
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΤ- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ἡ ἐξήγηση τῶν παλαιῶν θέσεων τῆς Ψαλτικῆς-  
Νέες μαρτυρίες 

Α- Προοίμιο

Ἡ παρούσα μικρὴ ἐργασία ἀποτελεῖ λιτὸ ἀνάθημα σὲ ἕνα σημαντικὸ ἄνθρωπο τοῦ καιροῦ μας+ ὁ ὁποῖος
καλλιγραφεῖ μὲ τὴν ἐντυπωσιακὰ πολύπλευρη δράση του τὴν ἐπανακάλυψη τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς παρά,
δοσης ὡς ἕνα ἀπὸ τὰ ζωτικότερα καὶ περιφημότερα κατορθώματα καὶ κατακτήματα τοῦ πολιτισμοῦ τῶν
Ἑλλήνων+ τοῦ πνεύματος τῶν ὀρθοδόξων+ τῆς τέχνης τῆς οἰκουμένης9 στὸν καθηγητὴ Γρηγόριο Θ- Στάθη- 

Προικισμένος μὲ φύση καλλιτεχνικὴ καὶ ὀξυδέρκεια σπάνια+ συνταίριαξε αὐτά του τὰ χαρίσματα μὲ
πλατειὰ ἐπιστημοσύνη καὶ ἀκάματη θυσιαστικὴ ἀφοσίωση στὸ προκείμενο9 τὴ βαθιὰ μελέτη+ συστηματικὴ
προβολή+ εὐρεῖα διδασκαλία σὲ πλῆθος μαθητῶν+ ἀτράν ταχτα θεμελιωμένη κατοχύρωση μιᾶς μουσικῆς
ὑπερβατικῆς+ μιᾶς ἐπιστήμης τέλειας+ μιᾶς παράδοσης τροφοῦ+ ποὺ ὅσο τῆς δίνεσαι σὲ γεμίζει μὲ ὀμορφιά- 

Ἡ καλλιγράφηση αὐτὴ τοῦ καθηγητῆ γίνεται μὲ μελάνια ἅλικα ὅπως οἱ γραφὲς τῶν μουσικῶν χειρο,
γράφων ποὺ μᾶς δίδαξε νὰ μελετοῦμε καὶ μὲ ἀέρινα εὔρυθμα μελωδικὰ τόξα ὅπως αὐτὰ τῆς γλυκόφθογγης
ὀρθόδοξης ὑμνογραφίας ποὺ μᾶς κανονάρχησε νὰ ψάλλουμε ὀρθὰ καὶ μὲ χιλιάδες χιλιάδων σελίδες δημοσι,
ευμένες γιὰ καταπληκτικὴ ποικιλία θεμάτων+ γραμμένες μὲ καλλιέπεια ἀπὸ τὸ ἴδιο χέρι+ μὲ πάθος ἀπαθὲς
γιὰ τὴν ἀλήθεια- Σελίδες ποὺ μᾶς ἐσόφισαν τὴν ἐπιστήμη ὡς ποίηση καὶ μᾶς ρυθμοτόνισαν τὴν ποίηση ὡς
ἐπιστήμη- Κι ἀκόμη+ ἔπρεπε –καὶ μπόρεσε ὁ καθηγητὴς νὰ τὸ κάνει+ ἔστω κι ἂν ἄνοιγε μόνος αὐτὸς και,
νούργιους καὶ ἀνεξερεύνητους δρόμους– νὰ πάει ὁπουδήποτε στὴν ὑδρόγειο+ γιὰ τὴν ὑποστήριξη αὐτῆς τῆς
ἀλήθειας τεκμηριωμένα καὶ σταθερά- Μιὰ ζωὴ ἀδιάκοπης θαυμαστῆς δημιουργίας- 

Ὁ λόγος ἐδῶ σταματᾶ+ γιατί πληθαίνουν στὴ σκέψη μου οἱ ἀλήθειες καὶ τὰ γεγονότα τῶν τελευταίων
4/ ἐτῶν ποὺ τὸν τρέφουν- Κι ἂν συνεχίσει θὰ γίνει βιβλίο ἐκτενές+ κι ἂν θελήσει διὰ βραχέων ὅλα νὰ τὰ πεῖ+
θὰ πλουτίσει ἀπὸ φτώχεια- Ἕνα μόνο9 μαζί μ᾿ ὅλα αὐτὰ τὰ σπουδαῖα καὶ τὰ σπάνια ποὺ ἀρχικὰ μ᾿ ὀνείρε,
μα τράφηκαν 'μαρτυροῦν ἄψευστα τὰ πρῶτα του γραπτὰ γι᾿ αὐτό( καὶ κατόπιν μὲ τὴ χάρη τοῦ Θεοῦ πρα ,
γματοποιοῦνται+ μαζί μὲ τὶς τιμές ποὺ τοῦ ἐπιφυλάχτηκαν πανταχόθεν γι᾿ αὐτὴ τὴν σωτήρια καὶ τεράστια
προσφορά+ ὁ καθηγητής,μαΐστωρ δὲν ἔπαψε νά ᾿ναι ἁπλός+ προσηνής+ κοινωνικός+ φιλικός+ μὲ ἐνδιαφέρον
καὶ ἔγνοια γιὰ τοὺς μαθητὲς καὶ τοὺς οἰκείους τους+ γιὰ τὶς χαρὲς τῆς ζωῆς+ ποτὲ κρυψίνους+ ποτὲ ἀνα,
σφαλὴς ὥστε νὰ μὴ μοιράζει τὰ «μυστικὰ» τῶν μυρίων θεμάτων τῆς ψαλτικῆς τέχνης παντὶ τῷ αἰτοῦντι- 

Εὐχαριστοῦμε+ ὦ μαΐστορ+ γιατί δημιουργεῖς καὶ μᾶς διδάσκεις- Ἔτη κατὰ Θεὸν πολλὰ καὶ δημιουργι,
κά+ διδάσκαλε-
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Β- Τὸ προκείμενο θέμα

Ζήτημα καίριο καὶ σημεῖο ἀντιλεγόμενο γιὰ τὴν ψαλτικὴ στάθηκε γιὰ πολλὲς δεκαε,
τίες τὸ θέμα τῆς σχέσης παλαιᾶς καὶ νέας μεθόδου γραφῆς καὶ ἀνάγνωσης τῶν μελῶν
της+ ἢ σωστότερα ἡ ἀμφιβολία γιὰ τὴ διατήρηση ἢ μὴ τῆς αὐθεντικότητας τῶν παλαιῶν
μελῶν κάθε φορὰ ποὺ σημειωνόταν μιὰ μεταβολή,ἐξέλιξη στὸ σύστημα γραφῆς καὶ ἀνά,
γνωσής τους- Τὰ ἐρωτήματα ποὺ προβάλλουν εἶναι θεμελιώδη9 

• Εἶναι ἡ σημερινὴ ψαλτικὴ ὁμαλὴ ἐξέλιξη τῆς τέχνης τῶν αἰώνων τῆς Ἑλληνικῆς
αὐτοκρατορίας: Διασώζουν οἱ μετὰ τὴν Ἅλωση μουσικοί+ ἴσαμε τὰ σήμερα+ ἀνόθευτη τὴν
ἀσματικὴ παραγωγὴ τῶν τρανῶν χρόνων τοῦ Ἑλληνορθόδοξου πολιτισμοῦ: Γράφτηκαν ἐπ᾿
ἀληθείᾳ τὰ χιλιάδες φύλλα τῶν μουσικῶν κωδίκων στὰ χρόνια τῆς μεταελεύθερης ζωῆς
τῶν συνεχιστῶν τῆς παράδοσης αὐτῆς+ ἢ τὸ μέλος ποὺ διὰ γραφίδων καὶ καλάμων χαρά,
χτηκε στὰ qdbsn καὶ στὰ udqrn τους καὶ ἀπὸ ἐκεῖ ἀσματοφτερούγισε στοὺς θόλους τῶν ναῶν
ἦταν καὶ εἶναι ἄλλης πηγῆς νάμα καὶ ἄλλου ἀέρα –ἀνατολικοῦ– μεγαλόφωνο θρόισμα:  

• Κι ἀκόμη9 εἶχαν δίκιο οἱ ξένοι –καὶ λίγοι Ἕλληνες– ἐπιστήμονες ποὺ δὲν δέχονταν τὸ
σημερινὸ μέλος ὡς «Βυζαντινό»+ ποὺ ἀρνιόταν τὸ κεκρυμμένο στὴν προφορικὴ διδασκαλία
μελικὸ περιεχόμενο τῶν ἀφώνων σημαδίων 'μεγάλων ὑποστάσεων( τῆς σημειογραφίας τῆς
ψαλτικῆς καὶ μετέγραφαν συστηματικὰ μόνο τὰ φωνητικὰ σημάδια τῶν κωδίκων+ μὲ ἀπο,
τέλεσμα νὰ πιστεύουν μιὰν ἀκρωτηριασμένη πάμφτωχη μουσικὴ ὡς γνήσια «βυζαντινὴ»
καὶ τὴν ζῶσα πλουτοφόρα ψαλτικὴ πράξη τῶν Ἑλλήνων σὰν «θλιβερὴ ἀσιατικὴ ἐπήρεια»: 

• Τέλος9 τὸ φαινόμενο τῆς ἐξήγησης τῶν παλαιῶν μουσικῶν ποιημάτων ποὺ ἐμφανί,
στηκε σποραδικὰ ἀπὸ τὸν ι³΄ αἰώνα γιὰ νὰ κορυφωθεῖ στὸν ιη΄ καὶ νὰ δώσει τὴν ὁριστικὴ
λύση στὴ δυσκολία τῆς ἐκμάθησης τῆς ψαλτικῆς τὴ δεύτερη δεκαετία τοῦ ἑπόμενου 'ἔτος
0703( ἦταν πράγματι μιὰ προσπάθεια καταγραφῆς μὲ φωνητικὰ σημάδια τοῦ διὰ τῆς προ,
φορικῆς διδασκαλίας διδασκόμενου μέλους 'ἢ ἀλλιῶς9 ἀξιόπιστη καὶ ἀνόθευτη μεταγραφὴ
τῶν μελῶν ἀπὸ τὴν προηγούμενη σημειογραφία στὴν ἑπόμενη ποὺ πάντα ἦταν ἐξέλιξη τῆς
πρώτης( ἢ πρόκειται γιὰ μιὰ ἐπιβολὴ νέων+ ὑποκειμενικῶν καὶ ἴσως ἐξωεκκλησιαστικῶν+
τραγουδιστικῶν,μελωδικῶν σχηματισμῶν: 

Γιὰ τὰ θέματα αὐτὰ μίλησε καὶ ἔγραψε ἐκτενῶς ὁ καθηγητὴς Γρ- Θ- Στάθης0+ τρίτος

0- Δὲν θὰ γίνει ἐδῶ ἀναλυτικὴ ἀναγραφὴ τῶν κει,
μένων τοῦ Γρ- Θ- Στάθη+ τῶν σχετικῶν μὲ τὴν λει,
τουργία καὶ τὴν ἐξήγηση τῆς παλαιᾶς σημειογρα,
φίας- Εἶναι στὸ σύνολό τους γνωστὰ στὴν ἐπιστημο,
νικὴ κοινότητα ὡς θεμελιώδη γιὰ τὴ μελέτη τῆς ψαλ,
τικῆς καὶ ἰδιαίτερα τοῦ καίριου αὐτοῦ θέματος- Ὡσ ,
τόσο+ γιὰ τοὺς τυχὸν ἀμύητους+ παραπέμπω στὴν λε ,
πτομερῆ ἀναγραφή τους στὴ λαμπρὴ συναγωγὴ τῆς
βιβλιογραφίας τοῦ καθηγητῆ ἀπὸ τὸν Ἁχιλλέα Χαλ,
δαιάκη+ στὸν πολύτιμο τόμο «---τιμὴ πρὸς τὸν διδά,
σκαλον---»-Ἔκφραση ἀγάπης στὸ πρόσωπο τοῦ καθη,

γητοῦ Γρηγορίου Θ- Στάθη- Ἁφιέρωμα στὰ ἑξηντά,
χρονα τῆς ἡλικίας καὶ στὰ τριαντάχρονα τῆς ἐπιστη,
μονικῆς καὶ καλλιτεχνικῆς προσφορᾶς του+ Ἁθῆναι
1//0- Συγκεκριμένα+ δημοσιεύματα ποὺ ἀφοροῦν
στὴν ἐξήγηση τῆς σημειογραφίας εἶναι οἱ ἀριθμοὶ 4,6
'σσ- 0/3,0/4(+ 30 'σ- 008(+ 32,36 'σ- 01/(+ 4/,44
'σσ- 01/,010(+ 47,52 'σσ- 011,012(+ 60 'σ- 013(+ 67
'σ- 015(+ 75 'σσ- 016,017(- Κάποια ἀπὸ αὐτά μνημο,
νεύονται ἀναλυτικὰ καὶ παρακάτω+ ὅταν ειδικότερος
λόγος τὸ ἀπαιτεῖ- 
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κατὰ χρονολογικὴ σειρά+ μετὰ τὸν «πατέρα» τῆς ἑλληνικῆς μουσικολογικῆς ἔρευνας
Κωνσταντῖνο Ψάχο καὶ τὸν θαυμαστὸ διδάσκαλο Σίμωνα Καρᾶ+ ἀλλὰ σπουδαιότερος+ μὲ
βάση τὸ ἔργο του στὸ πεδίο αὐτό- Πρῶτα+ πολὺ νωρίς+ ἐντόπισε τὸ πρόβλημα καὶ ἐξέθεσε
κριτικὰ τὶς θέσεις Ἑλλήνων καὶ ξένων ἐπιστημόνων+ τὴν ἴδια στιγμὴ ποὺ ἀντιπάλευε μὲ
ἐπιστημονικὰ ἐπιχειρήματα τὶς ἀπόψεις τῶν δεύτερων μέσα στὴν ἕδρα τους+ ἀκολούθως
συστηματοποίησε τὶς ὑπάρχουσες μαρτυρίες καὶ προσέφυγε στὴν βῆμα πρὸς βῆμα ἀνάλυ,
ση τῶν παλαιῶν ποιημάτων+ ἡ ὁποία δημιούργησε στέρεες βάσεις γιὰ τὴν κατανόηση τῆς
λειτουργίας τῆς σημαδογραφίας- Ταυτόχρονα+ παρουσίασε πλῆθος νέων ἀκράδαντων
στοιχείων ποὺ πήγασαν ἀπὸ τὴν εὐρύτατη ἐνδελεχῆ μελέτη τῶν μουσικῶν κωδίκων+ ἡ
ὁποία ἔγινε σὲ συνθῆκες δύσκολες+ μόνωσης καὶ πολύπλευρης στέρησης+ σὰν μιὰ ἄσκηση
αὐθυπέρβασης- Μιὰ μελέτη+ μὲ στόχο τὴν ἀποτίναξη τῆς λήθης γιὰ τοὺς δημιουργοὺς τοῦ
πολιτισμοῦ μας9 τοὺς κορυφαίους ὀρθόδοξους μουσικούς+ ὑμνογράφους καὶ κωδικογρά,
φους+ καὶ τὴν τεκμηρίωση τῆς τέχνης τους –τῆς κληρονομιᾶς μας– μὲ ἀποδείξεις καὶ
στοιχεῖα ἐπιστημονικά- 

Ὅλες αὐτὲς οἱ προσπάθειες συνέβαλαν τὰ μέγιστα στὴν ἀνατροπὴ τῶν λανθασμένων
ἀπόψεων περὶ διάφορης ἀπὸ τὴ σημερινὴ μουσικῆς τῶν χρόνων τῆς αὐτοκρατορίας καὶ
ἀλλοίωσή της ὑστερότερα- Τὸ δὲ πλῆθος τῶν ἐπιχειρημάτων+ μαζὶ μὲ τὸ ἀτράνταχτο
βάρος κάποιων ἀπὸ αὐτά+ ἔγειρε τὴ ζυγαριὰ τῆς καλόπιστης πάντα καὶ εὐγενοῦς ἐπιστη,
μονικῆς «διαμάχης» ὑπὲρ ὅσων ὑποστηρίζουν τὴν ἀδιάσπαστη συνέχεια τῆς ζωῆς καὶ τῆς
δημιουργίας στὰ μέρη ποὺ ἀνθοφόρησε ὁ ὀρθόδοξος ἄνθρωπος+ ριζιμιὸς πάνω στὸ χῶμα τῆς
ἑλληνικῆς παιδείας-  

Γ - Τὰ ἕως τώρα δεδομένα 
Εἶναι θαρρῶ χρήσιμο νὰ δοθοῦν ἐδῶ συγκεντρωτικὰ τὰ πιὸ σπουδαῖα ἀπὸ τὰ ἐπιχειρή,

ματα καὶ τὶς ἀνακαλύψεις ποὺ ἀποδεικνύουν τὴν ἀνόθευτη αὐτὴ συνέχεια στὸ ἐπίπεδο τῆς
μουσικῆς παράδοσης τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησίας+ προτοῦ ἀποπειραθεῖ ὁ γράφων νὰ προσθέ,
σει λίγα ἀκόμη στοιχεῖα στὴν ἁλυσίδα τους- 

Μὲ ὅσα διὰ βραχέων γράφτηκαν παραπάνω σχηματίστηκε τὸ πλαίσιο τοῦ θέματος9 τὸ
παλαιότερο σύστημα γραφῆς τῶν μελῶν περιελάμβανε διάφορες κατηγορίες σημαδιῶν+ οἱ
πιὸ σημαντικὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἦταν τὰ φωνητικὰ καὶ τὰ ἄφωνα σημάδια- Τὰ πρῶτα ἔδει,
χναν συγκεκριμένη κίνηση φωνῆς 'ἰσότητα ἢ ἀνάβαση ἢ κατάβαση μίας ἢ περισσότερων
φωνῶν( πάνω στὶς βαθμίδες τῆς κλίμακας+ τὸ ζητούμενο ὅμως μέλος σχηματιζόταν ἀπὸ
τὸν συνδυασμό τους μὲ τὰ ἄφωνα σημάδια τὰ ὁποῖα ἐτίθεντο κάτω ἢ ἐπάνω ἀπὸ αὐτά- Ὁ
ἕνας ἢ ἄλλος συνδυασμὸς φωνητικῶν καὶ ἀφώνων σημαδιῶν στὴ μία ἢ τὴν ἄλλη βαθμί,
δα μιᾶς μουσικῆς σκάλας σχημάτιζε μιὰ μελωδικὴ φράση '«θέση»(+ ἀνάλογα βέβαια καὶ
μὲ τὸ μουσικὸ γένος 'διατονικό+ χρωματικό+ ἐναρμόνιο(+ τὸ γένος μελοποιίας 'εἱρμολογι,
κό+ στιχηραρικὸ ἢ παπαδικό( ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν δρόμο ποὺ ἀκολουθοῦσε αὐτὸ 'σύντομη+ ἢ
ἀργοσύντομη+ ἢ ἀργὴ μελοποίηση+ κ-λπ-(-  
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Ἐκεῖνα τὰ χρόνια ποὺ δὲν εἶχε βρεθεῖ ἀκόμη ὁ τρόπος νὰ καταγράφονται τὰ μέλη μόνο
μὲ φωνητικούς χαρακτῆρες+ ὥστε νὰ εἶναι εὔκολο νὰ ψάλλονται ἀπὸ τὸν καθένα ποὺ εἶχε
στοιχειώδεις μουσικὲς γνώσεις+ τὸ μεγάλο πρόβλημα τῆς ψαλτικῆς ἦταν ὅτι τὸ μέλος τῶν
θέσεων ποὺ σχηματιζόταν+ κυρίως μὲ βάση τὰ ἄφωνα σημάδια+ ἔπρεπε νὰ μαθαίνεται
ἀκουστικὰ διὰ τῆς μνήμης- Καὶ τὸ μεγάλο θέμα τῆς μουσικολογικῆς ἔρευνας καὶ διαμά,
χης στὸν κ΄ αἰῶνα ἦταν τὸ ἂν ὄντως τὰ σημάδια αὐτά+ τὰ ὁποῖα ἀποκαλοῦνται στὰ παλαιὰ
κείμενα καὶ μεγάλες ὑποστάσεις χειρονομίας+ ἦταν δηλωτικὰ μέλους ἢ ἁπλῶς καλλωπι,
στικὰ στοιχεῖα- 

Ἂν δεχτοῦμε ὅτι πράγματι δήλωναν μέλος 'ὅπως ὅλη ἡ παράδοσή μας κανοναρχεῖ
ἀδιάκοπα(+ τότε ἡ σημερινὴ ψαλτικὴ ὅπως μᾶς παραδόθηκε μετὰ τὴν τελευταία ἀλλαγὴ
τῆς σημειογραφίας της τὸ ἔτος 0703 'ἡ ὁποία ὀνομάζεται νέα μέθοδος(+ διασώζει ἀναν ,
τίρρητα τὴ μελοποιητικὴ παραγωγὴ τῶν τελευταίων 0/// ἐτῶν τουλάχιστον+ μὲ τὴ φυσιο,
λογική της ἐξέλιξη- Ἂν δεχτοῦμε τὴν ἄποψη περὶ «καλλωπιστικῶν στοιχείων»+ τότε εἴμα,
στε ὑποχρεωμένοι νὰ παραδεχτοῦμε ὅτι «Βυζαντινὴ» ἐκκλησιαστικὴ μουσικὴ σήμερα δὲν
ὑπάρχει+ καὶ αὐτὰ ποὺ ψάλλουμε στοὺς ναούς μας εἶναι τὸ ἐξαγόμενο μιᾶς συνάρτησης μὲ
δεκάδες ὕστερους καὶ ἴσως ἀλλογενεῖς μουσικοὺς παράγοντες+ ποὺ κατάφερε –πῶς
ὅμως:– νὰ εἰσέλθει ἀβρόχοις ποσὶ στὸ παραδοσιακὸ ἐκκλησιαστικὸ τυπικὸ καὶ τὴν ζῶσα
λατρεία καὶ νὰ ὑποκαταστήσει ἀδιαμαρτύρητα τὴν παλαιὰ ἀσματικὴ πράξη-  

Εἶναι δὲ τόσο μεγάλη ἡ διαφορὰ στὸ τελικὸ ἄκουσμα τῆς ψαλτικῆς ὅταν ψάλλεται χωρὶς
τὸ μέλος ποὺ σχηματίζουν οἱ μεγάλες ὑποστάσεις ἀπὸ τὴν καθ᾿ ἡμᾶς αὐθεντικὴ ἀπόδοσή
της+ ποὺ εἶναι νὰ ἀπορεῖ κάποιος γιὰ τὸ ἂν μποροῦσε νὰ γίνει κάτι τέτοιο σὲ μιὰ ἰσχυρὴ καὶ
ἐκ φύσεως συντηρητικὴ ἐκκλησιαστικὴ παράδοση+ ἡ ὁποία ἀφ᾿ ἑνός μὲν ἦταν διεσπαρμένη
σὲ μεγάλη γεωγραφικὴ περιοχή 'ἄρα ἦταν ἀδύνατον νὰ ἐπικρατήσει παντοῦ μιὰ τέτοια
μουσικὴ «αἵρεση»(+ ἀφ᾿ ἑτέρου δὲ διατήρησε στὰ ἴδια αὐτὰ μεταυτοκρατορικὰ χρόνια τὴν
ὁμαλὴ συνέχεια σ᾿ ὅλους τοὺς ἄλλους τομεῖς τῆς ζωῆς της9 τάξη λατρείας+ εἰκονογραφία+
ναοδομία+ ὑμνογραφία+ ἔνδυση+ ρητορικὴ καί+ φυσικά+ πρωτίστως στὸ δόγμα- 

Ἐκτός λοιπὸν ἀπὸ τὴν παραπάνω παρατήρηση+ εἶναι ἤδη ἐντοπισμένα ἀρκετὰ ἀκόμη
ἰσχυρὰ ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὴ μακραίωνη χειρόγραφη παράδοση καὶ τὴν ἱστορία καὶ
ἐξέλιξη τῆς ψαλτικῆς+ γιὰ τὴ στενογραφικότητα τῆς σημειογραφίας τῶν μελῶν της πρὶν
τὸ 07039 

• Πρῶτα+ ἡ σημαντικὴ μαρτυρία τοῦ κώδικα Μ- Λαύρας Γ 56 'ι΄ αἰώνας( στὸν ὁποῖο
ὑπάρχει μιὰ καταγραφὴ τοῦ ὀνόματος καὶ τοῦ σχήματος τῶν μουσικῶν σημαδιῶν+ ὑπὸ
τὴν ἐπιγραφὴ «Σὺν Θεῷ ἀρχαὶ τῶν μελῳδημάτων»1- Ὁ χαρακτηρισμὸς «μελῳδήματα»
ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ μουσικός,γραφέας τοῦ χειρογράφου ὑποδηλώνει σαφῶς ὅτι πίσω ἀπὸ
κάθε σημάδι ὑποκρύπτεται ἕνα μέλος καὶ ὄχι μιὰ ἁπλῆ ἀνάβαση ἢ κατάβαση τῆς φωνῆς- 

1- Βλ- τὸ φύλλο αὐτὸ τοῦ κώδικα τῆς Λαύρας στό9
Nkhudq Rsqtmj+ Rodbhlhm` Mns`shnmtl @mshpthnqtl+
O`qr Oqhmbho`khr+ G`tmh`d 0855+ πίνακας Νο 01+ καὶ σὲ
ἀναδημοσίευση στὸ Γρ- Θ- Στάθη+ Φάκελος μαθήμα,

τος «Ἁναλυτικὴ Βυζαντινὴ σημειογραφία»+ Ἁ θήνα
0881 'καὶ τρεῖς ἐπανεκδόσεις9 0882+ 0886+ 0888(+ σ-
24- 
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• Ἁκολούθως+ οἱ περίφημες «Μέθοδοι τῶν Θέσεων» '< μουσικῶν φράσεων ποὺ δημι,
ουργοῦνται ἀπὸ ἑνώσεις σημαδιῶν( τῶν μεγάλων μαϊστόρων Ἰωάννου Γλυκέος+ Ἰωάννου
Κουκουζέλη+ Ξένου Κορώνη2- Στὶς χάριν τῶν μαθητῶν γραμμένες συνθέσεις αὐτὲς τοῦ
ιγ΄,ιδ΄ αἰώνα γίνεται προσπάθεια κωδικοποίησης ὅλων τῶν μουσικῶν θέσεων ποὺ ἦταν
τότε σὲ χρήση+ τὸ μέλος τῶν ὁποίων «κρυβόταν» 'καὶ θὰ ἔπρεπε νὰ εἶναι γνωστὸ στοὺς
ψάλτες καὶ καταγεγραμμένο στὴ μνήμη τους γιὰ νὰ τὸ ψάλλουν ἀπὸ στήθους( πίσω ἀπὸ
ἑνώσεις 2,3 φωνητικῶν χαρακτήρων καὶ τὴν ταυτόχρονη ὕπαρξη μιᾶς ἀπὸ τὶς μεγάλες
ὑποστάσεις+ ἡ ὁποία ὑποδήλωνε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο θὰ ἀναπτυχθεῖ ἡ μελωδία-  

• Μετά+ ἡ θεωρητικὴ συγγραφὴ τοῦ Μανουὴλ Δούκα Χρυσάφη+ τοῦ τελευταίου βυζαν ,
τινοῦ μαΐστορα στὰ χρόνια τῆς Ἁλώσεως3+ ὅπου σαφῶς ἀναφέρει 'μεταξὺ πολλῶν καὶ
σπουδαίων ἄλλων( ὅτι εἶναι λάθος νὰ πιστεύουν κάποιοι ὅτι συνίσταται τὸ πᾶν τῆς μου,
σικῆς ἀπὸ τὴν ψαλμώδηση τῶν φωνητικῶν χαρακτήρων καὶ μόνο 'παραλλαγὴ καὶ μετρο,
φωνία( καὶ ὅτι αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ λανθασμένη ἄποψη καὶ ἡ ἀνάγκη ἀναίρεσής της κινεῖ τὴν
χεῖρα του πρὸς συγγραφὴ τοῦ κειμένου του- Καὶ ὁ ἴδιος πάλι σημειώνει+ ὅτι ἂν μόνο ἡ
παραλλαγὴ καὶ ἡ μετροφωνία διέσωζε τὸ αὐθεντικὸ ἄκουσμα τῶν μουσικῶν ποιημάτων
δὲν θὰ ἦταν ἀναγκαῖο οἱ μεγάλοι διδάσκαλοι τῆς τέχνης τῆς ψαλτικῆς 'ποὺ μνημονεύτη,
καν στὴν προηγούμενη παράγραφο( νὰ μελοποιήσουν τὶς «Μεθόδους» τους4- 

• Πολλὰ στοιχεῖα γιὰ τὴν ἐνέργεια τῶν ἀφώνων σημαδιῶν μᾶς προσφέρει μιὰ ἄλλη
θεωρητικὴ συγγραφὴ τῆς ἴδιας πάνω,κάτω ἐποχῆς+ τῶν μέσων τοῦ ιε΄ αἰώνα+ αὐτὴ τοῦ
ἱερομονάχου Γαβριὴλ5- Σὲ τρία,τέσσερα σημεῖα τοῦ κειμένου αὐτοῦ ὁ συγγραφέας του
προσπαθεῖ νὰ διατυπώσει γενικὲς ἀρχὲς γιὰ τὴ λειτουργία τῶν σημαδιῶν αὐτῶν9 «Ταῦτα
γὰρ ὥσπερ ὁδηγός ἐστι καὶ ἡγεμὼν τοῦ οὕτως ἢ οὕτως εἰπεῖν+ ἢ ἀργῶς μεταχειρίσασθαι
τὰς φωνὰς ἢ συντόμως+ ἢ μετὰ τόνου ἢ ἡσύχως- Τὰς μὲν γὰρ φωνὰς ποιοῦσιν+ ὡς εἴπο,
μεν+ τὰ φωνητικὰ σημάδια+ τὰς δὲ ἀργίας καὶ συντομίας καὶ τὰς ἄλλας ἰδέας τῶν μελῶν
ταῦτα τὰ μεγάλα σημάδια- Ἰδοὺ γὰρ τίθεμεν ὀλίγον καὶ ἐφεξῆς ὀξεῖαν+ μετὰ δὲ ταῦτα
τρεῖς ἀποστρόφους καὶ ἀνερχόμεθα τὰς δύο φωνάς+ τῆς τε τοῦ ὀλίγου καὶ τῆς ὀξείας καὶ
τὰς τρεῖς κατιούσας τῶν τριῶν ἀποστρόφων- Οὐ μὴν γινώσκομεν ὅπως δεῖ ταύτας εἰπεῖν
ἢ ἀργῶς ἢ συντόμως+ εἰ μὴ τὸ γοργὸν ἢ τὸ ἀργὸν ἐπάνω τεθῇ+ ἀλλ᾿ οὐδὲ πῶς δεῖ σχημα,
τίσαι τὴν φωνὴν ἢ πῶς ταύτην χειρονομῆσαι τὴν θέσιν+ ἐὰν μὴ καὶ τὸ τρομικὸν ὑπογρά,
ψωμεν- Καί εἰσιν οὖν χρήσιμα διὰ ταῦτα τὰ μεγάλα σημάδια---»6- Συνεχίζοντας μάλιστα
ὁ Γαβριήλ τὸ κείμενό του καὶ ἐξηγώντας τὴν ἐτυμολογία τοῦ καθενὸς ἀπὸ τὰ ἄφωνα

2- Γιὰ τὴ Μέθοδο τοῦ Ἰωάννου Κουκουζέλη ὑπάρ,
χει ἡ ἀνακοίνωση τοῦ Γρ- Θ- Στάθη+ «Ἡ Μέθοδος τῶν
θέσεων τοῦ Ἰωάννου Κουκουζέλη καὶ ἡ ἐ φαρμογή
της»+ Axy`mshmd Bg`ms- Sq`chshnm `mc Qdenql- @bsr ne
`m lddshmf gdkc `s sgd C`mhrg Hmrshstsd `s @sgdmr-
Unktld 1+ @sgdmr Z0886\+ σσ- 078,1/3- 

3- Chlhsqh Bnmnlnr+ Sgd Sqd`shrd ne L`mtdk
Bgqxr`ogdr+ sgd K`lo`c`qhnr+ στὴ σειρὰ Lnmtldms`
Ltrhb`d Axy`mshm`d,Bnqotr Rbqhosnqtl cd qd ltrhb`+

Unk- HH+ Vhdm 0874- 
4- Βλ- ἰδιαίτερα τὶς σελίδες 27,3/ τῆς μνημονευ,

θείσης ἐκδόσεως αὐτῆς τῆς συγγραφῆς- 
5- Bgqhrsh`m G`mmhbj , Fdqc` Vnkeq`l+ F`aqhdk

Ghdqnlnm`bgnr+ στὴ σειρὰ Lnmtldms` Ltrhb`d
Axy`mshm`d,Bnqotr Rbqhosnqtl cd qd ltrhb`+ Unk- H+
Vhdm 0874- 

6- Βλ- ἰδιαίτερα τὶς σελίδες 5/,51 στὴν παραπάνω
ἔκδοση τοῦ κειμένου τοῦ Γαβριήλ- 
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σημάδια ἀφήνει πάλι μὲ σαφήνεια νὰ ἐννοηθεῖ ὅτι ἡ ἐνέργειά τους εἶναι ὁλόκληρο μέλος-
Ὅταν π-χ- μιλᾶ γιὰ τὸ σημάδι ποὺ ὀνομάζεται σύναγμα σημειώνει «Τὸ δὲ σύναγμα Zπαίρ,
νει τὴν ὀνομασία του\ ἀπὸ τοῦ συνάγειν τὰς διαχωρισμένας φωνὰς τάς τε ἀνιούσας καὶ
κατιούσας εἰς ἕν»7+ μετὰ δηλαδὴ τὴν ἐκτύλιξη τοῦ μέλους σὲ ὑψηλὲς ἢ χαμηλὲς φωνη,
τικὲς περιοχές+ τὸ ὁδηγεῖ πάλι στὴν βάση τοῦ ψαλλομένου ἤχου-  

• Σημαντικὲς ἀποδείξεις γιὰ τὴ στενογραφικότητα τῆς σημειογραφίας προσφέρουν οἱ
πολλὲς ἀναφορὲς στοὺς κώδικες+ σὲ μέλη «ἐξηγητά»+ σὲ «ἀπορροές '< ὑπορροές( ἐξηγημέ,
νες»+ σὲ «θέσεις ὁλόγραφες» καὶ μεταβολὴ ἑνὸς μέλους «ἀπὸ τὸ τέλειον σχῆμα+ εἰς τὸ κεί,
μενον+ ἵνα οἱ πάντες τῶν μουσικῶν διδασκάλων ἐπιγνῶναι ψάλλειν αὐτὸ»8 καὶ σὲ ἐξηγήσεις
γενικότερα τῆς μελικῆς ἐνέργειας πολλῶν σημαδιῶν+ ἤδη ἀπὸ τὸν ι³΄ αἰῶνα καὶ ἑξῆς-

• Ἁλλὰ καὶ οἱ μαρτυρίες τῶν κωδίκων καὶ ἀρχειακῶν πηγῶν γιὰ τὸν πολὺ χρόνο ποὺ
ἀπαιτεῖτο γιὰ νὰ διδαχθεῖ κάποιος τὴν ὀρθὴ ψαλμώδηση ἑνός μουσικοῦ βιβλίου 'π-χ- τοῦ
Στιχηραρίου+ σὲ πέντε ἔτη (0/ εἶναι σαφὴς ἔνδειξη γιὰ τὴ φύση τῶν ἐκκλησιαστικῶν
μελῶν- Ὁ χρόνος αὐτὸς ἦταν ὑπερβολικὰ καὶ ἀδικαιολόγητα πολὺς ἂν «τὸ πᾶν τῆς μου,
σικῆς ἐσυνίστατο ἀπὸ παραλλαγῶν»+ δικαιολογεῖται ὅμως εὔκολα ἂν ἔπρεπε 'ὅπως καὶ
ἔπρεπε( νὰ μάθει ὁ μαθητὴς τὸ περιεχόμενο δεκάδων καὶ ἑκατοντάδων θέσεων καὶ νὰ τὶς
ἀνακαλεῖ ἀπὸ τὴ μνήμη του γιὰ νὰ τὶς ψάλει ὅταν συναντοῦσε τὸ χαρακτηριστικὸ
σύμπλεγμα χαρακτήρων τὸ ὁποῖο ὑποδήλωνε τὴν καθεμιά- 

• Ἁβίαστη ἀπόδειξη τῆς λειτουργίας τῆς σημειογραφίας ἀποτελοῦν οἱ πάμπολλες ἐξη,
γήσεις '< καταγραφὲς μὲ φωνητικὰ σημάδια τοῦ μέλους τῶν μεγάλων ὑποστάσεων καὶ
σταδιακὴ κατάργηση τῶν τελευταίων( τῶν παλαιῶν μελῶν+ ποὺ παρατηροῦνται μὲ
καθαρότητα καὶ σαφήνεια πιὰ ἀπὸ τὰ τέλη τοῦ ιζ΄ αἰώνα+ μὲ ἀρχὴ πρῶτα τὸν ἱερέα καὶ
Νομοφύλακα Μπαλάση περὶ τὸ ἔτος 056/+ τὸν ἱερομόναχο Ἁθανάσιο 'μετέπειτα μητρο,
πολίτη Τουρνόβου+ Ἁνδριανουπόλεως καὶ ἀκολούθως Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη( καὶ γενι,
κεύονται ὅλο τὸν ἑπόμενο αἰῶνα μὲ πρωτοστατοῦντες τοὺς πρωτοψάλτες Ἰωάννη Τρα,
πεζούντιο καὶ Δανιὴλ ἐκ Τυρνάβου+ καὶ κυρίως μὲ τὸν μαθητή τους Πέτρο λαμπαδάριο
τὸν Πελοποννήσιο00-

7- Ὅ-π-+ σ- 6/- 
8- Βλ- ἰδιαίτερα τὴν περίπτωση τοῦ Ἁκακίου Χαλ,

κεοπούλου στὸ α΄ ἥμισυ τοῦ 05ου αἰώνα καὶ τὸν κώδικά
του τῆς Ἐθν- Βιβλ- Ἑλλάδος 'ΕΒΕ( 806- Ἡ δραστη,
ριότητα αὐτὴ τοῦ Ἁκακίου+ ὁ ὁποῖος προτοῦ γίνει
μοναχὸς ὀνομαζόταν Ἁντώνιος καὶ ἔγραψε τμῆμα
τοῦ κώδικα Drbnqh`k Q- HH- 8+ ἔχει μελετηθεῖ ἀπὸ τὸν
Γρ- Θ- Στάθη καὶ ὑποδειχθεῖ στὴν ἐπιστημονικὴ κοι,
νότητα ZΓρ- Θ- Στάθη+ «Ἡ ἐξήγηση τῆς ψαλτικῆς
τέχνης»+ Θεολογία 47 '0876(+ σσ- 248,250· καὶ τοῦ
ἰδίου+ «Δειναὶ θέσεις καὶ ἐξήγησις»+ Θεολογία 42
'0871(+ ἰδιαίτερα στὶς σσ- 657,658\- 

0/- Ν- Παναγιωτάκη+ «Μαρτυρίες γιὰ τὴ μουσικὴ
στὴν Κρήτη κατὰ τὴν Βενετοκρατία»+ Θησαυρίσματα

1/ '088/(+ Βενετία 088/+ σ- 021- Ἐμμ- Στ- Γιαννό,
πουλου+ Ἡ ἄνθηση τῆς ψαλτικῆς τέχνης στὴν Κρήτη
'0455,0558(+ Ἁθήνα 1//3+ σ- 077-

00- Γρ- Θ- Στάθη+ «Ἡ παλαιά Βυζαντινὴ σημειο,
γραφία καὶ τὸ πρόβλημα μεταγραφῆς της εἰς τὸ
πεντάγραμμον» Βυζαντινὰ 6 '0864(+ Θεσσαλονίκη
0864+ σσ- 103,105· τοῦ ἰδίου+ “@m `m`kxrhr ne sgd
rshbgdqnm Τὸν ἥλιον κρύψαντα ax Fdql`mnr ahrgno ne
Mdv O`sq`r- ZSgd nkc “Rxmnoshb” `mc sgd Mdv
@m`kxshb`k  Ldsgnc ne Axy`mshmd Mns`shnm\”+ Rstchdr hm
D`rsdqm Bg`ms HU '0868(+ σσ- 066,116 'τὸ ἴδιο κείμε,
νο στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα στὸν τόμο «---τιμὴ πρὸς τὸν
διδάσκαλον…»+ ὅ-π-+ σσ- 423,476(· τοῦ ἰδίου+ «Μουσι,
κολογικὴ σύναξη μὲ θέμα9 Μπαλάσης ἱερεὺς καὶ
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• Ἡ εὔστοχη παρατήρηση ὅτι οἱ συντμήσεις τῶν παλαιῶν μελῶν 'χάριν τῆς ἀνάγκης
συντόμευσης τῶν ἀκολουθιῶν( ποὺ γίνονται κυρίως ἀπὸ τὸν ιζ΄ αἰῶνα καὶ μετὰ παρου,
σιάζονται νὰ ἔχουν μεγαλύτερη ἔκταση ἀπὸ τὰ πρωτότυπα μέλη+ εἶναι ἀκόμη μιὰ τρανὴ
φανέρωση τῆς ἴδιας ἀλήθειας01- Αὐτὸ συμβαίνει διότι στὴν προσπάθειά του ὁ μουσικὸς νὰ
μικρύνει τὴν ἔκταση μιᾶς θέσεως τὴν καταγράφει ἀναλυτικὰ χρησιμοποιώντας πιὸ πολ,
λοὺς φωνητικοὺς χαρακτῆρες 'καταγράφει δηλαδὴ μὲ φωνητικοὺς χαρακτῆρες τὸ μέλος
ποὺ δήλωνε ἡ μεγάλη ὑπόσταση στὴν ἀρχικὴ συντομογραφημένη θέση καὶ μετὰ τὸ
συντέμνει(- 

• Σημαντικότατη ἀνακάλυψη τῶν τελευταίων χρόνων τοῦ κ΄ αἰώνα καὶ ἀδιάσειστο
τεκμήριο ὑπέρ τῆς ἀδιάσπαστης συνέχειας τῆς ψαλτικῆς ὅλους τοὺς προηγούμενους
αἰῶνες εἶναι ὁ ἐντοπισμὸς τῆς ὕπαρξης 4,5 κωδίκων γραμμένων περί τὸ 06//,061/ στὴ
μουσικὴ σημειογραφία τοῦ Κιέβου 'παραπλήσια τοῦ πενταγράμμου(- Στοὺς κώδικες
αὐτοὺς δὲν καταγράφεται τὸ μέλος τῆς παραλλαγῆς τῶν ὕμνων τῶν συνηθισμένων τότε
μουσικῶν χειρογράφων ποὺ παράγεται μόνο ἀπὸ τοὺς φωνητικοὺς χαρακτῆρες+ ἀλλὰ τὸ
τελικὸ ψαλλόμενο ἄκουσμα τῶν ἀλληλοδιαδεχόμενων θέσεων τῆς ψαλτικῆς ποὺ παρά,
γουν οἱ μεγάλες ὑποστάσεις+ σὲ συνδυασμὸ μὲ ἐκείνους- Πρόκειται γιὰ μεταγραφὲς σὲ ἕνα
ἄλλο σύστημα μουσικῆς γραφῆς καὶ καταγραφὴ τῆς ἀναλυτικῆς μελωδίας+ 7/,0// χρό,
νια πρὶν τὴν ἐπίσημη καθιέρωση παρόμοιας καταγραφῆς μὲ τὴ σημειογραφία τῆς μου,
σικῆς τῆς ὀρθοδόξου ἐκκλησίας02- 

• Ἄλλη μιὰ σημαντικὴ μαρτυρία εἶναι ἡ ὕπαρξη τὸν ιη΄ αἰῶνα στὰ μουσικὰ χειρόγραφα
συλλογῶν καταγραφῆς τῶν δεινῶν θέσεων τοῦ στιχηραρικοῦ γένους μελοποιίας 'κυ ρίως
τοῦ Στιχηραρίου τοῦ Γερμανοῦ ἐπισκόπου Νέων Πατρῶν(+ οἱ ὁποῖες ὅμως στὴν παραλλα,
γή τους+ ποὺ ἀπαιτεῖ μόνη τὴν κίνηση τῆς μελωδίας ποὺ ὑπαγορεύουν οἱ φωνητικοί χαρα,
κτῆρες+ δὲν εἶναι καθόλου δύσκολες,δεινές03- Ἂν δεχτοῦμε τὴν θεωρία ποὺ λέει ὅτι «τὸ πᾶν
τῆς μουσικῆς συνίσταται ἀπὸ παραλλαγῶν»+ τότε αὐτὲς οἱ συλλογὲς ποὺ δημιουργοῦνται
ἀπὸ ἔμπειρους μουσικοὺς γιὰ τὴ βοήθεια τῶν μαθητῶν τους δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπῆρχαν-
Ὡστόσο+ ἡ τελικὴ ἐξήγηση τοῦ μέλους τῶν θέσεων αὐτῶν+ τὸ ὁποῖο δημιουργοῦν τὰ ἄφωνα
σημάδια+ καὶ ἡ ψαλμώδησή του μὲ τὴν Νέα Μέθοδο ἀναλυτικῆς σημειογραφίας ποὺ
καθιερώθηκε στὰ 0703+ δικαιολογεῖ πράγματι αὐτή τους τὴν ὀνομασία-  

νομοφύλαξ 'β΄ ἥμισυ ιζ΄ αἰῶνος(+ ἡ ζωὴ καὶ τὸ ἔργο
του»+ ᾿Εθνικό καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο
Ἁθηνῶν+ ἀνάτυπο ἀπὸ τὸν 18ο τόμο «Ἐπίσημοι λόγοι»
περιόδου ἀπὸ 15-1-0875 ἕως 20-7-0877 'πρυτανεία
Μιχ- Π- Σταθοπούλου(+ Ἁθήνα 0881+ σσ- 625,626- 

01- Fqdfnqhnr Rs`sghr+ “Sgd ‘@aqhcfdldmsr’ ne
Axy`mshmd `mc Onrsaxy`mshmd Bnlonrhshnmr”+ B`ghdqr
cd k’ Hmrshsts ct Lnxdm,Âfd Fqdb ds K`shm 33 '0872(+
σσ- 12 κ-ἑ- 'τὸ ἴδιο κείμενο καὶ στὰ ἑλληνικά στὸν τόμο
«---τιμὴ πρὸς τὸν διδάσκαλον---»+ ὅ-π-+ σσ- 477,501(- 

02- Fq- Sg- Rs`sghr+ “Hk L`mnrbqhssn ltrhb`kd Rhm`

0366” Θεολογία 32 '0861(+ Ἁθήνα 0861- Τὸ ἴδιο κεί,
μενο στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα στὸν τόμο «---τιμὴ πρὸς
τὸν διδάσκαλον---»+ ὅ-π-+ σσ- 356,376- Στὸν ἴδιο αὐτὸ
τόμο 'σσ- 577,584( ὑπάρχει καὶ τὸ ἄρθρο «Βυζαντινὴ
μουσικὴ μεταγραμμένη στὴν πενταγραμμικὴ σημειο,
γραφία τοῦ Κιέβου»+ ὅπου ὁ Γρ- Στάθης διευρύνει τὶς
γνώσεις μας γιὰ τὸ θέμα+ παρουσιάζοντας κι ἄλλους
τέτοιους κώδικες- 

03- Γρ- Θ- Στάθη+ « Δειναὶ θέσεις…»+ ὅ-π-+ σσ- 653,
671- 
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Καὶ ἀκόμη+ ἄλλες σημαντικότατες ἀποδείξεις τῆς συνοπτικότητας τῆς σημειογραφίας
πρὶν τὸ 0703 εἶναι9 

• Οἱ ἐξωγενεῖς προσπάθειες ἐπιβολῆς ἄλλων συστημάτων σημειογραφίας τῶν ἐκκλη,
σιαστικῶν μελῶν+ ἡ ὁποία ξεκίνησε ἤδη ἀπὸ τὰ τελευταῖα χρόνια τοῦ ιη΄ αἰώνα μὲ τὸ
πεντάγραμμο τοῦ Ἁγαπίου Παλιέρμου+ ὡς ἀπόπειρα διευκόλυνσης τοῦ τρόπου γραφῆς καὶ
ψαλμώδησης τῆς μουσικῆς τῶν ὕμνων04- 

• Οἱ μαρτυρημένες στὶς πηγὲς ἔντονες προτροπὲς ἐκκλησιαστικῶν κύκλων πρὸς τοὺς μου,
σικολογιώτατους πρωτοψάλτες καὶ μουσικοδιδασκάλους+ γιὰ ἁπλοποίηση τοῦ συστήματος τῆς
γραφῆς καὶ ψαλμώδησης τῶν μελῶν+ γιὰ νὰ εἶναι πιὸ προσιτὸ ἀπὸ τοὺς νέους σπουδαστές05-

• Ἡ ἀνακάλυψη σὲ χειρόγραφο κώδικα καὶ ὑποδειγματικὴ αὐτοτελής,κριτικὴ δημοσί,
ευση ἑνὸς ἀνωνύμου κειμένου τοῦ β΄ τετάρτου τοῦ ιθ΄ αἰώνα+ στὸ ὁποῖο σημειώνεται τὸ
μέλος τοῦ καθενὸς ἀπὸ τὰ ἄφωνα σημάδια+ καταγεγραμμένο ἀναλυτικὰ στὴ νέα μέθοδο
τῆς ψαλτικῆς- Συμπληρωματικά+ ἡ κατάδειξη 'στὰ εἰσαγωγικὰ σχόλια τῆς βασικῆς
αὐτῆς μονογραφίας( τῆς πηγῆς τοῦ κειμένου αὐτοῦ+ ἡ ὁποία εἶναι ἕνα ἄλλο σπουδαῖο θεω,
ρητικὸ κείμενο τοῦ Ἁποστόλου Κώνστα τοῦ Χίου+ ποὺ ἀποπειρᾶται νὰ κάνει τὴν ἴδια ἐργα,
σία+ περίπου δύο,τρεῖς δεκαετίες νωρίτερα+ τὸ ἔτος 07//06- 

• Ἡ ζῶσα φωνητικὴ παράδοση τῶν ψαλτῶν ἐκείνου τοῦ καιροῦ 'πρὶν καὶ μετὰ τὴν
ἁπλοποίηση τῆς σημειογραφίας( ποὺ δὲν διέκρινε διαφορὲς στὸ ἄκουσμα τῶν ψαλτῶν οἱ
ὁποῖοι ἔψελναν ἀπὸ βιβλία τῆς παλαιᾶς καὶ τῶν ἄλλων ψαλτῶν ποὺ ἔψελναν ἀπὸ βιβλία
τῆς νέας μεθόδου+ κάτι ποὺ γινόταν γιὰ πολλὰ χρόνια ἀκόμη καὶ στοὺς χοροὺς τοῦ
πατριαρχικοῦ ναοῦ+ ποὺ εἶναι τὸ κέντρο τῆς διαφύλαξης τῆς ψαλτικῆς παράδοσης- 

• Ἡ ἔγκριση τῆς νέας μεθόδου σημειογραφίας τῆς μουσικῆς ἀπὸ τὸ συντηρητικὸ καὶ
ἰδιαίτερα ἐπιφυλακτικὸ σὲ νεωτερισμοὺς Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο+ ἀλλὰ καὶ τὶς ἄλλες
Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες07+ ποὺ ἔγινε ὕστερα ἀπὸ τὴν λεπτομερῆ ἐξέτασή της ἀπὸ ἐπιτροπὲς
εἰδικῶν καὶ τὴ διαπίστωση ὅτι διαφυλάσσει ἄτρεπτη τὴν πατροπαράδοτη ἐκκλησιαστικὴ
καὶ λατρευτικὴ μουσική- 

04- Fqdfnqhn Rs`sghr+ “H rhrsdlh `ke`adshbh ch
rbqhsstq` ltrhb`kd odq rbqhudqd k` ltrhb` Ahy`mshm` mdk
odqhncn 068/,074/”+ Κληρονομία 3 '0861(+ σσ- 254,
3/1· καὶ στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα+ στὸν τόμο «---τιμὴ
πρὸς τὸν διδάσκαλον---»+ ὅ-π-+ σσ- 377,400-  

05- Ὅπως ἡ προτροπὴ τοῦ πατριάρχου Κυρίλλου
στὰ 0645+ πρὸς τὸν τότε Πρωτοψάλτη Ἰωάννη Τρα,
πεζούντιο ZΧρυσάνθου ἀρχιεπισκόπου Διρραχίου+ Θε ω ,
ρητικόν μέγα τῆς Μουσικῆς+ Τεργέστη 0721+ σ-
WWWUHH καὶ WKHW- Ἡ πληροφορία καὶ σὲ πολλά μου,
σικὰ χειρόγραφα+ ὅπως τὸ O`qhr 'Ahak- M`shnm-( 0/35+
αὐτόγραφο τοῦ Ἁναστασίου Προικοννησίου στὰ 0684\- 

06- Γρ- Θ- Στάθη+ Ἡ ἐξήγησις τῆς παλαιᾶς βυ ,
ζαν τινῆς σημειογραφίας+ Ἵδρυμα Βυζαντινῆς Μουσι,
κολογίας+ Μελέται 1+ Ἁθήνα 0867 'καὶ τρεῖς ἐπανεκ,

δόσεις τὰ ἔτη 0878+ 0882 καὶ 0887 μὲ μιὰ προσθήκη
ἀπὸ τὸ χειρόγραφο ΕΒΕ 0756(- 

07- Γιὰ τὴν καλλιέργεια τῆς ἐκκλησιαστικῆς μου,
σικῆς καὶ πέρα τῶν ὁρίων τοῦ σημερινοῦ Ἑλλαδικοῦ
χώρου+ ἰδιαίτερα πρὸς βορρᾶν+ βλ- Ἐμμ- Στ- Γιαννό,
πουλου+ «Ἡ εὔξεινος καὶ εὔκαρπος διάδοση καὶ καλ,
λιέργεια τῆς ψαλτικῆς στὶς περὶ τὸν Εὔξεινο Πόντο
περιοχές»+ Κατηχητικὴ Διακονία- Τιμητικὸς τόμος
γιὰ τὸν Καθηγητὴ Κωνσταντῖνο Δ- Φράγκο+ Θεσσα,
λονίκη 1//2+ σσ- 174,205- Βλ- τὸ ἴδιο κείμενο+ μὲ
ἀρκετὲς προσθῆκες+ στὸ βιβλίο Ἐμμ- Γιαννόπουλου+
Ἡ ψαλτικὴ τέχνη- Λόγος καὶ μέλος στὴ λατρεία τῆς
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας+ Θεσσαλονίκη 1//3 Zκαὶ
1//71\+ σσ- 004,034-
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• Ἡ κίνηση γιὰ τὴν τελικὴ ἁπλοποίηση τῆς σημειογραφίας+ ἡ ὁποία γενικεύτηκε μὲ
τοὺς μαθητὲς τοῦ Πέτρου Λαμπαδαρίου Πελοποννησίου 'σημαντικότερος ἀπὸ τοὺς ὁποί,
ους εἶναι ὁ Πρωτοψάλτης Πέτρος Βυζάντιος(+ ὁδήγησε στὴ διαμόρφωση τοῦ νέου συστή,
ματος γραφῆς καὶ ψαλμώδησης τῶν μελῶν ἀπὸ τοὺς Χρύσανθο+ Γρηγόριο καὶ Χουρμού,
ζιο- Αὐτὸ στηρίζεται σὲ μεγάλο βαθμὸ στὰ παλαιὰ σημάδια τῶν ὁποίων ἡ ἐνέργεια ὁρίζε,
ται σαφῶς ἢ καὶ τροποποιεῖται καὶ σὲ συνδυασμὸ μὲ κανονισμὸ πολλῶν ἄλλων θεμάτων
ὁδηγεῖ στὴ δυνατότητα ἀναλυτικῆς καταγραφῆς κάθε μελωδίας- Τὸ σπουδαῖο αὐτὸ
γεγονὸς ἐπισφραγίστηκε μὲ τὴν ἔκδοση θεωρητικῶν κειμένων+ τὴ διδασκαλία τοῦ νέου
συστήματος καὶ τὴν ἐξήγηση,μεταγραφὴ στὸ σύστημα αὐτὸ τῶν περισσότερων παλαιῶν
μελῶν08+ ἄρα 'καὶ εἶναι ἕνα κρίσιμο σημεῖο αὐτό( δὲν πρόκειται γιὰ ἀλλαγὴ τῆς μουσικῆς
ἀλλὰ γιὰ ἁπλοποίηση τοῦ συστήματος γραφῆς καὶ ἀνάγνωσης,ψαλμώδησής της- 

Δ- Νέα στοιχεῖα

Ἡ λεπτομερὴς μελέτη τῶν παραπάνω+ μὲ βάση τὴ βιβλιογραφία ποὺ παρατέθηκε+ ἀπο,
δεικνύει τρανότατα τὴν ἀλήθεια τὴν ὁποία ἐκ ζώσας παραδόσεως ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐνστίκτου
γνώριζαν καὶ ὑποστήριζαν ἀνέκαθεν οἱ παραδοσιακοὶ ὀρθόδοξοι ἐκκλησιαστικοὶ μουσικοί+
γιὰ τὴν ἀδιάκοπη καὶ φυσιολογικὴ συνέχεια τῆς ψαλτικῆς τέχνης στοὺς αἰῶνες ποὺ προη,
γήθηκαν- Ὡστόσο+ ὅπως πάντοτε συμβαίνει στὴν ἔρευνα καὶ τὴν ἐπιστήμη+ ἡ ἀναδρομὴ
στὶς πρωτογενεῖς πηγὲς φέρνει συχνὰ στὸ φῶς μεγαλύτερης ἢ μικρότερης σημασίας νέα
στοιχεῖα γιὰ τὰ ἐπιμέρους θέματα- Ὅσο δὲ ἀτράνταχτα ἐπιχειρήματα κι ἂν ἔχουν προηγη,
θεῖ γιὰ νὰ τεκμηριώσουν μιὰν ἐπιστημονικὴ ἀλήθεια+ ὅπως στὸ προκείμενο θέμα συμβαίνει+
πάντα πρέπει νὰ εἶναι καλοδεχούμενες τυχὸν νέες συμβολές+ ποὺ ὄχι μόνο ἐνεργοῦν
συμπληρωματικὰ στὴν ἤδη διαμορφωθεῖσα μὲ βάση ἀντικειμενικὲς θεωρήσεις ἄποψη+ ἀλλὰ
ἴσως βοηθοῦν καὶ στὴν καλύτερη καὶ ἀκριβέστερη κατανόηση ἐπιμέρους τομέων της-

Μὲ ὁδηγὸ αὐτὲς τὶς σκέψεις+ θὰ ἐπιχειρήσω στὶς ἑπόμενες παραγράφους νὰ προσθέσω
στὰ ἐκτεθέντα ἐπιχειρήματα τέσσερις ἀκόμη σημαντικές+ πιστεύω+ μαρτυρίες γιὰ τὸ προ,
κείμενο θέμα+ οἱ ὁποῖες ἐντοπίστηκαν στὴ χειρόγραφη παράδοση- Θὰ ἀναφέρω μὲ συντο,
μία τὶς τρεῖς πρῶτες+ ἀφοῦ γιὰ τὶς δύο γίνεται ἀναλυτικότερα λόγος στὴ διδακτορική μου
διατριβή+ ἐνῶ ἐλπίζω ὅτι σύντομα θὰ παρουσιαστεῖ σὲ αὐτοτελῆ μελέτη ἡ τρίτη- Ἁντίθετα+
θὰ σταθῶ λεπτομερέστερα στὴν τελευταία περίπτωση+ καθὼς πρόκειται γιὰ ἕναν ἄγνω,
στο ἕως τώρα κώδικα+ μὲ τὴν ἄκρως ἐνδιαφέρουσα ἀρχικὴ ἐπιγραφὴ «Ἐξηγήσεις παλαιῶν
θέσεων»+ ἡ ὁποία βεβαίως ἀναφέρεται στὸ ἴδιο τὸ περιεχόμενό του- 

08- Βλ- Ἐμμ- Στ- Γιαννόπουλου+ Εἰσαγωγὴ εἰς τὸ
θεω ρητικὸν καὶ πρακτικὸν τῆς ἐκκλησιαστικῆς μου,
σικῆς κατὰ τὴν νέαν τῆς μουσικῆς μέθοδον+ συν ,
τεθεῖσα μὲν παρὰ Χρυσάνθου τοῦ ἐκ Μαδύτων+ ἐπι,
διορθωθεῖσα εἰς πολλὰ ἐλλείποντα δέ+ καὶ μεταφρα,
σθεῖσα εἰς τὸ ἁπλούστερον+ παρὰ Γεωργίου Χουρμου,

ζίου Χαρτοφύλακος τῆς τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκ ,
κλησίας+ ἑνὸς τῶν ἐφευρετῶν τῆς ῥηθείσης νέας
μεθόδου+  Θεσσαλονίκη 1//1 Zκαὶ 1//61\- Τοῦ ἰδίου+
Θεωρητικὲς ὑπηχήσεις καὶ μουσικὲς κλίμακες Γρη,
γορίου τοῦ πρωτοψάλτου+ Θεσσαλονίκη 1/00-
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α΄- Μὲ ἀφορμὴ λοιπὸν τὴ συγγραφὴ τῆς διδακτορικῆς διατριβῆς τοῦ γράφοντος γιὰ τὴν
ψαλτικὴ παράδοση τῆς Κρήτης τῆς τελευταίας περιόδου τῆς Βενετοκρατίας στὸ νησί
'0455,0558(1/+ μεταξὺ τῶν πολλῶν ἄλλων στοιχείων ποὺ ἦρθαν στὸ φῶς+ ἔγινε σαφὲς ὅτι
οἱ Κρῆτες μουσικοὶ ἀναπαράγοντας τὴν κωνσταντινοπολίτικη ἀσματικὴ παράδοση τῶν
δύο πρὸ τῆς Ἁλώσεως αἰώνων κατέγραφαν σὲ πολλὲς περιπτώσεις πιὸ ἀναλυτικὰ τὰ πρω,
τότυπα μέλη τῶν παλαιῶν φημισμένων μουσικῶν- Τὸ γεγονὸς αὐτὸ δηλώνεται ἔμμεσα
πολλὲς φορές+ στὶς ἐπιγραφὲς τῶν μελῶν στὰ χειρόγραφα ποὺ διασώζουν τὰ μουσικά τους
ποιήματα 'π-χ-9 «Ἁλληλουϊάριον τοῦ Λασκάρεως+ καθὼς ψάλλεται παρὰ κὺρ Ἁντωνίου
Ἐπισκοποπούλου πρωτοψάλτου Κυδωνίας»+ ἢ «ποίημα κὺρ Ἰωάννου τοῦ Γλυκέος+ ὡς καὶ
παρὰ κὺρ Βενεδίκτου Ἐπισκοποπούλου Zπρωτοπαπᾶ Ρεθύμνου\»+ ἢ «ποίημα κὺρ Ἐμ ,
μανουὴλ τοῦ Χρυσάφη γράμματα καὶ μέλος+ ψάλλεται δὲ οὕτως ὡς καὶ παρὰ κὺρ Δημη,
τρίου τοῦ Ταμία καὶ α΄ ψάλτου Κρήτης»10+ κλπ-(+ καὶ διαπιστώνεται καθαρότερα μὲ τὴ
μελέτη τῶν ἴδιων τῶν μελῶν καὶ τὴ σύγκρισή τους μὲ τὰ πρωτότυπα τὰ ὁποῖα ἀπαν τοῦν
σὲ παλαιότερους κώδικες- 

Αὐτὴ ἡ τελευταία σύγκριση ἐπιλεγμένων συνθέσεων+ ἡ ὁποία ἐπιχειρήθηκε ἀπὸ τὸν
γράφοντα στὸ Β΄ μέρος τῆς παραπάνω διατριβῆς+ ἔδειξε ὅτι πράγματι+ μαζὶ μὲ τὶς τυχὸν
ὑποκειμενικὲς παραλλαγὲς τῆς μελωδίας ποὺ ὀφείλονται βέβαια στὴν διαφορετικὴ ἔκφρα,
ση ποὺ ἤθελε νὰ δώσει ὁ ἕνας ἢ ὁ ἄλλος Κρὴς μουσικός+ παρατηρεῖται καὶ ἀναλυτικότε,
ρη γραφὴ θέσεων τινῶν+ χωρίς ὅμως νὰ ἀλλοιώνεται τὸ μέλος ὡς πρὸς τὰ βασικὰ γνωρί,
σματα τῆς πρωτότυπης σύνθεσης9 τὴν ἐναλλαγὴ τῶν πενταχόρδων+ τὶς καταλήξεις στὶς
ἴδιες βαθμίδες τῆς κλίμακας στὰ ἀντίστοιχα ἴδια σημεῖα τοῦ ποιητικοῦ κειμένου+ κ-λπ- Σὲ
ἄλλες πάλι περιπτώσεις παρατηρήθηκε ἡ ἀνάλυση τῆς ἐνέργειας μεμονωμένων σημαδιῶν+
ὅπως τοῦ τρομικοῦ+ ἢ τοῦ πιάσματος καὶ τοῦ λυγίσματος καὶ μάλιστα μὲ μελωδικὴ κίνη,
ση ποὺ σημειώνεται ἀκόμη καὶ στὶς μέρες μας ἀπὸ παραδοσιακοὺς δασκάλους τῆς ψαλ,
τικῆς11- Ἡ συνολικότερη ματιὰ στοὺς Κρητικοὺς κώδικες πιστοποιεῖ ὅτι αὐτὸ τὸ τελευ,
ταῖο+ ἡ κατὰ κύριο λόγο δηλαδὴ ἀνάλυση μεμονωμένων σημαδιῶν+ εἶναι αὐτὸ ποὺ πρωτί,
στως συνηθίζεται ἀπὸ τοὺς Κρῆτες- 

Εἶναι σκόπιμο πάντως νὰ παρατηρηθεῖ ὅτι σὲ ἄλλους κρητικοὺς κώδικες συναντοῦμε
καὶ σχετικὴ ἐπιγραφὴ ποὺ δηλώνει τὴν προσπάθεια γιὰ ἀνάλυση –ἔστω σὲ ἐμβρυακὴ
φάση– τῆς μουσικῆς γραφῆς9 «ἐστὶν ἐξηγητὸν εἰς τὸ μέλος»12+ ἐνῶ σὲ σημειώσεις στὸ
μέσα μέρος τῆς στάχωσης τοῦ χειρογράφου ΕΒΕ 852+ τὸ ὁποῖο διασώζει πολλὲς μελωδίες
Κρητῶν+ βρίσκουμε 'ἀπὸ σύγχρονο μὲ τὴ γραφὴ τοῦ κώδικα χέρι( τὴν ἐξήγηση τοῦ μέλους
τοῦ κρατημοϋπορρόου καὶ τοῦ ἀντικενωκυλίσματος- Ὅλες αὐτὲς οἱ ἀναφορές+ ποὺ προέρ,
χονται ἀπὸ τοὺς σπουδαίους Κρητικοὺς μουσικοὺς αὐτῆς τῆς ἐποχῆς+ πρέπει νὰ θεωρη,
θοῦν ὡς πρόδρομοι τῶν συστηματικῶν ἐξηγήσεων τῆς σημειογραφίας+ οἱ ὁποῖες ἄρχισαν

1/- Βλ- παραπάνω+ ὑποσημ- 0/--  
10- Οἱ ἐπιγραφὲς αὐτὲς πρὶν ἀπὸ τὴν ἀνθολόγηση

μελῶν εἶναι δειγματοληπτικὰ παρμένες+ κατὰ σειρά+
ἀπὸ τὰ χειρόγραφα Γριτσάνη 3+ σ- 34 καὶ Βυζαντινοῦ

Μουσείου Ἁθηνῶν 07+ φφ- 000α καὶ 013α- 
11- Ἁναφέρομαι+ στὴν περίπτωση αὐτή+ στὸ Θεωρη,

τικὸ τοῦ Σίμωνα Καρᾶ- 
12- Κώδικας Σινᾶ 0340+ φ- 12β- 
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λίγο ἀργότερα στὴν Κωνσταντινούπολη μὲ τὸν ἱερέα καὶ Νομοφύλακα Μπαλάση- Πρέπει
ὡστόσο νὰ ποῦμε ὅτι κι αὐτὲς ἀκολουθοῦν τὴν ἀκόμα πιὸ πρόδρομη ἀλλὰ καὶ μεμονωμέ,
νη δράση τοῦ συντοπίτη τους Ἁκακίου Χαλκεοπούλου+ ἡ ὁποία ἤδη μνημονεύτηκε νωρίτε,
ρα στὸ ἄρθρο αὐτό-  

Ὅλα τὰ παραπάνω δείχνουν ἀκριβῶς τὴν δυσκολία τῆς σπουδῆς τῆς ψαλτικῆς+ ἐξαι,
τίας τῆς συντομογραφημένης καταγραφῆς της μὲ τὰ ἄφωνα σημάδια+ καὶ συστοιχοῦν
φυσιολογικὰ μὲ τὰ ὑπόλοιπα ἐπιχειρήματα καὶ ἀποδείξεις- 

β΄- Ἁνάμεσα στὰ χειρόγραφα τὰ ὁποῖα περιέχουν τὰ μουσικὰ ποιήματα τῶν Κρητῶν
τῆς ἀναφερθείσης περιόδου+ καὶ στὰ τελευταῖα φύλλα ἑνὸς ἀπὸ αὐτά+ τοῦ κώδικα Μαρ,
κιανῆς βιβλιοθήκης Fq ΙΙ 045 'bnkk- 332( Nkhl M`mh`mtr BBWU τοῦ ιζ΄ αἰώνα+ ἀνακαλύ,
φθηκε ἀπὸ τὸν γράφοντα ἕνα ἄγνωστο θεωρητικὸ κείμενο σὲ μορφὴ ἐρωταποκρίσεων+ ποὺ
στηρίζεται ἐν πολλοῖς στὴν γνωστὴ Προθεωρία τῶν Παπαδικῶν+ παρέχει ὅμως ἀναλυτι,
κότερες καὶ πρακτικότερες πληροφορίες ἀπὸ αὐτήν13- Τὸ κείμενο αὐτὸ εἶναι γραμμένο γιὰ
νὰ βοηθᾶ τοὺς μαθητὲς στὰ εἰσαγωγικὰ θέματα τοῦ συστήματος γραφῆς καὶ τῆς θεω,
ρίας τῆς μουσικῆς9 τὰ φωνητικὰ σημάδια+ τὴ διαίρεσή τους σὲ σώματα καὶ πνεύματα καὶ
τοὺς συνδυασμούς τους στοὺς ὁποίους βασίζεται ἡ ἀναβοκατάβαση τῆς φωνῆς+ τοὺς
ἤχους+ τὶς φθορές τους+ κ-λπ- Εἶναι φανερὸ στὸν σημερινὸ ἀναγνώστη τοῦ κειμένου ὅτι
αὐτὸ θέλει ἁπλῶς νὰ δώσει μιὰ πρώτη ἰδέα στὸν μαθητὴ γιὰ τὴν τέχνη τῆς ψαλτικῆς+ μὲ
σαφήνεια ὡστόσο καὶ μὲ χρήση παραδειγμάτων-  

Τελειώνοντας+ πάντως+ ὁ συντάκτης του αὐτὴ τὴ σύντομη ἀλλὰ περιεκτικὴ εἰσαγω,
γικὴ θεώρηση τῆς θεωρίας τῆς μουσικῆς δὲν φροντίζει νὰ ἐπεκταθεῖ στὴν ἀναλυτικὴ ἔκθε,
ση καὶ τῶν μεγάλων ἀφώνων ὑποστάσεων 'ὅπως γίνεται ἄλλωστε στὶς προθεωρίες τῶν
πα παδικῶν μετὰ τὴν ἀναγραφὴ καὶ ἐξήγηση τῶν φωνητικῶν χαρακτήρων(+ ἀλλὰ σημει,
ώνει9 «Εἶναι ἀκόμι 'rhb( καὶ ἄλλα σημάδια τῆς μουσικῆς τὰ ὁποῖα κράζονται μεγάλα-
Μερικὰ ἀπ᾿ αὐτὰ χειρονομοῦνται+ ἕτερα δι᾿ ἀργίαν+ τὰ δὲ ἐπίλιπα 'rhb( εἶναι διὰ μέλος καὶ
γλυκίτητα 'rhb( τῆς φωνῆς»-  

Ἡ διατύπωση αὐτή+ ὅσο σύντομη καὶ ἂν εἶναι+ δίνει μιὰ σαφῆ ἰδέα γιὰ τὴ λειτουργία
τῶν σημαδιῶν αὐτῶν στὴν καταγραφὴ καὶ ψαλμώδηση τῶν μελῶν- Ἁρχικὰ παρατηροῦμε
ὅτι κατὰ τὸ ἥμισύ της καὶ πλέον ταυτίζεται οὐσιαστικὰ μὲ τὴν παλαιότερη 'ιε΄ αἰώνας(
διατύπωση τοῦ Γαβριὴλ ἱερομονάχου γιὰ τὰ ἴδια σημάδια '«---τὰς δὲ ἀργίας καὶ συντομίας
καὶ τὰς ἄλλας ἰδέας τῶν μελῶν---»+ «---ἀλλ᾿ οὐδὲ πῶς δεῖ σχηματίσαι τὴν φωνὴν ἢ πῶς
ταύτην χειρονομῆσαι τὴν θέσιν+ ἐὰν μή---»(+ ἀκολουθώντας τὴν ἴδια ἄψευστη πραγματι,
κότητα τῆς ψαλτικῆς πράξης-  

Ὁ συντάκτης τοῦ κειμένου δηλώνει ξεκάθαρα ὅτι τὰ ἄφωνα αὐτὰ σημάδια «εἶναι διὰ
μέλος καὶ γλυκύτητα τῆς φωνῆς»+ προσφέροντάς μας ἄλλη μία σαφῆ λεκτικὴ διατύπωση
γιὰ τὴν ἰσχύουσα μνημονικὴ λειτουργία τῆς σημειογραφίας τῆς ψαλτικῆς καὶ συνδέοντάς
μας συνειρμικὰ μὲ τὴ διατύπωση τοῦ κώδικα Λαύρας Γ 56 τοῦ ι΄ αἰώνα '«Ἁρχὴ τῶν

13- Τὸ κείμενο αὐτό δημοσιεύτηκε στὸ Β΄ Παράρ, τημα τῆς μνημονευθείσης διδακτορικῆς διατριβῆς μου- 
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μελῳδημάτων»( ποὺ μνημονεύτηκε στὴν ἀρχή- Διαπιστώνουμε ἔτσι τὴ διαχρονικότητα
τῶν μαρτυριῶν γιὰ τὸ ἴδιο θέμα+ ἡ ὁποία δὲν ἀφήνει καμιὰ ἀμφιβολία γιὰ τὴ λειτουργία τῆς
σημειογραφίας- 

γ΄- Τὸ ἔτος 07// καταγράφεται μιὰ ἀνεξερεύνητη ἀκόμα ἀπὸ τὴν ἐπιστήμη+ ἀλλὰ
καταπληκτικὴ καὶ ἀνεκτίμητη+ συστηματικὴ ἐργασία τοῦ Ἁκακίου Μεγασπηλαιώτου14+
μαθητῆ τοῦ ξακουστοῦ Πρωτοψάλτη Πέτρου τοῦ Βυζαντίου+ ἡ ὁποία σώζεται σὲ ἕνα
κομψὰ καλλιγραφημένο χειρόγραφό του- Πρόκειται γιὰ τὸ χειρόγραφο ἀρ- 0 τῆς Μεγάλης
Μουσικῆς Βιβλιοθήκης «Λίλιαν Βουδούρη» τοῦ Μεγάρου Μουσικῆς Ἁθηνῶν15+ ἕνα ὄμορ,
φο χειρόγραφο 044 φύλλων+ τὸ ὁποῖο στὸ σύνολό του περιέχει ἐξηγήσεις θέσεων ἢ καὶ ὁλό,
κληρων μελῶν+ στὴν πρὸ τῆς Νέας Μεθόδου σημειογραφία+ ἀπὸ τὸν Ἁκάκιο- Τὰ μέλη τῶν
ὁποίων θέσεις ἐξηγοῦνται ἀνήκουν κατὰ κύριο λόγο στὸ Στιχηράριο τοῦ Γερμανοῦ Νέων
Πατρῶν 'μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ ἐμφανίζουν ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον(+ ἀλλὰ καὶ σὲ συνθέσεις τῆς
Παπαδικῆς τῶν μελοποιῶν Ἰωάννου Πρωτοψάλτου Τραπεζουντίου+ Δανιήλ Πρωτοψάλτου
ἐκ Τυρνάβου+ Πέτρου Λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου καὶ Πέτρου Πρωτοψάλτου τοῦ Βυ ,
ζαντίου- Ὁ Ἁκάκιος ὑπογράφει στὸ τέλος τοῦ κώδικα 'φ- 044β(9 «τέλος τῶν θέσεων τοῦ
στιχηραρίου τοῦ Νέων Πατρῶν καὶ ἡ μετάφρασις καὶ ἡ χεὶρ Ἁκακίου τοῦ Μεγασπηλαιώ,
του+ 07//»+ ἐνῶ νωρίτερα+ στὸ φύλλο 0/6β+ ὑπάρχει ἄλλη μιὰ σημείωση τέλους ἑνότητας9
«τέλος καὶ τῷ Θεῷ δόξα+ 07// Zἡ χρονολογία αὐτὴ δυσδιάκριτη\ ἀπριλίου 11»- Ἡ ἀρχικὴ
ἐπιγραφὴ τοῦ κώδικα εἶναι εὔγλωτη9 «Ἁνθολογία μουσικῶν μαθημάτων+ τὰ ἕνδεκα ἑωθι,
νά+ τάς τε τρεῖς τῶν ὡρῶν στάσεις τοῦ στιχηραρίου τοῦ Νέων Πατρῶν καὶ τὰς δυσλήπτους
θέσεις ἁπάσας ἐμπεριέχουσα- Τῶν τριῶν νέων ποιητῶν τὰ μαθήματα+ τοῦ τε κὺρ Ἰωάννου
φημί+ κὺρ Δανιήλ τε καὶ Πέτρου πασαπνοάριά τινα- Ἁπάσας τὰς ἀπορίας τῆς νέας ἀνθο,
λογίας τῶν παπαδικῶν+ εἱρμῶν τε τεσσάρων καὶ τεσσαράκοντα+ ποι ητῶν παλαιῶν τε καὶ
νέων- Ἃ δὴ πρὸς εὐχερῆ τῶν εἰσαγωγικῶν κατάληψιν καὶ μνήμην ἀναπόδραστον+ παρ᾿
Ἁκακίου τοῦ Μεγασπηλαιώτου τὸν δυνατὸν τρόπον ἐξηγηθέντα+ ἐκδέδοται»- 

Οἱ εὐμέθοδα γραμμένες ἐξηγήσεις τῶν θέσεων ποὺ περιέχει ὁ κώδικας αὐτός+ εἶναι μιὰ

14- Ὁ Ἁκάκιος εἶναι γνωστὸς μαθητὴς τοῦ Πρωτο,
ψάλτη Πέτρου Βυζαντίου καὶ ἐξηγήσεις του ὑπάρχουν
καὶ στὸν κώδικα Βατοπαιδίου 0254- Ὁ δάσκαλός του
ἔγραψε τὸ «Εἱρμολόγιο σύντομο Πέτρου Βυζαντίου+ δι᾿
αἰτήσεως τοῦ μαθητοῦ αὐτοῦ ὁσιωτάτου ἐν μοναχοῖς
Ἁκακίου Μεγασπηλαιώτου» 'ἄλλοτε χφ- Μονῆς Μ-
Σπηλαίου,σήμερα συλλογῆς Κ- Ψάχου 117( καὶ
–πιθανῶς σὲ συνεργασία μὲ τὸν μαθητή του– μιὰ συλ,
λογὴ ἀσμάτων ἐξωτερικῆς μουσικῆς ποὺ σώζεται ἐπί,
σης στὴ βιβλιοθήκη Κ- Ψάχου- Στὸ τελευταῖο αὐτὸ χει,
ρόγραφο ὑπάρχει ἡ σημείωση9 «0701 Ἰουνίου 04- Τὸ
παρὸν ἔχει ἐξωτερικὰ ᾄσματα τὰ ὁποῖα μᾶς παρέδωκεν
ὁ διδάσκαλός μας κύριος Ἁκάκιος καὶ εἰς ἔνδειξιν- Ὁ
μαθητὴς αὐτοῦ ἱερομόναχος Ἰωνᾶς Κα νελλόπουλος ἐκ
Χαλκιάνων» Zβλ- Κωνσταντίνου Ψάχου+ «Πέτρος ὁ
Βυζάντιος πρωτοψάλτης τῆς Με γάλης τοῦ Χριστοῦ

Ἐκκλησίας καὶ τὰ σωζόμενα ἰδιόχειρα αὐτοῦ χειρόγρα,
φα»+ Φόρμιγξ+ περίοδ- Β΄+ ἔτ- ΣΤ΄'Η΄(+ ἀριθμ- 02,03
'04,20 Ἰανου αρίου 0800(+ σσ- 1,3\- Μέλη τοῦ
Ἁκακίου ὑπάρχουν καὶ σὲ ἄλλους κώδικες+ ὅπως
στοὺς ἀριθμοὺς 22 καὶ 23 τῆς συλλογῆς τῆς Ἱ- Μ-
Προφήτου Ἠλιοὺ Θήρας

15- Φωτογραφία τοῦ πρώτου φύλλου τοῦ χειρογρά,
φου δημοσιεύτηκε στὴν ἐφημερίδα Καθημερινὴ τῆς
16ης Μαΐου 1//0+ φ- 23- Στὴ Μεγάλη Μουσικὴ
Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη» ὑπάρχει μιὰ συλλογὴ
14 μουσικῶν χειρογράφων+ ἄλλων σπουδαίων καὶ ση ,
μαντικῶν καὶ ἄλλων μὲ μικρότερη σημασία+ μία
πρώτη περιγραφή τῆς ὁποίας βλ- σὲ κείμενό μου
καταχωρισμένο στὸν ἀκόλουθο διαδικτυακὸ τόπο9 
gsso9..vvv-lla-nqf-fq.O`fd.+Τετράδιο+Συλλογές-
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σπουδαία πηγὴ μελέτης τῆς ἐξέλιξης τῆς σημειογραφίας λίγο πρὶν τὴν τελικὴ ἀνάλυσή
της καὶ ταυτόχρονα ὁμονοοῦν ἀπροβλημάτιστα μὲ τὴ γνώση μας γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῆς
σημειογραφίας ἀπὸ παλαιότερες συνοπτικὰ καταγραμμένες μουσικὲς φράσεις σὲ ἀναλυ,
τικότερες μορφές τους τὰ νεώτερα χρόνια- 

δ΄- Στὴν ἱστορικὴ μονὴ τῆς Ἁγίας Ἁναστασίας+ ἡ ὁποία βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα ἀπὸ
τὴν Θεσσαλονίκη πλησίον τοῦ δρόμου ποὺ ὁδηγεῖ στὴν πρωτεύουσα τῆς Χαλκιδικῆς+ τὸν
Πολύγυρο+ σώζεται μικρὴ συλλογὴ χειρογράφων κωδίκων+ ἀπομεινάρι μιᾶς ἄλλοτε μεγα,
λύτερης καὶ σπουδαιότερης βιβλιοθήκης16- Τὴν συλλογὴ εἶδε στὰ 0848 ὁ ἀείμνηστος Λίνος
Πολίτης καὶ δημοσίευσε ἀργότερα μιὰ συνοπτικὴ ἀναγραφή της+ μὲ βάση τὴν ὁποία γνω,
ρίζουμε ὅτι ἐκείνη τὴν ἐποχὴ ἀνάμεσα στὰ 22 συνολικὰ χειρόγραφα ὑπῆρχαν καὶ πέντε
μουσικά17- Ὅταν στὰ 0871 πραγματοποιήθηκε ἡ φωτογράφηση τῶν κωδίκων ἀπὸ τὸ Ἱστο ,
ρικὸ καὶ Παλαιογραφικὸ Ἁρχεῖο τοῦ Μορφωτικοῦ Ἱδρύματος τῆς Ἐθνικῆς Τραπέζης βρέ,
θηκαν δύο ἐπιπλέον χειρόγραφα+ ἐκ τῶν ὁποίων τὸ ἕνα+ ποὺ πῆρε τὸν ἀριθμὸ 24 στὴν
γενικὴ ἀρίθμηση τῆς συλλογῆς+ εἶναι ἐπίσης μουσικό- Στὴν ἀναγραφὴ τοῦ κώδικα αὐτοῦ
στὸ σχετικὸ τεῦχος τοῦ Παλαιογραφικοῦ Ἁρχείου+ μεταφέρθηκε αὐτούσια ἡ ἀρχικὴ ἐπι,
γραφὴ τοῦ κώδικα9 «Ἐξηγήσεις παλαιῶν θέσεων»18- 

Κατέβαλα ἀρκετὲς προσπάθειες νὰ δῶ ἀπὸ κοντὰ ὅλα τὰ χειρόγραφα καὶ ἀσφαλῶς
εἰδικότερα τὸν κώδικα αὐτό+ ἀλλὰ γρήγορα διαπίστωσα ὅτι κάτι τέτοιο εἶναι ἀδύνατον
πρὸς τὸ παρόν- Ἔτσι ἀρκέστηκα+ «ἄχρι καιροῦ»+ στὴ λεπτομερῆ μελέτη του ἀπὸ τὴν
μικροταινία τοῦ Ἱστορικοῦ καὶ Παλαιογραφικοῦ Ἁρχείου+ μὲ βάση τὴν ὁποία ἄλλωστε+ ἤδη
ἀπὸ παλαιότερα+ εἶχα διαπιστώσει τὸ ἐνδιαφέρον ποὺ παρουσίαζε-  

Πρόκειται γιὰ χειρόγραφο διαστάσεων 05+4w00 ἑκατοστῶν καὶ 034 φύλλων+ τὸ ὁποῖο
χρονολογεῖται στὶς ἀρχὲς τοῦ ιθ΄ αἰώνα+ μετὰ τὸ 0703 'ἀφοῦ χρησιμοποιεῖται σ᾿ αὐτὸ καὶ
ἡ Νέα Μέθοδος ἀναλυτικῆς σημειογραφίας ἡ ὁποία καθιερώθηκε αὐτὴ τὴ χρονιά(+ ἴσως
καὶ λίγο ἀργότερα ὅπως θὰ φανεῖ παρακάτω- Τὰ φφ- 22α,22β+ 65α,66α+ 03/α,033α εἶναι
ἄγραφα+ μετὰ τὸ φ- 01 ὑπάρχει ἕνα ἀνάριθμο+ ἐνῶ στὸ 033β ὑπάρχει πρόχειρη σημείωση
τριῶν λέξεων+ ἀπὸ τὶς ὁποῖες διακρίνεται τὸ ὄνομα «Νικολάου»- Τὰ πρῶτα φύλλα+ ἀλλὰ
καὶ κάποια ἀπὸ τὰ ἑπόμενα+ εἶναι μαυρισμένα μὲ συνέπεια νὰ μὴ διαβάζον ται εὔκολα+
εἰδικὰ στὶς ἄκρες τους-  

Τὸ χειρόγραφο εἶναι γραμμένο πρόχειρα+ ὄχι ὅμως χωρίς κάποια δομή- Στὸ φ- 1α ὅπου
ξεκινᾶ ἡ ὕλη του+ ὑπάρχει στὴν ἐπάνω ἀριστερὴ γωνία γραμμένος ὁ ἀριθμὸς «0233»
'κάποια παλιὰ ἀρίθμηση σὲ ἄλλη βιβλιοθήκη:( στὸ κέντρο ἡ ἐπιγραφὴ «Ἐξηγήσεις
παλαιῶν θέσεων»+ μιὰ ὁριζόντια γραμμή+ καὶ ἀκολούθως ἡ λέξη9 «ἀνοιξαντάρια» ὡς δηλω,

16- I- C`qqntyèr+ “Kdr l`mtrbqhsr ct lnm`rsèqd
R`hmsd,@m`rs`rhd Og`ql`bnkxsqh` cd Bg`kbhchptd”+
Qdutd cdr Éstcdr Axy`mshmdr 01 '0843(+ oo- 34,46+
ὅπου μνεία πολλῶν χειρογράφων ποὺ ἄλλοτε ἀνῆ καν
στὴ μονὴ καὶ τώρα βρίσκονται σὲ ἄλλες βι βλιοθῆκες+
ἰδίως στὴν Ahakhnsgèptd M`shnm`kd στὸ Παρίσι- 

17- Λ- Πολίτη+ «Συνοπτικὴ ἀναγραφὴ χειρογρά,
φων Ἑλληνικῶν συλλογῶν»+ Ἑλληνικά+ παράρτημα
14+ Θεσσαλονίκη 0865+ σσ- 21,24- 

18- Μικροφωτογραφήσεις χειρογράφων καὶ Ἁρ ,
χείων Γ΄ '0870,0872(+ Ἁθήνα 0874+ σσ- 12+ 24- 
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τικὴ τοῦ περιεχομένου τῆς πρώτης ἑνότητας- Ὅπως σὲ ὅλο τὸ χειρόγραφο συμβαίνει+ ὁ
γραφέας ἔχει χαράξει ἀμέσως μετὰ μιὰ κάθετη γραμμὴ δημιουργώντας μιὰ στενὴ στήλη
στὸ ἀριστερὸ μέρος τοῦ φύλλου+ ὅπου σημειώνει τὸ γράμμα «π» '< παλαιὰ θέση(+ καὶ δεξιὰ
ἀπὸ τὴν κάθετη γραμμὴ στὸ ἴδιο ὕψος+ γράφει μιὰ παλαιὰ μουσικὴ θέση ποὺ ὁ ἴδιος βέβαια
ἐπιλέγει ἀπὸ τὸ μέλος τῶν ἀνοιξανταρίων- Ἁμέσως παρακάτω+ γράφει στὴν ἀριστερὴ
στήλη τὸ γράμμα «ἐ» '< ἐξήγηση( καὶ δεξιὰ παραθέτει τὴν ἐξήγηση τῆς προηγούμενης
παλαιᾶς θέσης- Ἁκολουθεῖ πάλι τὸ «π» μὲ ἄλλη θέση δεξιὰ καὶ μετὰ πάλι τὸ «ἐ»+ κ-ο-κ-

Προτοῦ ἀσχοληθῶ εἰδικότερα μὲ κάποιες παρατηρήσεις σχετικὲς μὲ τὴ σημειογραφία
τοῦ κώδικα+ κρίνω ἀπαραίτητο νὰ περιγράψω ἀναλυτικὰ τὸ περιεχόμενό του+ τὶς ἑνότητες
δηλαδὴ μελῶν ἀπὸ τὶς ὁποῖες ὁ γραφέας ἀντλεῖ θέσεις καὶ παραθέτει τὴν ἐξήγησή τους+
ἀλλὰ καὶ τὸν ἀριθμὸ τῶν θέσεων ποὺ κάθε φορὰ ἐξηγοῦνται9 

φ- 1α Ἐξηγήσεις παλαιῶν θέσεων  
ἀνοιξαντάρια Παραθέτει 04 παλαιὲς θέσεις καὶ τὴν ἐξήγησή τους- Στὴν ἐξήγηση τῆς δέκατης
ἐμφανίζεται γιὰ πρώτη φορὰ ἡ σημειογραφία τῆς Νέας Μεθόδου καὶ τὸ γεγονὸς αὐτὸ σημειώνεται καὶ
ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν γραφέα+ καθὼς στὴν ἐξήγηση τῆς συγκεκριμένης θέσης πάνω ἀπὸ τὸ γράμμα «ε»
προσθέτει ἕνα «ν» ποὺ παραπέμπει στὴ λέξη «νέα»- Τὸ ἴδιο κάνει καὶ σὲ ὅσες ἄλλες περιπτώσεις χρη,
σιμοποιεῖ τὴ Νέα Μέθοδο+ οἱ ὁποῖες μνημονεύονται παρακάτω στὴν ἀναλυτικὴ περιγραφὴ τοῦ περιεχο,
μένου τοῦ χειρογράφου-

φ- 1β εἰς τὸ ψαλτήριον τοῦ Πέτρου Παραθέτει 04 παλαιὲς θέσεις ἀπὸ τὸ ª·ÎάÚÈÔ˜ ἀÓὴÚ τοῦ Πέτρου
Πελοποννησίου καὶ τὴν ἐξήγησή τους- Στὶς ἐξηγήσεις τῆς τέταρτης+ ἕκτης καὶ ἑνδέκατης θέσης τὸ
μέλος καταγράφεται στὴ Νέα Μέθοδο-

φ- 3β εἰς τὰ κεκραγάρια τοῦ Πέτρου ἦχος α΄ Ἡ ἑνότητα αὐτὴ εἶναι πυκνογραφημένη+ καθὼς ἀνά,
μεσα στὶς ἀρχικὲς ἀράδες τῶν σημαδιῶν ὁ γραφέας πρόσθεσε ἐκ τῶν ὑστέρων καὶ ἄλλες θέσεις μὲ τὶς
ἐξηγήσεις τους+ μὲ συνέπεια νὰ διαβάζεται δύσκολα τὸ κάθε φύλλο- Παραθέτει 4 παλαιὲς θέσεις καὶ
τὴν ἐξήγησή τους ἀπὸ τὸ κεκραγάριο τοῦ α΄ ἤχου+ 3 ἀπὸ αὐτὸ τοῦ β΄+ 6 ἀπὸ τοῦ γ΄+ 8 ἀπὸ τοῦ δ΄+ 8 ἀπὸ
τοῦ πλ- α΄+ 6 ἀπὸ τοῦ πλ- β΄+ 06 ἀπὸ τοῦ βαρέος+ καὶ 00 ἀπὸ τοῦ πλ- δ΄- Ἁρκετὲς θέσεις ἐξηγοῦνται στὴ
Νέα Μέθοδο+ εἰδικὰ ἀπὸ αὐτὲς ποὺ γράφτηκαν ἐκ τῶν ὑστέρων- 

φ- 7β εἰς τὰ προκείμενα Παραθέτει 1 παλαιὲς θέσεις ἀπὸ τὰ Προκείμενα τῆς Μεγ- Τεσσαρακοστῆς τοῦ
Πέτρου Πελοποννησίου καὶ τὴν ἐξήγησή τους-

φ- 8α  εἰς τὸ £ÂÔÙόÎÂἠ¶·ÚıέÓÂ Παραθέτει 4 παλαιὲς θέσεις τοῦ α΄ ἤχου ἀπὸ τὸ £ÂÔÙόÎÂἠ¶·ÚıέÓÂ τοῦ
Πέτρου Μπερεκέτη+ καὶ τὴν ἐξήγησή τους- Στὶς δύο πρῶτες θέσεις καταγράφει καὶ μιὰ δεύτερη ἐξή,
γηση γιὰ τὴν καθεμιά+ ἡ ὁποία εἶναι ἐλαφρὰ ἀναλυτικότερη- Συνεχίζει μὲ 8 θέσεις καὶ τὴν ἐξήγησή
τους ἀπὸ τὸν β΄ 'λέγετο( ἦχο τοῦ ἴδιου μέλους 'ἡ ἕβδομη θέση πάλι μὲ μιὰ δεύτερη ἐξήγηση ἡ ὁποία
ὅμως τώρα εἶναι στὴ Νέα Μέθοδο(+ 2 θέσεις καὶ τὴν ἐξήγησή τους ἀπὸ τὸν τρίτο ἦχο 'ἡ δεύτερη καὶ
ἡ τρίτη θέση πάλι μὲ μιὰ δεύτερη ἐξήγηση ποὺ εἶναι στὴ Νέα Μέθοδο(+ 4 θέσεις καὶ τὴν ἐξήγησή τους
ἀπὸ τὸν δ΄ μὲ χρήση καὶ τῆς Νέας Μεθόδου+ 4 θέσεις καὶ τὴν ἐξήγησή τους ἀπὸ τὸν πλ- α΄ ὁμοίως+ 7
ἀπὸ τὸν πλ- β΄ ὁμοίως+ 6 ἀπὸ τὸν βαρὺ 'ἡ πρώτη ἔχει καὶ δεύτερη ἐξήγηση μὲ χρήση τῆς Νέας Μεθό,
δου( καὶ 6 θέσεις καὶ τὴν ἐξήγησή τους ἀπὸ τὸν πλ- δ΄ πάλι μὲ χρήση τῆς Νέας Μεθόδου- 

φ- 05β εἰς τὸ σύντομον £ÂÔÙόÎÂἠ¶·ÚıέÓÂ Παραθέτει 4 θέσεις καὶ τὴν ἐξήγησή τους
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φ- 06α εἰς τὸ £Âὸ˜ἠ∫ύÚÈÔ˜ Παραθέτει 07 παλαιὲς θέσεις ἀπὸ ἀργὰ μέλη τῆς ἀκολουθίας τοῦ Ἁκαθίστου
Ὕμνου '£Âὸ˜ἠ∫ύÚÈÔ˜,ἠΔὸἠÚÔÛÙ·¯ıέÓ,ἠΔῇἠὙÂÚÌά¯ῳ( καὶ τὴν ἐξήγησή τους+ στὴν ὁποία χρησι,
μοποιεῖ καὶ τὴν πρὸ τῆς Νέας Μεθόδου γραφή-

φ- 07β πολυέλεοι Δανιὴλ Zπρωτοψάλτου\ Παραθέτει 4 θέσεις ἀπὸ τοὺς στίχους τοῦ πολυελέου ¢ÔῦÏÔÈ,
∫ύÚÈÔÓἠσὲ ἦχο δ΄ καὶ τὴν ἐξήγησή τους+ καὶ ἀντίστοιχα 6 θέσεις ἀπὸ τὰ τριαδικὰ τοῦ ἴδιου πολυελέου-

φ- 08β Πέτρου βαρύς ἀκολουθοῦν 7 θέσεις μὲ ἐξήγηση+ ἀπὸ τὸν πολυέλεο ¢ÔῦÏÔÈ,ἠ∫ύÚÈÔÓ σὲ ἦχο βαρὺ
τοῦ Πέτρου Πελοποννησίου- 

φ- 1/β πασαπνοάρια Πέτρου πλ- β΄ Παραθέτει 4 θέσεις μὲ ἐξήγηση ἀπὸ τὸ πασαπνοάριο τοῦ Εὐαγ,
γελίου τοῦ Ὄρθρου τοῦ Πέτρου Πελοποννησίου καὶ 00 ἀπὸ τὸ πασαπνοάριο τοῦ πλ- δ΄ τοῦ ἰδίου- 

φ- 11β δοξολογία Πέτρου λαμπαδαρίου α΄ Παραθέτει 2 θέσεις μὲ ἐξήγηση ἀπὸ τὴ δοξολογία τοῦ α΄
ἤχου+ 4 ἀπὸ τὴν δοξολογία σὲ ἦχο δ΄ λέγετο+ 01 ἀπὸ αὐτήν τοῦ τρίτου+ 2 ἀπὸ αὐτὴν τοῦ δ΄ αγια+ καὶ
3  ἀπὸ τοῦ πλ- β΄-  

φ- 14α Δανιὴλ βαρὺς ἑπτάφ- Παραθέτει 8 θέσεις μὲ ἐξήγηση ἀπὸ τὴ δοξολογία αὐτή-

φ- 15α Γρηγορίου βαρὺς ἑπτάφ- Παραθέτει 02 θέσεις μὲ ἐξήγηση ἀπὸ τὴν 'ὁμόηχη μὲ τὴν προηγού,
μενη( δοξολογία τοῦ Γρηγορίου-

φ- 16α τοῦ αὐτοῦ Γρηγορίου πλ- α΄ πεντάφ- Παραθέτει 4 θέσεις μὲ ἐξήγηση ἀπὸ τὴ δοξολογία- 

φ- 16β Χουρμουζίου βαρὺς φθορικὸς Παραθέτει 4 θέσεις μὲ ἐξήγηση- 

φ- 17α Πέτρου Βυζαντίου Zπρωτοψάλτου\+ α΄ τετράφ- Παραθέτει 5 θέσεις μὲ ἐξήγηση-

φ- 17β Ἰακώβου Zπρωτοψάλτου\+ α΄ Παραθέτει 5 θέσεις μὲ ἐξήγηση ἀπὸ τὴ γνωστὴ αὐτὴ δοξολογία- 

φ- 18α τοῦ αὐτοῦ β΄ λέγετος Παραθέτει τὴν παλαιὰ θέση καὶ τὴν ἐξήγησή της τοῦ στίχου ∂ὐÏÔÁËÙὸ˜
Âἶ,ἠ∫ύÚÈÂ μὲ τὴ γνωστὴ μετατροπή του σὲ ἦχο δ΄ λέγετο+ καθώς καὶ ἄλλη μία θέση- 

φ- 18β τοῦ αὐτοῦ τρίτος Παραθέτει 7 θέσεις μὲ ἐξήγηση ἀπὸ αὐτὴ τὴ δοξολογία-

φ- 2/α τοῦ αὐτοῦ δ΄ 2 θέσεις μὲ ἐξήγηση-
τοῦ αὐτοῦ πλ- α΄ 3 θέσεις μὲ ἐξήγηση- 

φ- 2/β τοῦ αὐτοῦ πλ- β΄ 5 θέσεις μὲ ἐξήγηση- 

φ- 20α τοῦ αὐτοῦ βαρὺς 0/ θέσεις μὲ ἐξήγηση-

φ- 20β τοῦ αὐτοῦ πλ- δ΄ 5 θέσεις μὲ ἐξήγηση-
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φ- 21α Συνεσίου Zἴσως τοῦ Συνεσίου Ἰβηρίτου μοναχοῦ Μυτιληναίου+ ἂν καὶ τὸ μέλος αὐτό+ ἀλλὰ καὶ αὐτὸ
ποὺ ἀκολουθεῖ+ δὲν εἶναι γνωστὰ ἀπὸ ἀλλοῦ ὡς μελωδήματα αὐτοῦ τοῦ μουσικοῦ\ ἦχος β΄ 'ἔξω( 1
ἐξηγημένες θέσεις ἀπὸ δοξολογία- 

φ- 21β τοῦ αὐτοῦ ZΣυνεσίου\+ βαρὺς ῥαχαντουλεβὰχ Μία ἐξηγημένη θέση ἀπὸ ἀσματικὸ δοξολο,
γίας-
Παρακάτω9 Τρισάγιος 'rhb( τοῦ † Z<Σταυροῦ\ ZΓεωργίου\ τοῦ  Κρητὸς+ δ΄ Μία θέση ἐξη,
γημένη ἀπὸ τὸ ἍÁÈÔ˜ἠἈıάÓ·ÙÔ˜

φ- 23α τοῦ αὐτοῦ ':( β΄ Παρατίθενται 01 θέσεις ἀπὸ χερουβικὸ β΄ ἤχου- Ἡ πρώτη καὶ ἡ τέταρτη μὲ δύο
ἐξηγήσεις+ ἐνῶ ἡ ἔνατη+ δέκατη καὶ δωδέκατη δὲν ἐξηγήθηκαν-

φ- 25β Πέτρου χερουβικὰ ἀνέκδοτα α΄ Παρατίθενται ἀπὸ μία παλαιὰ θέση τῶν χερουβικῶν σὲ ἦχο
α΄+ β΄+ τρίτο+ πλ- β΄+ βαρύ+ καὶ δύο ἀπὸ αὐτὸ τοῦ πλ- δ΄- Ἐξηγοῦνται ὅλες+ ἐκτὸς ἀπὸ αὐτὴ τοῦ β΄ ἤχου-
Στὸν τρίτο ἦχο παραθέτει καὶ δεύτερη ἐξήγηση κατ᾿ ἄλλον τρόπον-  

φ- 27α χερουβικὰ Πέτρου Βυζαντίου τρίτος Παραθέτει 2 παλαιὲς θέσεις+ ἀλλὰ ἐξηγεῖ μόνο τὴν δεύ,
τερη- 
τοῦ αὐτοῦ δ΄ 1 παλαιὲς θέσεις καὶ ἡ ἐξήγησή τους- 

φ- 27β πλ- α΄ Μία ἐκτενὴς θέση ἀπὸ τὸ Ὡ˜ἠÙὸÓἠ‚·ÛÈÏέ·-

φ- 28α χερουβικὰ Βασιλείου ZΣτεφανίδου τοῦ Βυζαντίου:\ τρίτος Μία παλαιὰ θέση χωρίς ἐξήγηση+ τὸ
ἴδιο καὶ στὸ χερουβικὸ τοῦ δ΄ ἤχου+ καὶ ἀκολούθως θέσεις μὲ τὴν ἐξήγησή τους ἀπὸ τὰ χερουβικὰ τῶν
ἤχων πλ- β΄+ βαρέος+ πλ- δ΄-

φ- 3/α χερουβικὰ Πέτρου Κυριακάτικα+ α΄ ἐξηγήσεις σὲ θέσεις τῶν ἤχων α΄+ τρίτου+ δ΄+ πλ- β΄- 

φ- 30α χερουβικὰ ἑβδομάδος α΄ ZΠέτρου Πελοποννησίου\ ἐξηγήσεις σὲ θέσεις τῶν ἤχων α΄+ βαρέος+ δ΄+
πλ- δ΄+ πλ- α΄- Μὲ αὐτὴ τὴ σειρὰ τῶν ἤχων+ ἡ ὁποία ἀντιστοιχεῖ μὲ τὴν ψαλμώδηση τῶν ὕμνων στὴ
διάρκεια τῆς ἑβδομάδος+ καταγραφόταν συνήθως στὰ χειρόγραφα τὰ χερουβικὰ αὐτά+ μέχρι τὴ
συμπλήρωσή τους ἀπὸ τὸν Γρηγόριο τὸν λαμπαδάριο- Μιὰ ἐπιγραφὴ στὸν κώδικα ἀρ- 0 τοῦ Πατριαρ,
χικοῦ Ἱδρύματος Πατερικῶν Μελετῶν 'σ- 146( μᾶς πληροφορεῖ ὅτι ἡ ἐργασία αὐτὴ τοῦ Γρηγορίου
ἔγινε «διὰ ἱκεσίας τῶν μαθητῶν»+ καὶ ὅτι τὰ τρία χερουβικὰ ποὺ συμπλήρωσαν τὴ σειρὰ ἦταν
«συντομηθέντα ἐκ τῶν τοῦ κὺρ Πέτρου»- 

φ- 30β ΔὴÓἠÁὰÚἠÛὴÓἠÌήÙÚ·Ó α΄ Μία θέση καὶ ἡ ἐξήγησή της ἀπὸ τὴν παλαιὰ ἀργὴ μελωδία τοῦ Μεγα,
λυναρίου αὐτοῦ-

φ- 31α ∞ἰÓÂῖÙÂ Δανιὴλ α΄ Θέσεις ἐξηγημένες ἀπὸ τὰ κοινωνικὰ τῶν Κυριακῶν τοῦ Δανιὴλ πρωτοψάλ,
του στοὺς ἤχους α΄+ πλ- α΄- 

φ- 31β ∞ἰÓÂῖÙÂ Πέτρου Βυζαντίου α΄ Ἐξηγήσεις σὲ θέσεις τῶν κοινωνικῶν καὶ τῶν ὀκτώ ἤχων-  

φ- 36α ∞ἰÓÂῖÙÂ ἀνέκδοτα α΄ ZΠέτρου Πελοποννησίου\ Ἐξηγήσεις σὲ θέσεις τῶν ἤχων α΄+ β΄+ τρίτου+ δ΄+
πλ- α΄+ πλ- β΄+ βαρέος+ ἑτέρου βαρέος+ πλ- δ΄+ ἑτέρου πλ- δ΄- Ὅπως εἶναι γνωστὸ ἀπὸ τὴ χειρόγραφη
παράδοση ἡ σειρὰ αὐτὴ τῶν κοινωνικῶν περιλαμβάνει 0/ συνθέσεις- 
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φ- 4/β ∞ἰÓÂῖÙÂ Ἁθανασίου Δημητρίου Zἢ «Δημητριάδος»+ ἂν πρόκειται γιὰ τὸν γνωστὸ ἐπίσκοπο ποὺ
ζεῖ καὶ μελοποιεῖ στὶς ἀρχὲς τοῦ ιθ΄ αἰώνα 'βλ- κώδικα Κουτλουμουσίου 330+ φ- 8/α(\  α΄ Παραθέ,
τει ἀπὸ μία ἢ δύο παλαιὲς θέσεις σὲ κάθε ἦχο+ χωρὶς ὅμως τὴν ἐξήγησή τους+ μὲ τὴν ἐξαίρεση τοῦ
πλ- β΄-

φ- 41α ∞ἰÓÂῖÙÂ Πέτρου ZΠελοποννησίου\ τὰ σύντομα- Ἐξηγήσεις ἀπὸ τὰ κοινωνικὰ στοὺς ἤχους
τρίτο+ δ΄+ πλ- α΄+ πλ- β΄- 

φ- 42α κοινωνικὰ ἑβδομάδος ZΠέτρου Πελοποννησίου\ Παρατίθενται θέσεις καὶ ἐξηγήσεις τους ἀπὸ τὰ
κοινωνικὰ τῆς γνωστῆς αὐτῆς σειρᾶς+ σὲ ἤχους α΄ὉἠÔÈῶÓ---+ βαρὺ ∂ἰ˜ἠÌÓËÌόÛ˘ÓÔÓ.-- 'ὅπου κατα,
γράφονται καὶ δύο ἐξηγήσεις τῆς ἴδιας θέσεως(+ δ΄ ¶ÔÙήÚÈÔÓ---+ πλ- δ΄ ∂ἰ˜ἠᾶÛ·Ó---+ πλ- α΄ ™ˆÙË-
Úί·Ó---+ πλ- α΄ ª·ÎάÚÈÔÈ---

φ- 45α κοινωνικὰ τοῦ ἐνιαυτοῦ Πέτρου λαμπαδαρίου ZΠελοποννησίου\- Στὴν μεγάλη αὐτὴ ἑνό,
τητα παρατίθενται πολλὲς θέσεις καὶ ἡ ἐξήγησή τους ἀπὸ κοινωνικὰ τοῦ ἐνιαυτοῦ τοῦ Πέτρου+ τοῦ
Δανιήλ+ ἀνωνύμου τινός+ τοῦ Φυγᾶ ZΠέτρου πρωτοψάλτου τοῦ Βυζαντίου+ ὁ ὁποῖος ἐγκατέλειψε τὴ
θέση του τὸ ἔτος 07/4 καὶ ἔκτοτε ὀνομάστηκε «Φυγάς»\+ τοῦ Ἰακώβου Zπρωτοψάλτου\ ΔÔῦἠ‰ÂίÓÔ˘
ÛÔ˘---+ τοῦ ἰδίου ἀπὸ τὸ χερουβικὸ τοῦ Μ- Σαββάτου καὶ ἀπὸ τὸ ἴδιο χερουβικὸ τοῦ Πέτρου ZΠελοπον,
νησίου\+ ἕως τὸ φ- 54β- Ἁρχικὰ ὑπάρχουν θέσεις ἀπὸ δύο,τρία κοινωνικὰ τῆς ἑβδομάδος καὶ ἀκολού,
θως θέσεις ἀπὸ τὰ κοινωνικὰ τοῦ Σαββάτου τοῦ Λαζάρου ἕως τὴν Κυριακὴ τῶν Ἁγ- Πάντων- 

φ- 54β ∫·ÙÂ˘ı˘ÓıήÙˆ πλ- β΄ Θέσεις καὶ οἱ ἐξηγήσεις τους ἀπὸ τὸ μέλος αὐτὸ καὶ ἀπὸ τὸ ¡ῦÓἠ·ἱἠ‰˘Óά-
ÌÂÈ˜ τῆς ἀκολουθίας τῶν Προηγιασμένων Δώρων- 

φ- 55α Παλαιὸν ἈÓ·ÛÙάÛÂˆ˜ἠἡÌέÚ· πλ- α΄ Θέσεις καὶ ἐξηγήσεις τους ἀπὸ τὴ γνωστὴ σύνθεση τοῦ
πρωτοψάλτου Παναγιώτου Χρυσάφου- 

φ- 56α Ἐί‚ÏÂ„ÔÓ+ Πέτρου Βυζαντίου 7 ἐξηγημένες θέσεις ἀπὸ τὸ μάθημα αὐτό-

φ- 57β ΔÔὺ˜ἠÙὴÓἠ·Ó·Áί·ÓἠÛÔ˘+ Πέτρου Βυζαντίου+ ἦχος α΄ 2 θέσεις καὶ οἱ ἐξηγήσεις τους 

φ- 58α ™ὲἠÚÔÎ·ÙήÁÁÂÈÏ·Ó+ Δανιὴλ+ α΄ Μία θέση ἐξηγημένη- 
Ῥό‰ÔÓἠÙὸἠἀÌάÚ·ÓÙÔÓ+ Μελετίου Zἱερομονάχου Σιναΐτου τοῦ Κρητός\ δ΄ 1 θέσεις μὲ
ἐξήγηση- 

φ- 58β ™ὲἠÌÂÁ·ÏύÓÔÌÂÓ+ Δανιὴλ 3 θέσεις μὲ ἐξήγηση- 

φ- 6/α ¢έÛÔÈÓ·ἠÚόÛ‰ÂÍ·È+ δ΄ 1 θέσεις μὲ ἐξήγηση- 

φ- 6/β ªέÁÈÛÙÂἠıÂÔ‰όÍ·ÛÙÂ+ α΄ Μία ἐξηγημένη θέση-

φ- 60α Μεγαλυνάριο τοῦ Δανιὴλ 13 θέσεις καὶ ἐκτενὴς ἐξήγησή τους ἀπὸ τὸ μέλος ªÂÁάÏ˘ÓÔÓἠ„˘¯ή
ÌÔ˘...
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φ- 63β Κεκραγάρια Ἰακώβου+ α΄ Καταγραφὲς παλαιῶν θέσεων ἀπὸ τὰ γνωστὰ αὐτὰ μέλη καὶ ἐξη,
γήσεις τους στὴν πρὸ τῆς Νέας Μεθόδου σημειογραφία+ ἀπὸ τοὺς ἤχους α΄+ β΄+ δ΄+ πλ- α΄+ πλ- δ΄- 

φ- 67α ∞ἰÓÂῖÙÂ Δανιὴλ+ α΄ Παρατίθενται θέσεις καὶ οἱ ἐξηγήσεις τους ἀπὸ τοὺς ἤχους α΄+ β΄+ τρίτο+ δ΄+
πλ- α΄+ πλ- β΄+ πλ- δ΄-

φ- 70β ῬῶÛÈÓ+ Δανιὴλ+ α΄ 15 θέσεις καὶ ἐξηγήσεις τους ἀπὸ τὸ μάθημα ῬῶÛÈÓἠ‰ÈὰἠÙÔῦἠÚ·ÓÙίÛÌ·ÙÔ˜..- 

φ- 73α Κεκραγάρια Ἰακώβου τοῦ α΄ ψάλτου 41 παλαιὲς θέσεις καὶ ἡ ἐξήγησή τους στὴ Νέα Μέθο,
δο ἀπὸ ὅλους τοὺς ἤχους τῶν συνθέσεων αὐτῶν τοῦ Ἰακώβου- Κάποιες φορὲς ὁ γραφέας σημειώνει
τὴν ὁμοιότητα κάποιων θέσεων 'π-χ- στὸν τρίτο ἦχο( γιὰ νὰ μὴ τὶς διπλογράψει-  

φ- 80α Δίχως ἰδιαίτερη ἐπιγραφὴ παρατίθενται 0/ θέσεις καὶ ἡ ἐξήγησή τους ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο μέλος τοῦ ἐπι,
λύχνιου ὕμνου ºῶ˜ἠἱÏ·ÚόÓ...

φ- 81α πασαπνοάριο Ἰωάννου Zπρωτοψάλτου τοῦ Τραπεζουντίου\ α΄ 7 θέσεις καὶ ἡ ἐξήγησή τους στὴ
Νέα Μέθοδο ἀπὸ τὸ πασαπνοάριο τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Ὄρθρου σὲ ἦχο α΄+ 3 ἀπὸ τὸν δ΄+ καὶ 5 ἀπὸ τὸν
βαρύ- 

φ- 84α πολυέλεος πλ- α΄ λαμπαδαρίου 07 παλαιὲς θέσεις καὶ ἡ ἐξήγησή τους ἀπὸ τοὺς στίχους καὶ
τὸ ἀργὸ τριαδικὸ τοῦ πολυελέου ¢ÔῦÏÔÈ,ἠ∫ύÚÈÔÓ τοῦ Πέτρου λαμπαδαρίου τοῦ Πελοποννησίου- 

φ- 86α §όÁÔÓἠ ἀÁ·ıὸÓ Γεωργίου τοῦ Κρητὸς βαρὺς 21 παλαιὲς θέσεις ἀπὸ τὸν γνωστὸ αὐτὸ
πολυέλεο καὶ ἡ ἐξήγησή τους στὴ Νέα Μέθοδο-

φ- 0/0β δόξα μεγάλον 1/ παλαιὲς θέσεις τοῦ ἴδιου πολυελέου καὶ ἐξήγησή τους στὴ Νέα Μέθοδο ἀπὸ τὰ
¢όÍ·...ἠ∫·ὶἠÓῦÓ...

φ- 0/2α ¢όÍ· πολυελαίου 'rhb( Χουρμούζη Z< Γεωργίου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος\ πλ- δ΄ 07
παλαιὲς θέσεις ἀπὸ τὰ τριαδικὰ τοῦ πολυελέου ¢ÔῦÏÔÈ,ἠ∫ύÚÈÔÓ καὶ ἐξήγησή τους στὴ Νέα Μέθοδο- 

φ- 0/5β πολυέλαιος Σινεσίου 'rhb(+ δόξα δ΄ λέγετος 8 παλαιὲς θέσεις ἀπὸ Τριαδικὰ πολυελέου καὶ
ἡ ἐξήγησή τους- Πρόκειται μᾶλλον γιὰ τὸν πολυέλεο §όÁÔÓἠἀÁ·ıόÓ..- τοῦ Συνεσίου τοῦ Ἰβηρίτου 'βλ-
κώδικα Δοχειαρίου 3/3+ φ- 023β( 

φ- 0/6β ἜÏ·Ì„ÂÓἠἡἠ¯άÚÈ˜ἠÛÔ˘, ἦχος δ΄ ἀκολουθοῦν παλαιὲς θέσεις καὶ ἡ ἐξήγησή τους στὴ Νέα
Μέθοδο ἀπὸ τὰ ἀργὰ ἰδιόμελα τῶν κατανυκτικῶν ἑσπερινῶν τῆς Μ- Τεσσαρακοστῆς τοῦ Ἰακώβου
πρωτοψάλτου9 1 ἀπὸ τὸ ἜÏ·Ì„ÂÓἠἡἠ¯άÚÈ˜ἠÛÔ˘---+ 6 ἀπὸ τὸ ¢ÂῦÙÂἠἐÎÎ·ıάÚˆÌÂÓ---+ 3 ἀπὸ τὸ Ã·ÏÈ-
ÓÔύ˜---+ 2 ἀπὸ τὸ ἈÙÂÓίÛ·È---+ 4 ἀπὸ τὸ ὉἠÙὸÓἠἀÌÂÏῶÓ·---+ 6 ἀπὸ τὸ §ËÛÙ·ῖ˜ἠÏÔÁÈÛÌÔῖ˜---+ 8 ἀπὸ τὸ
£·˘Ì·ÛÙή--- 

φ- 003β Ἁνθολογοῦνται χωρίς ἐπιγραφὴ 21 παλαιὲς θέσεις ἀπὸ τὸ ἀργὸ στιχηραρικὸ μέλος τοῦ ἰδιομέλου
∫ύÚÈÂ,ἠἡἠἐÓἠÔÏÏ·ῖ˜ἠἁÌ·ÚÙί·È˜ τοῦ Πέτρου Πελοποννησίου μὲ τὴν ἐξήγησή τους στὴ Νέα Μέθοδο- 

φ- 007α Ἁνθολογοῦνται χωρὶς ἐπιγραφὴ 8 παλαιὲς θέσεις μὲ ἐξήγηση ἀπὸ τὸ ἀργὸ ἰδιόμελο τοῦ Ἰακώβου
πρωτοψάλτου ∫ύÚÈÂ,ἠἀÓ·‚·ίÓÔÓÙό˜ἠÛÔ˘--- 

φ- 008α Ἁνθολογοῦνται+ χωρὶς ἐπιγραφή+ 03 παλαιὲς θέσεις ἀπὸ τὸ ἀργὸ ἰδιόμελο ΔὸÓἠἥÏÈÔÓἠÎÚύ„·ÓÙ·--- τοῦ
Γερμανοῦ Νέων Πατρῶν μὲ τὴν ἐξήγησή τους- 
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φ- 010β ἈÓ·ÛÙάÛÂˆ˜ἠἡÌέÚ· πλ- α΄ 0/ θέσεις ἐξηγημένες ἀπὸ τὴν ἀργὴ αὐτὴ σύνθεση τοῦ Παναγιώ,
του Χρυσάφου τοῦ νέου- 

φ- 012β £Âὸ˜ἠ∫ύÚÈÔς+ πλ- δ΄ 5 θέσεις μὲ ἐξήγηση ἀπὸ τὸ ἀργὸ Θεὸς Κύριος τοῦ πλ- δ΄ ἤχου- 

φ- 013β μικρόν+ πλ- δ΄ νανα 2 θέσεις μὲ ἐξήγηση ἀπὸ τὴ σύντομη μελωδία τοῦ ἴδιου ὕμνου+ ἀκολούθως
ἄλλες 8 ἀπὸ τὴ σύνθεση ΔὸἠÚÔÛÙ·¯ıέÓ---

φ- 015α Ἁλληλουϊάριον+ πλ- δ΄ Μία θέση ἀπὸ τὸ ἀργὸ ἀλληλουϊάριο τῆς ἀκολουθίας τοῦ Νυμφίου+ καὶ
ἀκολούθως 03 θέσεις ἀπὸ τὸ ἀργὸ  Ἰ‰Ôὺἠὁἠ¡˘ÌÊίÔ˜--- πάλι μὲ ἐξήγηση- 

φ- 017β ὍÙÂἠÔἱἠἔÓ‰ÔÍÔÈ+ πλ- δ΄ νανα 00 θέσεις μὲ ἐξήγηση ἀπὸ τὴν ἀργὴ μελωδία καὶ 4 ἀπὸ τὴ σύντομη-

φ- 02/β νεκρώσιμον+ πλ- β΄ Μία ἐκτενὴς θέση ἀπὸ τὸ νεκρώσιμο τρισάγιο-

φ- 020α κράτημα τοῦ ἈÓ·ÛÙάÛÂˆ˜ἠἡÌέÚ· Πέτρου λαμπαδαρίου+ πλ- α΄ 2 παλαιὲς θέσεις μὲ
ἐξήγηση- 

φ- 021α Πασαπνοάριον Πέτρου μέγιστον+ πλ- β΄ 13 παλαιὲς θέσεις μὲ ἐξήγηση-

φ- 025α Ἁνέκδοτον α΄ Παρατίθενται θέσεις ἀπὸ ἀργὰ πασαπνοάρια σὲ ὅλους τοὺς ἤχους κατὰ σειρά+ ἕως
τὸ φ- 028β+ ὅπου ἡ ἀρχὴ ἄλλης ἑνότητας μὲ τὴν ἐπιγραφή9 τοῦ αὐτοῦ βαρύς- Ὡστόσο+ τὸ ὑπόλοιπο
τοῦ φύλλου εἶναι ἄγραφο- Ἡ κύρια ὕλη τοῦ χφ- τελειώνει ἐδῶ- 

Μὲ βάση τὴν περιγραφὴ τοῦ περιεχομένου τοῦ χειρογράφου+ ἀλλὰ καὶ τὴ μελέτη τῆς σημει,
ογραφίας ποὺ χρησιμοποιεῖται+ σημειώνονται ἀκολούθως κάποια ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα9  

α- Τὸ χειρόγραφο πρέπει νὰ γράφεται στὰ χρόνια 0704,07+ καὶ ἴσως καὶ λίγο ἀργότε,
ρα- Ἔνδειξη γι᾿ αὐτὸ εἶναι ἀφ᾿ ἑνὸς ἡ ὕπαρξη μελῶν τοῦ Γρηγορίου 'ἀναφέρεται χωρὶς τὸν
τίτλο του+ «Λαμπαδάριος» ἢ «Πρωτοψάλτης» ποὺ ἔγινε στὰ 0708( καὶ τοῦ Χουρμουζίου
'κι αὐτὸς δὲν ἀναφέρεται μὲ τὸ ὀφφίκιο τοῦ «Χαρτοφύλακα» ποὺ τοῦ δόθηκε τὸ ἴδιο ἔτος(
καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου ἡ ὕπαρξη ἐξηγήσεων 'φ- 0/2α κ-ε-( ἀπὸ τὰ τριαδικὰ τοῦ πολυελέου ¢ÔῦÏÔÈ
∫ύÚÈÔÓἠσὲ ἦχο πλ- δ΄ τοῦ δεύτερου ἀπὸ τοὺς σπουδαίους αὐτοὺς μουσικούς- Στὸ χειρόγρα,
φο Μουσείου Μπενάκη ΤΑ 175+ φ- 25β+ ἀναγράφεται τὸ ἔτος σύνθεσης τοῦ πολυελέου
αὐτοῦ ἀπὸ τὸν Χουρμούζιο9 «πολιέλεος 'rhb( ἦχος πλ- δ΄ ἀσματουργησθεῖς 'rhb( παρὰ τοῦ
μουσικολογιωτάτου κὺρ Χουρμουζίου διδασκάλου ἐν Βυζαντίῳ κατὰ Ὴαωιε΄  Z<0704\»2/- 

2/- Στὴν παρουσίαση τῆς συλλογῆς τῶν 63 μου,
σικῶν χειρογράφων τοῦ Μουσείου Μπενάκη+ γιὰ τὴν
ὁποία δὲν ὑπάρχει κατάλογος+ οὔτε κἂν μιὰ σύντομη
ἀναγραφή+ ἦταν ἀφιερωμένη ἡ εἰσήγηση τοῦ γράφο,
ντος στὴν Ε΄  Συνάντηση Βυζαντινολόγων Ἑλλάδος
καὶ Κύπρου 'Κέρκυρα+ Ἰόνιο Πανεπιστήμιο+ 2,4

Ὀκτωβρίου 1//2( «Χειρόγραφα ψαλτικῆς τέχνης ἀ ,
ποκείμενα στὸ μουσεῖο Μπενάκη»- Γιὰ τὸ ὑπομνημα,
τισμένο κείμενο αὐτῆς τῆς εἰσήγησης βλ- τώρα
Dll`mthk Rs- Fh`mmnontknr+ “L`mtrbqhosr ne Or`kshb
@qs oqdrdqudc hm sgd Adm`jh Ltrdtl”+ Γηθόσυνον
σέβασμα- Ἁντίδωρον τιμῆς καὶ μνήμης εἰς τὸν μακα,
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Ἄρα λοιπὸν ὁ γραφέας τοῦ χειρογράφου τῆς Μονῆς τῆς Ἁγ- Ἁναστασίας γράφει ὕστε,
ρα ἀπὸ τὸ 0704 καὶ μᾶλλον ὄχι μετὰ τὸ ἔτος 0708 'ὅταν οἱ Γρηγόριος καὶ Χουρμούζιος
παίρνουν τοὺς τίτλους Πρωτοψάλτης καὶ Χαρτοφύλακας ἀντίστοιχα( καὶ γνωρίζει τὴ
σύνθεση αὐτὴ τοῦ Χουρμουζίου στὴν πρωτότυπη σημειογραφία+ ἀλλὰ καὶ τὴ μεταφορά της
στὴ Νέα Μέθοδο- Καὶ αὐτὸ εἶναι ἕνα ἀκόμα ἐνδιαφέρον σημεῖο9 Γνωρίζουμε βέβαια ὅτι ὁ
Χουρμούζιος καὶ ὁ Γρηγόριος εἶχαν ἤδη μακρὰ θητεία στὴ σπουδὴ τῆς ψαλτικῆς πρὶν τὴν
καθιέρωση ἀπὸ τοὺς ἴδιους καὶ τὸν Χρύσανθο τῆς Νέας Μεθόδου+ λιγοστὰ ὅμως εἶναι τὰ
δείγματα μελῶν τους στὴν παλαιότερη σημειογραφία τὰ ὁποῖα σώζονται στὰ χειρόγραφα
καὶ σχεδόν ἀνύπαρκτες οἱ καταγεγραμμένες+ σὲ παραλληλία μὲ τὴν παλαιὰ γραφή+ μετα,
γραφὲς τῶν μελῶν αὐτῶν στὴ Νέα Μέθοδο-  

Γεννᾶται ὅμως τὸ ἐρώτημα9 Ἐφόσον ἡ διδασκαλία τῆς Νέας Μεθόδου ἀπὸ τοὺς μου,
σικοὺς αὐτοὺς ξεκίνησε στὸ τέλος τοῦ ἔτους 0703 ἢ τὸ ἀργότερο στὴν ἀρχὴ τοῦ 070420 καὶ
ὁ πολυέλεος συνετέθη τὸ ἔτος 0704 γιατί νὰ ὑπάρχει ἡ σύνθεση αὐτὴ τοῦ Χουρμουζίου
στὴν ἀμέσως προηγούμενη σημειογραφία: Ἡ ἀπάντηση δὲν εἶναι εὔκολο νὰ δοθεῖ- Ἐὰν
ὄντως ἡ πληροφορία τοῦ κώδικα Μπενάκη ΤΑ 175 εἶναι σωστή+ ἴσως θὰ πρέπει νὰ ὑποθέ,
σουμε ὅτι ὁ Χουρμούζιος εὑρισκόμενος στὸ μεταίχμιο μεταξὺ τῆς παλαιότερης σημειο,
γραφίας καὶ τῆς διδασκαλίας τῆς Νέας Μεθόδου ἔγραψε τὸ μέλος αὐτὸ στὴν πρώτη+ μὴ
ὄντας βέβαιος ὅτι ἡ δεύτερη θὰ εὐδοκιμήσει καὶ θὰ ἐξαπλωθεῖ+ ἢ τουλάχιστον ὄχι μὲ τὴν
καταπληκτικὴ ταχύτητα μὲ τὴν ὁποία τελικὰ ἐξαπλώθηκε- 

β- Ὁ ἀνώνυμος γραφέας τοῦ κώδικα ἐπιχειρεῖ νὰ καταγράψει ὅσες ἀπὸ τὶς παλαιότε,
ρες θέσεις εἶναι σὲ θέση νὰ ἐντοπίσει μαζὶ μὲ τὴν ἐξήγησή τους+ ἀπὸ μέλη τὰ ὁποῖα ἐποι,
ήθησαν ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους μελοποιούς+ τὸ ἔργο τῶν ὁποίων σχημάτισε τὴ λεγόμε,
νη «Νέα Παπαδική»- Πρόκειται δηλαδὴ γιὰ τὰ ποιήματα τῶν μουσικῶν δημιουργῶν τοῦ
β΄ μισοῦ τοῦ ιη΄ αἰώνα καὶ τῶν πρώτων χρόνων τοῦ ἑπόμενου- Οἱ μόνοι ἀπὸ τοὺς μουσικούς+
ἔργα τῶν ὁποίων περιλαμβάνονται στὸ χειρόγραφο καὶ οἱ ὁποῖοι δὲν ἀνήκουν σ᾿ αὐτὴ τὴ
χορεία τῶν μεγάλων δημιουργῶν τῆς Νέας Παπαδικῆς+ εἶναι ὁ Συνέσιος Ἰβηρίτης 'φφ-
21α+ 21β+ 0/5β( καὶ ὁ ἐπίσκοπος Δημητριάδος Ἁθανάσιος 'φ- 4/β+ ἂν πρόκειται ὄντως γι᾿
αὐτὸν καὶ ὄχι γιὰ κάποιον ἄλλο συνονόματό του καὶ ἄγνωστο σὲ ’μᾶς(+ ποὺ ζοῦν ἐπίσης
στὰ τέλη τοῦ ιη΄ καὶ στὶς ἀρχὲς τοῦ ιθ΄- 

γ- Οἱ ἐξηγήσεις ποὺ συγκεντρώνονται στὸν κώδικα ἀφοροῦν κατὰ τὸ μέγα μέρος τους
σὲ μέλη τοῦ παπαδικοῦ γένους μελοποιίας21- Τὸ γεγονός+ χωρίς νὰ εἶναι μοναδικό+ ἔχει τὴ
σπουδαιότητά του+ καθώς+ ὅπως φάνηκε στὸ Γ΄ τμῆμα τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ+ ἀπὸ τὶς σωζόμε,
νες μαρτυρίες συνηθέστερες εἶναι οἱ συλλογὲς ἐξηγήσεων στιχηραρικῶν θέσεων παρὰ

ριστὸν καθηγητὴν τῆς Λειτουργικῆς Ἰωάννην Μ-
Φουντούλην '† 1//6(+ τόμος Α΄+ Θεσσαλονίκη 1/02+
σσ- 256,280- Ἤδη+ ἀναλυτικὸς κατάλογος τῶν χει,
ρογράφων τοῦ μουσείου ἔχει ἐκπονηθεῖ ἀπὸ τὴν Βενε,
τία Χατζοπούλου καὶ θὰ ἐκδοθεῖ σύντομα-

20- Γρ- Θ- Στάθη+ «Τὰ πρωτόγραφα τῆς ἐξηγήσε,

ως στὴ Νέα Μέθοδο»+ «---τιμὴ πρὸς τὸν διδάσκα,
λον---»+ ὅ-π-+ σσ- 585,586- 

21- Ἐξαίρεση παρουσιάζεται μόνο στὰ φύλλα 55α,
56α καὶ 0/6β,012β+ ὅπου τὰ μέλη ἀπὸ τὰ ὁποῖα  ἐξη,
γοῦνται κάποιες θέσεις ἀνήκουν στὴ στιχηραρικὴ
μελοποιία- 
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παπαδικῶν- Ἰδιαίτερα μάλιστα+ ὅσον ἀφορᾶ σὲ μικρότερες ἢ μεγαλύτερες θέσεις τοῦ παπα,
δικοῦ γένους καὶ ὄχι σὲ μεμονωμένα σημάδια+ μοιάζει νὰ εἶναι ἀπὸ τὰ ἐλάχιστα δείγματα- 

δ- Στὶς ἐξηγήσεις του ὁ ἄγνωστος γραφέας τοῦ κώδικα χρησιμοποιεῖ τὰ γνωστὰ σημά,
δια τῆς παλαιᾶς γραφῆς 'μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ τά9 τρομικόν+ ἐκστρεπτόν+ λύγισμα+ πία,
σμα+ κύλισμα+ παρακλητική+ κ-λπ-(+ ἐνῶ κάποιες φορὲς πάλι γράφει στὴ Νέα Μέθοδο+ χρη,
σιμοποιώντας φθορές+ μαρτυρίες φθόγγων καὶ ἤχων+ χρόες+ κ-λπ-+ τῆς μετὰ τὸ 0703  μου,
σικῆς θεωρίας καὶ πράξης- Τὸ γεγονὸς δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι τυχαῖο9 φανερώνει ὅτι ὁ γραφέ,
ας ζεῖ στὸ μεταίχμιο δύο ἐποχῶν στὴν ἱστορία τῆς ψαλτικῆς καὶ παρατηρεῖ καὶ καταγρά,
φει τὶς ἀλλαγὲς ποὺ συντελοῦνται- Ἡ περίπτωση κατὰ τὴν ὁποία μερικὲς φορὲς ἐπανέρχε,
ται καὶ ἀνθολογεῖ θέσεις ἀπὸ συνθέσεις μὲ τὶς ὁποῖες εἶχε καὶ πρωτύτερα ἀσχοληθεῖ 'π-χ-
φφ- 06α κ-ἑ- 012β κ-ἑ-( ἑρμηνεύεται εὔκολα ἀπὸ τὴ γενικότερη ἐμφάνιση τοῦ κώδικα- Εἶναι
σαφές+ δηλαδή+ ὅτι δὲν γίνεται μιὰ ἐργασία σὲ ὁριστικὸ καὶ ἐπίσημο στάδιο γιὰ νὰ κυκλο,
φορηθεῖ μεταξὺ ὁμοτέχνων καὶ νὰ ἀντιγραφεῖ+ παρὰ μιὰ καταγραφὴ γιὰ προσωπικὴ χρήση+
κατανόηση  καὶ ἐμπέδωση-

ε- Ἁκόμη πιὸ ἐνδιαφέρον εἶναι τὸ γεγονός+ ὅτι+ πέρα ἀπὸ τὶς ἐξηγήσεις τοῦ γραφέα στὴ
Νέα Μέθοδο οἱ ὁποῖες πράγματι ταυτίζονται μὲ τὶς γνωστὲς θέσεις ποὺ ψάλλονται καὶ
ἐκδίδονται ἀπὸ τὴν ἀνατολὴ τοῦ ἔντυπου μουσικοῦ βιβλίου καὶ ἑξῆς+ οἱ ὑπόλοιπες ἐξηγήσεις
του οἱ ὁποῖες παρουσιάζονται μὲ τὴν παλαιὰ σημειογραφία παρουσιάζουν ἰδιομορφίες- Ὅπως
φάνηκε ἀπὸ τὴν συγκριτικὴ ἔρευνα+ οἱ παλαιὲς θέσεις οἱ ὁποῖες ἀναγράφονται σ᾿ ὅλο τὸ χει,
ρόγραφο μετὰ ἀπὸ τὴν ἔνδειξη «π» στὴν ἀριστερὴ στήλη προέρχονται αὐτούσιες ἀπὸ τὴν
καταγραφὴ τῶν μελῶν μὲ τὴν ἐξηγητικὴ σημειογραφία τοῦ Πέτρου Λαμπαδαρίου Πελο,
ποννησίου22+ ἡ ἐξήγησή τους ὅμως ποὺ ἀκολουθεῖ μὲ τὴν ἔνδειξη «ἐ» ἰσορροπεῖ κά ποιες
φορὲς μεταξὺ μιᾶς ἀκόμη πιὸ ἀναλυτικῆς ἀπὸ αὐτὴν τοῦ Πέτρου Πελοποννησίου σημειο,
γραφίας καὶ τῆς Νέας Μεθόδου- Ὡς παράδειγμα αὐτῶν τῶν περιπτώσεων+ ποὺ εἶναι πολ,
λές+ ἀνθολογοῦνται παρακάτω ἕνα,δύο χαρακτηριστικὰ παραδείγματα ἀπὸ τὴ δεύτερη
ἑνότητα ἐξηγήσεων τοῦ κώδικα τῆς Ἁγ- Ἁναστασίας+ ποὺ ἀφοροῦν σὲ θέσεις ἀπὸ τὸ
ª·ÎάÚÈÔ˜ἠἀÓὴÚἠτοῦ Πέτρου Πελοποννησίου- Στὴν τρίτη σειρὰ τῶν παραδειγμάτων ποὺ
παραθέτω καταγράφεται τὸ μέλος στὴ Νέα Μέθοδο23- 

22- Χρησιμοποίησα ὡς βάση γιὰ τὶς συγκρίσεις
ἕνα ἀντιπροσωπευτικὸ κώδικα ποὺ περιέχει τὰ μέλη
στὴ σημειογραφία τοῦ Πέτρου Λαμπαδαρίου Πελο,
ποννησίου+ αὐτὸν τοῦ Κέντρου Ἁγιολογικῶν Με λε τῶν
τῆς Ἱ- Μ- Θεσσαλονίκης 0/ ZΠ- Σωτηρούδη+ «Κα ,
τάλογος χειρογράφων τοῦ Κέντρου Θεολογικῶν καὶ
Ἁγιολογικῶν μελετῶν τῆς ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσ,

σαλονίκης»+ Ἑλληνικὰ 33 '0883(+ σσ- 0/1,0/5- 
23- Γιὰ τὴν καταγραφὴ τῶν μελῶν στὴ Νέα

Μέθοδο χρησιμοποιῶ τὴν κλασικὴ τρίτομη ἔκδοση τοῦ
Θ- Φωκαέως Ταμεῖον ἀνθολογίας 'στ΄ ἔκδοση+ Κων,
σταντινούπολη 0758+ καὶ πανομοιότυπη ἐπανέκδοση
ἀπὸ τὸν ἐκδοτικό οἶκο τοῦ Βασ- Ρηγόπουλου+ Θεσσα,
λονίκη 0868(-
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π m g# skv gáh
υ   δα       των

ἐ m g sk slu  g  m g i
υ   δα    α      α    των

Ν-Μ- GJ@d g sJv g g  g#  dl, g  ºk ºl g sk_ fA g gä skn g#
υ    υ   δα    α  α  τω   ω    ω    ω     ω    ω    ω    ω    ω  ω   ω   ων

π alv  g  g   g   gå
και  κα  τα του Χρι

ἐ ak  g#   g#   g s m h
και  κα  τα  του  ου    Χρι

Ν-Μ- aL  g#  g#  GJ@d GJ@d hk
και  κα τα   του    ου   Χρι

Οἱ ἴδιες ἀκριβῶς παρατηρήσεις στὴ σημειογραφία θὰ μποροῦσαν νὰ γίνουν καὶ μὲ βάση
παραδείγματα ἀπὸ τὶς ἄλλες ἑνότητες μελῶν ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἐξηγοῦνται θέσεις- 

Ἁπὸ ὅσα σημειώθηκαν+ εἶναι σαφὲς ὅτι ὁ γραφέας τοῦ χειρογράφου γνωρίζει βασικὰ τὴ
σημειογραφία τοῦ Πέτρου Πελοποννησίου καὶ προφανῶς κατέχει τὰ βασικὰ μέλη τῆς
νυχθημέρου ἀκολουθίας γραμμένα σ᾿ αὐτήν+ ἀλλὰ ἔχει ἔρθει σὲ ἐπαφὴ καὶ μὲ τὴ Νέα
Μέθοδο+ εἴτε ἄμεσα μὲ μαθητεία στοὺς Γρηγόριο καὶ Χουρμούζιο+ εἴτε ἔμμεσα 'λιγότερο
πιθανὸ κατὰ τὴ γνώμη μου( μέσῳ κάποιου ἄλλου μαθητῆ τους- Ὡστόσο+ δοκιμάζει σὲ
πολλὲς περιπτώσεις καὶ ἐναλλακτικὲς –μᾶλλον προσωπικῆς ἐπιλογῆς+ δικές του– γραφὲς
καὶ ἀπροθυμεῖ νὰ παραθέσει μόνο τὴν ἐκδοχὴ τῆς Νέας Μεθόδου στὸ σύνολο τῶν θέσεων
ποὺ ἐξηγεῖ- Αὐτὸ εἶναι ἀκόμα πιὸ σαφὲς ἐὰν θυμηθοῦμε ὅτι 'ὅπως φάνηκε στὴν περιγραφὴ
τοῦ κώδικα( σὲ ἀρκετὲς περιπτώσεις παραθέτει δύο ἐξηγήσεις γιὰ μιὰ παλαιὰ θέση+ ἀπὸ
τὶς ὁποῖες ἡ δεύτερη εἶναι στὴ Νέα Μέθοδο 'π-χ- σὲ πολλὲς γραμμὲς τοῦ ὀκτάηχου £ÂÔ-
ÙόÎÂ ¶·ÚıέÓÂ τοῦ Πέτρου Μπερεκέτη+ φ- 8α κ-ἑ-(- Ὡστόσο+ εἶναι πρόδηλο ὅτι αὐτή του ἡ
ἀπροθυμία δὲν βασίζεται σὲ μὴ ἀποδοχὴ τῆς Νέας Μεθόδου ἀπὸ μέρους του+ ἀφοῦ τὴ χρη,
σιμοποιεῖ σὲ πλεῖστες ἄλλες περιπτώσεις+ παρὰ αἰτιολογεῖται ἀπὸ μιὰ διάθεση νὰ ἐπιχειρή,
σει νὰ ἐξαντλήσει τὶς δυνατότητες τῆς παλαιᾶς γραφῆς σὲ ἀναλυτικότερη καταγραφή-
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Μαζὶ ὅμως μὲ τὶς παρατηρήσεις αὐτές+ γιὰ τὴ χρήση ἀπὸ τὸν γραφέα τοῦ κώδικα καὶ
τῆς παλαιότερης παρασημαντικῆς στὶς ἐξηγήσεις του+ ἀναδύεται ἄλλο ἕνα ἐρώτημα9 εἶναι
πράγματι δικές του –«προσωπικῆς ἐπιλογῆς»– οἱ ἐξηγήσεις αὐτές+ ἢ πρόκειται γιὰ ἀναλυ,
τικότερη σημειογραφία –πρὶν τὴ Νέα Μέθοδο– ποὺ ταυτίζεται μὲ τὶς πρόδρομες προσπάθει,
ες τοῦ Γρηγορίου καὶ τοῦ Χουρμουζίου ἐκείνη τὴν ἐποχή+ τὶς γνωστὲς ὡς «πρωτοεξηγή,
σεις»: Ἐὰν τυχὸν καὶ πρόκειται γιὰ τέτοια περίπτωση+ τότε ὁ γραφέας τοῦ χειρογράφου
παραβάλλει στὶς θέσεις στὶς ὁποῖες καταγράφει διπλῆ ἐξήγηση9 α- στὴ σημειογραφία τοῦ
Πέτρου Πελοποννησίου+ β- στὶς πρωτοεξηγήσεις κυρίως τοῦ Γρηγορίου ἀλλὰ καὶ τοῦ Χουρ,
μουζίου καὶ γ- στὴν Νέα Μέθοδο ἡ ὁποία τελικὰ υἱοθετήθηκε- 

Ὡστόσο+ ἡ δειγματοληπτικὴ ἔρευνα καὶ οἱ συγκρίσεις ποὺ ἔγιναν δὲν ἀπέδειξαν ἀναμφί,
βολα κάτι τέτοιο- Μιὰ παραβολὴ γραμμῶν ἀπὸ τὶς πρωτοεξηγήσεις τοῦ Γρηγορίου καὶ τὴν
ἐξήγηση μὲ στοιχεῖα τῆς παλαιᾶς παρασημαντικῆς ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ ἄγνωστος γραφέ,
ας τοῦ κώδικα ποὺ ἐξετάζεται ἐδῶ δείχνει ὅτι οἱ διαφορές+ ἂν καὶ μικρές+ εἶναι δεδομένες-
Ἰδού+ γιὰ παράδειγμα+ πῶς ἐξηγεῖται πρὶν τὴ Νέα Μέθοδο ἀπὸ τὸν Γρηγόριο μιὰ μουσικὴ
γραμμὴ ἀπὸ τὸ κράτημα τοῦ β΄ ποδὸς τοῦ ὀκτάηχου £ÂÔÙόÎÂἠ¶·ÚıέÓÂ τοῦ Πέτρου Μπερε,
κέτη24 καὶ πῶς παρουσιάζεται στὸ χειρόγραφο τῆς Ἁγ- Ἁναστασίας- Στὴ συγκεκριμένη
μελωδικὴ γραμμὴ στὸ χειρόγραφο τῆς Ἁγ- Ἁναστασίας ἀκολουθεῖ ὡς δεύτερη ἐξήγηση καὶ
ἡ σημειογραφία τῆς Νέας Μεθόδου+ ἡ ὁποία παραλείπεται ἐδῶ ὡς γνωστή- 

hl      ¹g s s f_ gä sJ h: 4¢
τε   ε    ε     ρε    ρου  ου  ου    τε

h g s s fK g    vsJ  m h:o
τε   ε    ε      ρε   ρου   ου    ου       τε

m  gäÖ g s a F gä sJ h: m   slÌö ¹ 
τε  ε  ρρου           ου  ου  ου    τε        τε

m  g  g s s fK g    vsJ m h:o f  g
τε   ε    ε     ρε    ρου   ου    ου       τε    τε   ε

24- Ἡ ἐξήγηση τοῦ Γρηγορίου ἀντιγράφεται ἐδῶ
ὅπως ἀνθολογεῖται στὸν κώδικα Μπενάκη ΤΑ 01/+ φ-
000α κ-ἑ-+ ὑπὸ τὴν ἐπιγραφή9 «ποίημα κὺρ Πέτρου
Μπερεκέτη+ ἐξηγήθη δὲ Zπαρὰ\ κὺρ Γρηγορίου
λαμπαδαρίου,9 Zἦχος\ α΄ £ÂÔÙόÎÂἠ ¶·ÚıέÓÂ---»- Τὸ
χειρόγραφο αὐτὸ εἶναι μιὰ Ἁνθολογία 055 φύλλων+

γραμμένη στὰ πρῶτα χρόνια τῆς διακονίας ὡς
λαμπαδαρίου τοῦ Γρηγορίου 'περίπου 0700,0703(+ ἡ
ὁποία περιέχει πρωτοεξηγήσεις μελῶν ἀπὸ τὸν Γεώρ,
γιο Ὀγουρλούς+ ἢ Οὐγουρλούς+ ἀλλὰ καὶ μία,δύο τοῦ
Γρηγορίου- Ἡ ἴδια ἐξήγηση τοῦ Γρηγορίου ὑπάρχει
καὶ σὲ λίγα ἀκόμη χφφ-

MÂÓ¿ÎË TA 120
Ê. 111‚

^AÁ. \AÓ·ÛÙ·Û›·˜ 35
Ê. 11·
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s s sà m g#  m  g#     v
ε      ρε    ρου    τε     τε

s s f  g   vsJ m  fH  g   vsJ m h: g#, g#
ε     ρε    ρου  ου   ου        τε    ε      ε       τε   τε   ε

Ἁπὸ μιὰ πρώτη ματιὰ στὸ παραπάνω παράδειγμα εἶναι προφανὲς ὅτι ἂν καὶ ἡ πρωτο,
εξήγηση τοῦ Γρηγορίου σὲ σύγκριση μὲ τὴν προσπάθεια τοῦ ἀνώνυμου γραφέα δὲν παρου,
σιάζουν θεμελιώδεις διαφορές+ ἔχουν πάντως ἀρκετὲς ἐπὶ μέρους- Μάλιστα+ ὁ δεύτερος
ἐμφανίζεται συνήθως ἀναλυτικότερος+ ἂν καὶ σὲ ἄλλες περιπτώσεις διατηρεῖ συνήθειες
τῆς παλαιᾶς σημειογραφίας 'ὅπως ἡ ἀναγραφὴ δύο φορὲς τῆς φθορᾶς τοῦ νανά( τὶς ὁποῖες
ὁ Γρηγόριος παραλείπει- 

Σὲ μιὰ γενικότερη πάλι ματιὰ στὸν κώδικα+ ἀξιοσημείωτο εἶναι τὸ ὅτι κάποιες φορὲς ὁ
συντάκτης του καταγράφει μιὰ παλαιὰ θέση ἀλλὰ δὲν ἀνθολογεῖ καμιὰ ἐξήγησή της 'π-χ-
φφ- 27α+ 4/β+ κ-ἀ-(- Πιθανότατα αὐτὸ ὀφείλεται στὸ ὅτι δὲν ἔχει στὴ διάθεσή του τὴν ἐξή,
γηση τῶν μελῶν αὐτῶν στὴ Νέα Μέθοδο 'ὅπως τὰ μέλη τοῦ Συνεσίου Ἰβηρίτου+ ἢ τοῦ
Ἁθανασίου Δημητριάδος+ ποὺ σίγουρα δὲν ἐξηγήθηκαν σὲ ἄμεση χρονικὴ προτεραιότητα
ἐκεῖνα τὰ χρόνια(+ ἢ στὸ ὅτι ἄφησε γιὰ ἀργότερα τὴν συμπλήρωση αὐτῶν τῶν γραμμῶν
καὶ τελικὰ δὲν πρόλαβε νὰ ὁλοκληρώσει τὴν ἐργασία του- 

Μὲ ὅλα ὅσα σημειώθηκαν δὲν ἐξιχνιάζεται βέβαια τὸ πρόβλημα τῆς ταυτότητας τοῦ
γραφέα καὶ τὸ κατὰ περίπτωση σκεπτικό του στὴν καταγραφὴ τῶν ἐξηγήσεων+ οὔτε ἀνα,
λύεται διεξοδικὰ τὸ περιεχόμενο τοῦ πονήματός του- Εἰδικὰ αὐτὸ τὸ τελευταῖο εἶναι ἀδύ,
νατον νὰ γίνει στὸν παρόντα χῶρο+ καὶ ἴσως οὔτε καὶ θὰ ἔπρεπε+ ἀφοῦ κάποιος ἔχοντας
βασικὲς γνώσεις τῆς μουσικῆς σημειογραφίας θὰ μποροῦσε νὰ κάνει μιὰ ἀρχικὴ ἔστω
παρατήρηση καὶ ἀντιπαραβολὴ τῶν τελευταίων φάσεων τῆς ἐξέλιξής της+ θέση πρὸς θέση+
ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει καὶ στὸν κώδικα τῆς Ἁγ- Ἁναστασίας- Πολὺ περισσότερο δὲ
ἦταν εὔκολο κάτι τέτοιο τὴν ἐποχὴ ἐκείνη γιὰ τοὺς φιλομαθεῖς σπουδαστὲς τῆς μουσικῆς+
οἱ ὁποῖοι ζοῦσαν πλάι στοὺς μεγάλους ἐξηγητὲς τῶν παλαιῶν μελῶν καὶ ἀντλοῦσαν ἀπὸ
τὴ διδασκαλία καὶ τὰ γραπτά τους-  

Καὶ δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει τόσο ἡ μᾶλλον δοκιμαστικὴ καὶ πάντως χωρὶς συνέχεια ἀνά,
λυση θέσεων μὲ στοιχεῖα τῆς παλαιᾶς γραφῆς ἀπὸ τὸν γραφέα- Αὐτή+ χωρὶς νὰ φαίνεται
ὅτι ἐξαρτᾶται ἄμεσα ἢ ὅτι ἀντιγράφει τὶς πρωτοεξηγήσεις τοῦ Γρηγορίου+ ὡστόσο εἶναι
πολὺ κοντὰ σ᾿ αὐτὲς καὶ τὸ γεγονὸς εἶναι πολὺ ἐνδεικτικὸ γιὰ τὴν ὁμοιομορφία τῆς ψαλ,
τικῆς παραδόσεως- Σημασία μεγαλύτερη ἔχει ἡ γενικὴ ἰδέα+ ἡ –σ᾿ αὐτὰ τὰ χρόνια–
φυσικὴ χρήση τῆς Νέας Μεθόδου ὡς ὁμαλὴ ἐξέλιξη τῆς παλαιότερης σημειογραφίας- Καί+
τελικά+ τὸ κύριο ἐξαγόμενο+τὰ ὁποῖα ὅλα φανερώνουν ἀκόμη μιὰ φορὰ τὴν ἀναμφισβήτη,
τη ἀλήθεια τῆς συνοπτικότητας τῆς σημειογραφίας καὶ τῆς ἀξιόπιστης τελικῆς ἀνάλυσής
της ἀπὸ τοὺς τρεῖς δασκάλους στὴ δεύτερη δεκαετία τοῦ ιθ΄ αἰώνα-  
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Μέσα στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ἀδιάσπαστης καὶ φυσιολογικῆς συνέ,
χειας τῆς ψαλτικῆς τέχνης μέσῳ τῆς σημειογραφίας της κινεῖται καὶ τὸ χειρόγραφο αὐτὸ
τῆς μονῆς τῆς Ἁγίας Ἁναστασίας+ τὸ ὁποῖο προσθέτει ἄλλη μιὰ θετικὴ μαρτυρία στὶς ἤδη
ὑπάρχουσες- 
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XÊ. ^AÁ. \AÓ·ÛÙ·Û›·˜ 35, Ê. 2·: ^H�àÚ¯c ÙÔÜ ÎÒ‰ÈÎ·
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XÊ. ^AÁ. \AÓ·ÛÙ·Û›·˜ 35, Ê. 27‚: \EÍËÁ‹ÛÂÈ˜ ı¤ÛÂˆÓ àe ‰ÔÍÔÏÔÁ›·
ÙÔÜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ XÔ˘ÚÌÔ˘˙›Ô˘ Ã·ÚÙÔÊ‡Ï·Î·
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