφάνιση τῶν
«Θέσεων» μὲ τὴν κατὰ βούλησιν ἐκ μέρους τοῦ μελουργοῦ χρήση τους καὶ γενικότερα ὁ
λόγιος χαρακτήρας τῶν ἔργων στρέφει σὲ ἄλλα πεδία τοὺς μηχανισμοὺς ἐπίτευξης τοῦ
αἰσθητικοῦ ἀποτελέσματος-

Ἁπὸ τὸ σύντομο ἢ εἱρμολογικὸ γένος διακρίνουμε9
Μέλη ποὺ ἀνήκουν στὸ β΄ ἦχο9
Ἁπολυτίκια+ ὅπως+ ὍÙÂἠ Î·ÙῆÏıÂ˜…,ἠªÓήÌËἠ ‰ÈÎ·ίÔ˘…,ἠἈόÛÙÔÏÂἠÃÚÈÛÙÔῦ… κ-ἄ-+

καὶ τὸ Θεοτοκίον ¶άÓÙ·ἠὑὲÚἠἔÓÓÔÈ·Ó…+ μὲ βάση καὶ τελικὴ κατάληξη στὸ ¢È- Προσό,
μοια+ ὅπως+ ὍÙÂἠἐÎἠÙÔῦἠÍύÏÔ˘…,ἠ√ἶÎÔ˜ἠÙÔῦἠ∂ὐÊÚ·ıᾶ…,ἠ¶ÔίÔÈ˜ἠÂὐÊËÌÈῶÓ…+ μὲ ἐνδιαφέ,
ρουσες ἐναλλαγὲς σκληροῦ καὶ μαλακοῦ χρώματος+ ποὺ φωτίζουν τὸν λεγόμενο ἀλληλο,
δανεισμὸ στὰ εἱρμολογικὰ τῶν δύο ἤχων 'β΄ καὶ πλαγίου τοῦ β΄(- Στιχηρὰ καὶ Ἁπόστιχα
κατὰ τὰ Αὐτόμελα ἢ Προσόμοια τοῦ ἤχου- Καθίσματα+ ὅπως+ ὉἠÂὐÛ¯ήÌˆÓ… καὶ Δ·ῖ˜
ª˘ÚÔÊόÚÔÈ˜…+ μὲ βάση καὶ τελικὴ κατάληξη στὸ ¢È- Κοντάκια+ ὅπως+ ΔὴÓἠἐÓἠÚÂÛ‚Âί-
·È˜…,ἠΔὰἠἄÓˆἠ˙ËÙῶÓ…,ἠΔὰἠÌÂÁ·ÏÂῖάἠÛÔ˘…,ἠ¶ÚÔÛÙ·Ûί·…, μὲ βάση καὶ τελικὴ κατάλη,
ξη στὸ ¢È- Οἱ Ἁναβαθμοὶ ἘÓἠÙῷἠÔὐÚ·ÓῷἠÙὰἠὄÌÌ·Ù·… 'ὅταν ὅμως ψάλλονται σύντομα
εἶναι σὲ σκληρὴ χρωματική(- Ὁ Μακαρισμὸς ΔὴÓἠÊˆÓήÓἠÛÔÈἠÚÔÛάÁÔÌÂÓ… καὶ τὰ Κα,
τανυκτικὰ τῆς Μ- Τεσσαρακοστῆς ἭÌ·ÚÙÔÓἠÂἰ˜ἠÛὲἠ™ˆÙήÚ…+ σὲ σκληρὴ χρωματική+ μὲ
Δοξαστικὸ √ἴÌÔÈἠÔἷÔÓἠἀÁῶÓ·…+ σὲ μαλακή- Ἁπὸ τὸ Εἱρμολόγιο Κανόνες+ ὅπως+ ἘÓἠ‚˘ıῷ
Î·ÙέÛÙÚˆÛÂ…,ἠΔὴÓἠªˆÛέˆ˜ἠὠ‰ήÓ…,ἠΔῷἠÙὴÓἠἄ‚·ÙÔÓ…,ἠμ˘ıÔῦἠἀÓÂÎάÏ˘„Â… σὲ σκληρὴ
χρωματική+ ἀλ λὰ καὶ ὁ Ἰαμβικὸς Κανὼν τῶν Φώτων ™Ùί‚ÂÈἠ ı·ÏάÛÛË˜… σὲ μαλακὴ
χρωματική- Τὰ ἀντίφωνα γ΄ καὶ η΄ τῆς Μ- Πέμπτης ¢Èὰἠ§·˙άÚÔ˘ἠ ÙὴÓἠ ἔÁÂÚÛÈÓ… καὶ
∂ἴ·ÙÂἠ·ÚάÓÔÌÔÈ…+ σὲ μαλακὴ χρωματικὴ μὲ ¢όÍ·…ἠÎ·ὶἠÓῦÓ… σὲ σκληρὴ χρωματικὴ
ἐκ τοῦ ¢È- Τὸ Νεκρώσιμο ἀπὸ τὰ κατ’ ἦχον τοῦ Δαμασκηνοῦ Ὡ˜ἠἄÓıÔ˜ἠÌ·Ú·ίÓÂÙ·È…+ σὲ
σκληρὴ χρωματική- Τὰ δεκαπεντασύλλαβα ἀναστάσιμα Ἐξαποστειλάρια °˘Ó·ῖÎÂ˜ἠἀÎÔ˘-

7. μÏ. ÎÒ‰. ∂μ∂ 1867, Ê. 53‚.
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ÙίÛıËÙÂ…,ἠΔÔῖ˜ἠª·ıËÙ·ῖ˜… κ-λπ- μαζὶ μὲ τὸ ἍÁÈÔ˜ἠ∫ύÚÈÔ˜…+ καθὼς καὶ τὸ τοῦ Σταυροῦ
καὶ τῆς Ἁναλήψεως- Ἡ τάξη τοῦ Ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ¶ᾶÛ·ἠÓÔή… μὲ κατάληξη στὸν
μέσο καὶ ὁριστικὴ στὸν κύριο- Ὁ Ν΄ ψαλμὸς τοῦ Ὄρθρου τῶν Κυριακῶν+ Δ·ῖ˜ἠÙῶÓἠἈÔ-
ÛÙόÏˆÓ… κ-λπ-+ συνήθως μὲ πλ- τοῦ β΄ στὸ Τροπάριο ποὺ φέρει τὸ στίχο ἘÏÂῆÌÔÓ,ἠἐÏέËÛόÓ
ÌÂ… Τὸ ὙÂÚÂ˘ÏÔÁËÌέÓËἠ ὑάÚ¯ÂÈ˜… πρὶν τὴ Δοξολογία 'βλ- καὶ παραπάνω γιὰ τὸν
ἀρχέγονο ἦχο τῆς Δοξολογίας+ ὅπως καὶ παρακάτω γιὰ τὸ ™ήÌÂÚÔÓἠÛˆÙËÚί·…(- Τὸ ∞ἴÓÂÈ
ἡἠ„˘¯ήἠÌÔ˘… στὰ Τυπικὰ μὲ κατάληξη στὸν μέσο β΄ ἦχο+ μὲ ὁριστικὴ στὸ ὉἠªÔÓÔÁÂÓή˜…
στὸν κύριο- Καὶ βέβαια τὰ σύντομα μέλη τῆς Θ- Λειτουργίας+ ὅπως προαναφέρθηκε
'Εἰσοδικά+ ὅπως+ ἘÓἠἘÎÎÏËÛί·È˜…+ Τρισάγια κ-λπ-(- Τὰ σύντομα ∫ύÚÈÂἠἐÏέËÛÔÓ-

Μέλη τοῦ πλαγίου β΄ ποὺ ψάλλονται μὲ τὴ μαλακὴ χρωματική9
Τὸ ἀναστάσιμο Ἁπολυτίκιο ἈÁÁÂÏÈÎ·ὶἠ¢˘ÓάÌÂÈ˜… καὶ τὸ Θεοτοκίο ὉἠÙὴÓἠÂὐÏÔÁËÌέ-

ÓËÓ…ἠΚοντάκια+ ὅπως+ æ˘¯ήἠÌÔ˘,ἠ„˘¯ήἠÌÔ˘…,ἠΔὸÓἠıÚόÓÔÓἠἐÓἠÔὐÚ·Óῷ… Ὅλα σχεδὸν τὰ
μέλη τοῦ Μ- Ἁποδείπνου9 ἩἠἀÛÒÌ·ÙÔ˜ἠÊύÛÈ˜ἠÙὰἠÃÂÚÔ˘‚ίÌ… 'ἂν καὶ ὑπάρχει Μάθημα τοῦ
Μ- Γαζῆ ὅπου σημειώνεται ὡς ἦχος δ΄8(+ ¶·Ó·Áί·ἠ¢έÛÔÈÓ·…ἠ∫ύÚÈÂἠÂἰἠÌὴἠÙÔὺ˜ἠἉÁίÔ˘˜
ÛÔ˘…,ἠ¶ÔÏÏὰἠ ÙὰἠÏήıË…,ἠ¶·Ó·Áί·ἠ£ÂÔÙόÎÂ…,ἠ τὰ ¶άÓÙˆÓἠÚÔÛÙ·ÙÂύÂÈ˜… καὶ ΔὴÓ
ᾶÛ·Ó… κατὰ τὸ ὍÙÂἠἐÎἠÙÔῦἠ•ύÏÔ˘… ἦχος β΄- 'Τὰ ªÂı÷ἠἡÌῶÓἠὁἠ£Âό˜…,ἠ∫ύÚÈÂἠÙῶÓἠ¢˘-
ÓάÌÂˆÓ… σὲ σκληρὴ χρωματική(- Προσόμοια+ ὅπως+ ὍÏËÓἠἀÔıÂÌέÓÔÈ…,ἠἩἠἀÂÁÓˆÛÌέ-
ÓË…,ἠἘÎἠ°·ÛÙÚὸ˜ἠἐÙέ¯ıË˜…,ἠ∞ἱἠἀÁÁÂÏÈÎ·ὶἠÚÔÔÚÂύÂÛıÂἠ¢˘ÓάÌÂÈ˜… Τὸ Προσόμοιο ΔÚÈἠ-
ήÌÂÚÔ˜ἠἀÓέÛÙË˜…,ἠποὺ εἶναι ἐνταγμένο στὰ Ἁναστάσιμα τῶν Αἴνων τοῦ πλ- β΄+ μὲ μαλακὴ
χρωματικὴ καὶ στὴν ἀργοσύντομη ἐκδοχή- Οἱ Κανόνες Ὡ˜ἠἐÓἠἠÂίÚῳ…,ἠμÔËıὸ˜ἠÎ·ὶἠÛÎÂ-
·ÛÙή˜…,ἠ∫ύÌ·ÙÈἠı·ÏάÛÛË˜…,ἠὉἠ·ἰÛıËÙὸ˜ἠº·Ú·Ò… Καθίσματα+ ὅπως+ ἘÏέËÛÔÓἠἡÌᾶ˜
∫ύÚÈÂ…,ἠΔὴÓἠὑὲÚἠἡÌῶÓἠÏËÚÒÛ·˜…,ἠἘÏὶ˜ἠÙÔῦἠÎόÛÌÔ˘… Τὰ ¢όÍ·…ἠÎ·ὶἠ ÓῦÓ… τῶν
Ἁντιφώνων β΄+ ε΄+ ι΄+ ια΄+ ιγ΄ καὶ ιε΄ τῆς Μεγάλης Πέμπτης- Προκείμενα ὅπως Ὁἠ∫ύÚÈÔ˜
ἐ‚·ÛίÏÂ˘ÛÂÓ…9- Τὰ ἈÏÏËÏÔύÈ· ἀντὶ τῶν Προκειμένων τῆς Ἑβδομάδος στὸν Ἑσπερινό- Οἱ
Ἁναβαθμοὶ ἘÓἠÙῷἠÔὐÚ·ÓῷἠÙÔὺ˜ἠὀÊı·ÏÌÔύ˜… Τὸ Νεκρώσιμο ἀπὸ τὰ ὀκτὼ τοῦ Δαμασκη,
νοῦ ἈÚ¯ήἠÌÔÈἠÎ·ὶἠὑόÛÙ·ÛÈ˜… Τὰ Στιχηρά+ ὅπως τὸ ¡ίÎËÓἠἔ¯ˆÓ…+ καὶ τὰ Ἁπόστιχα ΔὴÓ
ἈÓάÛÙ·ÛίÓἠ™Ô˘…+ ὅταν ψάλλονται σὲ σύντομο μέλος- Τὰ Τροπάρια τῶν προφητειῶν+ ὅπως+
§·ıὼÓἠ ἐÙέ¯ıË˜…,ἠἉÌ·ÚÙˆÏÔῖ˜ἠ Î·ὶἠ ΔÂÏÒÓ·È˜…,ἠἈÓέÙÂÈÏ·˜ἠÃÚÈÛÙέ… Ὁ Μακαρισμὸς
ªÓήÛıËÙίἠÌÔ˘ἠὁἠ£Âό˜… καὶ τὰ Κατανυκτικὰ τῆς Μ- Τεσσαρακοστῆς κατὰ τὸ Προσόμοιο
ªÂÙάÓÔÈ·ÓἠÔὐἠÎέÎÙËÌ·È…+ μὲ ¢όÍ·…ἠἈÚ¯ήἠÌÔÈἠÎ·ὶἠὑόÛÙ·ÛÈ˜…+ σὲ σκλη ρὴ χρωματική-

7- Βλ- Γρ- Στάθη+ «“Διπλοῦν μέλος”- Μία παρου,
σίαση τῶν περιπτώσεων “Λατινικῆς Μουσικῆς” στὰ
χειρόγραφα Βυζαντινῆς Μουσικῆς»+ στὸν τιμητικὸ
τόμο «…τιμὴ πρὸς τὸν διδάσκαλον…»- Ἔκφραση ἀ ,
γά πης στὸ πρόσωπο τοῦ καθηγητοῦ Γρηγορίου Θ-
Στά θη- Ἁφιέρωμα στὰ ἑξηντάχρονα τῆς ἡλικίας καὶ
στὰ τριαντάχρονα τῆς ἐπιστημονικῆς καὶ καλλιτε,
χνικῆς προσφορᾶς του+ Ἁθῆναι 1//0+ σ- 548+ ὅπου ἡ
ἀναφορὰ στὶς περιπτώσεις διφώνων μελῶν στὸν κώδι,
κα ΕΒΕ 13/0- Πιθανὸν ἡ ἀλ λαγὴ ἤχου βόλευε τὸν
Γαζῆ νὰ καταστρώσει τὸ μέλος μὲ διφωνίες- Βλ- καὶ

τὴν ἀποστροφὴ τοῦ Ἁποστόλου Κώνστα9 «…πρὸς δὲ
τοὺς εὐρωπιάνους+ μόνο τὸν τέταρτο κλάδο κοπανί,
ζουν καὶ οὕτω διδάχθουν τοὺς χηδαίους τῶν ρωμαίων»
'ΕΒΕ 0756+ φ- 87β(- Ἐπὶ τῇ εὐ καιρίᾳ νὰ τονίσουμε
πὼς εἶναι ἀδύνατον νὰ παραμείνουν τὰ μαλακὰ δια,
στήματα τοῦ ἤχου ὅταν ἐναρμονισθοῦν καὶ συνηχοῦν
παράλληλες τρίτες ἢ πέμπτες- Τότε ἀναγκαστικὰ τὸ
μέλος ὁδηγεῖται σὲ συγκερασμὸ «μαντζόρε»-

8- Στὸ Τυπικὸν τοῦ Γ- Βιολάκη+ ἐκδ- Σαλιβέρου+ σ-
41+ ἀναφέρεται ἦχος β΄+ ἐνῶ κατὰ μία παράδοση ὅλα
τὰ Προκείμενα τῆς ἑβδομάδος ψάλλονται σὲ β΄ ἦχο+ ὅ ,
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Μέλη τοῦ δ΄ ἤχου ψάλλονται μὲ μαλακὴ χρωματική9
Τὸ ἀναστάσιμο Ἁπολυτίκιο ΔὸἠÊ·È‰ÚὸÓἠÙῆ˜ἠἈÓ·ÛÙάÛÂˆ˜… καὶ τὸ Θεοτοκίο Δὸἠἀ÷

·ἰῶÓÔ˜ἠἀόÎÚ˘ÊÔÓ… Ἐπίσης Ἁπολυτίκια+ ὅπως+ ™ήÌÂÚÔÓἠÙῆ˜ἠÛˆÙËÚί·˜…,ἠ∫·ÓόÓ·ἠί-
ÛÙÂˆ˜…,ἠἸˆ·ÎÂὶÌἠÎ·ὶἠἌÓÓ·… Καθίσματα+ ὅπως+ Ὁἠὑ„ˆıÂί˜…,ἠΔ·¯ὺἠÚÔÎ·ÙάÏ·‚Â…,
ἘÍËÁόÚ·Û·˜… Τὰ Προκείμενα Ὄρθρου ἑορτῶν+ ὅπως+ ΔίÌÈÔ˜ἠἐÓ·ÓÙίÔÓἠ∫˘ÚίÔ˘…, Τὸ ºῶ˜
ἱÏ·ÚόÓ… πρὸ τοῦ 06ου αἰῶνος- Τὸ ™ήÌÂÚÔÓἠÛˆÙËÚί·… μετὰ τὴ Δοξολογία τῶν Κυριακῶν+
κατὰ τὸν ὁρισμὸ τοῦ Ὡρολογίου-

Ἐπίσης σὲ β΄ ἦχο πλέον ψάλλονται τὰ Καθίσματα τοῦ α΄ ἤχου ΔὸÓἠÙάÊÔÓἠ™Ô˘ἠ™ˆ-
ÙήÚ…+ κατὰ μετακύλιση τοῦ μέλους σὲ β΄ ἦχο-

Στὰ ἀρχέγονα μελουργήματα τῆς Ὀκταηχίας+ ὅπως τὰ παραπάνω σύντομα μέλη+ πα,
ρατηρεῖ κανεὶς τὴν αὐξημένη παρουσία τῆς μαλακῆς χρωματικῆς- Εἶναι χαρακτηριστικὸ
πὼς ἀπὸ τὰ ὀκτὼ Ἁναστάσιμα Ἁπολυτίκια+ ὅπως τουλάχιστον καταγράφονται τοὺς τε,
λευταίους αἰῶνες+ τὰ τρία ψάλλονται σὲ μαλακὴ χρωματική+ ἐνῶ λείπει ἐντελῶς τὸ
σκληρὸ χρῶμα- Αὐτὴ ἡ ἰσχυρὴ τάση διατονικότητας+ καθὼς τὰ ὅρια μὲ τὸ μαλακὸ χρῶμα
εἶναι πολὺ ἐλαστικὰ καὶ ἀσαφῆ+ πλὴν ἄλλων+ ὁδήγησε πολλοὺς νὰ θεωρήσουν ὅτι ἔλειπε
ἐντελῶς τὸ χρωματικὸ γένος στὴ Βυζαντινὴ Μουσική+ παραβλέποντας ἐμφανέστατες
μαρτυρίες ἀλλὰ καὶ κρίσιμες λεπτομέρειες-

Σύμμετρη ἕως αὐξημένη παρουσία ἔχει ὁ β΄ ἦχος στὰ ὑπόλοιπα γένη μελοποιίας- Εὐά,
ριθμα Στιχηρά+ ὅπως+ ¶·ÚῆÏıÂÓἠἡἠÛÎÈά…,ἠªÂÙὰἠÌύÚˆÓ…,ἠ™ήÌÂÚÔÓἠὁἠÃÚÈÛÙό˜…,ἠ¶ÔίÔÈ˜
ÂὐÊËÌÈῶÓ…,ἠψάλλονται σ’ αὐτόν- Τὰ μισὰ Δοξαστικὰ στὸ Δοξαστάριο τοῦ Πέτρου Πελο,
ποννησίου+ τὸ ὁποῖο καλύπτει τὸ βασικότερο ἐν χρήσει ἀσματολόγιο+ ἀνήκουν στοὺς Δεύ,
τερους ἤχους '84 στὸν πλ- β΄ καὶ 28 στὸν β΄ ἦχο+ σὲ σύνολο 155(+ ἐνῶ ἐμφανίζεται καὶ σὲ
ὅλα τὰ εἴδη τῆς Παπαδικῆς+ ὅπως Δοξολογίες+ Μαθήματα+ Ἁσματικά+ Χερουβικά+ Κοι,
νωνικὰ κ-λπ- Στὸ Παλαιὸ καὶ Νέο στιχηραρικὸ εἶδος τηρεῖ σταθερὴ ἀνάπτυξη ὡς κύριος+
ἐνῶ ἡ πιὸ γνωστὴ ἰδιοτροπία του κατὰ τοὺς μελοποιοὺς παπαδικῶν μελῶν εἶναι ἡ ὕπαρξη
μελῶν μὲ ἀνάπτυξη στὸν Μέσο 'π-χ- ἍÁÈÔ˜,ἠἍÁÈÔ˜…ἠ™ὲἠὑÌÓÔῦÌÂÓ…ἠστὴ Θ- Λειτουργία
τοῦ Μ- Βασιλείου( καὶ μελῶν ἐκ τοῦ ἔσω β΄ 'δηλαδὴ ἀπὸ τὴ βάση τοῦ πλαγίου( μὲ ἢ χωρὶς
ἐκτεταμένη χρήση τῆς σκληρῆς χρωματικῆς 'π-χ- ∞ἰÓÂῖÙÂ…ἠΚωνσταντίνου+ δοξολογία
Ἰακώβου(-

Πολλὰ βέβαια εἶναι τὰ μορφολογικὰ καὶ τεχνοτροπικὰ δεδομένα ποὺ ἰσχύουν κατὰ και,
ρούς- Στὰ Στιχηρὰ π-χ- τοῦ Σεπτεμβρίου τοῦ κώδικα Σινᾶ 012/ τοῦ 03ου αἰ- ὅλα τὰ μέλη
τοῦ β΄ ἤχου καταλήγουν στὸν πλάγιο μὲ τελικὴ κατάληξη10+ θυμίζοντας καὶ τὸ ἀπόσπα,
σμα ἀπὸ τὸν Ἁγιοπολίτη+ πὼς «…πληρώματα καὶ ἀποθέσεις τοῦ Δευτέρου εἰς τὸν πλάγιον
Δεύτερον ἀποδίδονται…»- Αὐτὴ ἡ τεχνικὴ ἡ ὁποία εἶναι ἐντὸς τῶν θεωρητικῶν ὁρίων τῆς
κίνησης τοῦ ἤχου ἀλλάζει τουλάχιστον ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Χρυσάφη τοῦ Νέου+ ἐνῶ δὲν

πως φαίνεται καὶ ἀπὸ μιὰ μελοποίηση τοῦ Γρηγορίου
Zβλ- π-χ- στὸν κώδικα Βιβλ- Γρ- Στάθη+ φφ- 72β,73β
καὶ Πανδέκτη+ τ- Α΄ '0740(+ σ- 103\-

0/- Τὸ περιεχόμενό του διαπραγματεύεται ὁ Γ- Ἁ ,

μαργιανάκης+ “@m @m`kxrhr ne rshbgdq` hm sgd Cdtsdqnr
lncdr”+ B`ghdqr cd k’Hmrshsts ct Lnxdm Âfd+ Fqdb ds K`shm
'BHL@FK(+ Bnodmg`ftd 0866-
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παρατηρεῖται σὲ ὅλα τὰ μέλη τοῦ β΄ ἤχου τῶν προηγουμένων ἐποχῶν11- Γιὰ κάποια περίο,
δο ἐπίσης '06ος,07ος αἰ-( στὴν Παπαδικὴ συνηθιζόταν ἡ διατονικὴ ἐκδοχὴ τοῦ Δευτέρου
στὸν Λέγετο ἢ τὸν ἑπτάφωνο βαρύ 'Ã·ῖÚÂἠ∫Â¯·ÚÈÙˆÌέÓË… Μπερεκέτη+ Δοξολογία Δα,
νιήλ(12-

2- Σημειογραφικὰ δεδομένα- Παλαιὰ καὶ Νέα Μέθοδος

Οἱ ἐνδείξεις ἤχου σὲ μελοποιημένα κείμενα ἀνάγονται στὴν ἐποχὴ τοῦ Τροπολογίου καὶ
τῶν Κοντακίων '4ος,5ος αἰ-(- Μὲ τὴν ἐξέλιξη τῆς σημειογραφίας παγιώνονται καὶ τὰ ση,
μεῖα ποὺ ἀποτελοῦν τὶς ἀρκτικὲς μαρτυρίες τῶν ἤχων ἀπὸ τὶς συντομογραφίες τῶν ἀρχαί,
ων ἐκείνων ἐνδείξεων+ τὰ ὁποῖα παραμένουν σὲ ἰσχὺ μέχρι σήμερα σχεδὸν αὐτούσια μὲ τὴν
παλαιογραφική τους μορφή+ ἐνῶ σταδιακὰ παράγονται ἀπὸ αὐτὰ καὶ οἱ ἐνδιάμεσες μαρτυ,
ρίες- Ὁ β΄ ἦχος ἐμφανίζεται μὲ τὸ παλαιογραφικὸ Βήτα οκαὶ τὶς δύο φωνὲς ἀνάβασης
καὶ ἀπηχεῖται 'ἡ τεχνικὴ τῶν ἀπηχημάτων εἶναι μᾶλλον κωνσταντινοπολίτικης προέλευ,
σης( ¡Â·Óέ˜- Ὁ Μέσος τοῦ β΄ σημειώνεται δ καὶ ὁ πλάγιος ¬56 - Ἡ τριφωνία τοῦ πλαγίου
σημειώνεται a j s s: δηλαδὴ a j s s: - Ἁπὸ τὸν 0/ο αἰ- εἶναι γνωστὴ ἡ

Ὰ        Ὲ     Ὲ                   Ὰε   ε  Ὲα   Ὲω
φθορὰ τοῦ νενανὼ0+ καθὼς καὶ τὸ σημεῖο μὲ ὄνομα ἡμιφθορὰ - 

< Ò
Κατὰ παράδοσιν ἐπίσης

τὸ σημεῖο κούφισμα √ καθὼς καὶ τὰ ἡμίφωνον        
À
+ ἡμίφθορον       

È
+ θέμα ἁ πλοῦν        

Ë
καὶ οἱ θεματισμοὶ ἔσω 9 καὶ ἔξω 8 συνδέθηκαν μὲ ἐκτελέσεις μικρῶν διαστημάτων
καὶ μὲ τὶς κατηγορίες τοῦ χρωματικοῦ γένους καὶ συνήθως+ ἂν δὲν πρόκειται γιὰ φθορικὴ
ἀλλαγή+ συναντῶνται σὲ συγκεκριμένες θέσεις καὶ βαθμίδες- Ὁ β΄ ἦχος καὶ ὁ πλάγιός του
ἔ χουν καὶ δικές τους φθορές+ τουλάχιστον ἀπὸ τὸν 03ο,04ο αἰ-13 Ἁπὸ τὸ τέλος τοῦ 05ου αἰ-
περίπου+ ἀντικαθίσταται ἡ ἐνδιάμεση μαρτυρία τοῦ Νενανὼ καὶ τοῦ πλαγίου μὲ τὰ ἀντί,
στοιχα0'φθορὰ τοῦ Νενανώ+ ὑπόλοιπο μᾶλλον ἀπὸ τὴ θέση ai0( καὶ ¬56 'ἕνα Λάμδα
πάνω ἀπὸ τὴ μαρτυρία β΄+ καθὼς στὸν ἴδιο φθόγγο –BÔ˘– τῆς Παλαιᾶς Μεθόδου καταλή,

00- I- Q``rsdc+ “Sgd G`fhn onkhsdr+ ` Axy`mshmd
Sqd`shrd nm Ltrhb`k Sgdnqx”+ BHL@FK 34+ Bnodmg`ftd
0872+ σ- 43- Στὸν Γαβριὴλ ἀ ναφέρεται9 «Ἁεὶ γὰρ αἱ
ἀποδόσεις αὐτοῦ εἰς τὸν πλάγιον τοῦ τετάρτου κατα,
λήγουσιν+ ὅστις εὑρίσκεται ἐὰν καταβῆς δύο φωνὰς
ἀπὸ τὸν δεύτερον 'μὲ φθορὰ κατὰ τὸν Χρυσάφη+ K-
S`qcn+ K` @mshb` Ldktqfh` Ahy`mshm`+ Fqnss`edqq`s`
0827+ σ- 127(+ ὃν εἴπομεν εἶναι τὸν τούτου μέσον»- Βλ-
Γαβριὴλ Ἱερομονάχου+ Ἐξήγησις πάνυ ὠφέλιμος περὶ
τοῦ τί ἐστι ψαλτικὴ καὶ περὶ τῆς ἐτυμολογίας τῶν ση,
μαδίων ταύτης+ ἔκδ- Bgq- G`mmhbj % F- Vnkeq`l ,
LLA Ι+ Vhdm 0874+ σ- 71(-

01- Τέτοια φαινόμενα ἀπαντῶνται σχεδὸν γιὰ κά,
θε ἦχο+ ὅπως ἡ ἀπὸ κάποια ἐποχὴ τελικὴ κατάληξη

Στιχηρῶν στὴν τριφωνία γιὰ μέλη τοῦ πλαγίου β΄+ ἢ
στὸ Λέγετο γιὰ μέλη τοῦ δ΄ ἐκ τοῦ ¶·+ ἢ ἡ συγκεκρι,
μένη χρήση φθορῶν ποὺ ἀγαπᾶ ὁ κάθε μελοποιός+ π-χ-
τὰ ὁρισμένου εἴδους διατονικὰ περάσματα τοῦ Ἰακώ,
βου+ ἢ ἡ ἀνάπτυξη μελῶν μὲ ἄλλους δεσπόζοντες+ π-χ-
στοὺς Εἱρμοὺς τοῦ α΄ ἤχου μὲ πρῶτο δεσπόζοντα τὸν
KÂ ἀντὶ τοῦ ¢È τὴν ἐποχὴ τοῦ Μπαλάση-

02- Βλ- I- Q``rsdc+ ὅ-π-+ σ- 30- Ἕξι φθορὲς ἀνα,
γνωρίζει ὁ Χρυσάφης+ μία γιὰ κάθε κύριο ἦχο καὶ δύο
γιὰ τὸ νενανὼ καὶ τὸν πλ- β΄ 'K- S`qcn+ ὅ-π-+ σ- 124
ἑπ-(+ ἤδη ὅμως ἀναφέρει ὅτι στὴν ἐποχή του ἔχουν
προστεθεῖ καὶ ἄλλες- Οἱ φθορὲς τοῦ β΄ ἤχουqκαὶ τοῦ
πλαγίου τουwπέρασαν στὴ Νέα Μέθοδο ὡς σημεῖα
τῆς δίεσης καὶ τῆς ὕφεσης-
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γει καὶ ὁ Λέγετος ποὺ σημειώνεται καὶ ἐκεῖνος μὲ Λάμδα14- Ἕνα δύσκολο πρόβλημα βέ,
βαια εἶναι ἡ ἀπόδοση ἐκ παραδόσεως θέσεων μὲ φθορὰ ἀκόμα καὶ ἂν δὲν σημειώνεται+ τα,
κτικὴ συνήθης ἀκόμα καὶ στὶς παραμονὲς τῆς Νέας Μεθόδου 'βλ- π-χ- τὴν ἀρχὴ τοῦ
ἌÓˆıÂÓἠÔἱἠÚÔÊῆÙ·È…, τὸ ὁποῖο στὴν παλαιὰ γραφὴ δὲν φέρει καμμιὰ φθορὰ β΄ ἤχου(-

Εἶναι γνωστὴ ἀπὸ τὰ βυζαντινὰ κιόλας χρόνια ἡ ὁμοιότητα ἀνὰ δύο βαθμίδες τῶν μαρ,
τυριῶν τῶν δύο ἤχων+ πράγμα ποὺ ἰσχύει καὶ στὴ Νέα Μέθοδο15- Τὸ πιὸ κρίσιμο μὲ τὶς μαρ,
τυρίες εἶναι ἡ ταύτιση τῶν θέσεων καὶ τοῦ μεγέθους τῶν ἡμιτόνων+ ὥστε νὰ τεκμηριώνε,
ται τὸ χρωματικὸ γένος καὶ αὐτὴ ἡ ὁμοιότητα ἀποτέλεσε ἕνα ἀπὸ τὰ ἐπιχειρήματα περὶ
ὑπάρξεως χρωματικοῦ γένους16- Τὸ γεγονὸς ἐμπλέκεται καὶ μὲ τὴν ὕπαρξη ἢ μὴ τῆς ὁμοί,
ας διφωνίας καὶ πρέπει νὰ ἐξετασθεῖ τὸ δυνατὸν λεπτομερέστερα- Κοινὴ ἐπίσης εἶναι ἡ
φθορὰ0τοῦ νενανὼ γιὰ β΄ καὶ πλ- β΄ ἦχο στὴν Παλαιὰ Μέθοδο-

Ἁναφορὲς ὅπου ἐμπλέκεται ἡ σημειογραφία μὲ τὴν τροπικὴ συμπεριφορὰ τοῦ ἤχου συν ,
αντᾶμε σὲ παλαιὰ Κείμενα ὅπως στὸν Ἁγιοπολίτη «…Ὁ δὲ δεύτερος ἔχει φωνὰς τρεῖς-
Καὶ ἐκ τῆς δευτέρας αὐτοῦ φωνῆς ὁ πλαγιοδεύτερος ἦχος ἀπογεννᾶται κακεῖθεν συνίστα,
ται+ πλὴν μετὰ ἐνηχήματος»…17-

Ἁπὸ τὴν Παρασημαντικὴ τοῦ Κ- Ψάχου πληροφορούμαστε τὴν ὅμοια ἀνάλυση ὅσον
ἀφορᾶ στὸ ἀπήχημα σὲ λέγετο+ πλ- β΄ καὶ βαρύ18- Ἐπίσης στὸν κώδικα ΕΒΕ 788 πιθανό,
τατα ὑπονοεῖται ἡ γραφὴ τοῦ ἀπηχήματος a ıâ_ g b 9 «Ὁ πλάγιος τοῦ β΄ ἔχει τὴν

Νε    χε   α Ὰες
ὀξείαν μὲ παρακλητική… μικρὸν τῇ φωνῇ ὑποσύρας ἑαυτὸν ἐδήλωσεν…»19-

Στὸ Μέγα Ἴσον ὁ «βαρὺς ἕτερος» καταλήγει στὴν ἀρχαία γραφὴ ὡς Λέγετος+ στὴν
ἐξήγηση τοῦ Πέτρου ὡς βαρὺς ζ καὶ στὴ Νέα γραφὴ ὡς βαρύς 7 20-

Ἁπὸ τὸν Σύντομο δρόμο κατὰ τὴν παλαιὰ γραφὴ τὰ μέλη παρασημαίνονται ἀνάλογα μὲ
τὴν κατηγορία τους στὸν κύριο ο + στὸν μέσο ο ω δ + στὸν πλάγιο τετράφωνο Ηδ sc στὸν δ΄ μαλακὸ χρωματικὸ ὡς β΄ νΘ9 καὶ τὸν α΄ τῶν Καθισμάτων  2¡9+ ἡ ὁποία
εἶναι πιθανὸν ἐξέλιξη τοῦ μέλους τοῦ Νάου τῶν Βυζαντινῶν  2¡  ºñ 21-

03- Βλ- Β- Στεφανίδη+ «Σχεδίασμα περὶ μουσικῆς
ἰδιαίτερον ἐκκλησιαστικῆς»+ Παράρτημα Ἐκκλησια,
στικῆς Ἁληθείας+ τεῦχος Ε΄ '08/1(+ σ- 148 καὶ Θωμᾶ
Ἁποστολόπουλου+ Ὁ Ἁπόστολος Κώνστας ὁ Χῖος καὶ
ἡ συμβολή του στὴ Θεωρία τῆς Μουσικῆς Τέχνης+
Ἁθήνα 1//1+ σ- 073- Γιὰ παρακολούθηση μαρτυριῶν
βλ- Γ- Ἁμαργιανάκη+ ὅ-π-+ σ- 0/3-

04- Ἡ ὁμοιότητα ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς ἀποδείξεις
γιὰ τὴν ἀνέκαθεν ὕπαρξη τοῦ χρώματος τῶν δύο δευ,
τέρων+ βλ- Γ- Ἁμαργιανάκη ὅ-π-, σσ- 0/,01-

05- Μὲ τὴν ἴδια ἐνδιάμεση μαρτυρία καὶ μὲ θεμα,
τισμὸ παρασημαίνονται οἱ ἐνδιάμεσες καταλήξεις
στὴν πενταφωνία Η κ cs9 τοῦ ἜÊÚÈÍÂἠÁῆ… τοῦ Χα,
λάτζογλου- Ἔτσι δὲν ἰσχύει πάντα τὸ ὅτι ἄνω τῆς

μαρτυρίας ο βρίσκεται πάντα μικρὸ διάστημα-
06- I- Q``rsdc+ ὅ-π-+ σ- 43-
07- Κ- Ψάχου+ Ἡ παρασημαντικὴ τῆς βυζαντινῆς

μουσικῆς+ Ἁθῆναι 0867 'ἐπιμέλεια β΄ ἔκδ- καὶ εἰσα,
γωγὴ Γ- Χατζηθεοδώρου(+ σ- 032-

08- ΕΒΕ 788+ φ- 00α-
1/- Βλ- Κ- Ψάχου+ ὅ-π-+ σ- 086-
10- Ἡ περίπτωση τῶν Καθισμάτων τοῦ α΄ ἤχου σὲ

Νάο ἔχει σχολιασθεῖ κατὰ καιρούς+ βλ- Σ- Καρᾶ+ Θε,
ωρητικὸν Α΄ '0871(+ σ- 205 καὶ Θ- Ἁποστολόπουλου+
«Τραγούδια θρησκευτικοῦ περιεχομένου καὶ Βυζαν ,
τινὴ Μουσική»+ Μουσικὰ Σταυροδρόμια στὸ Αἰγαῖο+
Λέσβος 08ος,1/ὸς αἰ-+ ἔκδοση Πανεπιστημίου Αἰγαίου+
Ἁθήνα 1///+ σ- 365- Κατὰ 'προφορική( παρατήρηση
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Στὸ ὍÙÂἠἐÎἠÙÔῦἠÍύÏÔ˘… καὶ στὸ √ἶÎÔ˜ἠÙÔῦἠ∂ὐÊÚ·ıᾶ… τίθεται στὴν τριφωνία ἡ φθορὰ
Νενανώ+ ἐνῶ στὸ ∞ἱἠἀÁÁÂÏÈÎ·ί… τίθεται μία φωνὴ κάτω τῆς βάσεως γιὰ νὰ συνεχίσει ἡ
κατάληξη στὸν πλάγιο+ ζητώντας φανερὰ τὴν σκλήρυνση τῶν διαστημάτων μετὰ ἀπὸ τὴν
ἐπιβολὴ τῶν τριφωνιῶν ¢È,¡Ë καὶ Νη,Γα-

Στοὺς κανόνες τῶν Θεοφανείων σὲ β΄ ἦχο οἱ δύο βάσεις γιὰ τὸν Κανόνα μ˘ıÔῦ… καὶ
™Ùί‚ÂÈ…ἠἐμφανίζονται ἀντίστοιχα ὡς ο καὶ δ ἀπὸ τὸ ἴδιο τονικὸ ὕψος στὸ ὁποῖο οἱ κα,
ταλήξεις ἐμφανίζονται ἐναλλὰξ ὡς ¬56 καὶ δ '5§ καὶ  56§ (- Οἱ ἄλλοι κανόνες τοῦ β΄ ἐμφα,
νίζονται ὡς β΄ ὁ ὁποῖος τριφωνεῖ μὲ φθορὰ νενανὼ  ο σ0<+ ἐνῶ οἱ τοῦ πλ- β΄ γράφονται ὡς
τετράφωνος μὲ κλίμακα μαλακή+ ὅπως καὶ ὁ κύριος ποὺ μεσάζει Η δ sc ω  . 56% gh-

Μὲ τὴ Νέα Μέθοδο ὑπῆρξαν κάποια σημειογραφικὰ προβλήματα ποὺ πέρασαν καὶ στὶς
ἔντυπες ἐκδόσεις- Τὰ σημάδια ποὺ ἀφοροῦν τὸ β΄ ἦχο εἶναι οἱ μαρτυρίες ο+ δἘ%Ἑ   + Ἐ̃&< Ἑ+ Η δ+Ἐ"5Ἕ+  Ἐ%=<Ἑ + οἱ φθορὲς 9 8 'ὁ ἔσω καὶ ἔξω θεματισμὸς ποὺ ἔγιναν φθορές(+0ã καὶ οἱ
χρόες ~       õ ζυγός καὶ        Â σπάθη+ ποὺ παράγονται εἴτε ἀπὸ τὸ Νενανὼ εἴτε ἀπὸ τὸν ἔξω θε,
ματισμό 0+9 -

Ἡ ἄποψη ποὺ ἐπικράτησε μὲ τὴν ὑπόδειξη τοῦ Χρυσάνθου θέλει τὸν δεύτερο ἐκ τοῦ Δι καὶ
τὸν πλάγιό του ἐκ τοῦ Πα- Ἐνδιαφέρον ἔχουν οἱ βάσεις τῶν μελῶν κατὰ τὶς ὁποῖες συνήθως
τίθεται ὁ Βου ὡς βάση τοῦ κυρίου ἤχου μὲ μεσότητα στὸ Νη+ ὅπως καὶ βάση στὸ Βου μὲ
σκληρὴ χρωματικὴ γιὰ τὸν πλάγιο τοῦ β΄- Ἡ ἄποψη τῆς ὁμοίας διφωνίας καὶ ἡ ἐκτέλεση
ἀπὸ τὴν «ἔσω» βάση+ καὶ ἀκόμα ἡ ὑπόδειξη τοῦ Χρυσάνθου+ ἐξηγεῖ τὴν πρώτη περίπτωση+
ἐνῶ ἡ ἀρχαία βάση τοῦ πλαγίου τοῦ β΄ στὸ Βου τέσσερις φωνὲς κάτω τοῦ β΄ ἤχου
καὶ μὲ φθορὰ νενανὼ στὸ φθόγγο τοῦ Ἁνανὲς τοῦ α΄ ἤχου '2¡  <0. 26&≠<(+ ἐξηγεῖ τὴ δεύ,
τερη περίπτωση- Ἡ φθορὰ ποὺ σημειώνεται συνήθως καὶ στὴν παλαιὰ γραφὴ δὲν ἀφήνει
περιθώρια γιὰ παρερμηνεῖες στὴν ἐκτέλεση+ σὲ ἀντίθεση μὲ τὴ διφορούμενη τροπὴ τοῦ Βου56§ ὡς ἀρκτικῆς μαρτυρίας τοῦ ἤχου+ ἡ ὁποία ἐπιβίωσε ἀπὸ τοὺς πρώτους ἐξηγητὲς καὶ στὴ

τοῦ Ἰ- Ἁρβανίτη στὰ παλαιὰ Εἱρμολόγια δὲν ἀνευρί,
σκεται σημεῖο γιὰ μεταχείριση τοῦ ἤχου ὡς διφώνου ,
Νάου+ ἐνῶ συγγενὲς φαινόμενο παρουσιάζεται στὸ
ἀργὸ ÃÚÈÛÙὸ˜ἠἈÓέÛÙË… 'ἦχος πλάγιος τοῦ α΄(- Δὲν
ἀποκλείεται λοιπὸν νὰ πρόκειται γιὰ ἁπλῆ ἰδιοτροπία
τοῦ α΄ ἤχου μὲ ἀνάπτυξη ἐκ τοῦ Κε- Ἡ κίνηση πρὸς τὸ
°· δίεση 'ὅπως Πα Νη Ζω ἐκ τοῦ Πα( καὶ ἡ β΄ βαθ,
μίδα Ζω ὕφεση 'πράγμα πολὺ συνηθισμένο γιὰ τὴν
ἀνάπτυξη ἐκ τοῦ Κε( προσφέρουν ἤδη δύο κρίσιμα δια,
στήματα ποὺ ἔπρεπε νὰ ἀποδοθοῦν καὶ σημειογραφι,
κά- Τὸ Γα δίεση ὠθεῖ εὔκολα τὸ Νη΄ σὲ δίεση λόγω
καθαρῆς πέμ πτης 'βλ- καὶ ὅμοιο φαινόμενο στὸ Ζω,
Γα δίεση τοῦ ἌÓˆıÂÓἠÔἱἠÚÔÊῆÙ·È…(- Μπορεῖ ἀκόμα

τὸ Νη΄ νὰ ἐκ τελοῦνταν στὴ θέση του καὶ βαθμιαῖα νὰ
ὑψώθηκε λόγω τῆς ἀνωτέρω ἰσορροπίας καὶ ὁμοιότη,
τας μὲ τὸν Δεύτερο- Πρὸς ἐνίσχυση αὐτῆς τῆς θεώρη,
σης ἀναφέρεται ἡ περίπτωση τῆς χρήσης τοῦ ἔσω θε,
ματισμοῦ στὴν παλαιὰ γραφὴ ἐπὶ τοῦ Κε γιὰ νὰ ἀπο,
δοθεῖ ἐνίοτε ἁπλῶς τὸ Ζω ὕφεση+ ἡ ἐπιβίωση ἀκόμα
καὶ στὴ Νέα Μέθοδο τῆς γραφῆς μὲ φθορὰ β΄ ἤχου τοῦ
™ὲἠÙὴÓἠὑὲÚἠÓÔῦÓ… τοῦ πλ- α΄ στὸ Εἱρμολόγιο τοῦ Πέ,
τρου+ ἢ ἀκόμα ἡ μεγάλη συγγένεια μὲ τὸ ἘÓἠÙ·ῖ˜ἠÏ·-
ÌÚόÙËÛÈ… στὴ διαχρονικὴ παρασήμανση τῆς τροπῆς
σὲ χρωματικὸ μέλος- Βλέπε καὶ τὴν κίνηση στὸ γνω,
στὸ τραγούδι τῆς Καρπάθου ΔὸἠάıÔ˜ σὲ πλ- α΄ τε,
τράφωνο-
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Νέα Μέθοδο- Ἐνδεικτικὸ τῆς συγχύσεως ποὺ προκαλεῖται εἶναι ἡ γραφὴ τῶν Κανόνων
τοῦ πλ- β΄ στὸ Εἱρμολόγιο τοῦ Ἰωάννου τὸ 08/29 Δὸἠ∫ύÌ·ÙÈἠı·ÏάÛÛË˜… εἶναι γραμμένο
καὶ ἀπὸ μÔ˘ καὶ ἀπὸ ¶·+ τὸ μÔËıὸ˜ἠÎ·ὶἠÛÎÂ·ÛÙή˜… ἀπὸ ¶· καὶ τὸ ΔÌËıÂὶ˜ἠÙÌᾶÙ·È…
ἀπὸ Νη22-

Στὸν Ἁργοσύντομο ἢ Νεοστιχηραρικὸ δρόμο ὁ β΄ ἦχος τηρεῖ σταθερὰ τὴν ἐκ τοῦ Δι γρα,
φή- Οἱ Ἁργὲς Καταβασίες ἀκολουθοῦν τὸ σύντομο μέλος μὲ μελωδικὴ ἐπέκταση τῶν χρό,
νων τῶν συλλαβῶν+ χωρὶς νὰ τηροῦν τὴν παραίτηση ἀπὸ τὸν ἀλληλοδανεισμὸ κατὰ τὴν
μετάβαση στὸ ἀργοσύντομο μέλος- Οἱ Καταβασίες τῶν Θεοφανείων τῶν δύο Κανόνων το,
νικὰ ἔχουν τὴν ἴδια βάση- Ὡστόσο ἡ τροπὴ τοῦ Πα σὲ Βου τῆς μαλακῆς ἐντὸς τῶν ἀρ γῶν
καταβασιῶν τοῦ πρώτου κανόνος μ˘ıÔῦ… πρέπει νὰ νοηθεῖ ὡς τροπὴ σὲ ¢È- Στὸ Δοξαστά,
ριο τοῦ Πέτρου φέρονται δύο Δοξαστικὰ τῆς Κ΄ Δεκεμβρίου ἘÁÁί˙ÂÈἠὁἠÃÚÈÛÙό˜…+ πάνω στὸ
Προσόμοιο ∞ἱἠἀÁÁÂÏÈÎ·ί… μὲ πλ- τοῦ β΄ ἐκ τοῦ ¢È καὶ τελικὴ στὸ μÔ˘ σὲ μαλακὴ χρωμα,
τικὴ μὲ τὸν γνωστὸ καὶ ἀπὸ παλαιότερα Κείμενα 'π-χ- Στιχηρὰ τοῦ Γερμανοῦ( πλαγιασμὸ
στὸ ¡Ë- Ἐπίσης τὰ δύο Νεκρώσιμα ἈÚ¯ήἠÌÔÈἠÎ·ὶἠὑόÛÙ·ÛÈ˜…+ ἦχος πλ- β΄ καὶ Ὡ˜ἠἄÓıÔ˜
Ì·Ú·ίÓÂÙ·È…+ ἦχος β΄+ ὡς Δοξαστικὰ ψάλλονται κανονικὰ στὸν ἦχο τους- Τὸ æ˘¯ήἠÌÔ˘…
τοῦ Πέτρου Λαμπαδαρίου ἐξηγεῖται ἀπὸ τὸ μÔ˘ ἀλλὰ ὡς ἐκ τοῦ Δι+ ἐνῶ τὸ ἴδιο ὡς
Μάθημα ἀπὸ τὸν Δανιὴλ εἶναι ἐξηγημένο στὴν Πανδέκτη ὡς ἐκ τοῦ πα Π8< 23- Ὁ Γρηγό,
ριος παραδίδει ἕνα ἌÍÈόÓἠἐÛÙÈÓ… σὲ β΄ διατονικὸ ὡς Λέγετο-

Στὸ Παλαιὸ Στιχηράριο ὅπως αὐτὸ ἀντιπροσωπεύεται κυρίως ἀπὸ τὸ Δοξαστάριο τοῦ
Ἰακώβου τὰ Στιχηρὰ τοῦ β΄ ἤχου ἐκφέρονται ἐκ τοῦ ¢È ἐκτὸς ἀπὸ κάποιες περιπτώσεις+
ποὺ εἶναι γραμμένα ἐκ τοῦ Βου- Δὲν πρόκειται γιὰ ἐκτέλεση τοῦ ἤχου ὡς Μέσου ἤχου+
οὔτε γιὰ μετάθεση σὲ χαμηλότερη βάση+ ἐπειδὴ χρησιμοποιοῦν μεγάλη ἔκταση σὲ ὑψηλὲς
φωνητικὲς περιοχές- Ἡ μετάθεση τῆς βάσης+ χωρὶς νὰ ἀλλάζει τὸ μέλος+ γίνεται γιὰ πρα,
κτικοὺς λόγους+ λόγῳ τῶν χρησιμοποιούμενων φθορῶν στὰ σχετικὰ Στιχηρά- Τρέπεται ὁ
φθόγγος ἄνω τῆς βάσεως σὲ Γα τῆς διατονικῆς ο so “ 56§   so ª 1!¶+ ὁπότε ἡ ἀντι,
στοίχιση μὲ βάση Δι θὰ ἔπρεπε νὰ ἦταν 4&ø+ %3+ $2 + §1+ πρᾶγμα πιὸ ἄβολο ἀπὸ τὸ νὰ τραπεῖ ὁ
Γα σὲ «νανὰ» ἐκ τῆς φυσικῆς του θέσεως ἄνω τοῦ Βου+ ὅπου Βου ἡ βάση τοῦ Κυρίου Β΄-
Τὸ πιὸ χαρακτηριστικὸ παράδειγμα εἶναι τὸ ¶ÔίÔÈ˜ἠÂὐÊËÌÈῶÓ…, τὸ ὁποῖο ἐπὶ αἰῶνες κα,
ταγράφεται 'καὶ ἐκτελεῖται( μὲ βάση κυρίου Δευτέρου+ παρὰ τὶς ἔντεχνες ἐσωτερικὲς δια,
τονικὲς ἀλλαγές- Βέβαια ὁ Ἰάκωβος δὲν εἶχε ὑπόψιν τὸ μÔ˘ καὶ τὸ Γα+ καθὼς κατὰ τὴν
παλαιὰ παραλλαγὴ ἡ θέση τοῦ νανὰ ἦταν στὴ διατονικὴ κλίμακα ἀκριβῶς μία φωνὴ πά,
νω ἀπὸ τὴ βάση Νεανὲς τοῦ β΄ ἤχου+ ὅπως π-χ- Ζω,Νη ἢ Βου,Γα+ ὁπότε θεωροῦσε τὸ πιὸ
ἁπλὸ πρᾶγμα νὰ περάσει σὲ ἄλλη κλίμακα ἀπὸ μιὰ βολικὴ θέση 'βλ- π-χ- Δοξαστικὸ
Αἴνων τῶν Εἰσοδίων+ ὅπου ἡ βάση τοῦ Μέσου β΄ ταυτίζεται μὲ βάση πλ- δ΄ πρᾶγμα

11- Βλ- Εἰρμολόγιο Ἰωάννου 'Κωνσταντινούπολις
08/2(+ σσ- 028+ 254+ 214 καὶ 240-

12- Βλ- Πανδέκτη+ τ- Α΄ '0740(+ σ- 263-
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ἐντελῶς φυσιολογικὸ στὰ πλαίσια τῆς Παλαιᾶς Θεωρίας(- Ἐξάλλου ἡ ἁπλῆ ματιὰ στὶς
χρησιμοποιούμενες θέσεις τῶν σημαδιῶν θὰ ἔπειθε τὸν καθένα πὼς δὲν πρόκειται γιὰ δια,
φορετικὸ μέλος+ ὅπως π-χ- στὰ Στιχηρὰ ™ήÌÂÚÔÓἠÙῷἠÓ·ῷ…ἠκαὶ ™ήÌÂÚÔÓἠὁἠÃÚÈÛÙὸ˜ἠἐÓ
ἸÔÚ‰άÓῃ…,ἠτὰ ὁποῖα ἐνῶ ἀρχίζουν μὲ τὴ θέση  ο ∂k g# g#    τὸ ἕνα γράφεται ἐκ τοῦ Δι
καὶ τὸ ἄλλο ἐκ τοῦ Βου24-   Ση  με ρον

Ἐπίσης μπορεῖ κανεὶς νὰ παρατηρήσει τὸ Στιχηρὸ ¶ÔίÔÈ˜ἠÂὐÊËÌÈῶÓ… στὶς γραφὲς Πα,
λαιοῦ Στιχηραρίου+ Γερμανοῦ+ Μπαλάση καὶ Ἰακώβου+ ὅπου φέρεται κανονικὰ μὲ τὴ βάσηο τοῦ Κυρίου β΄ ἤχου25-

Στὴν Παπαδικὴ ἐπίσης ὁ ἦχος ἀναπτύσσεται ἐκ τοῦ Δι+ ὡστόσο ὑπάρχει μιὰ Δοξολογία
ἀργὴ Ἰακώβου+ ἡ ὁποία+ ἐνῶ στὴν παλαιὰ γραφὴ καὶ στὴν πρώτη ἔκδοση τοῦ Χουρμουζί,
ου φέρεται μὲ μαρτυρίες τοῦ β΄ ἤχου ἐκ τοῦ Βου26+ ψάλλεται μὲ σκληρὴ χρωματική- Ἡ Δο,
ξολογία φέρεται μὲ τὶς ἴδιες ἀρκτικὲς μαρτυρίες+ ὡστόσο ἡ προφανὴς ἕδρασή της στὴ βά,
ση τοῦ πλαγίου 'στὸ στίχο ∂ὐÏÔÁËÙό˜…+ ἡ τροπὴ τῆς τετραφωνίας σὲ διατονικὸ δεύτερο
Ζω  5& Ë( προδίδει τὴν παλαιὰ βάση τῶν Δευτέρων ἤχων καὶ τὴ συγγένειά τους27- Ἡ χρή,
ση τῆς φθορᾶς Νενανὼ καὶ ὁπωσδήποτε ἡ μεταγραφή της ἀπὸ τοὺς γνῶστες καὶ τῶν δύο
συστημάτων δείχνει ὅτι σωστὰ καταγράφηκε σὲ σκληρὸ χρῶμα τὸ ὁποῖο κυριαρχεῖ-

Ἁπαντῶνται ἐπίσης στὶς ἐκδόσεις παπαδικὰ μέλη 'Χερουβικὰ καὶ Κοινωνικά( π-χ- τοῦ
Γρηγορίου ἢ τοῦ Πέτρου Βυζαντίου+ τοῦ Δανιήλ 'ἐξηγημένα( σὲ β΄ ἐκ τοῦ Πα μὲ σκληρὴ
χρωματικὴ ἦχος β΄  5" - Ἡ θεωρία περὶ ἔσω ἐκτέλεσης ἐξηγεῖ ἱκανοποιητικὰ τὴν περίπτω,
ση+ ἂν καὶ τὰ μέλη συμπεριφέρονται μὲ φθορὰ ὡς πλήρης πλάγιος τοῦ β΄ μὲ χαρακτηρι,
στικὸ δεσπόζοντα τὴν τριφωνία-

Τὸ Κοινωνικὸ ∞ἰÓÂῖÙÂ… τοῦ Πέτρου Μπερεκέτη γράφηκε γιὰ νὰ ἐξηγεῖται «‰ÈὰἠÙῶÓ
·ὐÙῶÓἠ¯·Ú·ÎÙήÚˆÓἠÂἰ˜ἠ8ἠἤ¯Ô˘˜»28+ χαλαρώνοντας ἐντελῶς τὴν ἀντίληψη τῆς διαφορᾶς
στὰ διαστήματα- Τὸ ἴδιο καὶ ἕνα Χερουβικό+ γιὰ τὸ ὁποῖο ὁ Γρηγόριος ποὺ τὸ ἐξήγησε ση,
μειώνει ἰδιοχείρως 'κώδ- Ψάχου 167( «ἐσημειώθη εἰς ἓξ μόνον ἐπεὶ ὁ Α΄ καὶ ὁ πλ- Α΄ ὁδεύ,
ουσιν ὁμοίαν κλίμακα καὶ καταλήξεις- Ὁμοίως ὁ Δεύτερος καὶ ὁ πλάγιος τοῦ Δευτέρου-
Οὕτω παρέλαβον παρὰ τοῖς ἐμοῖς διδασκάλοις»29-

Ἡ Δοξολογία τοῦ Πέτρου Λαμπαδαρίου σὲ Λέγετο χαρακτηρίζεται ἐνίοτε ὡς β΄ διατο,
νικός30-

13- Δοξαστάριο Ἰακώβου 'ἐπανέκδοση Τέρτιος
088/(+ σσ- Α81 καὶ Α141-

14- Βλέπε Σ- Καρᾶ+ Γένη καὶ διαστήματα εἰς τὴν
βυζαντινὴν μουσικήν+ Ἁθήνα 086/+ πίνακες Δ΄+ ΙΑ΄+
ΙΒ΄+ ΙΓ΄+ τὰ ἀντίγραφα τῶν πρωτοτύπων- Γιὰ τὴν ἐξή,
γηση τοῦ Ἰακώβου στὸ ἔντυπο Δοξαστάριο-

15- Βλ- Χουρμουζίου+ Ταμεῖον Ἁνθολογίας 'Κων,
σταντινούπολις 0713(+ σ- 347-

16- Βλ- καὶ Σ- Καρᾶ+ Θεωρητικὸν Β΄ '0871(+ σ- 16-
17- Βλ- Κ- Ψάχου+ ὅ-π-+ σ- 122 σὲ παλαιὰ γραφή-
18- Βλ- ὅ-π-+ σ- 121 καὶ 123+ ἐνῶ οἱ γραμμὲς ÃÂ-

ÚÔ˘‚ίÌ+ σ- 107- Ἡ γραμμὴ …ÚÔ˘‚ίÌ γράφεται μὲ τοὺς
ἴδιους χαρακτῆρες στοὺς ἤχους β΄+ πλ- τοῦ β΄ καὶ βαρύ
' ( καὶ στὴ Νέα Μέθοδο-

2/- Βλ- Ταμεῖον Ἁνθολογίας Θ- Φωκαέως+ τ- Β΄
'ἐπανέκδ- Ρηγόπουλου+ Θεσσαλονίκη 0868(+ σ- 286-
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Ἡ Δοξολογία τοῦ βαρέος τοῦ Δανιὴλ στὴν παλαιὰ γραφὴ ἐκφέρεται μὲ ἀρκτικὴ μαρτυ,
ρία β΄ ἤχου ο + ὁ ὁποῖος ὅμως ἐξελίσσεται διατονικά-

Ἡ μαρτυρία στὸ £ÂÔÙόÎÂἠ¶·ÚıέÓÂ… Ã·ῖÚÂ… εἶναι ο+ ὅμως ἐκτελεῖται ἀπὸ παλαιὰ
ὡς Λέγετος+ ὅπως καὶ τὸ μ˘ıÔῦἠἀÓÂÎάÏ˘„Â… τοῦ Π- Μπερεκέτη καὶ τὸ ἫÓἠᾐÚÂÙίÛˆ…
τοῦ Ἰακώβου+ σύμφωνα μὲ τὴν ἄποψη τοῦ διατονικοῦ β΄ ποὺ προαναφέρθηκε- Ὡστόσο ὁ
Χουρμούζιος τὸ ἐξηγεῖ μὲ τὶς μαρτυρίες τοῦ β΄ ἤχου+ ἀποφεύγοντας ἔτσι τὴ σημείωση τῶν
ὑφέσεων στὸ Κε καὶ ἀναδεικνύοντας τὴ μεγάλη εὐχέρεια στὰ περάσματα ἀπὸ τὸν ἕνα ἦχο
στὸν ἄλλο-

Στὰ ἀργὰ μέλη 'Κοινωνικὰ κ-λπ-( μιὰ ἁπλῆ σύγκριση τῶν θέσεων στὴν παλαιὰ καὶ
νέα γραφὴ δείχνει πὼς ὁ βασικὸς φθόγγος ὅπου ἀκούγεται ἡ «ποιότητα+ τὸ γνωριστικὸ
χρῶμα» τοῦ Νεανὲς καὶ στὸν ὁποῖον τελειώνει καὶ τὸ ἀπήχημα τῆς ἀρκτικῆς μαρτυρίας
εἶναι ὁ σημερινὸς Δι ἀνεξαρτήτως τονικοῦ ὕψους+ διότι ἡ «ἔσω» ἐκτέλεση βολεύει γιὰ ἔντε,
χνες ἀναπτύξεις σὲ ὑψηλὲς ἐκτάσεις τῆς φωνῆς- Ἐναρκτήριες θέσεις ὅπως οm g s:â μὲ
παρακλητική+ θέση κρατημοϋπορρόου ο gh Íè—      m ≥äg s: ποὺ καταλήγει στὴ με

οι      οι

σότητα+ ἢ ské—> g g  56 'συνηθισμένη θέση γιὰ κατάληξη στὸ Βου(+ φθόγγοι συνήθων πε,

ρασμάτων στὸ διατονικὸ γένος μὲ ὅλη τὴν ἁρμονικὴ στήριξη ἰσχυρῶν ἰσοκρατημάτων δεί,
χνουν ὅτι πρέπει νὰ ἐκτελοῦνται ὡς πρὸς Δι+ εἴτε πρόκειται γιὰ ἐξηγήσεις ἀπὸ τὴν παλαιὰ
γραφή+ εἴτε γιὰ μέλη πρωτογραμμένα στὴ Νέα Μέθοδο- Εἶναι χαρακτηριστικὸ πὼς τὰ
ἴδια μαθήματα ἔχουν ἄλλη σημειογραφικὴ μεταχείριση σὲ διαφορετικὲς ἔντυπες ἐκδόσεις-
Π-χ- Χερουβικὸ τοῦ Πέτρου Λαμ παδαρίου εἶναι γραμμένο στὸ Ταμεῖο Ἁνθολογίας τοῦ Φω ,
  καέα ἐπανέκδοση Ρηγόπουλου ἀπὸ Δι+ ἐνῶ στὴν Παν δέκτη ἀπὸ Πα μὲ φθορὰ πλ- β΄8 -
Τὸ Κοινωνικὸ ∞ἰÓÂῖÙÂ… τοῦ Πέτρου Βυζαντίου εἶναι ὡς ἐκ τοῦ Βου9 στὸ Ταμεῖο Ἁνθολο,
γίας+ ἐνῶ εἶναι ὡς ἐκ τοῦ Πα8< στὴν Πανδέκτη9 g º? sl, g  sk m aN al a g_a 

Αιg_ a m a gä. ºln g:< Ἡ ἀντίστοιχη παλαιὰ γραφή του εἶναι m g s:â
αι Αι  αι

Σχετικὴ εἶναι καὶ ἡ περίπτωση ὅπου τίθεται φθορὰ τοῦ Βου μαλακὴ χρωματικὴ στὸ Πα
τῆς σκληρῆς χρωματικῆς+ ὅπως π-χ- σὲ Χερουβικὰ τοῦ Γρηγορίου- Πιθανὸν ὁ συνθέτης νὰ
θέλει ὄντως τὸ δύσκολο ἀποτέλεσμα τῆς τροπῆς τοῦ Πα "5 σὲ Βου 56§ + ὅπως ἐξάλλου γίνε,

20- Βλ- Ταμεῖον Ἁνθολογίας… ὅ-π-+ τ- Γ΄+ σσ- 43
καὶ 3/8- Πανδέκτη+ τ- Δ΄ '0740(+ σσ- 71 καὶ 426- Ἐπί,

σης Κωδ- Βιβλ- Κ- Καλαϊτζίδη+ φ- 208β-
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ται ἡ ἐναλλαγὴ στοὺς Κανόνες τῶν Θεοφανείων- Ἁφοῦ ὅμως ὁ συνθέτης δέχεται τὴν
ὁμοία διφωνία+ τότε ἁπλῶς τρέπει σὲ μαλακὸ τὸ βασικὸ τετράχορδο+ ὅπερ καὶ πιθανότερο+
σημειώνοντας ἁπλῶς τὴ φθορὰ τῆς βάσης τοῦ κυρίου ἤχου+ καὶ τέτοια ὑπῆρξε καὶ ὁ Βου-
Στὰ Ἁνοιξαντάρια τοῦ Κουκουζέλη χρωματίζεται μὲ σωστὴ σημείωση τοῦ φθόγγου ποὺ
ὑπονοεῖ ἡ φθορὰ ὅλο τὸ πεντάχορδο Δι,Νη ὡς περιοχὴ κυρίου,πλαγίου β΄-

3- Ὁ β΄ ἦχος στὰ Θεωρητικὰ τῆς Ψαλτικῆς- Οἱ «δεύτεροι» ἦχοι- Τὰ προβλήματα τοῦ β΄
ἤχου

Ἁπὸ τὰ πιὸ δύσκολα ζητήματα στὴ Θεωρία τῆς ἐκκλησιαστικῆς καὶ γενικότερα τῆς
ἑλληνικῆς παραδοσιακῆς μουσικῆς εἶναι ἡ διαπραγμάτευση τοῦ β΄ ἤχου- Ἡ ἐξέταση τῶν
συστατικῶν του+ τῶν ὑποκατηγοριῶν του καὶ τῶν ἰδιαιτεροτήτων του θέτει ὅλα σχεδὸν τὰ
ζητήματα τῆς «ἁρμονικῆς» κατὰ τὴν ἔννοιά της ὡς ἐπιστήμης τοῦ μέλους- Πρόκειται γιὰ
ἕνα δύσκολο ἦχο μὲ μεγάλη ποικιλία περιπτώσεων+ οἱ ὁποῖες ὑφίστανται ἕως σήμερα ὡς
ζῶσα παράδοση- Τὰ θεωρητικὰ προβλήματα τοῦ β΄ ἤχου+ τουτέστιν τὸ εἶδος τοῦ γένους+
τῆς κλίμακας+ ἡ ἐφαρμογὴ ἢ μὴ τοῦ συστήματος τῆς ὁμοίας διφωνίας+ ὁ «ἀλληλοδανει,
σμὸς» κλιμάκων στὸ σύντομο μέλος καὶ οἱ συγγένειες μὲ ἄλλους ἤχους+ ἡ τοποθέτησή του
στὸ σύστημα τῶν βάσεων τῶν ἤχων+ ἡ ἀντιστοιχία του μὲ τὶς κατηγορίες τοῦ κοσμικοῦ
λογίου ἀλλὰ καὶ δημώδους μέλους καί+ τέλος+ ἡ σημειογράφησή του+ ἀνάγονται σχεδὸν
ὅλα στὸ ζήτημα τῶν διαστημάτων τοῦ ἤχου στὶς ποικίλες ὑποπεριπτώσεις του- Προτοῦ
προχωρήσουμε θὰ ἦταν χρήσιμο νὰ καθορίσουμε ἕνα γενικότερο πλαίσιο θεωρητικῶν βά,
σεων καταλλήλων γιὰ τὴν ἐξέταση τῶν σχετικῶν ζητημάτων-

Στὴ Βυζαντινὴ Μουσικὴ τὰ ὀνόματα τῶν ἤχων προκύπτουν ὡς τακτικὰ ἀριθμητικά9
Πρῶτος+ Δεύτερος κ-λπ- Τὸ ποσοστὸ μουσικῆς πληροφορίας ποὺ φέρει αὐτὴ ἡ ὁρολογία
εἶναι σαφῶς ὑψηλότερο+ ἰδίως ὅταν ὀνοματίζονται καὶ οἱ ὑποκατηγορίες9 πλάγιος+ μέσος+
τετράφωνος κ-λπ-

Ἁπαραίτητη γιὰ τὸν καθορισμὸ τοῦ ἤχου εἶναι ἡ ἔννοια τοῦ «βόμβου»+ μιᾶς θεμελιώ,
δους κατὰ βούλησιν συχνότητας ἀπὸ τὴν ὁποία μετρώντας μία+ δύο+ τρεῖς καὶ τέσσερις
φωνές 'διαστήματα( πάνω βρίσκουμε ἀντιστοίχως τὶς βάσεις τοῦ α΄+ τοῦ β΄+ τοῦ γ΄ καὶ τοῦ
δ΄ ἤχου+ ἐνῶ οἱ πλάγιοί τους προκύπτουν μία καθαρὴ πέμπτη κάτω τῆς βάσης τοῦ κυρίου
ἤχου+ ἢ σὲ καθοδικὴ κίνηση σὲ δεδομένες θέσεις φθόγγων- Στὴν Παρασημαντικὴ αὐτὸ
ἀποτυπώνεται στὶς ἀρκτικὲς μαρτυρίες τῶν ἤχων ποὺ φέρουν τὶς ἀντίστοιχες ἐνδείξεις
ἀνάβασης μίας+ δύο κ-λπ- φωνῶν- Καὶ ἐδῶ ἡ βασικὴ ἔννοια ἀναφορᾶς εἶναι οἱ βαθμίδες
κάποιας κλίμακας9 «Πρῶτος καὶ δεύτερος… βαθμοί εἰσιν καὶ οὐχὶ κύρια ὀνόματα… οἷον
ἐν βαθμοῖς κεῖσθαι τούτους…»+ «…βάσιμά εἰσιν+ οὐκ ὀνόματα…»32-

Θεωρητικὰ ὁ χαρακτηρισμὸς α΄+ β΄ κ-λπ- ἦχος εἶναι ἀνεξάρτητος γένους+ ἀφοῦ κάθε γέ,

21- I- Q``rsdc+ ὅ-π-+ σ- 01- Ἐπίσης κώδικα Βατικα, νοῦ 761 'βλ- K- S`qcn+ ὅ-π-+ σ- 054(-

02.APOSTOLOPOULOSb_02AΠOΣTOΛOΠOYΛOΣ.qxd  22/10/2014  9:27 π.μ.  Page 66



£.ἠ∞¶√™Δ√§√¶√À§√À,ἠὉἠ‚΄ἠἦ¯Ô˜ἠÙῆ˜ἠæ·ÏÙÈÎῆ˜ 67

νος ἢ κάθε χρόα γένους 'σκληρή,μαλακή( μπορεῖ νὰ ἔχει τὸν δικό της α΄ ἢ β΄ ἦχο- Ἔτσι
μποροῦμε νὰ ἔχουμε διατονικὸ δεύτερο+ ὅπως ἔχουμε καὶ μαλακὸ διατονικό+ σκληρὸ διατο,
νικὸ καὶ ἐναρμόνιο τρίτο ἦχο- Εἶναι φανερὸ πὼς μὲ τὰ ἀρχέτυπα σύντομα μέλη ποὺ θεμε,
λίωσαν τὴν Ὀκταηχία 'Ἁπολυτίκια+ Εἱρμοὶ κ-λπ-( οἱ βάσεις τῶν ἤχων τοποθετήθηκαν
στὶς βαθμίδες κάποιας μαλακῆς διατονικῆς κλίμακας+ χωρὶς αὐτὸ νὰ σημαίνει πὼς ὁ κά,
θε ἦχος χρησιμοποιεῖ ἀποκλειστικὰ αὐτὴν τὴν κλίμακα+ ἀφοῦ ἀπὸ τὸ ἀρχικὸ διαπιστωμέ,
νο διατονικὸ ὑπόβαθρο μποροῦν νὰ τρέπονται σὲ «φθορές» του33- Τὸ παρακάτω ἀπόσπασμα
'κώδικας ΕΒΕ 788+ φ- 8α+ ΙΕ΄ αἰ-( εἶναι πλήρως διαφωτιστικὸ ἐπ’ αὐτοῦ9 «διὰ τοῦτο εἶπόν
σοι ὅτι ῥίζα πάντων τῶν ἤχων ὁ πρῶτός ἐστιν… Ἐξ αὐτοῦ γὰρ καὶ οἱ κύριοι καὶ οἱ πλάγιοι
ἐξῆλθον… Μόνος γὰρ αὐτὸς τελείας φωνὰς καὶ κατέρχεται καὶ ἀνέρχεται…»+ δείχνον τας
καὶ τὶς βάσεις τῶν ἄλλων+ «οἱ δὲ ἕτεροι δίχα φθορᾶς οὐ δύνανται τὴν ἰδίαν φύσιν δεῖξαι»34-

Ἡ ἔννοια τοῦ συστήματος εἶναι συμφυὴς μὲ τὸ μοντέλο παραγωγῆς τῶν ἤχων+ καθὼς
ἡ σειρὰ πρῶτος+ δεύτερος κ-λπ- ὁρίζει ταυτοχρόνως μιὰ σειρὰ διαστημάτων ἑνὸς πενταχόρ,
δου+ ἡ ὁποία θὰ ἐπαναληφθεῖ ἐξ ἀρχῆς ὅταν φθάσει στὴν τελευταία βαθμίδα- Κυρίαρχο σύ,
στημα τῆς βυζαντινῆς Ὀκταηχίας εἶναι ὁ Τροχὸς ἢ πεντάχορδο σύστημα+ τὸ ὁποῖο εὐνοεῖ
καὶ τὴν περαιτέρω διάκριση τῶν ἤχων σὲ πλαγίους+ μέσους+ τετραφώνους κ-λπ-+ ἀνάλογα
μὲ τὴν ἀπόσταση τοῦ φθόγγου ὅπου ἐπιχωριάζει ἢ καταλήγει τὸ μέλος ἀπὸ τὴ βάση τοῦ
κυρίου ἤχου- Ἡ ὁλοκλήρωση τῆς κίνησης βέβαια τῶν μελωδιῶν στὰ πλαίσια τετραχόρ,
δων+ πενταχόρδων καὶ σπανιότερα τριχόρδων+ ὡς βασικὸ χαρακτηριστικὸ τῆς ἑλληνικῆς
μουσικῆς θεωρεῖται αὐτονόητη- Ἡ νεώτερη ἀπόδοση τῆς κλίμακας μὲ τὰ Πα Βου Γα Δι
ἐπηρεασμένη ἀπὸ τὴν ἀνατολικὴ ὀργανοχρησία καὶ τὸ δυτικὸ σολφὲζ συνέδεσε τὶς βάσεις
τῶν ἤχων μὲ συγκεκριμένους τόπους στὴ μέση διαπασῶν Ζω ἕως Κε-

Ἡ μελωδικὴ κίνηση+ τέλος+ ἀναδεικνύεται ὡς πρωτεῦον χαρακτηριστικό+ καθὼς ἀπὸ
τὴν ἴδια μελωδικὴ βάση καὶ τὴν ἴδια κλίμακα μπορεῖ νὰ προκύπτει διαφορετικὸς ἦχος μὲ
διαφορετικὴ μελωδικὴ κίνηση- Ἡ πιὸ ἁπλῆ περίπτωση αὐτοῦ τοῦ φαινομένου εἶναι ἡ τροπὴ
τῶν κυρίων σὲ πλαγίους καὶ τὸ ἀντίστροφο '«ἔσω»( ἀπὸ τὴν ἴδια βάση- Ὁ Ἁπόστολος
Κώνστας ἐξηγεῖ στὸ ἑπόμενο χωρίο «Περὶ ἀναβάσεως καὶ καταβάσεως αὐτῶν»9 «ὁδεύον ,
τες δὲ οἱ πλάγιοι εἰς ἀνιόντας φθόγγους φέρουσι κυρίων μέλος οἱ δὲ πάλιν κύριοι ὁδεύοντες
εἰς κατιόντας φθόγγους φέρουσι πλαγίων μέλος»35-

22- Εἶναι λανθασμένη ἡ ἄποψη ὅτι ὅλοι οἱ βυζαντι,
νοὶ ἦχοι εἶναι διατονικοί+ ὅπως πιστεύανε μέχρι πρό,
σφατα οἱ ξένοι μουσικολόγοι+ ἢ ὅτι κατ’ ἐξαίρεσιν χρη,
σιμοποιοῦν τὰ χρωματικὰ διαστήματα+ ὅπως π-χ-
γράφει ὁ Μ- Δραγούμης 'βλ- “Sgd rtquhu`k ne Axy`m ,
shmd bg`ms hm sgd lnmnognmhb ltrhb ne sgd lncdqm Fqddj
Bgtqbg”+ Rstchdr hm D`rsdqm Bg`ms Ι '0855(+ σ- 21(-

23- Βλ- δημοσιευμένα ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸν Γρ-
Στάθη+ «Ἡ Ἐξήγηση τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»+ ὅ-π-+ σ-
242-

24- Βλ- κώδικα ΕΒΕ 0756+ φ- 44α- Στὸν Δοχ- 278+

φ- 70α+ ἐπίσης γράφει9 «εἶναι φανερὸν ὅτι ὅσα μαθήμα,
τα 'ἐκτὸς στιχηρῶν κατὰ τὸν Κουτλ- 34/+ φ- 64α( ἔ ,
χουν εἰς πλαγίους τὰ ὀνομάζουν κυρίους…»- Ἐπίσης
Ἰ- Λάσκαρη+ στὸ Ἁντ- Ἁλυγιζάκη+ ὅ-π-+ σ- 13/9 «Γί,
γνωσκε+ ὦ ἀκροατά+ ὅτι τρεπτικός ἐστιν ὁ ἦχος- Καὶ
διὰ τοῦτο οἱ κύριοι εἰς πλαγίους τρέπονται καὶ τ’ ἀνά,
παλιν+ καθὼς καὶ ὁ θαυμάσιος μαΐστωρ Ἰωάννης ὁ
Κουκουζέλης… ὑπέδειξεν+ ἐν μὲν τῇ ἀναβάσει διὰ τοῦ
ὀλίγου τοὺς πλαγίους ἤχους κυρίους ἀπέδειξεν+ ἐν δὲ
τῇ καταβάσει διὰ τοῦ ἀποστρόφου τοὺς κυρίους ἤχους
πλαγίους πάλιν ἀπέδειξεν»-
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ΒΑΣΗ
Ὁ ὁρισμὸς ποὺ δίνει ὁ Χρύσανθος γιὰ τὸν β΄ ἦχο περιλαμβάνει ἐν περιλήψει τοὺς ἑξῆς

ὅρους9 Ἁπήχημα ¡Â·Óὲ˜ μὲ διαδοχὴ ἐλαχίστου καὶ μείζονος τόνου 'ὅπως BÔ˘-°·-¢È( ἀπὸ
τὸ βόμβο+ Ἴσον 'βάση( στὸ Βου ἢ «διὰ τὴν ὁμοιότητα τῆς διφωνίας στὸ ¢È»+ ἀπόσταση
ἀπὸ τὸ ἴσον τοῦ α΄ ἤχου ἕνα ἐλάσσονα καί+ τέλος+ κλίμακα χρωματικὴ μαλακὴ μὲ σύστη,
μα ὁμοίας διφωνίας+ ἐνίοτε ὅμως σκληρή 'γιὰ τὰ «εἱρμολογικά»(36-

Στὰ πρῶτα θεωρητικὰ Κείμενα ὑπάρχει μιὰ διαφορετικὴ ἀντιστοιχία τῶν ἤχων μὲ τοὺς
ἀρχαιοελληνικοὺς τρόπους ἀπὸ αὐτὴ ποὺ ἐπικράτησε μὲ τὶς ἀναφορὲς τοῦ Γαβριήλ+ τῶν
Ἐρωταποκρίσεων τοῦ Δαμασκηνοῦ κ-ἄ- καὶ σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες ὁ β΄ ταυτίζεται μὲ τὸν
Λύδιο37- Στὸν Ἁγιοπολίτη ταυτίζεται μὲ τὸν Ὑποφρύγιο+ ἐνῶ ὡς Λύδιος ἀναφέρεται ὁ πλ-
τοῦ β΄38- Στὰ Ἁρμονικὰ τοῦ Μ- Βρυεννίου ὁ Πρῶτος εἶναι ὁ Ὑπερμιξολύδιος+ ὁ Δεύτερος ὁ
Μιξολύδιος+ ὁ Τρίτος ὁ Λύδιος κ-λπ-+ ὁ πλάγιος τοῦ Δευτέρου ὁ Ὑπολύδιος39- Ἐδῶ ἡ σύγ,
χυση περὶ τὶς βάσεις τῶν ἀρχαίων τρόπων πιθανὸν προέρχεται ἀπὸ τὶς κινήσεις τοῦ ἤχου
στὶς ὑποκατηγορίες+ δηλαδὴ ἀπὸ ἄλλες βάσεις-

Ἡ ἀρχαία του βάση Νεανὲς βρίσκεται σὲ μιὰ ὑψηλὴ φωνητικὴ περιοχή+ ὅπως ὁ Ζω ἄνω
τῆς βάσης Κε τοῦ α΄ ἤχου- Ἁπὸ τὴν ἴδια βάση ὑπάρχει ὁ διατονικὸς β΄ ἦχος+ ἐνῶ μία ὀκτά,
βα κάτω ὑπάρχει ὁ βαρὺς διατονικὸς Δεύτερος+ ὁ γνωστὸς βαρὺς τῆς Παπαδικῆς+ ὅπως
δείχνει καὶ ἡ ἀρκτική του μαρτυρία ζ - Ὁ Χρύσανθος μετέθεσε στὸ Δι αὐτὴν τὴ βάση+ το,
ποθέτησε τὴ βάση τοῦ πλαγίου στὸ Πα 'κατὰ τὸ Χιτζάζ+ ὅπως ἦταν ἡ ἐπικρατοῦσα ἄπο,
ψη τὴν ἐποχή του( καὶ ὅρισε ὡς σύστημα τοῦ β΄ ἤχου τὴν ὁμοία διφωνία40- Οἱ ἄλλες ὑπο,
κατηγορίες ἀκολούθησαν τὴ μεταβολή+ ὡστόσο κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζουν ἕως
σήμερα τὰ χαρακτηριστικὰ ἀπὸ τὴν παλαιὰ διάταξη+ εἴτε σημειογραφικὰ εἴτε μελωδικά+
πρᾶγμα ποὺ ἐντείνει τὴ δυσκολία κατανόησης σὲ ἕνα μὴ εἰδικὸ περὶ τὰ τῆς Παλαιᾶς Με,
θόδου-

Ὁ β΄ ἦχος σύμφωνα μὲ τὰ παραπάνω δὲν μπορεῖ νὰ ἐξετασθεῖ χωρὶς νὰ συνεξετασθοῦν
καὶ ὅλοι οἱ συγγενεῖς λόγῳ ὁρισμοῦ+ συμπεριφορᾶς καὶ ἀλληλοεξάρτησης ἦχοι- Ὅπως κά,
θε κύριος ἦχος ἔτσι καὶ ὁ β΄ ἦχος ἐμφανίζει ἀνάλογα μὲ τὴ συμπεριφορὰ τῆς μελωδίας μιὰ
σειρὰ ἀπὸ ὑποκατηγορίες ἐκ τῶν ὁποίων οἱ πιὸ συνηθισμένες εἶναι ὁ πλάγιος+ ὁ μέσος+ ὁ
ἔσω 'ἀπὸ τὴ χαμηλὴ βάση τοῦ πλαγίου( Δεύτερος+ ὁ τρίφωνος καὶ ὁ τετράφωνος τοῦ πλα,
γίου καί+ σπανιότερα στὴν Ψαλτική+ ὁ παράμεσος τοῦ κυρίου καὶ ὁ ἑπτάφωνος τοῦ πλαγί,
ου- Εἶναι πιὸ σωστὸ νὰ ὁμιλοῦμε περὶ ὁμάδας δευτέρων ἤχων+ ὅπως ἤδη π-χ- ὁμιλεῖ ὁ Ἁ ,
πόστολος Κώνστας καὶ ἀκόμα παλαιότερα ὁ Μανουὴλ Χρυσάφης+ ἡ ὁποία περιλαμβάνει
πλὴν τῶν ἀνωτέρω τὸ διατονικὸ βαρὺ δεύτερο καὶ τὸ διατονικὸ Πλάγιο τοῦ Δευτέρου ἢ Λέ,
γετο+ ταυτιζόμενο καὶ μὲ τὸν Μέσο τοῦ Τετάρτου- Οἱ βάσεις τῶν Δευτέρων ἤχων τοποθε,
τοῦνται στὶς πιὸ ἀσταθεῖς βαθμίδες τῆς μαλακῆς διατονικῆς+ ἔτσι ὅπως αὐτὴ δομεῖται
στὴν εὐρύτερη ἀνατολικὴ παράδοση ἡ ὁποία ἀντιγράφει τὸ Μεῖζον τέλειον ἀμετάβολον

25- Βλ- Μ- Θεωρητικόν '0721(+ σσ- 036 καὶ 020-
26- Βλ- K- S`qcn+ ὅ-π-+ σσ- 065+ 115-
27- Βλ- I- Q``rsdc+ ὅ-π-+ σ- 02/-
28- Βλ- Μαν- Βρυεννίου+ Ἁρμονικά+ ἐκδ- F- G-

Inmjdq+ Sgd G`qlnmhbr ne L`mtdk Aqxdmmhtr+ Fqnmhm fdm
086/+ σ- 211-

3/- Βλ- καὶ Θεωρητικὸ Ἁποστόλου+ ΕΒΕ 0756+ φ-
48β-
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ἀρχαιοελληνικὸ σύστημα+ καὶ ἔτσι ὅπως τὶς γνωρίζουμε ἀπὸ τοὺς διατονικούς 'καὶ πιὸ
συν ηθισμένους( ἤχους- Ὅταν ὁ σχετικὸς φθόγγος 'Βου ἢ Ζω( καταστεῖ δεσπόζων ὡς βά,
ση ἤχου ἐντὸς τοῦ συστήματος+ ὀργανώνει ὅλα τὰ ἄνω καὶ κάτω του διαστήματα μὲ νέες
ἁρμονικὲς σχέσεις στὶς ὁποῖες αὐτὸς εἶναι ὁ σταθερὸς φθόγγος- Ἡ ἐκτέλεση ὡστόσο τοῦ β΄
ἤ χου μὲ δόμηση κατὰ τετράχορδο ἢ πεντάχορδο ἐκ τοῦ Δι ἢ ἡ ὡς ἐκ τοῦ Δι πρὸς τὰ πάνω+
εὐνοεῖται ἀπὸ αὐτὸ τὸ σύστημα διότι παραμένουν σταθεροὶ οἱ ἑστῶτες φθόγγοι τῶν ἐπὶ μέ,
ρους ἀρχαίων τετραχόρδων+ ἐνῶ γίνονται εὐκολότερα οἱ μεταβάσεις στοὺς Πρώτους καὶ
Τετάρτους ἤχους-

ΤΡΟΠΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Ὡς πρὸς τὶς συγγένειες μὲ ἄλλους ἤχους+ χαρακτηριστικὰ εἶναι τὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ

τὸν κώδικα Διονυσίου 46/9 …μέσος τοῦ β΄ ὁ πλ- δ΄ «ἤγουν τὸ νεανές»… μέσος τοῦ δ΄ ὁ πλ-
β΄ «ἤγουν τὸ λέγετο»9 «ἔστι δὲ τὸ λέγετο καὶ βαρύς… τὸ γὰρ λέγετο τρέπεται εἰς βαρὺν
καὶ εἰς πλ- β΄»- Ἁντίστοιχα ἀναφέρει καὶ ὁ Πλουσιαδηνός9 «τρίφωνος πλ- β΄ ὁ α΄ 'ἐπειδὴ ἡ
θέση τῆς φθορᾶς τοῦ νενανὼ εἶναι ἡ βάση τοῦ α΄ ἤχου , ∫Â( ὃς φθοριζόμενος ἀποτελεῖ τὸν
νενανώ+ ἐν δὲ καταβάσει τρίφωνος ὁ βαρὺς ὃς φθοριζόμενος γίνεται λέγετο»41- Οἱ περιπτώ,
σεις πολλαπλασιάζονται ἂν ὑπολογίσουμε τὶς ἀλλαγές+ τὶς φθοριζόμενες χρόες καὶ τοὺς
πιθανοὺς συνδυασμοὺς γιὰ παραγωγὴ μεικτῶν ἤχων42-

Στὸν Ἁγιοπολίτη ἀναφέρεται ἀλληλοδανεισμὸς τροπικῆς συμπεριφορᾶς+ χωρὶς νὰ θίγε,

30- Βλ- Ἁντ- Ἁλυγιζάκη+ ὅ-π-+ σσ- 123 καὶ 126- Ἡ
ἐξάρτηση τοῦ διατονικοῦ βαρέος καὶ μάλιστα ἀπὸ τὸν
ἄνω ∑ˆ΄+ ὁ ὁποῖος κατὰ τὸν κανόνα «μία ἄνω τοῦ πρώ,
του εἶναι δεύτερος»+ καὶ τοῦ λέγετου 'μÔ˘( εἶναι
ἐμφανὴς ὡς ἐξάρτηση διατονικοῦ δευτέρου μὲ πλάγιο
τοῦ δευτέρου διατονικό+ ὅπως χαρακτηρίζεται ἀπὸ πολ,
λοὺς ὁ λέγετος- Βλ- Σ- Καρᾶ+ Θεωρητικόν+ σ- Α44- Β-
Στεφανίδη ὅ-π-+ σ- 14- Σ’ αὐ τὸ συμφωνοῦν καὶ τὰ πα,
λαιογραφικὰ σημεῖα ο γιὰ τὸν Ζω΄ 'βλ- καὶ Δοχ- 278+
φφ- 40α+ 41β τὰ διατονικὰ κανόνια( καθὼς καὶ β    56¬9
«λέγετος» καὶ «λέγε'τος( δεύτερος»- Ἡ χρήση τῶν
φθορῶν στὰ κανόνια τοῦ Ἁ ποστόλου «ἔναρξη , νανα ,
αγια» γιὰ τοὺς φθόγγου ∑ˆ - ¡Ë -¶· θυμίζει τὴν ταυ,
τότητα τῶν διαστημάτων μὲ τὸν λέγετο- Ὁ Χρύσανθος
διακρίνει τοὺς δύο βαρεῖς· βλ- Μ- Θεωρητικόν '0821(+ σ-
189 ἄλλος ὁ βαρὺς ᾺεαᾺες ἀπὸ τὸν βαρὺ τοῦ τροχοῦ
ΑαᾺες· βλ- καὶ σ- 319 «ὁ ο δὲν εἶναι βαρύς»-

31- Στὸ Βροντάδο τῆς Χίου τὸ καλοκαίρι τοῦ 0888
κατέγραψα μιὰ ἐνδιαφέρουσα μελωδικὴ διαδρομὴ ποὺ
δείχνει τὴ μεγάλη συγγένεια τοῦ διατονικοῦ βαρέος μὲ
τοὺς δεύτερους ἤχους- Οἱ πρακτικοὶ ψάλτες μᾶλλον ἀ ,
συνείδητα+ ψάλλοντας τὸ γνωστὸ Τρισάγιο τοῦ Ἁπο,
στόλου , ¢ύÓ·ÌÈ˜ ἐκ τοῦ Δι+ κατέληξαν χρωματικὰ
στὸ κάτω Νη τοῦ πλαγίου- Ἁπὸ ἐκεῖ μὲ ἑπταφωνία
ἔτρεψαν τὸν ἄνω Νη΄ σέ… βάση ἑπταφώνου βαρέος

ἕλκοντας τοὺς ἑκατέρωθεν φθόγγους του- Πρὸς στι ,
γμὴν τὸ μέλος ἔδειξε πὼς θὰ κινηθεῖ ὡς ἑπτάφωνος
τοῦ  πλαγίου β΄ ἐκ τοῦ Νη΄ 'Χιτζασκιάρ(- Μετὰ ὅμως
ἀπὸ ἕνα «στήριγμα» στόν 16& καὶ μέσω φθόγγου 2§
κατέληξαν μὲ τελικὴ στὸν Νη ὡς βάση βαρέος 7! -
Ἄλλη μιὰ εὔκολη τροπὴ γίνεται μέσω Νάου,Σαμ πάχ+
ἂν τὸ τετράχορδο Δι,Νη΄ τοῦ Δευτέρου τραπεῖ σὲ Γα,
ζω ὕφεση- Ὁ Βου ἐμφανίζεται ἔτσι ὡς 2§ ἀπὸ τὸν
ὁποῖο μετὰ γίνεται εὔκολα κατάληξη στὸν Νη 7! 'ὡς
Μπεστενιγκιάρ(- Εἶναι γνωστὴ ἐπίσης ἀπὸ τὴ λόγια
μουσικὴ ἡ περίπτωση τοῦ μακὰμ Ἐβτζαρά 'βλ-
Συλλογὴ πολλῶν χαρίτων… τοῦ Γρηγορίου Πρωτο,
ψάλτου+ στὴν Πανδώρα τοῦ Θ- Φωκαέως zΚων ,
σταν τινούπολις 0732\ σ- 44(+ ὅπου ἀπὸ τὴ βάση Ζω
ἐναλλάσσονται διατονικὰ καὶ σκληρὰ χρωματικὰ
τετράχορδα+ συμπεριλαμβανομένης καὶ κινήσεως
τῆς χρόας τοῦ Ζυγοῦ ἀπὸ τὸ ἄνω Πα΄ ἕως τὸ Ζω΄
'βλ- καὶ Μ- Μαυροειδῆ+ Οἱ μουσικοὶ τρόποι στὴν
Ἁνατολικὴ Μεσόγειο+ Ἁθήνα 0888+ σ- 103+ σχόλια
γιὰ τὴ δυσκολία του(-
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ται ρητὰ ζήτημα διαστημάτων9 «Ὁ γὰρ πλάγιος τοῦ Δευτέρου ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον Zμέσος\
Δεύτερος ψάλλεται ὡς τὸ ¡ίÎËÓἠἔ¯ˆÓἠκαὶ τὸ ™ὲἠÙὸÓἠἐὶἠὑ‰άÙˆÓ»43- Κατὰ τὸν Γαβριὴλ
πάλι «ὁ πλ- τοῦ β΄ οὐ ποιεῖ διπλασμόν»· ἡ φράση θυμίζει τὰ σύντομα μέλη τοῦ πλ- β΄ μαλα,
κοῦ χρωματικοῦ τὰ ὁποῖα δὲν ἑπταφωνοῦν44-

Ἁξιοσημείωτη συμπεριφορὰ λόγῳ τῆς φθορᾶς περιγράφεται στὸν κώδικα ΕΒΕ 788+ ὅ ,
που ἀναφέρεται καὶ πλάγιος τοῦ β΄ χωρὶς τὴν ἐνέργεια τοῦ νενανώ+ προφανῶς διατονικός9
«Ὁ δὲ πλάγιος τοῦ Δευτέρου οὐχ οὕτως τριφωνεῖ 'ὡς ὁ πλ- α΄( ἀλλὰ μίαν καὶ μίαν τὰς
φωνὰς ἀνέρχεται διά τε τοῦ τῆς φθορᾶς δέματος+ λέγεται δὲ ἡ τούτου τριφωνία χωρὶς δέ,
ματος ἐν τῇ ἁπλῇ καταλογῇ σπανίως δὲ καὶ ἐν καλλιφωνικοῖς μαθήμασι ὥσπερ τὸ Ὦ
¶·ÚıέÓÂ…»- Συνδεδεμένη καὶ μὲ τὴ σημειογραφία εἶναι ἡ περιγραφόμενη προφανὴς
ἀλλαγὴ τῶν διαστημάτων+ ἀκόμα καὶ στὸ ἀπήχημα Νεανές9 «Εἰπὲ τὸν Δεύτερον δίχως
τῆς ἐν τῷ δευτέρῳ ἀποστρόφῳ φθορᾶς ο av g g= g# b καὶ ἐρεῖς ἀπαραλλάκτως τὸν

Ὰε    α Ὰε  α Ὰε
πρῶτον… Ἐὰν μὴ ὑποφθείρῃς τὰς φωνάς… οὔτε φύσιν δευτέρου καθαροῦ εἴπῃς ποτέ…
οὔτε τρίτου+ οὔτε τετάρτου+ ἀλλ’ ὥσπερ τὸν πρῶτον ἐρεῖς ἅπαντας»45-

Κατὰ τὸν Μ- Χρυσάφη οἱ δύο ἁπλὲς φθορὲς τῶν Δευτέρων ἤχων ἁπλῶς ἀνακατατάσ,
σουν πρόσκαιρα τὰ διαστήματα 'πάλι ἐνισχύεται ἡ ἄποψη τῆς διατονικότητας(- Τὸ νε,
νανὼ ὅμως εἶναι μόνιμη μεταβολὴ καὶ καλύπτει μὲ τὴν ἐνέργειά του τὴ φθορὰ τοῦ πλ- β΄9
«ἡ τοῦ πλ- β΄ φθορὰ ποιεῖ μερικὴν ἐναλλαγήν… λύεται ἐν συντόμῳ χωρὶς ἑτέρας φθορᾶς…
Τὸ0ἀπὸ παραλλαγῶν ἦχος α΄+ ἀλλὰ ὅπου καὶ ἂν τεθεῖ…» μεταβάλλει τὸ μέλος μόνιμα+
ὥστε νὰ ἐμφανίζεται ὡς ἔνατος ἦχος καὶ καλύπτει καὶ τὸν πλάγιο τοῦ β΄46-

Στὸν Στεφανίδη συναντοῦμε τὸν ὅρο «Διπλοῦν νενανὼ ἢ ὄγκος τοῦ νενανὼ» γιὰ κλίμα,
κα μὲ δύο σκληρὰ χρωματικὰ τετράχορδα+ μάλιστα διακρίνει τὶς διαιρέσεις κατὰ 4χορδο
καὶ 3χορδο «…ὡς τὸ ¢ύÓ·ÌÈ˜ τοῦ Κορώνη»+ ἢ κατὰ 3χορδο καὶ 4χορδο «…ὡς τὸ ∫ύÚÈÂ
ÙῶÓἠ¢˘ÓάÌÂˆÓ»+ ἐνῶ περιγράφονται καὶ οἱ περιπτώσεις ἐκτέλεσης τοῦ Νεανὲς ἢ τοῦ Νε,
χέανες ἀπὸ πολλὲς βάσεις47-

Σχετικὸ μὲ τὴν τροπικὴ ὑπόσταση εἶναι τὸ θέμα τοῦ ἰσοκρατήματος- Κατὰ γενικὴ
ἀρχὴ τὸ Ἴσον τίθεται στὴ βάση τοῦ τετραχόρδου τῆς μελωδίας+ χωρὶς ὅμως νὰ γίνεται κα,
τάχρηση καὶ παραποίηση τοῦ ἤθους μὲ πολλὲς ἐναλλαγές+ ἐπηρεασμένες συνήθως ἀπὸ τὴ
δυτικὴ ἁρμονία- Ὡστόσο ἡ ἄποψη γιὰ σταθερὸ Ἴσον στὸ ¢È ἢ κάτω Δι γιὰ τὸν κύριο β΄ καὶ
Νη γιὰ τὸν μέσο τοῦ β΄+ ἀποφεύγοντας «ὡς ἐφεύρημα τῆς συγχρόνου ψαλτικῆς» τὸ Ἴσον
στὸ μÔ˘ ὅταν μεσάζει ὁ ἦχος+ κρίνεται αὐστηρή48- Μιὰ τέτοια θεώρηση προσκρούει στὰ
μαλακὰ χρωματικὰ τοῦ δ΄ ἤχου 'Ἁπολυτίκια κ-λπ-( ὅταν μεσάζουν- Γιατὶ ὄχι τότε καὶ στὸ
μέσο τοῦ δ΄ Λέγετο νὰ μὴ χρησιμοποιοῦμε Νη ὡς ἰσοκράτημα49: Ἂν ἐπίσης θεωρήσουμε

32- Βλ I- Q``rsdc+- ὅ-π-+ σ- 0/-
33- Βλ- ὅ-π-+ σ- 73-
34- Βλ- φ- 8α καὶ φ- 8β-
35- Βλ- K- S`qcn+ ὅ-π-+ σσ- 130,132-

36- Βλ- Β- Στεφανίδη+ ὅ-π-+ σσ- 148 καὶ 146-
37- Βλ- Σ- Καρᾶ+ ὅ-π-+ σ- Α4 καὶ Β64-
38- Ὁ Σ- Καρᾶς τὸν θεωρεῖ πλάγιο τοῦ β΄ διατονι,

κό+ βλ- ὅ-π-+ σ- Α145+ ὁπότε τὸ μÔ˘ εἶναι τὸ φυσιολογι,
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τὸν πλάγιο τοῦ β΄ ὡς μαλακὸ χρωματικὸ ἐκ τῆς φυσικῆς του βάσεως Βου+ τότε πῶς δὲν θὰ
ἐκτελεσθεῖ τὸ Ἴσον τοῦ Βου: Τέλος μὲ τὴν ἴδια λογικὴ ποιό θὰ ἔπρεπε νὰ ἦταν τὸ Ἴσον τοῦ
βαρέος διατονικοῦ ὡς μέσου τοῦ α΄ ἤχου στὸν λεγόμενο πρωτόβαρυ: Ἡ μᾶλ λον σωστὴ λύ,
ση εἶναι πὼς ὅταν ὑπάρχει θέση ἄλλου ἤχου ἢ ἄλλης ὑποκατηγορίας του+ πρέπει νὰ δεί,
χνεται καὶ μὲ τὸ ἰσοκράτημα+ πολὺ περισσότερο ἂν θεωρήσουμε πὼς τὸ μέλος δὲν πλέκε,
ται οὔτε κἂν μὲ τετράχορδα+ ἀλλὰ μὲ Θέσεις+ ποὺ μπορεῖ νὰ ἐκτείνονται λίγο περισσότερο
ἢ λίγο λιγότερο ἀπὸ τὴν ἔκταση τοῦ τετραχόρδου+ μὲ μεσότητες+ διφωνίες+ προσ λαμ ,
βανομένους κ-λπ-

ΓΕΝΗ
Μὲ τὸ χαρακτηρισμὸ «χρωματικὸ» στὰ γνωστὰ ἀρχαιοελληνικὰ τετράχορδα ὑπάρχουν

διαφορετικὲς διαιρέσεις 'π-χ- Ἁρχύτας9 16.17w113.132w16.21+ Δίδυμος9 04.05w13.
14w4.5+ Ἐρατοσθένης9 08.1/w07.08w4.5+ Πτολεμαῖος καὶ ἀργότερα Βρυέννιος9 16.17w
03.04w4.5 «χρῶμα μαλακὸν» καὶ 10.11w00.01w5.69 «χρῶμα σύντονον»50(- Ἡ διάκριση
σὲ «μαλακό , σύντονο ἢ σκληρό»+ μὲ τὴν ἔννοια τῆς τάσης γιὰ ἐξίσωση τῶν διαστημάτων
ἢ τῆς τάσης γιὰ διεύρυνση τῆς ἀνισότητάς τους στὸ τετράχορδο+ ἀναφέρεται ἀπὸ τὶς πρῶ ,
τες δεκαετίες τοῦ 1/οῦ αἰ- καὶ καθιερώθηκε κυρίως ἀπὸ τὸν Σ- Καρᾶ- Οἱ ὅροι ὑπῆρχαν ἀπὸ
τὴν ἀρχαιότητα+ ἀλλὰ ἡ ἀντιστοιχία εἶναι σχεδὸν ἡ ἀντίθετη+ ὅπως φαίνεται παραπάνω
στὸ Πτολεμαῖο- Τὰ ὅρια στὸ πέρασμα ἀπὸ τὸ μαλακὸ στὸ σκληρὸ δὲν εἶναι σαφῆ- Κατὰ
τὸν Σ- Καρᾶ+ τὸ μαλακὸ χρωματικὸ τετράχορδο ἔχει τὴν μικρὴ ἐναρμόνια τρίτη 5.6 ὡς
μεγάλο μεσαῖο διάστημα+ ἐνῶ ἡ μικρὴ τρίτη τοῦ σκληροῦ διατόνου 16.21 καὶ μεγαλύτερα
διαστήματα 'ὅπως ἡ τρίτη 4.5 τῶν ἀρχαίων( ἀνήκουν στὸ σκληρὸ χρῶμα51-

Παρόλο ποὺ δὲν ἀναφέρονται ρητὰ τὰ γένη στὰ παλαιὰ Θεωρητικὰ τῆς Ψαλτικῆς+
πλεῖστες ὅσες ἀναφορὲς στὰ μικρὰ διαστήματα+ ἡμίτονα καὶ διέσεις+ ὁδηγοῦν στὴν ἐξ ἀ ,
νάγ κης παραδοχὴ τῆς διάκρισής τους- Ἐξάλλου καὶ μόνη ἡ ὕπαρξη τῶν «φθορῶν» τῶν τό,
νων ἤδη παράγει ἄλλο γένος- Ἁναφορὰ στὸ χρωματικὸ γένος ὑπάρχει στὸ Θεωρητικὸ τοῦ
Ἱερωνύμου τοῦ Τραγωδιστοῦ52 πρὶν ἀκόμα ὁ Χρύσανθος+ ὁ Στεφανίδης καὶ ὁ Κώνστας θέ,
σουν ξανὰ τὸν ὅρο+ στὴν προσπάθεια νὰ ἀνασυνθέσουν τὴν ἀρχαιοελληνικὴ διάκριση- Τὸ
θέμα τῆς ἀνέκαθεν ὑπάρξεως χρωματικοῦ γένους πρέπει σήμερα νὰ θεωρεῖται λυμένο53-

κό του Ἴσον- Βλ- καὶ Μ- Μαυροειδῆ+ ὅ-π-+ σ- 041+ ποὺ
δὲν συμφωνεῖ μὲ τὸν Σ- Καρᾶ 'Β05( γιὰ διαφορὰ δ΄
μαλακοῦ καὶ λεγέτου-

4/- Γιὰ τὶς ἀριθμήσεις τῶν ἀρχαίων καὶ τῶν Ἁρά,
βων ποὺ ἀντιγράφουν ἀρχαιοελληνικὲς παρατάξεις βλ-
συγκεντρωτικὰ καὶ μὲ σχόλια Γεωρ- Λυκούρα+ Πυθα,
γορικὴ μουσικὴ καὶ Ἁνατολή+ Ἁθήνα 0883+ σ- 74 καὶ
ἑπ- Ἐπίσης+ Μαν- Βρυεννίου+ Ἁρμονικά+ ὅ-π-+ σ- 113
ἑπ-

40- Βλ- Σ- Καρᾶ+ ὅ-π-++ σ- Β1- Ἁρμονικά+ σσ- 05 καὶ
10-

41- Βλ- Ἱερωνύμου Τραγωδιστοῦ+ κώδικας Σινᾶ
0653 'περὶ τὰ μέσα τοῦ ΙΣΤ΄ αἰ-(+ ἔκδοση Ai`qmd

Rbg`qs`t+ ªªμ HHH+ Vhdm 088/+ σσ- 67+ 7/+ γιὰ τὴ διά,
κριση γενῶν ἀνάλογα μὲ τὰ διαστήματα- Ἁναφέρει
μάλιστα ρητὰ τοὺς ὅρους «διατονικόν+ χρωματικὸν
καὶ ἐν αρμονικὸν εἶδος»- Τὰ τρία γένη ἀναφέρονται καὶ
στὸν Ἁγιοπολίτη '03ος αἰ-(+ ὅ-π-+ σσ- 51+ 61 καὶ 62+ ὡς
ἀπόηχος ὅμως καὶ πιθανότατα ἐξ ἀντιγραφῆς ἀπὸ
ἀρχαιοελληνικὸ θεωρητικὸ Κείμενο-

42- Βλ- τὶς ἐργασίες τῶν Γ- Ἁμαργιανάκη+ “@m
@m`kxrhr ne rshbgdq` hm sgd Cdtsdqnr lncdr”+ ὅ-π- καὶ
“Sgd Bgqnl`shb Lncdr”+ I`gqatbg cdq Örsdqqdhbghrbgdm
Axy`mshmhrshj 21.6 Vhdm 0871+ Ἁντ- Ἁλυγιζάκη+ ὅ-π-+
σσ- 1/3,10/+ σχεδὸν ὅλα τὰ ἐπιχειρήματα καὶ ἡ βι,
βλιογραφία γιὰ τὸ χρωματικὸ γένος- Ἐπίσης Σ-

02.APOSTOLOPOULOSb_02AΠOΣTOΛOΠOYΛOΣ.qxd  22/10/2014  9:27 π.μ.  Page 71



72 ∞¡∞Δ√§∏™ Δ√ ¶∂ƒπ∏Ã∏ª∞ 1ἠ(2014)ἠ€ἠ∞΄.ἠª∂§∂Δ∏ª∞Δ∞

Ὡστόσο ἐξακολουθεῖ νὰ ἐνδιαφέρει ἡ ἔρευνα τῶν ὁρίων τοῦ χρωματικοῦ γένους καὶ τῶν
σχετικῶν περιπτώσεων στὴν ἐκτέλεση- Στὸ χρωματικὸ γένος ἀπαιτεῖται ἡ ὕπαρξη ἡμιτό,
νων στὸ τετράχορδο 'ὅπως στὸ ἐναρμόνιο ἡ ὕπαρξη διέσεων(54- Κατὰ μία θεώρηση ὅταν τὸ
μεγάλο διάστημα τοῦ τετραχόρδου ξεπεράσει τὸ ἄθροισμα τῶν δύο μικρῶν 'πρακτικὰ δη,
λαδή+ ὅταν εἶναι ὑπερμείζων τόνος καὶ μεγαλύτερο(+ τὸ γένος μεταβάλλεται ἀπὸ διατο,
νικὸ σὲ χρωματικό55- Ἡ διαίρεση κατὰ ὁμοία διφωνία τοῦ πενταχόρδου ἐξασφαλίζει τὸ ὅριο
μὲ τὸ διατονικὸ γένος+ καθὼς ἄνω τοῦ φθόγγου ¡Â·Óὲ˜ καὶ τῆς σχετικῆς μαρτυρίας ἀπαι,
τεῖ ται μικρὸ διάστημα+ ἐνῶ τὸ ὑπολειπόμενο μεγάλο διάστημα πρέπει νὰ λάβει μεγαλύτε,
ρα μεγέθη-

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ
Τὸ ἀπήχημα ¡Â·Óὲ˜ ἀνήκει σὲ δύο φθόγγους+ ἕνα διατονικό 'β΄ βαθμίδα τοῦ α΄ ἤχου(

καὶ ἕνα χρωματικό+ βάση τοῦ β΄ ἤχου- Κατὰ τὶς θεωρητικὲς ἀναφορὲς οἱ δύο νότες ταυτί,
ζονται+ ὄχι ὅμως καὶ ἡ διαδρομὴ μέχρι τὴν εὕρεσή τους+ ὅπως περιγράφει καὶ ὁ Χρύσανθος+
ἢ ὅπως στὸν κώδικα ΕΒΕ 788 διαβάζουμε9 «…εἰπὲ τὸν νεανὲς δίχα τῆς ἐν τῷ δευτέρῳ
ἀποστρόφῳ φθορᾶς καὶ ἐρεῖς ἀπαραλλάκτως τὸν πρῶτον»- Στὸ ἴδιο Κείμενο ὁ συγγραφέας
προσπαθεῖ νὰ δείξει ποῦ φθείρεται ἡ φωνή+ περιγράφοντας τὸ πῶς στὴν ἀπαγγελία τοῦ «ÓÂ-
Ó·ÓÒ» 'ἕνα ἀνοδικὸ χρωματικὸ τετράχορδο( τὴ μισὴ φωνὴ τοῦ «Óˆ» τὴν ἔχει πάρει τὸ
«Ó·»+ περιγραφὴ συνεπὴς μὲ τὴν ἄποψη πὼς ἡ μετάβαση γίνεται ἀπὸ τὴ μαλακὴ διατο,
νικὴ τῶν ὁλοκλήρων «φωνῶν» μὲ τὴν ἀλλοίωση ἑνὸς φθόγγου+ συγκεκριμένα μὲ δίεση τοῦ
φθόγγου κάτω τῆς βάσεως τοῦ α΄ ἤχου- Σὲ κάποιο σημεῖο μάλιστα ἀναφέρει καὶ τὸν ὅρο
«ἡμιτριτόνης»+ ποὺ μᾶλλον σημαίνει «ἡμιτρίτονο» '< τριημίτονο(- Χρειάζεται λοιπὸν μιὰ
μεταβολὴ τῶν διαστημάτων γιὰ νὰ παραχθεῖ τὸ χρῶμα τοῦ Δευτέρου ἀλλὰ καὶ τοῦ κάθε
ἤχου+ ἡ «γνωριστικὴ ἰδέα» κατὰ τὸν Γαβριήλ56-

Καρᾶ+ Ἁρμονικά+ Ἁθήνα 0878· Ἡ βυζαντινὴ μουσικὴ
σημειογραφία+ Ἁθήνα 0822· Γένη καὶ διαστήματα εἰς
τὴν βυζαντινὴν μουσικήν+ ὅ-π-· Ἡ βυζαντινὴ μουσικὴ
παλαιογραφικὴ ἔρευνα ἐν Ἑλλάδι+ Ἁθήνα 0865· «Ἡ
ὀρθὴ ἑρμηνεία καὶ μεταγραφὴ τῶν βυζαντινῶν μου,
σικῶν χειρογράφων»+ ἀνάτυπον ἀπὸ τὸ Θ΄ βυζαντινο,
λογικὸν συνέδριον Θεσσαλονίκης+ Ἁθήνα 0874- Τέλος+
Γρ- Στάθη+ «Ἡ ἐξήγηση τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης»+ ὅ-π-+
σ- 242-

43- Ἡμιτόνια στὴν ἁρμονικὴ στήλη θεωροῦνται τὰ
διαστήματα μεταξὺ 04ου καὶ 13ου ἁρμονικοῦ+ χρωμα,
τικὲς διέσεις ἀπὸ 13ο μέχρι 16ο ἁρμονικὸ καὶ ἐναρμό,
νιες διέσεις μεταξὺ 16ου καὶ 25ου ἁρμονικοῦ- Κατὰ τὸν
Ἁριστόξενο ἐπίσης τὰ μικρὰ διαστήματα μποροῦν νὰ
βρίσκονται στὶς ἄκρες τοῦ τετραχόρδου 'τὸ τυπικὸ
ἰσχῦον χρωματικὸ τετράχορδο+ καθὼς σήμερα σπάνια
συναντᾶμε τετράχορδο τῆς ἀρχαιελληνικῆς μορφῆς μὲ
τὸ πυκνὸ 'τὰ μικρὰ διαστήματα( στὴ μιά του μόνο με,

ριά+ ἐνῶ δὲν ἐπιτρέπονται στὸ χρωματικὸ καὶ ἐναρμό,
νιο γένος δύο συνεχόμενα τονιαῖα διαστήματα 'Ἁρμο,
νικὰ Στοιχεῖα ΙΙΙ 63+1/ καὶ ΙΙΙ 54+0(-

44- Βλ- Πτολεμαίου+ Ἁρμονικά+ ἔκδ- Hmfdl`q Ct ,
qhmf+ Fnsdlanqf 082/+ σ- 189 «Ἴδιον δέ ἐστι τοῦ μὲν
ἐναρμονίου καὶ τοῦ χρωματικοῦ τὸ καλούμενον πυ,
κνόν+ ὅταν οἱ πρὸς τῷ βαρυτάτῳ δύο λόγοι τοῦ ἑνὸς
ἐλάττους γίνονται συναμφότεροι+ τοῦ δὲ διατονικοῦ τὸ
καλούμενον ἄπυκνον+ ὅταν μηδὲ εἰς τῶν τριῶν λόγων
μείζων γίνεται τῶν λοιπῶν δύο συναμφοτέρων»-

45- Κάθε ἄλλο παρὰ «τεχνοκρατικὴ» μοιάζει ἡ πε,
ριγραφὴ τῶν φθόγγων στὸν Χρύσανθο+ ἂν κάποιος θέ,
λει μὲ αὐτήν+ ὁδεύοντας ἀντίστροφα+ νὰ ταυτοποιήσει
διαστήματα9 «Νεανὲς καὶ νεχέανες+ φθόγγοι λαμ προί+
ἐλεύθεροι+ γλυκεῖς+ λεπτοί- Νενανὸ καὶ νενανώ+ ἐμβρι,
θεῖς+ γοεροί+ ὀγκώδεις» ZΜ- Θεωρητικόν '0721(+ σ-
00/\+ ὡστόσο τέτοιες θεωρήσεις λειτούργησαν στὴν
ψαλτι κὴ παράδοση ἐπὶ μακρόν-
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Οἱ μαρτυρίες στοὺς δύο χρωματικοὺς ἤχους ἀπηχοῦνται ὅμοια στὴν παλαιὰ παραλλα,
γή+ ἡ ὁποία εἶναι ἐλεύθερη ἀπὸ συμπλήρωση μορίων καὶ ἀπὸ ἐπιβολὴ ἀκούσματος τετρα,
χόρδων+ ÓÂ·Óέ˜-ÓÂÓ·Óὼ ἐν ἀναβάσει+ ÓÂ¯έ·ÓÂ˜-ÓÂÓ·Óὸ ἐν καταβάσει- Ἡ διαφορὰ τύπου
στὶς δύο κινήσεις πιθανὸν νὰ ὑποκρύπτει καὶ διαφορὰ στὰ διαστήματα+ καθὼς εἶναι γνω,
στὴ ἡ διαφοροποίηση σὲ θεωρητικὰ Κείμενα57- Ἐὰν τὰ συνεχόμενα ÓÂ·Óὲ˜ τῆς παλαιᾶς
παραλλαγῆς ἀντιπροσωπεύουν καὶ ἴδια ἀκούσματα ἡ ὁμοία διφωνία ἀνάγεται στὶς ἀπαρ,
χὲς τῆς καθιέρωσης τουλάχιστον τῶν ἀπηχημάτων- Παρόλο ποὺ δὲν εἶναι γνωστὲς κά,
ποιες ἀναφορές+ ἂν κάποιος γιὰ θεωρητικὴ στήριξη κατέφευγε σὲ ὄργανο+ πιθανότατα θὰ
δεχόταν ἀναγκαστικὰ τὴν ὁμοία διφωνία+ ἂν τὸ ὄργανο τεχνικὰ εἶχε τὴ δυνατότητα νὰ
ἠχήσει τὸν γεωμετρικὸ μέσο τοῦ πενταχόρδου+ ὅπως ὑπέδειξε παρὰ τὶς ἐπιφυλάξεις του
αἰῶνες ἀργότερα ὁ Χρύσανθος+ μὲ τὴ χρήση τοῦ ἐπιενδέκατου τόνου58- Ἡ πιθανότητα εἶναι
αὐξημένη ἂν λάβουμε ὑπόψιν πὼς ἡ ὁμοία διφωνία εἶχε καὶ ἔχει εὐρεῖα ἐφαρμογὴ στὴν
Ἁνατολή+ εἶναι ἀκόμα καὶ σήμερα βασικὸ χαρακτηριστικὸ στὸν ἀραβοπερσικὸ κόσμο μὲ
τὴ διαίρεση τοῦ τόνου σὲ ὅμοια τεταρτημόρια+ ὁπότε π-χ- τὸ χαμηλὸ μÔ˘ στὸ Νη,Δι εἶναι
στὸ γεωμετρικὸ μέσο+ ἐνῶ δὲν εἶναι ἄγνωστη σὲ πληθώρα τοπικῶν φαινομένων+ ἰδίως σὲ
καθοδικὴ μελωδικὴ κίνηση+ καὶ στὴν ἑλληνικὴ παράδοση-

Ἡ ὁμοία διφωνία ἦταν+ ἀπ’ ὅ+τι φαίνεται+ κρατοῦσα ἄποψη τὴν ἐποχὴ τοῦ Χρυσάνθου9 Ἡ
κλίμακα τοῦ β΄ ἤχου εἶναι χρωματικὴ Νη…Νη΄ καὶ σχηματίζει ὄχι τετράχορδα «…ἀλ λὰ
τρίχορδα πάντη ὅμοια καὶ συνημμένα… ἄρχεται δὲ ἐκ τοῦ ¢È»59- Τὴν ἀναφέρει καὶ ὁ Στεφα,
νίδης+ παρόλο ποὺ δὲν τὴν ἀποδέχεται60+ ἀλλὰ προκύπτει καὶ ἀπὸ τὰ κανόνια τοῦ Ἁποστόλου
Κώνστα+ ὁ ὁποῖος μάλιστα ἀναφέρει γιὰ τὸν β΄ ἦχο πὼς χρησιμοποιεῖ τὴν «μέθοδο '< σύ,
στημα( τῶν δύω»61- Πολλὲς μεταγραφὲς τοῦ Γρηγορίου καὶ τοῦ Χουρμουζίου βασίσθηκαν

46- Βλ- ὅ-π-+ σ- 0/2 καθὼς καὶ Κανόνια Ἁποστό,
λου Κώνστα 'ΕΒΕ 0756+ φ- 81α( καὶ Στεφάνου Λα,
μπαδαρίου+ Κρηπίς+ ἤτοι νέα στοιχειώδης διδασκαλία
τοῦ Θεωρητικοῦ καὶ Πρακτικοῦ τῆς ἐκκλησιαστικῆς
μουσικῆς+ ἐν Κωνσταντινουπόλει 0764+ σσ- 1+ 7 καὶ
73+ ὅπου ἀναγράφονται ἄλλοι δεσμοὶ τῶν μισηφωνιῶν
στὶς δύο κινήσεις κατὰ τὴν ὁρολογία τῶν μακαμιῶν-
Πβλ- ΕΒΕ 1655+ φ- 36α9 «…Αἱ φωναὶ ἐν κινήσει εἰσίν+
ὥσπερ ποταμός τις ρέων»-

47- Μὲ τὴν πανδουρίδα+ ὅπως τὴν γνωρίζει+ «δὲν
ἠχοῦνται σώως οἱ φθόγγοι τοῦ χρωματικοῦ γένους»
καί+ γιὰ νὰ καλύψει κανεὶς τὰ ὑπάρχοντα γένη καὶ τὶς
κλίμακες χρειάζεται ἕξι ' ( πανδουρίδες ZΜ- Θεωρητι,
κόν '0721(+ σ- 084\- Ὡστόσο ἡ χρήση τοῦ ἐπιενδέκα,
του τόνου γιὰ τὸ διάστημα Πα,Βου 'ὅ-π-+ σ- 15( ἰσο,
μοιράζει σχε δὸν τὸ πεντάχορδο Νη,Δι σὲ Νη,Βου <
04+6 κόμματα καὶ Βου,Δι 04+2 κόμματα- Τὸ αὐτὶ δὲν
μπορεῖ νὰ διακρίνει τὴ διαφορὰ τοῦ ἀκούσματος ποὺ
εἶναι /+1 κόμματα ἀπὸ τὸν γεωμετρικὸ μέσο τοῦ πεν ,
ταχόρδου- Ὁ Χρύσανθος μάλιστα ἀποδίδει ρητῶς τὸ διά,
στημα Νη,Βου < 3.4 στοὺς Εὐρωπαίους 'ὅ-π-+ σ- 88(-

48- Βλ- Μ- Θεωρητικόν '0721(+ σ- 0/4-
5/- Βλ- τὸ ἐνδιαφέρον ἀπόσπασμα τοῦ Β- Στεφανί,

δη 'ὅ-π-+ σ- 117 καὶ 142,143( «ἄλλοι τινὲς πρὸς εὕρε,
σιν τοῦ β΄ ἤχου οὐ λαμβάνουσι τὸν ἁρμονικὸν μέσον
'δηλ- Νη,Βου μὲ λόγο χορδῆς 3.4( ἀλλὰ τὸν γεωμε,
τρικὸν ὥστε κατὰ τὸ Β 'Βου ἢ Ζω κατὰ τὴν ἀντιστοι,
χία τοῦ Β- Στεφανίδη( νὰ ὑπάρχει κατ’ ὁμοίαν διφω,
νίαν τοῦ Η΄ '¡Ë( ἤχου πρὸς τὸν β΄ '∑ˆ( χαῦνον ἢ βα,
ρύτερον τεταρτημορίου σχεδὸν τόνου+ ὁμοιάζει μὲ ἐκεῖ ,
νο τοῦ ἐξωτερικοῦ ταμπουρίου»- Ἐπίσης+ σ- 1319 «εἰ δὲ
διαιρεθείη αὕτη ἡ διὰ πέντε κατὰ ὁμοίαν διφωνίαν…
τότε γίνεται ἄλλον ἴσον δευτέρου λέγετος λεγόμενον+
ὡς τὸ ἘÓἠ‚˘ıῷἠÎ·ÙέÛÙÚˆÛέἠÔÙÂ τοῦ Μπερεκέτη…
Τὸν αὐτὸν λόγον ἔχει καὶ ὁ ÏÂÁfiÌÂÓÔ˜ ÚˆÙfi‚·Ú˘˜»-
Κατὰ τὴ δική του ἄποψη «ὁ β΄ καὶ ὁ πλάγιος τοῦ β΄ φέ,
ρουσι μέλος καὶ χρωματικὸν καὶ ἐναρμόνιον διὰ τοῦ
νενανώ» 'τὸ ὁποῖο θεωρεῖ σωστὰ ὡς ἐναρμόνιο διά,
στημα λόγω τοῦ μικροῦ μεγέθους του+ βλ- σ- 146 καὶ
1479 Νενανώ < ἡμίφθορον(-

50- Βλ- ΕΒΕ 0756 φ- 81β τὰ κανόνια τῆς πανδου,
ρίδας+ ὅπου ὁ δεσμὸς τοῦ λεγέτου , Σεγκιὰχ τίθεται
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σ’ αὐτὴν τὴν ἄποψη καὶ ἀρκετοὶ μεταγενέστεροι θεωρητικοὶ ὑπῆρξαν ὑποστηρικτές της62-
Ἐγκαταλείφθηκε κυρίως ἐπειδὴ δὲν συμφωνοῦσε ἡ ἀρίθμηση στὶς κλίμακες+ παρὰ διότι
ἔγιναν ἀκουστικὲς ἔρευνες οἱ ὁποῖες ὡστόσο θὰ ἔδειχναν πὼς δὲν ἰσχύει πάντοτε63-

Ὁ Γαβριὴλ ξεχωρίζει τὸν πλ- β΄ ἀπὸ τὸν νενανώ+ καὶ ἐπιπλέον περιγράφει δύο συμπερι,
φορὲς διαστημάτων ἀνάλογα μὲ τὴν κίνηση+ ἀνοδικὴ στὸ πεντάχορδο καὶ καθοδικὴ ἀπὸ
τετράχορδο9 «Τινὲς βούλονται λέγειν τὸ τοῦ νενανὼ μέλος ἔννατον ἦχον- Οὐκ ἔστι δέ+ ἀλλὰ
μᾶλλον πλάγιος δευτέρου δεδεμένος- Τεθεῖσα γὰρ ἡ τοῦ νενανὼ φθορά+ ἔδειξεν ἡμῖν τὸν
πλάγιον τοῦ δευτέρου ᾆσαι δεδεμένως»- «…Τοῦ γὰρ ἀνέρχεσθαι ἢ κατέρχεσθαι ἡμᾶς λε,
ληθότως δύο αἰτίαι εἰσίν- Μία μὲν ἡ παρηχία+ ἑτέρα δὲ ἡ τοῦ μέλους φύσις- Τούτων δὲ πά,
λιν αἴτιον τὰ ἡμίση τῶν φωνῶν καὶ τὰ τρίτα- Εἰ γὰρ ἀεὶ τὰς αὐτὰς ἐλέγομεν φωνὰς ἀκε,
ραίους καὶ μὴ διεφθαρμένας+ οὔτ’ ἂν ποτὲ ἐπὶ τὸ ὑψηλότερον οὔτε ἐπὶ τὸ χθαμαλώτερον
προηρχόμεθα… ὁπόταν γὰρ ψάλλωμεν νενανὼ μέλος+ οὐκ εἰς ἦν ἠρξάμεθα καὶ τελευτῶ ,
μεν φωνήν+ ἀλλὰ σκοπῶν εὑρήσεις ἐπὶ τὸ κάτω μᾶλλον ἐρχομένους ἡμᾶς- Αἴτιον δὲ ἡ τοῦ
νενανὼ φωνή- Αὕτη γὰρ ἡμίσεια δοκεῖ πὼς εἶναι+ εἰ καὶ ἡμῖν ἀγνοεῖται- Ἄλλως θ’ ὅτι ἀ ,
σθενεῖς ἐκφέρομεν τὰς τοῦ νενανὼ ἀνιούσας φωνάς+ ἵνα ἡ τοῦ νενανὼ ἰδέα χρωματισθῇ+
τὰς δὲ κατιούσας σῶας- Ἐπὶ δὲ πλαγίου δευτέρου γίνεται τὸ ἀνάπαλιν+ ὅταν δεύτερον κα,
ταλέγει ἔξω- Αἴτιον αἱ φωναὶ τοῦ δευτέρου αἱ ἔσω ἐφθαρμένως λέγονται+ ἀνερχομένων δὲ
ἡμῶν τὰς ἀνιούσας ταύτας φωνὰς ἀνελλιπεῖς- Τὰς δὲ δύο κατιούσας ἐφθαρμένας καὶ οἱο,
νεὶ ἡμισείας προέρχεται τὸ μέλος ἐπὶ τὸ ἔξω»64-

δύο θέσεις κάτω ἀπὸ τὸ δεσμὸ τοῦ Πουσσελίκ+ καὶ
80β- Καὶ ὁ Χρύσανθος καὶ ὁ Ἁπόστολος χρησιμοποι,
οῦν τὴν πανδουρίδα ὡς ὄργανο ἀναφορᾶς-

51- Ὁ Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ στὸ θεωρητικό
του+ ἐνῶ στὴν ἀρχὴ συντάχθηκε μὲ τὴ θέση τοῦ Χρυ,
σάνθου+ σὲ μεταγενέστερες χειρόγραφες ἐκδόσεις τοῦ
θεωρητικοῦ του περὶ τὸ 0718 ἀμφισβήτησε τὴν ὁμοία
διφωνία 'βλ- Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος+ Εἰσαγωγὴ
εἰς τὸ θεωρητικὸν καὶ πρακτικὸν τῆς ἐκκλησιαστικῆς
μουσικῆς+ ἔκδοση ὑπὸ Ἐμμ- Γιαννόπουλου+ Θεσσαλο,
νίκη 1//1+ σ- 68(- Ὑπὲρ τῆς ὁμοίας διφωνίας ἐτάχθη,
καν οἱ Θεόδωρος Φωκαεύς+ Κυριακὸς Φιλοξένης+ Μι,
σαὴλ Μισαηλίδης+ Στυλιανὸς Χουρμούζιος καὶ Χαρά,
λαμπος Οἰκονόμου+ βλ- παρακάτω τὶς ἀριθμήσεις τῶν
τετραχόρδων ἢ τῶν τριχόρδων-

52- Τὴ σύγχυση ποὺ ἐπικράτησε ὡς πρὸς τὰ δια,
στήματα τοῦ δευτέρου δείχνουν οἱ ἀριθμήσεις τους στὰ
μεταγενέστερα Θεωρητικά· βλ- Χρυσάνθου+ Μ- Θεω,
ρητικόν '0721(9 6,01,6,01 καὶ ὁμοία διφωνία γιὰ τὸ β΄
ἦχο+ 6,07,2 στὸ τετράχορδο γιὰ τὸν πλάγιο β΄ Zσ- 0/5
καὶ Χρυσάνθου+ Εἰσαγωγή '0710(+ σσ- 20+ 31\+ Φω,
καέως+ Κρηπὶς τοῦ θεωρητικοῦ καὶ πρακτικοῦ τῆς
ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς 'Κωνσταντινούπολις 0731(9
8,01,6,01 καὶ ὁμοία ' ( διφωνία μὲ προσπάθεια ἀνα,
πλήρωσης τῶν μορίων τῆς κλίμακας+ 6,07,2 στὸ τε,
τράχορδο γιὰ τὸν πλ- β΄ 'σσ- 60+ 74(+ Μαργ- Δροβιανί,

του+ Θεωρητικὴ καὶ πρακτικὴ ἐκκλησιαστικὴ μουσική
'Κωνσταντινούπολις 0740(9 6,03,6+ κοινὸ τετράχορ,
δο στοὺς δύο ἤχους 'σ- 44( καὶ ἀμφισβήτηση τῆς ὁμοί,
ας διφωνίας 'σ- 73(+ Στεφάνου Λαμπαδαρίου+ ὅ-π-9 6,
03,6 γιὰ τὸν β΄ ἦχο 'σ- 42(- Κυρ- Φιλοξένους+ Θεωρη,
τικὸν στοιχειῶδες τῆς μουσικῆς 'Κωνσταντινούπολις
0748(9 01,6,01,6,01 καὶ ὁμοία διφωνία ἀλλὰ μὲ μέ,
τρηση σὲ καθοδικὴ κίνηση+ γιὰ νὰ συμ πληρώνονται τὰ
μόρια τῆς διαπασῶν 'ἐπικαλεῖται μάλιστα γι’ αὐτὸ
σημειώσεις τοῦ Γρηγορίου καὶ τοῦ Χουρμουζίου γιὰ
τὸν β΄ ἦχο( καὶ 6,07,2 γιὰ τὸν πλ- β΄ 'σσ- 17 ἑπ-+ 007+
030(- Τόσο σημαντικὸ θεωροῦσε αὐτὸ τὸ εὕρημα ὁ Φι,
λοξένης+ ὥστε ἐπέγραψε τὸ Θεωρητικό του9 «περιέχον
τὴν ἀναπλήρωσιν τοῦ β΄ ἤχου» 'ἐξώφυλλο(+ ἐνῶ χαρα,
κτηρίζει τὸ β΄ ἦχο «μάστιγα τῶν μουσικῶν» 'ὅ-π-+ σ-
61(- Βλ- ἐπίσης Μουσικῆς Ἐπιτροπῆς '0772(9 7,03,7
καὶ 5,1/,3 ἀντίστοιχα ἐγ καταλείποντας τὴν ὁμοία
διφωνία 'σ- 38 ἑπ-(+ Ν- Παγανᾶ+ Διδασκαλία τῆς κα,
θόλου μουσικῆς τέχνης+ ἤτοι γραμματικὴ τῆς μου,
σικῆς γλώσσης 'Κωνσταντινούπολις 0782(9 5,07,5
κοινὸ τετράχορδο 'ὅ-π-+ σ- 44(- Μισαηλίδη+ Νέον θεω,
ρητικὸν συντομώτατον 'Ἁθῆναι 08/1(9 8,01,8,01 καὶ
ὁμοία διφωνία+ 6+ 1/+ 2 διορθώνοντας σὲ συμφωνία μὲ
τὴ Μουσικὴ Ἐπιτροπὴ τὸν ἀριθμὸ τῶν μορίων 'ὅ-π-+
σσ- 75+ 87(- Στυλ- Χουρμουζίου+ Ὁ Δαμασκηνός+ ἤτοι
Θεωρητικὸν πλῆρες τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς 'Λευ,
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Ὑπάρχει σαφὴς διαχωρισμὸς τοῦ πλ- β΄ χωρὶς «δέμα»,δέσιμο φθορᾶς+ ἄρα κατὰ τὴ λο,
γικὴ τοῦ μαλακοῦ χρώματος ἢ καὶ διατόνου+ καὶ τοῦ πλ- β΄ μὲ νενανώ- Γιὰ τὸ φαινόμενο
τῆς παρηχίας πάλι εὔκολα θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ ἀναπτύξει κάποια μοντέλα μὲ φθόγ,
γους στήριξης καὶ ἐπιρροῆς ὥστε νὰ ἐπαληθεύσει τὴν παρατήρηση τοῦ Γαβριήλ- Πάντως
φαίνεται γενικὰ πὼς τέτοιο φαινόμενο εὐνοεῖται ὅταν τὸ σύστημα ἀνάπτυξης τοῦ μέλους
εἶναι τὸ πεντάχορδο μοιρασμένο σὲ τρίχορδα καὶ γίνονται μεταβάσεις σὲ ἀνάπτυξη μὲ τε,
τράχορδο+ συνήθως τοῦ νενανώ-

Ὁ Ἁπόστολος+ ὅπως καὶ ὁ Χρύσανθος+ δίνει τὴν μὲν βάση τοῦ πλ- β΄ στὸ Ντουγκιὰχ
¶·+ κρατᾶ ὅμως τὸν κύριο β΄ στὸ Κε+ μία τετραφωνία πάνω+ ὀνομάζοντάς τον πλέον Χι,
σάρ 'λόγῳ τοῦ Ζω ὕφεση( καὶ μάλιστα προβαίνει σὲ ἀλλοίωση τοῦ ἀρχαίου τροχοῦ τῆς πα,
ραλλαγῆς σὲ σχετικὸ κανόνιο- Στὸν Δοχ- 278+ φ- 37α ζωγραφίζει τὸ ἀρχαῖο κανόνιο τοῦ
τροχοῦ τῆς παραλλαγῆς- Στὸν Κουτλουμουσίου 34/+ φ- 36β ὅμως σημειώνει σὲ ὅμοιο κα,
νόνιο τὴ βάση τοῦ δευτέρου ἤχου στὴν ἴδια θέση μὲ ἐκείνη τοῦ πρώτου+ μία φωνὴ ἄνω τοῦ
βόμβου- Τόσο στὶς ἀναφορές του ὅσο καὶ στὴ σημειογραφία τῶν μελῶν προκαλεῖ σύγχυση
γιὰ τὸ θέμα τῶν διαστημάτων τῶν Δευτέρων ἤχων+ ἰδίως μὲ τὴ χρήση καὶ τῶν φθορῶν τοῦ
βq́<καὶ τοῦ πλ- β΄ <w<+ τὰ σημάδια δηλαδὴ ποὺ ἔμειναν ὡς ἀλλοιώσεις στὴ Νέα Μέθοδο+ τὸ
χαρακτηρισμὸ τῶν διαστημάτων καὶ τῶν σχετικῶν φθορῶν σὲ γεροφωνίες+ μισηφωνίες
καὶ «ἐλιπέστερα τῶν μισηφωνιῶν»+ τοῦ γένους ὡς χρωματικοῦ+ ὅπως ἐπίσης καὶ μὲ τὶς
περιγραφὲς τοῦ διαστήματος τῶν φθόγγων Νενανώ+ γιὰ τὸ ὁποῖο μαρτυρεῖ τουλάχιστον
δύο μεγέθη+ καὶ τῶν θεματισμῶν65- Τὸ βέβαιο ποὺ προκύπτει εἶναι ὅτι ὑπάρχουν πολλὰ δια,
στήματα τὰ ὁποῖα ἐπιχειρεῖ νὰ περιγράψει-

4- Ὁ β΄ ἦχος στὸ κοσμικὸ μέλος

Παρόλη τὴν ἰσχυρὴ παρουσία στὴν Ψαλτική+ στὸ ἑλληνικὸ δημοτικὸ τραγούδι ὁ β΄ ἦχος
ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ μόλις τρεῖς,τέσσερις δεκάδες περιπτώσεων- Εἶναι χαρακτηριστικὸ
πὼς ἡ μεγάλη τους πλειοψηφία+ καὶ ἰδίως στὸ εἶδος τῶν ἀργῶν καθιστικῶν+ ὅπως τὸ ªÈὰ
¶·Ú·ÛÎÂ˘ή…+ ἀπαντῶνται στὴ Μακεδονία66- Ὡς δύσκολος ἀκουστικὰ ἦχος τοῦ ἀνατολι,
κοῦ,θαλασσινοῦ μουσικοῦ ἰδιώματος ἀπαιτεῖ ἰσχυρὴ παρουσία τῆς Ψαλτικῆς+ ἀστικὸ καὶ
λόγιο περιβάλλον καὶ καλλίφωνους ἐκτελεστές+ πράγματα ποὺ ἐξασφαλίζονται ἐπὶ μα,

κωσία 0825(9 8,01,8,01 καὶ ὁμοία διφωνία καὶ 5,07,
5 γιὰ τὸν πλ- β΄ 'σ- 46+ 55(+ Χαραλ- Οἰκονόμου+ Βυζαν ,
τινῆς Μουσικῆς Χορδή , Θεωρητικόν 'Κύπρος 083/(+
τὰ ἴδια μὲ τὸ Σ- Χουρμούζιο+ ἀκολουθώντας τὴν ἄπο,
ψη ὅτι στὸ τετράχορδο τὰ δύο διαστήματα πρέπει πάν ,
τα νὰ εἶναι ὅμοια+ ἀλλὰ στηρίζοντας τὸ δεύτερο ἦχο σὲ
ἐπόγδοους καὶ ἐπιενδέκατους 'σ- 85 ἑπ-(- Τέλος ὁ Σ-
Καρᾶς+ Θεωρητικόν+ διακρίνοντας πολλὲς περιπτώ,
σεις χρωματικῶν ἤχων+ δίνει 6+4,05,5+4 καὶ 4+4,07,
5+4 γιὰ τὰ βασικὰ τετράχορδα 'σσ- Β3+ Β45(-

53- Βλ- Γαβριὴλ Ἱερομονάχου+ ὅ-π-+ σσ- 75 καὶ 87-

54- Βλ- σχετικὰ Θ- Ἁποστολόπουλου+ Ὁ Ἁπόστο,
λος Κώνστας…+ ὅ-π-+ σσ- 041 ἑπ-+ 062 ἑπ- καὶ 083 ἑπ-
Διάστημα «ἕτερον νενανὼ λεπτότερον+ ἐθνικὸν καλού,
μενον» γιὰ τὴν ἐναρμόνια πενταφωνία τοῦ πλαγίου α΄
'ἀτζέμ( εἶναι γνωστὸ καὶ ἀπὸ τὸν κώδικα ΕΒΕ 857
'δημοσιευμένο ἀπόσπασμα στὴ Φόρμιγγα Β΄.Β΄+ τεῦ ,
χος 08,1/(-

55- Βλ- Κυρ- Καλαϊτζίδη+ «Ὁ Δεύτερος ἦχος τῆς
ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς στὰ δημοτικὰ τραγούδια
τῆς Μακεδονίας»+ Πρακτικὰ συνεδρίου γιὰ τὸ δημοτι κὸ
τραγούδι τῆς Μακεδονίας+ Θεσσαλονίκη 0882+ σ- 34-
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κρὸν στὸ χῶρο τῆς Μακεδονίας καὶ τοῦ εὐρύτερου βορειοανατολικοῦ ἑλλαδικοῦ χώρου+ μὲ
τὰ πολλὰ καὶ πλούσια ἀστικὰ κέντρα 'Θεσσαλονίκη+ Βέρροια+ Νάουσα+ Κοζάνη+ Σιάτι,
στα+ Καστοριά+ Γιδάς+ Σέρρες+ Νικήσιανη+ Ἁρναία+ Λιτόχωρο(+ μὲ τὶς ἀνοιχτὲς διόδους
πρὸς τὴν Βασιλεύουσα+ ἀλλὰ καὶ τὴν εὐρύτερη εὐρωπαϊκὴ ἐνδοχώρα+ μὲ τὴν ἀκτινοβολία
τοῦ Ἁγίου Ὄρους καὶ τὸ ἀξιόλογο ἐγχώριο ἔμψυχο δυναμικό- Δὲν εἶναι ἄκαιρο ὡστόσο ἐδῶ
νὰ σημειώσουμε τὶς ταλαιπωρίες μέχρι καὶ τὶς ἀπώλειες λόγῳ τῶν δυτικῶν ἐπιρροῶν σὲ
τραγούδια τὰ ὁποῖα ἀρχικὰ ἀνῆκαν στὸ β΄ ἦχο+ ὅπως π-χ- τὸ ∫ίÓËÛÂἠἡἠ°ÂÚ·ÎίÓ·…+ καὶ
κατέληξαν «μαντζοράκια» ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τῶν συγκερασμένων ὀργάνων καὶ τῶν διφω,
νιῶν «πρίμο,σεκόντο»+ ἢ καλύφθηκαν μὲ ὀργανικὲς εἰσαγωγὲς σὲ σκληρὴ χρωματική
'Χιτζάζ(+ ὅπως τὸ Τώρα ποὺ στῆσαν τὸ χορό… Ἁπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ βέβαια πρέπει νὰ
σημειωθεῖ ὁ ρόλος τῶν καταλλήλων ὀργάνων στὴ διατήρηση τῶν σωστῶν διαστημάτων67-

Ὡς πρὸς τὴν τροπικὴ κατάταξη+ συναντῶνται ὁ Κύριος β΄+ ὅπως π-χ- ἌÛÚ·ἠÌÔ˘ἠÂÚÈ-
ÛÙέÚÈ·…,ἠΔὰἠÌÂÏÈÙ˙·ÓÈά…,ἠΔῆ˜ἠ·ÚÙάÏˆ˜ἠÙὸἠ·È‰ί… 'μὲ χρήση τῆς ὁμοίας διφωνίας(+ ªὲ
ÌήÓ˘ÛÂἠÌÈὰἠἀÚ¯όÓÙÈÛÛ·… ἐπίσης ὁ Μέσος τοῦ β΄ ἐκ τοῦ Βου+ 'π-χ- ∫·Ùά·„·…+ Μ- Ἁσίας+
ἍËἠÌÔ˘ἠ°ÈÒÚÁË… κατὰ τὸ ΔÔῖ˜ἠÌ·ıËÙ·ῖ˜ἠÛ˘ÓέÏıˆÌÂÓ…+ Λέσβου(57+ ὁ Μέσος μὲ ἀλλαγὲς
στὸν Λέγετο 'π-χ- ªÈὰἠἸÓÙÈÚÓÈÏÔύ‰·…+ Θράκης(+ β΄ μὲ συνημμένα χρωματικὰ τετράχορδα
καὶ πλαγιασμό 'π-χ- ἘÛύἠ÷ÛÔ˘Ó·ἠÔὺἠÌ÷ἠἔÏÂÁÂ˜,ἠἙÏέÓË…,ἠΘράκης(+ φθορικὰ μέλη σὲ παρα,
μεσάζοντα Δευτερόπρωτο 'π-χ- ΔὸἠÌ·ÓÙËÏÔύ‰ÈἠÛÔ˘,ἠἀÌὰÓἠª·Úί·…(- Ὁ πλάγιος τοῦ β΄ εἶναι
σχετικὰ σαφὴς στὴν ἀνάπτυξη+ μὲ σχεδὸν πάντα διατονικὸ τὸ ἄνω πεντάχορδο+ ὑ πάρχουν
ὡστόσο καὶ σπάνιες δομές+ ὅπως ὁ πλάγιος τοῦ β΄ τετράφωνος ὅλος χρωματικός+ ὅπως στὸ
τραγούδι Δίἠἔ¯ÂÈ˜ἠÎ·ËÌέÓÂἠÏάÙ·ÓÂ… 'σὲ μερικὲς καταγραφὲς χαρακτηρίζεται ἦχος β΄(-

Ἡ παρουσία τοῦ β΄ ἤχου στὸ Ρεμπέτικο καὶ λαϊκὸ εἶναι σχεδὸν μηδενική+ πῶς θὰ μπο,
ροῦσε ἄλλωστε νὰ ἐπιβιώσει μὲ τὸ συγκερασμένο μπουζούκι+ ἀλλὰ καὶ τὸ γενικότερο ἦθος
του- Ἁπόηχους ἀπὸ Σμυρναίικα συναντᾶμε στὰ ª÷ἠἔÎ·„Â˜ἠÁÂÈÙόÓÈÛÛ·…+ καὶ ªÈὰἠ™Ì˘Ú-
ÓÈὰἠÛÙὸἠ·Ú·ıύÚÈ… Σὲ λίγα τραγούδια συναντῶνται φράσεις β΄ ἤχου9 ∫·Ú·‚άÎÈ·ἠἀÚάÍ·-
ÓÂ…,ἠ£ὰἠάÚˆἠÌÈὰἠ„·Úό‚·ÚÎ·…,ἠ£άÏ·ÛÛ·ἠἀ÷ἠὅÏ·ἠÙὰἠÓÂÚά…(- Ἁντίθετα ὁ πλάγιος τοῦ
β΄ 'Χιτζάζ( ἀντιπροσωπεύεται μὲ ἀρκετὰ τραγούδια 'π-χ- ¢ËÌËÙÚÔύÏ·…,ἠ ¡ύ¯ÙˆÛÂ
¯ˆÚὶ˜ἠÊÂÁÁάÚÈ…,ἠ¶ÔÈάἠÏύË…,ἠ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·…(+ καθὼς ἡ διαφορὰ μὲ τὴν ἀσυγκέραστη
κλίμακα εἶναι μικρή-

Στὴ λεγόμενη Λόγια Μουσικὴ τῆς Πόλης ὑπάρχουν λίγα ἐπώνυμα ἀξιόλογα δείγματα
Ρωμηῶν συνθετῶν 'π-χ- ÃÈÔ˘˙ὰÌἠἀÁὶÚἠÛÂÌάÈ τοῦ Τζώρτζη+ ÃÈÔ˘˙ὰÌἠÛ·ÚÎὶἠτοῦ Μπατζα,
νοῦ+ Ἄ¯,ἠόÛ·ἠάıËἠ‰ÔÎÈÌά˙ÂÈ…+ Πανδώρα(-

56- Πλὴν τῶν ἄλλων ὀργάνων τοῦ ἀνατολικοῦ χρώ,
ματος 'οὔτια+ βιολιὰ κ-λπ-( ἀξίζει νὰ ἀναφερθεῖ ὁ ρόλος
τῆς γκάιντας ποὺ ἐπιχωριάζει σὲ ὅλη τὴ Μακεδονία καὶ
παίζει ἀπὸ τὴν ἴδια ὀπὴ καὶ τὸν πλάγιο τοῦ δ΄ καὶ τὸν β΄
ἦχο μὲ ἐλάχιστη ἀλλαγὴ στὴ δαχτυλοθεσία καὶ κοινὸ
διάστημα ¡Ë-μÔ˘ < Δι,Ζω΄- Ὁμώνυμος μάλιστα

χορὸς καὶ σκοπὸς «γκάιντα» παίζεται σὲ β΄ ἦχο-
57- Βλ- Βασ- Βέτσου+ «Μιὰ προσέγγιση τῆς μου,

σικῆς σημειολογίας , Δεύτεροι ἦχοι»+ στὸν τόμο Μου,
σικὰ σταυροδρόμια στὸ Αἰγαῖο+ Λέσβος 08ος,1/ὸς αἰ-+
ὅ-π-+ σσ- 31/,325+ ὅπου καὶ πολλὲς διαστηματικὲς ἀ ,
να λύσεις σὲ δεδομένα τραγούδια-

02.APOSTOLOPOULOSb_02AΠOΣTOΛOΠOYΛOΣ.qxd  22/10/2014  9:27 π.μ.  Page 76



£.ἠ∞¶√™Δ√§√¶√À§√À,ἠὉἠ‚΄ἠἦ¯Ô˜ἠÙῆ˜ἠæ·ÏÙÈÎῆ˜ 77

Ἐνδιαφέρον ὅμως παρουσιάζει ἡ ἀντιμετώπιση τοῦ β΄ ἤχου σὲ ἀντιδιαστολὴ μὲ τὰ μα,
κάμια στὶς ἑλληνικὲς θεωρητικὲς πραγματεῖες- Τὸ κοσμικὸ λόγιο μέλος παρουσιάζει πολ,
λὲς κινήσεις τοῦ ἤχου χαρακτηριζόμενες ὡς αὐτόνομο μακάμ+ πρᾶγμα τὸ ὁποῖο στὴν
Ψαλτικὴ ὑπάρχει ὡς τοπικὸ μελωδικὸ φαινόμενο σὲ κάποιο ἔργο ὑπὸ τὴ γενικὴ κατηγορία
ἑνὸς τῶν ὀκτὼ βασικῶν ἤχων+ χωρὶς νὰ παραβλέπονται οἱ ὑποκατηγορίες-

Ὁ Χαλάτζογλου '0617( τὸν ταυτίζει μὲ τὸ Σεγκιάχ9 «™ÂÁÎÈά¯:ἠο καὶ ἐξομοιοῦται τῷ
β΄ ἤχῳ τῷ νεανές- Ἁσσιρὰν Η δ πλ- β΄ νεέαναες»69+ ἐνῶ ὁ Κύριλλος ὁ Μαρμαρηνός
'0632( ἀποδίδει μὲ τὶς μαρτυρίες τοῦ β΄ ἤχου τὰ μακάμια Σεγκιὰχ ο β Ἐβίτζ δsc
'ὡς ἐκ τῆς δευτέρας βαθμίδος(+ Καρζιγάρ ο Μαγιὲ ο Οὐζὰλ δsc Σουρὶ δsc
Μουσταάρ ο καὶ Γκεβέστ ο- Ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ κατάταξη στὸν δ΄ ἦχο+ προφανῶς
λόγῳ τῆς ἐκτέλεσης ἐκ τοῦ Δι,Νεβά+ τοῦ Χιουζάμ+ τοῦ Χουζὶ καὶ τοῦ Ἁραμπάν 1¡ + μὲ διέ,
λευση ὅμως τοῦ μέλους ἀπὸ τὸ φθόγγο Μπεγιατί 'Κε ὕφεση(+ ὁπότε προκύπει β΄ ἦχος καὶ
τὰ περάσματα ἀπὸ τὸν ἕνα στὸν ἄλλο εἶναι εὔκολα- Στὸν Πλάγιο ἐντάσσονται τὰ συγγενῆ
τῶν Χιτζάζ+ ἐνῶ γράφει μὲ τὸν ἔσω θεματισμὸ τὸ Χισὰρ τὴ χρόα δηλαδὴ τῆς «σπάθης»9
«ἡ δὲ χισάρ 9 λεγομένη γεννᾶται μέσον Νεβὰ καὶ Χουσεϊνή- Δι’ αὐτῆς σχηματίζεται
τὸ μπεγιατί+ ὁ ζουργκιουλές+ τὸ γκεβέστ+ ὁ σιουμπουλές…»70- Ἡ ἀντιστοίχιση αὐτὴ τοῦ
Χαλάτζογλου καὶ τοῦ Κυρίλλου+ δεδομένου ὅτι εἶναι πρώιμες+ ἐνισχύουν τὴν ἄποψη πὼς
στὸ σύστημα τῶν μακαμιῶν ἡ φωνητικὴ περιοχὴ ἦταν ὑψηλὴ γιὰ τοὺς ἤχους τῶν κυρίων
μακαμιῶν+ ὅπως καὶ οἱ πρῶτες καταγραφὲς σὲ πεντάγραμμο δείχνουν9 Ντουγκιάχ < Λα,
`+ Σεγκιάχ < Σι,a… κ-λπ-71

Στὴ Μελπομένη τοῦ Νικηφόρου Καντουνιάρη οἱ μαρτυρίες γιὰ τὰ τραγούδια τοῦ β΄
ἤχου τίθενται δίπλα δίπλα ὡς μέσος τοῦ β΄ ἢ λέγετος9  56å β 72- Σὲ κώδικα ὁμοίου περιε,
χομένου 'χργφ- Ραιδεστηνοῦ( ὁ γραφέας σημειώνει σὲ ἕνα τραγούδι9 «Δεύτερος καθαρός»+
γιὰ νὰ τὸν ξεχωρίσει ἀπὸ τὸ Χιουζάμ73-

Ὁ Ἁπόστολος Κώνστας ἑδράζει τὸν β΄ ἦχο στὸ Κε , βάση καὶ τοῦ α΄ ἤχου+ ὁπότε ὀνο,
μάζει Χιουζὰμ τὸ φθόγγο Γα δίεση74-

Ὁ Στέφανος στὴν Ἑρμηνεία… τοποθετεῖ τὸ Οὐζὰλ καὶ τὸ Σουρὶ στὸν πλ- β΄+ τὸ Χιου ζὰμ
καὶ τὸ Ἁραμπὰν στὸν κύριο δ΄ μὲ φθορές+ ἐνῶ τὰ ὑπόλοιπα τοῦ Κυρίλλου στὸν Λέγετο-
Εἰδικὰ ὅμως γιὰ τὸ Χιουζὰμ γράφει9 «Τὸ Χουζὰμ μακάμι εἰς τὴν ἰδίαν αὐτοῦ κλίμακα δὲν
τὸ ἀποδείξαμεν κατὰ τὴν ἐξωτερικὴν μουσικήν+ ἀλλ’ ἐκκλησιαστικῶς+ διότι ὅλοι οἱ ἐκ ,

58- Βλ- Παράρτημα Ἐκκλησιαστικῆς Ἁληθείας+
τεῦχος Β΄ '08//(+ σ- 60-

6/- Βλ- χρφ- Ἱστορικῆς καὶ Ἐθνολογικῆς Ἑταιρεί,
ας 2/4+ φωτογρ- ἔκδοση ἀπὸ Ἁντ- Ἁλυγιζάκη+ «Ἐκ ,
κλησιαστικοὶ ἦχοι καὶ ἀραβοπερσικὰ μακάμια»+ Γρη,
γόριος ὁ Παλαμᾶς 62/ 'Μάρτιος 088/(+ σ- 115 ἑπ-+
φφ- 81β+ 116α,118α-

60- Βλ- Χρυσάνθου+ Μ- Θεωρητικόν '0721(+ σ- 8-

Ἐπίσης Θ- Ἁποστολόπουλου+ ὅ-π-+ σ- 06/-
61- Βλ- Κώδικα Βατοπεδίου 0317 τοῦ ἔτους 0707+

ἐπονομαζόμενο «Μελπομένη»+ σ- 54 ἑπ-
62- Βλ- Ἰω- Πλεμμένου+ «Τὸ χειρόγραφο Ραιδε,

στηνοῦ»+ Δελτίον Κέντρου Μικρασιατικῶν Σπουδῶν+
02 '0888,1///(+ σ- 0/5-

63- Βλ- ΕΒΕ 0756+ φ- 5/β-
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κλησιαστικοὶ μουσικοὶ γνωρίζουσιν ὅτι τὸ Χουζὰμ εἶναι ἦχος β΄+ καὶ κύριος ἐνταυτῷ+ καὶ
ἐνδέχεται νὰ ὑποθέσουν ὅτι εἶναι ἐσφαλμένη ἡ κατὰ τὸ ἐξωτερικὸν ἑρμηνεία αὐτοῦ+ οἱ δὲ
ἐξωτερικοὶ δὲν τὸ θεωροῦσι ὡς μακάμι κύριον+ ἀλλὰ τὸν λέγετον ἦχον ἔχουσι κύριον+ κα,
λούμενον παρ’ αὐτοῖς Σεγκιάχ- …Κατὰ τοὺς ἐξωτερικοὺς …περατοῦται εἰς τὸ οὐζὰλ
μπερδεσί»75 + δηλαδὴ Γα δίεση-

Στὰ μέλη τοῦ Χριστόδουλου Γεωργιάδη ὁ β΄ ἐκ τοῦ Δι χαρακτηρίζεται ὡς Ἁραμπάν76-
Τέλος ὁ Κηλτζανίδης χαρακτηρίζει διατονικὸ τὸ Σεγκιάχ+ χρωματικὸ τὸ Χιουζὰμ ἀπὸ τὴν
ἴδια βάση+ προσθέτει τὸ Βετζχὶ ἀρεσμπὰρ καὶ τὸ Χιρὰμ μὲ φθορὰ δευτέρου στὸ Βου καὶ στὸ
Δι ἀντίστοιχα+ κρατᾶ τὸ Καρτζιγὰρ ὡς εἶδος τοῦ δ΄ ἤχου+ ὅπως καὶ τὸ Μπεγιατί 'ὁ φθόγ,
γος Μπεγιατὶ εἶναι Κε ὕφεση( καὶ κατατάσσει τὰ Ἁραμπὰν στὸ σκληρὸ χρῶμα77-

Ὁ Καντεμίρης περὶ τὸ 06// θεωρεῖ τὸ Χιουζὰμ μέρος τῆς δομῆς τοῦ πλαγίου β΄ 'τερ,
κὶμπ τοῦ Οὐζάλ( καὶ τὸ καταγράφει ὡς ἐκ τοῦ °· δίεση+ σὰν νὰ ἦταν ὁ κύριος β΄ ἦχος στὸ
Κε- Ἡ ἴδια ἀνάπτυξη στοὺς Ὀθωμανοὺς τοῦ 07ου αἰ- ἐμφανίζεται ὡς «Χιουζὰμ» ἁ πλῶς
στὸν G`qtshm '063/(+ «Ἁρχαῖο» Χιουζὰμ στὸν @actk`jh Cdcd '0684(+ ἐνῶ ἐνδιαφέρων εἶναι
ὁ χαρακτηρισμὸς «Gtyy`l,h Qtlh» 'Χιουζὰμ τῶν Ρωμηῶν ἢ τῆς περιοχῆς τῶν Ρωμηῶν(
ἀπὸ τὸν Ghyhq @f` '065/(+ σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν ἐκ τοῦ Δι,Βου ἀνάπτυξη+ ὅπως καὶ ἐπεκρά,
τησε ἕως σήμερα 'μεικτὸ ἀπὸ Ἁραμπὰν καὶ Σεγκιάχ(78- Ἡ πρώτη κατάταξη ἐπιζεῖ+ ὅπως
εἴδαμε+ ἀπὸ τὸν Καντεμίρη μέχρι τὸν Ἁπόστολο καὶ τὸν Στέφανο+ ἐνῶ ἡ τελικὴ πιθανότα,
τα φανερώνει ἰσχυρὴ ἐπίδραση τῆς Ψαλτικῆς πρακτικῆς μὲ τὰ μέλη κυρίως τοῦ Τετάρτου
μαλακοῦ χρωματικοῦ ἤχου+ τὰ ὁποῖα ἀδιαμφισβήτητα ἀναπτύσσονταν πάν τα ὡς ἐκ τοῦ
Δι μὲ μεσότητα στὸ Βου-

Οἱ κατὰ καιροὺς θεωρήσεις καὶ ὁ πολλαπλασιασμὸς τῶν ὀνομάτων τῶν μακαμιῶν ἀν ,
τανακλοῦν τὴν προβληματικὴ τῆς τοποθετήσεως τῶν βάσεων τῶν ἤχων σύμφωνα καὶ μὲ
τὶς ἀλλαγὲς ποὺ ἔφερε ἡ Νέα Μέθοδος καὶ βεβαίως τὴν κάλυψη τῶν ἀναρίθμητων μει,
κτῶν ἢ φθοριζόμενων ἤχων+ πράγμα τὸ ὁποῖο ἔξω ἀπὸ κάποιο μέτρο ξεφεύγει ἀπὸ τὰ ἑλλη,
νικὰ αἰσθητικὰ πρότυπα-

Στὰ τρέχοντα θεωρητικὰ τῶν Τούρκων δὲν ὑφίσταται μακὰμ μαλακῆς χρωματικῆς
κλίμακας ἐκ τοῦ Δι+ παρόλο ποὺ δὲν ἔχουν διάκριση μὲ τὸ σκληρὸ χρῶμα+ ἀφοῦ δίνουν τὰ
ἴδια διαστήματα στὰ τετράχορδα Χιουζὰμ καὶ Χιτζάζ+ πράγμα προφανῶς λανθασμένο+ ὅ ,
πως ἀντιλαμβάνεται κανεὶς ἀπὸ τὶς ἐκτελέσεις καὶ ἀπὸ τὴν προφορικὴ διδασκαλία79- Ἐπί,
σης νὰ σημειωθεῖ ἡ περσικὴ πρακτικὴ τοῦ ὀργάνου σετὰρ κατὰ τὴν ὁποία ἡ θέση τῆς δεύ,
τερης βαθμίδας εἶναι κοινὴ γιὰ α΄ καὶ πλ- β΄ ἦχο+ δηλαδὴ κοινὸ «ὁμαλὸ» Βου , Rdf`g 'Πα,

64- Βλ- Στεφάνου Α΄ Δομεστίκου+ Ἑρμηνεία τῆς
ἐξωτερικῆς μουσικῆς καὶ ἐφαρμογὴ αὐτῆς εἰς τὴν καθ’
ἡμᾶς μουσικήν 'Κωνσταντινούπολις 0732(+ σ- 71-

65- Βλ- Ἁντ- Ἁλυγιζάκη+ Ἡ Ὀκταηχία…+ ὅ-π-+ σ-
105-

66- Βλ- Π- Γ- Κηλτζανίδου+ Μεθοδικὴ διδασκαλία
θεωρητική τε καὶ πρακτικὴ πρὸς ἐκμάθησιν καὶ διάδο,
σιν τοῦ γνησίου ἐξωτερικοῦ μέλους τῆς καθ’ ἡμᾶς ἑλ ,
ληνικῆς μουσικῆς κατ’ ἀντιπαράθεσιν πρὸς τὴν ἀρα,

βοπερσικήν+ Κωνσταντινούπολις 0770 'φωτ- ἀνατ-
Θεσσαλονίκη 0867(+ σσ- 62 καὶ 85-

67- Βλ- V- Edkcl`m+ Ltrhb ne sgd nssnl`m bntqs+
Adqkhm 0885+ σ- 135-

68- Βλ- π-χ- cq- Rtogh Dyfh+ Stqj Ltrhjhrh+ Hrs`matk
083/+ τόμος HU+ σσ- 103 καὶ 117- Γιὰ τὸν ὁπλισμὸ τοῦ
Σεγκιὰχ μὲ ὕφεση ἑνὸς κόμματος στὸ ∫Â+ σ- 12/(-
Ὡστόσο σκόρπιες ἀναφορὲς γιὰ ἄλλες ἀριθμήσεις δὲν
λείπουν- Ὁ Σ- Καρᾶς 'Ἁρμονικά+ ὅ-π-+ σ- 14( σχολιά,
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Βου }5-4 κόμματα( γιὰ τὰ ντασγκιὰχ Rgtq καὶ Gtl`xtm ἀντίστοιχα80+ κάτι ποὺ θυμίζει
τὴν παλαιὰ παραγωγὴ τοῦ πλαγίου β΄ ἐκ τοῦ Βου μὲ μόνη «φθορὰ» τῆς διατονικῆς κλίμα,
κας στὸ διάστημα τοῦ νενανώ+ δηλαδὴ Δι δίεση-

5- Παρατηρήσεις+ ἀναλύσεις

Κατὰ τὴν ἀρίθμηση τοῦ Χρυσάνθου ἡ κλίμακα τοῦ β΄ ἤχου λαμβάνει τὴν ἑξῆς μορφή
'ἔντονα πλάγια γράμματα δηλώνουν βάση(9

Νη Πα         Βου Γα Δι Κε     Ζω΄ Νη΄       Πα΄

Αὐτὴ ἡ ἀρίθμηση δὲν συμπληρώνει οὔτε τὰ κατὰ τὸν ἴδιο 57 μόρια τῆς ὀκτάβας-
Ἡ ἐπικρατήσασα παραδοσιακὴ ἀρίθμηση μετὰ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ

0772 σὲ μόρια9
Νη Πα       Βου Γα Δι Κε     Ζω΄ Νη΄       Πα΄

καὶ σὲ λόγους μὲ μέτρο τὰ κόμματα '0.8 τοῦ μείζονος τόνου ἢ 0.42 τῆς ὀκτάβας(9

Δι Κε     Ζω΄ Νη΄ 

περιγράφει μὲ μεγάλη προσέγγιση μιὰ μέση κατάσταση τῶν θέσεων τῶν διαστημάτων+ μὲ
μόνη ἴσως σοβαρὴ ἐπιφύλαξη τὴ θέση τοῦ Ζω΄+ ἡ ὁποία βρίσκεται συνήθως στὴν ἰσχυρὴ θέ,
ση τοῦ 4ου ἁρμονικοῦ ἀπὸ τὸν ΔÈ 81-

Παράλληλα μὲ τὶς ἱστορικὰ προταθεῖσες διαιρέσεις τοῦ τετραχόρδου+ σημειώνονται
ἐντελῶς ἐνδεικτικὰ καὶ μερικὲς ἄλλες ἀναλύσεις+ καθὼς ὅλες οἱ διαιρέσεις ὑπὸ τὴ γενικὴ
ἀρχὴ τῶν μελωδικῶν ἕλξεων εἶναι δυνατὸν νὰ ἐντοπισθοῦν σὲ μιὰ ἀκουστικὴ ἐπεξεργασία
τῶν ὑπαρχουσῶν ἐκτελέσεων καὶ ἐλάχιστες στεροῦνται κάποιας θεωρητικῆς θεμελίωσης+
ὥστε νὰ ἀπορριφθοῦν-

ζει τὴν ἀναφορὰ τοῦ Ἐρλανζὲρ στὸ λόγο 03.04 γιὰ β΄
ἦχο στὸ δεσμὸ ζεμζεμέ9 ¶·-μÔ˘ < 6-4 μόρια- Βλ- ἐπί,
σης Q`nte Xdjs`+ «K` ltrhptd Stqptd»+ Dmbxbknodchd cd
k` ltrh ptd+ O`qhr 0810+ σσ- 1877,1878+ ὅπου παραθέτει
πολλὲς ἐκδοχὲς χρωματικῶν τετραχόρδων+ ὅλες
σχεδὸν ἀρχαιοελληνικῆς διατύπωσης-

7/- Βλ- V- Edkcl`m+ ὅ-π-+ σ- 101-
70- Μὲ τὰ αὐτὰ διαστήματα ἀποδίδει ὁ Σ- Καρᾶς

τὴν κορυφὴ τῶν τετραχόρδων+ 5+4 μόρια καὶ στὸ σκλη ,
ρὸ καὶ στὸ μαλακὸ χρῶμα 'Θεωρητικόν+ σσ- Β3+ Β45(+

τοποθετώντας τὴ διφωνία κοντὰ στὸν πέμπτο ἁρμονι,
κό9 'Πα,Γα < Δι,Ζω < 4.3(+ ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὶς
ἀρι θμήσεις του+ πράγμα ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὸν κανόνα
στὴν πράξη 'ὅ-π-+ σ- Β043(+ ἂν καὶ μὲ ρητὴ ἀναφορὰ δέ,
χεται τὴν ἀποτομὴ 1076.1/37 ὡς κοινὸ χρωματικὸ
ἡμίτονο 'βλ- Σ- Καρᾶ+ Ἁρμονικά+ ὅ-π-+ σ- 05( καὶ ὄχι
τὸν ἐπιδεκακέπεμπτο 05.04 ποὺ περισσεύει στὴν ἀφαί ,
ρεση τοῦ ἐπιτέταρτου ἀπὸ τὸ τετράχορδο '3.294.3 < 05.
04( καὶ ποὺ ἀκουστικὰ ταυτίζεται μὲ τὴν ἀποτομή-

μόρια 7 03 7 01 7 03 7 01

μόρια 6 01 6 01 6 01 6 01

λόγοι 14.16 1076.14// 14.16

κόμματα 5.9 10.2 5.9

02.APOSTOLOPOULOSb_02AΠOΣTOΛOΠOYΛOΣ.qxd  22/10/2014  9:27 π.μ.  Page 79



80 ∞¡∞Δ√§∏™ Δ√ ¶∂ƒπ∏Ã∏ª∞ 1ἠ(2014)ἠ€ἠ∞΄.ἠª∂§∂Δ∏ª∞Δ∞

Γνωστὴ ἀνάλυση εἶναι ἡ ἀκόλουθη9
Νη Πα Βου Γα Δι Κε Ζω΄         Νη΄        Πα΄

Ἁρίθμηση ποὺ προτείνει καὶ ὁ Σ- Καρᾶς82+ σχεδὸν ταυτόσημη μὲ τὰ τουρκικὰ θεωρητι,
κά 'τὸ τετράχορδο Δι,Νη΄ γνωστὸ καὶ ἀπὸ τὸν Φαραμπί(+ καὶ μὲ τάσεις ὁμαλοποίησης
παρὰ σκλήρυνσης τῶν ἡμιτονίων-

Μιὰ παράταξη,ὅριο μεταξὺ χρώματος καὶ διατόνου εἶναι9
Δι Κε Ζω΄ Νη΄

Ἡ πιὸ κοντινὴ μὲ ἐπιμόριους πρὸς τὰ διαστήματα τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ 0772 '7,03,7
μόρια+ γνωστὴ καὶ ἀπὸ τὸν Ἁβικένα(-

Κατὰ τὸν Χρύσανθο ἡ παράταξη προσεγγίζεται πιὸ σωστὰ σὲ ἀρίθμηση9
Βου Γα Δι Κε Ζω΄ Νη΄ Πα΄

καὶ κατὰ ἐσωτερικὴ ἀνακατανομὴ στὰ τρίχορδα μὲ τὸν λόγο τοῦ Ytkytk9
Βου Γα Δι Κε Ζω΄ Νη΄ Πα΄

Τὰ τρίχορδα εἶναι ἀκουστικὰ σχεδὸν ὅμοια+ 04+2 καὶ 04-6 κόμματα- Ἐδῶ+ βέβαια+ δὲν
μποροῦμε νὰ ὁμιλήσουμε ἀκόμα γιὰ χρωματικὸ γένος-

Ἐπίσης9

71- Βλ- Γένη καὶ διαστήματα…+ ὅ-π-+ σ- 01-

λόγοι 03.04 6/7 15/16 8/9 14/15 6/7 15/16 8/9

κόμματα 4-1 11.8 5 9 5.2 11.8 5 9

λόγοι 70.77 8/9 11/12 8/9 81/88 8/9

κόμματα 5-2 9 6.7 9 6.3 9

λόγοι 0/.00 9/10 49/54 45/49 81/88 8/9

κόμματα 6-2 8 7.4 8.3 6.3 9

λόγοι 01.02 7/8 13/14

κόμματα 5-0 10.2 5.7
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Δι Κε Ζω΄ Νη΄

Αὐτὴ ἡ ἀρίθμηση τοῦ Ἁρχύτα θὰ μποροῦσε νὰ ἐμφανισθεῖ σὲ μιὰ κίνηση πρὸς τὸ Νη΄-
Δι Κε Ζω΄ Νη΄

Ὅλο τὸ τετράχορδο ἐντὸς ἁρμονικῆς στήλης μὲ διαδοχικοὺς ἐπιμόριους-
Βου Γα Δι Κε Ζω΄ Νη΄ 

Σὲ ἀνοδικὴ κίνηση Βου,Γα,Δι-
Βου Γα Δι Κε Ζω΄ Νη΄ 

Σὲ σκλήρυνση τοῦ τετραχόρδου+ ἡ ὁποία ἁρμόζει καὶ στὸν πλάγιο-

Εἶναι ἐπίσης ὑπαρκτὴ ἡ παρακάτω ἐκδοχή+ ἰδίως σὲ καθοδικὴ κίνηση+ ὅπου οἱ βαρύν,
σεις εἶναι πιὸ φανερὲς καὶ συνάπτονται διαδοχικοὶ ἐπιμόριοι '6.7<03.05(9

Βου Γα Δι Κε Ζω΄          Νη΄ Πα΄

Ἄλλη ἐκδοχὴ χρωματική9

λόγοι 02.03 7/8 12/13 8/9 13/14 7/8

κόμματα 4-6 10.2 6.1 9 5.7 10.2

λόγοι 00.01 10/11 14/15 6/7 15/16

κόμματα 5-6 7.3 5.3 11.8 5

λόγοι 1/.10 7/8 24/25 5/6 15/16

κόμματα 2-7 10.2 3 14 5

λόγοι 003.132 27/32 27/28

κόμματα 5-1 13 2.8

λόγοι 01.02 13/15 15/16

κόμματα 5-0 10.9 5
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Βου Γα Δι Κε Ζω΄          Νη΄ Πα΄

Στὶς δύο παραπάνω ἐκδοχὲς καταλύεται ἡ τέλεια διαστηματικὴ ἰσορροπία τοῦ Δι,Νη΄ ἢ
τοῦ Βου,Κε πρὸς ὄφελος τῶν τριχόρδων-

Ἐπίσης μὲ σκλήρυνση τῆς κορυφῆς τοῦ τετραχόρδου9
Δι Κε Ζω΄ Νη΄

Στὸν πλάγιο τοῦ β΄+ ὅπως καὶ στὸν κύριο+ οἱ Τοῦρκοι+ ἀλλὰ καὶ κάποιοι Ἕλληνες θεω,
ρητικοὶ δίνουν κοινὸ τετράχορδο στοὺς μαλακοὺς καὶ σκληροὺς χρωματικοὺς ἤχους83-
Πρακτικὰ μιὰ διάταξη 4,01,4 σὲ κόμματα μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ ὡς ἔσχατο ὅριο τὸ ὁποῖο δὲν
μπορεῖ νὰ ὑπερβοῦν ἑκάτερα πρὸς τὸ ἄλλο τὸ μαλακὸ καὶ τὸ σκληρὸ χρῶμα-

Ἡ ἀρίθμηση κατὰ τὰ θεωρητικὰ τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς δίνει ὡς τυπικὴ κλίμακα
διαζευγμένα σκληρὰ τετράχορδα μὲ Γα,Δι τριτημόριο τοῦ Τόνου9

Νη         Πα       Βου       Γα          Δι         Κε        Ζω΄ Νη΄       Πα΄    Βου΄

Τὸ βασικὸ τετράχορδο κατὰ τὴν Ἐπιτροπὴ σὲ κόμματα λαμβάνει τὶς τιμές9
Πα Βου Γα Δι

Μερικὲς ἐνδεικτικὲς ἀναλύσεις σύμφωνα καὶ μὲ τὴν ἑλληνικὴ παράδοση κατὰ τὴν
ὁποία τὸ Γα,Δι λαμβάνει καὶ μεγαλύτερες τιμὲς εἶναι οἱ ἑξῆς9

72- Βλ- παραπάνω τὶς ἀριθμήσεις τοῦ Ν- Παγανᾶ9
5,07,5 καὶ τοῦ Μ- Δροβιανίτου9 6,03,6 γιὰ τὰ τετρά,

χορδα καὶ τῶν δύο κλιμάκων-

λόγοι 06.07 7/8 16/17 6/7 17/18 7/8

κόμματα 3-3 10.2 4.6 11.8 4.4 10.2

λόγοι 8.0/ 7/8 20/21

κόμματα 7 10.2 3.8

λόγοι 132.145 200/243 24/25

κόμματα 3 15 3

μόρια 01 5 1/ 3 01 5 1/ 3 01
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Νη Πα Βου Γα Δι Κε Ζω΄ Νη΄       Πα΄     Βου΄  

Ἐδῶ τονίζεται ἡ ἀπόσταση Πα,Γα+ Κε,Νη΄ < 3.4+ ἐνῶ ἡ ἀρίθμηση εἶναι γνωστὴ ἀπὸ
τὸν Δίδυμο- Τὸ ἄνω τετράχορδο μπορεῖ νὰ διαμορφωθεῖ κατὰ τὶς γνωστὲς ἤδη διατονικὲς
φόρμες- Ἡ σειρὰ τῶν διαστημάτων 2,03,4 μπορεῖ μὲ δεσπόζοντα Δι νὰ ἀντιστραφεῖ9 4,03,
2 μὲ τοὺς ἴδιους λόγους-

Πα Βου Γα Δι

Ἡ ἀρίθμηση τοῦ Ἐρατοσθένη-
Πα Βου Γα Δι

Μὲ ἐναρμόνιο Γα,Δι 'χρήσιμο καὶ γιὰ τὶς χρόες Ζυγὸ καὶ Κλιτόν(+ Γα,Κε < 5.6 καὶ
ἀρίθμηση κατὰ Πτολεμαῖο- Ἐναρμόνιο τοπικὰ μπορεῖ νὰ ἐμφανισθεῖ καὶ τὸ τρίχορδο Νη,
Βου ὕφεση < 5.69 7.8w16.17+ ἰδίως σὲ καταβάσεις στὸ Νη+ κατὰ τὸ Νιγκρίζ-

Τέλος+ ἀπὸ τοὺς Πυθαγόρειους εἶναι γνωστὸ τὸ τετράχορδο9
Πα Βου Γα Δι

τὸ ὁποῖο συγκεφαλαιώνει στὴν πράξη πολλὲς περιπτώσεις ἀναλύσεων-

Ἕνα πρῶτο συμπέρασμα γιὰ τὸ κρίσιμο θέμα τῶν διαστημάτων εἶναι ἀκριβῶς ἡ μεγά,
λη τους ποικιλία στοὺς Δευτέρους ἤχους+ ἴσως ἡ μεγαλύτερη παρὰ σὲ ὁποιονδήποτε ἄλλο
ἦχο- Ὅλες οἱ παραπάνω παρατάξεις εἶναι δυνατὸν νὰ χρησιμοποιοῦνται+ ἀνάλογα μὲ τὴν
κίνηση τῆς μελωδίας+ γιὰ τοὺς Δευτέρους ἤχους στὴν πράξη+ ἐκκλησιαστικὴ καὶ κοσμική+

λόγοι 07.08 5/6 19/20

κόμματα }3 14 }3

λόγοι 03.04 5/6 27/28

κόμματα 4-1 14 1-7

λόγοι 132.145 27/32 1/37.1076

κόμματα 3 13 4

λόγοι 7.8 24/25 5/6 15/16 8/9 24/25 5/6 15/16 8/9

κόμματα 8 3 14 5 9 3 14 5 9
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καὶ ἀκόμα περισσότερες+ μὲ πιὸ κοντινὲς τὶς παρατάξεις μὲ ἀνεστραμμένη σειρὰ τῶν ἴδιων
διαστημάτων ἢ τὶς παρατάξεις τοῦ μαλακοῦ διατονικοῦ Τετάρτου ἤχου μὲ τὸν ὁποῖο γίνον ,
ται ἀλληλοδανεισμοὶ τετραχόρδων- Χαρακτηριστικὰ εὐπαθὴς εἶναι ὁ φθόγγος τῆς Β΄ βα
θμίδας '∫Â( τοῦ μαλακοῦ τετραχόρδου+ ὁ ὁποῖος καταλαμβάνει ποικίλες σχετικὲς θέσεις-
Κυρίαρχο σύστημα ἀκόμα καὶ στὴν ὑπαρκτὴ ἀλλὰ ὄχι μόνιμα ἰσχύουσα περίπτωση τῆς
ὁμοίας διφωνίας εἶναι ὁ τροχὸς μὲ βασικὸ πεντάχορδο τὸ Δι΄,Πα΄- Στὶς καταβάσεις στὸ
Νη 'πλαγιασμός( ὁ β΄ ἦχος συνήθως σκληρύνει τὰ διαστήματα+ ὅπως ὁ πλάγιός του-
Ὅταν κατεβαίνει μόνο ὣς τὸ Πα 'παράμεσο( χρησιμοποιεῖ διατονικὸ τετράχορδο Δι,Πα
'ἢ καὶ πεντάχορδο Κε,Πα(- Τὸ εἶδος τῶν διαστημάτων κυμαίνεται ἀπὸ ὁμαλὰ διατονικὰ
μέχρι σκληρὰ ἐναρμόνια καὶ ἡ διαμόρφωσή τους γίνεται βάσει τῆς ἐπιλογῆς ἀπὸ τοὺς μου,
σικοὺς 'ἐδῶ βέβαια ἡ ἐπιλογὴ ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἕνα πλῆθος παράγοντες+ ὅπως ἡ ἰδιοσυγ ,
κρασία+ τὰ ἀκούσματα+ οἱ γνώσεις+ τὸ γενικότερο φυσικό+ πολιτισμικό+ κοινωνικὸ περιβάλ,
λον( καὶ βάσει ἀκουστικῶν νόμων- Νὰ σημειωθεῖ πὼς ἐλλείψει ὀργάνου γιὰ ἀκουστικὴ
ὑποστήριξη στὴν Ψαλτική+ ἡ εὐελιξία στὴ χρήση τῶν διαστημάτων γίνεται μεγαλύτερη+
καθὼς ὄργανα μὲ παραγωγὴ συγκεκριμένων διαστημάτων ἐπηρεάζουν ἀναπόφευκτα καὶ
τὴ μουσικὴ παραγωγὴ ποὺ στηρίζεται πάνω τους- Προφανῶς κρίσιμος γιὰ τὰ διαστήματα
τοῦ β΄ ἤχου εἶναι ὁ προσδιορισμὸς τοῦ διαστήματος Πα,Βου+ τὸ ὁποῖο ἐφόσον δεχόμαστε
τὴν διατονικότητα τῆς κλίμακας ἀναφορᾶς θὰ εἶναι κάποιος ἐλάσσων τόνος- Γνωστὰ με,
γέθη γιὰ αὐτὸ τὸ διάστημα εἶναι σὲ λόγους χορδῆς τὰ διαστήματα9 8.0/9 α΄ ἐλάσσων τό,
νος Πα,Βου σὲ ἄνοδο '7 κόμματα(+ 0/.009 β΄ ἐλάσσων τόνος '6-2 κόμ-(+ 00.019 γ΄ ἐλάσ,
σων τόνος τοῦ Χρυσάνθου '5-6 κόμ-(+ 38.439 ἐλάσσων τοῦ Ytkytk 'ὡς ἐναρμ- μέσος 4χόρ,
δου Νη,Δι '6-3 κόμ-(+ 618.7// ἐλάσσων Ἐπιτροπῆς 0772 '6-0 κόμ-(- Ἁντιλαμβάνεται
κανεὶς τὴν πληθώρα τῶν συνδυασμῶν διαστημάτων ποὺ μπορεῖ νὰ προκύψει μὲ τὴν χρήση
τοῦ ἑνὸς ἢ τοῦ ἄλλου μεγέθους τοῦ Πα,Βου+ ὁπότε κάθε ἀρίθμηση κλιμάκων εἶναι ἁπλῶς
ἐνδεικτική84- Βεβαίως+ κάθε πολιτισμός+ σύμφωνα μὲ τὰ αἰσθητικά του πρότυπα καὶ τὶς
κατὰ καιροὺς τάσεις+ ἐπιλέγει τὸ εἶδος τῶν διαστημάτων τὰ ὁποῖα καθιστᾶ κυρίαρχα στὴν
ποιητικὴ τοῦ μέλους-

Ἕνα δεύτερο συμπέρασμα εἶναι ἡ παρατήρηση πὼς ὅταν τὸ μέλος ἐμμένει στὴ διαδοχή9
μεσότης,βάση 'τονική( , διφωνία , τετραφωνία+ εὐνοοῦνται τὰ ὅμοια τρίχορδα καὶ τὸ μα,
λακὸ χρῶμα+ ἰδίως σὲ καθοδικὴ κίνηση+ ὅπως εἶναι γνωστὸς ὁ κύριος β΄ ἦχος+ ἐνῶ ἡ
ἐμμονὴ στὴν τριφωνία χρωματίζει σκληρὰ τὸ βασικὸ τετράχορδο+ ὅπως συμβαίνει στὸν
πλάγιο τοῦ β΄ ἀλλὰ καὶ στὸν κύριο β΄ ὅταν τριφωνεῖ καὶ ἀκούγεται σκληρὸς χρωματικός+
ἀνεξάρτητα δηλαδὴ ἀπὸ τὸ ποιός εἶναι ὁ ἦχος85- Τὸ πιὸ χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ποὺ
δείχνει αὐτὴ τὴ συμπεριφορὰ εἶναι οἱ δύο Κανόνες τῶν Θεοφανείων+ οἱ ὁποῖοι εἶναι καὶ οἱ
δύο σὲ β΄ ἦχο+ ὁ ἕνας ὅμως σκληρὸς καὶ ὁ ἄλλος μαλακὸς χρωματικός- Ἐπίσης ἡ φωνη,

73- Ἡ θεωρητικὴ παραγωγὴ διαστημάτων προκύ,
πτει ἀπὸ ποικίλα θεωρητικὰ μοντέλα- Ὁ πιὸ «φυσικὸς»
τρόπος εἶναι ἡ χρήση τῆς ἁρμονικῆς στήλης- Ἄλλος ἡ
διαίρεση μεγάλων διαστημάτων κατὰ ἁρμονικούς+ γε,
ωμετρικοὺς ἢ ἀριθμητικοὺς μέσους- Ἄλλος ἡ χρήση

τῆς χρυσῆς τομῆς ἢ τῆς ἀνθυφαίρεσης διαστημάτων-
74- Ὁ Χρύσανθος ἀναφέρει χαρακτηριστικὰ ὅτι

στὰ εἱρμολογικὰ τοῦ πλ- β΄ ἁπλῶς «…πλεονάζει ἡ ποι,
ότης τοῦ νεανὲς καὶ δὲν ἀκούγεται ἡ τοῦ νενανώ» ZΜ-
Θεωρητικόν '0721(+ σ- 051\-
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τικὴ περιοχὴ ἐπηρεάζει τὰ διαστήματα καθὼς ὠθεῖται ἡ φωνὴ μὲ ἀντίστοιχη ἄνεση ἢ δυ,
σκολία στὴ διφωνία+ στὴν τριφωνία+ στὴν τετραφωνία ἢ στὴν ἑπταφωνία- Αὐτὸ τὸ φαινόμε,
νο ἐξηγεῖ μαζὶ μὲ τὶς τροπικὲς ἐπιλογὲς στὶς ὑποκατηγορίες τοῦ ἤχου 'μέσος+ πλάγιος+
τετράφωνος τοῦ πλαγίου κ-λπ-( τὸ ζήτημα τοῦ ἀλληλοδανεισμοῦ τὸ ὁποῖο οὐσιαστικὰ εἶναι
ἀνύπαρκτο+ ἰδίως μὲ τὴν ἀναφορά του στὶς σύντομες ἢ ἀργοσύντομες ἐκδοχὲς τῶν μελῶν-
Οἱ Καταβασίες π-χ- δὲν ἀλλάζουν ὅταν ψάλλονται σὲ ἀργοσύντομο δρόμο+ ἐνῶ τὰ σύντομα
Ἁντίφωνα τῆς Μ- Πέμπτης ψάλλονται στὸν ἦχο τους πλὴν τῶν ¢όÍ·…ἠÎ·ὶἠ ÓῦÓ… ποὺ
ψάλλονται μὲ δεσπόζουσα τὴν τριφωνία+ ὁπότε σκληρύνονται τὰ διαστήματα- Εἶναι χαρα,
κτηριστικὸ πὼς ἀκόμα καὶ σὲ παπαδικὰ μέλη τοῦ β΄ ποὺ κινοῦνται συνεχῶς στὴν τριφωνία
ἢ σὲ περιοχὲς ὅπου ἐννοοῦνται τὰ σκληρὰ διαστήματα+ οἱ καταγραφεῖς τὰ ἐσημείωσαν
ὅπως τὰ ἄκουγαν μὲ σκληρὴ χρωματική+ παρόλο ποὺ ἀναφέρονται ὡς ἦχος β΄ 'Δοξολογία
Ἰακώβου+ Κοινωνικὸ Κωνσταντίνου+ φθορὲς σὲ φράσεις ἐντὸς τῶν Κεκραγαρίων τοῦ β΄ 
ἤχου(- Μὲ τὴν ἴδια λογικὴ εἶναι λανθασμένη ἡ ἀπόδοση τοῦ Χιτζασκιὰρ μὲ μαλακὰ δια,
στήματα ὡς 56! sSç>>>ã< + ἀφοῦ ὁ ἄνω Νη΄ ἕλκει τόσο τὰ ἑκατέρωθεν διαστήματα ποὺ τείνουν
νὰ γίνουν ἐναρμόνια- Ὁ Θ- Φωκαεὺς στὴ σχετικὴ Δοξολογία του τρέπει σὲ σκληρὸ μὲ νε,
νανὼ τὸ ἄνω τετράχορδο+ ἐνῶ οἱ Κοσμᾶς Μαδυτινὸς καὶ Ἁναστάσιος Ὑδραῖος θεωροῦν
τὸν ἦχο ὡς σκληρὸ χρωματικὸ ἐκ τοῦ Νη75-

Ὁ πλάγιος τοῦ β΄ τετράφωνος ψάλλεται μὲ μαλακὴ χρωματικὴ ὡς μεσάζων β΄ ἦχος μὲ
ὁριστικὴ κατάληξη στὸν κύριο- Ἁντίστοιχα ὁ β΄ ἦχος συντόμων μελῶν ψάλλεται μὲ
σκληρὴ χρωματική- Πολλὰ σύντομα μέλη τοῦ δ΄ ἤχου ψάλλονται ὡς κύριος β΄ ἐκ τῆς βά,
σεως τοῦ κυρίου δ΄ μὲ κινήσεις στὴ μεσότητα- Τὸ ἄκουσμα μὲ σταθερὸ Ζω στὴν τετραφω,
νία τοῦ μέσου καὶ μὲ ἐλάχιστο χαμήλωμα τοῦ Κε εἶναι κατὰ βάσιν διατονικό87-

Δὲν εὐσταθεῖ ἡ ἄποψη περὶ ἔσω μαλακοῦ β΄ ἀπὸ τὴ βάση τοῦ πλαγίου στὰ μέλη τοῦ
ἀλληλοδανεισμοῦ88- Τὰ διαστήματα εἶναι σαφῶς σκληρά+ μάλιστα ὁ Ἁπόστολος δὲν διστά,
ζει νὰ τὸν χαρακτηρίσει Χιτζάζ+ ἤγουν τρίφωνο τοῦ πλαγίου β΄- Βεβαίως ἡ ἐκτέλεση κυ,
ρίων ἤχων ἀπὸ τὴ βάση τῶν πλαγίων 'ἔσω( εἶναι ὑπαρκτή+ ἀλλὰ πρέπει νὰ ἀντιδιασταλεῖ
ἀπὸ τὴν ἐν λόγῳ περίπτωση+ ἐξάλλου συνηθίζεται στὰ παπαδικὰ μέλη- Οὔτε ἐπίσης περὶ
μαλακοῦ πλαγίου β΄ ἐπὶ τῆς τετραφωνίας+ ὅπου δὲν ὑπάρχει ἁπλῶς μετάθεση τῆς βάσεως+
ἀλλὰ πλήρης ἀνάπτυξη κατὰ τὰ πρότυπα τοῦ κυρίου μαλακοῦ Δευτέρου μεσάζοντος στὶς
τελικὲς καὶ κανονικοῦ στὶς ὁριστικὲς καταλήξεις- Ὁ Ἁπόστολος γράφει9 «Περὶ τετραφώ,
νων ἢ μαρτυρικῶν ἤχων… ψάλλονται μὲ κυρίου μέλος»+ ὅμως ὀνομάζονται πλάγιοι- Γιὰ
τὸν Η δsc δίνει παράδειγμα τὸ «ἌÍÈόÓἠἐÛÙÈÓ»+ τὸ λεγόμενον ἀρχαῖον89- Ἐξάλλου καὶ
σημειογραφικὰ οἱ μαρτυρίες τοῦ πλαγίου Η δ sc < ο + ὅπως καὶ ἡ ὅλη ἀντιμετώπιση

75- Βλ- Ταμεῖον Ἁνθολογίας…+ ὅ-π-+ Ὄρ θρος+ σσ-
Α384+ Γ588 καὶ Γ6/5- Βλ- καὶ ἐναρμόνια ἀνάλυση τῶν
διαστημάτων τραγουδιοῦ σὲ Χιτζασκιὰρ ἀπὸ τὸν Σ-
Καρᾶ+ Θεωρητικόν+ σ- Α043 καὶ Ἁρμονικά+ ὅ-π-+ σ- 17-

76- Βλ- καὶ Σ- Καρᾶ+ Θεωρητικόν+ σ- Α144+ ὁ
ὁποῖος παραθέτει κλίμακα μὲ Δι,Κε 0/ μόρια+ πρᾶ ,
γμα ποὺ ταυτίζεται μὲ τὸν ὁπλισμὸ Σεγκιὰχ στὴ σύγ,

χρονη ἀνατολικὴ σημειογραφία μὲ «ἀλλοιωμένο» πεν ,
τάγραμμο-

77- Ὁ Σ- Καρᾶς ἀπορρίπτει τὸν λεγόμενο ἀλληλο,
δανεισμὸ λέγοντας πὼς κάθε ἦχος κρατᾶ τὴν ἀρχική
του κλίμακα στὶς ἔσω ἢ ἔξω ἐκτελέσεις του 'ὅ-π-+ σσ-
Β15 ἑπ- καὶ Β6/(-

78- Βλ- φ- 60α τοῦ ΕΒΕ 0756-
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στὴν παλαιὰ μέθοδο+ στὴν τετραφωνία γίνονται μαρτυρίες τοῦ κυρίου+ καὶ ἐν πάσῃ περι,
πτώσει ὑπάρχει ἡ ἀκουστικὴ παράδοση ποὺ φανερώνει τὰ πράγματα-

Τὸ χρωματικὸ γένος ὡς μέσον τῶν ἄλλων δύο κινεῖται μὲ ἐξαιρετικὴ ἐλαστικότητα ἀπὸ
τὰ ὅρια τοῦ διατόνου ἕως τὸ ἐναρμόνιο- Τὸ μέτρο τῆς μεσότητας ἀντανακλᾶται+ πιστεύω+
ἐπιτυχέστατα στὸ ἦθος τοῦ ἤχου τὸν ὁποῖο ἡ παράδοση ἀπέδωσε στοὺς Ἁγγέλους- Ἡ ἀπό,
δοση ἑνὸς σπανίου ἤθους+ ἑνὸς συνδυασμοῦ τῆς ἱκεσίας+ τῆς σεμνότητος+ τῆς ἱεροπρεπεί,
ας+ τῆς ταπεινώσεως+ ἀλλὰ ταυτόχρονα τῆς ἱλαρότητος+ τῆς γλυκύτητος+ τῆς κατανύξε,
ως+ τῆς χαρμολύπης+ τῆς παρακλήσεως καὶ τῆς παραμυθίας+ εἶναι τὸ ζητούμενο ποὺ κα,
θόρισε τὴν ὅλη κατασκευὴ καὶ τὰ τεχνικὰ στοιχεῖα μὲ τὰ ὁποῖα δίνεται ἀπάντηση διὰ τοῦ
β΄ ἤχου- Δὲν εἶναι τυχαῖο πὼς οἱ δυτικοὶ μουσικολόγοι ἐπὶ δεκαετίες δὲν παραδέχονταν τὴν
ὕπαρξη τοῦ χρωματικοῦ γένους στὴ Βυζαντινὴ Μουσική- Ἐμποτισμένοι μὲ τὶς ἀντιλήψεις
ἑνὸς ἐντελῶς ἀλλόγλωσσου μουσικοῦ πολιτισμοῦ+ συναντοῦν τὶς μεγαλύτερες δυσκολίες
στὴν κατανόηση ἑνὸς ἀντικειμένου ὅπως ὁ β΄ ἦχος στὶς τεχνικὲς ἀλλὰ ἰδίως στὶς αἰσθητι,
κές του παραμέτρους+ ἀφοῦ αὐτὲς διαμορφώνονται καὶ ἀπευθύνονται στὴ συνολικὴ δομὴ
καὶ ὑπόσταση τοῦ ὑποκειμένου τῆς αἰσθητικῆς ἐμπειρίας+ τόσο διαφορετικῶν σὲ Ἁνατολὴ
καὶ Δύση+ τουλάχιστον γιὰ τὰ ὑπάρχοντα γνωστὰ ἱστορικὰ δεδομένα-

Τὸ βασικὸ ἐρώτημα μετὰ ἀπὸ αὐτὲς τὶς διαπιστώσεις εἶναι9 μήπως ἔχουμε χάσει ἢ κιν,
δυνεύουμε νὰ χάσουμε κάτι ἀπὸ τὴν ὑπόθεση β΄ ἦχος+ ὅπως κατὰ καιροὺς ἔχει συμβεῖ ἀπὸ
ἀμάθεια ἢ ἀπὸ φυσικὴ ἀπώλεια διὰ μέσου τόσων χρόνων: Φαίνεται πὼς στὴ γένεση τῶν
κλιμάκων τῆς Ψαλτικῆς+ τῆς τοποθέτησης τῶν βάσεων τῶν ἤχων+ ἀλλὰ καὶ τῆς ὅλης θε,
ωρητικῆς δομῆς της ἰσχύουν ἐξαιρετικὰ ἁπλὲς ἀρχές- Ἐξάλλου ἕνα ἀπὸ τὰ βασικὰ χαρα,
κτηριστικὰ τῆς ἑλληνικῆς Τέχνης εἶναι ἡ ἁπλότητα καὶ τὸ μέτρο ἐν τῇ ποικιλίᾳ- Μιὰ
ὁμαλὴ ἢ μαλακὴ διατονικὴ κλίμακα π-χ- δύο τροχῶν καὶ δύο βασικὲς φθορὲς ἑκατέρωθεν
τοῦ κέντρου της ποὺ εἶναι ἡ βάση τοῦ α΄ ἤχου '0 ποὺ φθείρει τὴν κάτω φωνὴ σὲ δίεση
γιὰ νὰ καλυφθοῦν οἱ δεύτεροι ἦχοι καὶ ἰδίως ὁ πλάγιος τοῦ β΄+ καὶ o γιὰ ὕφεση τῆς ὑ ,
περάνω+ γιὰ νὰ καλυφθεῖ ὁ πλαγιασμὸς στὸν τρίτο+ δηλαδὴ ὁ βαρὺς ἐκ τοῦ Γα( ἀρκοῦν γιὰ
νὰ παραγάγουν ὅλες τὶς ἄλλες κλίμακες τῶν ἤχων- Ἁφοῦ «ἐπιλεγεῖ» ἡ βάση τοῦ ἤχου+ ἡ
βασικὴ κλίμακα καὶ οἱ κινήσεις στοὺς δεσπόζοντες+ τὰ τελικὰ διαστήματα ἐπαφίενται
στὴν ἀκουστικὴ ἰσορροπία βάσει τῶν νόμων τῆς φυσικῆς καὶ τῆς ψυχοακουστικῆς- Ἔτσι
ἑρμηνεύεται καὶ ἡ πολύτιμη θεωρία τῶν μελωδικῶν ἕλξεων+ ἀλλὰ καὶ ἡ περίφημη ἀναφορὰ
στὸ «ποιὸν» τῶν ἤχων καὶ τὸ ἰδιαίτερο χρῶμα τους+ χωρὶς ἐπὶ αἰώνων ψαλτικῆς πρακτι ,
κῆς νὰ ἐξετάζονται σχολαστικὰ τὰ περὶ διαστημάτων+ γενῶν κ-λπ- ποὺ θεωροῦνταν αὐτο,
νόητα- Σύντομα μέλη μὲ συνεχῆ παρουσία 04// καὶ ἄνω ἐτῶν+ πέρα ἀπὸ τὸ πολὺ δυναμικὸ
φορτίο τοῦ λόγου τὸν ὁποῖο ἐπενδύουν+ ἐπιβιώνουν διότι ἀκριβῶς εἶναι καλοχτισμένα ὡς
πρὸς τὰ διαστήματα μὲ ὅλη τὴ διαθέσιμη ποικιλία+ ὁπότε εἶναι καὶ πολύτιμα στὴ μελέτη-
Ἡ πλούσια παρακαταθήκη τῆς Ψαλτικῆς μπορεῖ νὰ συνεισφέρει τὰ μέγιστα στὴν ἀναζή,
τηση τῶν νόμων τῆς μελωδικῆς κίνησης+ ἡ διατύπωση τῶν ὁποίων θὰ λύσει πολλὰ θεωρη,
τικὰ προβλήματα- Ἐκεῖνο+ τέλος+ ποὺ εἶναι βέβαιο+ εἶναι πὼς οἱ καταγραφές+ ἡ μελέτη+
καὶ κυρίως ἡ παίδευση τοῦ καλλιτεχνικοῦ μας αἰσθητηρίου στὶς ἀρχὲς τῆς ἑλληνικῆς Τέ,
χνης θὰ ἀποτρέψουν κάθε δυσάρεστη ἀπώλεια-
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