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Τμῆμα Βυζαντινῆς Μουσικῆς  
Δημοτικοῦ Ὠδείου Λάρισας 

«Χορὸς Ἀγγελικός»  

Τομέας Ψαλτικῆς Τέχνης  
καὶ Μουσικολογίας 

τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου
_________________ 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ καὶ ΜΕΛΟΠΟΙΪΑΣ 

Ἐκκλησιαστικὸ καὶ Κοσμικὸ Ὕφος  καὶ Ἦθος στὴν Ψαλτική  
(ἤτοι· περὶ Γενῶν καὶ Εἰδῶν Μελοποιίας καὶ περὶ μελικῶν «Θέσεων») 

 

Θεωρητικὴ τεκμηρίωση καὶ Πρακτικὴ ἄσκηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς μελοποιίας καὶ σημειογραφίας 
 

_____________ 

 
Ἀγαπητοί μου, χαίρετε. 

 

Σᾶς ἀσπάζομαι ἅπαντας ἐν Κυρίῳ. Σᾶς εὐχαριστῶ ἐκ μέσης καρδίας γιὰ τὴν ἐνεργὸ καὶ 
οὐσιαστικὴ συμμετοχή σας στὸ Σεμινάριό μας, γιὰ τὴν θερμὴ ὑποδοχὴ ποὺ τοῦ ἐπιφυλάξατε 
καὶ γιὰ τὰ καλά σας λόγια. Εὔχομαι νὰ ἀναταμώσουμε ξανὰ καὶ σύντομα. 

Παρακάτω θὰ βρεῖτε τὶς ἐργασίες ποὺ πρέπει νὰ κάμετε, προκειμένου νὰ λάβετε βεβαίωση 
παρακολούθησης καὶ συμμετοχῆς. Εἶμαι στὴ διάθεσή σας γιὰ κάθε διευκρίνιση, εἴτε στὸ μέιλ 
μου (kxkaragounis8@gmail.com ) εἴτε στὸ τηλέφωνό μου (6947774647). 

Ἐπειδὴ Βεβαιώσεις θὰ λάβουν ὅλοι ὅσοι στείλουν ἐργασίες, ἀσχέτως τοῦ ἐὰν οἱ ἐργασίες 
εἶναι σωστὲς ἢ ἔχουν λάθη, παρακαλῶ δουλέψτε χωρὶς ἄγχος εἴτε μόνοι σας εἴτε σὲ συνεργασίες 
(μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ μεταξύ μας συνεργασία), ἀλλὰ μὴν κάνετε ἄκριτη ἀντιγραφὴ ἀπὸ ἄλλον. 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΗΜΑ. Στὴν περίπτωση συνεργασίας, ὅταν θὰ μᾶς στείλετε τὴν ἐργασία σας, 
θὰ πρέπει νὰ μᾶς δηλώσετε τὰ ὀνόματα ὅσων συνέγραξαν, ὥστε νὰ ἑτοιμάσουμε καὶ νὰ 
ἀποστείλουμε σωστὰ ὅλες τὶς Βεβαιώσεις. 

 

Σᾶς εὔχομαι καλὴ δύναμη καὶ καλὴ, καρποφόρα ἄσκηση. 

Κων/νος Χαριλ. Καραγκούνης 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
1. Ἀπὸ τὸ ἑξῆς λίνκ https://melodos.com/bibliothiki/ καὶ ἀπὸ τὴν Ἑνότητα, Ἀκολουθίες 

2021 / 20, ἢ ἀπὸ τὸ ἑξῆς λὶνκ https://glt.goarch.org/ κατεβάστε μία Ἀκολουθία, 
ὅποια θέλετε, ΧΩΡΙΣ ΜΟΥΣΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, καὶ ἐπάνω στὸ PDF χρωματίστε: 
- μὲ κόκκινο χρῶμα, τοὺς ὕμνους ποὺ ἀνήκουν στὴν Παπαδικὸ Γένος Μελοποιίας, 
- μὲ γαλάζιο χρῶμα, τοὺς ὕμνους ποὺ ἀνήκουν στὸ Στιχηραρικὸ Γένος Μελοποιίας, 
- καὶ μὲ πράσινο χρῶμα, τοὺς ὕμνους ποὺ ἀνήκουν στὸ Εἱρμολογικό Γένος Μελοποιίας. 
 
Ἂν δυσκολεύεστε μὲ τὰ ἀρχεῖα PDF, τότε χρησιμοποιήστε τὸν ἀκόλουθο σύνδεσμο 
https://glt.goarch.org/ ἐπιλέξτε μία Ἀκολουθία, ὅποια θέλετε, ΧΩΡΙΣ ΜΟΥΣΙΚΑ 
ΚΕΙΜΕΝΑ, ἀντιγράψτε τη σὲ Word (.doc ἢ .docx) καὶ ἐπάνω στὸ ἀρχεῖο 
χρωματίστε σύμφωνα μὲ τὰ παραπάνω ἢ ἁπλῶς ἀλλάξτε τὸ χρῶμα τῆς 
γραμματοσειρᾶς. 
 
 

2. Προσπαθῆστε νὰ διαβάσετε καὶ νὰ μεταγράψετε (= ἀντιγράψτε) τὰ κείμενα καὶ τὰ 
σημάδια τῶν 4 φωτογραφιῶν τῆς Προθεωρίας τῆς Παπαδικῆς ποὺ σᾶς στέλνω 
παρακάτω.  
 
- Μπορεῖτε νὰ ἀντιγράψτε σὲ χαρτὶ μὲ γραμμές ἢ (ἀκόμη καλύτερα) μὲ 
τετραγωνάκια γιὰ νὰ σᾶς βοηθᾶ στο σχεδιασμὸ τῶν σημαδίων. 
 
- Μπορεῖτε, πάλι, ἂν θέλετε νὰ ἀντιγράψετε τὰ κείμενα σὲ Word (.doc ἢ .docx) καὶ 
νὰ προσθέσετε ἐκ τῶν ὑστέρων τὰ σημάδια. 
 
- Γράψτε καθαρὰ κι εὐανάγνωστα, ἀφήνοντας πάντοτε μία τοὐλάχιστον κενὴ γραμμή. 
 
- Ξεχωρήστε τὶς ἑνότητες τῆς Προθεωρίας σὲ διαφορετικὲς παραγράφους. 
 
- Στὸ τέλος, φωτογραφῆστε ἢ σκανάρετε (καλύτερο αὐτό) τὰ χαρτιά σας καὶ στεῖλτε 
τά μου εἴτε ὡς PDF εἴτε ὡς JPG. 
 
Δὲν χρειάζεται νὰ μεταγράψετε τὰ κείμενα ποὺ εἶναι γραμμένα στὶς ὦες (στὰ 
περιθώρια) τῶν σελίδων. 
 

Ἂν δυσκολεύεστε νὰ διαβάσετε τὰ κείμενα, μεταγράψτε 
ὅ,τι μπορεῖτε. 

  

https://melodos.com/bibliothiki/
https://glt.goarch.org/
https://glt.goarch.org/


3 
 

 
 

 



4 
 

 
 

 



5 
 

3. α. Στὴν παρακάτω φωτογραφία βρεῖτε τὶς μελικὲς «θέσεις» τοῦ Αἰνεῖτε…, βάζοντάς 
τες σὲ πλαίσιο. [Μπορεῖτε νὰ ἀντιγράφετε τὰ ὑπάρχοντα πλαίσια καὶ νὰ τὰ τοπο-
θετεῖτε ὅπου χρειάζεται.] 
 
β. Στὴν παρακάτω φωτογραφία βρεῖτε και σημειῶστε μία «θέση» ποὺ ἐπανα-
λαμβάνεται περισσότερες ἀπὸ μία φορές. 
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4. Ἀπὸ τὴν παρακάτω φωτογραφία βρεῖτε καὶ ἀντιγράψτε σὲ χαρτὶ τὶς μελικὲς «θέσεις» 
τῶν 4 πρώτων γραμμῶν τοῦ Χερουβικοῦ τοῦ Χρυσάφου τοῦ νέου [στὴ δεξιὰ σελίδα].  

- Γράψτε τὶς «θέσεις» σὲ χαρτὶ μὲ γραμμές ἢ (ἀκόμη καλύτερα) μὲ τετραγωνάκια. 

- Γράψτε τες τὴ μία κάτω ἀπὸ τὴν ἄλλη, καθαρὰ καὶ εὐανάγνωστα, ἀφήνοντας  μεταξύ 
τους κενὲς γραμμές. 

- Ἀριθμήστε τὶς «θέσεις». 

- Σημειῶστε ποιές «θέσεις» εἶναι ἴδιες μεταξύ τους (π.χ. ἡ «θέση» 4 εἶναι ἴδια μὲ τὴ 
«θέση» 7). 

- Μήπως βρήκατε «γέφυρες» μεταξύ τῶν «θέσεων»; 

- Στὸ τέλος, φωτογραφῆστε ἢ σκανάρετε (καλύτερο αὐτό) τὸ χαρτί σας καὶ στεῖλτε 
τό μου εἴτε ὡς PDF εἴτε ὡς JPG. 
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5. Στὶς ἑξῆς φωτογραφίες βρεῖτε τὶς μελικὲς «θέσεις» βάζοντάς τες σὲ πλαίσιο. 
[Μπορεῖτε νὰ ἀντιγράφετε τὸ ὑπάρχον πλαίσιο καὶ νὰ τὸ τοποθετεῖτε ὅπου 
χρειάζεται.] 
 

- Σὲ ποιό Γένος, Δρόμο καὶ Εἶδος Μελοποιίας ἀνήκουν τὰ παρακάτω τροπάρια; 
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6. Στὴν παρακάτω φωτογραφία βρεῖτε τὶς κοινὲς μελικὲς «θέσεις» μεταξὺ τῶν δύο σύν-
τομων Στιχηρῶν βάζοντάς τες σὲ πλαίσιο. [Μπορεῖτε νὰ ἀντιγράφετε τὸ ὑπάρχον 
πλαίσιο καὶ νὰ τὸ τοποθετεῖτε ὅπου χρειάζεται.] 
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7. Στὴν παρακάτω φωτογραφία βρεῖτε τὶς μελικὲς «θέσεις» τοῦ Χερουβικοῦ τοῦ Πέτρου 
Λαμπαδαρίου, βάζοντάς τες σὲ πλαίσιο. [Μπορεῖτε νὰ ἀντιγράφετε τὰ ὑπάρχοντα 
πλαίσια καὶ νὰ τὰ τοποθετεῖτε ὅπου χρειάζεται.] 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Ὅταν τελειώσετε τὴν ἐργασία σας ἐπάνω στὸ παρὸν ἔγραφο word 
(.docx), σῶστε το σὲ μορφὴ PDF, γιὰ νὰ μὴ χαλάσει ἡ μορφοποίησή 

σας κατὰ τὴν ἀποστολή. 

Στεῖλτε τὶς ἐργασίες σας ὡς τὸ Σάββατο 08.05.2021, 
στὸ μέιλ μου: kxkaragounis8@gmail.com 

 

Καὶ πάλι, σᾶς εὔχομαι καλὴ δύναμη καὶ καλή, καρποφόρα ἄσκηση. 

Κων/νος Χαριλ. Καραγκούνης - Βόλος, 19.04.2021 

mailto:kxkaragounis8@gmail.com

