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ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ

Οι χαρακτήρες ποσότητας χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:
α) ισότητα β) ανάβαση και γ) κατάβαση

Α) ισότητα

Ίσον επανάληψη και 1 χρόνο διάρκεια

Β) αναβάση

Ολίγον ανάβαση 1φωνής ζωηρά και 1 χρόνο διάρκεια

Κεντήµατα ανάβαση 1φωνής µαλακά και 1 χρόνο διάρκεια

Πεταστή ανάβαση 1 φωνής κυµατιστά και 1 χρόνο διάρκεια

Κέντηµα υπερβατή ανάβαση 2 φωνών και 1 χρόνο διάρκεια
(πνεύµα)

Υψηλή υπερβατή ανάβαση 4 φωνών και 1 χρόνο διάρκεια (πνεύµα)

Γ) καταβάση

Απόστροφος κατάβαση 1 φωνής και 1 χρόνο διάρκεια

Υπορροή κατάβαση 2 φωνών διαδοχικά σε 1 + 1 χρόνο διάρκεια

Ελαφρόν υπερβατή κατάβαση 2φωνών και 1 χρόνο διάρκεια

Χαµηλή υπερβατή κατάβαση 4 φωνών και 1 χρόνο διάρκεια
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ

Συνοδεία στους χαρακτήρες ποσότητος έχουµε όταν συνοδεύουµε τα
πνεύµατα και ανεβαίνουµε την αξία τους, δηλαδή δυο φωνές για το
κέντηµα και τέσσερις φωνές για την υψηλή. Η συνοδεία γίνεται µε το
ολίγον και την Πεταστή που λέγονται χαρακτήρες σώµατα. Συνοδείες
είναι µόνο τέσσερις.

Ολίγον µε κέντηµα πλάγια υπερβατή ανάβαση 2 φωνών σε 1

χρόνο διάρκεια

Ολίγον µε κέντηµα από κάτω υπερβατή ανάβαση 2 φωνών σε 1

χρόνο διάρκεια και είναι η παλαιά γραφή της οξείας.

Ολίγον µε υψηλή επάνω και στο τέλος υπερβατή ζωηρή ανάβαση 4

φωνών σε 1 χρόνο διάρκεια.

Πεταστή µε υψηλή επάνω και στο τέλος υπερβατή κυµατιστή

ανάβαση 4 φωνών σε 1 χρόνο διάρκεια.

Προσοχή πεταστή µε κέντηµα πλάγια και κάτω δεν συντάσσεται.

Συµπλοκή στους χαρακτήρες ποσότητος έχουµε όταν γράφουµε κάθετα
χαρακτήρες της ίδιας κατηγορίας µε σκοπό να τα αθροίσουµε ώστε να
βρούµε το επιθυµητό αποτέλεσµα για ανάβαση ή κατάβαση. Η κάθε
συµπλοκή διαρκεί ένα χρόνο.
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Συµπλοκές για αναβάσεις:

+2 +3 +5 +6 +7

+8 +9 +10 +11

+12 +13 +14 +15

Συµπλοκές για καταβάσεις: -3 -5 -6 -7 -8

-9 -10 -11 -12 -13 -14

-15

Αφωνία στους χαρακτήρες ποσότητος έχουµε όταν σε όλους τους
χαρακτήρες καταβάσεως και στην ισότητα γράψουµε από κάτω ολίγον ή
πεταστή, τότε η ανάβαση που υπάρχει από κάτω δεν θα την διαβάσουµε
αλλά θα δώσει την ενέργειά της δηλαδή ζωηρά για το ολίγον ή κυµατισµό
για την πεταστή.

Αφωνίες σε απλούς χαρακτήρες ποσότητος:

και σε όλες τις συµπλοκές για τις καταβάσεις
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Πλοκή στους χαρακτήρες ποσότητος έχουµε όταν έχουµε κάθετα
χαρακτήρες ποσότητος αλλά ο κάθε χαρακτήρας έχει την δική του αξία.
Εάν έχουµε αναβάσεις στην πλοκή τότε διαβάζουµε την πλοκή από κάτω

προς τα επάνω,

αλλά όταν στην πλοκή υπάρχει κατάβαση διαβάζουµε από πάνω προς τα

κάτω.

Προσοχή η πλοκή των κεντηµάτων µπορεί για ορθογραφικούς λόγους να
γράφεται και στην συνοδεία

επανάληψη +1 για τα κεντήµατα + 2 +1 για τα κεντήµατα

+4 +1 για τα κεντήµατα

αφωνία µε πλοκή επανάληψη και + 1 φωνή για τα κεντήµατα

-1 + 1 -1-1 +1 -1-1 +1 -2 +1 -3 +1



5

Χαρακτήρες χρόνου

Οι χαρακτήρες χρόνου έχουν τρεις κατηγορίες. Τις αργίες της συντοµίες
και τα δύο µαζί.

Αργίες

Κλάσµα γράφεται κάτω ή πάνω απο τους χαρ. ποσότητος + 1χρόνο.

Απλή γράφεται κάτω από τους χαρακτήρες ποσότητος + 1
χρόνο.

Διπλή γράφεται κάτω από τους χαρακτήρες ποσότητος + 2
χρόνους.

Τριπλή γράφεται κάτω από τους χαρακτήρες ποσότητος + 3
χρόνους.

Συντοµίες.

Γοργό γράφεται κάτω ή πάνω από τους χαρακτήρες ποσότητος και
διαιρεί το χαρακτήρα που βρίσκεται µαζί µε τον προηγούµενο δια δυο.

1/2 1/2

Δίγοργο διαιρεί το χαρακτήρα που βρίσκεται µαζί µε τον προηγούµενο
και τον επόµενο δια τρία.

1/3 1/3 1/3

Τρίγοργο διαιρεί το χαρακτήρα που βρίσκεται τον προηγούµενο και
τους δύο επόµενους δια τέσσερα.

1/4 1/4 1/4 1/4
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Δύσκολες γραφές µε γοργό

α) Η πρώτη δύσκολη γραφή είναι το συνεχές ελαφρόν

=

1/2 1
κατεβαίνουµε -1 φωνή για την απόστροφο και -1 φωνή για το ελαφρόν
αλλά σε µισό χρόνο την απόστροφο και ένα χρόνο για το ελαφρόν.

β) Υπορροή µε γοργό όταν έχουµε γοργό στην υπορροή τότε το γοργό

µπαίνει στην πρώτη κατάβαση της υπορροής άρα διαιρείται η πρώτη
κατάβαση και ο προηγούµενος χαρακτήρας της υπορροής.

=

1/2 1

γ) τρίτη δύσκολη περίπτωση όταν έχουµε τα κεντήµατα κάτω από το
ολίγον.

=

1/2 1
δ) εάν υπάρχει γοργό στις πλοκές είναι πάντοτε για τα κεντήµατα. Αυτή
η γραφή είναι οφθαλµαπάτη γιατί το γοργό βρίσκεται πάνω στο ολίγον
αλλά διαιρεί τα κεντήµατα και τον προηγούµενο χαρακτήρα της πλοκής.

Μία τέταρτη περίπτωση δύσκολη µε γοργό είναι όταν πριν από το γοργό
υπάρχει χαρακτήρας µε καθυστέρηση, τότε το γοργό διαίρει το χαρακτήρα
που βρίσκεται και την καθυστέρηση.

1 1/2 1/2
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Συντοµοαργία

Αργό γράφεται µόνο σε µία γραφή µε τα κεντήµατα κάτω από το

ολίγον =

1/2 2
στο αργό διαβάζουµε γοργό για τα κεντήµατα και κλάσµα για το ολίγον.

Ηµίαργο γοργό για τα κεντήµατα και διπλή για το ολίγον.

=

1/2 3

Δίαργο γοργό για τα κεντήµατα και τρεις καθυστερήσεις για το

ολίγον =

1/2 4

Όλες οι αργίες όταν συνοδεύονται από την βαρεία τότε είναι παύσεις

παύση 1 χρόνο παύση 2 χρόνων παύση 3 χρόνων
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Χαρακτήρες ποιότητος
( χειρονοµίες )

Οι χαρακτήρες αυτοί ονοµάζονται επίσης άφωνα σηµάδια µε την
έννοια ότι δεν καθορίζουν ένα ορισµένο διάστηµα µεταξύ δύο φωνών.
Αυτό όµως δε σηµαίνει πως δεν έχουν ενέργεια και ότι επιβάλλονται µόνο
για ορθογραφικούς λόγους. Η ενέργεια τους που εκδηλώνεται σε
συνάφεια µε τις φωνές όπου υπογράφονται, επιδρά αφ΄ενός στον τρόπο
έκφρασης των φωνών επιτρέποντας παράλληλα την ανάπτυξη
ποικιλµάτων και ολόκληρων µελισµάτων µεταξύ τους ιδιαίτερα όσο
βραδύνει η χρονική αγωγή.

Στους χαρακτήρες ποιότητος έχουµε δύο κατηγορίες: τονισµού και
καλλωπισµού.

α) τονισµού:

το ψηφιστόν αντικαθιστά συνήθως στις τονιζόµενες συλλαβές
τους τόνους που δεν υπάρχουν στα µουσικά κείµενα. Μετά το ψηφιστό
ακολουθουν δύο καταβάσεις.

η βαρεία ο χαρακτήρας που ακολουθεί µετά την βαρεία λέγετε µε

φωνητική βαρύτητα και ο µεθεπόµενος άτονος

β) καλλωπισµού:

αντικένωµα γράφεται κάτω από χαρακτήρες ποσότητος και όταν
έχει καθυστέρηση η φωνή κάνει κυκλική κίνηση στον επάνω φθόγγο και
µετά πάντα υπάρχει κατάβαση µε γοργό.

π.χ =
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όταν γράφεται σε κίνηση αντικαθιστά την οξεία που ήταν ο τέταρτος
χαρακτήρας που ανέβαινε µια φωνή αλλά οξυµένα.

=

οµαλόν γράφεται κάτω από δύο όµοιους και ισόχρονους
χαρακτήρες ποσότητος και γίνετε ζωηρός κυµατισµός προς τα πάνω
ανάµεσά τους .

ή

Σύνδεσµος γράφεται κάτω από δύο όµοιους και
ισόχρονους χαρακτήρες ποσότητος και γίνετε µαλακός κυµατισµός προς
τα πάνω ανάµεσά τους , όταν όµως συνδέει διαφορετικούς χαρακτήρες
ποσότητος τότε δεν παίρνουµε αναπνοή.

όµοιοι φθόγγοι διαφορετικοί φθόγγοι

ενδόφωνο γράφεται κάτω απο χαρακτήρες ποσότητος
συνήθως µε καθυστερήσεις και µετά την ανάγνωση του φθόγγου λέµε τις
καθυστερήσεις ένρινα.
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Χαρακτήρες αλλοιώσεων

Οι χαρακτήρες αλλοιώσεων ειναι τρεις κατηγορίες: οι τοπικές,
οι µερικές και οι ολικές.

α) τοπικές αλλοιώσεις είναι η ύφεση και η δίεση µε τα πολλαπλάσιά
τους.
Γράφονται κάτω ή πάνω από τους χαρακτήρες ποσότητος

- 2 κόµµατα ύφεση + 2 κόµµατα δίεση

- 4κόµµατα ύφεση µονόγραµµη + 4κόµµατα δίεση µονόγραµµη

-6 κόµµατα ύφεση δίγραµµη + 6 κόµµατα δίεση δίγραµµη

- 8 κόµµατα ύφεση τρίγραµµη + 8 κόµµατα δίεση τρίγραµµη

Όταν υπάρχει τοπική αλλοίωση σε µία χορδή επηρρεάζονται δύο
διαστήµατα. Το προηγούµενο της χορδής και το επόµενο.

β) µερικές αλλοιώσεις είναι η γενική δίεση και γενική ύφεση

Η γενική δίεση και ύφεση αντί να επηρεάζουν ένα φθόγγο για µία
φορά επηρεάζουν µία µουσική πρόταση.

Γράφεται στους δεσπόζοντες φθόγγους του τρίτου ήχου και για την

γενική ή διαρκής δίεση γράφεται στον φθόγγο Γα και επιρρεάζει τον

πρώτο κατιόντα φθόγγο δηλαδή το Βου µε απλή δίεση ( + 2 κόµµατα ).

Η γενική ή διαρκής ύφεση γράφεται στον ΚΕ και επιρρεάζει τον πρώτο

ανιόντα φθόγγο δηλαδή τον ΖΩ µε µονόγραµµη ύφεση ( -4 κόµµατα )

γ) ολικές αλλοιώσεις είναι οι φθορές και γράφονται πάνω ή κατω από
τους χαρακτήρες ποσότητος και ορίζουν µε το συµβολο της φθοράς τις
µεταβολές που µπορούν να γίνουν.
Οι φθορές για το διατονικό γένος είναι για κάθε νότα µία
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ΔΙΑΤΟΝΙΚΕΣΦΘΟΡΕΣ

ΝΗ ΠΑ ΒΟΥ ΓΑ ΔΙ ΚΕ ΖΩ΄ ΝΗ΄

ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΦΘΟΡΕΣ

Δεύτερος ήχος ( µαλακό χρώµα )

ΝΗ- ΒΟΥ - ΔΙ - ΖΩ΄- ΠΑ΄ ΄ ΠΑ - ΓΑ - ΚΕ - ΝΗ

Πλάγιος του Δευτέρου ( σκληρό χρώµα )

ΠΑ - ΓΑ - ΚΕ - ΝΗ΄ ΝΗ- ΒΟΥ - ΔΙ - ΖΩ΄- ΠΑ΄

Εναρµόνια φθορά

ΓΑ - ΖΩ΄ - ΒΟΥ΄



12

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Όλες οι µεταβολές γίνονται µε ολικές αλλοιώσεις δηλαδή µε τις φθορές
και είναι οι εξής:

Μεταβολή κατά τόνο έχουµε όταν χρησιµοποιούµε φθορά από το ίδιο
γένος και το µόνο που αλλάζουµε είναι η σειρά των διαστηµάτων της
κλίµακας. Σε αυτήν την περίπτωση στις µαρτυρίες το αρχικό γράµµα της
νότας δείχνει την συχνότητα που βρισκόµαστε αλλά το φθογγόσηµο είναι
που λέµε παραλλαγή. Η µεταβολή κατά τόνο είναι η υποσυνείδητη
σιγουριά των διαστηµάτων σε άλλο τονικό ύψος.

Μεταβολή κατά σύστηµα έχουµε όταν αλλάζουµε µε φθορά του ιδίου
γένους την ανάπτυξη της κλίµακας.

Μεταβολή κατά γένος έχουµε όταν µε φθορά άλλου γένους
µεταφερόµαστε στην κλίµακα που µας ορίζει η φθορά η οποία ονοµάζετε
δέση και φυσικά υπάρχει και η λύση η οποία ορίζετε µε άλλη φθορά για
επαναφορά στην κλίµακα που είµασταν.

Μεταβολή κατά γένος και κατά τόνο έχουµε όταν µε την φθορά άλλου
γένους αλλάζουµε και το γένος και τον τόνο του φθόγγου.

Κ Λ Ι Μ Α Κ Α

Κλίµακα είναι σειρά φθόγγων που ξεκινάει και τελειώνει µε την ίδια
νότα. Η ονοµασία των φθόγγων είναι από τα πρώτα επτά γράµµατα του
αλφαβήτου Α Β Γ Δ Ε Ζ Η και για την εκφορά τους επενδύθηκαν
σύµφωνα ή φωνήεντα και έγιναν ΠΑ ΒΟΥ ΓΑ ΔΙ ΚΕ ΖΩ ΝΗ. Κάθε
κλίµακα ολοκληρώνετε µε την επανάληψη του φθόγγου που ξεκινάει.

Γένος είναι η διάταξη του τετράχορδου. Μέσα στο τετράχορδο έχουµε
τέσσερις χορδές, τρία διαστήµατα και σύνολο µορίων 30.
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Το διατονικό έχει ένα µείζονα 12, ελάσσονα 10 και ελάχιστο 8.

Πρέπει να υπάρχει φθίνουσα ανάπτυξη των αριθµών άρα εκτός από
το 12, 10 και 8, υπάρχει 10, 8, 12 και τρίτη διαδοχή 8, 12, και 10.

Το µαλακό χρωµατικό γένος ( Β΄ήχος ) έχει ένα υπερµείζον στη µέση του
τετραχόρδου και δύο ελάχιστους τόνους άρα 8 - 14 - 8 .

Στο σκληρό χρωµατικό γένος έχουµε ηµιτόνιο Τριηµιτόνιο στη µέση του
τετραχόρδου και ηµιτόνιο άρα 6 - 18 - 6 .

Στο εναρµόνιο γένος έχουµε µείζονα µείζονα και ηµιτόνιο στην κορυφή
του τετραχόρδου, άρα 12 - 12 - 6 .

Σύστηµα είναι η πορεία κάποιων φθόγγων η οποία επαναλαµβάνεται
πιστά προς τα επάνω και προς τα κάτω. Η βυζαντινή µουσική έχει τρία
συστήµατα το τετράχορδο το πεντάχορδο και το οκτάχορδο. Το κάθε
σύστηµα είναι τέλειο. Η κορυφή του κάθε συστήµατος είναι η βάση για το
επάνω σύστηµα και η βάση είναι η κορυφή για το κάτω σύστηµα.

Στο οκτάχορδο σύστηµα που αποτελείται από δύο όµοια τετράχορδα
και ένα Μείζονα τόνο, εαν τα χωρίζει ο Μείζονας τόνος τότε λέγεται
διαζευκτικός. Εαν είναι πάνω από τα συνηµµένα τετράχορδα ο µείζονας
τόνος λέγεται προσλαµβανόµενος. Αν ο µέιζονας τόνος προηγείται των
τετραχόρδων λέγετε προηγούµενος.
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Ήχος πλάγιος του Τετάρτου

Βάση: Νη

Αρκτική µαρτυρία:
Ήχος Νη

Κλίµακα:

Βαρύ τετράχορδο Διαζευκτικός Οξύ τετράχορδο

Απήχηµα: για σύντοµα µέλη:

ε

ή

Νε α α γι ε

αργοσύντοµα µέλη:

Νε α α α α γι ι ι ι ε

Δεσπόζοντες φθόγγοι: Νη, Βου, Δι, Νη'.

Καταλήξεις: Ατελείς: Βου, Δι, Νη'.
Εντελείς: Νη, Δι. Τελικές: Νη.

Ήθος: ησυχαστικό.
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Ήχος Πρώτος

Βάση: Πα

Αρκτική µαρτυρία:
Ήχος Πα

Κλίµακα:

Βαρύ τετράχορδο Διαζευκτικός Οξύ τετράχορδο

Απήχηµα:

Α α ες

Δεσπόζοντες φθόγγοι: Ειρµολογικά µέλη: Πα, Δι .

Στιχηραρικά και Παπαδικά µέλη: Πα, Γα, Δι, Κε, Πα'.

Καταλήξεις: Ειρµολογικά µέλη: Ατελείς: Δι, Κε. Τελικές: Πα

Στιχηραρικά και Παπαδικά µέλη: Ατελείς: Γα, Δι, Κε. Τελικές: Πα.

Ήθος: Αξιοµατικό, σεµνό, µεγαλοπρεπές και σοβαρό.
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Ήχος Τέταρτος ειρµολογικός( λέγετος ) και
στιχηραρικός

Βάση: ειρµολογική Βου και στιχηραρική Πα

Αρκτικές µαρτυρίες: ειρµολογική
Ήχος Βου

στιχηραρική:
Ήχος Πα

Κλίµακα: ειρµολογική

Κλίµακα: στιχηραρική
Βαρύ τετράχορδο Διαζευκτικός Οξύ τετράχορδο

Απήχηµα

ειρµολογικό:

Λε γε τος

στιχηραρικό

Α γι α

Δεσπόζοντες φθόγγοι: ειρµολογικό Βου, Δι .
στιχηραρικό: Πα, Βου, Δι .

Καταλήξεις ειρµολογικές: Ατελείς: Πα, Βου, Δι. Εντελείς & Τελικές: Βου
στιχηραρικές: Ατελείς: Βου, Δι. Εντελείς Πα & Τελικές: Βου (Πα).

Ήθος ειρµολογικό: φαιδρότητα, ηρωισµό.
στιχηραρικό: ταπεινώτητα, κατανυκτικότητα.
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Ήχος πλάγιος του Πρώτου Ειρµολογικός και
Στιχηραρικός

Βάση ειρµολογική: Κε Στιχηραρική: Πα

Αρκτική µαρτυρία ειρµολογική:
Ήχος Κε

στιχηραρική:
Ήχος Πα

Κλίµακα ειρµολογική:
Βαρύ τετράχορδο Διαζευκτικός Οξύ τετράχορδο

στιχηραρική:
Βαρύ τετράχορδο Διαζευκτικός Οξύ τετράχορδο

Απήχηµα

ειρµολογικό:

ε

στιχηραρικό

Α ε α ες
Δεσπόζοντες φθόγγοι στο ειρµολογικό: Κε, Νη', Πα'.

στο στιχηραρικό: Πα, Δι, Κε

Καταλήξεις ειρµολογικές : Ατελείς: Κε, Νη', Πα'. Εντελείς & Τελικές: Κε.
στιχηραρικές: Ατελείς: Δι, Κε Εντελείς Πα.Τελικές: Δι, Κε.

Ήθος: πανηγυρικό και χαρµόσυνο και θρηνώδη µε την εναρµόνια του Ζω΄
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Ήχος Δεύτερος

Βάση: ΔΙ

Αρκτική µαρτυρία:
Ήχος Δι

Κλίµακα οκτάχορδο σύστηµα

Κλίµακα πεντάχορδο σύστηµα

Απήχηµα:

ε α ε

Δεσπόζοντες φθόγγοι: ΒΟΥ , ΔΙ, ΖΩ ΄

Καταλήξεις:
Ατελείς: Βου, Ζω΄, Νη΄. Εντελείς: Βου, Δι Τελικές: Δι σπάνια Βου.

Ήθος: παρακλητικό και ικετευτικό.
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Ήχος πλάγιος του Δευτέρου

Βάση: Πα

Αρκτική µαρτυρία:
Ήχος Πα

Κλίµακα:

Απήχηµα:

ε ε χε α α ες

Δεσπόζοντες φθόγγοι: Πα, Δι .

Στιχηραρικά και Παπαδικά µέλη: Πα, Δι, Κε.

Καταλήξεις: Ατελείς: Δι, Κε. Τελικές: Πα

Ήθος: Κατανυκτικό και συσταλτικό.
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Ήχος Τρίτος

Βάση: Γα

Αρκτική µαρτυρία:
Ήχος Γα

Κλίµακα τετράχορδο σύστηµα:

Απήχηµα:

α α α

Δεσπόζοντες φθόγγοι: Γα, Κε, Πα.

Καταλήξεις: Ατελείς: Πα, Κε. Τελικές: Γα

Ήθος: διασταλτικό και ανδροπρεπές
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Ήχος πλ. του Τρίτου ή Βαρύς

Βάση: Γα

Αρκτική µαρτυρία:
Ήχος Γα

Κλίµακα τετράχορδο σύστηµα:

Απήχηµα:

Α α ες

Δεσπόζοντες φθόγγοι: Γα, Δι, Ζω΄.

Καταλήξεις: Ατελείς: Γα, Δι, Πα. Τελικές: Γα

Ήθος: γαλήνιο και καταπραΰντικό.


