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Ἀσκήσεις 34 - 38 Πεταστή, κεντήματα, δείγματα γραφῆς 

Ἡ πεταστή (f) ἀνεβαίνει ἕνα φθόγγο. Εἶναι τονικός χαρακτήρας καί συνήθως τίθεται στή θέση τοῦ 

μέτρου, ὅπου ἀρχίζει ἡ τονισμένη συλλαβή τῆς λέξεως στό μέλος. Μπορεῖ νά τοποθετηθεῖ καί σέ 

συνδυασμό μέ τό ἴσον (S) καί τήν ἀπόστροφο (f7), ὁπότε ἐκεῖ χάνει τήν ποσοτική του ἀξία καί 

διατηρεῖ μόνο τήν τονική. 

Τά κεντήματα (g) ὑπολογίζονται σάν ἕνας χαρακτήρας, πού ἀνεβαίνει ἐπίσης ἕνα φθόγγο. 

Ὀνομάζονται «πνεῦμα» ἀντίθετα ἀπό τούς ἄλλους χαρακτῆρες ποσότητος, πού ὀνομάζονται «σῶμα», 

καί συνήθως τίθενται στήν ἄρση τοῦ μέτρου. Ἐπίσης δέν μποροῦμε νά ἀρχίσουμε νέα συλλαβή 

χρησιμοποιώντας τά κεντήματα ἀλλά πάντοτε συνεχίζουμε τήν προηγούμενη. 

Παράδειγμα γραφῆς: aG = a g & a Γ = ga Καί στίς 2 περιπτώσεις(aG) & (a Γ), διαβάζουμε 

πρῶτο τόν χαρακτῆρα πού εἶναι κάτω. 

ἮχοςwEΝη1 

34. cn $f dsa\$f:D\#d< cn\@xXs\$f:  d   g \$ f: D\#d<cn 
             Κς  πι   ε       ε       λε   η ζον           Πα     πα ζσος ος    Κς  πι   ε 

35. {cd.$sdaa\$ad da\@aG\$d  d  d d\@a;cd.}1 

                Και  εν   δο     ξο     ηε   παν α  ζςγ     κπι  ηωρ ηων Σε πα  θιμ 

36. {;π @ss\@aa\@aG\$sdss\#f7 d  d\@aa\#aD\ 

                   Α     να     δει    ξαρ     πα     λιν  βα   ζι     λι     κη  ην  ωρ   πεπ    ει       κο  να 

\ @aa\#add\$aGd d\ @S d\ #s,cg}
2
 

     α     θθαπ     ζι    αρ θω    ηι     α παζ  ηπα πηος  ζα 

37. {ψγ $f7daa\ $aGs d\ @ss\#f7 d  d \ @aa  

                    ο   ηι    ζε     και      μο     νην   σπι   ζηι      α      νοι   οι  ππορ   ηον   Δεζ     

\ #f Dψγ\ @aa\ #a d d\ $aGd  d\ @Sd\ #s,cg}
3
 

    πο ηην           ι      λαζ     μον    ες  με    νη   ππο βαλ  λο  με    θα 

38. {λβ \ @Sd\ $aGdd\ $daΓa\ $fd d g\ $ddsd\ #s,cn}
4
 

                   Ωρ  θς    μι    α   α  μα    α        ε        νω  ω  πι   ι    ο   ο    ο     ον   ζος 

                                                             

1 Ἀναστασιματάριον Πέτρου, μετεγγραφέν ὑπό Ζ. Ζαφειροπούλου, Ἀθήνα 1853, σελ. 463. Ἡ μουσική γραμμή σέ ὅλες τίς 

ἀσκήσεις διαμορφώθηκε σύμφωνα μέ τό ἐπίπεδο τοῦ μαθήματος. 
2 ἔνθ. ἀνωτ. σελ. 451. 
3 ἔνθ. ἀνωτ. σελ. 451. 
4 ἔνθ. ἀνωτ. σελ. 415. 


