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ΜΔΡΟ Α΄ - ΙΟΚΡΑΣΗΜΑ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΓΩΓΙΚΑ
Ο νηθνλόκνο Υαξάιακπνο ζην ζεσξεηηθό ηνπ δίλεη ηνλ εμήο νξηζκό
γηα ην ίζν θαη ηνλ ηζνθξάηε: «ίζνλ ιέγνληεο ελ ηε ςαιηηθή, ελλννύκελ ηνλ
ππερνύληα βόκβνλ θαηά ηελ εθηέιεζηλ ελ ηε Δθθιεζηαζηηθή κεισδία, ηνλ
ήρνλ ηεο θσλήο ηνπ βνεζνύ ςάιηνπ επί ηνπ θπξηεύνληνο ή δεζπόδνληνο
θζόγγνπ, ςαιινκέλνπ ήρνπ ηηλόο ή ζπζηήκαηνο. Ηζνθξάηελ δε ιέγνληεο
ελλννύκελ ηνπο βνεζνύο ηνπ ςάιηνπ, ηνπο κελ παίδαο, δηά θσλήο
ζπξνκέλεο επί ηνπ επηθξαηνύληνο ή δεζπόδνληνο θζόγγνπ, κε αλάινγνλ
ήρνλ, πξνο ηελ θσλήλ ηνπ ςάιινληνο, ίλα κε ν ήρνο ηεο θσλήο απηώλ
ζθηάδεη ή θαιύπηεη ηελ θσλήλ ηνπ ςάιηνπ»1.
Όπσο εμάγεηαη από θάπνηνπο ιίγνπο ηνπο Μεγάινπ Βαζηιείνπ θαη
ηνπ ηεξνύ Υξπζνζηόκνπ, ην ηζνθξάηεκα ππήξρε ζηελ Δθθιεζία ησλ
πξώησλ αηώλσλ2. ηελ αξραία Δθθιεζία γίλεηαη ιόγνο γηα ππήρεζε3. Από
δηάθνξεο καξηπξίεο θαίλεηαη όηη ε ππήρεζε ήηαλ βνεζεηηθή κειηθή
γξακκή, ε νπνία ζπλόδεπε ην θύξην κέινο. Απηή ήηαλ απιή, δελ εμαξηάην
από ηελ πνξεία ηεο κεισδίαο θαη ςαιιόηαλ κε θσλή καιαθή. Απηό ππνλνεί
1

Οηθνλόκνπ Υαξαιάκπνπο, Βςζανηινήρ Μοςζικήρ Χοπδή, Θεσξεηηθόλ, Δλ Ηεξά
Μεηξνπόιεη Πάθνπ-Κύπξνπ 1940, ζ. 149.
2
Γ. Γ. ΠAΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεωπία κια ππάξιρ ηηρ βςζανηινήρ εκκληζιαζηικήρ
μοςζικήρ, εθδ. σηήξ, Αζήλαη 72003, ζ. 28.
3
Βι. Μ. ΒΑΗΛΔΗΟΤ, Επιζηολέρ, Ε, PG 32, 764AB: «Δθ λπθηόο νξζξίδεη παξ’ εκίλ ν
ιαόο επί ηνλ νίθνλ ηεο πξνζεπρήο, θαη ελ πόλσ θαη ζιίςεη θαη ζπλνρή δαθξύσλ
εμνκνινγνύκελνη ησ Θεώ ηειεπηαίνλ εμαλαζηάληεο ηεο πξνζεπρήο εηο ηελ ςαικσδίαλ
θαζίζηαληαη. Καη λπλ κελ δηρή δηαλεκεζέληεοαληηςάιινπζηλ αιιήινηο, νκνπ κελ ηελ
κειέηελ ησλ ινγίσλ εληεύζελ θξαηύλνληεο, νκνύ δε θαη ηελ πξνζνρήλ θαη ην ακεηεώξηζηνλ
ηεο θαξδίαο εαπηνίο δηνηθνύκελνη. Έπεηηα, πάιηλ επηηξέςαληεο ελί θαηάξρεηλ ηνπ κέινπο, νη
ινηπνί ππερνύζηλ. Καη νύησ ελ ηε πνηθηιία ηεο ςαικσδίαο ηελ λύθηα δηελεγθόληεο, κεηαμύ
πξνζεπρόκελνη, εκέξαο ήδε ππνιακπνύζεο πάληεο θνηλή σο εμ ελόο ζηόκαηνο θαη κηάο
θαξδίαο, ηνλ ηεο εμνκνινγήζεσο ςαικόλ αλαθέξνπζη ησ Κπξίσ, ίδηα εαπηνύ έθαζηνο ηα
ξήκαηα ηεο κεηαλνίαο πνηνύκελνη». ΗΧΑΝΝΟΤ ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ, ΟΜΗΛΊΑ ΛΣ’ εηο ηελ
Α’ πξνο Κνξηλζίνπο, PG 61, 315: «Καη γαξ κίαλ ελ εθθιεζία δεη θσλήλ είλαη αεη, θαζάπεξ
ελόο όληνο ζώκαηνο. Γηά ηνύην θαη ν αλαγηλώζθσλ κόλνο θζέγγεηαη. Καη απηόο ν ηελ
επηζθνπήλ έρσλ αλέρεηαη ζηγή θαζήκελνο. Καη ν ςάιισλ ςάιιεη κόλνο. Κάλ πάληεο
ππερώζηλ, σο εμ ελόο ζηόκαηνο ε θσλή θέξεηαη». ΗΧΑΝΝΟΤ ΥΡΤΟΣΟΜΟΤ, Ομιλία
ΙΑ’ ειρ ηο καηά Μαηθαίον, PG 57, 200: «Αλ δύν ςαικνύο ή ηξεηο ππερήζαληεο θαη ηαο
ζπλήζεηο επράο απιώο θαη σο έηπρε πνηνύκελνη δηαιπζήηε, λνκίδεηε αξθείλ ηνύην εηο
ζσηεξίαλ πκίλ;». Πξβι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεωπία, ζ. 289.
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ε πξόζεζε ππό ζηελ ιέμε ππήρεζε. Απηή ε ππήρεζε, ηελ νπνία βξίζθνπκε
ζηελ αξραία Δθθιεζία είλαη ην ζεκεξηλό ηζνθξάηεκα.
ε αξραία βπδαληηλά κνπζηθά ρεηξόγξαθα νη ηζνθξάηεο νλνκάδνληαη
βαζηαθηαί, επεηδή βαζηάδνπλ δειαδή θξαηνύλ, ηνπ ίζν4. Σν ηζθξάηεκα
εθηειείηαη από ηνπιάρηζην δύν ςάιηεο. Όζν πην πνιινί είλαη νη ηζνθξάηεο,
ηόζν πην σξαίν ζα είλαη ην ερεηηθό απνηέιεζκα. Οη ηζνθξάηεο πξέπεη
απαξαίηεηα λα γλσξίδνπλ θαη βπδαληηλή κνπζηθή. Δάλ κάιηζηα γλσξίδνπλ
θαη δπηηθή κνπζηθή θαη ηδηαίηεξα αξκνλία, ηόηε απηόο είλαη ν θαιύηεξνο
ζπλδπαζκόο. Σν ηζνθξάηεκα κπνξεί λα αξρίδεη καδί κε ηελ ςαικσδία,
κεξηθέο δε θνξέο πξηλ από απηήλ αθνύ ςάιεη ν ρνξάξρεο ην απήρεκα.
Γελ παξεδόζε ηίπνηα γξαπηό ζρεηηθά κε ην ηζνθξάηεκα, αιιά
ππάξρεη κόλν ε θσλεηηθή παξάδνζε θαζώο θαη ε πξαθηηθή, ε νπνία ππήξρε
θαη ππάξρεη ζηελ Δθθιεζία. Αλάινγα κε ηε γλώζε θαη δεμηόηεηεοηθαλόηεηεο ησλ ηζνθξαηώλ, ην ηζνθξάηεκα ήηαλ πην πινύζην θαη πην νξζό ή
πην θησρό θαη πνιιέο θνξέο ιαλζαζκέλν5.
Οη ηζνθξάηεο θξαηνύλ, θαηά ην πιείζηνλ, σο ηζνθξάηεκα, ηε βάζε
θάζε ήρνπ. Όηαλ ι.ρ. νη κεισδνί ςάιινπλ έλα κνπζηθό θείκελν ζε ήρν Α’,
ηόηε νη ηζνθξάηεο θξαηνύλ σο επί ην πιείζηνλ ηνλ θζόγγν Πα. Όηαλ πάιηλ ν
ηεξνςάιηεο ςάιιεη έλα κέινο ζε ήρν πι. Γ’, ηόηε νη ηζνθξάηεο θξαηνύλ ηελ
βάζε ηνπ ήρνπ, δει. ην θζόγγν Νε.
Οη ηζνθξάηεο σο επί ην πιείζηνλ πξνθέξνπλ ηα θσλήεληα ησλ
ζπιιαβώλ θαη, όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, ην ηζνθξάηεκα πξέπεη λα
αθνύγεηαη ζαλ βόκβνο κειηζζώλ6.
Όπσο αλαθέξεη ν νηθνλόκνο Υαξάιακπνο «Ο ηζνθξάηεο
ζπλαπαγγέιιεη ηζνθξαηώλ ζπλήζσο ηαο ζπιιαβάο ησλ ιέμεσλ κεηά ηνπ
ςάιηνπ θαη πνιιάθηο λεύκαηη ηνύηνπ ζπκςάιιεη ηαο εληειείο θαη ηειηθάο
θαηαιήμεηο, ή θαη κόλνο εθηειεί απηάο»7. Θεσξνύκε όηη ν ηζνθξάηεο κπνξεί
λα ζπκςάιιεη κε ηνλ ςάιηε κόλν εμ αλάγθεο, όηαλ ζε θάπνηα ζεκεία
δπζθνιεύεηαη ν ςάιηεο λα ζπλερίζεη ηελ ςαικσδία. Όπσο αλαθέξεη πάιηλ
ν νηθνλόκνο Υαξάιακπνο «Γηαξθνύζεο ηεο κεισδίαο θαη όπνπ ηπρώλ
ζησπήζε ν ςάιηεο ράξηλ αλαπλνήο, δελ επηηξέπεηαη εηο ηνλ ηζνθξάηελ λα
δηαθόςε ην ίζνλ, αιιά δη’ απινύ βόκβνπ λα ζπλερίζε ηνύην έσο νπ,
επαλαξρίζε ν ςάιηεο»8.
4

Βι. ΠΑΝΑΓΗΧΣΟΠΟΤΛΟΤ, Θεωπία, όπ.π., ζ. 290, ππνζεκ. 14.
Βι. όπ.π., ζ. 290.
6
Βι. όπ.π., ζζ. 290-291.
7
Υαξαιάκπνπο, Χοπδή, όπ.π., ζ. 149.
8
Όπ.π.
5
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ B΄
ΒΑΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΔ ΙΟΚΡΑΣΗΜΑΣΟ
1. Παίξλνπκε ην ίδην ηζνθξάηεκα, κε εθείλν ηνλ θζόγγν, ζηνλ νπνίν
θαηαιήγεη ε ζέζε (δει. ε κεισδηθή γξακκή).
2.

Σν ηζνθξάηεκα αιιάδεη, σο επί ην πιείζηνλ, ζε ηνληδόκελεο ζπιιαβέο.

3.

Σν ηζνθξάηεκα αιιάδεη κεηά από κηα αλαπλνή.

4. Όηαλ έρσ λα επηιέμσ αιιαγή ηζνθξαηήκαηνο ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή ή
κεηά από κία αλαπλνή - λννπκέλνπ όηη ε ηνληζκέλε ζπιιαβή θαη ε αλαπλνή
βξίζθνληαη θνληά - θνληά, ηόηε επηιέγσ λα αιιάμσ ηζνθξάηεκα κεηά ηελ
αλαπλνή.
5. Μεξηθέο θνξέο είλαη θαιύηεξα λα παίξλνπκε ην ηζνθξάηεκα ιίγν πξηλ
ηελ ώξα ηνπ, δειαδή ιίγν πξηλ ηελ ηνληζκέλε ζπιιαβή. Υάξηλ επθσλίαο,
δειαδή, παξαβαίλνπκε ηνλ θαλόλα, πνπ ιέγεη όηη πξέπεη λα αιιάδνπκε
ηζνθξάηεκα ζε ηνληζκέλε ζπιιαβή, θαη αιιάδνπκε ην ηζνθξάηεκα έλα
θζόγγν πξηλ από απηή, δειαδή πξναξπάδνπκε ην ηζνθξάηεκα.
6. Παιαηόηεξα, όηαλ ε κεισδηθή γξακκή ηεο Βπδαληηλήο Μνπζηθήο ήηαλ
πην απιή, ηόηε ην ηζνθξάηεκα δελ έθαλε πνιιέο ελαιιαγέο θαη ήηαλ
απινύζηεξν. ήκεξα κε ηελ εμέιημε ηεο Βπδαληηλήο Μνπζηθήο θαη αλάινγα
κε απηήλ, ην ηζνθξάηεκα θάλεη πην πνιιέο ελαιιαγέο.
7. Όηαλ αιιάδσ ηζνθξάηεκα, πξηλ ηελ αιιαγή, παίξλσ πνιύ γξήγνξε
αλαπλνή, δει. ζηακαηώ γηα έλα δεπηεξόιεπην, παίξλσ αλαπλνή θαη
ζπλερίδσ κε ην λέν ηζνθξάηεκα.
8. Σόζν ηα ηζνθξαηήκαηα όζν θαη νη δεζπόδνληεο θζόγγνη πξνέξρνληαη
από ηνπο αξκνληθνύο θζόγγνπο, νη νπνίνη ππάξρνπλ κέζα ζηελ θύζε (ζηα
αγγιηθά νη αξκνληθνί θζόγγνη νλνκάδνληαη harmonics ή overtones). π.ρ.
ΝΖν - ΝΖ - ΓΗ - ΝΖ' - ΒΟΤ' - ΓΗ' - ΕΧ' ύθεζε.
ΓΗν – ΓΗ – ΠΑ΄ - ΓΗ΄ - ΕΧ΄ - ΠΑ΄΄ - ΓΑ΄΄.
Σα δηαζηήκαηα πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηνπο αξκνληθνύο θζόγγνπο είλαη: 8εο,
5εο, 4εο, 3εο, 3εο, 3εο.

5

9. Πνιιέο θνξέο, ηδηαίηεξα ζην παξαδνζηαθό ηζνθξάηεκα, θαη ζπλήζσο
όηαλ ςάιινπκε γνξγά, θξαηνύκε έλα ζπλερέο ηζνθξάηεκα, άζρεηα κε ην ηη
ςάιιεηαη ζηελ κεισδία. (Βι. Σν pedal ή ηζνθξάηεο ηεο Δπξσπατθήο
κνπζηθήο).
10. Σν ηζνθξάηεκα αθνινπζεί πάληνηε ηα δηαζηήκαηα ηνπ δηαηνληθνύ
γέλνπο. ην ηζνθξάηεκα ρξεζηκνπνηνύκε ζηηο πιείζηεο ησλ πεξηπηώζεσλ
δεζπόδνληεο θζόγγνπο, θαη όρη δεπηεξεύνληεο.
11. Γηα λα κάζεηο ηζνθξάηεκα πξέπεη λα ζηαζείο θνληά ζε έλα έκπεηξν
ηζνθξάηε.
12. Γηα λα ηζνθξαηείο, πξέπεη πξώηα λα κάζεηο λα ςάιιεηο.
13. Τπάξρεη θαη ην δηπιό ηζνθξάηεκα, όπσο π.ρ. ζην πι. δ' , όηαλ έρσ ζέζε
ζην ςειό ηεηξάρνξδν, ην νπνίν θαηαιήγεη ζηνλ Γη, ηόηε κπνξώ λα πάξσ
ηζνθξάηεκα Νε θαη Γη ηαπηόρξνλα, δειαδή νη κηζνί ηζνθξάηεο λα πάξνπλ
ίζν Νε θαη νη άιινη κηζνί ίζνλ Γη, ηαπηόρξνλα. Απηό νλνκάδεηαη δηπιό
ηζνθξάηεκα.
14. Σν δηπιό ηζνθξάηεκα δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε όινπο ηνπο ήρνπο.
Δθαξκόδεηαη ζηνπο εμήο ήρνπο:
Α' (Πα-Γη)
πι. Α' (ΠΑ-Κε)
πι. Β' (Πα-Γη ή Πα-Κε)
πι. δ' (Νε-Γη).
15. Σν ηζνθξάηεκα πξέπεη λα ελώλεη ηηο ζπιιαβέο, ελώ ε κεισδηθή
γξακκή πνιιέο θνξέο ηε ρσξίδεη.
16. Έρνπκε ηξηώλ εηδώλ ηζνθξαηήκαηα.
α) Ο ηζνθξάηεο ιέγεη αθξηβώο ηηο ίδηεο ζπιιαβέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
θαη ησλ ζπκθώλσλ), ηηο νπνίεο ιέγεη ν ςάιηεο. ηελ πεξίπησζε απηή
παίξλνπκε αλαπλνή εθεί πνπ παίξλεη θαη ν ςάιηεο.
β) Ο ηζνθξάηεο ιέγεη κόλνλ ηα θσλήεληα. Με απηό ηνλ ηξόπν ελνπνηνύκε
ηηο ζπιιαβέο ηνπ πνηεηηθνύ θεηκέλνπ. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή ν
ηζνθξάηεο παίξλεη αλαπλνή εθεί πνπ παίξλεη θαη ν ςάιηεο.
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γ) Σν ηζνθξάηεκα αθνύγεηαη ζαλ βόκβνο κειηζζώλ. ηελ πεξίπησζε απηή
ην ηζνθξάηεκα είλαη ζπλερόκελν, θαη δελ δίλνληαη αιιαγέο ζε άιινπο
θζόγγνπο αιιά ρξεζηκνπνηνύκε σο ίζν κόλν ηε βάζε ηνπ ήρνπ. Ζ
πεξίπησζε απηή κπνξεί λα εθαξκνζηεί, όηαλ ν ςάιηεο ςάιιεη ζε ρξόλν
ζύληνκν, όπσο ι.ρ. ζηελ Μ. Δβδνκάδα (θαλόλεο) ή ζε αξγά καζήκαηα
(ρεξνπβηθά, θνηλσληθά). ηελ πεξίπησζε απηή πξέπεη λα ππάξρνπλ πνιινί
ηζνθξάηεο, νη νπνίνη λα ελαιιάζζνληαη θαη λα κε παίξλνπλ ζηνλ ίδην
θζόγγν ή ζηελ καξηπξία αλαπλνή, αιιά λα κνηξάδνληαη: Οη ηζνθξάηεο
πξέπεη κα ζπλελλννύληαη κεηαμύ ηνπο έηζη ώζηε νη κηζνί λα παίξλνπλ
αλαπλνή πξώηα θαη νη άιινη κηζνί ύζηεξα. ηελ γ' πεξίπησζε νη ηζνθξάηεο
δελ πξέπεη λα παίξλνπλ αλαπλνή ηελ ίδηα ώξα πνπ παίξλεη θαη ν ςάιηεο.
ηνπο ήρνπο Β΄, βαξύ δηαηνληθό θαη πι. Γ΄ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ην ηξίην
είδνο ηζνθξαηήκαηνο, δειαδή ν βόκβνο κειηζζώλ.
17. ηελ γ' πεξίπησζε ην ηζνθξάηεκα δελ έρεη θακηά απνιύησο ζρέζε κε
ηελ θίλεζε ηεο κεισδηθήο γξακκήο, όπσο ην pedal ή ηζνθξάηεο ηεο
επξσπατθήο κνπζηθήο. Απηό ζεσξείηαη παξαδνζηαθό ηζνθξάηεκα θαη
αθνπζηηθά αθνύγεηαη πνιύ σξαία.
18. ηα ζύληνκα κέιε, σο επί ην πιείζηνλ, επεηδή ςάιινληαη ζε ρξόλν
γνξγό, ην ηζνθξάηεκα είλαη θαιύηεξα λα είλαη ζπλερόκελν θαη ρσξίο λα
πξνθέξνπκε ζπιιαβέο (όπσο δειαδή ν βόκβνο κειηζζώλ).
19. ηα ζύληνκα κέιε είλαη θαιύηεξα, επεηδή είλαη ζπλερόκελν ην
ηζνθξάηεκα, λα ιέκε κόλν ηα θσλήεληα ησλ ζπιιαβώλ.
20. Δίλαη θαιύηεξα, όπνπ ππάξρεη δπλαηόηεηα, νη ηζνθξάηεο λα
θξαηνύλ ρακειά ίζα, π.ρ. ήρνο α' ή πι. α' : Κε ρακειό, ιόγσ ησλ αξκνληθώλ
θζόγγσλ.
21. Όηαλ νη θζόγγνη ηνπ ηζνθξαηήκαηνο είλαη θνληά κε ηνπο θζόγγνπο ηεο
κεισδίαο, ηόηε ζπγθξνύνληαη. Απηή ε ζύγθξνπζε κπνξεί λα γίλεη αηζζεηή
πεξηζζόηεξν ζηελ νξγαληθή κνπζηθή παξά ζηελ θσλεηηθή. ηε θσλεηηθή
κνπζηθή ε ζύγθξνπζε αθνύγεηαη πην ακπδξά.
22. Γελ κπνξεί ε κεισδηθή γξακκή λα βξίζθεηαη θάησ από ην
ηζνθξάηεκα. Πάληνηε ην ηζνθξάηεκα πξέπεη λα βξίζθεηαη είηε θάησ από ηε
κεισδία είηε ζην ίδην ύςνο κε απηή.
23. Δίλαη θαιύηεξα όπνπ είλαη δπλαηόλ λα απνθεύγνπκε λα ςάιινπκε
καδί (Μ) κε ηνλ ςάιηε αιιά λα θξαηνύκε ηζνθξάηεκα.
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24. Ζ έληαζε ηνπ ηζνθξαηήκαηνο πξέπεη λα είλαη ειαθξά ρακειόηεξε από
εθείλε ηνπ κεισδνύ. Σν πνζνζηό ησλ ςαιηώλ θαη ηζνθξαηώλ πξέπεη λα
είλαη 60% θαη 40%, δειαδή νύηε λα θαιύπηνπλ ηνπο ςάιηεο νύηε πάιηλ λα
είλαη ππνηνληθνί.
25. ην Β' ήρν ι.ρ., όηαλ θξαηνύκε ηζνθξάηεκα Γη (ρακειό), κπνξνύκε λα
είλαη ζπλερόκελν, ρσξίο λα θάλνπκε θακηά απνιύησο ελαιιαγή. Αληίζεηα,
όηαλ ζηνλ Β' ήρν θξαηνύκε ηζνθξάηεκα Γη ςειό, ηόηε πξέπεη λα θάλνπκε
ζπλερώο ελαιιαγέο ζην Γη, Βνπ θαη θάπνηε Γα, γηα λα κε ζπγθξνύεηαη ην
ηζνθξάηεκα κε ηνπο θζόγγνπο ηεο κεισδίαο. Όηαλ θάλνπκε ζπλερόκελν
ηζνθξάηεκα δελ ελδείθλπηαη λα παίξλνπκε αλαπλνή εθεί, πνπ έρνπκε
καξηπξία. Δπίζεο ζην ζπλερόκελν ηζνθξάηεκα δελ πξέπεη λα παίξλνπλ νη
ηζνθξάηεο αλαπλνή ζηελ ίδηα ζέζε, αιιά λα ζπγρξνλίδνληαη ν θαζέλαο λα
πάξεη αλαπλνή ζε δηαθνξεηηθή ζέζε.
26. Γηα λα κπνξέζεηο λα γξάςεηο ζσζηά ηζνθξαηήκαηα, πξέπεη λα μέξεηο
αξκνλία Δπξσπατθήο Μνπζηθήο, αιιά πξέπεη λα μέξεηο λα ηελ
πξνζαξκόζεηο αλάινγα ζηα Βπδαληηλά αθνύζκαηα.
27. Σα ηζνθξαηήκαηα πξέπεη λα αιιάδνπλ κε βάζε ηνπο θαλόλεο ηεο
αξκνλίαο. Όκσο δελ πξέπεη λα αιιάδνπλ ζηελ ηειεπηαία ζπιιαβή ηεο
κεισδηθήο γξακκήο, δηόηη απηό αθνύγεηαη θαθόερν, αιιά πξέπεη λα
θξνληίζνπκε λα αιιάμνπκε ην ηζνθξάηεκα πην λσξίο. Π.ρ. ζην «Ση
ζαπκάδεηο Μαξηάκ», δελ ζα αιιάμνπκε ίζν θαη λα πάξνπκε Πα όηαλ ν
ςάιηεο παηά Κε, αιιά ιίγν πην πξηλ. Σν ηζνθξάηεκα, όπνπ απηό είλαη
εθηθηό, δελ πξέπεη λα αιιάδεη κόλν γηα έλα ή γηα ιίγνπο θζόγγνπο.
28. Ζ Βπδαληηλή Μνπζηθή δελ αθνινπζεί απαξαίηεηα θαη πηζηά όινπο
ηνπο θαλόλεο ηεο αξκνλίαο ηεο Δπξσπατθήο Μνπζηθήο. Απιά αθνινπζεί
κόλν ηνπο γεληθνύο θαλόλεο ηεο αξκνλίαο, νη νπνίνη ηζρύνπλ γηα θάζε είδνο
κνπζηθήο.
29. Σν ηζνθξάηεκα, όπνπ απηό είλαη εθηθηό, δελ πξέπεη λα αιιάδεη κόλνλ
γηα έλα ή γηα ιίγνπο θζόγγνπο.
30. Οη ηζνθξάηεο πξέπεη λα βξίζθνπλ θνηλνύο θζόγγνπο κε ηνπο κεισδνύο
θαη εθεί λα αιιάδνπλ ην ηζνθξάηεκα. Με απηό ηνλ ηξόπν γίλεηαη έιεγρνο
θαηά πόζνλ νη ηζνθξάηεο θαη νη κεισδνί βξίζθνληαη ζην ίδην ύςνο.
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31. Όηαλ γξάθνπκε ηζνθξαηήκαηα, αλαγξάθνπκε ην πξαγκαηηθό ύςνο ηεο
κεισδίαο θαη όρη ην όλνκα ηνπ θζόγγνπ, π.ρ. όηαλ βξηζθόκαζηε ζε
παξαρνξδή, ηόηε αλαγξάθνπκε ην πξαγκαηηθό ύςνο ηνπ θζόγγνπ θαη όρη ην
όλνκα ηνπ θζόγγνπ, ην νπνίν πηζαλόλ λα κελ αληηζηνηρεί κε ην πξαγκαηηθό
ύςνο.
32. Τπάξρνπλ δύν ή αθόκε θαη ηξεηο επηινγέο ηζνθξαηεκάησλ γηα θάζε
πεξίπησζε. Δκείο, κε βάζεη ησλ γλώζεσλ θαη ηεο εκπεηξίαο, πνπ έρνπκε,
πξέπεη λα επηιέγνπκε πάληνηε ηελ θαιύηεξε επηινγή, αλάινγα κε ηελ
κεισδηθή γξακκή, ζηελ νπνία ζέινπκε λα ηνπνζεηήζνπκε ηζνθξαηήκαηα.
33. Δίλαη θαιύηεξα, όπνπ ππάξρεη δπλαηόηεηα, λα θξαηνύκε ηνλ ίδην
θζόγγν, σο ηζνθξάηεκα, θαη ρακειά θαη ςειά, δειαδή λα απέρεη ν έλαο
θζόγγνο ηνπ ηζνθξαηήκαηνο από ηνλ άιιν δηάζηεκα νγδόεο. Απηό κπνξεί
λα εθαξκνζηεί εύθνια, ζηνλ πιάγην Α΄ ήρν, όπνπ κπνξνύκε λα θξαηνύκε
ΚΔ ρακειό θαη Κε ςειό.
34. Αθνπζηηθά δελ είλαη εύερν νύηε αθνύγεηαη σξαία λα αιιάδνπκε από
έλα ρακειό ίζν ζε έλα ςειό, π.ρ. ζηνλ Α΄ ήρν λα αιιάδνπκε ΚΔ ρακειό ζε
Γη ςειό. Δίλαη θαιύηεξα λα πάξνπκε θαη ηα δύν ίζα είηε ςειά είηε ρακειά.
35. Πξέπεη λα πξνζέμνπκε αλ έλαο θζόγγνο ηεο κεισδίαο είλαη κε δίεζε
θαη ην ηζνθξάηεκα πξέπεη λα θξαηήζεη εθείλν ηνλ θζόγγν, ηόηε είηε ζην
ηζνθξάηεκα ζα βάινπκε ην ζεκαδάθη ηε δίεζεο είηε δελ ζα πνύκε εθείλν ην
ηνθξάηεκα. Σν ίδην ηζρύεη θαη γηα ηηο καξηπξίεο. Άιιεο είλαη νη καξηπξίεο
ησλ θπζηθώλ θζόγγσλ ηνπ δηαηνληθνύ γέλνπο θαη άιιεο νη καξηπξίεο ησλ
θζόγγσλ, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε δίεζε ή ύθεζε9.
36. Σα ηζνθξαηήκαηα πξέπεη λα αληερνύλ εύερα κε ηελ κεισδηθή γξακκή.
Αλ δελ ππάξρεη απηή ε αληήρεζε, ηόηε είηε νη ςάιηεο είηε νη ηζνθξάηεο
παηνύλ ιάζνο όζνλ αθνξά ην ύςνο ηνπ ηζνθξαηήκαηνο (αλ πξνθεηηαη γηα
ηνπο ηζνθξάηεο) ή ηεο κεισδηθήο γξακκήο (αλ πξόθεηηαη γηα ηνπο
κεισδνύο).

9

Βιέπε π.ρ. ηελ καξηπξία ηνπ θζόγγνπ Εσ ζηνλ ήρν βαξύ δηαηνληθό θαη ηελ καξηπξία ηνπ
θζόγγνπ Εσ ύθεζε ζηνλ ελαξκόλην ήρν.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΙΟΚΡΑΣΗΜΑΣΑ ΚΑΘΔ ΗΥΟΤ
Ήχος Α´
Κύξην Ηζνθξάηεκα: Πα.
ύληνκα κέιε: Πα, Γη, Νε.
Δμαηξέζεηο: M (Μαδί), Εσν, Κεν, Γην.
Αξγνζύληνκα θαη αξγά κέιε: Πα, Γα, Γη, Κε.
ηνλ Α΄ ήρν ζηα ζύληνκα κέιε είλαη θαιύηεξα λα θξαηνύκε ζπλερόκελν
Πα. Αλ ζέινπκε όκσο κπνξνύκε ζηελ θαηάιεμε λα θξαηήζνπκε Νε θαη
κεηά λα επαλέιζνπκε ζην Πα. Σν παξαδνζηαθό όκσο ηζνθξάηεκα είλαη
ζπλερόκελν Πα.
Γηα λα πάξνπκε ηζνθξάηεκα Γη ζηα ζύληνκα κέιε ηνπ Α΄ ήρνπ, πξέπεη ε
κεισδηθή καο γξακκή λα θηλείηαη ζην ςειό ηεηξάρνξδν Γη-Νε΄.
Κάπνηε όηαλ ε ζέζε θάλεη θαηάιεμε ζην Εσ, ηόηε παίξλνπκε ηζνθξάηεκα
ΕΧ.
Κάπνηε, όηαλ ε ζέζε θάλεη θαηάιεμε ζηνλ θάησ Κε, ηόηε παίξλνπκε
ηζνθξάηεκα θάησ Κε.
Κάπνηε, όηαλ ε ζέζε θάλεη θαηάιεμε ζηνλ θάησ Γη, ηόηε παίξλνπκε
ηζνθξάηεκα Γη ρακειό (ζηα ζηηρεξαξηθά θαη παπαδηθά κέιε).
Ήχος Β΄
Κύξην Ηζνθξάηεκα, ζηηρεξαξηθά θαη παπαδηθά κέιε: Γη. ύληνκα κέιε: Πα
Ηζνθξαηήκαηα ζηηρεξαξηθνύ θαη παπαδηθνύ κέινπο: Γη, Βνπ, Γα.
Δμαηξέζεηο: M (Μαδί).
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Μπνξνύκε πνιύ άλεηα ζηα ζύληνκα κέιε θαη εθόζνλ ηα κέιε ςάιινληαη κε
γνξγό ξπζκό λα θάλνπκε ζπλερόκελν ηζνθξάηεκα Πα, όπσο ν βόκβνο
κειηζζώλ. Όηαλ ζηα ζύληνκα κέιε ε κεισδηθή γξακκή θαηεβαίλεη θάησ
από ην Πα, ν ηζνθξάηεο πξέπεη λα παξακείλεη ζην Πα.
Όηαλ ζηα ζύληνκα κέιε ε κεισδηθή καο γξακκή θηλείηαη θάησ από ηνλ Πα,
ηόηε νη ηζνθξάηεο κπνξνύλ λα ςάιινπλ καδί κε ηνλ ςάιηε (Μ).
Όηαλ ζηα ζύληνκα κέιε έρνπκε ζύληνκε αλάβαζε πάλσ από ην Γη, ηόηε δελ
παίξλνπκε Γη ηζνθξάηεκα αιιά παξακέλνπκε ζην Πα. Γηα λα πάξνπκε Γη
ηζνθξάηεκα πξέπεη λα έρνπκε νινθιεξνκέλε κεισδηθή γξακκή ζην ςειό
ηεηξάρνξδν.
Όηαλ ε κεισδία θηλείηαη ζηνλ β΄ ήρν πάλσ από ην Γη, ην ηζνθξάηεκα είλαη
πάληνηε Γη.
ηα αξγνζύληνκα (ζηηρεξαξηθά) θαη αξγά (παπαδηθά) κέιε ην θαιύηεξν
ηζνθξάηεκα είλαη ην ρακειό Γη, όηαλ θαη όπνπ ππάξρεη ε θσλεηηθή
ηθαλόηεηα.
Όηαλ ζηα ζηηρεξαξηθά θαη παπαδηθά κέιε θξαηνύκε ηζνθξάηεκα ςειό, ηόηε
ελαιιάζνπκε ηα ίζα Γη θαη Βνπ θαη ελίνηε Γα θαη Μαδί.
Όηαλ ζηνλ Β΄ ήρν ε κεισδία θηππά δύν ρξόλνπο ΚΔ ηόηε ην ηζνθξάηεκα
γίλεηαη Γα.
Πνιιέο θνξέο ζηα ζηηρεξαξηθά θαη παπαδηθά κέιε όηαλ ε κεισδία
θαηέξρεηαη θάησ από ηνλ Γη, ηόηε ην ηζνθξάηεκα γίλεηαη (Μ) Μαδί.
Όηαλ θαηεβαίλεη ε ζέζε ζην Νε, ηόηε ην ηζνθξάηεκα καο γίλεηαη Νε.
Δίλαη ιάζνο, όηαλ ζηνλ Β΄ ήρν (ζηηρεξαξηθό - παπαδηθό) ν ςάιηεο θάλεη
θαηάιεμε ζην Γη, ν ηζνθξάηεο λα παίξλεη ηζνθξάηεκα Νε, δηόηη απάδεη πξνο
ην βπδαληηλό ύθνο θαη πξνο ηα νξζά ηζνθξαηήκαηα ηνπ θάζε ήρνπ. Απηό
καο παξαπέκπεη ζηνλ πι. Γ΄ ήρν, θαη ζεσξείηαη επξσπατθό ηζνθξάηεκα.
Ήχος Γ΄
Κύξην ηζνθξάηεκα: Γα.
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Παξαδνζηαθό ηζνθξάηεκα - ζύληνκα, αξγνζύληνκα θαη αξγά κέιε: Γα, Πα,
Νε.
ύγρξνλν ηζνθξάηεκα: Γα, Πα, Νε, θαη Γη, θαη Κε.
Όηαλ πεξηζηξέθεηαη ε κεισδία καο γύξσ από ην Κε, ηόηε ην ηζνθξάηεκα
είλαη Γα.
Όηαλ ε κεισδηθή καο γξακκή πεξηζηξέθεηαη γύξσ από Γα (δειαδή ΒνπΓη), ηόηε νη ηζνθξάηεο ςάιινπλ καδί κε ηνπο κεισδνύο.
Όηαλ ε κεισδία θηππά γηα έλα ρξόλν ην Γη, ηόηε ην ηζνθξάηεκα είλαη πάιηλ
Γα.
Όηαλ ε κεισδία καο θάλεη θαηάιεμε δύν ρξόλσλ ζην Γη, ηόηε ην
ηζνθξάηεκα γίλεηαη ΝΖ. Απηό βαζίδεηαη πάλσ ζηνπο αξκνληθνύο θζόγγνπο.
ην Γ΄ ή βαξύ ζύληνκν θαη αξγνζύληνκν κεξηθέο θόξεο ε κεισδία θξαηεί
ην Γη γηα δύν ή ηξεηο ρξόλνπο θαη ν ηζνθξάηεο ζπλερίδεη λα θξαηεί
ηζνθξάηεκα ην Γα, αληί λα θξαηήζεη Νε. Απηό επίζεο αθνύγεηαη εύερα
παξά ηελ πξνζσξηλή δηαθσλία ηνπ Γα κε ηνλ Γη. Απηό γίλεηαη ηδηαίηεξα
όηαλ ςάιινπκε κε γνξγό ρξόλν.
Δίλαη λεώηεξε ζπλήζεηα ην λα θξαηνύκε ηζνθξάηεκα Κε, όηαλ ε ζέζε καο
θαηαιήγεη ζηνλ Κε. Καιύηεξα λα θξαηνύκε Γα.
Όηαλ έρνπκε θαηάιεμε ζην Γη ηόηε παίξλνπκε ηζνθξάηεκα Νε γηα δύν
ιόγνπο:
α) Λόγσ ησλ αξκνληθώλ θζόγγσλ
β) Λόγσ ηνπ όηη αλ πάξνπκε ηζνθξάηεκα Γα ην Γα κε ην Γη ζπγθξνύνληαη.
Όηαλ όκσο ςάιινπκε γξήγνξα ηα κέιε, όπσο ηνπο Αλαβαζκνί, Καλόλεο
θιπ., ηόηε κπνξνύκε λα θξαηνύκε ηζνθξάηεκα Γα έζησ θαη αλ ε κεισδία
καο θάλεη πξνζσξηλή θαηάιεμε ζην Γη.
Όηαλ ζηα ζύληνκα κέιε ε κεισδία θαηεβαίλεη θάησ από ην Γα, ηόηε ην
ηζνθξάηεκα είλαη ζπλήζσο «Μ» (καδί).
Όηαλ ε κεισδηθή καο γξακκή θαηαιήγεη ζηνλ Πα ή ζηνλ Νε, ηόηε ην
ηζνθξάηεκα είλαη Πα ή Νε αληίζηνηρα.
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Ήχος Γ΄
Κύξην ηζνθξάηεκα (ζύληνκν θαη αξγνζύληνκν κέινο): Βνπ
Σα ηζνθξαηήκαηα ηνπ δ΄ ήρνπ ζύληνκνπ είλαη Βνπ θαη Πα. Όπσο θαη ζηνπο
άιινπο ζύληνκνπο ήρνπο είλαη θαιύηεξα θαη θξαηνύκε ζπλερόκελν
ηζνθξάηεκα.
ην ζηηρεξαξηθό κέινο ε βάζε είλαη ην Πα, θάλεη θαηαιήμεηο ελδηάκεζεο
(αηειείο) ζηνλ Πα θαη ηειηθέο ζηνλ Βνπ.
Κύξην ηζνθξάηεκα ήρνπ «Άγηα»: Γη.
ύληνκα κέιε: Πα (παξάιιεια κε ην Βνπ).
Ηζνθξάηεκα Πα παίξλνπκε όηαλ έρνπκε θαηάιεμε ζηνλ Πα, όρη νπνπδήπνηε
αιινύ.
Ηζνθξάηεκα Γη παίξλνπκε όηαλ ε κεισδηθή καο γξακκή θηλείηαη ζην ςειό
ηεηξάρνξδν Γη – Νε, θαη θάλεη θαηάιεμε ζην Γη.
Αξγνζύληνκα κέιε: Πα, Βνπ, Γη.
Άγηα: Γη, Βνπ, Πα. ηνλ ήρν Άγηα κπνξνύκε όηαλ ε κεισδία θηππά άλσ
Νε, ην ηζνθξάηεκα λα θξαηεί θάησ Νε.
ην κέινο «Σί Θαπκάδεηο Μαξηάκ...» έρνπκε ηξεηο επηινγέο ηζνξαηεκάησλ:
1ε επηινγή: Γη ρακειό.
2ε επηινγή: Γη, Πα.
3ε επηινγή: Γη, Πα, Κε ρακειό. (Κε ρακειό παίξλνπκε όηαλ θαηαιήγεη ην
κέινο ζην ηέινο ηνπ ύκλνπ ζηνλ Κε).
Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεη ν νηθνλόκνο Υαξάιακπνο «απνθξνύνκελ ηελ
αεδή ζπλήζεηαλ ησλ λενηεξηδόλησλ ςαιηώλ ησλ πνηνπκέλσλ ηαο εληειείο
ηνπ Πα θαηαιήμεηο επί ηνπ Βνπ, πξνο νδεγίαλ δήζελ ησλ ηζνθξαηώλ»10.
Γπζηπρώο πνιινί ςάιηεο θαη ηζνθξάηεο είραλ απηό ην θαθό ζπλήζεην, ζηνλ
Γ΄ ήρν όηαλ γίλεηαη εληειήο θαηάιεμε ζηνλ Πα λα παίξλνπλ ακέζσο
ηζνθξάηεκα Βνπ, πξνηνύ ν ςάιηεο αξρίζεη ηελ λέα κεισδηθή γξακκή. Απηή

10

Όπ.π., ζ. 150.
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ε ζπλήζεηα έρεη εθιείςεη, ππάξρεη ίζσο αθόκε ζε ςάιηεο, νη νπνίνη
ςάιινπλ πξαθηηθά, ρσξίο λα γλσξίδνπλ ηελ ςαιηηθή ηέρλε.
Ήχος πλ. Α΄
Κξαηνύκε ην Πα ώο ηζνθξάηεκα, όηαλ ε κεισδία καο πεξηζηξέθεηαη ζην
πεληάρνξδν Πα – Κε θαη θάλεη θαηάιεμε ζηνλ Πα.
Κξαηνύκε σο ηζνθξάηεκα ηνλ Κε, ε κεισδία καο πεξηζηξέθεηαη γύξσ από
ην πεληάρνξδν Κε – Βνπ θαη θάλεη θαηάιεμε ζηνλ Κε.
Κξαηνύκε σο ηζνθξάηεκα ηνλ Γη, όηαλ ε κεισδία πεξηζηξέθεηαη γύξσ από
ην πεληάρνξδν Γη - Πα θαη θάλεη θαηάιεμε ζηνλ Γη. Όηαλ ν ςάιηεο θηππά
ζην θύξην κέξνο ηνπ κέηξνπ Γη ή Εσ, ηόηε ην ηζνθξάηεκα γίλεηαη Γη.
ύληνκα κέιε: ηζνθξάηεκα Κε, Γη.
ηνλ Πιάγην Πξώην εηξκνινγηθό ην Γα είλαη πάληνηε κε δίεζε (εθηόο όηαλ
ε κεισδία καο θαηέξρεηαη ζηνλ θάησ Πα) θαη ην Εσ ζηηο θαηαιήμεηο είλαη
κε ύθεζε.
ύληνκα κέιε: Κε
Όηαλ πάιηλ ζηα ζύληνκα κέιε ε κεισδία θαηέξρεηαη θάησ από ην Κε, ηόηε
ην ηζνθξάηεκα πεγαίλεη καδί κε ηελ κεισδία (Μ).
ηα ζύληνκα κέιε κεξηθέο θνξέο ε κεισδία θαηέξρεηαη θάησ από ην Κε θαη
έηζη ην ηζνθξάηεκα γίλεηαη Πα ή κεξηθέο θνξέο Βνπ.
Αξγνζύληνκα (ζηηρεξαξηθά) ή αξγά (παπαδηθά) κέιε είλαη Πα, Κε, Γη.
Ήχος πλ. Β΄
ύληνκα κέιε: Γη, Βνπ, Πα.
Αξγνζύληνκα (ζηηρεξαξηθά) θαη αξγά (παπαδηθά) κέιε: Πα, Γη, Κε.
Σν πην ζσζηό θαη θύξην ηζνθξάηεκα ζηνλ πι. Β΄ ζύληνκν είλαη ζπλερόκελν
Γη ρακειό, έζησ θαη αλ ε κεισδηθή γξακκή θάλεη θαηάιεμε ζηνλ Βνπ.
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Όηαλ ζην ζηηρεξαξηθό θαη παπαδηθό κέινο ε κεισδία καο έρεη ζε δύν
ρξόλνπο ζηελ ζέζε ηνλ Βνπ (ελλνείηαη κε ύθεζε) ηόηε ην ηζνθξάηεκα
γίλεηαη Νε. Δπίζεο ηζνθξάηεκα Νε παίξλνπκε όηαλ ε κεισδία καο
θαηαιήγεη ζηνλ Νε.
Όηαλ ε κεισδία καο θηλείηαη ζην ηεηξάρνξδν Γη - Νε ή ζην ςειό
πεληάρνξδν Γη - Πα, θαη θαηαιήγεη ζηνλ θζόγγν Γη, ηόηε ην ηζνθξάηεκα
είλαη Γη.
Όηαλ ε κεισδία καο θηλείηαη ζην ηεηξάρνξδν Κε - Πα θαη θαηαιήγεη ζην
Κε, ηόηε ην ηζνθξάηεκα γίλεηαη Κε.
Ήχος Βαρύς
Κύξην ηζνθξάηεκα είλαη ην Γα.
ύληνκνο θαη αξγνζύληνκνο: Γα, Νε, Πα.
Όηαλ ε κεισδία θηππά Γη ζε θύξην κέξνο ηνπ κέηξνπ ή όηαλ έρνπκε δύν
ρξόλνπο ην Γη, ηόηε ην ηζνθξάηεκα γίλεηαη Νε.
Όηαλ ε κεισδία θηλείηαη πάλσ από ηνλ Γα, ηόηε ην ηζνθξάηεκα είλαη Γα.
Όηαλ ζηα ζύληνκα κέιε ε κεισδηθή γξακκή θηλείηαη γύξσ από ηνλ Γα ηόηε
δειαδή (Βνπ-Γη) ηόηε όρη πάληνηε ην ηζνθξάηεκα κπνξεί λα είλαη «Μ»
(Μαδί).
Όηαλ ζηα ζύληνκα εηξκνινγηθά κέιε ε κεισδία θηλείηαη θάησ από ηνλ Γα,
ηόηε ην ηζνθξάηεκα είλαη «Μ» (Μαδί).
ηα ζύληνκα ηνπ Βαξέσο ήρνπ δελ ηζρύεη ν θαλόλαο πνπ ιέγεη όηη όηαλ δύν
θζόγγνη (π.ρ. Γα-Γη) βξίζθνληαη θνληά ζπγθξνύνληαη (π.ρ. ηζνθξάηεκα Γα,
κεισδία Γη). Ο ιόγνο πνπ δελ ηζρύεη ν θαλόλαο απηόο είλαη δηόηη ν βαξύο,
όπσο θαη νη άιινη ζύληνκνη ήρνη, ςάιινληαη γνξγά θαη ε δηαθσλία Γα-Γη
είλαη πξνζσξηλή. Οη θαλόλεο απηνί ηζρύνπλ λννπκέλνπ όηη ηα ζύληνκα κέιε
ςάιινληαη κε γνξγό ρξόλν. Δάλ ηα ζύληνκα κέιε ςαινύλ κε αξγό ρξόλν
ηόηε ηα ηζνθξαηήκαηα κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθά π.ρ. Γα, Πα, Νε.
Μεξηθέο θνξέο όηαλ ςάιινπκε γνξγά ηα κέιε, όπσο ηνπο Αλαβαζκνύο,
Καλόλεο θιπ., ηόηε κπνξνύκε λα θξαηνύκε ηζνθξάηεκα Γα έζησ θαη αλ ε
κεισδία καο θάλεη πξνζσξηλή θαηάιεμε ζην Γη.
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Ηζνθξάηεκα Πα παίξλνπκε όηαλ ε κεισδία θάλεη θαηάιεμε ζηνλ Πα.
Μεξηθέο θνξέο παίξλνπκε ηζνθξάηεκα Γη, όηαλ ε ζέζε αλεβαίλεη θαη θηππά
ηνλ άλσ Νε, όηαλ δειαδή ε κεισδηθή γξακκή θηλείηαη ζην ηεηξάρνξδν ΓηΝε. (βι. «Σηο Θεόο κέγαο...»). Μπνξνύκε επίζεο αληί Γη λα θξαηνύκε
ηζνθξάηεκα Γα.
Αξγά κέιε: Εσ, Πα, Γη.
Όηαλ ζηνλ βαξύ δηαηνληθό εθ ηνπ Εσ ην ηζνθξάηεκα είλαη Πα θαη ε
κεισδία πεξηζηξέθεηαη πεξί ηνπ Γα, ηόηε ην Γα είλαη θπζηθό θαη νκνηάδεη
πνιύ όπσο ηνλ Α΄ ήρν.
Ήχος πλ. Γ΄
Ηζνθξαηήκαηα: Νε, Γη.
Ηζνθξάηεκα Νε παίξλνπκε όηαλ ε κεισδηθή γξακκή θηλείηαη ζην
πεληάρνξδν Νε-Γη θαη θάλεη θαηάιεμε ζηνλ Νε.
Ηζνθξάηεκα Γη παίξλνπκε όηαλ ε κεισδηθή καο γξακκή θηλείηαη ζην ςειό
ηεηξάρνξδν (Γη-Νε) θαη θάλεη θαηάιεμε ζην Γη.
Μεξηθέο θνξέο, όηαλ ε κεισδία θηλείηαη πξνο ηνλ Γα, θξαηνύκε
ηζνθξάηεκα Γα.
Κάπνηε όηαλ ε κεισδηθή καο γξακκή θηλείηαη πξνο ηνλ θάησ Γη, παίξλνπκε
ηζνθξάηεκα Γη ρακειό.
Πι. Γ΄ θαηά ηξηθσλία: Γα, Νε, Πα.
Μεξηθέο θνξέο θαηαιήγεη ζηνλ Πα, νπόηαλ παίξλνπκε ηζνθξάηεκα Πα.
ηνλ πι. Γ΄ ήρν όηαλ ςάιινπκε ζε θαλνληθή ρξνληθή αγσγή, ηόηε, όηαλ ην
Πα ζηελ κεισδηθή γξακκή δηαξθεί δύν ρξόλνπο, ην ηζνθξάηεκα ζα είλαη Γη
ρακειό (ή θαη’ εμαίξεζε Πα, όηαλ ην ίζν είλαη ρακειό θαη δελ κπνξνύκε λα
παηήζνπκε Γη ρακειό). Όηαλ ην Πα ζηελ κεισδηθή γξακκή δηαξθεί έλα
ρξόλν ή κηζό, ηόηε θξαηνύκε ηζνθξάηεκα Νε, δηόηη ην Πα είλαη πεξαζηηθό
θαη δελ «ζπγθξνύεηαη» γηα πνιιή ώξα κε ηνλ Νε. πλερόκελν ηζνθξάηεκα
Νε θξαηνύκε ζηνλ πι. Γ΄ όηαλ ςάιινπκε πνιύ γξήγνξα, όπσο π.ρ. ζηα
αληίθσλα ηεο Μ. Δβδνκάδαο.
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ΜΔΡΟ Β΄ - ΜΔΛΟΠΟΙΗΗ ΤΜΝΩΝ
Βασικοί κανόνες μελοποίησης ύμνων
Όηαλ έρσ ζην πνηεηηθό θείκελν θόκκα (,), ηόηε κπνξώ λα θάλσ
θαηάιεμε ζε δεζπόδνληεο θζόγγνπο ηνπ ήρνπ, όρη όκσο ζηε βάζε. Π.ρ.
όηαλ έρσ θόκκα ζηνλ πι. Γ’ κπνξώ λα θάλσ θαηάιεμε ζην Γη ή ζηνλ Βνπ
όρη όκσο ζηνλ Νε. ηνλ Νε ζα θάλσ θαηάιεμε όηαλ έρεη ηειεία ή θάπνηε
όηαλ έρεη άλσ ηειεία.
Γηα λα κεινπνηήζσ έλα δνμαζηηθό, πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα
θαηαζηαιάμσ κέζα ζηε ζθέςε γηα ηελ πνξεία ηεο κεισδίαο θαη κεηά λα ηε
γξάςσ ζην ραξηί. Γελ κπνξώ λα γξάςσ θάηη, ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα
δηακνξθώζσ ηελ ηειηθή ζέζε ή κεισδηθή γξακκή κέζα κνπ.
Πξνηνύ αξρίζνπκε λα γξάθνπκε πξέπεη λα κειεηήζνπκε
πξνεγνπκέλσο όιεο ηηο ζέζεηο ή κεισδηθέο γξακκέο, νη νπνίεο ππάξρνπλ
κέζα ζηελ παξάδνζε ηεο ςαιηηθήο ηέρλεο θαη λα ηηο αθνινπζνύκε πηζηά ή
ηνπιάρηζην λα αθνινπζνύκε ηνλ ζθειεηό ηνπο.
ην δνμαζηηθό, πνπ ζα κεινπνηήζνπκε πξέπεη λα δνύκε πνύ
πέθηνπλ νη ηνληζκνί ησλ ιέμεσλ θαη εθεί λα δηακνξθώζνπκε ην ηνληζκέλν
κέξνο ηνπ κέηξνπ.
Όηαλ ηνλίδεηαη ε ζπιιαβή, ηόηε ην κέινο καο, σο επί ην πιείζηνλ
αλεβαίλεη θαη πνιιέο θνξέο ν ηνληδόκελνο θζόγγνο δηαξθεί πεξηζζόηεξν ηνπ
ελόο ρξόλνπ.
Ο ρσξηζκόο ησλ ζπιιαβώλ πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηνπο θαλόλεο
νξζνγξαθίαο ηεο γξακκαηηθήο θαη όρη κε βάζε ην πώο αθνύγνληαη.
Αθνπζηηθά ην ηειεπηαίν ζύκθσλν θάζε ζπιιαβήο κεηαηίζεηαη ζηελ
επόκελε ζπιιαβή, όρη όκσο θαη γξακκαηηθά.
ε κηα πξόηαζε ή θξάζε, ζηελ νπνία ππάξρνπλ πνιινί ηνληζκνί,
πξέπεη εκείο λα βξνύκε πνηνο από όινπο απηνύο ηνπο ηνληζκνύο είλαη ν πηό
θύξηνο θαη εθεί λα δώζνπκε ην βάξνο ηεο κεισδηθήο γξακκήο. Δθεί π.ρ. πνπ
ππάξρεη ν θύξηνο ηνληζκόο ηεο θξάζεο ή πξόηαζεο ε κεισδηθή γξακκή
κπνξεί λα αλεβαίλεη πξνο ηα πάλσ.
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Από νιόθιεξν ην ηδηόκειν ή Γνμαζηηθό βξίζθνπκε πνηα θξάζε ή
πξόηαζε πεξηθιείεη ην θπξίσο λόεκα όινπ ηνπ ύκλνπ θαη ζε απηήλ δίλνπκε
ην πεξηζζόηεξν βάξνο από όιν ηνλ ύκλν. Μπνξνύκε ι.ρ. ζε απηή ηε θξάζε
ε κεισδηθή καο γξακκή λα αλεβεί πξνο ηα πάλσ ή λα θάλεη κηα μερσξηζηή
από ηηο άιιεο κνπζηθή θίλεζε.
Ζ κεισδηθή καο γξακκή κπνξεί λα πξνζαξκόδεηαη θαη αλάινγα κε
ην λόεκα ησλ ιέμεσλ π.ρ. όηαλ έρνπκε ηελ ιέμε «θιίκαμ» ε κεισδηθή
γξακκή κπνξεί λα αλεβαίλεη πξνο ηα πάλσ, ή όηαλ έρνπκε ηελ ιέμε «βάζνο»
πξνο ηα θάησ.
Όηαλ κεινπνηνύκε έλα ηδηόκειν ή έλα Γνμαζηηθό δελ πξέπεη λα
ζκίγνπκε ην εηξκνινγηθό (ζύληνκν) κε ην ζηηρεξαξηθό (αξγνζύληνκν),
αιιά λα αθνινπζνύκε πηζηά ην είδνο ηνπ κέινπο, ζην νπνίν βξηζθόκαζηε.
Ζ θάζε ζέζε ή κεισδηθή γξακκή πξέπεη λα είλαη ε κία θπζηνινγηθή
εμέιημε ηεο άιιεο, δειαδή εξώηεζε - απάληεζε θαη κεηά μαλά εξώηεζε απάληεζε. Όπσο ζην ιόγν δελ κπνξνύκε λα ιέγνπκε αζπλαξηεζίεο έηζη θαη
ζηελ κνπζηθή ε κηα κεισδηθή γξακκή πξέπεη λα είλαη απόξξνηα ηεο άιιεο.
Γηα λα ην πεηύρσ απηό πξέπεη λα επαλαιάβσ ζηε ζθέςε κνπ ηε κηα
κεισδηθή γξακκή θαη ζηγά-ζηγά από απηή ζα γελλεζεί κηα άιιε.
Γηα λα κπνξέζεη έλαο ςάιηεο λα αξρίζεη λα κεινπνηεί ύκλνπο, είηε
εηξκνινγηθνύο (ζύληνκνπο) αιιά πνιύ πεξηζζόηεξν ζηηρεξαξηθνύο
(αξγνζύληνκνπο) θαη παπαδηθνύο (αξγνύο) πξέπεη λα γλσξίζεη πξώηα όιε
ηελ κνπζηθή παξάδνζε, ηελ νπνία θιεξνδόηεζαλ νη πξνγελέζηεξνη
κεινπξγνί, θαη ηόηε, ρξεζηκνπνηώληαο ηε δεκηνπξγηθή ηνπ θαληαζία, λα
δεκηνπξγήζεη, κέζα ζηα πιαίζηα, ηα νπνία θαζνξίδνπλ νη θαλόλεο ηεο
ςαιηηθήο ηέρλεο, ύκλνπο, νη νπνίνη όλησο ζα αληέμνπλ ζην πέξαζκα ηνπ
ρξόλνπ. Γπζηπρώο ζήκεξα ππάξρεη κηα πιεζσξηθή παξαγσγή ύκλσλ, ρσξίο
απηή λα δέλεη νπζηαζηηθά κε ην παξειζόλ θαη ηελ πξνγελέζηεξε παξάδνζε.
ηελ κνπζηθή, είηε βπδαληηλή είηε επξσπατθή, νη θζόγγνη δελ είλαη
αλεμάξηεηνη ν έλαο από ηνλ άιιν αιιά ππάξρεη κηα ζπγγέλεηα θαη ζπλνρή.
Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηηο ζέζεηο (κεισδηθέο γξακκέο).
Ζ βπδαληηλή κνπζηθή δελ πξέπεη λα είλαη πεξίπινθε αιιά απιή.
Ζ βπδαληηλή κνπζηθή, σο επί ην πιείζηνλ, πξέπεη λα θηλείηαη
βεκαηηθά (δηαζηήκαηα 2αο) θαη όρη κε πεδήκαηα (δηαζηήκαηα 3εο θιπ).
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ηνλ Γ΄ ήρν όηαλ έρνπκε Βνπ δίεζε δελ πξέπεη λα ην γξάθνπκε Γα,
αιιά Βνπ δίεζε, άζρεηα αλ, κε ηε δίεζε, ην Βνπ αλεβαίλεη ζην ύςνο ηνπ Γα.
Θα γξάςνπκε Βνπ αιιά ζα εθηειέζνπκε Γα.
Μεηαμύ δύν θνληηλώλ ηνληζκώλ πξέπεη λα επηιέμνπκε πνηνο είλαη
πην θύξηνο, θαη ζε απηόλ λα δώζνπκε ην βάξνο.
Οη κεισδηθέο γξακκέο πξέπεη λα είλαη εύθνιεο ζηελ αλάγλσζε
νύησο ώζηε ν ςάιηεο λα κε δπζθνιεύεηαη λα ηηο ςάιιεη.
Χο επί ην πιείζηνλ νη θαηαιήμεηο, αηειείο, εληειείο θαη ηειηθέο
πξέπεη λα δηαξθνύλ δύν (ή ηξείο) ρξόλνπο, γηα λα δίλεηαη ε επθαηξία ζηνλ
ςάιηε λα πάξεη κηα αλαπλνή.
Ο δεπηεξεύσλ ηνληζκόο πξέπεη λα είλαη πην ρακειά, όζνλ αθνξά ην
ύςνο, από ηνλ θύξην ηνληζκό, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη πην ςειά.
Όηαλ έρνπκε λα κεινπνηήζνπκε έλα πξνζόκνην πξέπεη λα
πξνζέμνπκε, δηόηη νη ζπιιαβέο κπνξεί λα κελ ηαηξηάδνπλ κε ην πξσηόηππν,
νπόηαλ ζα ρξεηαζηεί λα ζπλζέζνπκε κηα θαηλνύξγηα κεισδηθή γξακκή, ε
νπνία όκσο ζα ηαηξηάδεη κε ηηο ππόινηπεο κεισδηθέο γξακκέο ηνπ
πξνζνκνίνπ.
ηα ζύληνκα κέιε, πξνζόκνηα θιπ, δελ έρεη ηόζε ζεκαζία ην λόεκα
ηνπ θεηκέλνπ, νύηε κπνξνύκε λα αιιάμνπκε εύθνια ηελ πινθή ηεο
κεισδηθήο γξακκήο. Ο ίδηνο θαλόλαο ηζρύεη θαη γηα ηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα,
αθνύ απηά ζπγγελεύνπλ κε ηα ζύληνκα κέιε ηεο βπδαληηλήο κνπζηθήο.

19

ΔΚΓΟΔΙ ΑΓΙΑ ΣΑΪΙΑ
ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΚΓΟΔΩΝ, ΛΔΤΚΩΙΑ - ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2010
Α. ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΜΟΤΗΚΖ – ΘΔΟΛΟΓΗΚΑ
1. Ο Μέγαο Παξαθιεηηθόο Καλώλ
Σν έξγν απηό απνηειεί θπξίσο απνκαγλεηνθώλεζε ηνπ Μεγάινπ
Παξαθιεηηθνύ Καλόλνο, πνπ έςαιιε ν άξρσλ πξσηνςάιηεο ηεο κεγάιεο
ηνπ Υξηζηνύ Δθθιεζίαο Θξαζύβνπινο ηαλίηζαο, θαηά ην Παηξηαξρηθόλ
πάληνηε ύθνο.
2.Σππηθή Γηάηαμε ηεο θαζ’ εκέξαλ Αθνινπζίαο
πζηεκαηηθή πεξηιεπηηθή κειέηε πάλσ ζηνπο βαζηθνύο θαλόλεο ηεο
Σππηθήο Γηαηάμεσο ηεο θαζ’ εκέξαλ Αθνινπζίαο. Βαζηθόο νδεγόο γηα
καζεηέο θαη θαζεγεηέο ηεο Φαιηηθήο Σέρλεο.
3. Πξνο Κύξηνλ – Μεισδίεο Δπιαβείαο
Δλλέα ηξαγνύδηα ζε πνίεζε Γέξνληνο Γεξκαλνύ ηαπξνβνπληώηε θαη
κνπζηθή Υξηζηόδνπινπ Βαζηιεηάδε θαη Γεξάζηκνπ Παπαδνπνύινπ
θαηαγεγξακκέλα ζε βπδαληηλή θαη επξσπατθή κνπζηθή ζεκεηνγξαθία.
Β. ΑΓΗΟΓΡΑΦΗΑ
4. Ζ Σερληθή ηεο Αγηνγξαθίαο
Απιή, αιιά ζπζηεκαηηθή πεξηγξαθή δηαθόξσλ ηξόπσλ θηινηερλήζεσλ ησλ
Αγίσλ Δηθόλσλ, νύησο ώζηε ν κειεηεηήο ηνπ ηεπρηδίνπ λα κπνξεί λα
επηιέμεη, αθνύ δνθηκάζεη, ηνλ ηξόπν θαη ηε κέζνδν, πνπ ηνλ εθθξάδεη
θαιύηεξα.
Γ. ΦΖΦΗΑΚΟΗ ΓΗΚΟΗ
5. Γηα ηελ πίζηε θαη ηελ παξηίδα – Παηξησηηθά ηξαγνύδηα.
6. Δλ πςίζηνηο δόμα, εηξήλε επη γεο – Οξρεζηξηθή κνπζηθή
Glory to Heaven, Peace to Earth
7. Πξνο Κύξηνλ – Μεισδίεο επιαβείαο – Μεινπνηεκέλα πνηήκαηα γέξνληνο
Γεξκαλνύ ηαπξνβνπληώηε.
Γ. ΔΗΚΟΝΔ
8. Παλαγία Οδεγήηξηα
9. Άγηνο Πξσηνκάξηπο θαη Αξρηδηάθνλνο ηέθαλνο
10. Αγία Αηθαηεξίλε
11. Αγία Παξαζθεπή
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