
1 Μέρος τῆς μεταδιδακτορικῆς ἔρευνας «Τὰ Κεκραγάρια τοῦ Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου Ἑρμηνεία 
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Δρ. Γεώργιος Α. Πατρώνας

«Τροπικὴ ἀνάλυση στὰ Κεκραγάρια τοῦ 
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2Παραδίδοντας στὴν δημοσιότητα τὴν παροῦσα αἰσѳάνομαι τὸ χρέος νὰ εὐχαριστήσω ἐκ μέσης καρδίας 
τὸν ἐπιβλέποντα Καѳηγητὴ Νεκτάριο Πάρη, ἀρχιμ. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Ѳρόνου, γιὰ τὴν καѳοδήγηση 
καὶ τὴν συμπαράστασή του κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐκπονήσεως τῆς ἐργασίας. Εὐχαριστῶ τὸν 
Ἐλευѳέριο Καρέτσο, μεταπτυχιακὸ φοιτητή, διότι μοῦ διέѳεσε ὑλικὸ ἀπὸ τὶς παραδόσεις τῶν 
μαѳημάτων τοῦ ἐπιβλέποντος τῆς ἐργασίας. Εὐχαριστῶ ἐπίσης τὸν συνεργάτη μου Ἀριστοτέλη 
Ρωμανὸ γιὰ τὴν τεχνικὴ ὑποστήριξη κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἔρευνας στὸ πλαίσιο τῆς ὅλης ἐργασίας.

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ
Ὁ Ἰάκωβος Πρωτοψάλτης, ὡς μελοποιός, ἀποτελεῖ γέφυρα μεταξὺ τοῦ παλαιοῦ 

καὶ τοῦ νέου στιχηραρικοῦ γένους μελοποιΐας. Εἰσάγει ἐπίσης νέα αἰσθητικὴ στὸ 
μέλος αὐτὸ μὲ τὴν εἰσαγωγή πολλῶν μετατροπιῶν, στὴν προσπάθεια ἀποδόσεως 
τοῦ νοήματος τῶν ποιητικῶν κειμένων τῶν ὕμνων, ἐφαρμόζοντας τὴν λεγόμενη 
μίμηση πρὸς τὰ νοούμενα.

Στὴν τρέχουσα διδακτικὴ διαδικασία, στὶς διάφορες σχολὲς ψαλτικῆς, ὁ 
Ἰάκωβος διδάσκεται, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ἀποσπασματικά. Διδάσκονται συνήθως 
τὰ Κεκραγάριά του σὲ ἦχο πρῶτο καὶ δεύτερο καὶ τὰ ἰδιόμελα τῆς Μ. 
Τεσσαρακοστῆς, τὰ ψαλλόμενα στοὺς κατανυκτικοὺς ἑσπερινούς. Ἀλλὰ καὶ ἡ 
διδασκαλία περιορίζεται, συνήθως, στὴν ἐκτέλεση ἀπὸ τὸν διδάσκαλο, ἐνῶ τὰ 
θεωρητικὰ θέματα στηρίζονται σὲ νεώτατα δεδομένα, τὰ ὁποία μᾶλλον 
δημιουργοῦν ἀπορίες στὸν μαθητή. Τὸ ἔργο τοῦ Ἰακώβου ὅμως καταγράφεται τὸν 
18ο αἰώνα καὶ διαπνέεται ἀπὸ θεωρία καὶ τροπικότητα μεγάλου βάθους, ἡ ὁποία 
θεμελιώνεται στὸ σοφὸ σύστημα τοῦ Τροχοῦ.

Σύμφωνα μὲ τὰ δεδομένα αὐτὰ, ἡ παροῦσα σπουδή, μέρος μεταδιδακτορικῆς 
ἔρευνας2, διερευνᾷ ἀναλυτικῶς τὴν τροπικότητα του Α´ ἦχου ἀπὸ τὰ Κεκραγάρια 
τοῦ Ἰακώβου Πρωτοψάλτου, ἐνῶ τὀ θέμα προσεγγίζεται καὶ διδακτικῶς. 
Διερευνᾶται ὁ κύριος ἦχος τοῦ μέλους καὶ οἱ διάφορες συνεργασίες του. Ἡ 
συνεργασία τῶν ἤχων ἀποτελεῖ τὴν οὐσία τῆς βυζαντινῆς ψαλτικῆς μελοποιΐας.

SUMMARY
It is crucial that the work of Iakovos Protopsaltis is handed over to us after four 

stages of elaboration: It is recited by Iakovos, recorded by George the Cretan, explained 
by the Chourmouzios  Chartofylax and published by Theodoros Fokaeus.

Iakovos Protopsaltis bequeathes his Kekragaria in 18th century, according to the wise 
system of the Trohos (Wheel). The reading of the Iakovos works must be examined 
microstructure and macrostructure. It is not a coincidence that Kyriakos Efesiomagnis 
calls the Doxastarion of Iakovos «the buffer of the musicians». Deep knowledge of the 
tropical system of chanting is required, so that one can study the Kekragaria of Iakovos. 
There are many and subtle transformations, which in recent years have been collectively 
characterized as «parachordes», there are in fact collaborations of the main tone with 
others, with whom every tone systematically collaborates.

The teaching of these courses is certainly based on listening, but if it does not have 
as its basis the foundation and the deepest knowledge of the tropical system of the art of 
chanting, then it remains unclear.

According to these data, this work, which is part of a postdoctoral study, examines in 
detail the tropicity of the first tone from the Kekragaria of Iakovos Protopsaltis, while 
the subject is also considered didactically. The main tone of the chant and its various 
collaborations are studied. Tone collaborations are the essence of Byzantine composing.

       Δρ. Γεώργιος Α. Πατρώνας
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(β) Ἀναγνώριση – ἐντοπισμὸς καὶ καταγραφὴ τῶν τροπικῶν  
συστημάτων (ἀπὸ μαρτυρία σὲ μαρτυρία)
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3 χφ. 1339 Ι.Μ.Βατοπαιδίου — Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, τὸ ἀρχέτυπον τοῦ Ἰακώβου καὶ 
ἰδιόχειρον Γεωργίου τοῦ Κρητός, φφ. 119‐140

4 Τὰ διαστηματικὰ φѳογγόσημα σημειογραφίας τῆς παλαιᾶς μεѳόδου περιγράφουν μόνο τὴν δομή τῆς 
μελῳδίας με ἀργίες σχετικῆς χρονικῆς ἀξίας, ἐνῷ οἱ λεπτομέρειες τῆς μελῳδικῆς κινήσεως 
διαμορφώνονται κάѳε φορὰ ὑπὸ τῶν ἐκτελεστῶν σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση τῆς ὀκτωηχίας καὶ 
λειτουργικοῦ εἴδους τοῦ συγκεκριμένου μέλους μὲ τὶς «ѳέσεις» του καὶ τὴν φωνητικὴ ἐπένδυση, γιαυτὸ ὁ 
τρόπος μουσικῆς καταγραφῆς τῆς παλαιᾶς μεѳόδου κατὰ τὸν ἀείμνηστο Κ. Ѱάχο χαρακτηρίζεται ὡς 
«συνοπτικὴ μετροφωνία».

5 Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, ἐξήγησις τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 1836.
6 Τὰ φѳογγόσημα τῆς νέας ἐξηγηματικῆς μεѳόδου περιγράφουν μετροφωνία μελῳδίας με ἀργίες 

ἀκριβοῦς χρονικῆς ἀξίας καὶ ἡ φωνητικὴ ἐπένδυση ἐμπλουτίζεται καὶ ἀναλύεται ὑπὸ τῶν ἐκτελεστῶν 
σύμφωνα μὲ τὴν προφορικὴ ѱαλτικὴ παράδοση.

Τροπικὴ ἀνάλυση στὰ Κεκραγάρια τοῦ 
Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου·

Ἡ περίπτωση τοῦ Πρώτου ἦχου·

Ἑρμηνεία καὶ Ἐκτέλεση· Διδακτικὴ προσέγγιση.

(α) Περίληѱη τροπικῆς ἀναλύσεως·
Σύστημα:

• �����ς (ΠΑ—ΔΙ).
Συνεργασίες:

• Ὑποφωνία (����ι�, βάση τὸ ΝΗ),

• Μεσότητα (κάτω ΖΩ),

• Παραμεσότητα (κάτω ΚΕ)

• Διφωνία (�α�α, βάση τὸ ΓΑ).
Κίνηση:

• �����ς (θεωρία τροχοῦ).

ᴊ�ᴊ�    ᵫ� � ᵸ� ᴄ� ᵸ� �ᴈ� ᴅ� ᵸ� ᴄ� ᵸ� ᴅ�ᴈ� � ᵷ� ᴄ� ᴅ�� ᵷ� ᴅ�� ᴄ�ᴈ� ᵷ�  ᴊ�ᴊ�   

ᴊ�ᴎ�  ᵫ�ᴅ�ᴅ�ᴉ� ᴈ� ᵸ� ᴄ�ᵸ� � ᵸ� ᴄ�ᵸ� ᴅ�ᴈ� � ᵷ� ᴄ�ᴏ� ᵷ� ᴄ�ᴇ� � ᵷ� ᴄ�ᴈ� ᴅ�ᵷ� ᴅ�� ᴅ�� ᴄ�ᴇ� ᵷ� ᴊ�ᴎ�  
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7 χφ. 1339 Ι.Μ.Βατοπαιδίου — Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, φφ. 119‐140
8 Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, ἐξήγησις τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 1836.
9 χφ. 1339 Ι.Μ.Βατοπαιδίου — Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, φφ. 119‐140
10 Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, ἐξήγησις τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 1836.
11 χφ. 1339 Ι.Μ.Βατοπαιδίου — Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, φφ. 119‐140
12 Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, ἐξήγησις τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 1836.
13 Οἱ βασικοὶ ποιοτικοὶ χαρακτῆρες τῆς βυζαντινῆς σημειογραφίας τῆς νέας μεѳόδου, γιὰ λόγους 

κατανόησης, μεταγράφονται κατὰ προσέγγιση μὲ τοὺς ἀντίστοιχους συμβολισμοὺς ποιοτικῶν 
χαρακτήρων τῆς εὐρωπαϊκῆς μουσικῆς· ἡ πεταστὴ καὶ τὸ μετὰ ἁπλῆς ἀντικένωμα μὲ τὸ mordent, 
τὸ ѱηφιστὸν μὲ τὸ accento καὶ τὸ ἀντικένωμα μὲ τὸ portato.

Ἡ φθογγικὴ ἔκταση, ποὺ ἀξιοποιεῖται στὸ παραπάνω ἐπισυναπτόμενο μέρος 
τοῦ κεκραγαρίου εἶναι ἡ πενταφωνία ΚΕ (ανανες) ― ΓΑ (νανα). Παρατηροῦμε ὅτι 
ἐμφανίζονται δύο συστήματα, ἕνα σύντομο στὴν διφωνία ΚΕ — ΝΗ καὶ τὸ ἄλλο 
στὴν τριφωνία ΠΑ—ΔΙ7.

Τὸ πρῶτο σύστημα ὁρίζεται ὡς διπαραλλαγούμενο μέλος8. Σύμφωνα μὲ τὴν 
θεωρία τοῦ τροχοῦ στὴν παραμεσότητα τοῦ Α´ ἤχου, παρουσιάζεται ὁ πλ.  Β´9, 
ἀλλὰ σύμφωνα μὲ τὴν μελῳδικὴ ἐκτέλεση, ἐφαρμόζονται διαστήματα τριφώνου 
συστήματος πλ.  Α´ μὲ βάση τὸν κάτω ΚΕ καὶ κορυφή του τὸν ΠΑ. Τὸ δεύτερο 
σύστημα ἔχει βάση του τὸ ΠΑ καὶ κορυφὴ τὸ ΔΙ, ἀλλὰ ἡ μελῳδία ἀξιοποιεῖ σὲ 
ἔκταση μέχρι τὴν διφωνία (ΓΑ)10.
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 13 

Ἡ ἔκταση: ΝΗ — ΖΩ. Παρατηροῦμε ὅτι ἐμφανίζεται μόνο ἕνα σύστημα Α´ 
ἤχου, τὸ ὁποῖο εἶναι τρίφωνο (ΠΑ-ΔΙ). Ἔχουμε ἀξιοποίηση καὶ μερικῶν φθόγγων 
πάνω ἀπὸ τὴν κορυφὴ τοῦ συστήματος, πιὸ συγκεκριμένα τοὺς φθόγγους ΚΕ καὶ 
ΖΩ. Παρόλο ποὺ χρησιμοποιοῦνται φθόγγοι ἐκτὸς τοῦ συστήματος δὲν μποροῦμε 
νὰ θεωρήσουμε χρήση νέου συστήματος λόγῳ: α) τῆς σύντομης χρήσεως τῶν 
φθόγγων αὐτοῦ καὶ β) τῆς μὴ καθιερώσεώς του.

ᴊ�ᴊ�   ᴅ��ᴈ� ᴅ�ᵷ� ᴄ� ᵷ� � � ᵷ� ᵷ� ᴅ�ᴇ� ᴅ�� ᵸ� ᵷ� ᴅ� � ᵷ� ᴅ�ᴄ�� � ᵸ� ᴄ�ᴈ� � ᵷ� ᴊ�ᴊ�   

ᴊ�ᴎ� ᴅ�� �ᵷ� �ᴈ� � ᴄ�ᵷ� ᴏ� � ᴄ�ᴈ� � ᵷ� ᴏ� � ᴄ� ᵷ� ᴏ� � �ᴈ� ᵷ� �� �ᴉ� �ᵸ� ᵷ� ᴅ�ᴄ� ᵷ� ᴅ�ᴈ� � ᴅ� �ᵷ� ᴄ�ᴇ� ᵷ� ᴄ�ᴇ� ᵷ� ᴅ�� ᵷ�

1.2

ᴄ� ᴅ�ᵷ� ᴅ�ᴈ� � �ᵷ� ᴄ�ᵷ� ᴅ�ᵷ� ᴏ� � ᴄ�ᴇ� � ᵸ� ᵷ� ᴄ�ᴏ� ᵷ� � ��    ᴅ�ᴈ� � ᴄ�ᴇ� ᴋ� ᵷ� ᴄ�ᴈ� ᴅ�ᵷ� ᴅ�� ᴅ�� ᵸ� ᴄ�ᴇ� � ᵷ� ᴊ�ᴎ�
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14 Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, ἐξήγησις τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 1836.
15 Κ. Ѱάχος, σ. 139.
16 χφ. 1339 Ι.Μ.Βατοπαιδίου — Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, φφ. 119‐140
17 Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, ἐξήγησις τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 1836.

χφ. 14 

μ.β. 15 

Ἡ  ἔκταση:  κάτω ΖΩ — ΓΑ. Παρατηροῦμε ὅτι ἐμφανίζεται μόνο ἕνα σύστημα 
Α´ ἤχου, τὸ ὁποῖο εἶναι τρίφωνο (ΠΑ-ΔΙ). Ἐκτὸς ἀπὸ τὴν μὴ ἀξιοποίηση 
ὁλόκληρου τοῦ συστήματος παρὰ μόνο μέχρι τὴν τριφωνία (ΓΑ,νανα), 
πραγματοποιεῖται ἡ κατάληξη τῆς φράσεως στὴν ὑποφωνία16 (ΝΗ, νεαγιε).

 χφ. Παντ. 906 17 

1.3 ᴊ�ᴊ�  ᴄ�ᵷ� ᵷ� �ᴈ� � ᵸ� ᵷ� � � ᴄ�ᴈ� ᵷ� ᴅ�ᴄ�ᴈ� ᵷ�ᴄ�ᴌ�ᵷ� ᴅ�� ᴄ�ᴈ� ᴆ� ᵷ� � � ᴅ�� ᴄ� ᵵ� ᵷ� ᴄ�ᴈ� � ᵷ� ᴄ� ᵷ� �ᴈ� ᴅ�ᵷ� � � ᴅ�ᴇ� � �ᴅ�� � 

ᴄ�ᴏ� � ᵷ� � �ᵸ� ᵷ� ᴅ�� ᴅ�ᴇ� � ᴄ�ᴇ� ᵷ� ᴄ�ᵷ� ᴅ�ᴄ� ᵷ�ᴄ�ᴈ� ᴌ�ᵷ� ᴅ�ᴇ� � ᴄ�ᴈ� ᴅ�ᵷ� ᴅ�� ᴅ�� ᴅ�ᴅ�� ᴅ�ᴈ� � ᴄ� ᵷ� ᴄ�ᴇ� � ᵷ� ᴄ�ᴇ� � ᵷ� ᴄ�ᴏ� ᵷ� ᴄ� ᴅ�ᵷ� ᴅ� � ᴅ� ��ᴈ� ᴆ� ᵷ� ᴅ�ᴇ� � �ᴊ�ᴎ�  

1.4 ᴄ�ᴅ� �ᴅ� � ᵷ� ᴄ�ᴏ� ᵷ� ᴄ�ᴈ� ᴋ� ᵷ� �ᴅ��ᴄ�ᴈ� ᴆ� ᵷ� � ᵷ� ᵷ� ᴅ��ᴇ� ᴅ�� � ᴄ� � ᴄ�� � ᴄ� � ᴄ�� ᴄ�ᴉ� ᴆ� � � � ᴄ�ᴇ� ᴋ� �

ᴄ� ᴅ�� ᴅ� � � �ᴄ�ᵷ� ᵷ� ᴄ� � ᵷ� ᴄ� � � ᴅ�ᴄ�ᴇ� ᴌ�ᵸ� ᵷ� ᴅ�� �ᴇ� ᵷ� ᴄ�ᴉ� ᴅ�ᵷ� ᴅ�ᴈ� � ᴄ�ᴉ� ᴅ�ᵷ� ᴅ�ᴈ� � ᴄ�ᴉ� ᴅ�ᵷ� ᴅ� � ᵷ� �ᴅ�� � 
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18 χφ. 1339 Ι.Μ.Βατοπαιδίου — Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, φφ. 119‐140
19 Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, ἐξήγησις τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 1836.
20 χφ. 906 Ι.Μ.Παντελεήμονος — Ἰδιόχειρον τοῦ Γρηγορίου Πρωτοѱάλτου, φφ. 39‐46
21 Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, ἐξήγησις τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 1836.

  μ.β. 18

Ἡ ἔκταση: κάτω ΖΩ — ΔΙ. Παρατηροῦμε ὅτι ἐμφανίζεται μόνο ἕνα σύστημα Α´ 
ἤχου, τὸ ὁποῖο εἶναι τρίφωνο (ΠΑ—ΔΙ). Ἡ τελικὴ κατάληξη τῆς φράσεως 
πραγματοποιεῖται στὴν μεσότητα (κάτω ΖΩ, βαρὺς διατονικός)19.

χφ. Βατ. 1339 20

  μ.β. 21

Ἡ ἔκταση: κάτω ΖΩ — ΔΙ. Παρατηροῦμε ὅτι ἐμφανίζεται μόνο ἕνα σύστημα Α´ 
ἤχου, τὸ ὁποῖο εἶναι τρίφωνο (ΠΑ — ΔΙ).

ᴄ�ᴅ�ᴇ� ᵸ� ᵷ� ᴅ�ᴈ� ᴈ� � ᴄ�ᴏ� ᵷ� ᴄ�ᴈ� � ᵷ� ᴅ� � ᴄ�ᴈ� ᴅ�ᵷ� ᴅ�ᴇ� � ᴅ�ᴇ� ᵷ� ᵷ� ᴅ� ᴅ� � �ᴄ� ᴌ�� ᴅ� � �� ᴄ�� �ᴈ� � ᴅ� � ᴅ�ᴈ� � ᴄ�ᴇ� ᴋ� � ᴄ�ᴇ� ᴅ�� ᴅ�ᴈ� ᴈ� � ᴅ� �

ᴄ� ᵷ� ᵷ� ᴅ�ᴄ� ᵸ� ᵷ� ᴅ�ᴈ� � ᴄ� ᵷ� ᴄ�ᴇ� ᵷ� � ᴅ�ᴄ� ᵸ� ᵷ�ᴄ� ᴌ�ᵷ� ᴅ�ᴇ� � �ᴉ� ᵷ� ᴄ� ᴅ�ᵷ� ᴅ�ᴈ� ᴈ� � ᴄ� ᴅ�ᵷ� ᴅ�ᴈ� ᴈ� � ᴄ� ᴅ�ᵷ� ᴅ�ᴈ� �� ᴅ�ᴈ� � ᵷ� ᴄ�ᴇ� ᵷ� � ᴋ�ᴎ�

1.5 ᴄ� ᴄ� �ᵷ� ᵸ� ᴅ�� ᵷ� ᴅ�ᴈ� � ᴄ� ᴅ�ᵷ� ᴅ��ᴇ� ᴋ� ᵷ� ᴅ�ᴄ�ᴈ� ᵷ� ᴅ�� � ᴄ�ᴈ� ᵷ� ᴊ�ᴊ�

ᴄ� ᴄ�ᴇ� ᵵ� ᵸ� ᴅ� �ᵸ� ᵷ� ᴅ�ᴈ� ᵷ� ᴅ�ᴄ� ᵷ� ᴅ�ᴈ� � ᴄ�ᴈ� ᵷ� ᴄ�ᴏ� ᵷ� �ᴈ� ᴋ� ᵷ� ᴅ�� ᴅ�ᴈ� � �� ᴅ�� ᴅ�ᴈ� � ᴄ�ᴇ� ᵷ� ᴊ�ᴎ�  

       Δρ. Γεώργιος Α. Πατρώνας
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22 χφ. 906 Ι.Μ.Παντελεήμονος — Ἰδιόχειρον τοῦ Γρηγορίου Πρωτοѱάλτου, φφ. 39‐46
23 Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, ἐξήγησις τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 1836.
24 χφ. 1339 Ι.Μ.Βατοπαιδίου — Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, φφ. 119‐140
25 Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, ἐξήγησις τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 1836.

χφ. Βατ. 1339 22

  μ.β. 23

Ἡ ἔκταση: κάτω ΚΕ — ΓΑ. Παρατηροῦμε ὅτι ἐμφανίζονται δύο συστήματα, ἕνα 
σύντομο ἀπὸ τὸ κάτω-ΚΕ—ΝΗ καὶ τὸ ἄλλο ἀπὸ τὸ ΠΑ—ΔΙ. Τὸ πρῶτο σύστημα 
ὁρίζεται ὡς διπαραλλαγούμενο μέλος. Σύμφωνα μὲ τὴν θεωρία τοῦ τροχοῦ στὴν 
παραμεσότητα τοῦ Α´ ἤχου, παρουσιάζεται ὁ πλ.  Β´, ἀλλὰ σύμφωνα μὲ τὴν 
μελῳδικὴ ἐκτέλεση, ἐφαρμόζονται διαστήματα τριφώνου συστήματος πλ.  Α ´ μὲ 
βάση τὸν κάτω-ΚΕ καὶ κορυφή του τὸν ΠΑ. Τὸ δεύτερο σύστημα ἔχει βάση του τὸ 
ΠΑ καὶ κορυφή του ΔΙ, ἀλλὰ ἡ μελῳδία ἀξιοποιεῖ σὲ ἔκταση μέχρι τὴν διφωνία 
(ΓΑ).

 χφ. Παντ. 906 24   

  μ.β. 25

Ἡ ἔκταση: ΝΗ — ΚΕ. Παρατηροῦμε ὅτι ἐμφανίζεται μόνο ἕνα σύστημα Α´ 
ἤχου, τὸ ὁποῖο εἶναι τρίφωνο (ΠΑ—ΔΙ).

1.6

ᴅ�ᴅ�ᴉ� ᴈ� � ᵸ� ᴄ�ᵸ� �ᵸ� ᴄ�ᵸ� ᴅ�ᴈ� � ᵷ� ᴄ�ᴏ� ᵷ� ᴄ�ᴇ� � ᵷ� ᴄ�ᴈ� ᴅ�ᵷ� ᴅ�� ᴅ�� ᴄ�ᴇ� ᵷ� ᴊ�ᴎ�  

� ᵷ� ᵸ� ᴄ� ᵸ� �ᴈ� ᴅ� ᵸ� ᴄ� ᵸ� ᴅ�ᴈ� � ᵷ� ᴄ�ᴏ� ᵷ� ᴄ�� ᵷ� ᴄ�ᴈ� ᴆ� ᵷ� � � ᴄ�ᴈ� ᵷ� ᴊ�ᴊ�  

1.7 ᴅ��ᴈ� ᴅ�ᵷ� ᴄ� ᵷ� � � ᵷ� ᵷ� ᴅ�ᴇ� ᴅ� � ᵸ� ᵷ�                                   ᴅ�� ᵷ� ᴅ� ᴄ��� ᵸ� ᴄ�ᴈ� � ᵷ� ᴊ�ᴊ�   

ᴅ�� �� ᴅ�ᴈ� � ᴄ�ᵷ� ᴏ� � ᴄ�ᴈ� � ᵷ� ᴏ� � ᴅ�ᴄ�ᴈ� ᵷ�ᴅ� ᴆ�� ᴅ�ᴄ�� �ᵸ� ᵷ�ᴅ�ᴈ� � ᴅ��ᵷ� ᴄ�ᴇ� ᵷ� ᴄ�ᴇ� ᵷ� ᴅ�� ᵷ� ᴄ� ᴅ�ᵷ� ᴅ�ᴈ� � � ᵷ� ᴄ� ᵷ� ᴅ�ᵷ� ᴏ� �

 ᴄ�ᴇ� � ᵸ� ᵷ� ᴄ�ᴏ� ᵷ� ᴅ� ���ᴈ� � ᴄ�ᴇ� ᴋ� ᵷ� ᴄ�ᴈ� ᴅ�ᵷ� ᴅ�� ᴅ�� ᵸ� ᴄ�ᴈ� � ᵷ� ᴊ�ᴎ�  
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26 χφ. 906 Ι.Μ.Παντελεήμονος — Ἰδιόχειρον τοῦ Γρηγορίου Πρωτοѱάλτου, φφ. 39‐46
27 Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, ἐξήγησις τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 1836.
28 χφ. 1339 Ι.Μ.Βατοπαιδίου — Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, φφ. 119‐140
29 Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, ἐξήγησις τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 1836.

 χφ. 26 

  μ.β. 27

Ἡ ἔκταση: κάτω ΖΩ — ΔΙ. Παρατηροῦμε ὅτι ἐμφανίζεται μόνο ἕνα σύστημα Α´ 
ἤχου, τὸ ὁποῖο εἶναι τρίφωνο (ΠΑ — ΔΙ) καὶ πραγματοποιεῖται καὶ ἕνα μελῳδικὸ 
πέρασμα ἀπὸ τὴν μεσότητα (κάτω ΖΩ).

χφ. Βατ. 1339 28

  μ.β. 29

1.8 ᴄ�ᵷ� ᵷ� �ᴈ� ᴅ�ᵸ� ᵷ� � ᵷ� ᴄ�ᴇ� ᵷ� ᴅ�ᴄ�ᴈ� ᴄ�ᴌ�� ᴅ�ᴇ� � ᴄ�ᴉ� ᴆ� ᵷ� �  � ᴅ�� ᴄ� ᵷ� ᵷ� ᴅ�ᴄ�ᴇ� ᴅ�ᵸ� ᵷ� �ᵷ� � �ᴅ� �ᵸ� ᵷ� � � ᵷ� ᴅ��ᴇ� ᴅ�ᵷ� �

ᴄ� ᵷ� ᵷ� � �ᵸ� ᵷ� ᴅ�� ᴅ�ᴇ� � ᴄ�ᴇ� ᵷ� ᴅ� ᴄ� ᵷ�ᴄ� ᴌ�ᵷ� ᴅ�ᴇ� � ᴄ�ᴈ� ᴅ�ᵷ� ᴅ�� ᴅ�� ᴅ� ᴅ�� ᴅ�ᴈ� � ᴄ� ᵷ� ᴄ�ᴇ� � ᵷ� ᴄ�ᴇ� � ᵷ� ᴄ�ᴏ� ᵷ� ᴄ� ᴅ�ᵷ� ᴅ�� � ᵷ� ᴅ�ᴇ� � � ᴄ�ᴅ�ᴇ� ᵸ� ᵷ�   ᴅ�ᴈ� ᴈ� � ᴄ�ᴏ� ᵷ� ᴄ�ᴈ� ᴋ� ᵷ�

�ᴉ� �               ᴅ� ᴄ�� �ᵸ� ᵷ� ᴅ�� ᴄ�ᴈ� ᵷ� ᴄ� ᵷ� �ᴈ� ᴅ�ᵷ� � � ᴅ�� ᴅ�ᴅ�� ᴅ� ᴄ� ᴄ�ᴅ�� ᵸ� ᵷ� ᴅ�ᴇ� ᴅ� ᵸ� ᵸ� ᵷ� �ᴅ�� ᴄ�ᴏ� ᵷ� �� ᴅ��ᴇ� ᴅ�� ᴄ�ᴈ� ᵷ� ᵸ� ᴊ�ᴊ�

 ᴅ�� ᴄ�ᴈ� ᴅ�ᵷ� ᴅ�ᴇ� � ᴅ�ᴇ� � ᵷ� ᴅ� ᴅ�� �ᴄ� ᴌ�� ᴅ�� ��ᴅ� ᴄ�ᴈ� � ᵸ� ᵷ� ᴅ� ᴆ�� ᴄ�ᴇ� ᵷ� ᴄ�ᴏ� ᵷ� ᴄ� ᴅ�ᵷ� ᴅ�� ᴅ�ᴇ� � ᴅ�ᴇ� � ᴄ� ᴄ�ᴇ� � ᵸ� ᵷ� �ᴇ� ᵸ� ᵸ� ᵷ� �� ᴄ� ᵷ�ᴄ�ᴈ� ᴌ�ᵷ� ᴅ�ᴇ� � ᴅ� � ᵷ� ᴄ�ᴈ� � ᵸ� ᴊ�ᴎ�  

1.9 ᴄ�� ᵷ� ᴄ�ᴈ� � ᵸ� �ᵸ� ᴅ�ᴇ�� ᴄ�ᴈ� ᵷ� ᵷ� ᴊ�ᴊ�

ᴄ� � ᵷ� ᴄ�ᴇ� � ᵸ� ᴄ�ᴏ� ᵸ� ᴄ� ᵸ� ᴅ�ᵸ� ᴄ�ᴇ� ᵸ� ᴄ�ᵸ� �ᴇ� ᵸ� �� � ᴆ�� ᴅ�ᴈ� � ᴄ�ᴇ� � ᵷ� ᴅ�ᵸ� ᵸ� ᴏ�ᴏ� � �ᴈ� ᵸ� ᴅ�ᴄ� ᵷ� ᵷ� ᴅ�ᴈ� � ᴅ�ᴈ� ᴆ�� ᴄ�� ᴋ� ᵷ� ᴅ�ᴈ� � ᴅ�ᴄ� ᵷ� ᴅ� ᴍ�� ᴄ�ᴇ� ᵷ� ᴄ�ᴍ� ᴏ� ᵷ� ᴅ�� ᴅ�ᴈ�ᴈ� � � ᴄ�ᴏ� ᵷ� ᴄ�ᴇ� ᵷ� ᴊ�ᴎ�

       Δρ. Γεώργιος Α. Πατρώνας
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30 Περὶ του ήχου Νάου βλ. Μ. Μαυροειδής, Οἱ μουσικοὶ τρόποι στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο, Ἀѳήνα 1999, 
σσ. 148‐149.

31 χφ. 906 Ι.Μ.Παντελεήμονος — Ἰδιόχειρον τοῦ Γρηγορίου Πρωτοѱάλτου, φφ. 39‐46
32 Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, ἐξήγησις τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 1836.
33 χφ. 1339 Ι.Μ.Βατοπαιδίου — Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, φφ. 119‐140
34 Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, ἐξήγησις τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 1836.

Ἡ ἔκταση: ΝΗ — ΚΕ. Παρατηροῦμε ὅτι τὸ βασικὸ σύστημα εἶναι ἡ τριφωνία 
ΠΑ ἕως ΔΙ ἐνῷ πραγματοποιεῖται κατάληξη στὴν διφωνία (ΓΑ) ὅπου ἐμφανίζεται 
ο ἦχος Νάος30.

χφ. 31

  μ.β. 32

Ἡ ἔκταση: ΠΑ — ΖΩ. Παρατηροῦμε ὅτι ἐμφανίζονται δύο συστήματα ἕνα 
τρίφωνο σύστημα (ΓΑ—ΖΩ) τοῦ Γ´ ἤχου καὶ ἕνα τρίφωνο σύστημα Α´ ἤχου 
(ΠΑ — ΔΙ).

χφ. 33 

 

  μ.β. 34 

Ἡ ἔκταση: ΠΑ — ΚΕ. Παρατηροῦμε ὅτι ἐμφανίζεται μόνο ἕνα σύστημα Α´ 

1.10
ᴄ�� ᵷ� ᵸ� �ᴏ� � ᵷ� ᴄ�ᴇ� ᵷ� ᴄ�   �ᴅ� � ᴄ�ᴏ� ᵷ� ᴄ�ᴈ� ᴋ� ᵷ� �ᴅ�ᵷ� ᵷ� ᴄ� ᴅ�ᵷ� ᴅ�ᴅ�� ᵷ� ᴅ�� ᴄ�� ᵸ� ᴅ�� �ᴈ� � ᴅ�ᴅ�ᴈ� ᴅ��ᴅ� � 

ᴄ�ᴇ� � ᵷ� ᵸ� �� ᵷ� ᴄ�ᴇ� ᵷ� ᴄ�ᴇ� � ᴅ�ᴈ� ᴈ� � ᴄ�ᴏ� ᵷ� ᴅ� ᴄ�ᴈ� ᴋ� ᵷ� ᴅ�� ᵷ� ᴄ� ᴅ�ᵷ� ᴅ�� ᴅ� ᴅ�ᵸ� ᵷ� ᴅ�� � ᴄ�ᴈ� ᵸ� ᴅ�� �ᴉ� ᵸ� ᴅ� ᴅ�ᴈ� ᵸ� � �ᵸ� ᴅ�ᴈ� � �ᴇ� � ᵸ� ᴅ�ᴈ� � ᴄ� ᴅ�ᵸ� ᴅ�ᴇ� � ᴅ�ᴇ� � ᵸ� ᴄ�ᴇ� ᵷ� � ᴊ�ᴎ�  

�ᴇ� � ᴄ� �ᴋ� ᵸ� ᴅ� � ᴄ�ᴈ� ᴆ� ᵸ� � � ᴅ�ᵸ� ᵸ�ᴄ�ᴈ� ᵷ� � ᴊ�ᴊ�

1.11
 ᴄ�ᵷ� ᵷ� ᴄ�� ᵼ� ᴅ�ᴄ�ᴈ� ᴅ�ᵷ� ᵷ� ᴅ� � ᴅ� ᴄ��ᵸ� ᵷ� �ᴈ� ᵷ� ᵷ� � ᴅ�ᵷ� ᴄ�ᵷ� �ᴈ� ᴅ� ᵷ� ᴄ� ᴅ�ᵷ� ᴅ��ᴇ� � ᵷ� ᵷ� ᴅ�ᴄ�� ᵷ� �ᴅ� � ᵷ� ᴄ�ᴈ� ᴆ� ᵷ� ᵷ� � � ᵷ� ᴄ�ᴈ� � ᵷ� 

ᴄ� � ᵷ� ᴄ� � ᵼ� ᴅ��� ᵷ� ᴄ��ᵸ� ᵷ� ᴏ� � ᴅ�ᴄ�ᴈ� � ᵷ� ᴅ�ᴆ� ᵷ� ᴄ� ᵷ� � ᵷ� ᴄ� ᵷ� ᴅ� �ᵷ� ᵷ� ᵷ� ᴅ�ᴈ� � ᵷ� ᴄ� � ᵷ� ᴅ�� ᵷ� ᴄ�ᴈ� ᴅ�� ᵷ� ᴅ�ᴇ� ᵷ� ᵷ� ᴅ�ᴇ� � ᵷ� ᴄ�ᴇ� ᵷ� ᵷ� ᴊ�ᴎ�  
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35 χφ. 1339 Ι.Μ.Βατοπαιδίου — Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, φφ. 119‐140
36 Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, ἐξήγησις τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 1836.
37 χφ. 1339 Ι.Μ.Βατοπαιδίου — Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, φφ. 119‐140
38 Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, ἐξήγησις τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 1836.

χφ. 35 

  μ.β. 36 

Ἡ ἔκταση: ΝΗ — ΔΙ. Παρατηροῦμε ὅτι ἐμφανίζεται μόνο ἕνα σύστημα Α´ ἤχου, 
τὸ ὁποῖο εἶναι τρίφωνο (ΠΑ—ΔΙ).

χφ. 37 

  μ.β. 38 

Ἡ ἔκταση: ΝΗ — ΔΙ. Παρατηροῦμε ὅτι ἐμφανίζεται μόνο ἕνα σύστημα Α´ ἤχου, 
τὸ ὁποῖο εἶναι τρίφωνο (ΠΑ—ΔΙ) ἐνῷ πραγματοποιεῖται κατάληξη στὴν διφωνία 
(ΓΑ).

1.12
ᴄ�ᴇ� ᵷ� ᴅ��ᴆ� ᵷ� ᵸ� ᵷ� ᴅ�ᴈ� ᵷ� ᴄ� � ᵸ� ᴄ�ᴈ� ᵸ� ᵷ� ᴊ�ᴊ�

ᴊ�ᴎ�  ᴄ�ᴇ� ᵷ� �ᴈ� �ᵷ� ᴅ�� ᴅ�ᴇ� � �ᵷ� ᴅ�ᴇ� � ᵸ� ᵷ� ᴄ�ᴇ� ᵷ� ᴄ�ᴇ� ᵷ� �� ᵸ� ᴅ�ᴄ� � ᵷ� ᴅ�ᴈ� ᴈ� � ᴅ� � ᴄ�ᵷ�ᴄ�ᴈ� ᴌ�ᵷ� ᴅ�ᴇ� � ᴅ�ᴅ� � ᴅ� � ᴄ�ᴈ� ᵷ� ᴊ�ᴎ�

1.13 ᴄ�ᵷ� ᵷ� ᴄ�ᴏ� � ᵷ� ᴄ� ᵷ� ᴅ�ᴅ� � ᴄ�ᴏ� ᵷ� �ᴅ� ᴋ� ᵷ� � � ᵷ� � �ᵸ� ᵷ� � ᴅ�� � ᴄ� � ᴄ�ᴈ� � ᵷ� ᴄ�ᴈ� �ᵷ� ᴅ�� �ᴈ� ᴅ� ᵷ� ᴄ� � ᵷ�

 ᴄ�ᴇ� � � �� � ᴅ��ᴇ� ᴅ�� ᴄ�ᴈ� � ᴊ�ᴊ�

ᴄ� ᵷ� ᵷ� ᴄ�ᴈ� � ᵷ� ᴄ�ᴇ� � ᴅ�ᴈ� ᴈ� � ᴄ�ᴏ� ᵷ� ᴄ�ᴇ� ᴋ� ᵷ� ᴄ�ᴏ� ᵷ� ᴄ� ᵷ� ᴅ� � ᵷ� ᴄ� ᴅ�� ᵷ� ᴅ�� ᴅ�� � ᴏ� � ᴄ�ᴈ� � ᵷ� ᴄ�ᵷ�ᴄ�ᴈ� ᴌ�ᵷ� ᴅ�� �ᵷ� ᴄ�� ᵷ�

ᴅ� � � ᴏ� � ᴄ�� � ᴅ�ᴈ� � ᴄ�ᴇ� � � ᴅ�ᴅ�� ᴅ�� � ᴄ�ᴇ� � ᴊ�ᴎ�

      Δρ. Γεώργιος Α. Πατρώνας
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39 χφ. 906 Ι.Μ.Παντελεήμονος — Ἰδιόχειρον τοῦ Γρηγορίου Πρωτοѱάλτου, φφ. 39‐46
40 Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, ἐξήγησις τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 1836.
41 χφ. 1339 Ι.Μ.Βατοπαιδίου — Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, φφ. 119‐140
42 Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, ἐξήγησις τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 1836.

 χφ. Παντ. 906 39 

  μ.β. 40 

Ἡ ἔκταση: κάτω ΖΩ — ΔΙ. Παρατηροῦμε ὅτι ἐμφανίζεται μόνο ἕνα σύστημα Α´ 
ἤχου, τὸ ὁποῖο εἶναι τρίφωνο (ΠΑ—ΔΙ) ἐνῷ πραγματοποιεῖται κατάληξη στὴν 
μεσότητα (κάτω ΖΩ).

χφ. Βατ. 1339 41  

  μ.β. 42 

Ἡ ἔκταση: ΝΗ — ΔΙ. Παρατηροῦμε ὅτι ἐμφανίζεται μόνο ἕνα σύστημα Α´ ἤχου, 
τὸ ὁποῖο εἶναι τρίφωνο (ΠΑ—ΔΙ).

1.14 ᴄ�ᴈ� ᴅ�ᵷ� ᵸ� ᴄ� ᵸ� �ᴈ� ᴅ�ᵸ� � � ᴅ�� ᴅ�� ᴄ� ᴅ�� ᵸ� ᵷ� ᴅ�� �ᴈ� � � ᴅ� � � � �ᴅ�� ᴄ�ᴈ� ᵷ� � ᴅ�ᴈ� ᵷ� 

ᴄ�ᴈ� � ᵸ� ᴏ� � ᴄ� ᴅ�ᵸ� ᴅ�� ᴅ�� ᴅ�� ᴄ�ᴈ� ᵸ� ᵷ� ᴅ�� �ᴈ� ᵷ� ᴅ�ᴄ� ᵷ�ᴄ�ᴈ� ᴌ�ᵷ� ᴄ� ᵷ� ᴅ� � ᴅ�ᴇ� � ᴅ�ᴇ� � ᴅ�ᴇ� � ᴄ�ᴈ� ᴅ�ᵷ� ᴅ�ᴇ� ᵷ� ᴋ�ᴎ�  

1.15
ᴄ� ᴄ�ᴅ�ᵷ� ᵸ� ᴅ�� ᵷ� ᴅ�ᴈ� � ᴄ� ᴅ�ᵷ� ᴅ��ᴇ� ᴋ� ᵷ� ᴅ�ᴄ�ᴈ� ᵷ� ᴅ�� ᵷ� ᴄ�ᴈ� ᵷ� ᴊ�ᴊ�

ᴄ� ᴄ�ᴇ� ᵷ� ᵸ� ᴅ� �� ᵷ� ᴅ�ᴈ� � ᴅ�ᴄ� ᵷ� ᴅ�ᴈ� � ᴄ�ᴈ� ᵷ� ᴄ�ᴏ� ᵷ��ᴈ� � ᵷ� ᴅ� � ᴅ�ᴈ� � � �� ᴆ�� ᴅ�ᴈ� � ᴄ� ᵷ� ᴅ� ᴄ� ᵷ�ᴄ�ᴈ� ᴌ�ᵷ� ᴄ�ᴈ� ᵷ� ᴊ�ᴎ�
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43 χφ. 1339 Ι.Μ.Βατοπαιδίου — Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, φφ. 119‐140
44 Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, ἐξήγησις τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 1836.
45 χφ. 906 Ι.Μ.Παντελεήμονος — Ἰδιόχειρον τοῦ Γρηγορίου Πρωτοѱάλτου, φφ. 39‐46
46 Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, ἐξήγησις τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 1836.

«Κατευѳυνѳήτω ἡ προσευχή μου…» Ἰακώβου Πρωτ., Α´ ἦχος.

χφ. Βατ. 1339 43

  μ.β. 44

Ἡ ἔκταση: κάτω ΖΩ — ΔΙ. Παρατηρεῖται ἡ ἐμφάνιση τριφώνου συστήματος Α´ 
ἤχου μὲ βάση του τὸ ΠΑ καὶ κορυφή του τὸ ΔΙ, καθὼς καὶ μιὰ σύντομη κατάβαση 
στὸν κάτω ΖΩ ἡ ὁποία δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθῇ ὡς μετατροπικὴ κίνηση, ἁπλὰ μιὰ 
περιστροφικὴ κίνηση γύρω ἀπὸ τὴν βάση τοῦ Α´ ἤχου.

 χφ. 45 

  μ.β. 46

Ἡ ἔκταση: κάτω ΚΕ — ΔΙ. Ἀρχικά, παρουσιάζεται μιὰ πτώση στὴν 
παραμεσότητα ὅπου καὶ ἐμφανίζεται ἕνα διπλοπαραλλαγούμενο μέλος ἀφοῦ 
σύμφωνα μὲ τὴν θεωρία τοῦ τροχοῦ στὴν παραμεσότητα τοῦ Α´ ἤχου, 
παρουσιάζεται ὁ πλ. Β´, ἀλλὰ σύμφωνα μὲ τὴν μελῳδικὴ ἐκτέλεση, ἐφαρμόζονται 
διαστήματα τριφώνου συστήματος πλ. Α´ μὲ βάση τὸν κάτω ΚΕ καὶ κορυφὴ του 
τὸν ΠΑ. Ἐν συνεχείᾳ, ἡ μελῳδικὴ γραμμή, μέσῳ καὶ τῆς τελικῆς καταλήξεως, 
ἑδραιώνεται στὸ τρίφωνο σύστημα τοῦ Α´ ἤχου (ΠΑ—ΔΙ).

1.16 ᵫ� ᴄ�ᵷ� ᴄ�� ᵷ� ᵸ� ᴄ�ᴇ� � ᵸ� ᴄ� � ᵷ� � �� ᵷ� ᴅ�ᴅ�� ᴅ�ᴅ�ᴇ� �ᴅ� �ᵸ�  � �ᴄ�ᴌ�ᵸ� ᴄ�ᴇ� ᵸ� ᴊ�ᴊ�                          

ᵫ�ᴄ�ᴏ� ᵷ� ᴄ�ᴇ� � ᵷ� ᵸ� ᴄ�ᴇ� � ᵸ� ᴄ�ᵸ� ᴏ� � ᵷ� ᴄ�ᴇ� � ᵷ� ᴅ�� ᴅ�� �ᴇ� � ᵸ� ᴅ�ᴈ� � � ᵸ� ᴅ�ᴄ� ᵸ�ᴄ�ᴈ� ᴌ�ᵸ�ᴄ�ᴇ� ᵸ� ᴊ�ᴎ�  

1.17
ᴊ�ᴊ�                           � ᵷ� � � ᴄ�ᴈ� ᴆ� ᵷ� � � ᴅ� ᴄ� � ᵸ� ᵷ� ᴄ� � ᵷ� ᵸ� ᴄ� � ᵷ� �ᴈ� ᴅ�ᵷ� ᴅ�ᴇ� � � �ᴅ�� ᴄ�ᴏ� � �� ᴅ��ᴇ� ᴅ�� ᴄ�ᴈ� � ᴊ�ᴊ�  

ᴊ�ᴎ�  ᴅ�ᴅ�ᴈ� ᴈ� ᵷ� �ᵷ� ᴄ� ᴅ�ᵷ� ᴅ�� ᴅ� ᴍ�� ᴄ�ᴇ� � ᵸ� ᵷ� ᴄ�ᴇ� � ᵷ� ᵸ� ᴄ�ᴇ� � ᵷ� � ᵷ� ᴅ� ᴄ� � � ᴅ�ᴈ� ᴈ� � ᴅ�� ᴄ��ᴄ�ᴈ� ᴌ�� ᴅ�ᴇ� � ᴅ� �� ᴄ�ᴇ� � ᴊ�ᴎ�  

       Δρ. Γεώργιος Α. Πατρώνας
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47 χφ. 906 Ι.Μ.Παντελεήμονος — Ἰδιόχειρον τοῦ Γρηγορίου Πρωτοѱάλτου, φφ. 39‐46
48 Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, ἐξήγησις τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 1836.
49 χφ. 448 Ι.Μ.Χιλανδαρίου — Παπαδική, φφ. 101‐107
50 Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, ἐξήγησις τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 1836.

 χφ. Παντ. 906 47 

  μ.β. 48

Ἡ ἔκταση: ΝΗ — ΚΕ. Στὸ μέρος αὐτό, θεωρῶντας περαστικοὺς τοὺς φθόγους 
ΝΗ καὶ ΚΕ, ἡ μελῳδικὴ γραμμὴ ἀναλύεται πάνω στὸ τρίφωνο σύστημα Α´ ἤχου (ΠΑ
—ΔΙ).

 χφ. Χιλανδ. 906 49 

  μ.β. 50

Ἡ ἔκταση: κάτω ΖΩ — ΓΑ. Παρατηροῦμε ὅτι ἂν καὶ ἡ μελῳδία κινεῖται στὸ 
τρίφωνο σύστημα τοῦ Α´ ἤχου (ΠΑ—ΔΙ), ἀξιοποιεῖται μόνο ἡ διφωνία τοῦ 
συστήματος αὐτοῦ (ΠΑ—ΓΑ). Ἀξιοσημείωτη εἶναι ἡ κατάληξη στὴν ὑποφωνία 
(ΝΗ) ποὺ προσδίδει, προσωρινά, χρῶμα πλ. Δ´ ἤχου.

1.18
ᴊ�ᴊ�                           ᴄ�ᴈ� � ᵸ� ᴅ�� �ᵸ�ᴇ� ᴅ�                   ᴅ� �ᴄ� �ᵷ� ᵷ� ᴅ�ᴇ� � ᴅ�ᵷ� ᵷ�

1.19                           ᴄ�ᵷ� �ᴈ� �ᵷ� ᵸ� � � ᴄ�ᴇ� ᵸ� ᴅ�ᴄ� ᵸ�ᴄ�ᴇ� ᴌ�ᵸ� ᴅ�� ᴄ�ᴆ�ᴉ� � �  ᴅ�� ᴄ� ᵷ� ᴅ�                ᴄ�ᴇ� ᴅ�ᵷ� ᵸ� �ᵷ� ᵷ� ᴊ�ᴊ�  
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51 χφ. 906 Ι.Μ.Παντελεήμονος — Ἰδιόχειρον τοῦ Γρηγορίου Πρωτοѱάλτου, φφ. 39‐46
52 Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, ἐξήγησις τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 1836.
53 χφ. 906 Ι.Μ.Παντελεήμονος — Ἰδιόχειρον τοῦ Γρηγορίου Πρωτοѱάλτου, φφ. 39‐46

 χφ. 51 

  μ.β. 52

Ἡ ἔκταση: κάτω ΖΩ — ΔΙ. Τὸ σύστημα ποὺ χρησιμοποιεῖται καὶ σὲ αὐτὴν τὴν 
περίπτωση εἶναι ἡ τριφωνία ΠΑ—ΔΙ τοῦ Α´ ἤχου, ἐνῷ ἡ τελικὴ κατάληξη 
πραγματοποιεῖται στὴν μεσότητα (κάτω ΖΩ).

 χφ. 53 

                          ᴄ�ᴅ�ᴇ� �ᵷ�ᴅ� � ᴄ� ᵷ� ᴄ�ᴈ� ᴋ� ᵷ� �ᴅ�� ᴄ�ᴉ� ᴆ� ᵷ� � � ᵷ� ᴅ��ᴇ� ᴅ�� � �ᴈ� ᴅ�  � ᴄ� � ᴄ�� ᴄ�ᴉ� ᴆ� � � � ᴄ�ᴇ� ᴋ� � ᴄ� ᴅ�� ᴅ� � ᴅ�� 1.20

�ᴈ� � ᴄ�ᵷ�ᴅ��  ᴅ�� ᴄ�ᴈ� ᵷ� ᴄ� �ᵷ� ᴄ�ᴈ� ᵷ� ᴅ�� ᴅ�ᴇ� � ᴅ��

1.21 ᴄ� ᴄ�ᴅ�ᵷ� ᴅ�� ᵷ� ᵸ� ᴅ�ᴈ� � ᵷ� ᴄ� ᴅ�ᵷ� ᴅ��ᴇ� ᴋ� ᵷ� ᴅ�ᴄ�ᴈ� ᵷ� � ᵷ� ᴄ�ᴈ� ᵷ� ᵸ� ᴊ�ᴊ�  � �ᵸ� ᵷ� �ᴏ� � ᵷ� ᵷ� ᴄ�ᴇ� � ᵸ� ᴄ� �ᵸ� ᴅ� � ᴄ� ᵸ�ᴄ�ᴅ�� ᴋ� ᵸ� ᴅ��

ᴄ� ᴅ�� ᵸ� ᵷ� ᴅ�ᴅ��ᵷ� ᵷ� ᴅ�� ᵷ� ᴄ�ᴈ� � ᵸ� �ᴅ�� �ᴈ� ᵸ�  ᴅ�ᴈ� ᴅ�ᴅ� ᵸ� �ᴇ� � ᴄ� �� ᵸ�ᴅ�  ᴄ�ᴉ� ᴆ� ᵸ� ᴅ�                      � � ᵷ� ᴄ�ᴈ� � � ᴊ��  

       Δρ. Γεώργιος Α. Πατρώνας
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54 Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, ἐξήγησις τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 1836.
55 χφ. 906 Ι.Μ.Παντελεήμονος — Ἰδιόχειρον τοῦ Γρηγορίου Πρωτοѱάλτου, φφ. 39‐46
56 Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, ἐξήγησις τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 1836.

  μ.β. 54

Ἡ ἔκταση: ΠΑ — ΖΩ. Ἀρχικά, παρουσιάζεται τρίφωνο σύστημα Α´ ἤχου (ΠΑ
—ΔΙ) ἐνῷ στὴν συνέχεια ἐμφανίζεται μέλος μὲ ἰδέα Νανα (ἦχος τρίτος ἀλλἀ καὶ 
βαρὺς ἐκ τοῦ Γα). Στὴν συνέχεια, πραγματοποιεῖται τελικὴ κατάληξη στὴν βάση 
τοῦ Α´ ἤχου.

 χφ. 55 

  ΜΒ 56

Ἡ ἔκταση: ΝΗ — ΔΙ. Στὸ σημεῖο αὐτὸ παρουσιάζεται τρίφωνο σύστημα Α´ ἤχου 
μὲ βάση τὸ ΠΑ καὶ κορυφή του τὸ ΔΙ.

1.22 ᴊ��   ᴄ�� ᵸ� ᴄ�ᴈ� ᵸ� ᵷ� ᴄ�ᵷ� � �� ᵷ�  ᴅ�� ᴄ�ᴈ� ᵷ� ᴄ�ᵷ� ᴅ�  ᴄ�ᴇ� ᴆ� ᵸ� ᵷ� ᵷ���ᴅ�ᴈ� ᵸ� ᵷ� ᴄ� ᵷ� ᴄ�ᴈ� � ᵷ� ᴊ��  
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57 χφ. 906 Ι.Μ.Παντελεήμονος — Ἰδιόχειρον τοῦ Γρηγορίου Πρωτοѱάλτου, φφ. 39‐46
58 Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, ἐξήγησις τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 1836.
59 χφ. 448 Ι.Μ.Χιλανδαρίου — Παπαδική, φφ. 101‐107
60 Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, ἐξήγησις τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 1836.

 χφ. Παντ. 906 57 

  μ.β. 58

Ἡ ἔκταση: ΝΗ — ΔΙ. Ἀρχικὰ ἔχουμε παρουσίαση τρίφωνου συστήματος Α´ 
ἤχου (ΠΑ—ΔΙ) ἐνῷ πραγματοποιεῖται κατάληξη στὴν διφωνία (ΓΑ), 
προσδίδοντας χρῶμα Γ´ ἤχου (Νάου).

 χφ. Χιλανδ. 906 59 

  μ.β. 60

Ἡ ἔκταση: κάτω ΖΩ — ΚΕ. Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο ἔχουμε τὴν παρουσίαση 
τριφώνου συστήματος Α´ ἤχου καὶ μέσῳ μιᾶς μελῳδικῆς πτώσεως, 
πραγματοποιεῖται κατάληξη στὴν μεσότητα (κάτω ΖΩ) προσδίδοντας χρῶμα ἤχου 
βαρέως διατονικοῦ.

1.23 ᴊ��   ᴄ�ᵷ� ᵷ� ᴅ�ᴄ�ᴇ� ᴅ� � ᵷ�� �� � ᴄ�ᴈ� ᵸ� ᵷ� ᴄ�ᴈ� ᴅ�� ᴅ�� �ᴈ� ᴅ� ᵷ� ᴄ� ᵷ� ᵷ� ᴄ�ᴇ� � � �ᴋ� � ᴅ��ᴇ� ᴅ�� ᴄ�ᴈ� � ᴊ�ᴊ�  

1.24
ᴊ�ᴊ�  ᴄ� ᴅ�ᵷ� ᵸ� ᴅ� ᴅ�ᴄ�ᴇ� ᴆ�ᵸ� ᵷ�ᴅ�  �  � ᴅ�� ᴄ� ᵷ� ᴅ�ᴈ� ᵷ�

       Δρ. Γεώργιος Α. Πατρώνας
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61 χφ. 906 Ι.Μ.Παντελεήμονος — Ἰδιόχειρον τοῦ Γρηγορίου Πρωτοѱάλτου, φφ. 39‐46
62 Δοξαστάριον Ἰακώβου Πρωτοѱάλτου, ἐξήγησις τοῦ Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, 1836.

 χφ. Παντ. 906 61 

  μ.β. 62

Ἡ ἔκταση: ΝH — ΔΙ. Τὸ σύστημα, μὲ ἕνα μικρὸ μελῳδικὸ χρωματισμὸ μέσῳ τοῦ 
περάσματος στὴν ὑποφωνία (ΝΗ), ἑδραιώνεται στὴν τριφωνία ΠΑ—ΔΙ μέσῳ καὶ 
τῆς τελικῆς καταλήξεως στὴν βάση του (ΠΑ).

1.25 ᴄ� ᴄ�ᴅ�ᵷ� ᵸ� ᴅ�� ᵷ� ᴅ�ᴈ� � ᴄ� ᴅ�ᵷ� ᴅ��ᴇ� ᴋ� ᵷ� ᴅ�ᴄ�ᴈ� ᵷ� �ᴅ���  ᴄ�ᴈ� ᵷ�
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(γ) Ἀφομοίωση τῶν δυσκόλων ѳέσεων – διαστημάτων
κατ᾽ ἐκτέλεσην τῆς μελῳδικῆς ἐξηγήσεως

ᴊ�ᴎ� ᴄ�ᴇ� � ᵷ� ᴄ�ᴇ� � ᵷ� ᴄ�ᴏ� ᵷ� ᴄ� ᴅ�ᵷ� ᴅ� � ᴅ� ��ᴈ� ᴆ� ᵷ� ᴅ�ᴇ� � �ᴊ�ᴎ�  ᴄ�ᴅ�ᴇ� ᵸ� ᵷ� ᴅ�ᴈ� ᴈ� � ᴄ�ᴏ� ᵷ� ᴄ�ᴈ� � ᵷ� ᴅ� � ᴄ�ᴈ� ᴅ�ᵷ� ᴅ�ᴇ� � ᴅ�ᴇ� ᵷ� ᵷ� 
Κεκραγάριον («Κύριε ἐκέκραξα…») Ἰακώβου Πρωτοψάλτου, Α´ ἦχος.
1) 1.3 ― 1.4

2) 1.4

ᴊ�ᴎ� ᴄ�ᴇ� ᴋ� � ᴄ�ᴇ� ᴅ�� ᴅ�ᴈ� ᴈ� � ᴅ�� ᴄ� ᵷ� ᵷ� ᴅ�ᴄ�ᵸ� ᵷ� ᴅ�ᴈ� � ᴄ� ᵷ� ᴄ�ᴇ� ᵷ� � ᴅ�ᴄ� ᵸ� ᵷ�ᴄ� ᴌ�ᵷ� ᴅ�ᴇ� � �ᴉ� ᵷ� ᴄ� ᴅ�ᵷ� ᴅ�ᴈ� ᴈ� � ᴄ� ᴅ�ᵷ� ᴅ�ᴈ� ᴈ� � ᴄ� ᴅ�ᵷ� ᴅ�ᴈ� �� ᴅ�ᴈ� � ᵷ� ᴄ�ᴇ� ᵷ� � ᴋ�ᴎ�

3) 1.4 ― 1.5

ᴊ�ᴎ� ᴄ� ᴅ�ᵷ� ᴅ�ᴈ� �� ᴅ�ᴈ� � ᵷ� ᴄ�ᴇ� ᵷ� � ᴋ�ᴎ� ᴄ� ᴄ�ᴇ� ᵵ� ᵸ� ᴅ� �ᵸ� ᵷ� ᴅ�ᴈ� ᵷ� ᴅ�ᴄ� ᵷ� ᴅ�ᴈ� � ᴄ�ᴈ� ᵷ� ᴄ�ᴏ� ᵷ� �ᴈ� ᴋ� ᵷ� ᴅ�� ᴅ�ᴈ� � �� ᴅ�� ᴅ�ᴈ� � ᴄ�ᴇ� ᵷ� ᴊ�ᴎ�  

ᴊ�ᴎ� ᴅ� ᴄ�ᴈ� � ᵸ� ᵷ� ᴅ� ᴆ�� ᴄ�ᴇ� ᵷ� ᴄ�ᴏ� ᵷ� ᴄ� ᴅ�ᵷ� ᴅ�� ᴅ�ᴇ� � ᴅ�ᴇ� � ᴄ� ᴄ�ᴇ� � ᵸ� ᵷ� �ᴇ� ᵸ� ᵸ� ᵷ� �� ᴄ� ᵷ�ᴄ�ᴈ� ᴌ�ᵷ� ᴅ�ᴇ� � ᴅ� � ᵷ� ᴄ�ᴈ� � ᵸ� ᴊ�ᴎ�  
4) 1.8

ᴊ�ᴎ�   ᴅ�ᵸ� ᵸ� ᴏ�ᴏ� � �ᴈ� ᵸ� ᴅ�ᴄ� ᵷ� ᵷ� ᴅ�ᴈ� � ᴅ�ᴈ� ᴆ�� ᴄ�� ᴋ� ᵷ� ᴅ�ᴈ� � ᴅ�ᴄ� ᵷ� ᴅ� ᴍ�� ᴄ�ᴇ� ᵷ� ᴄ�ᴍ� ᴏ� ᵷ� ᴅ�� ᴅ�ᴈ�ᴈ� � � ᴄ�ᴏ� ᵷ� ᴄ�ᴇ� ᵷ� ᴊ�ᴎ�
5) 1.9

       Δρ. Γεώργιος Α. Πατρώνας
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6) 1.14 ― 1.15

ᴄ� ᴄ�ᴇ� ᵷ� ᵸ� ᴅ� �� ᵷ� ᴅ�ᴈ� � ᴅ�ᴄ� ᵷ� ᴅ�ᴈ� � ᴄ�ᴈ� ᵷ� ᴄ�ᴏ� ᵷ��ᴈ� � ᵷ� ᴅ� � ᴅ�ᴈ� � � �� ᴆ�� ᴅ�ᴈ� � ᴄ� ᵷ� ᵷ� ᴊ�ᴎ�ᴊ�ᴎ� ᴄ� ᵷ� ᴅ�� ᴅ�ᴇ� � ᴅ�ᴇ� � ᴅ�ᴇ� � ᴄ�ᴈ� ᴅ�ᵷ� ᴅ�ᴇ� ᵷ� ᴋ�ᴎ�  

Κεκραγάριον («Κατευθυνθήτω…») Ἰακώβου Πρωτοψάλτου, Α´ ἦχος.
7) 1.18 — 1.19

8) 1.19

9) 1.20
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— 19 —



10) 1.20 — 1.21

11) 1.21

       Δρ. Γεώργιος Α. Πατρώνας
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