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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Σας ευχαριστώ που επιλέξατε το παρών βιβλίο για να έρθετε σε επαφή με τον πανέμορφο 

κόσμο της μουσικής. Ελπίζω να μείνετε ικανοποιημένοι και να σας συντροφεύει σε οποιαδήποτε 

απορία σας οποιαδήποτε στιγμή της μουσικής σταδιοδρομία σας.  

 Ο σκοπός της συγγραφής του παρόντος βιβλίου είναι η συστηματοποιημένη και 

ολοκληρωμένη παρουσίαση της βασικής θεωρίας της μουσικής. Με την λέξη «βασική» γίνεται ο 

διαχωρισμός από τα βιβλία που αναφέρονται στην αρμονία, αντίστιξη ή ό,τι άλλο. Μέσα στην 

πληθώρα των θεωρητικών βιβλίων που ήδη κυκλοφορούν, ένιωσα την ανάγκη της συγγραφής 

αυτού του βιβλίου, εκφράζοντας την αντίθεσή μου με τον τρόπο παρουσίασης των διαφόρων 

πεδίων που περιέχονται σ’ αυτό, σε σχέση με τα άλλα. Η αντίθεσή μου αυτή είναι σημαντική αφού 

αφορά τον τρόπο μετάδοσης του αντικειμένου.  

 Κατά την γνώμη μου λοιπόν, η παρουσίαση ενός θέματος πρέπει να γίνεται σταδιακά 

χωρίζοντας το σύνολο σε υποσύνολα και αναλύοντας το καθ’ ένα από αυτά ξεχωριστά. Ο μαθητής 

πρέπει να είναι σε θέση να απαντά σε αυτό ακριβώς που ερωτάται με ακρίβεια και σαφήνεια. Μόνο 

τότε μπορεί να είναι σίγουρος ότι έμαθε πραγματικά αντί να παπαγαλίζει.  

Φανταστείτε την απάντηση στο ερώτημα: τι είναι αυτοκίνητο; Είναι δυνατόν να ξεκινήσουμε την 

περιγραφή από το τι μας προσφέρει και να τελειώσουμε στο μήκος των ελατήριων των βαλβίδων 

που βρίσκονται μέσα στον κινητήρα;  

 Αυτό λοιπόν που ισχυρίζομαι, είναι ότι πρέπει από τον μαθητή και όχι μόνο, να 

διαχωρίζονται τα πεδία στα οποία μπορεί να αναλυθεί το περιγραφόμενο θέμα, έτσι ώστε να 

δίνονται εύστοχες και ακριβείς απαντήσεις. Απ’ την άλλη μεριά, αν αυτό σας φαίνεται υπερβολικά 

εύκολο κάνετε τραγικό λάθος, αφού οι σωστές απαντήσεις απαιτούν τον άμεσο διαχωρισμό των 

εννοιών του όποιου θέματος και την επιλογή αυτών μόνο των εννοιών που αναφέρονται και 

εξηγούν το ερώτημα.  

 Ελπίζω αυτή η εργασία να βοηθήσει γενικότερα τον οποιοδήποτε αναγνώστη έτσι ώστε όχι 

μόνο σε μουσικά θέματα, αλλά και στην καθημερινή ζωή, να μπορεί να οργανώνει την σκέψη του 

μιλώντας σωστά,  άρα και κατανοητά. Επίσης να μπορεί να μάθει οτιδήποτε γρήγορα χάρη σ’ 

αυτήν ακριβώς την τακτική του διαχωρισμού και της ταξινόμησης των ενοτήτων οποιουδήποτε 

θέματος. Όπως καταλαβαίνετε, πρώτα πρέπει να μάθει κανείς να μαθαίνει και μετά να μάθει!  

 Ένας δεύτερος λόγος της συγγραφής του παρόντος είναι η κάλυψη της ύλης όλων των 

υποχρεωτικών θεωρητικών μαθημάτων που πρέπει να διδαχθεί ο μαθητής σε κάποιο Ωδείο ή 

Μουσική σχολή. Αυτά είναι η ιστορία και η μορφολογία της μουσικής. Για να λέμε την αλήθεια, 

κανένα βιβλίο δεν μπορεί να περιέχει όλη την γνώση της ιστορίας, της μορφολογίας και της 

θεωρίας της μουσικής αν αυτό δεν αποτελείται τουλάχιστον από 1500 σελίδες. Επειδή λοιπόν κάτι 

τέτοιο είναι μη λειτουργικό, συμπύκνωσα την ιστορία και την μορφολογία σε λίγες μόνο σελίδες 

έτσι ώστε γρήγορα και εύκολα να μπορεί κάποιος να βρει οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστεί είτε 

αυτή είναι ιστορική είτε μορφολογική. Τον συνδυασμό αυτό τον παραθέτω με τον τίτλο 

«συνδυασμένα στοιχεία ιστορίας και μορφολογίας», αφού η ολοκληρωμένη όπως προείπα αναφορά 

στα υποχρεωτικά μαθήματα σε ένα μόνο βιβλίο θα ήταν ένας ανούσιος και περιττός άθλος.  

 Παρ’ όλα αυτά θεωρώ ότι αποτελεί ένα πολύτιμο εγχειρίδιο στο οποίο ο μαθητής από το 

1ο κιόλας έτος των σπουδών του έρχεται σε επαφή με την ιστορία και την μορφολογία της 

μουσικής, έτσι ώστε να διευκολυνθεί στην κατανόηση των μουσικών επιτευγμάτων έχοντας μόνο 

σε ένα βιβλίο οτιδήποτε χρειαστεί. Απ’ την άλλη μεριά, η συμπύκνωση αυτή της ιστορίας και της 

μορφολογίας έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορώ να καυχηθώ ότι ακόμη και εάν δεν 

χρησιμοποιήσει κάποιος άλλο ιστορικό και μορφολογικό βιβλίο παρά μόνο αυτό, αν και εφόσον 

διδαχθεί και κατανοήσει όλα αυτά που αναφέρονται σ’ αυτό το μέρος του βιβλίου, μπορεί να 

διαμορφώσει πλατειά γνώση πάνω στο αντικείμενο της μουσικής και φυσικά να αντεπεξέλθει στις 
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ανάγκες των υποχρεωτικών θεωρητικών μαθημάτων σε οποιοδήποτε μουσικό εκπαιδευτήριο.  

 Τέλος, χρησιμοποιώ τον όρο «συνδυασμένα» αφού η ιστορία και η μορφολογία διδάσκεται 

παράλληλα έτσι ώστε οι διάφορες μουσικές μορφές να τοποθετούνται στο κατάλληλο χρονικό 

πλαίσιο στο οποίο ανήκουν από την πρώτη κιόλας επαφή του μαθητή με την ιστορία. Είναι 

καλύτερα να μαθαίνει κάποιος ότι ο Μότσαρτ είναι ο πατέρας της διθεματικής σονάτας και 

ταυτόχρονα να διδάσκεται ποια είναι η μορφή αυτής, παρά να την διδάσκεται μετά από καιρό όταν 

επιτέλους διδαχθεί μορφολογία και φθάσει σ’ αυτό το κεφάλαιο.  

 Για τους παραπάνω λόγους πιστεύω ότι αυτό το βιβλίο είναι απαραίτητο σε οποιονδήποτε 

θέλει να πλησιάσει και γιατί όχι να ακουμπήσει αυτό το πολυσχιδές φαινόμενο που ονομάζεται 

μουσική. 
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Τι είναι ήχος 

  

Η ακοή, η όραση, η αφή, η όσφρηση και η γεύση είναι οι πέντε αισθήσεις. 

 Ο ήχος είναι ακουστικό αίσθημα, τα χρώματα είναι οπτικό αίσθημα, το ζεστό είναι αίσθημα 

αντιληπτό μέσω της αίσθησης της αφής, ενώ το άρωμα μέσω της όσφρησης κλπ. 

 Συγκεκριμένα για την ακοή, προκειμένου να κατανοήσουμε το φαινόμενο, πρέπει να 

εξηγήσουμε τον τρόπο μετάδοσης του ήχου. Δηλαδή πώς φτάνει στα αυτιά μας ο ήχος που παράγει 

κάποιο αντικείμενο. Αυτό ονομάζεται ηχογόνο σώμα. 

  

Ηχογόνο σώμα 

μπορεί να χαρακτηριστεί οποιοδήποτε σώμα 

που παράγει ήχο. 

 

 Τα υλικά σώματα σε σχέση με την πυκνοτυτά τους, χωρίζονται σε 3 είδη, τα στερεά, τα 

υγρά και τα αέρια. Τα στερεά έχουν σταθερό σχήμα. Τα υγρά και τα αέρια δεν έχουν σταθερό 

σχήμα. Όμως όλα τα σώματα, ακόμη και ο αέρας, αποτελούνται από πολύ μικρά κομματάκια τα 

οποία ονομάζουμε μόρια. 

 Τα μόρια, ακόμη και στα στερεά σώματα, δεν είναι εντελώς ακίνητα. Απλά στα στερεά 

σώματα η πυκνότητα των μορίων είναι μεγαλύτερη κίνηση των μορίων είναι μικρότερη από τα 

υγρά και τα αέρια, αφού σε αυτά είναι πιο κοντά το ένα στο άλλο. 

 Αν δώσουμε ταχύτητα σε ένα μόριο, τότε αυτό θα κινηθεί σπρώχνοντας τα διπλανά του και 

αυτά με τη σειρά τους θα σπρώξουν τα άλλα γύρω τους κοκ. 

 Για να δώσουμε ταχύτητα στα μόρια δεν έχουμε παρά να τα χτυπήσουμε. Αυτό κάνει μια 

χορδή της κιθάρας όταν την τσιμπάμε, κινείται γρήγορα πέρα δώθε χτυπώντας συνεχώς τα μόρια 

του αέρα. Το ίδιο κάνει και το μεγάφωνο του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης. 

 Αν ακουμπήσετε το χαρτόνι ενός μεγαφώνου που παράγει ήχο θα νιώσετε ένα τρίξιμο. Άρα 

το χαρτόνι του μεγαφώνου κινείται γρήγορα και απότομα προς τα μέσα και προς τα έξω αλλά η 

διαδρομή που διανύει είναι πολύ μικρή. Αν μπορούσατε να ακουμπήσετε το χαρτόνι σε πολύ 

μεγάλα μεγάφωνα με ισχυρή ένταση μπορεί ακόμα και να πονέσετε! 

Παρόλα αυτά, όταν κινείτε το χέρι σας από πάνω μέχρι κάτω, δεν ακούγεται τίποτε. Αυτό 

συμβαίνει γιατί δεν είναι δυνατόν να κινήσετε το χέρι σας τόσο απότομα όσο η κίνηση του 

χαρτονιού στο μεγάφωνο και γι αυτό τα μόρια του αέρα απλά γλιστρούν γύρω από το χέρι σας ενώ 

στο μεγάφωνο δεν προλαβαίνουν να γλιστρήσουν αφού η κίνηση είναι τόσο απότομη ώστε τα 

χτυπά. 

Στα υγρά ο ήχος μεταδίδεται πιο γρήγορα και σε μεγαλύτερη απόσταση από τον αέρα 

προτού αποσβεστεί. Αυτό συμβαίνει επειδή τα μόρια στα υγρά είναι πιο κοντά το ένα στο άλλο. 

Ίσως έχετε παρατηρήσει ότι εάν κάνετε βουτιά στη θάλασσα μπορεί να ακούτε τον ήχο μιας 

μηχανής από βάρκα ενώ όταν βγάζετε το κεφάλι έξω από το νερό να μην ακούτε τίποτε. 

Ακόμη περισσότερο στα στερεά ό ήχος μεταδίδεται ακόμη πιο γρήγορα και σε μεγαλύτερη 

απόσταση. 
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 Τα μόρια του αέρα ακουμπούν σε μια ελαστική επιφάνεια μέσα στο αυτί που 

λέγεται τύμπανο, οπότε όταν τα μόρια του αέρα κινούνται τότε το τύμπανό μας εξαναγκάζεται να 

κινείται και αυτό ελάχιστα πέρα δώθε. Φανταστείτε το τύμπανο στο αυτί μας σαν ένα 

μικρό τραμπολίνο. Όταν αυτές οι κινήσεις επαναλαμβάνονται πολύ γρήγορα, λέμε ότι το 

τύμπανο πάλλεται ή ταλαντώνει.  

 
Το πόσο γρήγορα πάλλεται ένα σώμα το λέμε συχνότητα, 

την οποία μετράμε με τον αριθμό των παλμικών κινήσεων μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. 

Τον αριθμό αυτό τον ονομάζουμε Χερτζ. 

  

Ο όρος Χερτζ προέρχεται από το επίθετο του πρώτου επιστήμονα που έδωσε αποδείξεις για το 

φαινόμενο της συχνότητας ο οποίος ονομαζόταν  Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894). 

 

Παράδειγμα: Αν το τύμπανο πάλλεται 20.000 φορές το δευτερόλεπτο τότε λέμε ότι το τύμπανο 

πάλλεται με συχνότητα 20.000 Χερτς. 

 

Συχνότητες αντιληπτές από τον άνθρωπο σαν ήχοι, ονομάζονται ακουστικές συχνότητες. 

  

 Ο άνθρωπος είναι ικανός να αντιλαμβάνεται ήχους από 16 έως 20000 Χερτς. Ήχοι 

μικρότερης συχνότητας από 16 Χερτς ονομάζονται υπόηχοι, ενώ ήχοι μεγαλύτερης συχνότητας 

από 20000 Χερτς ονομάζονται υπέρηχοι. Τα δελφίνια, τα τζιτζίκια, οι νυχτερίδες, οι σκύλοι κλπ. , 

μπορούν να αντιλαμβάνονται υπέρηχους της τάξης των 180.000 Χερτς. 

 

Ήχος είναι το ακουστικό αίσθημα που έχουμε 

όταν το όργανο της ακοής ερεθιστεί από κατάλληλες παλμικές δονήσεις. 
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Τα βασικά χαρακτηριστικά του ήχου 

 

 Οι ήχοι δεν είναι όλοι ίδιοι. Ο ήχος ενός κεραυνού διαφέρει από τον ήχο ενός βιολιού και ο 

ήχος ενός αεροπλάνου διαφέρει από τον ήχο μιας κουκουβάγιας. Η αιτία είναι ότι κάθε ήχος 

έχει τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά που τον κάνουν αναγνωρίσιμο και μοναδικό.  

 

1)      Το ύψος (οξύτητα) του ήχου είναι το πόσο οξύς (ψηλός) είναι ο ήχος, ή 

πόσο βαθύς (χοντρός) είναι ο ήχος και εξαρτάται από την ταχύτητα των παλμικών κινήσεων 

δηλαδή από τον αριθμό των περιόδων που γίνονται σε ένα δευτερόλεπτο. Αυτό σημαίνει ότι όσο 

μικραίνει η περίοδος, μεγαλώνει η συχνότητα. 

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος του ήχου είναι το 

μέγεθος, ο όγκος του υλικού που πάλλεται. Μια χοντρή και μεγάλη χορδή δεν μπορεί να πάλλεται 

τόσο γρήγορα όσο μια λεπτή και μικρή, δεν προλαβαίνει! Η μονάδα μέτρησης του ύψους ενός ήχου 

είναι το Χερτς (Hertz). 

  

Παρατηρείστε ότι ο ήχος (β) έχει μικρότερη περίοδο από τον (α) 

 

 Όπως είδαμε παραπάνω, η μεταφορά του ήχου από το ηχογόνο σώμα στα αυτιά μας γίνεται 

διαμέσου του υλικού που μεσολαβεί ανάμεσα, δηλαδή του αέρα. Αν τα υλικά από τα οποία 

αποτελείται ο αέρας δεν μπορούσαν να κινηθούν έτσι ώστε να χτυπούν το ένα το άλλο 

(αλυσιδωτά), δεν θα ήταν δυνατή η μεταφορά του ήχου σ’ εμάς. Επίσης, εάν ανάμεσα από το 

ηχογόνο σώμα και τα αυτιά μας δεν μεσολαβούσε κανένα υλικό και πάλι δεν θα μπορούσαμε να 

αντιληφθούμε τον ήχο αυτού.  

 Η μέγιστη και η ελάχιστη συχνότητα που μπορεί να μεταφέρεται σε ένα υλικό εξαρτάται από 

την μοριακή δομή αυτού. Αυτό σημαίνει ότι κάποιο υλικό μπορεί να μεταφέρει κάποιες συχνότητες 

ενώ κάποιο άλλο μπορεί να μεταφέρει κάποιες άλλες συχνότητες που το προηγούμενο δεν 

μπορούσε. 

 Για παράδειγμα ο αέρας μπορεί να μεταφέρει όλες τις συχνότητες που μπορεί να αντιληφθεί 

ο άνθρωπος και όχι μόνο. Σε αντίθεση όμως με τον αέρα, υπάρχουν άλλα υλικά στα οποία δεν 

μπορεί να μεταφέρονται οι ήχοι που είναι αντιληπτοί από τον άνθρωπο. Αυτά τα υλικά 

ονομάζονται ηχομονωτικά υλικά και χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που θέλουμε να 

σταματήσουμε την μετάδοση του ήχου. 

 

Χαμηλή συχνότητα λέμε ότι έχουμε, όταν: 

1) Όταν πρόκειται για ακουστική συχνότητα και αυτή πλησιάζει στην μικρότερη αντιληπτή. 

2) Όταν αυτή πλησιάζει στην μικρότερη που μπορεί να μεταφερθεί από κάποιο υλικό. 

3) Όταν αυτή είναι μικρότερη από κάποια άλλη. 

 

Οι ήχοι χαμηλής συχνότητας χαρακτηρίζονται σαν βαθύτεροι, χοντροί, βαρύτεροι, κλπ. 



10 

 

Υψηλή συχνότητα λέμε ότι έχουμε, όταν: 

1) Όταν πρόκειται για ακουστική συχνότητα και αυτή πλησιάζει στην μεγαλύτερη αντιληπτή. 

2) Όταν αυτή πλησιάζει στην μεγαλύτερη που μπορεί να μεταφερθεί από κάποιο υλικό. 

3) Όταν αυτή είναι μεγαλύτερη από κάποια άλλη. 

 

Οι ήχοι υψηλής συχνότητας χαρακτηρίζονται σαν  οξύτεροι, υψηλοί, κλπ. 

 

 Για παράδειγμα, εφόσον ο άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί συχνότητες από 16 μέχρι και 

20.000 Χερτς, τότε ένας ήχος συχνότητας 80 Χερτς (80 παλμικές κινήσεις σε ένα δευτερόλεπτο), 

θεωρείται ήχος χαμηλής συχνότητας. 

 Ο εγκέφαλος του ανθρώπου μεταφράζει την συχνότητα κίνησης του ανθρώπινου τύμπανου, 

που βρίσκεται μέσα στο αυτί μας,  σε ήχο. Όσο πιο υψηλή είναι η συχνότητα τόσο πιο οξύς (ψηλός) 

είναι ο ήχος, ενώ όσο πιο χαμηλή είναι η συχνότητα τόσο πιο βαθύς (χοντρός) είναι ο ήχος.  

Ενώ ένα υλικό μπορεί να μεταφέρει πολλές συχνότητες, παρόλα αυτά σαν ηχογόνο σώμα μπορεί να 

παράγει μόνο ένα ήχο. 

 

Η ταχύτητα ταλάντωσης ενός ηχογόνου σώματος, 

άρα και ο ήχος που παράγει, εξαρτάται από τον όγκο του. 

 

Για αυτό τον λόγο άλλωστε η λεπτότερη χορδή στην κιθάρα παράγει οξύτερο ήχο από τις 

υπόλοιπες χοντρότερες χορδές. 

 Στα πνευστά μουσικά όργανα, ο ρόλος της χορδής αντικαθίσταται από τον όγκο του αέρα 

που τίθεται σε παλμική κίνηση. Έτσι ανάλογα με τον όγκο του αέρα που περιέχεται στον σωλήνα 

του πνευστού. Με τα κλειδιά του πνευστού οργάνου μεταβάλλεται το μήκος αυτού άρα και ο όγκος 

του αέρα που τίθεται σε παλμική κίνηση. 

 
 

 

2)      Η ένταση του ήχου είναι το πόσο δυνατός είναι ο ήχος και εξαρτάται από το πλάτος της 

ταλάντωσης το οποίο είναι ανάλογο με το πόσο βίαιη είναι η αιτία που προκαλεί αυτή την 

ταλάντωση. Η μονάδα μέτρησης της έντασης είναι το Ντεσιμπέλ (decibel).  

 Δηλαδή από την απόσταση που διανύει το ηχογόνο σώμα σε κάθε ταλάντωση. Για 

παράδειγμα, ένα δυνατό τσίμπημα σε χορδή κιθάρας κάνει την χορδή να πάλλεται σε μεγαλύτερη 

διαδρομή από ένα απαλό τσίμπημα. Αυτό σημαίνει ότι τα μόρια του αέρα δέχονται δυνατότερα 

χτυπήματα και αναπτύσσουν μεγαλύτερη ταχύτητα. 
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Πλάτος ταλάντωσης είναι το πόσο απομακρύνεται από το κέντρο (σταθερή θέση) 

το σώμα που πάλλεται. 

 

 
Παρατηρήστε ότι το πλάτος του ήχου (β) είναι μεγαλύτερο. 

 

3)      Η καθαρότητα: καθαρός ήχος είναι αυτός που έχει σταθερή ή ομαλά μεταβαλλόμενη 

συχνότητα. Αν όμως η συχνότητα του ήχου μεταβάλλεται συνεχώς, τότε τον ονομάζουμε θόρυβο. 

Σε περίπτωση που ο ήχος είναι στιγμιαίος ονομάζεται κρότος. Ο θόρυβος και ο κρότος είναι ήχοι 

ακαθορίστου ύψους. 

  

 Η καθαρότητα εξαρτάται από το είδος των παλμικών κινήσεων. Αν λοιπόν οι παλμικές 

κινήσεις είναι όμοιες μεταξύ τους (κανονικές) τότε ο ήχος είναι καθαρός. Το αντίθετο συμβαίνει 

σε ακανόνιστες παλμικές κινήσεις όπου πλέον μιλάμε για θόρυβο. Η κανονικότητα των παλμικών 

κινήσεων εξαρτάται από το πόσο όμοιες είναι αυτές μεταξύ τους. Όταν οι παλμικές κινήσεις είναι 

κανονικές λέμε ότι έχουν περιοδικότητα και ότι κάθε παλμική κίνηση είναι μια περίοδος της 

συχνότητας.  

 Ένας τρόπος σχηματικής απεικόνισης των παλμικών κινήσεων είναι ο σχεδιασμός της 

κίνησης του ηχογόνου σώματος κατά την διάρκεια του χρόνου, γύρω από την υποτιθέμενη σταθερή 

θέση. 

 
Παρατηρήστε ότι ο ήχος (β) δεν έχει συγκεκριμένη περίοδο, αφού οι ταλαντώσεις διαφέρουν 

συνεχώς. 
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4)      Η χροιά (χρώμα):  ήχοι ίδιας οξύτητας παραγόμενοι από διαφορετικά μουσικά όργανα είναι 

διαχωρίσιμοι, αφού ο καθένας έχει το δικό του χρώμα. Μερικές λέξεις που χρησιμοποιούμε, για να 

περιγράψουμε το χρώμα ενός ήχου, είναι: μουντός, συριστικός, πλούσιος, φτωχός, κλπ.  

Το χρώμα του ήχου εξαρτάται από το είδος και τον αριθμό των αρμονικών που περιέχει. Τι είναι 

αρμονικός ήχος αναφέρεται παρακάτω.  

 Σε μερικά βιβλία αναφέρεται σαν χαρακτηριστικό του ήχου η έμφαση. Με έμφαση 

(εμφατικός) χαρακτηρίζεται ένας ήχος όταν αποκλίνει σε ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω 

τέσσερα χαρακτηριστικά από τον χαρακτηριστικό (συνηθισμένο) ήχο του ηχογόνου σώματος από 

το οποίο παράγεται, ή απλά όταν έχει μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με ήχους του ίδιου ηχογόνου 

σώματος που προηγήθηκαν ή έπονται. Ο ήχος όμως αυτός, παρόλο που παράγεται από το ίδιο 

ηχογόνο σώμα δεν παύει να είναι ένας άλλος διαφορετικός ήχος με την δικιά του ένταση, ύψος, 

χροιά και καθαρότητα. 

Τι είναι αρμονικός ήχος 

Αρμονικοί είναι ήχοι διαφορετικής οξύτητας που παράγονται και ηχούν από το ίδιο ηχογόνο 

σώμα μαζί με τον κύριο ήχο από τον οποίο εξαρτάται το ύψος του συνολικού ηχητικού 

αποτελέσματος.  

- Η ηχητική έναρξη των αρμονικών είναι ταυτόχρονη με την κύρια συχνότητα.  

- Η έντασή τους είναι μικρότερη από την κύρια συχνότητα.  

- Οι αρμονικοί ήχοι παράγονται από την διαίρεση του ηχογόνου σώματος σε  2, 3, 4... κοκ ίσα 

μέρη, τα οποία ηχούν. Αν για παράδειγμα η κύρια συχνότητα είναι 100 Χερτς, τότε οι αρμονικοί θα 

έχουν συχνότητες 2 Χ 100, 3 Χ 100, 4 Χ 100... κοκ.  

- Οι αρμονικές συχνότητες συμπεριφέρονται διαφορετικά η καθεμιά τους, ανάλογα με το σχήμα του 

ηχογόνου σώματος. Έτσι για παράδειγμα σε κάποιο μουσικό όργανο, ο 3ος αρμονικός μπορεί να 

έχει μεγαλύτερη ένταση από τον 4ο, ενώ ο 4ος μεγαλύτερη διάρκεια, κλπ. Αυτές οι μεταβολές είναι 

αμέτρητες και συμβαίνουν κυρίως κατά την έναρξη του ήχου. 

Τι είναι μουσική 

 Για τον όρο μουσική, έχουν δοθεί κατά καιρούς πολλοί ορισμοί. Κάποιοι ορισμοί είναι 

εκτεταμένοι, στους οποίους γίνεται λόγος για ανθρώπινες αξίες, τις οποίες υπηρετεί και στηρίζει η 

μουσική, σε άλλους αναλύεται το φαινόμενο «μουσική» ιστορικά και πανανθρώπινα, τελικά όμως  

δεν γίνονται κατανοητοί και εύληπτοι. 

Η αλήθεια βρίσκεται, εάν γνωρίζουμε εκ των προτέρων την επίδραση του καλλιτεχνήματος 

στον άνθρωπο είτε αυτό είναι μουσική, είτε ζωγραφική, είτε λογοτεχνία κλπ. Αφού, λοιπόν, 

αντιληφθούμε ότι τα καλλιτεχνήματα όλων των ειδών χρησιμοποιούνται για τους ίδιους λόγους 

(αισθητικούς και πνευματικούς), είμαστε σε θέση να ορίσουμε την μουσική ως προς τα στοιχεία 

στα οποία διαφοροποιείται από τα υπόλοιπα είδη καλλιτεχνημάτων. Αυτά είναι: α) το υλικό, 

δηλαδή οι ήχοι και β) ο τρόπος που χρησιμοποιούνται, δηλαδή η τέχνη. Άρα φτάνουμε στο 

συμπέρασμα ότι: 

 

Μουσική είναι η τέχνη των ήχων 

 

Αναλυτικά, μουσική είναι η επιστήμη που ασχολείται με τον συνδυασμό, την επεξεργασία, 

και την δόμηση των ήχων. Δηλαδή των σχημάτων, των φράσεων, των συνηχήσεων και των 

ενοτήτων, που προκύπτουν από αυτούς. Η χρησιμότητα της, όπως προαναφέραμε στην παράγραφο 

περί καλλιτεχνικών δημιουργημάτων, είναι αισθητική και πνευματική. Είτε αυτό σημαίνει έκφραση 
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προσωπική, ή θρησκευτική, ή γενικότερα τελετουργική, ή λαϊκή, είτε ψυχαγωγία -διασκέδαση, είτε 

πνευματική και ψυχική αναβάθμιση, παιδεία, καλλιέργεια, , είτε ξέσπασμα, κλπ. 

Ετυμολογικά η λέξη πιθανότατα προέρχεται από θεότητες και συγκεκριμένα τις εννέα 

μούσες, κόρες του Δία και της Μνημοσύνης. Η κάθε μια προστάτευε κάποιο είδος πνευματικής 

δημιουργίας. Αυτές ήταν: Τερψιχόρη (λυρική ποίηση), Ευτέρπη (αυλητική τέχνη), Μελπομένη 

(μουσική και τραγωδία), Πολυμνία (μιμητική τέχνη και τους ύμνους), Ερατώ (Έρωτα), Θάλεια 

(κωμωδία και τη βουκολική ποίηση), Ουρανία (αστρονομία), Κλειώ (ιστορία), Καλλιόπη (επική 

ποίηση και ρητορική). 

Μουσική στην αρχαία Ελλάδα σήμαινε την εν γένει πνευματική καλλιέργεια, παιδεία, του 

ατόμου. Ό,τι δηλαδή αποδίδεται στις Μούσες. Για παράδειγμα, ο αρχαίος φιλόσοφος Σωκράτης 

έλεγε «Μουσική ποίει και εργάζου». 

Η λέξη «μουσική» με τη σημερινή έννοια του όρου, εμφανίζεται από τον 4ο αιώνα π.Χ. 

Μέχρι τότε η «μουσική» σήμαινε αυτό που σήμερα περιγράφεται ως  αρμονία. 

Η μουσική της κάθε εποχής, γεννιέται από το πως είναι δομημένη η κοινωνία πολιτισμικά, 

πνευματικά, ηθικά και ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης της αισθητικής. Με άλλα λόγια: 

 

Η κοινωνία διαμορφώνει την μουσική 

 

Οι πόλεμοι, η ευημερία, οι κακουχίες, η μόρφωση και άλλα, είναι παράγοντες διαμόρφωσης 

των εκφραστικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου. 

Πως ακριβώς και πότε ξεκίνησε ο άνθρωπος να ασχολείται με τη μουσική, δεν είναι απόλυτα 

γνωστό. Κάποιοι παράγοντες που μπορεί να οδήγησαν στη γέννησή της και αποτελούν μια 

θεωρητική απάντηση στο ερώτημα είναι: 

 

- η διάθεση έκφρασης μέσα από τον ρυθμό των διαδοχικών κινήσεων στη δουλειά 

- η ανάγκη έκφρασης της λύπης και της χαράς και όχι μόνο. 

- η μίμηση ήχων 
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Τι είναι νότα (φθογγόσημο) και πεντάγραμμο 

 

 
 

Στην παραπάνω εικόνα μπορείτε να δείτε ένα δείγμα από νότες της εποχής του Μεσαίωνα. 

 

 
Στην παραπάνω εικόνα μπορείτε να δείτε ένα δείγμα από Βυζαντινή Παρασημαντική 

δηλαδή τα σύμβολα με τα οποία διαβάζεται μουσικά η βυζαντινή μουσική. 

 

Η σημερινή 

Μουσική Σημειογραφία 

για το Ευρωπαϊκό Μουσικό Σύστημα 

 

Τα μουσικά σύμβολα 

 

- Τι αντιπροσωπεύουν: Νότα ή φθογγόσημο είναι ένα σύμβολο που αντιπροσωπεύει έναν ήχο. 

- Τι συμβολίζουν: Όταν πρόκειται για καθαρό ήχο με σταθερό ύψος (σταθερή συχνότητα), τότε η 

νότα συμβολίζει το ύψος και την διάρκεια. Σε αυτή την περίπτωση ο ήχος μπορεί να χαρακτηριστεί 

και ως «Ηχητικός Τόνος» ή «Τόνος του ήχου» με συγκεκριμένο «Τονικό Ύψος». 

Ηχητικός Τόνος ή Τόνος του ήχου είναι ένας καθαρός ήχος σταθερού ύψους το οποίο 

ονομάζεται τονικό ύψος. 

 

Η λέξη τόνος παράγεται από το «τείνω» (τεντώνω χορδή).  

 

 Όπως θα δούμε παρακάτω στο βιβλίο, για τη σημειογραφία καθαρού ήχου με 

μεταβαλλόμενο ύψος χρησιμοποιούμε ειδικά σύμβολα. Αυτός ο ήχος μπορεί να μεταβάλλεται προς 

τα πάνω ή προς τα κάτω ή να μετακινείται πάνω και κάτω επαναλαμβανόμενα, κλπ. 
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 Διαφορετικές στον συμβολισμό νότες είναι αυτές που αναφέρονται σε κρότους, οι οποίοι δεν 

έχουν συγκεκριμένο ύψος ή και διάρκεια. 

Τέλος, υπάρχουν κι αυτές οι νότες που αναφέρονται σε θορύβους, οι οποίες συμβολίζουν 

μόνο την διάρκεια του ήχου. Παραδείγματα μπορείτε να βρείτε παρακάτω σε αυτό το κεφάλαιο. 

- Πώς ονομάζονται: Η ονομασίες που μπορεί να έχει μια νότα ως προς το ύψος της είναι διαδοχικά 

από την χαμηλότερη προς την υψηλότερη: 

  

Διατονική διαδοχή των φθόγγων 

είναι η σειρά της βηματικής διαδοχής 

Ντο, Ρε, Μι, Φα, Σολ, Λα, Σι. 

(ανιούσα σειρά) 

   

 Ψηλότερα από το Σι επαναλαμβάνονται οι ίδιες ονομασίες με την ίδια σειρά κοκ, αυτό 

σημαίνει ότι υπάρχουν νότες ίδιας ονομασίας που έχουν διαφορετικό ύψος. Το συγκεκριμένο όνομα 

της κάθε νότας υποδεικνύεται από το μουσικό σύμβολο που λέγεται κλειδί (το οποίο θα εξηγηθεί 

αναλυτικά παρακάτω). 

  

Οι συχνότητες φθόγγων που έχουν το ίδιο όνομα, αλλά διαφορετικό ύψος,  

υπακούουν σε γεωμετρική πρόοδο που έχει λόγο το δύο. 

 

Δηλαδή, πολλαπλασιάζοντας ή διαιρώντας με το 2 την συχνότητα μιας νότας βρίσκουμε την 

αμέσως οξύτερη ή χαμηλότερη, ομώνυμή της. 

Παράδειγμα:  

Μια από τις νότες με όνομα Ντο έχει συχνότητα 264 Χερτς. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η αμέσως 

οξύτερη ομώνυμη νότα θα έχει συχνότητα 264 * 2 = 528 Χερτς. Ενώ η αμέσως χαμηλότερη 

ομώνυμη νότα θα έχει συχνότητα 264 / 2 = 132 Χερτς. 

  

Η απόσταση μεταξύ μιας νότας 

και της αμέσως χαμηλότερης ή οξύτερης ομώνυμης, 

λέγεται οκτάβα. 

 

- Πού γράφονται: Γράφονται με τη βοήθεια πενταγράμμου όταν πρόκειται για ήχους 

συγκεκριμένης οξύτητας, ενώ με τη βοήθεια μιας γραμμής όταν πρόκειται για κρότους ή θορύβους. 

 

- Τι είναι πεντάγραμμο: Πέντε παράλληλες και οριζόντιες γραμμές, στις οποίες πάνω ή ανάμεσα 

γράφονται οι νότες. Επίσης με τη βοήθεια βοηθητικών γραμμών μπορούμε να γράψουμε νότες 

πάνω ή κάτω από το σύστημα του πενταγράμμου. Όσο πιο ψηλά είναι γραμμένες οι νότες τόσο 

οξύτερες είναι. Βηματική κίνηση των φθόγγων επιτυγχάνεται γράφοντας μια νότα πάνω σε γραμμή 

και την επόμενη στο διπλανό διάστημα ή αντιστρόφως. Η αρίθμηση των γραμμών γίνεται από κάτω 

προς τα πάνω. 

 

- Βοηθητικές γραμμές: μικρές γραμμές παράλληλες με το πεντάγραμμο στο οποίο ανήκουν. Μας 

βοηθούν έτσι, ώστε να μπορούν να γράφονται νότες χαμηλότερα και υψηλότερα από το 

πεντάγραμμο. 

Στο παρακάτω σχήμα μπορείτε να παρατηρήσετε τον τρόπο γραφής των φθόγγων με τη 

βοήθεια βοηθητικών γραμμών. Παρατηρήστε ότι οι βοηθητικές γραμμές μοιάζουν σαν συνέχεια του 

πενταγράμμου. Οι νότες γράφονται πάνω και ανάμεσα στις γραμμές όπως αυτές πάνω στο 

πεντάγραμμο. 
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Επίσης παρατηρήστε ότι η δεύτερη νότα με μια βοηθητική γραμμή πάνω και κάτω από το 

πεντάγραμμο είναι γραμμένη στο νοητό διάστημα που σχηματίζεται μεταξύ της ορατής βοηθητικής 

γραμμής και αυτής που θα υπήρχε στην περίπτωση δεύτερης βοηθητικής γραμμής. Αυτό σημαίνει 

ότι με μια βηθητική γραμμή μπορούμε να γράψουμε δύο νότες και με δύο βοηθητικές γραμμές 

μπορούμε να γράψουμε άλλες δύο νότες, κλπ. 

 

 
 

 
 

- Πώς συμβολίζονται:  

 

Η σχεδίαση του φθογγόσημου αποτελείται από τρία μέρη. 

Την  κεφαλή είναι μια έλλειψη η οποία σε κάποιες περιπτώσεις σχεδιάζεται μόνο με το 

περίγραμμά της, ενώ σε άλλες περιπτώσεις σχεδιάζεται γεμισμένη. Η κεφαλή μας δείχνει το τονικό 

ύψος του ήχου. 

Σχεδιάζεται επάνω σε γραμμή ή στο διάστημα ανάμεσα από δύο γραμμές. Εάν θέλουμε να 

γράψουμε νότες με τη σειρά τότε όταν ο ένας έχει «κεφαλή» επάνω σε γραμμή, ο επόμενος θα έχει 

την «κεφαλή» στο αμέσως διπλανό διάστημα: 

 

 
 

 



17 

 

Το στέλεχος είναι μια κάθετη γραμμή που ξεκινά από την κεφαλή. Όπως θα δούμε 

παρακάτω υπάρχει μια περίπτωση όπου η κεφαλή σχεδιάζεται μόνη της χωρίς το στέλεχος. Το 

στέλεχος έχει σχέση με τη διάρκεια της νότας. 

Τα άγκιστρα μπορούν να είναι από κανένα μέχρι όσα απαιτεί η περίσταση. Είναι πλάγιες 

γραμμούλες που ξεκινούν από το στέλεχος, από την απέναντι πλευρά από την κεφαλή. Όσα 

περισσότερα είναι τα άγκιστρα τόσο μικρότερη χρονική διάρκεια έχει ο φθόγγος. 

 

Η κεφαλή γράφεται επάνω σε γραμμή ή στο διάστημα ανάμεσα σε δύο γραμμές του 

πενταγράμμου, και μας δείχνει το τονικό ύψος της νότας. Σχεδιάζεται έτσι, ώστε να καταλαμβάνει 

μόνο μια γραμμή ή ένα διάστημα: 

 
 

 

Μπορεί να έχει από δεξιά ή από αριστερά μια κάθετη γραμμή (το στέλεχος) 

που ξεκινά εφαπτόμενη στην έλλειψη: 

 
Στην περίπτωση που υπάρχει κάθετη γραμμή (στέλεχος) 

τότε η έλλειψη μπορεί να είναι γεμισμένη: 

 
- Η φορά της κάθετης γραμμής: Στην παραπάνω εικόνα παρατηρήστε ότι όταν η νότα είναι 

γραμμένη χαμηλότερα από την μεσαία γραμμή του πενταγράμμου, τότε η κάθετη γραμμή 

(στέλεχος) γράφεται με φορά προς τα πάνω και ξεκινά από δεξιά της νότας. Σε αντίθετη περίπτωση 

ξεκινά αριστερά της νότας και έχει φορά προς τα κάτω. Έτσι πετυχαίνουμε οι κάθετες γραμμές 

(στελέχη) να γράφονται κατά το δυνατόν μέσα στο πεντάγραμμο χωρίς να απομακρύνονται από 

αυτό πετυχαίνοντας οικονομία χώρου. 

Εάν υπάρχουν άγκιστρα τότε όταν η κάθετη γραμμή (στέλεχος) είναι προς τα πάνω, το 

άγκιστρο σχεδιάζεται πλάγια προς τα κάτω και δεξιά ενώ όταν η κάθετη γραμμή (στέλεχος) είναι 

προς τα κάτω το άγκιστρο σχεδιάζεται πλάγια προς τα πάνω και δεξιά: 

 

 
 Σε περίπτωση που στο ίδιο πεντάγραμμο κινούνται δύο ή περισσότερες μουσικές φράσεις ή 

φωνές ταυτόχρονα (πολυφωνία), για να ξεχωρίζουμε ποιες νότες ανήκουν στην κάθε μια, οι κάθετες 



18 

 

γραμμές της κάθε φράσης έχουν την ίδια φορά ανεξάρτητα από το ύψος των φθόγγων. 

 Στο παρακάτω παράδειγμα παρατηρήστε ότι η τελευταία νότα ανήκει και στις δύο φράσεις. 

Πράγματι στην θέση της υπάρχουν δύο νότες, μια με την κάθετη γραμμή (στέλεχος) προς τα πάνω 

και μια με την γραμμή προς τα κάτω: 

 
 

Ομαδοποίηση: 

 

 Όταν βρίσκονται μαζί (συνεχόμενα) δύο ή παραπάνω φθογγόσημα με άγκιστρα, μπορούν να 

είναι ενωμένα σε ομάδες έτσι, ώστε να διευκολύνεται η μουσική ανάγνωση. Παρατηρήστε ότι ο 

αριθμός των γραμμών που ενώνονται οι διάφορες ομάδες των αξιών είναι αντίστοιχος με τις 

πλάγιες γραμμές που διατηρούσαν, όταν δεν ήταν ομαδοποιημένες. Σε μια ομάδα μπορούν να 

συμπεριληφθούν αξίες διαφόρων μεγεθών, αρκεί να είναι όγδοα ή μικρότερες αυτών: 

 

 Σε μια ομάδα φθογγόσημων με τουλάχιστον δύο άγκιστρα, μπορεί να διακόπτονται όλες ή 

κάποιες γραμμές έτσι, ώστε να διευκολύνεται η μουσική ανάγνωση (συνήθως παραμένει μόνο μία). 

Σ’ αυτή την περίπτωση, η διακοπή των γραμμών γίνεται μόνο ανάμεσα σε δύο συνεχόμενες νότες: 

 

 
Με την ομαδοποίηση είναι πιο εύκολη η μουσική ανάγνωση, αφού ο αριθμός των φθόγγων 

γίνεται πιο γρήγορα αντιληπτός. 

Επίσης ο συνολικός χρόνος κάθε ομάδας σχηματίζεται σε συνάρτηση με τον ρυθμό του 

εκάστοτε μουσικού «μέτρου» και έτσι μας βοηθά να εκτελέσουμε αυτές τις νότες σωστά σε σχέση 

με τους τονισμούς που προκύπτουν από αυτό το «μέτρο». Όμως τις έννοιες «μέτρο» και 

«τονισμούς» θα εξετάσουμε αργότερα παρακάτω σε αυτό το βιβλίο. 

 Σημείωση: σε περίπτωση που η νότα συμβολίζει κρότο, αντί της έλλειψης μπορεί να 

υπάρχουν τα σύμβολα Χ ή / ή \ ή  ή ■ ή  ή και χρώματα. κλπ. 

Ακολουθούν παραδείγματα μουσικής γραφής για όργανα που παράγουν κρότους, θορύβους 

και μεταβαλλόμενους καθ’ ύψος καθαρούς ήχους: 
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Παράδειγμα 1 

 

Στο παρακάτω παράδειγμα φαίνεται μια μορφή σημειογραφίας για ένα σύνολο κρουστών 

που αποτελείται από Ταμπουρίνο, Γκουίρο και Κλάβες. 

Παρατηρείστε ότι δεν χρησιμοποιούνται πεντάγραμμα αφού σε αυτά τα όργανα δεν αλλάζει 

το τονικό ύψος του ήχου. Οι φθόγγοι όμως έχουν το σχήμα διαφόρων αξιών (διάρκειες). 

 

 
 

 

 

 

 

Παράδειγμα 2 

 

 Στις επόμενες εικόνες μπορείτε να παρατηρήσετε ένα άλλο είδος μουσικής σημειογραφίας 

κρουστών οργάνων. Υπάρχουν πεντάγραμμα όμως κάθε νότα αντιστοιχεί σε διαφορετικό κρουστό 

όργανο. Αυτός ο τρόπος σημειογραφίας είναι περισσότερο συνηθισμένος σε λογισμικά μουσικής σε 

Η/Υ. Όπως φαίνεται παρακάτω, τα σύμβολα των φθόγγων δεν είναι πάντα τα συνηθισμένα 

προκειμένου να γίνεται πιο εύκολα και γρήγορα αντιληπτό και αναγνωρίσιμο το κρουστό στο οποίο 

αντιστοιχούν. Τα διαφορετικά σχήματα στα φθογγόσημα επίσης εξυπηρετούν να συμβολιστεί με 

ακρίβεια όταν ένα κρουστό μπορεί να παίξει με περισσότερους από ένα τρόπο, όπως το κλειστό και 

ανοιχτό Hi-Hat όπως φαίνεται παρακάτω στην 8η και την 9η νότα όπου και οι δύο νότες 

αντιστοιχούν στο ίδιο κρουστό όργανο, την πρώτη φορά συμβολίζεται σαν Χ ενώ αμέσως μετά το 

Χ έχει γύρω του έναν κύκλο. 

 Τέλος μπορείτε να παρατηρήσετε ότι γενικά αυτά τα φθογγόσημα που μοιάζουν με Χ 

συμβολίζουν ήχους που παράγονται από κρουστά του τύπου πιατινιού. 
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Παράδειγμα 3 

 

 Στις επόμενες εικόνες μπορείτε επίσης να δείτε σημειογραφία για κρουστά όργανα. 

Παρατηρήσετε ότι κάποια κρουστά όργανα μπορούν να παράγουν δύο διαφορετικούς ήχους. Τότε ο 

άλλος ήχος γράφεται κάτω ή επάνω στη γραμμή και ο άλλος ψηλότερα. 
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Παράδειγμα 4 

 Στην επόμενη εικόνα μπορείτε να παρατηρήσετε σημειογραφία για μελωδικό όργανο που 

όμως γίνεται χρήση ειδικών συμβόλων προκειμένου ο εκτελεστής να παράγει ήχους με 

μεταβαλλόμενο τονικό ύψος. 

Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για μια Άρπα όπου σε συγκεκριμένα σημεία πρέπει να 

εκτελέσει πέρασμα χορδών προς μια κατεύθυνση (glissando) μέσα σε μια ορισμένη χρονική 

διάρκεια. Στο πρώτο μέτρο, αυτό το πέρασμα καταλήγει σε συγκεκριμένο φθόγγο ενώ στο δεύτερο 

μέτρο, το τελείωμα του περάσματος των χορδών, είναι ασαφές. 
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Παράδειγμα 5 

 

 Στις παρακάτω εικόνες μπορείτε να παρατηρήσετε τη χρήση ειδικών συμβόλων προκειμένου 

ένα βιολί να παράγει ήχους που γλιστρούν από μια νότα σε μια άλλη (glissando). Δηλαδή έχουμε 

καθαρό ήχο μεταβαλλόμενου τονικού ύψους. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράδειγμα 6 

 

Στις παρακάτω εικόνες μπορείτε να δείτε κάποια είδη σημειογραφίας για κάποια μουσικά 

έργα στα οποία η συνηθισμένη σημειογραφία δεν θα μπορούσε να αποδώσει. Τέτοια μουσικά έργα 

χρησιμοποιούν τονικά μεταβαλλόμενους ήχους, ηχητικά νέφη, θορύβους, κρότους ακόμα και 

ομιλία. Επίσης οι ήχοι δεν αντιστοιχούν στις συνηθισμένες νότες, αντιθέτως χρησιμοποιούνται όλες 

οι συχνότητες που επιθυμεί ο συνθέτης. Μπορείτε να παρατηρήσετε ότι ομοιάζουν περισσότερο με 

κυματομορφές. Τέτοια έργα μπορείτε να βρείτε από τους συνθέτες John Cage, Philipp Glass, 

Γιάννη Ξενάκη, κλπ.  
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Τι είναι μουσική έκταση 

Με τον όρο μουσική έκταση μπορούμε να εννοούμε τα εξής: 

 

1) το σύνολο των φθόγγων που μπορεί να αντιληφθεί ο άνθρωπος 

2) το σύνολο των φθόγγων που μπορούν να παραχθούν με τη βοήθεια του συνόλου των μουσικών 

οργάνων (π.χ. η μουσική έκταση της συμφωνικής ορχήστρας ή μιας χορωδίας) 

3) το σύνολο των φθόγγων που μπορούν να παραχθούν σε ένα συγκεκριμένο μουσικό όργανο ή 

από έναν άνθρωπο  

 

Συνήθως, όταν μιλάμε για μουσική έκταση αναφερόμαστε στην 3η περίπτωση. 

 

Τι είναι κλειδί 

- Τι είναι: Κλειδί είναι το μουσικό σύμβολο το οποίο μας υποδεικνύει την ονομασία μιας 

συγκεκριμένης νότας στο πεντάγραμμο βάσει της οποίας  ονοματίζονται οι υπόλοιποι φθόγγοι 

υπακούοντας στην διατονική διαδοχή των φθόγγων.  

- Πόσα και ποια είναι τα είδη των κλειδιών: Κατά το πέρασμα των χρόνων χρησιμοποιήθηκαν 11 

είδη μουσικών κλειδιών από τα οποία, όπως θα δούμε παρακάτω, σήμερα χρησιμοποιούνται μόνο 

τα 5 συν αυτό της Drums το οποίο είναι το νεότερο και χρησιμοποιείται κυρίως στους Η/Υ. Στην 

παρακάτω εικόνα μπορείτε να παρατηρήσετε ότι υπήρξαν 2 κλειδιά του Σολ, 5 κλειδιά του Ντο και 

3 κλειδιά του Φα. 

 
Εκτός του κλειδιού της Drums, η προέλευση των σχημάτων των υπολοίπων κλειδιών έχει ιστορία 

τουλάχιστον 6 αιώνων και προέρχεται από τα γράμματα του λατινικού αλφαβήτου όπως μπορείτε 

να δείτε στην παρακάτω εικόνα. 
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Τα σημαντικότερα είδη των κλειδιών που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι πέντε (5) 

Κλειδί του Σολ της δεύτερης γραμμής: 

 

 
- Υποδεικνύει ότι η νότα που είναι γραμμένη στη δεύτερη γραμμή του πενταγράμμου είναι η Σολ.  

- Χρησιμοποιείται από όργανα που παράγουν σχετικά υψηλούς φθόγγους, όπως το πιάνο, το 

φλάουτο, το βιολί κλπ.  

Συχνότητα υποδεικνυόμενης νότας: 392 Χερτς 

Κλειδί του Φα της τέταρτης γραμμής: 

 

 
- Υποδεικνύει ότι η νότα που είναι γραμμένη στη τέταρτη γραμμή του πενταγράμμου είναι η Φα.  

- Χρησιμοποιείται από όργανα που παράγουν σχετικά χαμηλούς φθόγγους (μπάσους), όπως το 

Φαγκότο, το κοντραμπάσο ή το βιολοντσέλο κλπ. Ονομάζεται και κλειδί του μπάσου.  

Συχνότητα υποδεικνυόμενης νότας: 174 Χερτς 

Κλειδί του Ντο της πρώτης γραμμής: 

 

 
- Υποδεικνύει ότι η νότα που είναι γραμμένη στη πρώτη γραμμή του πενταγράμμου είναι η Ντο.  

- Χρησιμοποιούνταν στη μεσαιωνική μουσική και σε μερικά έργα του 19ου αιώνα. Σήμερα δεν 

χρησιμοποιείται πλέον. Ονομάζεται και κλειδί της σοπράνο.  

Συχνότητα υποδεικνυόμενης νότας: 262 Χερτς (Ντο) 

 

Κλειδί του Ντο της τρίτης γραμμής: 

 

 
- Υποδεικνύει ότι η νότα που είναι γραμμένη στη τρίτη γραμμή του πενταγράμμου είναι η Ντο.  

- Χρησιμοποιείτε για τη βιόλα. Ονομάζεται και κλειδί της άλτο.  

Συχνότητα υποδεικνυόμενης νότας: 262 Χερτς (Ντο) 

Κλειδί του Ντο της τέταρτης γραμμής: 

 
- Υποδεικνύει ότι η νότα που είναι γραμμένη στη τέταρτη γραμμή του πενταγράμμου είναι η Ντο.  

- Χρησιμοποιείται για σχετικά χαμηλούς ήχους όπως για το βιολοντσέλο και το φαγκότο, όταν 

αυτά παίζουν πάνω από το κλειδί του μπάσου. Ονομάζεται και κλειδί του τενόρου.  

Συχνότητα υποδεικνυόμενης νότας: 262 Χερτς (Ντο) 
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 Τέλος, υπάρχει και δεύτερο κλειδί του σολ της πρώτης γραμμής και κλειδί του ντο της 

δεύτερης γραμμής όμως αυτά τα κλειδιά θεωρούνται απαρχαιωμένα και δεν χρησιμοποιούνται 

πλέον.  

 Αν σε κάποιο κλειδί υπάρχει ο αριθμός 8 κάτω απ’ αυτό, τότε οι φθόγγοι που αναφέρονται 

σ’ αυτό θα εκτελούνται μια οκτάβα κάτω από την θέση που θα είχαν αν το κλειδί δεν είχε αυτό τον 

αριθμό. 

 

- Πού και πότε γράφονται τα κλειδιά: Το κλειδί γράφεται πάντα στην αρχή του πενταγράμμου, 

αλλά όποτε χρειαστεί, γράφεται και ενδιάμεσα στο πεντάγραμμο. 

 

- Σχέση των κλειδιών Σολ και Φα: 

 Στο παρακάτω σχήμα παρατηρήστε ότι μαζί με την μεσαία γραμμή (Ντο με βοηθητική 

γραμμή) το σύνολο των οριζόντιων γραμμών είναι ένδεκα. Για αυτόν το λόγο το σύστημα αυτό 

ονομάζεται και ενδεκάγραμμο. 

 Η μεσαία γραμμή (βοηθητική) είναι ο άξονας των δύο πενταγράμμων και επάνω της 

γράφεται η νότα ντο με συχνότητα 264 Χερτς. Για αυτόν το λόγο αυτό το ντο ονομάζεται 

και μεσαίο ντο. Αυτή η νότα μπορεί να γραφεί στο κλειδί του Σολ με μια βοηθητική γραμμή κάτω 

από το πεντάγραμμο, ή στο κλειδί του Φα με μια βοηθητική γραμμή πάνω από το πεντάγραμμο. 

 

Μεσαίο Ντο 

 
 Στο παραπάνω σχήμα, για να τονίσουμε την σημασία του Μεσαίου Ντο ως οριζόντιου άξονα 

του ενδεκάγραμμου, έχει σχεδιαστεί το κλειδί του Φα ως ανεστραμμένο κλειδί του Σολ ! 

Σύμφωνα με το παραπάνω σύστημα, μπορούμε να ονομάσουμε τις νότες πάνω και κάτω από 

το μεσαίο Ντο και τότε το αποτέλεσμα θα είναι το παρακάτω: 

 

 
 

 Αυτό σημαίνει ότι οι νότες κάτω από το μεσαίο Ντο μπορούν να γραφούν και στο κλειδί του 

Σολ χρησιμοποιώντας βοηθητικές γραμμές, ενώ οι νότες πάνω από το μεσαίο Ντο μπορούν να 

γραφούν και στο κλειδί του Φα με τον ίδιο τρόπο. 
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Παράδειγμα: 

 
   Οι ομώνυμες νότες που φαίνονται στα δύο πεντάγραμμα είναι ακριβώς οι ίδιοι ήχοι (έχουν 

ίδια συχνότητα), στο πιάνο αντιστοιχούν σε ίδια πλήκτρα, στην κιθάρα στα ίδια τάστα, κλπ. 

 

- Γιατί έχουμε πολλά είδη κλειδιών: Το ύψος (οξύτητα) των ήχων που παράγουν τα διάφορα 

μουσικά όργανα διαφέρει. Επίσης η έκταση των φωνών των οργάνων δεν είναι σε όλα η ίδια.  

 Οι νότες που γράφονται μέσα στο πεντάγραμμο πρέπει το δυνατόν να καλύπτουν την 

μουσική έκταση του οργάνου ή τουλάχιστον να καλύπτουν την περιοχή εκείνη της μουσικής 

έκτασής του, που είναι περισσότερο χρησιμοποιήσιμη και συνήθως βρίσκονται στο κέντρο της 

μουσικής έκτασης του οργάνου ή της φωνής. 

 

Παράδειγμα:  

 

 Η φωνή της σοπράνο κυμαίνεται περίπου από 250 έως 900 Χερτς και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε όλη την έκτασή της συμμετρικά. Άρα το κλειδί που θα χρησιμοποιηθεί στην 

γραφή των φθόγγων θα είναι του «Σολ», αφού έτσι δεν θα είμαστε αναγκασμένοι να 

χρησιμοποιούμε πολλές βοηθητικές γραμμές παρά μόνο μια πάνω από το πεντάγραμμο και μια από 

κάτω. (βλέπε παρακάτω σχήμα). 

  

 
 

  

- Κλειδιά του σολ και του φα:  

 

 Τα κλειδιά αυτά είναι τα πιο διαδεδομένα με την έννοια του ότι η πλειοψηφία των μουσικών 

οργάνων χρησιμοποιεί αυτά τα δύο κλειδιά. Για τον παραπάνω λόγο εκθέτουμε παρακάτω μερικά 

χρήσιμα βοηθήματα που αποσκοπούν στην ταχύτερη εκμάθησή τους.  
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- Σχεδιασμός κλειδιού σολ: 

 
 

 Παρατηρήστε, στην δεύτερη φάση, ο κύκλος σχηματίζεται έτσι ώστε με τη βοήθεια της 

δεύτερης γραμμής, να διαιρείται σε δύο ίσα μέρη. Έτσι γίνεται σαφές ότι το κλειδί αναφέρεται στη 

δεύτερη γραμμή. 

Νότες στις γραμμές και στα διαστήματα 

 

Στις παρακάτω δύο παραγράφους γίνεται αναφορά στις νότες που γράφονται πάνω στις 

γραμμές αλλά και σε αυτές που γράφονται στα διαστήματα του πενταγράμμου με κλειδί σολ και με 

κλειδί φα. Μαθαίνοντας αυτές τις νότες με την σειρά μπορούμε να βρίσκουμε την ονομασία κάθε 

νότας. 

Αυτός ο τρόπος εύρεσης των ονομασιών των φθόγγων, βοηθάει στην γρήγορη εξοικείωση με 

τις νότες των δύο αυτών κλειδιών. Όμως το τελικό αποτέλεσμα πρέπει να είναι η ικανότητα της 

άπταιστης ανάγνωσης των φθόγγων, χωρίς πλέον την χρησιμοποίηση των παρακάτω.  

 

Νότες στις γραμμές και στα διαστήματα (κλειδί του σολ)  

(φαίνονται και οι φθόγγοι μέχρι μιας βοηθητικής γραμμής 

πάνω και κάτω από το πεντάγραμμο) 

 
Από το παραπάνω σχήμα συμπεραίνουμε τα εξής:  

 

Νότες πάνω στις γραμμές: μι, σολ, σι, ρε, φα  

Νότες στα διαστήματα: φα, λα, ντο, μι 
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Νότες στις γραμμές και στα διαστήματα (κλειδί του φα)  

(φαίνονται και οι φθόγγοι μέχρι μιας βοηθητικής γραμμής 

πάνω και κάτω από το πεντάγραμμο) 

 

Από το παραπάνω σχήμα συμπεραίνουμε τα εξής:  

 

Νότες πάνω στις γραμμές: σολ, σι, ρε, φα, λα  

Νότες στα διαστήματα: λα, ντο, μι, σολ 

 
  

 

- Ιστορικά για το πεντάγραμμο: Μέχρι τον 9ο αιώνα δεν υπήρχε σύστημα μουσικής γραφής με 

βάση οριζόντιες γραμμές, όπως το πεντάγραμμο. Η μελωδική κίνηση καταγραφόταν από τα 

Ελληνικά σημεία στίξης πάνω στο κείμενο, χωρίς ιδιαίτερη ακρίβεια. 

 Από το δέκατο αιώνα, όμως, διαδόθηκαν στην Ευρώπη τα νεύματα παρόμοια με εκείνα της 

βυζαντινής μουσικής, τα οποία είχαν καλλιεργηθεί από τον 7ο αιώνα. Τα νεύματα συμβόλιζαν την 

μελωδική κίνηση της φωνής. Για παράδειγμα ένα νεύμα σήμαινε να τραγουδηθεί φθόγγος που 

βρισκόταν δύο νότες πιο χαμηλά από την προηγούμενη. Όπως είναι ευνόητο, αυτός ο τρόπος 

μουσικής καταγραφής δεν πρόσφερε μεγάλη ακρίβεια τουλάχιστον ως προς τις συχνότητες των 

φθόγγων.  

 Τον 11ο αιώνα, για πρώτη φορά, χρησιμοποιείται μια κόκκινη γραμμή που αντιπροσώπευε 

την νότα φα. Γύρο από αυτήν σημειώνονταν τα νεύματα. Και πάλι όμως δεν υπήρχε ακρίβεια στην 

μουσική ανάγνωση, οπότε προστέθηκε άλλη μια γραμμή κίτρινη, παράλληλη και πάνω από την 

προηγούμενη, που αντιπροσώπευε την νότα ντο. Τελικά προστέθηκε μια τρίτη μαύρη γραμμή 

ανάμεσά τους η οποία αντιστοιχούσε στη νότα λα.  

 Αργότερα οι γραμμές σημειώνονταν με τα ονόματά τους και όχι με χρώματα. Αυτός ο 

τρόπος σημειογραφίας είναι προπομπός των μουσικών κλειδιών, τα οποία και αυτά καθορίζουν την 

ονομασία και τη θέση μιας συγκεκριμένης νότας. Παράλληλα, καταργούνται τα νεύματα και τη 

θέση τους παίρνουν φθογγόσημα που με το σχήμα τους δείχνουν με ακρίβεια και την διάρκειά τους. 

Αυτή η καταγραφή των διαρκειών σε συνδυασμό με μια ρυθμική ένδειξη στην αρχή του μουσικού 

έργου, έκανε δυνατή την καταγραφή του ρυθμού και ονομάστηκε Musica mensurabilis ή mensurata 

που σημαίνει μετρημένη μουσική. Όπως θα δούμε παρακάτω, αυτή η ρυθμική ένδειξη εξελίχθηκε 

αργότερα σε αυτό που σήμερα ονομάζουμε «κλάσμα του μέτρου». 
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 Μέσα στον 14ο αιώνα ολοκληρώθηκαν το πεντάγραμμο και τα φθογγόσημα, όπως τα 

γνωρίζουμε σήμερα. 

 

 

 

- Ιστορικά για τις νότες: Οι ονομασίες των φθόγγων και πολλά στοιχεία στην εξέλιξη της 

μουσικής σημειογραφίας καθιερώθηκαν και γενικά εξελίχθηκαν από τον Γκουίντο ντ’ Αρέτσο 

(Guido d’Arezzo) ο οποίος έζησε τον 11ο αιώνα.  

 Οι ονομασίες δεν ήταν ακριβώς όπως οι σημερινές: 

Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La 

 Παρατηρήστε ότι δεν υπήρχε όνομα για την νότα σι και το ντο ονομαζόταν διαφορετικά. Η 

προσθήκη του σι και η αλλαγή του ut σε ντο έγινε αργότερα. 

(Σημείωση: Σε πολλές άλλες χώρες η νότα si προφέρεται ti) 

 Αυτές οι παλιές ονομασίες προέρχονται από τις πρώτες συλλαβές ενός εξάστιχου ύμνου για 

τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, που θεωρούταν προστάτης των τραγουδιστών: 

Ut queant laxis  

Resonare fibris  

Mira gestorum  

Famuli tuorum  

Solve poluti  

Labi reatum  

Sancta Johannes 

 

 

 

- Η θέση των ονομάτων των φθόγγων πάνω στα πλήκτρα του πιάνου: 

 

 
 

           Παρατηρήστε στο παραπάνω σχήμα ότι:  

 

- Οι ονομασίες αφορούν μόνο τα άσπρα πλήκτρα  

- Τα μαύρα πλήκτρα είναι χωρισμένα σε ομάδες των δύο και των τριών  

- Οι νότες Μι, Φα και Σι, Ντο δεν έχουν ανάμεσά τους μαύρο πλήκτρο  

- Μετά το πλήκτρο Σι επαναλαμβάνεται η ίδια σειρά, Ντο, ρε, μι...  

- Κάθε νότα έχει πάντα συγκεκριμένη θέση σε σχέση με τα μαύρα πλήκτρα  

- Αν αυτό σας διευκολύνει, μπορείτε να θυμάστε ότι η νότα Ντο βρίσκεται πάντοτε στο άσπρο 

πλήκτρο που είναι αριστερά από ομάδα δύο μαύρων πλήκτρων. 
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- Είδη φωνών: 

 

Τα βασικά είδη είναι τέσσερα: 

 

Υψίφωνο ή Soprano (ψηλή γυναικεία φωνή), 

Μεσόφωνο ή Contralto (χαμηλή γυναικεία φωνή), 

Οξύφωνο ή Tenoro  (ψηλή ανδρική φωνή) 

Βαθύφωνο ή Basso  (χαμηλή ανδρική φωνή) 

 

Αντίστοιχα, σε κάθε βασική κατηγορία φωνής, και λαμβάνοντας υπ’ όψιν επιπρόσθετους 

παράγοντες που διαμορφώνουν το ιδιαίτερο και μοναδικό χαρακτήρα κάθε φωνής (τονική και 

ερμηνευτική έκταση, τονικά κέντρα κ.λ.π.), έχουμε υποκατηγορίες (π.χ.soprano leggiera, 

δραματική, mezzo-soprano, λυρικός τενόρος, μπάσο-βαρύτονος, κ.λ.π). 

Η ανθρώπινη φωνή είναι το μουσικό εκείνο όργανο που μπορεί να εκφράσει καλύτερα από 

κάθε άλλο το ανθρώπινο συναίσθημα, γι' αυτό το λόγο και το ρεπερτόριο της είναι ιδιαίτερα ευρύ. 

Από θρησκευτικά ορατόρια μέχρι όπερες, η ανθρώπινη φωνή κατέχει εξέχουσα θέση στις επιλογές 

των εκφραστικών μέσων των συνθετών ανά τους αιώνες. 

Οι ήχοι ομάδας του μπάσου είναι πολύ χαμηλής συχνότητας, του τενόρου πιο υψηλής, 

ακόμα πιο υψηλής είναι της Άλτο και τέλος ακόμα πιο υψηλής συχνότητας είναι η ομάδα ήχων της 

σοπράνο. 

 

 

Οι μουσικές εκτάσεις των βασικών φωνών 

παρουσιάζονται παρακάτω: 

 

 
 

 

 

 Εκτός από τις ανθρώπινες φωνές, οι παραπάνω όροι (είδη φωνών) πολλές φορές 

χρησιμοποιούνται και στα μουσικά όργανα. Για παράδειγμα υπάρχει φλογέρα σοπράνο η οποία 

είναι μικρή και παράγει πολύ ψηλές νότες, όμως υπάρχει και φλογέρα άλτο η οποία παράγει ποιο 

βαθιές νότες. Επίσης υπάρχει σαξόφωνο σοπράνο. σαξόφωνο άλτο, σαξόφωνο τενόρο, αλλά και 

μπάσο. Το ίδιο παρατηρείται και για πολλά άλλα μουσικά όργανα! 
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Παράδειγμα: 

 

 
Είδη σαξοφώνων. 

 

Αξίες 

 Ακούγοντας ένα μουσικό έργο θα παρατηρήσετε ότι οι διάφοροι ήχοι δεν διαρκούν όλοι το 

ίδιο. Εσείς οι ίδιοι με τη φωνή σας μπορείτε να δημιουργήσετε ήχους σταθερού ύψους, αλλά 

διαφορετικής διάρκειας. 

Αξία ενός φθόγγου ονομάζουμε 

την διάρκεια του ήχου που αντιπροσωπεύει. 

 

Μικρή ή μεγάλη αξία σημαίνει αντίστοιχα μικρή ή μεγάλη διάρκεια.  

 Οι διάφορες αξίες αποτελούν υποδιαιρέσεις μιας μεγάλης αξίας που ονομάζεται ολόκληρο. 

 

Παράδειγμα: 

Ας υποθέσουμε ότι η αξία που θεωρούμε ολόκληρη είναι το φώνημα: 

 

Ολόκληρη αξία: Ταααα 

 

Παρατηρήστε ότι το παραπάνω φώνημα έχει τέσσερα (α).  

 

 Εφόσον το γράμμα (Τ) είναι στιγμιαίο δεν καταλαμβάνει διάρκεια, άρα είναι λογικό ότι μια 

αξία για να θεωρείται μισή της προηγούμενης, θα πρέπει να περιέχει των μισό αριθμό από (α) σε 

σχέση με αυτόν του ολοκλήρου: 

μισή αξία: Ταα 

 

 Παρατηρήστε ότι ο αριθμός των (α) που περιέχεται στην παραπάνω αξία είναι δύο. Δηλαδή 

το μισό του τέσσερα. Αυτό σημαίνει ότι αν ενώσουμε δύο μισές αξίες έτσι ώστε να γίνουν μια 

μεγαλύτερη, η τελευταία θα ισούται με την ολόκληρη αξία. Με άλλα λόγια η μισή αξία είναι το ένα 

από τα δύο ίσα κομμάτια που θα μπορούσε να διαιρεθεί το ολόκληρο. Στα μαθηματικά ο 

συμβολισμός για το ένα από δύο ίσα κομμάτια γίνεται με κλάσμα: 
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- Ο αριθμητής μας δείχνει πόσα κομμάτια έχουμε.  

- Ο παρονομαστής μας δείχνει σε πόσα ίσα κομμάτια έχει κοπεί το ολόκληρο. Δηλαδή από πόσα 

κομμάτια πήραμε αυτά που έχουμε.  

 

 

 

Πως διαβάζεται ένα κλάσμα: 

  

 
 

 Δηλαδή, πόσα κομμάτια έχουμε, αλλά και από πόσα συνολικά κομμάτια πήραμε αυτά που 

έχουμε. Απλούστερα πόσα από πόσα.  

 

- Ο αριθμητής διαβάζεται σαν αριθμός  

- Ο παρονομαστής διαβάζεται στην Ονομαστική κλίση του Ουδέτερου γένους του επιθέτου που 

προκύπτει από τον αριθμό αυτού. 

 Δηλαδή το 2 διαβάζεται δεύτερο, το 3 τρίτο, το 4 τέταρτο κλπ. Άρα αν έχουμε αριθμητή το 

(1) τότε ο παρονομαστής θα διαβάζεται σε ενικό αριθμό (ένα δεύτερο, ένα τρίτο, κλπ.), ή αν έχουμε 

αριθμητή το (2) ή αριθμό μεγαλύτερο από το (2) τότε ο παρονομαστής θα διαβάζεται σε πληθυντικό 

αριθμό. (δύο δεύτερα, τρία τέταρτα κλπ.) 

 Όταν αναφερόμαστε με κλάσμα για να περιγράψουμε ένα ή περισσότερα κομμάτια, δεν 

χρειάζεται να βλέπουμε όλα τα κομμάτια στα οποία έχει κοπεί το ολόκληρο. Δηλαδή αν κάποιος δει 

μόνο μισή σοκολάτα μπορεί να πει ότι το κομμάτι αυτό είναι το ένα δεύτερο της ολόκληρης 

σοκολάτας αφού αυτή προφανώς κόπηκε στα δύο, κι ας μην έχει δει το άλλο μισό της. 
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Παράδειγμα: 

 
Ας υποθέσουμε ότι το παραπάνω σχήμα είναι μια πίτα 

 

 
Άρα το παραπάνω σχήμα συμβολίζει μισή πίτα  

ή  

ένα από τα δύο ίσα κομμάτια στα οποία κόπηκε η πίτα  

δηλαδή το ένα δεύτερο της πίτας  

    1   . 

2 

 

Άρα το παραπάνω σχήμα συμβολίζει μισή της μισής πίτας  

ή  

ένα από τα τέσσερα ίσα κομμάτια στα οποία κόπηκε η πίτα  

δηλαδή το ένα τέταρτο της πίτας  

    1   .  

4  

 

Σ’ αυτό το σημείο είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι το τελευταίο κομμάτι όπως είπαμε 

είναι το ένα τέταρτο της ολόκληρης πίτας, αλλά ταυτόχρονα είναι και το ένα δεύτερο της 

μισής πίτας.  

 

 
   

 Άρα το παραπάνω σχήμα συμβολίζει  

ένα από τα οχτώ ίσα κομμάτια στα οποία κόπηκε η πίτα  

δηλαδή το ένα όγδοο της πίτας  

    1   . 

8 

 Όμως το τελευταίο κομμάτι όπως είπαμε είναι το ένα όγδοο της ολόκληρης πίτας, αλλά 

ταυτόχρονα είναι και το ένα τέταρτο της μισής πίτας και το ένα δεύτερο του ενός τετάρτου της 

πίτας. 
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 Ας θυμηθούμε τώρα το πρώτο παράδειγμα του κεφαλαίου. Όπως είχαμε πει, θεωρούμε το 

φώνημα Ταααα ως «Ολόκληρη αξία»: 

 

Ολόκληρη αξία: Ταααα 

 

Παρατηρήστε ότι περιέχει 4 (α).  

 

Άρα:  

μισή αξία: Ταα  

 

Παρατηρήστε ότι περιέχει μόνο 2 (α)  

Κλασματικά είναι το ένα δεύτερο της ολόκληρης αξίας.  

 

Άρα:  

μισή της μισής αξίας: Τα  

 

Παρατηρήστε ότι περιέχει μόνο 1 (α)  

Κλασματικά είναι το ένα τέταρτο της ολόκληρης αξίας.  

Πράγματι το 1 αποτελεί το ένα τέταρτο του 4  

 

Το ίδιο παράδειγμα μπορεί να παρουσιαστεί και έτσι:  

 

Ολόκληρη αξία: Ταααα αααα  

 

Παρατηρήστε ότι περιέχει 8 (α).  

 

Άρα:  

μισή αξία: Ταααα 

Παρατηρήστε ότι περιέχει μόνο 4 (α)  

Κλασματικά είναι το ένα δεύτερο της ολόκληρης αξίας.  

 

Άρα:  

μισή της μισής αξίας: Ταα 

 

Παρατηρήστε ότι περιέχει μόνο 2 (α)  

Κλασματικά είναι το ένα τέταρτο της ολόκληρης αξίας.  

Πράγματι το 2 αποτελεί το ένα τέταρτο του 8 
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Στη μουσική οι κυριότερες αξίες συμβολίζονται με τα παρακάτω σχήματα: 

 Ολόκληρο Μισό Τέταρτο Όγδοο Δέκατοέκτο 

 

 

 

 
 

  1   

1 

  1   

2 

  1   

4 

  1   

8 

  1   

16 

 

 Τριακοστό δεύτερο Εξηκοστό τέταρτο 

  

  1   

32 

  1   

64 

 

Ολόκληρο: 

 

 
  

 Αντιπροσωπεύει την διάρκεια, βάσει της οποίας θα καθορίζονται οι υπόλοιπες αξίες. Η 

διάρκεια αυτή δεν είναι σε όλα τα μουσικά έργα ή ίδια. Εξαρτάται από την ταχύτητα του έργου 

(αργό, γρήγορο, κλπ.). Επομένως η διάρκειά του είναι σχετική. 

 

 

Παράδειγμα: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Μισό (Ήμισυ ή δεύτερο) 

  

 
 

Αν διαιρέσουμε το ολόκληρο σε δύο ίσα μέρη 

τότε έχουμε δύο μισά (του ολόκληρου): 

 

Μισό (Ήμισυ):         =   ½ του ολόκληρου 

 

Στο ολόκληρο χωρούνε δύο μισά  

 

=    +   

1   =   ½   +   ½  

 

ή  

 

1 = 2/2 

 

ή 

 
 

Παράδειγμα:  

 

 
 

 Παρατηρήστε ότι οι κάθετες γραμμές από τον φθόγγο σι και μετά, έχουν φορά προς τα κάτω 

σε αντίθεση με τους προηγούμενους φθόγγους. Έτσι επιτυγχάνεται οικονομία χώρου. 
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Τέταρτο  

 

 
Η διαίρεση της προηγούμενης αξίας σε δύο ίσα μέρη 

μας δίνει δύο τέταρτα (του ολόκληρου): 

 

Τέταρτο:      =   1/4   του ολόκληρου 

 

Στο ολόκληρο χωρούνε τέσσερα τέταρτα  

 = + + +  

1  =   1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4  

 

ή  

 

1 = 4/4 

 

Στο μισό χωρούν δύο τέταρτα 

= +   

½   =   1/4 + 1/4  

 

ή  

 

1/2 = 2/4 

 
 

Παράδειγμα:  

 
 

 Παρατηρήστε ότι οι κάθετες γραμμές από τον φθόγγο σι και μετά, έχουν φορά προς τα κάτω 

σε αντίθεση με τους προηγούμενους φθόγγους. Έτσι επιτυγχάνεται οικονομία χώρου. 
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Όγδοο  

 

 
Η διαίρεση του τετάρτου σε δύο ίσα μέρη 

μας δίνει δύο όγδοα (του ολοκλήρου): 

Όγδοο:     =   1/8 του ολόκληρου 

 

Στο ολόκληρο χωρούν οχτώ όγδοα  

 =   + + + + + + +  

1   =   1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 

ή 

1 = 8/8 

Στο μισό χωρούν τέσσερα όγδοα 

  =     +    +    +   

1/2    =    1/8   +   1/8   +   1/8   +   1/8 

ή 

1/2 = 4/8 

Στο τέταρτο χωρούν δύο όγδοα 

  =   +   

1/4   =   1/8   +   1/8  

ή  

1/4 = 2/8 
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Παράδειγμα:  

 

 Παρατηρήστε ότι οι κάθετες γραμμές τηρούνται όπως στην αξία που παρουσιάστηκε 

προηγουμένως.  

 Επίσης παρατηρήστε ότι όταν τα όγδοα είναι μαζί και συνεχόμενα, ομαδοποιούνται έτσι 

ώστε να διευκολύνεται η ανάγνωση. Για παράδειγμα παραπάνω γίνεται αμέσως αντιληπτό ότι 

έχουμε 13 όγδοα επειδή φαίνονται 3 ομάδες των τεσσάρων όγδοων συν ένα μόνο του. Φανταστείτε 

να μην ήταν ομαδοποιημένα, θα έπρεπε να τα μετρήσουμε ένα προς ένα προκειμένου να τα 

εκτελέσουμε. 

Δέκατο έκτο  

 

 
 

Η διαίρεση του ογδόου σε δύο ίσα μέρη 

μας δίνει δύο δέκατα έκτα (του ολοκλήρου): 

Δέκατο έκτο:          =   1/16   του ολόκληρου 

 

Στο ολόκληρο χωρούν δεκαέξι δέκατα έκτα 

 

= + + + + + + +  

+ + + + + + + +  

1=16/16  

 

Στο μισό χωρούν οχτώ δέκατα έκτα  

 

  =     +     +     +     +     +     +     +    

1/2   =   1/16  +  1/16  +   1/16  +   1/16  +  1/16  +  1/16  +  1/16  +  1/16 

ή 

1/2 = 8/16 

 

Στο τέταρτο χωρούν τέσσερα δέκατα έκτα 

   =     +     +     +    

1/4   =   1/16   +   1/16   +   1/16   +   1/16 

ή 

1/4   =   4/16  
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Στο όγδοο χωρούν δύο δέκατα έκτα  

   =     +    

1/8   =   1/16   +   1/16  

ή  

1/8 = 2/16 

 
 

Παράδειγμα:  

 

 Παρατηρήστε ότι οι κάθετες γραμμές και η ομαδοποίηση τηρούνται όπως στις προηγούμενες 

αξίες που παρουσιάστηκαν. 
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Τριακοστό δεύτερο  

 

  

Η διαίρεση του δέκατου έκτου μας δίνει δύο τριακοστά δεύτερα (του ολόκληρου): 

Τριακοστό δεύτερο:              =   1/32   του ολόκληρου 

Στο ολόκληρο χωρούν τριάντα δύο τριακοστά δεύτερα  

1 = 32/32 

 

Στο μισό χωρούν δέκα έξι τριακοστά δεύτερα  

½ = 16/32  

 

Στο τέταρτο χωρούν οχτώ τριακοστά δεύτερα  

1/4 = 8/32  

 

Στο όγδοο χωρούν τέσσερα τριακοστά δεύτερα  

1/8 = 4/32  

 

Στο δέκατο έκτο χωρούν δύο τριακοστά δεύτερα  

1/16 = 2/32 

 

 
 

Παράδειγμα: 
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Παρατηρήστε ότι οι κάθετες γραμμές τηρούνται όπως στις προηγούμενες αξίες που 

παρουσιάστηκαν. Η ομαδοποίηση εξακολουθεί να ισχύει μόνο που το τελευταίο τριακοστό δεύτερο 

ανήκει πλέον στην τρίτη ομάδα η οποία τώρα αποτελείται από 5 τριακοστά δεύτερα. Αυτή η 

διαφορά στην ομαδοποίηση συνηθίζεται στις μικρές αξίες όπως αυτή του τριακοστού δευτέρου. 

Αμέσως μικρότερη αξία από το τριακοστό δεύτερο είναι το εξηκοστό τέταρτο κοκ...  

Παρατηρήστε ότι το όγδοο έχει μια πλάγια γραμμή, το δέκατο έκτο δύο και το τριακοστό 

δεύτερο τρεις. Πράγματι, οι αξία του ογδόου και οι μικρότερες αυτής ξεχωρίζουν μόνο από τον 

αριθμό αυτών των πλάγιων γραμμών ο οποίος αυξάνεται καθώς μικραίνουν οι αξίες. Έτσι λοιπόν το 

εξηκοστό τέταρτο έχει τέσσερις τέτοιες πλάγιες γραμμές.  

 Στον παρακάτω πίνακα παρατηρήστε ότι η ονομασία μιας αξίας εκτός του ολόκληρου και 

του μισού, προέρχεται από τον αριθμό του παρονομαστή του κλάσματος που μας δείχνει σε πόσα 

ίσα μέρη διαιρείται κάθε φορά το ολόκληρο: 

  

  

 

Αξία 

  

πόσα μέρη 

του ολοκλήρου 

  

 

κλάσμα 

Διπλασιασμός 

του παρονομαστή 

της προηγούμενης αξίας 

Ολόκληρο ένα (1/1) - 

μισό ένα δεύτερο (1/2) 1 + 1 

Τέταρτο ένα τέταρτο (1/4) 2 +2 

Όγδοο ένα όγδοο (1/8) 4 + 4 

Δέκατο έκτο ένα δέκατο έκτο (1/16) 8 + 8 

Τριακοστό δεύτερο ένα τριακοστό δεύτερο (1/32) 16 + 16 

 

 Με αυτή την λογική η ονομασία του «μισού» θα έπρεπε να είναι «δεύτερο» και του 

«ολόκληρου» «πρώτο». Παρόλα αυτά οι ονομασίες «ολόκληρο» και «μισό» έχουν καθιερωθεί, 

επειδή γίνονται πιο εύκολα αντιληπτές. Για παράδειγμα: η έκφραση «μισό κουλούρι» είναι πιο 

διαδεδομένη παρά η έκφραση «ένα δεύτερο του κουλουριού». 

 Τέλος, παρατηρήστε ότι η ονομασία μιας αξίας, εκτός από του ολοκλήρου και του μισού, 

προέρχεται από τον διπλασιασμό του αριθμού που προκύπτει από την πρόσθεση του αριθμού από 

τον οποίο προκύπτει η ονομασία της αμέσως μεγαλύτερης αξίας. Αυτός ο αριθμός προκύπτει από 

τον παρονομαστή του κλάσματος αυτής της μεγαλύτερης αξίας.  

 Ένας εύκολος τρόπος να βρίσκουμε πόσες αξίες μιας κατηγορίας χωρούν σε μια άλλη είναι: 

η διαίρεση του αριθμού που προκύπτει από την ονομασία των αξιών που ζητούμε το ποσό, με τον 

αριθμό που προκύπτει από την ονομασία της μίας αξίας. Αυτή η τεχνική προϋποθέτει την 

αντιστοίχιση του μισού με το 2 και του ολοκλήρου με το 1. 

 

Παραδείγματα:  

 

Πόσα τέταρτα χωράνε σε ένα μισό; 

 

4/2 = 2  

Πόσα όγδοα χωράνε σε ένα μισό; 

 

8/2 = 4  

Πόσα δέκατα έκτα χωράνε σε ένα τέταρτο;  

 

16/4 = 4  

Πόσα τριακοστά δεύτερα χωράνε σε ένα 

τέταρτο;  

 

32/4 = 8 
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 Διπλό ολόκληρο είναι εκείνη η αξία που διαρκεί όσο δύο ολόκληρα μαζί. Αυτή η αξία έχει 

τις ρίζες της στην εποχή της Αναγέννησης και δεν χρησιμοποιείται στις μέρες μας. 

Συμβολίζεται:      

 

Παύσεις 

 

- Τι είναι: Διακοπή μέσα σε μια μουσική φράση ή ανάμεσα σε δύο φράσεις. 

 
 

 

 

 

 

Παύση ολοκλήρου 

 

- Πώς γράφεται: Μια μικρή γραμμή οριζόντια και παράλληλη προς τις γραμμές του 

πενταγράμμου, της οποίας η επάνω μεριά εφάπτεται σε γραμμή, συνήθως στην τέταρτη του 

πενταγράμμου. 

 
 

- Πού γράφεται: Πάντα στη μέση του μέτρου.  

 

Όταν στο πεντάγραμμο η μουσική φράση που κινείται είναι μόνο μια, τότε κατά κανόνα η παύση 

εφάπτεται στην 4ηγραμμή του πενταγράμμου. 

 
 

 Όταν στο πεντάγραμμο κινούνται ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες μουσικές φράσεις, τότε η 

παύση γράφεται σε τέτοιο ύψος στο πεντάγραμμο, ώστε να γίνεται σαφές σε ποια φράση ανήκει. 
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 Σε ειδικές περιπτώσεις, για να διευκολυνθεί η μουσική ανάγνωση, μπορεί να βρεθεί 

εφαπτόμενη σε βοηθητική γραμμή. 

 
 

 Η παύση ολοκλήρου μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε είδος μέτρου εννοώντας 

διακοπή για όλο το μέτρο και ας είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη σε διάρκεια από αυτό. 

 
 

Παύση μισού 

 

- Πώς γράφεται: Μια μικρή γραμμή οριζόντια και παράλληλη προς τις γραμμές του πενταγράμμου 

της οποίας η κάτω μεριά εφάπτεται σε γραμμή, συνήθως στην τρίτη. 

 
 

- Πού γράφεται: Στη θέση του μέρους του μέτρου, στο οποίο γίνεται η έναρξή της.  

 

Όταν στο πεντάγραμμο η μουσική φράση που κινείται είναι μόνο μια, τότε κατά κανόνα η παύση 

εφάπτεται στην 3ηγραμμή του πενταγράμμου. 

 
 

     Όταν στο πεντάγραμμο κινούνται ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες μουσικές φράσεις, τότε η 

παύση γράφεται σε τέτοιο ύψος στο πεντάγραμμο, ώστε να γίνεται σαφές σε ποια φράση ανήκει. 

 
 

     Σε ειδικές περιπτώσεις, για να διευκολυνθεί η μουσική ανάγνωση, μπορεί να βρεθεί εφαπτόμενη 

σε βοηθητική γραμμή. 

 



47 

 

     Σε μέτρο 2/4 προκειμένου να γίνει παύση σε ολόκληρο το μέτρο συνήθως τοποθετείται παύση 

ολοκλήρου. 

 
 

Παύση τετάρτου 

 

- Πώς γράφεται: Το σχήμα της ομοιάζει με το Ελληνικό γράμμα (ξ) και γράφεται συνήθως στη 

μέση του πενταγράμμου καθ’ ύψος χωρίς να προεξέχει απ’ αυτό. 

 
 

Για διευκόλυνση στον σχεδιασμό της παύσης τετάρτου, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αποτελείται 

από δύο μέρη. 

 

1ο μέρος: 

μια τεθλασμένη γραμμή τύπου Ζ       

 

 
2ο μέρος: 

ένα αριστερό ημικύκλιο 

 
- Πού γράφεται: Στη θέση του μέρους του μέτρου στο οποίο γίνεται η έναρξή της.  

 

Όταν στο πεντάγραμμο η μουσική φράση που κινείται είναι μόνο μια, τότε κατά κανόνα η παύση 

γράφεται στη μέση του πενταγράμμου, χωρίς να προεξέχει απ’ αυτό. 

 
 

 Όταν στο πεντάγραμμο κινούνται ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες μουσικές φράσεις, τότε η 

παύση γράφεται σε τέτοιο ύψος στο πεντάγραμμο, ώστε να γίνεται σαφές σε ποια φράση ανήκει κι 

ας προεξέχει απ’ αυτό. 
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 Σε ειδικές περιπτώσεις, για να διευκολυνθεί η μουσική ανάγνωση, μπορεί να βρεθεί στο 

ύψος των βοηθητικών γραμμών. 

 

Παύση ογδόου 

- Πώς γράφεται: Το σχήμα της φαίνεται παρακάτω και γράφεται συνήθως μέσα στο πεντάγραμμο 

και καταλαμβάνει περίπου δύο διαστήματα. 

 
 

- Πού γράφεται: Στη θέση του μέρους του μέτρου, στο οποίο γίνεται η έναρξή της. 

 

        Όταν στο πεντάγραμμο η μουσική φράση που κινείται είναι μόνο μια, τότε κατά κανόνα η 

παύση γράφεται στη μέσα στο πεντάγραμμο και καταλαμβάνει περίπου δύο διαστήματα. 

 

 
 

        Όταν στο πεντάγραμμο κινούνται ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες μουσικές φράσεις, τότε η 

παύση γράφεται σε τέτοιο ύψος στο πεντάγραμμο, ώστε να γίνεται σαφές σε ποια φράση ανήκει κι 

ας προεξέχει απ’ αυτό. 

 

 
 

 Σε ειδικές περιπτώσεις, για να διευκολυνθεί η μουσική ανάγνωση, μπορεί να βρεθεί στο 

ύψος των βοηθητικών γραμμών. 

 
 Όταν βρίσκεται μεταξύ αξιών που μπορούν να ομαδοποιηθούν (συνεχόμενα όγδοα, δέκατα 

έκτα κλπ.), μπορεί να γραφεί, χωρίς να διακοπεί η ομάδα. 
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Παύση δέκατου έκτου 

 

- Πώς γράφεται: Το σχήμα της φαίνεται παρακάτω και γράφεται συνήθως μέσα στο πεντάγραμμο 

και καταλαμβάνει περίπου δυόμισι διαστήματα. 

 

 
 

- Πού γράφεται: Στη θέση του μέρους του μέτρου στο οποίο γίνεται η έναρξή της.  

 

 Όταν στο πεντάγραμμο η μουσική φράση που κινείται είναι μόνο μια, τότε κατά κανόνα η 

παύση γράφεται στη μέσα στο πεντάγραμμο και καταλαμβάνει περίπου δυόμισι διαστήματα. 

 

 
 

 Όταν στο πεντάγραμμο κινούνται ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες μουσικές φράσεις, τότε η 

παύση γράφεται σε τέτοιο ύψος στο πεντάγραμμο, ώστε να γίνεται σαφές σε ποια φράση ανήκει κι 

ας προεξέχει απ’ αυτό. 

 

 
 

 Σε ειδικές περιπτώσεις, για να διευκολυνθεί η μουσική ανάγνωση, μπορεί να βρεθεί στο 

ύψος των βοηθητικών γραμμών. 

 
 

 Όταν βρίσκεται μεταξύ αξιών που μπορούν να ομαδοποιηθούν (συνεχόμενα όγδοα, δέκατα 

έκτα κλπ.), μπορεί να γραφεί χωρίς να διακοπεί η ομάδα. 
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Πίνακας των κυριότερων παύσεων: 

 
 

 

 

 

Οι υπόλοιπες παύσεις 

- Είναι παρόμοιες με του δέκατου έκτου και του όγδοου. 

- Για κάθε μικρότερη αξία προστίθεται στο σχήμα της παύσης μια γραμμούλα από αριστερά. 

ογδόου 

 

δέκατου έκτου 

 

τριακοστού δευτέρου 

 

εξηκοστού τετάρτου 

 

εκατοστού εικοστού ογδόου 
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 Λιγότερο συνηθισμένη είναι η παύση διπλού ολοκλήρου η οποία συμβολίζεται ως εξής: 

 

 Όταν υπάρχει παύση για πολλά μέτρα τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το παρακάτω 

σύμβολο. 

 Ο αριθμός αντιστοιχεί στον αριθμό των συνεχόμενων μέτρων με παύση. 

 

 
Άλλα είδη παύσεων. 

 

 Στο παρακάτω σχήμα, ο αριθμός πάνω από κάθε μέτρο, αντιστοιχεί στον αριθμό των 

συνεχόμενων μέτρων με παύση και δεν γράφεται. 

 Αυτοί οι αριθμοί των μέτρων υπάρχουν στο σχήμα μόνο για να αντιληφθεί ο αναγνώστης 

αυτού του βιβλίου πως λειτουργεί το παρακάτω σύστημα παύσεων. 

(Το σύστημα αυτό είναι πλέον απαρχαιωμένο) 

 

Παρεστιγμένο (Στιγμή διαρκείας) 

 

- Τι είναι και πώς συμβολίζεται: Μια τελεία δεξιά από τον φθόγγο και μας δείχνει ότι η αξία του 

θα παραταθεί κατά το μισό του. 

 

Παραδείγματα: 
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Παρατηρήστε την θέση της τελείας, είναι πάντα στα δεξιά του φθόγγου που αντιστοιχεί. 

 

 = +  ή 

 = + +  ή 

 = + + + + +  ή κλπ. 

 

= +  ή 

= + +  ή 

= + + + + + ή κλπ. 

 

= +  ή 

= + +  ή 

= + + + + + ή κλπ. 

 

= + ή + + ή κλπ. 

  

 

 Οι παραπάνω προσθέσεις είναι καθαρά θεωρητικές αφού ο παρεστιγμένος φθόγγος είναι 

ένας ήχος συγκεκριμένης ηχητικής διάρκειας και όχι δύο, τρεις, ή τέσσερις διαφορετικοί φθόγγοι.  

 

 

- Ιστορικά: Στην Αναγέννηση, αλλά και στην αρχή της Μπαρόκ εποχής η παράταση του 

παρεστιγμένου φθόγγου δεν ήταν απόλυτα ακριβής. Πιο συγκεκριμένα, εξαρτιόνταν από την 

ρυθμική αγωγή του έργου ή το ύφος του γενικότερα. Για παράδειγμα ένα όγδοο παρεστιγμένο με 

ένα δέκατο έκτο μπορούσε να εκτελεστεί σαν τρίηχο ογδόων αποτελούμενο από ένα τέταρτο και 

ένα όγδοο. 

 
Δις παρεστιγμένο (διπλή στιγμή διαρκείας) 

 

- Τι είναι και πώς συμβολίζεται: Δύο τελείες δεξιά από την νότα και μας δείχνει ότι η αξία αυτής 

θα παραταθεί κατά το μισό της  και κατά το μισό του μισού της. 
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Παραδείγματα: 

 
 

= + +  ή 

= + + +  ή 

= + + + + + + ή κλπ. 

     =       +  +     ή 

    =     + +  +      ή 

    =   + + + + + + ή κλπ. 

     =   +  +     ή 

   =  + + +      ή 

   = + + + + + + ή κλπ. 

    =   + +     ή 

= + + +      ή       κλπ. 

 

 

- Ιστορικά: Το σύμβολο εισάχθηκε από τον πατέρα του Μότσαρτ Λέοπολντ το 1769 

 

Ρυθμός και μέτρο 

 

 Η λέξη προέρχεται από το ρήμα «ρέω» που σημαίνει «μετακινούμαι, αλλάζω συνεχώς θέση, 

μεταβάλλομαι». Ο ρυθμός είναι απόλυτα συνδεδεμένος με τον χρόνο. Η αναγνώριση του ρυθμού 

εξαρτάται από την εναλλαγή καταστάσεων, οι οποίες επαναλαμβάνονται. Η δύση και η ανατολή 

του ήλιου, οι εποχές του χρόνου, η πανσέληνος,  είναι ρυθμικά  φαινόμενα. Κοιτώντας σ’ ένα 

ρολόι μπορούμε να αντιληφθούμε τον ρυθμό μετακίνησης του δευτερολεπτοδείκτη, κλπ.  

 Όταν τα χρονικά διαστήματα που μεσολαβούν σε κάθε επανάληψη μιας επαναλαμβανόμενης 

κατάστασης είναι ίδια ή ομαλά μεταβαλλόμενα (επιτάχυνση, επιβράδυνση), τότε 

ονομάζονται κανονικά χρονικά διαστήματα. Αυτά τα χρονικά διαστήματα ονομάζονται 

και τακτικά ή τακτά αφού διατηρούν μια χρονική τάξη.  

 Μόνοι μας μπορούμε να δημιουργήσουμε ρυθμό απλά χτυπώντας το μολύβι στο θρανίο σε 

κανονικά χρονικά διαστήματα. Οι κανονικοί χτύποι σε αντίθεση με τους ακανόνιστους, 

επαναλαμβάνονται σε ίδια χρονικά διαστήματα και, όπως αναφέραμε παραπάνω, ονομάζονται 
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και τακτικοί. Για να περιγράψουμε ακανόνιστα χτυπήματα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την 

φράση «ακανόνιστος ρυθμός».  

 Ο τρόπος διαδοχής των χτύπων και γενικότερα οποιονδήποτε επαναλαμβανόμενων  

καταστάσεων από την στιγμή που θα γίνει αντιληπτός αποτελεί μια οργάνωση στα πλαίσια του 

χρόνου. Έτσι μπορούμε να μιλάμε για οργανωμένη διαδοχή. Άρα μπορούμε να πούμα ότι γενικά: 

 

Ρυθμός είναι η οργάνωση του χρόνου 

 

        Στη μουσική ο ρυθμός γίνεται αντιληπτός σαν μια διαδοχή ισόχρονων κινήσεων, της οποίας 

προέκταση είναι ο χορός. Τέτοια διαδοχή έχουμε, όταν χτυπάμε ρυθμικά παλαμάκια, ενώ ακούμε 

μουσική. Σε ορισμένα είδη μουσικής ο ακροατής έχει την αίσθηση ότι ο ρυθμός διαρθρώνεται από 

ανισόχρονες κινήσεις που επαναλαμβάνονται σαν ρυθμικά σχήματα. Τέτοια είδη μουσικής είναι οι 

Ελληνικοί χοροί Καλαματιανός, Ζεϊμπέκικο, Καρσιλαμάς κλπ. Όμως ακόμα και σ’ αυτά τα είδη 

ταιριάζουν κάποιες πιο γρήγορες κινήσεις που μπορούν να είναι ισόχρονες. Από την στιγμή που θα 

αντιληφθούμε την ταχύτητα διαδοχής των ισόχρονων κινήσεων σ’ ένα τραγούδι, μπορούμε να 

πούμε ότι κάθε κίνηση είναι η βασική μονάδα χρόνου.  

        Η οργάνωση φθόγγων διαφόρων αξιών σε μια μουσική φράση έχει αυτό το αποτέλεσμα. Την 

αίσθηση δηλαδή κάποιων κινήσεων. Δεν είναι απαραίτητο οι αξίες που απαρτίζουν το τραγούδι να 

συμπίπτουν με αυτές τις κινήσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή οι κινήσεις αυτές είναι απόρροια του 

συνόλου των αξιών. Έτσι μια κίνηση μπορεί να περιέχει μία, δύο ή και περισσότερους φθόγγους, ή 

μια αξία να περιέχει μία, δύο, ή και περισσότερες κινήσεις.  

        Κάθε μουσική φράση έχει κάποιο ρυθμικό σχήμα, το οποίο εξαρτάται από τις αξίες που 

αποτελείται. Η επανάληψη ίδιων ή παρόμοιων ρυθμικών σχημάτων δημιουργεί μια αίσθηση σαν να 

μπορεί κάποιος να χορεύει με αυτή τη μουσική! 

        Οι ισόχρονες κινήσεις μπορούν να οργανωθούν σε ενότητες, ώστε κάθε ενότητα μπορεί να 

περιέχει κάποιον αριθμό κινήσεων. Οι ενότητες αυτές ονομάζονται μέτρα. Σε κάθε μέτρο η πρώτη 

κίνηση γίνεται αισθητή σαν ισχυρότερη. Ακόμα και χτυπώντας παλαμάκια θα παρατηρήσετε ότι 

κάποια κίνηση είναι πιο δυνατή. 

        Άρα ή πρώτη κίνηση σε κάθε μέτρο είναι πάντα η ισχυρή, ενώ οι υπόλοιπες είναι ασθενείς, 

επίσης καμιά φορά έχουμε και λιγότερο ισχυρές κινήσεις.  

        Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινίσουμε ότι υπάρχουν είδη μουσικής όπου δεν υπάρχει η 

αίσθηση ισχυρών και ασθενών κινήσεων. Ούτε καν αίσθηση ισόχρονων κινήσεων. Αυτά τα είδη 

όμως δεν είναι ευρέως διαδεδομένα. 

       Κοιτώντας μια παρτιτούρα, τα μέτρα γίνονται αντιληπτά οπτικά από τις κάθετες γραμμές με τις 

οποίες χωρίζονται. Αυτές  ονομάζονται διαστολές. 

 

Διαστολές είναι οι κάθετες γραμμές στο πεντάγραμμο 

που χωρίζουν τα μέτρα 

 

Άρα 

  

Μέτρο είναι μια ενότητα από ισόχρονες κινήσεις. 

Στην μουσική γραφή αποτελεί το περιεχόμενο μεταξύ δύο διαστολών. 

 

 Το τελευταίο μέτρο του έργου σημειώνεται στο τέλος του με διπλή διαστολή. 
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Άρα: 

  

Ρυθμός στην μουσική είναι η οργάνωση των αξιών των φθόγγων σε σχέση με κάποιο μέτρο.  

 Όπως είπαμε παραπάνω, το μέτρο περιέχει κάποιον αριθμό ισόχρονων κινήσεων. Οι κινήσεις 

αυτές, για να είναι ίσες, πρέπει να έχουν την ίδια αξία. Αυτό σημαίνει ότι οι αξίες των φθόγγων που 

περιέχονται σε κάθε μέτρο, πρέπει να δίνουν το άθροισμα που προκύπτει από την πρόσθεση των 

αξιών της κάθε κίνησης. Για παράδειγμα, αν ένα μέτρο περιέχει 4 κινήσεις και κάθε κίνηση έχει 

αξία 1 τέταρτο, τότε το άθροισμα των αξιών των φθόγγων που περιέχονται σ’ αυτό πρέπει να είναι 

1 + 1 + 1 + 1 = 4 τέταρτα.  

 Τις κινήσεις αυτές τις ονομάζουμε και χρόνους ή μέρη του μέτρου. Ο αριθμός και η αξία 

των χρόνων ενός μέτρου αναφέρονται με την μορφή κλάσματος. 

 

Κλάσμα του μέτρου 

 

- Τι είναι: Το κλάσμα μας δείχνει τον αριθμό και την αξία των ισόχρονων κινήσεων (χρόνων) ενός 

μέτρου ως εξής:  

 

Αριθμητής = Πόσους χρόνους έχει το μέτρο  

Παρονομαστής = Η αξία του κάθε χρόνου 

 

Ο παρονομαστής μας δείχνει την αξία του κάθε χρόνου σε μορφή αριθμού. Για παράδειγμα 

η αξία ενός δέκατου έκτου θα αναφερθεί με τον αριθμό 16, του ογδόου με το 8, του τετάρτου με το 

4, του μισού με το 2 κλπ. Άρα δεν μπορεί να έχει τις τιμές 3, 5, 6, 7, 9 κλπ., αφού αυτοί οι αριθμοί 

δεν αντιπροσωπεύουν αξίες φθόγγων.  

- Πού γράφεται: Στην αρχή του μουσικού έργου αμέσως μετά το κλειδί και ισχύει για όλα τα 

μέτρα, χωρίς να σημειώνεται στα υπόλοιπα, εκτός αν ενδιάμεσα στο έργο στην αρχή κάποιου άλλου 

μέτρου σημειώνεται κάποιο άλλο κλάσμα, οπότε και τα επόμενα από αυτό μέτρα υπακούουν πλέον 

σ’ αυτό. 

Παράδειγμα: Το κλάσμα 3/4, μας δείχνει ότι το μέτρο έχει 3 χρόνους και κάθε χρόνος έχει αξία 

ένα τέταρτο. Άρα σε αυτό μπορούν να χωρέσουν αξίες που το άθροισμά τους θα είναι 1 + 1 + 1 = 3 

τέταρτα. 
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 Στο παραπάνω παράδειγμα παρατηρήστε ότι το άθροισμα των φθόγγων του κάθε μέτρου 

είναι 3 τέταρτα. Επίσης η ομαδοποίηση των φθόγγων σε κάθε μέτρο γίνεται κατά προτίμηση ως 

προς το τέταρτο, το οποίο αποτελεί την αξία του κάθε χρόνου (παρονομαστής). Έτσι επιτυγχάνεται 

ευκολότερη ανάγνωση, αφού η τριμέρια του κάθε μέτρου γίνεται σαφέστερη.  

 

- Σύμβολα μέτρων:  

 

Το μέτρο 4/4          μπορεί να εννοηθεί με το σύμβολο:             

Το μέτρο 2/2          μπορεί να εννοηθεί με το σύμβολο:             

Κατηγορίες μέτρων 

Απλά, σύνθετα και μικτά. 

 

 Κάθε μέτρο μπορεί να χαρακτηριστεί ανάλογα με τον αριθμό των μερών του σε διμερές, 

τριμερές, τετραμερές, πενταμερές κοκ. Ανάλογα με των αριθμό των μερών του κάθε μέτρου 

μπορούμε να τα χωρίσουμε σε 3 κατηγορίες, απλά, σύνθετα και μικτά.  

 

- Απλά μέτρα είναι τα διμερή και τα τριμερή, επειδή έχουν μόνο ένα μέρος ισχυρό, το πρώτο.  

Παραδείγματα: 2/2, 2/4, 2/8, 3/2, 3/4, 3/8.  

 

- Σύνθετα μέτρα είναι αυτά που ο αριθμός των μερών τους προκύπτει από την πρόσθεση απλών 

μέτρων του ίδιου περιεχομένου. Δηλαδή διαιρούνται μόνο σε διμερή ή μόνο σε τριμερή μέτρα. 

Τέτοια μέτρα είναι αυτά που ο αριθμητής τους είναι πολλαπλάσιο του 2 ή του 3. Τα ισχυρά μέρη 

στα σύνθετα μέτρα έχουν τη θέση που προκύπτει από την ανάλυσή τους σε απλά.  

Παραδείγματα: 4/4 = 2/4 + 2/4, 6/8 = 3/8 + 3/8, 9/8 = 3/8 + 3/8 + 3/8.  

 

- Μικτά (ανώμαλα) μέτρα είναι αυτά που ο αριθμός των μερών τους προκύπτει από τη πρόσθεση 

απλών μέτρων διαφορετικού περιεχομένου. Δηλαδή διαιρούνται σε διμερή και τριμερή μέτρα. 

Τέτοια μέτρα είναι αυτά που ο αριθμητής τους δεν διαιρείται ακριβώς ούτε με το 2 ούτε με το 3. Τα 

ισχυρά μέρη στα μικτά μέτρα έχουν τη θέση που προκύπτει από την ανάλυσή τους σε απλά. 

Παραδείγματα:  5/4 = 3/4 + 2/4,    7/8 = 3/8 + 2/8 + 2/8,     κλπ. 

 

Παραδείγματα: 
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Παρατηρήστε στο σύνθετο και το μικτό μέτρο από την ομαδοποίηση και την ρυθμική 

κατανομή των φθόγγων διακρίνονται τα είδη και η διάταξη των απλών μέτρων από τα οποία 

αποτελούνται:  

6/8 = 3/8 + 3/8 = ΤΑ τα τα ΤΑ τα τα 

5/8 = 3/8 + 2/8 = ΤΑ τα τα ΤΑ τα 

 

Σημείωση 1: Κάποια σύνθετα μέτρα είναι μαθηματικά ίδια σε περιεχόμενο με άλλα απλά. Για 

παράδειγμα 6/8 = 3/4, 8/8 = 4/4. Η διαφορά τους βρίσκεται στην κατανομή των απλών μέτρων που 

διαιρούν τα σύνθετα.  

 Για παράδειγμα το μέτρο 3/4 είναι αποκλειστικά τριμερές και έχει ένα μόνο ισχυρό, το 

πρώτο τέταρτο, ενώ τα άλλα δύο τέταρτα είναι ασθενή. Το αντίστοιχο 6/8 όντας περιττό να 

διαιρεθεί σαν τα τρία τέταρτα σε τρία μέρη, διαιρείται σε δύο τριμερή δηλαδή 3/8 + 3/8. Αυτό 

σημαίνει ότι το 1ο όγδοο είναι ισχυρό, το 2ο και 3ο ασθενή το 4ο ισχυρό και το 5ο και 6ο επίσης 

ασθενή. Όμως, όπως θα δείτε παρακάτω, μόνο το 1ο μπορεί να είναι ισχυρό, γι αυτό το 2ο ισχυρό, 

όταν υπάρχει, το ονομάζουμε λιγότερο ισχυρό αφού σε καμία περίπτωση δεν είναι ασθενές. 

Τα παραπάνω εξηγούν τον λόγο που πολλές φορές συναντάμε το μέτρο 4/4 αντί του μέτρου 

των 2/4 παρόλο που η τάξη των ισχυρών μερών του μέτρου είναι η ίδια και για να το αντιληφθούμε 

καλύτερα ας δούμε το παρακάτω παράδειγμα: 

 

Παράδειγμα: Ας υποθέσουμε ότι ένας Ντράμερ χτυπά ισόχρονα μια τη «μπότα» και μια το 

«ταμπούρο» εναλλάξ και συνέχεια. Σε αυτή την περίπτωση εάν υποθέσουμε ότι κάθε χτύπος είναι 

ένα τέταρτο τότε το μέτρο που ταιριάζει είναι τα 2/4 αφού η επανάληψη του ρυθμικού σχήματος 

των διάφορων χτύπων γίνεται κάθε 2 τέταρτα. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε ότι η «Μπότα» στη 

Ντραμς θεωρείται πιο ισχυρός χτύπος από το «ταμπούρο» και γι αυτό την χτυπάμε στα ισχυρά μέρη 

του μέτρου. 

Τώρα ας υποθέσουμε ότι ο Ντράμερ χτυπά ισόχρονα πρώτα τη «Μπότα», μετά το «Χάι Χατ», μετά 

το «Ταμπούρο» και μετά πάλι το «Χάι Χατ» εναλλάξ και συνέχεια. Σε αυτή την περίπτωση εάν 

υποθέσουμε ότι κάθε χτύπος είναι ένα τέταρτο τότε το μέτρο που ταιριάζει είναι τα 4/4 αφού η 

επανάληψη του ρυθμικού σχήματος των διάφορων χτύπων γίνεται κάθε 4 τέταρτα. Επίσης πρέπει 

να αναφέρουμε ότι το «Χάι Χατ» θεωρείται ασθενής χτύπος. 

 

Σημείωση 1: Ιδίως στην Ελληνική μουσική συμβαίνει να συναντάμε σύνθετα μέτρα, που όμως η 

θέση των ισχυρών τους είναι τέτοια, ώστε τελικά διαιρούνται σαν μικτά. Τέτοιο μέτρο στην 

Ελληνική μουσική είναι αυτό του χορού «του Ζεϊμπέκικου» και είναι εννιαμερές. Παρόλο που θα 

μπορούσε να διαιρεθεί σε τρία τριμερή μέτρα, αντιθέτως στο συγκεκριμένο χορό διαιρείται σε τρία 

διμερή και ένα τριμερές μέτρο. Παρόμοια με το Ζεϊμπέκικο το ίδιο παρατηρείται και σε άλλους 

Ελληνικούς χορούς όπως ο «Καρσιλαμάς». Αυτή η ανομοιόμορφη θεωρητική χρονική διαίρεση 

(καταμερισμός των χρόνων) στα σύνθετα μέτρα ονομάζεται Ρυθμική διασταύρωση. 

  

Σημείωση 2: Ρυθμική διασταύρωση επίσης ονομάζουμε το φαινόμενο της συνήχησης δύο ή 

περισσότερων ταυτόχρονων μελωδιών (φωνών), από τις οποίες μια ή περισσότερες χρησιμοποιούν 

διαφορετική θεωρητική χρονική διαίρεση (καταμερισμός των χρόνων) σε απλό, σύνθετο ή σε μικτό 

μέτρο από κάποια ή κάποιες άλλες φωνές. Για παράδειγμα σε μέτρο 6/8 σε μια φωνή, αντί να 

ομαδοποιήσουμε τους φθόγγους 3/8 + 3/8 όγδοα, να ομαδοποιηθούν 2/8 + 2/8 + 2/8 ή 4/8 + 2/8 και 

ταυτόχρονα μια άλλη φωνή να υπακούει στην θεωρητική χρονική διαίρεση 3/8 + 3/8 
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Παράδειγμα: 

 
 

Τάξη ισχυρών και ασθενών μερών 

 

 Κάθε μέτρο έχει συγκεκριμένη θέση των ισχυρών και ασθενών μερών. Το πρώτο μέρος 

απλών μέτρων είναι πάντα ισχυρό, ενώ τα άλλα ασθενή. 

 

   

 

 Σε περίπτωση που το μέτρο περιέχει αξίες μικρότερες από αυτές του παρονομαστή, τότε οι 

φθόγγοι που μεσολαβούν ανάμεσα στο ισχυρό και το ασθενές είναι ασθενέστεροι. 

 
 

 Σε περίπτωση που το μέτρο είναι σύνθετο ή μικτό με αποτέλεσμα να περιέχει κι άλλα ισχυρά 

μέρη τότε αυτά είναι λιγότερο ισχυρά από το πρώτο. 

 
 

 Με την ίδια λογική, οι φθόγγοι που μεσολαβούν μεταξύ ασθενών, ισχυρών και λιγότερο 

ισχυρών μερών είναι ασθενέστεροι. 

 Τέλος, οι ασθενέστεροι φθόγγοι, είναι κι αυτοί διαφορετικοί μεταξύ τους έχοντας ανά δύο 

ελαφρό τονισμό. Στην περίπτωση που το μουσικό έργο βασίζεται στην τριμέρια οι ασθενέστεροι 

φθόγγοι μπορεί να έχουν ελαφρό τονισμό ανά τρεις. 

 Με άλλα λόγια, στα σύνθετα και μικτά μέτρα, όσο κινούνται αξίες όχι μικρότερες από αυτές 

που αναφέρει ο παρονομαστής, ο διαχωρισμός γίνεται βάσει της ανάλυσής τους σε απλά μέτρα.  

 Σε άλλη περίπτωση υπάρχει ελαφρός τονισμός στον πρώτο φθόγγο του κάθε χρόνου, 

μεγαλύτερος τονισμός στον πρώτο φθόγγο των ασθενών μερών, ακόμη μεγαλύτερος τονισμός στα 

ισχυρά και ακόμα μεγαλύτερος στο πρώτο ισχυρό. Τα ισχυρά μέρη τα ονομάζουμε και «Θέσεις», 
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ενώ τα ασθενή «άρσεις».  

 Από τα παραπάνω μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι ανά δύο ή τρεις ισόχρονες 

κινήσεις έχουμε πάντα σχετικό τονισμό. Άλλοτε σαν ισχυρό σε σχέση με τα ασθενή, άλλοτε σαν 

λιγότερο ισχυρό σε σχέση με τα ασθενή, άλλοτε σαν ασθενές σε σχέση με τα ασθενέστερα, άλλοτε 

σαν ελαφρά τονισμένο ασθενέστερο μέρος σε σχέση με τα υπόλοιπα ασθενέστερα κοκ. 

 

Χρόνοι των αξιών  

(ποσό ισόχρονων κινήσεων που αντιστοιχούν στους φθόγγους) 

 Οι διάφορες αξίες δεν διαιρούνται από μόνες τους σε χρόνους. Η μονάδα μέτρησης του κάθε 

χρόνου καθορίζεται από τον παρονομαστή του κλάσματος του μέτρου. Είναι ανεπίτρεπτο λάθος να 

μιλάμε για αριθμό χρόνων των διαφόρων αξιών των φθόγγων, χωρίς να έχουμε καθορίσει την 

μονάδα μέτρησης του κάθε χρόνου.  

 Για να βρούμε πόσους χρόνους έχει μια αξία δεν έχουμε παρά να βρούμε πόσες φορές 

χωράει η αξία που καθορίζεται από τον παρονομαστή του κλάσματος του μέτρου, μέσα σ’ αυτή την 

αξία. Με άλλα λόγια, διαιρούμε την αξία, της οποίας ζητάμε τους χρόνους με την αξία που ορίζει ο 

παρονομαστής σαν μονάδα μέτρησης των χρόνων.  

 

Παράδειγμα: Στα είδη των μέτρων που καθορίζονται από κλάσμα με παρονομαστή 4, όπως 2/4, 

3/4 4/4 κλπ. η μονάδα του χρόνου είναι το τέταρτο. Άρα το ολόκληρο, αφού έχει τέσσερα τέταρτα, 

θα έχει τέσσερις χρόνους. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε πόσους χρόνους έχει κάθε αξία σε σχέση με κάποια 

μονάδα μέτρησης του χρόνου.  

Κλάσμα, 

Χρόνοι αξιών  

 

 

 
 

 
παρονομαστής = 2 

άρα 1 χρόνος =  

2 

χρόνους 

1 

χρόνο 

0,5 

ή 1/2 

του χρόνου 

0,25 

ή 1/4 

του χρόνου 

0,125 

ή 1/8 

του χρόνου 

 
παρονομαστής = 4 

άρα 1 χρόνος =  

4 

χρόνους 

2 

χρόνους 

1 

χρόνο 

0,5 

ή 1/2 

του χρόνου 

0,25 

ή 1/4 

του χρόνου 

 
παρονομαστής = 8 

άρα 1 χρόνος =  

8 

χρόνους 

4 

χρόνους 

2 

χρόνους 

1 

χρόνο 

0,5 

ή 1/2 

του χρόνου 
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Σχηματική παράσταση κινήσεων 

κατά την ανάγνωση: 

 

Διμερή μέτρα 

 

 
 

Τριμερή μέτρα 

 

 
 

Τετραμερή μέτρα 

 

 
 

Πενταμερή μέτρα 

Ανάλογα με τη θέση των ισχυρών μπορεί να είναι: 

 
 

+         ή        +    
 

Εξαμερή μέτρα 

 
 

         ή         +    
 

Επταμερή μέτρα 

Ανάλογα με τη θέση των ισχυρών συνήθως είναι: 
 

+ +  ή + +  
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Οκταμερή μέτρα 

Ανάλογα με τη θέση των ισχυρών συνήθως είναι: 
 

+ +  ή + +  
 

Εννιαμερή μέτρα 

Ανάλογα με τη θέση των ισχυρών συνήθως είναι: 

 

 
ή 

+ + +  

ή 

+ + +  

 
 

 

Για μέτρα με περισσότερα μέρη ισχύει η ίδια λογική με τα παραπάνω, δηλαδή οι κινήσεις 

του χεριού αντιστοιχούν σε απλά μέτρα των οποίων το άθροισμα είναι όσα τα μέρη του μέτρου που 

όμως οι πρώτες κινήσεις βρίσκονται σε θέση ισχυρού ή σχετικά ισχυρού μέρους. 

Για παράδειγμα, στο τραγούδι «Άσπρα καράβια» του Έλληνα μουσικοσυνθέτη Γιάννη Σπανού το 

μέτρο είναι δεκαμερές ενώ ο καταμερισμός των χρόνων γίνεται με την αλληλουχία 3,3,2,2. 
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Ελλιπές μέτρο 

 

- Τι είναι: Εκείνο το μέτρο που δεν περιέχει όλη την αναγραφόμενη αξία που αναφέρεται στο 

κλάσμα. Το αποτέλεσμα είναι η απουσία του ισχυρού μέρους του μέτρου με αποτέλεσμα αυτό να 

ξεκινάει από άρση. Γι αυτόν το λόγο αποκαλείται και «μέτρο άρσης».  

- Πού συναντάται: Ελλιπές μέτρο μπορεί να είναι το πρώτο μέτρο ενός έργου. Συνήθως, όταν το 

πρώτο μέτρο είναι ελλιπές, τότε είναι και το τελευταίο, το οποίο περιέχει φθόγγους που το 

άθροισμά τους δίνει την συνολική αξία που λείπει από το πρώτο μέτρο.  

- Πού χρησιμοποιείται: Στη φωνητική μουσική χρησιμοποιείται όταν το ποιητικό μέτρο του 

τραγουδιού αρχίζει με άτονες συλλαβές. Στη χορευτική μουσική χρησιμοποιείται για τον 

συγχρονισμό της μελωδικής ιδέας με τον χορευτικό ρυθμό. Σε κάθε άλλη περίπτωση 

χρησιμοποιείται για τον συγχρονισμό των ισχυρών και ασθενών μερών του μέτρου σε συνδυασμό 

με την μελωδία. 

Παραδείγματα:  

 

Απόσπασμα από τον «Εθνικό ύμνο», 

στοίχοι Δ. Σολωμός, μουσική Ν. Μάντζαρος 

 
 

Τελευταίο μέτρο: 

 
 

Απόσπασμα από τα «Κάλαντα Χριστουγέννων», Λαϊκό Βυζαντινό: 

 
 

 Παρατηρήστε και στα δύο παραδείγματα ότι το τελευταίο μέτρο περιέχει  αξίες που θα 

μπορούσαν να συμπληρώνουν το 1ο μέτρο καθιστώντας και αυτό ελλιπές. 

 Άλλα γνωστά τραγούδια που ξεκινούν με ελλιπές μέτρο είναι το Καλαματιανό 

«Σαμιώτισσα», το τραγούδι Χριστουγέννων «Ω! Έλατο», ο Κρητικός χορός Πεντοζάλης «Μες 

του Μαγιού τις μυρωδιές», κλπ. 

 Τέλος, μπορεί να συναντήσετε τραγούδια όπου το ελλιπές μέτρο δεν εξυπηρετεί τον τονισμό 

των πρώτων συλλαβών. Αντιθέτως μπορεί να αντιτίθεται σ’ αυτόν. Και σ’ αυτή την περίπτωση 

όμως το ελλιπές μέτρο εξυπηρετεί τον τονισμό του συνόλου του ποιητικού μέτρου γενικότερα κι ας 
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μην ταιριάζει μ’ αυτές τις πρώτες συλλαβές. Μερικά γνωστά τραγούδια που ανήκουν σ’ αυτή την 

κατηγορία είναι τα Καλαματιανά «Ένα νερό κυρά Βαγγελιώ», «Έλα βρε Χαραλάμπη», κλπ. 

Παρατηρείστε ότι τραγουδώντας αυτά τα τραγούδια τονίζεται η δεύτερη συλλαβή της πρώτης 

λέξης, όμως οι υπόλοιποι στοίχοι στην πλειοψηφία τους δεν έχουν το ίδιο πρόβλημα. 

 

Τρίηχο, πεντάηχο, εξάηχο, επτάηχο κλπ. 

 

 Με τα είδη των αξιών που αναφέραμε μέχρι τώρα, μπορούμε να διαιρέσουμε μια αξία σε ίσα 

μέρη πολλαπλάσια του 2. Πολλές φορές όμως χρειάζεται να διαιρέσουμε μια αξία σε τρία, πέντε, 

έξι, επτά ή άλλα ίσα μέρη που δεν προκύπτουν από τις ήδη γνωστές αξίες. Αυτό επιτυγχάνεται με 

την χρήση τρίηχου, εξάηχου, κλπ. 

 

Τρίηχο: 

 

- Τι είναι: η διαίρεση του χρόνου ή μιας αξίας σε τρία ίσα μέρη.  

- Πώς συμβολίζεται: με μια καμπύλη γραμμή πάνω ή κάτω από τις νότες, η οποία εκτείνεται από 

την πρώτη ως την τελευταία και έχει τον αριθμό 3 στη μέσα μεριά. Σε μερικές παρτιτούρες μπορεί 

να συναντήσετε μόνο τον αριθμό 3, χωρίς την καμπύλη ή, αντί για καμπύλη, μια τετραγωνισμένη 

γραμμή. 

 
 

 Όταν σ’ ένα μουσικό έργο η παρουσία τρίηχων είναι συνεχής και προφανής από την 

ομαδοποίηση των αξιών σε τριάδες, τότε συνήθως δεν αναγράφεται ο αριθμός 3 παρά μόνο στις 

πρώτες δύο ή τρεις ομάδες. 

- Νότες που μπορεί να περιέχει: Οι νότες που περιέχονται σε τρίηχο μπορεί να είναι ίδιου ή 

διαφορετικού ύψους. Ο αριθμός αυτών μπορεί να είναι:  

 

- τρεις νότες ίδιας αξίας και ονομάζεται «Ανεπτυγμένο»  

- δύο νότες, που μπορούν να αναλυθούν σε τρεις ίσες αξίες και τότε ονομάζεται «Συνεπτυγμένο»  

 

- Ονομασία: 

- Όταν αποτελείται από τρεις ισάξιες νότες παίρνει το όνομά του από το είδος των αξιών που 

περιέχει  

- Σε κάθε άλλη περίπτωση, παίρνει το όνομά του από την μια από τις τρεις ίσες αξίες στις οποίες 

αναλύεται. 

- Συνολική αξία: Για να βρούμε σε ποια μία αξία αντιστοιχεί το σύνολο των φθόγγων του τρίηχου 

πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής: 

 

- Κάθε τρίηχο χωρά μέσα ή αλλιώς αξίζει όσο η αμέσως μεγαλύτερη αξία απ’ αυτή της 

ονομασίας του τρίηχου.  

- Επίσης, όταν το τρίηχο αποτελείται από τρεις ίδιες νότες, μπορούμε να βρούμε την συνολική 
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του αξία από την αξία που προκύπτει από την πρόσθεση των αξιών των δύο από τις τρεις.  

- Σε κάθε άλλη περίπτωση αξίζει όσο ο διπλασιασμός της μιας από τις τρεις ίσες αξίες στις 

οποίες αναλύεται. 

 

 
 

- Εκτελείται με τονισμό στον πρώτο φθόγγο. 

 

 
 

 

Άλλα παραδείγματα: 
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Πολύηχα 

Δίηχο, τετράηχο, πεντάηχο, εξάηχο, επτάηχο, κλπ. 

 

- Τι είναι: η διαίρεση του χρόνου ή μιας αξίας σε πέντε, έξι, επτά κλπ., ίσα μέρη.  

 

- Πως συμβολίζονται: με μια καμπύλη γραμμή πάνω ή κάτω από τις νότες, η οποία εκτείνεται από 

την πρώτη ως την τελευταία και έχει στην μέσα μεριά τον αριθμό που αναφέρεται στο όνομα της 

ομάδας. Σε μερικές παρτιτούρες μπορεί να συναντήσετε τον αριθμό χωρίς την καμπύλη ή αντί για 

καμπύλη μια τετραγωνισμένη γραμμή.  

 

- Νότες που μπορεί να περιέχει: Μπορεί να είναι ίδιου ή διαφορετικού ύψους. Ο αριθμός αυτών 

μπορεί να είναι:  

 

- Τόσες νότες, όσες αναφέρει το όνομα της ομάδας. Σε αυτή την περίπτωση οι αξίες που 

περιέχονται είναι όλες ίδιας αξίας.  

- Λιγότερες νότες από όσες αναφέρει ο αριθμός της ομάδας, οι οποίες μπορούν να αναλυθούν σε 

τόσες ίσες αξίες όσες αναφέρει ο αριθμός.  

 

- Το όνομα της ομάδας προέρχεται: 

 

- Όταν αποτελείται από τόσες ισάξιες νότες όσες αναφέρονται στο όνομα της ομάδας, παίρνει το 

όνομά του από το είδος των αξιών που περιέχει. 

- Σε κάθε άλλη περίπτωση, παίρνει το όνομά του από την μια από τις ίσες αξίες στις οποίες 

αναλύεται. 

 

- Συνολική αξία: Για να βρούμε σε ποια μία αξία αντιστοιχεί το σύνολο των φθόγγων μιας ομάδας 

από αυτές που αναφέραμε παραπάνω, πρέπει να γνωρίζουμε τα εξής: 

 

-Στις περιπτώσεις πεντάηχου, εξάηχου και επτάηχου όταν αυτά αποτελούνται από φθόγγους ίσης 

αξίας, η πρόσθεση των τεσσάρων από τις υπόλοιπες αξίες, συνήθως μας δίνει την αξία στην 

οποία αντιστοιχεί το σύνολο των φθόγγων της. Σε περίπτωση μεγαλύτερης ομάδας από επτάηχο 

έως και ενδεκάηχο, τότε συνήθως υπολογίζουμε το άθροισμα των 8 αξιών.  

Επίσης για δεκατριάηχο και πάνω, συνήθως υπολογίζουμε το άθροισμα των 12 αξιών. 

Με λίγα λόγια, το συνηθισμένο είναι κάθε φορά να υπολογίζουμε το άθροισμα από τόσες 

τετράδες αξιών όσες μπορεί να μας δώσει η ομάδα. 

Παρόλα αυτά, για ομάδες μεγαλύτερες από επτάηχο, προκειμένου να υπολογίσουμε την αξία που 

αντιστοιχεί το σύνολο των φθόγγων της ομάδας, πρέπει να παρατηρούμε  την σχέση αυτής της 

ομάδας από τις περιβάλλουσες νότες της ομάδας και το ύφος του έργου, προκειμένου να 

επιβεβαιώσουμε τι ακριβώς εννοεί η παρτιτούρα μας. 
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Στο παρακάτω παράδειγμα μπορείτε να δείτε την διαίρεση μιας αξίας τετάρτου σε διάφορες 

ομάδες αξιών: 

 

 
 

Το παραπάνω παράδειγμα μας δείχνει τι μπορούμε να χωρέσουμε μέσα σε ένα τέταρτο. Για 

να υπολογίσουμε τι μπορούμε να χωρέσουμε μέσα σε άλλες αξίες, διπλασιάζουμε ή 

υποδιπλασιάζουμε τις αξίες αυτού του παραδείγματος. 

 

- Εκτελούνται με τονισμό τουλάχιστον στον πρώτο φθόγγο αλλά και όπου αλλού υπαγορεύει το 

ύφος του μουσικού έργου και της μελωδίας. 
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Παράδειγμα Τετράηχου 

 

 
Στο παραπάνω παράδειγμα παρατηρείστε ότι το κλάσμα του μέτρου είναι 3 τέταρτα ενώ με 

τη βοήθεια του τετράηχου μπορούν να χωρέσουν μέσα στο μέτρο 4 τέταρτα. Αυτά τα τέταρτα 

έχουν λίγο μικρότερη διάρκεια από τα κανονικά τέταρτα αφού πρέπει να εκτελεστούν μέσα στο 

συνολικό χρόνο που θα καταλαμβάνανε 3 κανονικά τέταρτα. 

 

 

Παράδειγμα Δίηχου 

 
 

Στο παραπάνω παράδειγμα παρατηρείστε ότι το κλάσμα του μέτρου είναι 3 τέταρτα ενώ με 

τη βοήθεια του τετράηχου μπορούν να συμπληρώσουν το μέτρο μόνο 2 τέταρτα. Αυτά τα τέταρτα 

έχουν λίγο μεγαλύτερη διάρκεια από τα κανονικά τέταρτα αφού πρέπει να εκτελεστούν μέσα στο 

συνολικό χρόνο που θα καταλαμβάνανε 3 κανονικά τέταρτα. 
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Άλλα παραδείγματα 

 

 
 

 

Επίσης, σπάνια, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ανάμεσα σε δύο μέτρα! (αυτό ισχύει και 

για τα τρίηχα) Όμως σε αυτή την περίπτωση είναι πιο δύσκολο στην εκτέλεση! 
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Με τη βοήθεια όλων των παραπάνω μπορούμε να διαιρέσουμε τον χρόνο σε όσες ισόχρονες αξίες 

εμείς θέλουμε: 

 

 
 

Σύζευξη διαρκείας 

 

- Τι είναι, πώς συμβολίζεται: Όταν δύο φθόγγοι οποιασδήποτε αξίας αλλά ίδιου ύψους συνδέονται 

με μια καμπύλη γραμμή, τότε κατά την εκτέλεσή τους προστίθεται η αξία του δεύτερου στον 

πρώτο. Οι δύο φθόγγοι ονομάζονται «δεμένοι». Ανάμεσα από τους δύο φθόγγους μπορεί να 

υπάρχει διαστολή. Κατά κανόνα ο πρώτος φθόγγος είναι μεγαλύτερος σε αξία από τον πρώτο. 

Παραδείγματα: 

 

Παρατηρήστε ότι η σύζευξη μπορεί να συνδέσει νότες 

από διαφορετικά μέτρα. 
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- Πώς εκτελείται: Οι δύο φθόγγοι εκτελούνται σαν ένας, του οποίου η διάρκεια είναι το άθροισμα 

των δύο συνδεδεμένων φθόγγων.  

 

- Βασική διαφορά παρεστιγμένου και σύζευξης διαρκείας: Το παρεστιγμένο αυξάνει την 

διάρκεια της νότας κατά το μισό της, ενώ η σύζευξη προσθέτει οποιεσδήποτε αξίες. 

 

Σύζευξη προσωδίας 

(Legato) 

 

- Τι είναι και πως συμβολίζεται: Είναι μια καμπύλη γραμμή η οποία συνδέει δύο ή περισσότερους 

φθόγγους διαφορετικού ύψους και οποιασδήποτε αξίας σε ένα ή περισσότερα μέτρα και μας δείχνει 

ότι αυτοί οι φθόγγοι κατά την εκτέλεσή τους θα είναι εντελώς ενωμένοι (δεμένοι).  

 Αναλυτικότερα, αυτοί οι φθόγγοι δεν θα έχουν καθόλου κενό ανάμεσά τους. Αυτό 

επιτυγχάνεται εκτελώντας ένα φθόγγο ταυτόχρονα με την διακοπή του προηγούμενου έτσι ώστε να 

είναι εντελώς συνεχόμενοι.  

- Γράφεται πάνω ή κάτω από τις νότες  

- Βασική διαφορά από την σύζευξη διαρκείας: Η σύζευξη διαρκείας ενώνει μόνο δύο φθόγγους 

ίδιου ύψους, ενώ η σύζευξη προσωδίας ενώνει και περισσότερους από δύο φθόγγους και 

οποιουδήποτε ύψους. 

Παράδειγμα: 

 

 
 

Συγκοπή 

 

 Συγκοπή ονομάζεται η ηχητική παράταση ενός φθόγγου, που βρίσκεται στο ασθενές μέρος 

του μέτρου, με το επόμενο ισχυρό. Αυτή η ηχητική παράταση μπορεί να δημιουργείται με τη χρήση 

σύζευξης διάρκειας ή και μόνο από την τοποθέτηση των φθόγγων. 

Τότε το ασθενές εκτελείται με τον τονισμό του ισχυρού μέρους. Αυτό μπορεί να συμβαίνει 

μέσα σ’ ένα μέτρο ή να επεκτείνεται από ένα μέτρο στο επόμενο. 

Στο πλαίσιο ενός μέτρου, συγκοπή έχουμε όταν το λιγότερο ισχυρό ή οποιοδήποτε σχετικά 

ισχυρό μέρος του μέτρου, αποτελεί ηχητική παράταση του προηγουμένου ασθενέστερου φθόγγου. 

Όταν οι δύο φθόγγοι είναι ίδιας αξίας ονομάζεται ομαλή, 

 
 

ενώ αν είναι διαφορετικής αξίας ανώμαλη. 

 
Κατά κανόνα, κυρίως στο τονικό μουσικό σύστημα, ο 1ος φθόγγος είναι ίσης ή μεγαλύτερης 

αξίας από τον 2ο. Μόνο στο τελευταίο μέτρο, στην τελευταία νότα του μουσικού έργου μπορεί ο 1ος 

φθόγγος να είναι μεγαλύτερος. 
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Παραδείγματα: 

 

Συγκοπή στο 

πλαίσιο ενός μέτρου, 

συνδέεται το ασθενές με το λιγότερο ισχυρό: 

 

 

 

 

 Στο τελευταίο παράδειγμα οι θέσεις του 2ου και του 4ου τέταρτου έχουν υποστεί συγκοπή 

αφού αποτελούν ηχητική παράταση προηγούμενου ασθενέστερου φθόγγου. 

 

Αντιχρονισμός 

 

 Αντιχρονισμός ονομάζεται η συμπλήρωση του ισχυρού μέρους του μέτρου με παύση. Τότε 

το ασθενές εκτελείται με τονισμό. Παρόμοια με την συγκοπή, αντιχρονισμό μπορεί να 

συναντήσουμε και στο πλαίσιο ενός μέτρου όταν το λιγότερο ισχυρό ή οποιοδήποτε σχετικά ισχυρό 

μέρος του μέτρου αντικατασταθεί με παύση. 

 

Παράδειγμα:  

 
Αντιχρονισμός σε σχετικά ισχυρά μέρη του μέτρου  
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 Τέλος, η συγκοπή και ο αντιχρονισμός είναι ηχητικά φαινόμενα  τα οποία ενώ υπάρχουν σε 

όλες τις εποχές, συναντώνται ιδιαιτέρως στην σύγχρονη μουσική συγκέντρωσης πνευματικού 

δυναμικού. Επίσης, σε άλλα είδη μουσικής συναντάμε τον αντιχρονισμό σαν το βασικό ρυθμικό 

χαρακτηριστικό όπως στην μουσική reggae. Εξαιρετικά συχνά συναντάται 

ο αντιχρονισμός στην jazz μουσική όπου μαζί με τις συνεχείς συγκοπές εξηγούν την δυσκολία της 

εκτέλεσης αυτού του μουσικού είδους. 

 

 

 

Είδη διαστημάτων μεταξύ διαδοχικών φθόγγων 

 

 Είδαμε παραπάνω την ανιούσα σειρά της βηματικής διαδοχής των φθόγγων με βάση το ντο 

(ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι). Ακούγοντας τους φθόγγους με αυτή τη σειρά, μπορούμε να 

αντιληφθούμε ότι κάθε νότα απέχει από την επόμενη. Δηλαδή ότι υπάρχει κάποια ακουστική 

απόσταση μεταξύ τους. Αυτό σημαίνει ότι σχηματίζεται κάποιο ακουστικό διάστημα μεταξύ των 

φθόγγων. 

  

Το μικρότερο ακουστικό διάστημα στη μουσική ονομάζεται Ημιτόνιο 

 

 Έτσι λοιπόν, μπορούμε με τη φαντασία μας να φτιάξουμε ένα νοητό χάρτη, στον οποίο ο 

κάθε φθόγγος έχει την θέση του πιο ψηλά ή πιο χαμηλά από τον άλλο. 

Στο πιάνο, το διάστημα που δημιουργείται από την απόσταση δύο διαδοχικών πλήκτρων, 

εφόσον δεν μεσολαβεί ανάμεσά τους άλλο πλήκτρο (μαύρο ή άσπρο), είναι το μικρότερο 

ακουστικό διάστημα που μπορούμε να δημιουργήσουμε.  

 Διαδοχικά πλήκτρα στο πιάνο που δημιουργούν το μικρότερο δυνατό διάστημα μπορεί να 

είναι: 

- άσπρο με το διπλανό μαύρο, 

- μαύρο με το διπλανό άσπρο, 

- άσπρο με το διπλανό άσπρο αρκεί να μην μεσολαβεί μαύρο. 

 

Για παράδειγμα, το διάστημα που σχηματίζεται από τις νότες μι - φα είναι ημιτόνιο αφού 

ανάμεσα τους δεν υπάρχει άλλο πλήκτρο άσπρο ή μαύρο. Ενώ το διάστημα ντο - ρε δεν είναι 

ημιτόνιο επειδή ανάμεσά τους υπάρχει κι άλλο πλήκτρο (μαύρο). 

Απ’ την άλλη μεριά, ημιτόνιο είναι το διάστημα μεταξύ του ντο και του δίπλα δεξιού μαύρου 

πλήκτρου. Επίσης ημιτόνιο είναι το διάστημα που σχηματίζεται από ένα οποιοδήποτε μαύρο 

πλήκτρο και το διπλανό του άσπρο, κλπ. 

Παρόλο που στην όψη το ζευγάρι των δύο άσπρων πλήκτρων μι - φα δείχνει να έχει 

μεγαλύτερο διάστημα από το συνδυασμό ενός άσπρου με ενός διπλανού μαύρου πλήκτρου, είναι 

και τα δύο είναι ημιτόνια. Ακουστικά, δηλαδή, είναι ίσα! 
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 τα ημιτόνια που μπορούν να σχηματιστούν σε μια οκτάβα είναι 12 

   

Μια οκτάβα περιέχει 12 διαφορετικούς φθόγγους 

 

Οι φθόγγοι που αντιστοιχούν στα άσπρα πλήκτρα έχουν τα ονόματα της βηματικής διαδοχής 

των φθόγγων (ντο, ρε, μι...), ενώ αυτοί που αντιστοιχούν στα μαύρα πλήκτρα δεν έχουν δικό τους 

όνομα. Για να μπορούμε να κάνουμε ευκολότερο των διαχωρισμό τους, οι φθόγγοι που 

αντιστοιχούν στα άσπρα πλήκτρα ονομάζονται φυσικοί φθόγγοι.  

 Δύο διαδοχικοί φυσικοί φθόγγοι μπορεί να έχουν ανάμεσά τους φθόγγο που αντιστοιχεί σε 

μαύρο πλήκτρο, μπορεί όμως και να μην έχουν. Για παράδειγμα οι νότες Ντο και Ρε είναι φυσικοί 

φθόγγοι που έχουν ανάμεσά τους φθόγγο που αντιστοιχεί σε μαύρο πλήκτρο, ενώ οι νότες Μι και 

Φα ή Σι και Ντο είναι διαδοχικοί φθόγγοι που δεν μεσολαβεί ανάμεσά τους μαύρο πλήκτρο. Αυτό 

σημαίνει ότι τα ζευγάρια Μι - Φα και Σι - Ντο σχηματίζουν το μικρότερο διάστημα που ονομάζεται 

ημιτόνιο. Επίσης είναι τα μόνα ημιτόνια που αποτελούνται εξολοκλήρου από φυσικούς 

φθόγγους, δηλαδή χωρίς την βοήθεια μαύρου πλήκτρου. Γι αυτόν τον λόγο: 

 

Τα διαστήματα Μι - Φα και Σι - Ντο ονομάζονται φυσικά ημιτόνια. 

 

 Οι συνδυασμοί των υπολοίπων διαδοχικών φυσικών φθόγγων σε ζευγάρια δεν είναι ημιτόνια 

αφού ανάμεσά τους παρεμβάλλεται φθόγγος που αντιστοιχεί σε μαύρο πλήκτρο. Αυτά τα ζευγάρια 

είναι τα εξής: 

Ντο - Ρε, Ρε - Μι, Φα - Σολ, Σολ - Λα, Λα - Σι και αποτελούνται από δύο ημιτόνια το καθένα. 

 

 

Το διάστημα που αποτελείται από δύο ημιτόνια ονομάζεται Τόνος. 
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 Ο Τόνος είναι το πιο συχνό διάστημα που συναντάμε μεταξύ δύο διαδοχικών φυσικών 

φθόγγων. Το ημιτόνιο, άλλωστε, δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά «μισός τόνος». 

 

 

 
  

 Στην κιθάρα μια χορδή μπορεί να παράγει ήχους σε διαστήματα ημιτόνιου τσιμπώντας την 

διαδοχικά πατώντας την κάθε φορά σε συνεχόμενα τάστα. 
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Αλλοιώσεις 

 
- Τι είναι και γιατί χρησιμοποιούνται: Μουσικά σύμβολα που μεταβάλλουν το ύψος του φθόγγου 

στον οποίο αναφέρονται.  

- Πόσες και ποιες είναι: Οι αλλοιώσεις χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

 

 α) μεταβάλλουν το ύψος προς τα πάνω (όξυνση) και είναι δύο:  

  i) Δίεση   1 ημιτόνιο μεταβολή. 

 

  ii) Διπλή δίεση  2 ημιτόνια μεταβολή 

 

 β) μεταβάλλουν το ύψος προς τα κάτω και είναι δύο: 

  i) Ύφεση   1 ημιτόνιο μεταβολή 

  ii) Διπλή ύφεση  2 ημιτόνια μεταβολή 

γ) Αναίρεση  , επαναφέρει στο φυσικό ύψος αναιρώντας την ισχύ προηγούμενης 

αλλοίωσης. 

 Έτσι μπορούμε  να έχουμε ονομασία για φθόγγους που δεν είναι φυσικοί. Όταν ένας 

φθόγγος είναι επηρεασμένος από αλλοίωση τότε ονομάζεται αλλοιωμένος φθόγγος. Κάποιοι 

αλλοιωμένοι φθόγγοι μπορεί να αναφέρονται σε ήχο ίδιας συχνότητας, (στο ίδιο πλήκτρο του 

πιάνου) ενώ έχουν διαφορετικά ονόματα.  

 

Παράδειγμα:  

 Στο πιάνο, ανάμεσα από τις διπλανές νότες Ντο και το Ρε υπάρχει μαύρο πλήκτρο. Το 

διάστημα από το Ντο μέχρι το μαύρο είναι ημιτόνιο. Επίσης το διάστημα από το Ρε μέχρι το ίδιο 

μαύρο είναι ημιτόνιο. Άρα αν αλλοιώσουμε την νότα Ντο με δίεση τότε εννοούμε αυτό το μαύρο 

πλήκτρο, αφού η δίεση μας δείχνει ότι πρέπει να παιχθεί η νότα που βρίσκεται ένα ημιτόνιο πιο 

πάνω από το Ντο. Οπότε αυτό το πλήκτρο μπορεί να ονομαστεί Ντο δίεση. Αν όμως 

αλλοιώσουμε με ύφεση το Ρε, τότε πάλι εννοούμε αυτό το ίδιο μαύρο πλήκτρο αφού η ύφεση μας 

προτρέπει να παιχθεί η νότα που βρίσκεται ένα ημιτόνιο χαμηλότερα από το Ρε. Άρα το ίδιο μαύρο 

πλήκτρο μπορεί να ονομαστεί Ρε ύφεση. 
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 Παρατηρήστε ότι εκτός των φθόγγων στα μαύρα πλήκτρα και οι φυσικοί φθόγγοι Μι, Φα, Σι 

και Ντο μπορούν να έχουν διαφορετική ονομασία. Διαφορετική ονομασία μπορούν να έχουν και οι 

υπόλοιποι φυσικοί φθόγγοι, όμως μόνο με την χρήση διπλών σημείων αλλοιώσεων. 

 

 Για παράδειγμα, το πλήκτρο Σολ μπορεί να παιχθεί και με την ονομασία Φα διπλή δίεση ή 

Λα διπλή ύφεση. Αυτό συμβαίνει επειδή η νότα Σολ απέχει δύο ημιτόνια από το Φα και από το Λα 

αντίστοιχα. 
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Οι φθόγγοι που έχουν το ίδιο ύψος αλλά διαφορετικό όνομα λέγονται εναρμόνιοι 

 

- Τρόπος γραφής: 

- Η δίεση και η αναίρεση, όταν αντιστοιχούν σε νότα πάνω σε γραμμή, γράφονται έτσι, ώστε το 

τετράγωνο που σχηματίζουν να μοιράζεται σε δύο ίσα μέρη από την συγκεκριμένη γραμμή.  

- Όταν αντιστοιχούν σε νότα που γράφεται στο διάστημα ανάμεσα από τις γραμμές, τότε 

γράφονται έτσι, ώστε το τετράγωνο που σχηματίζουν να χωράει σ’ αυτό το διάστημα.  

- Στην ύφεση ο ρόλος του τετραγώνου αντικαθίσταται από το στρογγυλοειδές τμήμα.  

- Στην διπλή δίεση ο ρόλος του τετραγώνου αντικαθίσταται από το νοητό τετράγωνο που 

σχηματίζουν οι τέσσερις άκρες. Το κέντρο του συμβόλου πρέπει να εφάπτεται στην γραμμή ή να 

βρίσκεται στο κέντρο του διαστήματος ανάλογα με το πού αντιστοιχεί. 
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Παραδείγματα: 

Διπλή ύφεση 

 

Ύφεση 

 

Δίεση 

 

Διπλή δίεση 

 

 

- Οι αλλοιώσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:  

 

1)      Τυχαία σημεία αλλοίωσης  

2)      Οπλισμός  

 

- Τυχαία σημεία αλλοίωσης: Γράφονται αριστερά από την νότα στην οποία αναφέρονται. 

 

Παραδείγματα:  

 

         Τα τυχαία σημεία αλλοίωσης ισχύουν για ένα μέτρο. Έτσι κάθε νότα γραμμένη μετά από μια 

αλλοιωμένη στην ίδια γραμμή ή στο ίδιο διάστημα εντός του μέτρου, θεωρείται αλλοιωμένη, χωρίς 

να συνοδεύεται και αυτή από αλλοίωση. 

 

 
 

         Μετά από μια διπλή δίεση ή διπλή ύφεση αρκεί το σημείο της απλής δίεσης ή ύφεσης, για να 

επανέλθει ο φθόγγος στο ύψος που καθορίζουν τα τελευταία. Παρόλα αυτά δεν είναι λάθος, αν 

προηγηθεί της απλής δίεσης ή ύφεσης το σύμβολο της αναίρεσης. 

 

 



79 

 

 
 

        Μετά από διπλή δίεση ή διπλή ύφεση αρκεί μία αναίρεση, για να επανέλθει ο φθόγγος στο 

φυσικό του ύψος. Σπάνια θα συναντήσουμε διπλή αναίρεση. 

 

 
 

 Αν ο τελευταίος φθόγγος του μέτρου έχει αλλοιωθεί και συνδέεται με σύζευξη διαρκείας με 

φθόγγο του επόμενου μέτρου, τότε αυτός ο τελευταίος φθόγγος θεωρείται επίσης αλλοιωμένος. 

 

 

- Οπλισμός Γράφεται αμέσως μετά το κλειδί στην αρχή κάθε γραμμής αλλά και ενδιάμεσα εφόσον 

αλλάζει στο μουσικό έργο. 

Στην πρώτη γραμμή του έργου ο οπλισμός γράφεται μετά το κλειδί και πριν το κλάσμα 

 
 

 Οι αλλοιώσεις του οπλισμού ισχύουν για όλο το έργο, εκτός εάν μέσα στο έργο αλλάξει ο 

οπλισμός. Για να συμβεί αυτό, προηγείται διπλή διαστολή και συνήθως αναιρούνται οι αλλοιώσεις 

που δεν ισχύουν πλέον. Σε αυτή την περίπτωση η πρώτη εμφάνιση του νέου οπλισμού μπορεί να 

γίνει και ενδιάμεσα σε γραμμή. 
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Η σειρά που γράφονται οι αλλοιώσεις, όταν έχουν την μορφή του οπλισμού: 

 

- Σειρά διέσεων: φα, ντο, σολ, ρε, λα, μι, σι  

- Σειρά υφέσεων: σι, μι, λα, ρε, σολ, ντο, φα  

 

 Παρατηρήστε ότι η σειρά των υφέσεων είναι η ανάποδη σειρά των διέσεων. 

 

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι, για να γραφτεί σε οπλισμό μια αλλοίωση, πρέπει να γραφτούν 

και αυτές που προηγούνται στην σειρά στην οποία ανήκει και μάλιστα υπακούοντας στην 

συγκεκριμένη διαδοχή.  

 

Παράδειγμα: Αν ο οπλισμός περιέχει σολ δίεση τότε πρέπει να περιέχει και φα δίεση και ντο 

δίεση. Η σειρά γραφής του οπλισμού θα είναι φα, ντο, σολ. 

 
  

Άλλα είδη αλλοιώσεων: 

 
 

 

 

Είδη ημιτονίων 

 

Τα ημιτόνια χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:  

 

1)    Χρωματικά  

2)    Διατονικά 

 

 Στην πρώτη κατηγορία (χρωματικά) συγκαταλέγονται τα ημιτόνια που σχηματίζονται από 

ένα φθόγγο και την αλλοίωση του ίδιου. 

 

Παραδείγματα χρωματικών ημιτόνιων: 

 
 

 Στην δεύτερη κατηγορία (διατονικά) συμπεριλαμβάνονται αυτά που σχηματίζοντα από την 

αλλοίωση ενός φθόγγου και την αλλοίωση του διπλανού του.  
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Παραδείγματα διατονικών ημιτόνιων: 

 
 

- Χρήση των αλλοιώσεων: με αυτές μπορούμε να αναφερόμαστε σε όλους τους φθόγγους και όχι 

μόνο στους φυσικούς. Έτσι είναι δυνατή η γραφή και των 12 ημιτονίων της οκτάβας. 

 

 
ΤΑ 12 ΗΜΙΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΟΚΤΑΒΑΣ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΕΣΕΩΝ  

 

 
ΤΑ 12 ΗΜΙΤΟΝΙΑΤΗΣ ΟΚΤΑΒΑΣ 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΦΕΣΕΩΝ 

 

 

 

 Παρατηρήστε παραπάνω ότι η γραφή όλων των φθόγγων μπορεί να γίνει μόνο με διέσεις 

όπως επίσης και μόνο με υφέσεις. Επίσης, παρατηρήστε ότι τα ημιτόνια από μια νότα έως την 

αμέσως επόμενη ομώνυμή της είναι 12.  

  

Η συνεχής διαδοχή από ημιτόνια λέγεται χρωματική διαδοχή 

 

Συχνότητες φθόγγων 

 

 Παλιά οι συχνότητες των φθόγγων της οκτάβας καθορίζονταν από τον λόγο των αντίστοιχων 

αρμονικών ενός ήχου. Δηλαδή, όπως μάθαμε στο κεφάλαιο για τους ήχους, το τσίμπημα μιας 

χορδής παράγει εκτός από την κύρια συχνότητα και πολλές άλλες τις οποίες ονομάζουμε αρμονικές. 

Αυτές οι συχνότητες χρησιμοποιούνταν για τον ορισμό των υπόλοιπων φθόγγων σε σχέση με τον 

αρχικό. 

 

- Ο μαθηματικός τύπος που μας βοηθάει να βρούμε, κατά προσέγγιση πόσα ημιτόνια (χ) υψηλότερα 

από την κύρια συχνότητα (1ος αρμονικού), αντιστοιχεί η συχνότητα ενός αρμονικού (α) είναι ο 

εξής: 

Log (α)  / Log 2 * 12 = χ 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω τύπο οι αποστάσεις ημιτονίων των 16 πρώτων αρμονικών σε σχέση με 

την βασική (1οςαρμονικός), έχουν ως εξής: 

  

Αρμονικός Ημιτόνια Οκτάβες + ημιτόνια ημιτ.  σε σχέση με Ντο 

1ος 0 0 + 0 0 Ντο 

2ος 12 1 + 0 0 Ντο 

3ος 19,0195 1 + 7 7 Σολ 

4ος 24 2 + 0 0 Ντο 

5ος 27,8631 2 + 3,8631 4 Μι 

6ος 31,0195 2 + 7,0195 7 Σολ 

7ος 33,6882 2 + 9,6882 10 Σι b 

8ος 36 3 + 0 0 Ντο 

9ος 38,0391 3 + 2,0391 2 Ρε 

10ος 39,8631 3 + 3,8631 4 Μι 

11ος 41,5131 3 + 5,5131 6 Φα # 

12ος 43,0195 3 + 7,0195 7 Σολ 

13ος 44,4052 3 + 8,4052 8 Σολ # 

14ος 45,6882 3 + 9,6882 10 Σι b 

15ος 46,8826 3 + 10,8826 11 Σι 

16ος 48 4 + 0 0 Ντο 

 

 

 

 
 Απεικόνιση των 16 πρώτων αρμονικών σε σχέση με αρχικό φθόγγο το Ντο 

 

Τα βέλη δίπλα στους αριθμούς δείχνουν αν η συχνότητα του ανάλογου αρμονικού βρίσκεται 

χαμηλότερα ή υψηλότερα από τον φθόγγο.  

 

     Με αυτή την τεχνική ορισμού της συχνότητας των φθόγγων, οι φθόγγοι που μεσολαβούν 

ανάμεσα σε ένα Τόνο, έπρεπε και αυτοί να είναι κάποιοι από αυτούς τους αρμονικούς. Όμως, στη 

σειρά των αρμονικών δεν βρίσκουμε κατάλληλες συχνότητες που να μπορούν να τοποθετηθούν 

ακριβώς στη μέση των Τόνων. Αντιθέτως, βρίσκουμε δύο συχνότητες που μπορούν να 

τοποθετηθούν ανάμεσα σε κάθε Τόνο και να είναι σχεδόν στη μέση.  

Σε παλαιότερες εποχές, προκειμένου να γίνει ακριβέστερη η διαίρεση των Τόνων σε σχέση με τους 

αρμονικούς,  χρησιμοποιούταν η εξής τεχνική:  

     Αν διαιρέσουμε τον Τόνο σε 9 ίσα μέρη που ονομάζουμε κόμματα, η μια συχνότητα απέχει 4 

κόμματα από την βάση του Τόνου προς τα πάνω και η άλλη 4 κόμματα από τον υψηλό φθόγγο του 

Τόνου προς τα κάτω.  
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     Έτσι, όταν χρησιμοποιούνταν νότα αντίστοιχη με αυτή που σήμερα γράφεται με ύφεση, 

εκτελούνταν αυτή που είναι πιο κοντά στη βάση δημιουργώντας έτσι μια έλξη προς αυτή. Ενώ στην 

περίπτωση φθόγγου αντίστοιχου με αυτόν που σήμερα γράφεται με δίεση, χρησιμοποιούνταν αυτός 

που είναι πιο κοντά στον υψηλό φθόγγο του Τόνου δημιουργώντας μια έλξη προς αυτόν. Η χρήση 

των κομμάτων συνηθίζονταν σε ανατολικότερες χώρες και σε μερικές περιπτώσεις συναντάται 

ακόμα και σήμερα.  

     Στην αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιούνταν οι φθόγγοι με τις συχνότητες που προκύπτουν από τους 

αρμονικούς όπως περιεγράφηκε παραπάνω. Στην συνέχεια στο Βυζάντιο διασώθηκε το «Αρχαίο 

ελληνικό σύστημα» το οποίο και διασώζεται σήμερα στην φωνητική μουσική των ορθόδοξων  

εκκλησιών. Στην σύγχρονη Ελλάδα δεν χρησιμοποιείται πλέον το παλαιό μουσικό σύστημα των 

προγόνων μας ούτε στην λαϊκή δημιουργία αλλά ούτε και στην έντεχνη.  

     Σήμερα αυτές οι συχνότητες καθορίζονται από το λεγόμενο «Ευρωπαϊκό μουσικό σύστημα» 

δηλαδή την διαίρεση της οκτάβας σε δώδεκα, ακουστικά ίσα, μέρη. Το αποτέλεσμα είναι ανάμεσα 

στον Τόνο να υπάρχει μόνο ένας φθόγγος που απέχει 4,5 κόμματα και άρα βρίσκεται ακουστικά 

ακριβώς στη μέση του Τόνου, οπότε χρησιμοποιείται ο ίδιος και στις δύο περιπτώσεις (ύφεσης, 

δίεσης).  

 

Στις μέρες μας, η συχνότητα του Λα (στη μέση του πιάνου) έχει καθοριστεί με διεθνή συνθήκη 

στα 440 Χερτς. Οι συχνότητες των υπόλοιπων φθόγγων εξάγονται από τον εξής μαθηματικό τύπο:  

f1 * 2Χ/12 = f  

 

 Στον παραπάνω τύπο: Το Χ συμβολίζει τον αριθμό των ημιτονίων που απέχει η νότα της 

οποίας ζητάμε την συχνότητα f, σε σχέση με μια χαμηλότερης συχνότητας νότα, της οποίας η 

συχνότητα έχει τιμή f1.  

 

 Το παραπάνω σημαίνει ότι η συχνότητα της νότας την οποία ζητάμε πρέπει να είναι 

μεγαλύτερης συχνότητας από την νότα της οποίας η συχνότητα μας είναι γνωστή. 

  

Μαθηματικός τύπος 

(f1 = Λα 440Hz) 

Νότα της οποίας 

ζητάμε την συχνότητα. 

Ζητούμενη 

συχνότητα (f). 

Συχνότητα 

χαμηλότερης 

οκτάβας 

(f / 2). 

440 * 23/12 = f Ντο 524 262 

440 * 24/12 = f Ντο # ή Ρε b 554 277 

440 * 25/12 = f Ρε 587 293 

440 * 26/12 = f Ρε # ή Μι b 622 311 

440 * 27/12 = f Μι 659 330 

440 * 28/12 = f Φα 698 349 

440 * 29/12 = f Φα # ή Σολ b 740 370 

440 * 210/12 = f Σολ 784 392 

440 * 211/12 = f Σολ # ή Λα b 830 415 

440 * 212/12 = f Λα 880 440 

440 * 213/12 = f Λα # ή Σι b 932 466 

440 * 214/12 = f Σι 987 494 

440 * 215/12 = f Ντο 1046 523 

 

 Στον παραπάνω πίνακα μπορείτε να δείτε τις συχνότητες των φθόγγων όπως αυτές εξάγονται 

από τον μαθηματικό τύπο. Η γνωστή συχνότητα είναι του Λα (440 Χερτς). Παρατηρήστε ότι ο 
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εκθέτης, περιέχει κάθε φορά στη θέση του Χ τον αριθμό των ημιτονίων που απέχει η νότα, της 

οποίας ζητείται η συχνότητα, από την Λα. 

 

Ρυθμική αγωγή 

(Tempo) 

  

Ρυθμική αγωγή ονομάζουμε την ταχύτητα εκτέλεσης του ρυθμού. 

 

 Επίσης μπορούμε να αναφέρουμε σαν ρυθμική αγωγή την ταχύτητα εκτέλεσης ενός 

μουσικού έργου. 

Η σημασία της ρυθμικής αγωγής ενός έργου είναι σημαντικός παράγοντας του ύφους ενός 

έργου. Φανταστείτε μελωδίες με λυπημένο συναισθηματικό περιεχόμενο να κινούνται πολύ 

γρήγορα. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι οργή, αγανάκτηση, ξέσπασμα κλπ. Αν όμως κινούνται 

αργά τότε μπορεί να περιέχουν απόγνωση, λύπη, μελαγχολία.  

 Η σημασία της ταχύτητας του ρυθμού, όχι μόνο στη μουσική αλλά και γενικότερα, ήταν 

γνωστή από τους αρχαίους χρόνους. Ο Αριστείδης ο Κοϊντιλιανός έλεγε «Αγωγή δ’ έστι χρόνων 

τάχος ή βραδύτης». 

Στη μουσική σημειογραφία, τα πρώτα δείγματα σημείωσης του ρυθμού ενός έργου με 

κάποια λέξη, εμφανίζονται στην κλασική περίοδο. 

Πριν απ’ αυτή την περίοδο, την ταχύτητα εκτέλεσης των έργων τη συμπεραίνουμε από τις 

δυνατότητες των μουσικών οργάνων που χρησιμοποιούσαν, το ποιητικό μέτρο, αν πρόκειται για 

φωνητική μουσική, και γενικότερα από το ύφος του έργου. 

 

Οι όροι που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι ιταλικοί. Συχνότεροι αυτών είναι οι εξής: 

 

Όρος Σημασία  bpm 

Grave Πολύ αργά με βαρύ ύφος  <20 

Larghissimo Πολύ πολύ αργά  <20 

Largo Πολύ αργά με πλατιές αξίες και φράσεις  40 - 60 

Lento Πολύ αργά  40 - 60 

Larghetto Λιγότερο αργό από το Largo  60 - 66 

Adagio Αργά  66 - 76 

Andantino Πιο γρήγορο από Adagio   

Andante  Αργά με κίνηση σαν ήρεμος βηματισμός  56 - 88 

Moderato Μέτρια  100 - 120 

Allegretto Σχεδόν γρήγορα  100 

Allegro Γρήγορα  120 - 140 

Vivace Ζωηρά  140 

Presto Πολύ γρήγορα  150 – 200 

Prestissimo Πάρα πολύ γρήγορα  >200 

 

 Οι όροι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλες λέξεις 

όπως poco (λίγο), molto (πολύ), moderato (μέτρια). Π.χ. molto Allegro, Allegro moderato, κλπ. 

Έτσι επιτυγχάνεται μεγαλύτερη ποικιλία. 
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- Γράφεται στην αρχή του μουσικού έργου. Όταν αυτό αποτελείται από δύο ή περισσότερα μέρη, 

τότε γράφεται στην αρχή του κάθε μέρους. Αν όμως χρειαστεί, μπορεί να αλλαχθεί και ενδιάμεσα 

στο έργο. 

 

 Αργότερα η ταχύτητα εκτέλεσης έγινε ακριβής, αφού σημειώνεται πλέον με βάση τον 

αριθμό που χωράει μια μονάδα χρόνου, που αντιπροσωπεύεται από μια αξία, μέσα σε ένα λεπτό 

π.χ.: 120 = (αξία). 

 

- Σταδιακή αλλαγή της ρυθμικής αγωγής: Οι όροι Ritenutto (rit) και Rallentando (rall) 

σημαίνουν σταδιακή  επιβράδυνση. Ενώ ο όρος Accelerando (accel) σημαίνει σταδιακή επιτάχυνση 

αναλυτικότερα: 

 

Ιταλική λέξη Επεξήγηση 

Allargando Πιο αργή επιβράδυνση από το rallentando συνήθως με πλατιές αξίες 

Ralentando (Rall.) Σταδιακή επιβράδυνση 

Ritardando (Rit) (Ritard) Σταδιακή επιβράδυνση αλλά όχι τόσο αργά όσο το Rallentando 

Ritenuto (Riten) Συγκρατημένη επιβράδυνση 

Stringendo Σταδιακά πιο γρήγορα με περισσότερο δεμένες τις αξίες 

Accelerando (Accel.) Σταδιακή αύξηση της ταχύτητας 

Stretto Κινημένο - Συμπυκνωμένο 

A tempo Επαναφορά στην αρχική ταχύτητα 

Mosso Με κίνηση, λίγο πιο ζωηρά 

Vivo Ζωντανά 

 

Δυναμική 

 

 Έτσι ονομάζονται οι διαφορετικοί τύποι έντασης που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε ένα 

μουσικό έργο. Οι όροι που χρησιμοποιούνται συνήθως είναι οι εξής: 

Ιταλική λέξη Σύμβολο Επεξήγηση 

Pianissimo pp Πολύ σιγά 

Piano p Σιγά 

Mezzo piano mp Μέτρια σιγά 

Mezzo forte mf Μέτρια δυνατά 

Forte f Δυνατά 

Fortissimo ff Πολύ δυνατά 

Subito forte sf Ξαφνικά δυνατά μόνο για τη νότα 

Subito forte piano sfp Ξαφνικά δυνατά μόνο για τη νότα και μετά σιγανά 

Sforzando sfz Ξαφνικά δυνατά μόνο για τη νότα με δυναμικό τρόπο 

Rinforzando rfz Σταδιακή έμφαση ή ευρεία τόνωση μέχρι να σημειωθεί 

διαφορετικά – Με σχετική ενίσχυση - Με έμφαση 

 

 Σε περίπτωση που χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν συμβολισμοί διαφορών της έντασης στα 

πλαίσια του pianissimo ή του fortissimo, τότε στο συμβολισμό συμπεριλαμβάνονται (f) ή (p) 

αντίστοιχα. 

Π.χ. pppp, ppp, fff, ffff. 
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 Οι παραπάνω λέξεις μπορούν να συνδυαστούν με άλλες όπως meno (λιγότερο), 

piu (περισσότερο), κλπ. 

 

Π.χ. meno piano, piu forte. 

 

 

- Σταδιακή αλλαγή της έντασης: 

 

 

Σταδιακή αύξηση της έντασης 

Crescendo 

Συμβολίζεται με τη φράση cresc. ή με το σχήμα: 

 
 

Σταδιακή μείωση της έντασης 

Diminuendo ή Decrescendo 

Συμβολίζεται με τη φράση dim. ή decresc. ή με το σχήμα: 

 
 

 

Όροι γενικού χαρακτηρισμού  

 

Οι κυριότεροι είναι:  

 

Ιταλική λέξη Επεξήγηση Ιταλική λέξη Επεξήγηση 

Accentato Με έμφαση non rigore 

di tempo 

Χωρίς να μεταβληθεί 

η ταχύτητα εκτέλεσης 

Agitato Συγκρατημένα Doloroso Με πόνο 

Amabile Με αγάπη Dramatico Δραματικά 

Amoroso Ερωτικό Giocoso Χαρωπά, παιχνιδιάρικα 

Appassionato Παθητικό Lagrimoso Πολύ λυπητερά 

Brillante Λαμπερό Mesbo Άθυμα 

Capricioso Ιδιότροπα Malinconico Μελαγχολικά 

Con Allegrezza Με φαιδρότητα Leggiero παιχνιδιάρικα 

Con Delicatezza Με λεπτότητα Maestoso Με τέχνη 

Con fuoco Με φλόγα, υπερβολή Patetico Παθητικό 

Grazioso Χαριτωμένα Religioso Θρησκευτικά 

Dolce Γλυκά Semplice Απλά 

Dolcissimo Πολύ γλυκά Tranquillo Ήσυχα 
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Ποικίλματα 

 

- Τι είναι και πού χρησιμοποιούνται: Είναι ένας ή περισσότεροι φθόγγοι που εμφανίζονται πριν, 

μετά, ή ανάμεσα σε δύο φθόγγους και έχουν σκοπό να εμπλουτίσουν ή να τονίσουν τον ρυθμό ή 

την έκφραση σε μια μελωδία.  

- Ιστορικά εμφανίζονται τον 17ο αιώνα. 

 

Επέρειση (Appogiatura) 

Συνήθως ο ξένος ή οι ξένοι φθόγγοι εκτελούνται ακριβώς εκεί που θα ηχούσε ο κανονικός 

φθόγγος κλέβοντας από την αξία του. 

 

Αργή: 

 
Διπλή: 

 
Μεγάλη: 

 
Γρήγορη (κομμένος φθόγγος): 

 
 

 

Γύρισμα ή Πλέγμα (grupetto)  

 

Ξεκινά από τον ίδιο τον φθόγγο, κατεβαίνει και μετά ανεβαίνει βηματικά 
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Ξεκινά από τον ίδιο τον φθόγγο, ανεβαίνει και μετά κατεβαίνει βηματικά  

 

 
 

 

         Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μερικές φορές κατά την εκτέλεση αφαιρείται ο 1ος φθόγγος 

με αποτέλεσμα το grupetto να μην ξεκινά από τον ίδιο φθόγγο αλλά από τον πάνω ή τον κάτω 

αντίστοιχα π.χ.:  

 

 

 
 

 

 

Ξεκινά μετά από την έναρξη του φθόγγου στον οποίο αναφέρεται 
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 Το γύρισμα σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορεί να έχει πάνω, κάτω, ή και στις δύο 

μεριές μια αλλοίωση. Σ’ αυτή την περίπτωση, η υψηλότερη ή η χαμηλότερη νότα του grupetto θα 

διατηρεί αυτή την αλλοίωση αντιστοίχως, π.χ.: 

 

 
 

 

Τρίλλος  

 

 

Ξεκινά από διπλανό φθόγγο και εναλλάσσεται με αυτόν 

 

 

 

 

 Ξεκινά από τον ίδιο τον φθόγγο και εναλλάσσεται με τον αμέσως υψηλότερο 

 

 

 
 

(Τον 17ο και έως τα μέσα του 18ο αιώνα συνηθίζονταν να ξεκινά από τον επάνω φθόγγο) 

 

 

 

 Ξεκινά από τον ίδιο τον φθόγγο και εναλλάσσεται με τον αμέσως υψηλότερο σύντομα. 

 Ονομάζεται σύντομος τρίλλος ή (Praller)  
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 Παρόμοιος με τον παραπάνω, αλλά διαρκεί περισσότερο. 

 Ονομάζεται σύντομος τρίλλος ή (Praller), επίσης.  

 

 

 
 

 

 

 Όταν ο τρίλλος, μικρός ή μεγάλος, είναι «κομμένος» με μια κάθετη γραμμή, τότε 

ονομάζεται «Mordente» και εναλλάσσεται με τον αμέσως χαμηλότερο φθόγγο 

 

 

 
 

 

Ξεκινά από τον πάνω φθόγγο 
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Ξεκινά από τον κάτω φθόγγο  

 
 Στις δύο παραπάνω περιπτώσεις ο τρίλλος μπορεί να διαφέρει σε μήκος, άρα και σε 

διάρκεια, όπως σε προηγούμενα παραδείγματα. 

 

Κορώνα 

 

Τι είναι: Μουσικό σύμβολο το οποίο μας δείχνει ότι η αξία της νότας θα παραταθεί τουλάχιστον 

κατά το μισό της αξίας του.  

Γράφεται: Πάνω ή κάτω από τη νότα  

Χρησιμοποιείται συνήθως στο τέλος μιας μουσικής φράσης για να τονίσει την αίσθηση του 

τέλους.  

Πώς εκτελείται: Το πόσο ακριβώς θα παραταθεί ο φθόγγος εξαρτάται από το ύφος της εποχής 

στην οποία είναι γραμμένο το μουσικό έργο, το ύφος του ίδιου του έργου και το προσωπικό ύφος 

του συνθέτη. Για παράδειγμα η κορώνα στην εποχή του Μπαρόκ δεν διαρκεί τόσο όσο στην 

Ρομαντική εποχή. Επίσης, σε ένα μουσικό έργο με ύφος βαρύ και αργό η κορώνα διαρκεί 

περισσότερο σε σχέση με ένα ανάλαφρο και πολύ γρήγορο έργο.  

Πώς συμβολίζεται: Μια καμπύλη γραμμή η οποία στη μέσα μεριά έχει στη μέση μια τελεία. 

 
 

Στακάτο (Staccato) 

 

 Μια τελεία πάνω ή κάτω από τον φθόγγο δείχνει ότι ο ήχος του διαρκεί πολύ λίγο αφήνοντας 

αναπόφευκτα κάποιο κενό (σαν παύση) μέχρι την επόμενη νότα προκειμένου να συμπληρωθεί η 

διάρκεια της αξίας της νότας. 

 

Σπικάτο (Spiccato) 

 

 Στο βιολί λειτουργεί σαν το στακάτο αλλά έχει ελαφρό τονισμό και επιτυγχάνεται κάνοντας 

το δοξάρι να αναπηδά σε κάθε νότα. Συμβολίζεται με έναν τόνο στον φθόγγο. 
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Τονισμένοι φθόγγοι 

 Εκτός από τον τονισμό του μέτρου οι φθόγγοι μπορεί να έχουν ακόμα περισσότερο τονισμό 

ή να τονίζονται ασθενή μέρη του μέτρου. 

Συχνότεροι συμβολισμοί: 

 
 

 

 Επίσης στο πιάνο αλλά και σε άλλα όργανα μπορεί να συναντήσετε οι τονισμένοι φθόγγοι να 

σημειώνονται σαν το σπικάτο του βιολιού. 

 

 

 

Πορτάτο (Portato) 

 

 Η εκτέλεση δύο ή περισσότερων φθόγγων εμφανώς «χωριστά» (όχι legato αλλά ούτε 

και staccato).  

 Συμβολίζεται: οι φθόγγοι έχουν πάνω ή κάτω μια τελεία ο καθένας όπως στο staccato, ενώ 

διατηρούν και την καμπύλη της σύζευξης προσωδίας. 

 
 

 

 

 

Πορταμέντο (Portamento) 

 

Πορταμέντο αποκαλείται η σύνδεση δύο φθόγγων διαφορετικού ύψους οι οποίοι 

εκτελούνται με ηχητική μετακίνηση από τον ένα φθόγγο στον άλλο. 

 

 Συναντάται κυρίως στη φωνητική μουσική. 

 

 

Πως συμβολίζεται: 

 

α) Στην περίπτωση που κατά τη μετάβαση από τη μια νότα στην άλλη καλύπτονται ομαλά όλες οι 

συχνότητες που μεσολαβούν ανάμεσά τους τότε συμβολίζεται με μια ευθεία γραμμή που συνδέει 

τις δύο νότες. 

 

β) Στην περίπτωση που κατά τη μετάβαση από τη μια νότα στην άλλη καλύπτονται όλοι οι φθόγγοι 

τις κλίμακας που μεσολαβούν ανάμεσά τους (σαν γρήγορα σκαλοπάτια) τότε συμβολίζεται με μια 

κυματοειδής γραμμή που συνδέει τις δύο νότες. 
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Παραδείγματα: 

 

 
  

Αναπνοή 

 

 Ένα κόμμα πάνω από το πεντάγραμμο και σε θέση ανάμεσα από δύο φθόγγους, εννοεί την 

μικρή διακοπή του ήχου του πρώτου φθόγγου νωρίτερα από την κανονική του αξία έτσι ώστε να 

δημιουργηθεί ένα μικρό ηχητικό κενό ανάμεσά τους. 

 

- Χρησιμοποιείται κυρίως στη φωνητική μουσική. 

- Χρησιμοποιείται συνήθως στο τέλος μιας μουσικής φράσης ή μέρους αυτής βοηθώντας 

στο φραζάρισμα. 

- Στη φωνητική μουσική, στο σημείο του συμβόλου ο τραγουδιστής μπορεί να αναπνεύσει 

όπως φυσικά και στις παύσεις. 

 
 

 

 

 

Τενούτα 

(Tenuto) 

 

 Φθόγγος ο οποίος έχει ιδιαίτερη μελωδική αξία. Η εκτέλεση του φθόγγου περιγράφεται και 

σαν «βαθύ παίξιμο». 

 

Συμβολίζεται με μια παύλα πάνω ή κάτω από τον φθόγγο. 

 
 Επαναλήψεις 

 

 Μερικές φορές σε ένα μουσικό έργο γίνονται επαναλήψεις. Αυτό σημαίνει ότι κάποιο μέρος 

του έργου, μικρό ή μεγάλο, ξανακούγεται αμέσως μετά το τέλος του ή μετά από την μεσολάβηση 

κάποιου άλλου μέρους.  
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1) ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΣΤΟΛΗ ΜΕ ΔΥΟ ΤΕΛΕΙΕΣ από αριστερά ή δεξιά οι οποίες είναι γραμμένες η 

μία πάνω από την άλλη. Η μια τελεία γράφεται στο 2ο διάστημα και η άλλη στο 3ο. Όταν οι τελείες 

είναι στα δεξιά της διπλής διαστολής, τότε δηλώνει την αρχή του επαναλαμβανόμενου μέρους και, 

όταν είναι από αριστερά, το τέλος του. Η επανάληψη γίνεται αμέσως, χωρίς την παρεμβολή 

κάποιου άλλου μέρους. Αμέσως μετά την επανάληψη, η εκτέλεση του έργου συνεχίζεται κανονικά.  

          Όταν η επανάληψη γίνεται από την αρχή του μουσικού έργου, τότε σημειώνεται το τέλος του 

μέρους που θα επαναληφθεί χωρίς όμως να σημειωθεί η αρχή του. 

 
 

 Στην πρώτη εκτέλεση του επαναλαμβανόμενου τεμαχίου μπορεί το τελευταίο μέτρο να 

διαφέρει από την δεύτερη εκτέλεση. Αυτό συμβαίνει προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι συνδέσεις 

των κομματιών, επαναλαμβανόμενων και μη. Σε αυτή την περίπτωση, το μέτρο που εκτελείται την 

πρώτη φορά φέρει τον αριθμό 1 ή την φράση 1 Volta ή Prima Volta, ενώ το δεύτερο αριθμείται με 

το 2 ή έχει την φράση 2 Volta . 

 

2)    ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

 

Πώς συμβολίζονται:  

Segno (σένιο) ή Sign        και      φανάρι ή Coda  

Πού γράφονται: Πάνω από διαστολή  

Πώς λειτουργεί το Segno: Κατά την εκτέλεση του μουσικού έργου, την πρώτη φορά που 

συναντάμε το σύμβολο, συνεχίζουμε την εκτέλεση κανονικά παρακάτω. Την δεύτερη φορά που 

συναντάμε το σύμβολο επανερχόμαστε στο σημείο που το είχαμε συναντήσει για πρώτη φορά. Στη 

συνέχεια, αν δεν υπάρχει άλλο σύμβολο παραπομπής, το έργο τελειώνει κανονικά στην διπλή 

διαστολή ή όταν συναντήσουμε την λέξη FINE ή FIN. 
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Πώς λειτουργεί το φανάρι: Κατά την εκτέλεση του μουσικού έργου, την πρώτη φορά που 

συναντάμε το σύμβολο, συνεχίζουμε την εκτέλεση κανονικά παρακάτω μέχρι που συναντάμε 

κάποιο άλλο σύμβολο επανάληψης ή παραπομπής. Στη συνέχεια, όταν συναντήσουμε και πάλι το 

πρώτο φανάρι η εκτέλεση συνεχίζεται από το δεύτερο φανάρι υπερπηδώντας το τμήμα ανάμεσα 

στα δύο φανάρια και το έργο τελειώνει κανονικά στην διπλή διαστολή ή όταν συναντήσουμε την 

λέξη FINE ή FIN. 

 
 

 Στο παραπάνω παράδειγμα, η περιοχή ανάμεσα στα δύο φανάρια θα μπορούσε να ονομαστεί 

1 Volta, και η περιοχή μετά το δεύτερο φανάρι 2 Volta, χωρίς φανάρια. Αν όμως η περιοχή 

ανάμεσα στα δύο φανάρια είναι αρκετά μεγάλη, είναι προτιμότερο να χρησιμοποιηθούν τα φανάρια 

διευκολύνοντας την ανάγνωση. 

 Το πιο συνηθισμένο είναι να συναντάμε τον συνδυασμό σένιου και φαναριού: 

 

 
 

 Σε αυτή την περίπτωση το πρώτο σένιο στην αρχή το αγνοούμε και επίσης αγνοούμε και το 

πρώτο φανάρι. Στο δεύτερο σένιο πεταγόμαστε στο πρώτο σένιο και συνεχίζουμε από εκεί μέχρι το 

πρώτο φανάρι το οποίο αυτή τη φορά δεν το αγνοούμε αφού αυτή τη φορά πρέπει να συνεχίσουμε 

από εκεί που υπάρχει το δεύτερο φανάρι, παραλείποντας ότι υπάρχει ανάμεσα από τα δύο φανάρια. 

 Άλλο σύμβολο παραπομπής είναι το «D.C. ή Da Capo» που σημαίνει επανάληψη από την 

αρχή του έργου. Σε περίπτωση που σημειώνεται «D.C. al FINE ή Da Capo al FINE», τότε, μετά 

την επανάληψη, το έργο τελειώνει μόλις συναντήσουμε την λέξη FINE.  

 

 

3) ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΟΛΑ: Το παρακάτω σχήμα μας δείχνει ότι σ’ αυτό το μέτρο θα επαναληφθούν οι 

φθόγγοι του προηγούμενου μέτρου πανομοιότυποι. 

  

 
 

 

 

 

 



96 

 

Συντομογραφίες 

  

Τελείες πάνω από τον φθόγγο δηλώνουν σε πόσα ίσα μέρη θα διαιρεθεί: 

  

θα εκτελεστεί:     

  

 Όταν έχουμε πλάγιες γραμμές κάτω από ένα ολόκληρο ή πάνω στην κάθετη γραμμή άλλης 

αξίας, αυτό σημαίνει ότι θα διαιρεθεί σε αξίες, που κατά την ομαδοποίησή τους θα ενώνονταν με 

τόσες γραμμές, όσες είναι αυτές οι πλάγιες γραμμές: 

 

 

 
 

 Όμοια με το παραπάνω, όταν οι πλάγιες γραμμές αφορούν δύο νότες που δείχνουν να ηχούν 

ταυτόχρονα, τότε αντιθέτως αυτές εναλλάσσονται μεταξύ τους με τις αξίες που προκύπτουν από τον 

αριθμό αυτών των πλάγιων γραμμών. 

 
 

 Αν πριν από τα παραπάνω δύο είδη συντομογραφιών προηγείται κάποιο σχήμα, τότε αυτό 

είναι το πρότυπο της εκτέλεσης εφόσον η συντομογραφία αφορά δύο ή περισσότερους φθόγγους. 

Σε αυτή την περίπτωση οι γραμμές της συντόμευσης συνήθως δεν είναι λοξές. 

 
 

 Όταν έχουμε φθογγόσημα που, ενώ μοιάζουν με μισά, ενώνονται με γραμμές ομαδοποίησης, 

τότε αυτές αναλύονται στις αξίες που προκύπτουν από τον αριθμό αυτών των γραμμών. 
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 Μικρές πλάγιες γραμμές δίπλα από ένα σχήμα εννοούν την επανάληψή του. Όταν το σχήμα 

αποτελείται από όγδοα βάζουμε μια γραμμή, ενώ για δέκατα έκτα βάζουμε δύο γραμμές, κλπ. 

 
 

 Μια τεθλασμένη κάθετη γραμμή δίπλα από φθόγγους που ηχούν ταυτόχρονα, εννοεί ότι 

πρέπει να τους εκτελέσουμε όχι ταυτόχρονα, άλλα διαδοχικά και γρήγορα (άρπισμα). Οι φθόγγοι 

αυτοί πρέπει να ηχήσουν όσο και η διάρκειά τους. 

 
 

Επαναλήψεις μέτρων: 

 

 
 

Συντομεύσεις στις παύσεις: 

 
 

Διαστήματα 

  

Διάστημα λέγεται η απόσταση μεταξύ δύο φθόγγων διαφορετικού ύψους 

  
 Πώς ονομάζονται: Τα διαστήματα παίρνουν το όνομά τους από το μέγεθός τους. Δηλαδή τον 

αριθμό των φθόγγων τους οποίους συμπεριλαμβάνουν μαζί με τους δύο ακραίους. Ο υπολογισμός 

αυτός βασίζεται στην διατονική διαδοχή των φθόγγων. 

 

 Παράδειγμα: Το διάστημα που σχηματίζεται παρακάτω, έχει στα άκρα του τους φθόγγους σολ 

(χαμηλά) και μι (υψηλά). 
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 Οι φθόγγοι που φαίνονται στο παραπάνω παράδειγμα είναι 6. Αυτό σημαίνει ότι το διάστημα 

ονομάζεται έκτης. 

 

 Θεωρητικά, υπάρχει και διάστημα πρώτης το οποίο, όταν είναι αρμονικό, ονομάζεται 

και ταυτοφωνία. 

Παράδειγμα: 

 

 

 

Είδη διαστημάτων 

Σε σχέση με τη δόμησή τους: 

 

Μελωδικό: Όταν οι δύο φθόγγοι που αποτελούν το διάστημα ηχούν διαδοχικά. 

 
 

Αρμονικό: Όταν οι δύο φθόγγοι που αποτελούν το διάστημα ηχούν ταυτόχρονα 

 

 
  

Σε σχέση με την όγδοη 

 

 Απλά: Τα διαστήματα από πρώτης μέχρι και όγδοης.  

 Σύνθετα: Μεγαλύτερα διαστήματα από την όγδοη, επειδή αυτά αποτελούνται από μια όγδοη 

συν ένα άλλο διάστημα. 
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Παράδειγμα: 

 
 

 

 Στο παραπάνω παράδειγμα παρατηρήστε ότι το δεύτερο διάστημα είναι μεγαλύτερο της 

ογδόης. Μετρώντας τους φθόγγους από τον χαμηλότερο έως τον υψηλότερο, επαληθεύστε ότι αυτοί 

είναι 9. Άρα το διάστημα ονομάζεται 9ης και αποτελείται από μια όγδοη συν μια δεύτερη.  

 

 

         Σε σχέση με την φορά τους  

 

 Όταν ένα διάστημα είναι μελωδικό, τότε:  

 

         Όταν ο πρώτος φθόγγος είναι χαμηλότερος από τον δεύτερο ονομάζεται ανιόν 

         Όταν ο πρώτος φθόγγος είναι υψηλότερος  του δεύτερου ονομάζεται κατιόν 

 

 

Παράδειγμα: 

 
 Στην προφορική περιγραφή των διαστημάτων, εκτός από τα ονόματα των δύο ακραίων 

φθόγγων, πρέπει να αναφέρεται και η φορά τους. Έτσι, το πρώτο διάστημα του παραπάνω 

παραδείγματος περιγράφεται: λα -μι, απλό, μελωδικό, ανιόν και το δεύτερο διάστημα περιγράφεται: 

μι - σι, απλό, μελωδικό και κατιόν. 

 

 

         Σε σχέση με τις αλλοιώσεις  

 

 Όταν ένας από τους δύο ή και οι δύο φθόγγοι του διαστήματος είναι αλλοιωμένοι, τότε το 

διάστημα ονομάζεται αλλοιωμένο. 



100 

 

 

Παράδειγμα:  

 

 

         Σε σχέση με την έκτασή τους 

Συνεχή: 

2ης και 3ης 

 

Αφεστώτα: 

4ης και μεγαλύτερα 

 

Βήματα: 

2ης 

 

Πηδήματα: 

3ης και μεγαλύτερα 

  

 

 

         Σε σχέση με τον αριθμό των τόνων και ημιτονίων που περιέχουν  

 

 Το όνομα του διαστήματος δεν επαρκεί για να καθοριστεί η ακριβής απόσταση των 

φθόγγων. Δύο ομώνυμα διαστήματα δεν είναι πάντα ίσα, δηλαδή δεν περιέχουν πάντα τον ίδιο 

αριθμό τόνων και ημιτονίων. 

 

 
 

 

Προκειμένου να γίνει δυνατή η ακριβής περιγραφή των διαστημάτων, 

αυτά χωρίζονται ως εξής: 

 



101 

 

 

  

Δεύτερη, τρίτη, έκτη και έβδομη (2, 3, 6, 7): μικρά ή μεγάλα 

Τέταρτη, Πέμπτη και Όγδοη (4, 5, 8): Καθαρά 

Τα καθαρά και τα μεγάλα αν αυξηθούν κατά ένα ημιτόνιο γίνονται: Αυξημένα 

Τα καθαρά και τα μικρά αν ελαττωθούν κατά ένα ημιτόνιο γίνονται: Ελαττωμένα 

 

 Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά το περιεχόμενο όλων των μικρών, 

μεγάλων και καθαρών απλών διαστημάτων σε τόνους και ημιτόνια: 

  

Διάστημα Τόνοι Ημιτόνια Από ντο (ανιόν) 

2η μικρή 0,5 1 Ρε b 

2η Μεγάλη 1 2 Ρε 

3η μικρή 1,5 3 Μι b 

3η Μεγάλη 2 4 Μι 

4η Καθαρή 2,5 5 Φα 

5η Καθαρή 3,5 7 Σολ 

6η μικρή 4 8 Λα b 

6η Μεγάλη 4,5 9 Λα 

7η μικρή 5 10 Σι b 

7η Μεγάλη 5,5 11 Σι 

8η Καθαρή 6 12 Ντο 

 

 Παρατηρείστε στον παραπάνω πίνακα ότι η δημιουργία διαστήματος με 6 ημιτόνια απαιτεί 

την χρησιμοποίηση 4ης αυξημένης ή 5ης ελαττωμένης. 

  

 

 

 Στο παρακάτω παράδειγμα φαίνονται τα διαστήματα που σχηματίζονται με βάση το ντο, σε 

σχέση με όλους τους φθόγγους σε χρωματική διαδοχή έως και της όγδοης καθαρής (ανιόντα). 

 
μ = μικρό, Μ = μεγάλο, Κ = καθαρό, Α = Αυξημένο, Ε = Ελαττωμένο 

 

 Οι παραπάνω συμβολισμοί είναι συντομογραφίες και θα χρησιμοποιούνται από εδώ και στο 

εξής. 
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Εκμάθηση διαστημάτων 

 Ο έμπειρος μουσικός υπολογίζει το μέγεθος οποιουδήποτε διαστήματος αμέσως. Ο μαθητής 

όμως πρέπει να ακολουθήσει κάποια τεχνική έτσι ώστε να βρίσκει τα διάφορα μεγέθη γρήγορα και 

να αποκτήσει πείρα. 

 Αν ο μαθητής γνωρίζει τον αριθμό των τόνων και των ημιτονίων που περιέχουν τα διάφορα 

διαστήματα και μπορεί να αναλύει εύκολα οποιοδήποτε διάστημα, τότε δεν χρειάζεται να 

ακολουθήσει τέτοια τεχνική. Επειδή όμως κάτι τέτοιο είναι αφύσικο, παρουσιάζουμε παρακάτω 

δύο τεχνικές εύρεσης των μεγεθών των διαστημάτων. 

 Έπειτα από εύλογο χρονικό διάστημα οι παρακάτω τεχνικές πρέπει να πάψουν να 

χρησιμοποιούνται από τον μαθητή. Αυτό θα γίνει μόνο αν ο μαθητής ασχοληθεί με πραγματικό 

ενδιαφέρον με ασκήσεις και αναλύσεις διαστημάτων. 

 Ένας καλός τρόπος είναι να γεμίζεται με φθόγγους μια σελίδα τετραδίου πενταγράμμων και 

έπειτα να βρίσκεται τα στοιχεία των διαστημάτων σε κάθε ζεύγος, σημειώνοντας το μέγεθός τους 

από κάτω. Ο δάσκαλος μπορεί να ελέγχει τις εργασίες σας.  

 

1η τεχνική:  

 

 Σύμφωνα μ’ αυτή την τεχνική, πρέπει να αποστηθίσετε τα μεγέθη των ανιόντων φυσικών 

διαστημάτων με βάση το ντο ως και της έβδομης. 

 
 

Παρατηρήστε ότι όλα τα διαστήματα είναι Μεγάλα ή Καθαρά. 

 Από την στιγμή που ο μαθητής αποστήθισε τα παραπάνω 6 διαστήματα, δεν έχει παρά να 

συγκρίνει με αυτά το διάστημα, του οποίου το μέγεθος  ζητάει να βρει.  

 

Παράδειγμα:  

 

 Έστω ότι ζητάμε να βρούμε το μέγεθος του παρακάτω διαστήματος: 

 
 

         Βρίσκουμε το όνομα του ζητούμενου διαστήματος, χωρίς να μας ενδιαφέρει αν είναι μικρό, ή 

μεγάλο, ή καθαρό, κλπ. (φα - λα, απλό, μελωδικό και ανιόν = τρίτη)  

         Μετράμε τα ημιτόνια ή τους τόνους του ζητούμενου (φα - φα#, φα# - σολ, σολ - σολ#, σολ# - 

λα, = 4 ημιτόνια ή 2 τόνοι)  

         Μετράμε τα ημιτόνια ή τους τόνους του διαστήματος 3ης που έχουμε αποστηθίσει με βάση το 

ντο και γνωρίζουμε ότι είναι μεγάλο. (ντο - ντο#, ντο# - ρε, ρε - ρε#, ρε# - μι = 4 ημιτόνια ή 2 

τόνοι)  

         Άρα και τα δύο διαστήματα είναι ίσα, με αποτέλεσμα και το ζητούμενο να είναι μεγάλο.  
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Αν το ζητούμενο διάστημα ήταν κατά ένα ημιτόνιο μικρότερο από το γνωστό, θα ήταν 3η μικρή, 

ενώ σε περίπτωση που το ζητούμενο ήταν μεγαλύτερο κατά ένα ημιτόνιο από το γνωστό, θα είχαμε 

3η αυξημένη.  

 

 Η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στα αλλοιωμένα διαστήματα. Αυτά όμως 

πρώτα πρέπει να υπολογιστούν σαν να μην έχουν αλλοιώσεις. Αφού γίνει αυτό, μετά προσθέτουμε 

ή αφαιρούμε ημιτόνια από το ζητούμενο διάστημα, ανάλογα με τις αλλοιώσεις που αυτό διατηρεί. 

Παράδειγμα:  

 

 

 Υπολογίζουμε το διάστημα με την παραπάνω τεχνική χωρίς την δίεση και εξάγουμε το 

συμπέρασμα ότι θα ήταν 3η μεγάλη. Έπειτα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η δίεση στον χαμηλό 

φθόγγο (φα) τον θέτει υψηλότερα κατά ένα ημιτόνιο, με αποτέλεσμα αυτός να πλησιάζει στον 

υψηλότερο (λα), θεωρούμε ότι το διάστημα μικραίνει κατά ένα ημιτόνιο. Άρα, αντί 3ης μεγάλο θα 

είναι 3ης μικρό.  

 

2η τεχνική:  

 

 Μια παραλλαγή αυτής της τεχνικής εύρεσης του μεγέθους των διαστημάτων, είναι η 

σύγκριση των φυσικών ημιτονίων που αυτά περιέχουν. Όσα περισσότερα φυσικά ημιτόνια περιέχει 

ένα διάστημα, τόσο μικρότερο είναι. Και σ’ αυτή την τεχνική τα διαστήματα υπολογίζονται αρχικά 

χωρίς αλλοιώσεις. Επίσης, πρέπει να θυμάστε τα 7 διαστήματα με βάση το ντο που 

παρουσιάστηκαν παραπάνω. Έτσι αν το ζητούμενο διάστημα περιέχει ένα παραπάνω φυσικό 

ημιτόνιο από το ομώνυμο εκ των 7 διαστημάτων, τότε είναι μικρότερο αυτού κατά ένα ημιτόνιο. 

Αυτό φυσικά ισχύει και αντιστρόφως. 

Παράδειγμα:  

 

 Έστω ότι ζητάμε να βρούμε το μέγεθος του παρακάτω διαστήματος: 

 
 

         Βρίσκουμε το όνομα του ζητούμενου διαστήματος χωρίς να μας ενδιαφέρει αν είναι μικρό, ή 

μεγάλο, ή καθαρό, κλπ. (φα - λα ανιόν και μικρότερο της ογδόης = τρίτη)  

         Μετράμε τα φυσικά ημιτόνια που περιέχει (κανένα)  

         Μετράμε τα φυσικά ημιτόνια που περιέχει το διάστημα 3ης που έχουμε αποστηθίσει με βάση 

το ντο και γνωρίζουμε ότι είναι μεγάλο. (κανένα)  

         Άρα και τα δύο διαστήματα είναι ίσα, με αποτέλεσμα και το ζητούμενο να είναι μεγάλο. 

 Αν το ζητούμενο διάστημα είχε ένα φυσικό ημιτόνιο παραπάνω από το γνωστό θα ήταν 

3ης μικρό. 
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Σύμφωνα και διάφωνα διαστήματα 

 

Τέλειες συμφωνίες: 4η καθαρή, 5η καθαρή, όγδοη καθαρή  

Ατελείς συμφωνίες: 3η μικρή και μεγάλη, 6η μικρή και μεγάλη  

Διαφωνίες: 2η μικρή και μεγάλη, 7η μικρή και μεγάλη, τρίτονο ή 4η αυξημένη. 

 Μπορούν να δημιουργηθούν διαφωνίες και με άλλα διαστήματα, αν αυτά μετατραπούν σε 

αυξημένα ή ελαττωμένα. 

 Οι παραπάνω κατηγορίες παίρνουν τα ονόματά τους από τον βαθμό συγχώνευσης των ήχων 

των φθόγγων. Παίζοντας σε ένα πιάνο παρατηρείστε και μόνοι σας την διαφορά στο βαθμό 

συγχώνευσης των φθόγγων ενός διαστήματος 8ης, ή 5ης με ένα διάστημα 2ης μικρό στο οποίο οι 

φθόγγοι δείχνουν να συγκρούονται. Αυτό οφείλεται στους λόγους των συχνοτήτων τους. 

 

Τέλειες συμφωνίες Ατελείς συμφωνίες Διαφωνίες 

Διάστημα Λόγος Διάστημα Λόγος Διάστημα Λόγος 

4η Κ 3/4 3η μ 5/6 2η μ 15/16 

5η Κ 2/3 3η Μ 4/5 2η Μ 8/9 

8η Κ 1/2 6η μ 5/8 7η μ 9/16 

  6η Μ 3/5 7η Μ 8/15 

 

 Παρατηρήστε ότι στις τέλειες συμφωνίες (4η, 5η και 8η), οι λόγοι είναι απλούστεροι από 

αυτούς των ατελών συμφωνιών (3ες και 6ες), ενώ συνθετότεροι αυτών είναι οι λόγοι των διαφωνιών 

(2ες και 7ες). Είναι λογικό ότι ο εγκέφαλος, τουλάχιστον ο ανθρώπινος, στην προσπάθειά του να 

ενοποιοί συνεχώς προκειμένου να είμαστε ικανοί να αντιλαμβανόμαστε το περιβάλλον μας, μας 

δημιουργεί αίσθημα ηρεμίας όταν οι ήχοι που ακούμε υπακούν σε απλούς λόγους σε αντίθεση με 

τους συνθετότερους οι οποίοι προκαλούν ένταση και ανησυχία. Αυτό συμβαίνει επειδή οι απλοί 

λόγοι ενοποιούνται στον εγκέφαλό μας εύκολα και μάλιστα συγχωνεύονται σαν ένας ήχος. Σ’ αυτό 

το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι σημαντικό ρόλο στον τρόπο αντίληψης των ήχων και όχι μόνο 

παίζει και ο βαθμός της συνήθειας. 

               Για παράδειγμα εμείς σήμερα ακούγοντας μουσική από 

τον Μπέλα Μπάρτοκ συμφωνούμε ότι είναι απολύτως φυσιολογική ή και παλιομοδίτικη αν δεν 

γνωρίζουμε την εποχή που έζησε ο συνθέτης. Φανταστείτε όμως να άκουγε την ίδια μουσική ένας 

ακροατής στην Αθήνα το 1800 π.Χ. Με παρόμοια πειράματα που έγιναν με την ευκαιρία της 

ανακάλυψης σύγχρονων λαών που όμως ζουν σε πρωτόγονη κατάσταση αποδείχθηκε ότι μουσική 

απόλυτα φυσιολογική στα δικά μας αυτιά σ’ αυτούς δημιουργούσε απέχθεια. Η απάντηση 

βρίσκεται στο μουσικό σύστημα που χρησιμοποιεί και έχει συνηθίσει ο καθένας.  

 Στο «Ευρωπαϊκό μουσικό σύστημα του μείζονα και του ελάσσονα τρόπου» (βλέπε μουσικά 

συστήματα), το οποίο είναι αυτό το οποίο εξετάζουμε κατά κύριο λόγο σ’ αυτό το βιβλίο, 

τα διάφωνα διαστήματα προκαλούν ένταση, ανησυχία, αστάθεια, ενώ τα σύμφωνα χαρακτηρίζονται 

από ηρεμία, πληρότητα και ισορροπία. Κάθε διάφωνο διάστημα δημιουργεί την αίσθηση της 

ανάγκης επαναφοράς της ηρεμίας, διαμέσου της λύσης του στο κοντινότερο σύμφωνο διάστημα. 

Υπάρχουν όμως και άλλα μουσικά συστήματα πιο σύγχρονα στα οποία δεν ισχύουν τα παραπάνω. 

Τέτοια συστήματα είναι το δωδεκάφθογγο, των μικροτόνων και άλλα που όμως επιβάλλουν την 

εξοικείωση του ακροατή με την διαφωνία τουλάχιστον σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτόν που 

απαιτείται για να κατανοούμε μουσική γραμμένη στο «Ευρωπαϊκού Μ.Σ.». 
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Κυριότερες λύσεις διάφωνων διαστημάτων 

Διαφωνία 
Τεχνική 

Λύση 
Χαμηλός φθόγγος Υψηλός φθόγγος 

2η μ ένα τόνο κάτω κρατάμε - 3η μ 

2η Μ 1 ή 2 ημιτόνια κάτω κρατάμε - 3η μ ή 3η Μ. 

2η Α 1 ημιτόνιο κάτω 1 ημιτόνιο πάνω 4η Κ 

3η Ε 1 ημιτόνιο πάνω 1 ημιτόνιο κάτω 1η Κ 

4η Α 1 ή 2 ημιτόνια κάτω 1 ημιτόνιο πάνω 6η μ ή 6η Μ 

4η Ε 1 ημιτόνιο πάνω κρατάμε - 3η μ 

5η Ε 1 ημιτόνιο πάνω 1 ή 2 ημιτόνιο κάτω 3η μ ή 3η Μ 

5η Α κρατάμε - 1 ημιτόνιο πάνω 6η Μ 

6η Α 1 ημιτόνιο κάτω 1 ημιτόνιο πάνω 8η Κ 

7η Μ κρατάμε - 1 τόνο κάτω 6η Μ 

7η μ κρατάμε - 1 ή 2 ημιτόνια κάτω 6η μ ή 6η Μ 

7η Ε 1 ημιτόνιο πάνω 1 ημιτόνιο κάτω 5η Κ 

9η Μ κρατάμε - 1 τόνο κάτω 8η Κ 

9η μ κρατάμε - 1 ημιτόνιο κάτω 8η Κ 

 

Παραδείγματα:  

 
Αναστροφές διαστημάτων 

 

Αναστροφή διαστήματος ονομάζουμε την αντιμετάθεση των ονομάτων των φθόγγων από τους 

οποίους αποτελείται. 

 
 

 

 Τα διαστήματα κατά την αναστροφή τους αλλάζουν και το μέγεθός τους. Για να βρούμε ποιο 

διάστημα θα σχηματιστεί από την αναστροφή κάποιου άλλου δεν έχουμε παρά να αφαιρέσουμε από 

το 9 τον αριθμό που αναφέρει το γνωστό διάστημα. Επίσης, κατά την αναστροφή τα μικρά γίνονται 

μεγάλα και αντιστρόφως, τα αυξημένα γίνονται ελαττωμένα και αντιστρόφως, ενώ τα καθαρά 

παραμένουν καθαρά. Έτσι: 
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Γνωστό διάστημα   Πράξη αναστρέφεται σε   

1ης Καθαρό 9-1 8ης Καθαρό 

2ης Μικρό 9-2 7ης Μεγάλο 

2ης Μεγάλο 9-2 7ης Μικρό 

3ης Μικρό 9-3 6ης Μεγάλο 

3ης Μεγάλο 9-3 6ης Μικρό 

4ης Καθαρό 9-4 5ης Καθαρό 

4ης Αυξημένο 9-4 5ης Ελαττωμένο 

5ης Ελαττωμένο 9-5 4ης Αυξημένο 

5ης Καθαρό 9-5 4ης Καθαρό 

6ης Μικρό 9-6 3ης Μεγάλο 

6ης Μεγάλο 9-6 3ης Μικρό 

7ης Μικρό 9-7 2ης Μεγάλο 

7ης Μεγάλο 9-7 2ης Μικρό 

8ης Καθαρό 9-8 1ης Καθαρό 

  

 

 

Μουσικά συστήματα 

 

 Η μουσική στους διάφορους λαούς διαφέρει. Το ίδιο και στις διάφορες εποχές. Η διαφορά 

αυτή είναι προφανής ακόμα και σε ανθρώπους που δεν είναι μουσικοί. 

 

Το κάθε μουσικό σύστημα είναι μια μουσική γλώσσα 

 

 Συγκρίνοντας μουσική διαφόρων λαών θα παρατηρήσετε ότι κάποιοι απ’ αυτούς 

χρησιμοποιούν διαστήματα μικρότερα του ημιτόνιου, ή ότι διαιρούν την οκτάβα σε λιγότερους ή 

περισσότερους φθόγγους. Επίσης θα παρατηρήσετε ότι υπάρχουν εντάσεις, έλξεις και άλλες 

δυνάμεις των φθόγγων, ανάλογες με αυτές που δημιουργούνται από την χρήση και την λύση 

των διάφωνων και σύμφωνων διαστημάτων όπως αυτά περιγράφηκαν παραπάνω. Άρα: 

Μουσικό σύστημα είναι οι νόμοι που καθορίζουν τις σχέσεις 

μεταξύ των φθόγγων 

 

 Κάθε μουσικό σύστημα εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου όπως ακριβώς οι γλώσσες. 

Παρόλο που αυτή η εξέλιξη είναι ομαλή, ξεχωρίζουμε στην ιστορία συγκεκριμένες περιόδους 

χρησιμοποίησης μουσικών συστημάτων. Ο διαχωρισμός σε περιόδους, τις οποίες ονομάζουμε και 

εποχές, γίνεται έπειτα από την προσεκτική παρατήρηση διαμέσου της μελέτης του παρελθόντος.  

 Παρατηρώντας το ξεκίνημα νέων τάσεων και γενικά κάθε εξελικτικού σκιρτήματος, είμαστε 

σε θέση να ξεχωρίσουμε πότε το σύνολο αυτών δείχνει να είναι «τέλειο», με την έννοια της 

ολοκλήρωσης. Πάντως, κάθε εποχή έχει της ρίζες της στην προηγούμενη. Η εξέλιξη αυτή είναι 

φυσική και όχι σκόπιμη, με την έννοια του ότι αυτό που γεννιέται φαίνεται κάθε φορά να είναι 

αναμενόμενο. Τα διάφορα νέα στοιχεία δεν αποτελούν τίποτε άλλο παρά την αναμόχλευση των ήδη 

γνωστών.  
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 Κάθε συνθέτης και γενικότερα κάθε δημιουργός, θέλει να ξεχωρίζει. Ταυτόχρονα όμως, 

είναι ακούσια αναγκασμένος να υπακούει σ’ αυτήν την εξελικτική πορεία. Αν παρακάμψει απ’ 

αυτή, τότε είναι σαν να μην υπήρξε ποτέ. Αξιοθαύμαστο είναι όταν ο δημιουργός κατορθώνει να 

φτάνει αυτά τα αόρατα όρια του βαθμού εξέλιξης χωρίς να τα ξεπερνά. Για να υπάρξει λοιπόν το  

παραμικρό ίχνος ελπίδας να το κατορθώσει κάποιος αυτό, χρειάζεται ,αν μη τι άλλο, τουλάχιστον η 

γνώση της ιστορίας  

 Το απλούστερο μουσικό σύστημα  έχει τις ρίζες του στα βάθη της ιστορίας. Αυτό προφανώς 

αποτελείται από έναν φθόγγο. Αυτό αποδεικνύεται από αρχαιολογικά ευρήματα όπως κόκαλα με 

μια τρύπα έτσι ώστε να λειτουργούν σαν αυλός, κλπ.  

 Από τα αρχαιότερα μουσικά συστήματα είναι το πεντάφθογγο. Σ’ αυτό η οκτάβα διαιρείται 

σε 5 άνισα μέρη, τρεις τόνους και δύο τρίτες μικρές. Η σειρά αυτών μοιάζει με την θέση των 

μαύρων πλήκτρων του πιάνου: τόνος, τόνος, 3η μικρή, τόνος, 3η μικρή. Το σύστημα αυτό βρίσκεται 

ακόμα σε χρήση στην Κίνα, Αμερική, Σκωτία, Ουγγαρία, Αφρική, αλλά και στην Ελλάδα κυρίως 

στην Β. Ήπειρο. Χαρακτηριστικά δείγματα είναι τα γνωστά Ηπειρώτικα τραγούδια «Γιάννη μου το 

μαντήλι σου» και «Δεν μπορώ μανούλαμ’». 

 Αν προσθέσουμε έναν φθόγγο ανάμεσα  στους φθόγγους που αποτελούν την κάθε τρίτη 

μικρή, τότε αυτή μοιράζεται σε ένα τόνο και ένα ημιτόνιο. Έτσι, από το πεντάφθογγο σύστημα 

γεννιέται το επτάφθογγο μουσικό σύστημα. Αυτό ήταν γνωστό από τους αρχαίους χρόνους στην 

Άπω Ανατολή. Σε αυτό βασίστηκαν οι Ευρωπαϊκοί λαοί και δημιούργησαν. Η εξέλιξή του φτάνει 

μέχρι τις μέρες μας. 

 Το επτάφθογγο σύστημα μέχρι και το Βυζάντιο χρησιμοποιούσε διαστήματα μικρότερα του 

ημιτόνιου. Κάποια στιγμή διαμορφώθηκε έτσι, ώστε οι επτά φθόγγοι επιλέγονταν από αυτούς που 

προκύπτουν από την διαίρεση της οκτάβας σε δώδεκα ίσα μέρη. Αυτός ο τρόπος 

ονομάστηκε συγκερασμός, αφού επιτεύχθηκε με ελάχιστες αλλαγές στις συχνότητες των φθόγγων 

πάνω στο παλιό σύστημα. Η επιλογή τους ήταν τέτοια, ώστε να εξυπηρετούν κάποια συγκεκριμένη 

διαστηματική διαδοχή. Αντιθέτως ,στο δωδεκάφθογγο σύστημα, οι φθόγγοι χρησιμοποιούνται όλοι, 

ισότιμα.  

 Άλλα συστήματα είναι: το Ινδικό, όπου η οκτάβα διαιρείται σε 22 ίσα μέρη (Shruti). Το 

Αραβικό, στο οποίο η οκτάβα διαιρείται σε 17 ίσα μέρη, κλπ. 

 

 

Ευρωπαϊκό μουσικό σύστημα  

(Τονικό μουσικό σύστημα του μείζονα και του ελάσσονα τρόπου) 

Διαμορφώνεται στις αρχές του 17ου αιώνα. Σ’ αυτό η οκτάβα διαιρείται σε 7 άνισα μέρη, 

τους τόνους και τα ημιτόνια. 

Η διαίρεση της οκτάβας σε επτά άνισα μέρη, ονομάζεται Διατονικό γένος 

               

 Οι φθόγγοι που αποτελούν το διατονικό γένος είναι επιλεγμένοι από 12 φθόγγους οι οποίοι 

προκύπτουν από την διαίρεση της οκτάβας σε 12 ημιτόνια. 

 

Η διαίρεση της οκτάβας σε 12 ίσα μέρη ονομάζεται Χρωματικό γένος 

 

 Το χρωματικό γένος έχει μόνο μια μορφή, ενώ το διατονικό παρουσιάζεται σε δύο μορφές. 

Κάθε μορφή έχει μια συγκεκριμένη διαδοχή τόνων και ημιτονίων και ονομάζεται Τρόπος. 

 

Τρόπος είναι μια θεωρητική διαίρεση της οκτάβας 

κατά μια ορισμένη τάξη διαδοχής των διαστημάτων. 
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Στο ευρωπαϊκό μουσικό σύστημα οι τρόποι αυτοί είναι δύο: 

ο Μείζων και ο Ελάσσων. 

  

Στο μείζονα τρόπο η βηματική διαδοχή των διαστημάτων είναι:  

 Τόνος, Τόνος, Ημιτόνιο, Τόνος, Τόνος, Τόνος, Ημιτόνιο 

  

Στον ελάσσονα (φυσική μορφή) τρόπο αυτή η διαδοχή των διαστημάτων είναι: 

 Τόνος, Ημιτόνιο, Τόνος, Τόνος, Ημιτόνιο, Τόνος, Τόνος 

  

Η πρακτική εφαρμογή ενός τρόπου στη μουσική έκταση ονομάζεται Σκάλα (Κλίμαξ) 

 

  Το παραπάνω σημαίνει ότι ο κάθε τρόπος μπορεί να μεταφέρεται πάνω στη μουσική έκταση 

δημιουργώντας έτσι διάφορες σκάλες.  

Το όνομα της κάθε σκάλας προκύπτει από τον φθόγγο βάσης και τον τρόπο στον οποίο  ανήκει 

(ντο μείζονα, ρε ελάσσονα κλπ.). 

 

Οι σκάλες ενός τρόπου είναι τόσες όσοι και οι διαφορετικοί φθόγγοι που μπορεί να 

αποτελούν την βάση της καθεμιάς, δηλαδή 12. Αφού οι τρόποι είναι δύο, έχουμε συνολικά 24 

σκάλες με ιδιαίτερο όνομα και τονικό ύψος η καθεμιά. 

 

Προκειμένου να διατηρηθεί η τάξη των διαστημάτων ενός τρόπου στο χτίσιμο μιας σκάλας, 

χρησιμοποιούμε αλλοιώσεις. Αυτές είναι ενός είδους, είτε διέσεις, είτε υφέσεις. Δεν μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε για την δημιουργία μιας σκάλας και διέσεις και υφέσεις. Οι αλλοιώσεις αυτές 

γράφονται στον οπλισμό του μουσικού έργου που κινείται στον συγκεκριμένο τρόπο. 

 

Αν το μουσικό έργο χρειαστεί για πολύ χρονικό διάστημα να κινηθεί σε άλλη σκάλα, έτσι 

ώστε να μην εξυπηρετείται η μουσική ανάγνωση με την χρήση τυχαίων αλλοιώσεων, τότε ο 

οπλισμός μπορεί να αλλάξει μέσα στο έργο. 

 

 Οι βαθμίδες και οι αρίθμησή τους: Βαθμίδες ονομάζουμε τους φθόγγους από τους οποίους 

αποτελείται μια σκάλα. Η αρίθμηση των βαθμίδων ξεκινάει από τον χαμηλότερο φθόγγο της 

σκάλας, ο οποίος αποτελεί και την βάση αυτής. Προκειμένου να ξεχωρίζει από άλλους αριθμούς 

που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, η αρίθμηση των βαθμίδων γίνεται με λατινικούς αριθμούς. 

 

               Ονομασίες των βαθμίδων: Εκτός από την αρίθμηση, οι φθόγγοι μιας σκάλας ξεχωρίζουν 

και από τα ονόματά τους. Αυτά είναι: 

 

Τονική, επιτονική, μέση, 

υποδεσπόζουσα, δεσπόζουσα, επιδεσπόζουσα 

και προσαγωγέας. 

 

Τονική:  I 

Επιτονική:  II 

Μέση:   III 

Υποδεσπόζουσα: IV 

Δεσπόζουσα:  V 

Επιδεσπόζουσα: VI 

Προσαγωγέας: VII  
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Μείζονες κλίμακες 

 

         Φυσική μείζονα κλίμακα  

 

 Φυσική μείζονα κλίμακα ονομάζουμε εκείνη την κλίμακα η οποία χρησιμοποιώντας 

αποκλειστικά φυσικούς φθόγγους διατηρεί την διαδοχή των διαστημάτων του μείζονα τρόπου. Το 

παραπάνω σημαίνει ότι αυτή η κλίμακα δεν χρειάζεται οπλισμό. Η ονομασία αυτής είναι Ντο 

μείζονα. 

 

 
Μείζων τρόπος:   Τ Τ Η Τ Τ Τ Η 

 

 

 

 

Φυσική Μείζονα 

Ντο Μείζων 

 

 

Σειρά των Μειζόνων Κλιμάκων με διέσεις 

(σε σχέση με το πλήθος των διέσεων): 

 

Σολ, Ρε, Λα, Μι, Σι, Φα#, Ντο# 

Παρατηρήστε ότι απέχουν διαδοχικά κατά διαστήματα 5ης καθαρής 

 

 

Σειρά των Μειζόνων Κλιμάκων με υφέσεις 

(σε σχέση με το πλήθος των υφέσεων): 

 

Φα, Σιb, Μιb, Λαb, Ρεb, Σολb, Ντοb 

Παρατηρήστε ότι απέχουν διαδοχικά κατά διαστήματα 4ης καθαρής 
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Μείζονες κλίμακες με διέσεις 
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Μείζονες κλίμακες με υφέσεις 

 

 Παρατηρήστε ότι:  

 

         Οι μείζονες κλίμακες είναι 15, (1φυσική + 7με διέσεις + 7με υφέσεις). 

  

         Το παραπάνω γεγονός έρχεται σε αντίθεση με το σύνολο των φθόγγων που είναι 12. Η αιτία 

είναι ότι 3 κλίμακες, παρόλο που έχουν διαφορετικό όνομα χρησιμοποιούν εναρμόνια ακριβώς τους 

ίδιους φθόγγους, οπότε έχουν το ίδιο άκουσμα. 

 

 

Εναρμόνιες μείζονες κλίμακες: 

  

Ντο # - Ρεb 

Φα # - Σολb 

Σι – Ντοb 
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Σειρές κλιμάκων 

 

Μείζονες με διέσεις: Σολ, Ρε, Λα, Μι, Σι Φα#, Ντο# 

  

Παρατηρήστε ότι απέχουν διαδοχικά κατά διαστήματα 5ης καθαρής. 

  

Μείζονες με υφέσεις: Φα, Σιb, Μιb, Λαb, Ρεb, Σολb, Ντοb 

 

Παρατηρήστε ότι απέχουν διαδοχικά κατά διαστήματα 4ης καθαρής. 

 

Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι η μια σειρά μοιάζει να είναι η ανάποδη της άλλης, 

αγνοώντας τις αλλοιώσεις. 

 

Ελάσσονες κλίμακες 

 

         Φυσική ελάσσονα κλίμακα  

 

 Φυσική ελάσσονα κλίμακα ονομάζουμε εκείνη την κλίμακα η οποία χρησιμοποιώντας 

αποκλειστικά φυσικούς φθόγγους διατηρεί την διαδοχή των διαστημάτων του ελάσσονα τρόπου. Το 

παραπάνω σημαίνει ότι αυτή η κλίμακα δεν χρειάζεται οπλισμό. Η ονομασία αυτής είναι Λα 

ελάσσονα. 

 Φυσικός ελάσσονας 

Τ Η Τ Τ Η Τ Τ 

Αρμονικός ελάσσονας 

Τ Η Τ Τ Η Τρ Η 

Μελωδικός ελάσσονας 

Τ Η Τ Τ Τ Τ Η (ανιούσα φορά) 

Τ Η Τ Τ Η Τ Τ (κατιούσα φορά)  

γραμμένη όμως από κάτω προς τα πάνω 

 

Φυσική Ελάσσονα 

Λα Έλασσον 

 

Σειρά των Ελασσόνων Κλιμάκων με διέσεις 

(σε σχέση με το πλήθος των διέσεων): 

 

Μι, Σι, Φα#, Ντο#, Σολ#, Ρε#, Λα# 

Παρατηρήστε ότι απέχουν διαδοχικά κατά διαστήματα 5ης καθαρής 

 

 

Σειρά των Ελασσόνων Κλιμάκων με υφέσεις 

(σε σχέση με το πλήθος των υφέσεων): 

 

Ρε, Σολ, Ντο, Φα, Σιb, Μιb, Λαb 

Παρατηρήστε ότι απέχουν διαδοχικά κατά διαστήματα 4ης καθαρής 
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Ελάσσονες κλίμακες με διέσεις 

(ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)  
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Ελάσσονες κλίμακες με υφέσεις  

(ΑΡΜΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)  
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Ελάσσονες κλίμακες με διέσεις  

(ΜΕΛΩΔΙΚΗ ΜΟΡΦΗ)  
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Ελάσσονες κλίμακες με υφέσεις  

(ΜΕΛΩΔΙΚΗ ΜΟΡΦΗ) 

 

Παρατηρήστε ότι:  

 

         Οι ελάσσονες κλίμακες που μπορούν να σχηματιστούν σε μια μορφή (αρμονική ή μελωδική) 

είναι 15.  

         Το παραπάνω γεγονός έρχεται σε αντίθεση με το σύνολο των φθόγγων που είναι 12. Η αιτία 

είναι ότι 3 κλίμακες, παρόλο που έχουν διαφορετικό όνομα χρησιμοποιούν εναρμόνια ακριβώς τους 

ίδιους φθόγγους, οπότε έχουν το ίδιο άκουσμα. 

 

Εναρμόνιες ελάσσονες κλίμακες 

  

Λα # - Σιb 

Ρε # - Μιb 

Σολ # - Λαb 
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Η Λα ελάσσονα δεν έχει οπλισμό. 

 

Αν εξαιρέσουμε την Λα ελάσσονα, η οποία δεν έχει οπλισμό, τότε: 

  

Ελάσσονες με διέσεις: Μι, Σι Φα#, Ντο#, Σολ#, Ρε#, Λα# 

 

Παρατηρήστε ότι απέχουν διαδοχικά κατά διαστήματα 5ης καθαρής. 

 

Ελάσσονες με υφέσεις: Ρε, Σολ, Ντο, Φα, Σιb, Μιb, Λαb 

 

Παρατηρήστε ότι απέχουν διαδοχικά κατά διαστήματα 4ης καθαρής. 

 Επίσης, αξιοσημείωτο είναι ότι η μια σειρά μοιάζει να είναι η ανάποδη της άλλης, 

αγνοώντας τις αλλοιώσεις. 

 Σε όλες τις ελάσσονες υπάρχει μια τυχαία αλλοίωση στον προσαγωγέα της κλίμακας. 

 

Παρατηρήσεις και συμπεράσματα 

για τις κλίμακες 

 

Σειρά διέσεων: Φα, Ντο, Σολ, Ρε, Λα, Μι, Σι 

Σειρά υφέσεων: Σι, Μι, Λα, Ρε, Σολ, Ντο, Φα 

Σειρά μειζόνων κλιμάκων με διέσεις: Σολ, Ρε, Λα, Μι, Σι, Φα#, Ντο# 

Σειρά μειζόνων κλιμάκων με υφέσεις: Φα, Σιb, Μιb, Λαb, Ρεb, Σολb, Ντοb 

Σειρά ελασσόνων κλιμάκων με διέσεις: Μι, Σι, Φα#, Ντο#, Σολ#, Ρε#, Λα# 

Σειρά ελασσόνων κλιμάκων με υφέσεις: Ρε, Σολ, Ντο, Φα, Σιb, Μιb, Λαb 

 

 

Επίσης παρατηρήστε: 

  

Δύο κλίμακες που αρχίζουν από τον ίδιο φθόγγο ονομάζονται Ομώνυμες. 

 

Παράδειγμα: Η Λα μείζονα έχει ομώνυμη την Λα ελάσσονα. Η Λαb μείζονα ή ελάσσονα δεν είναι 

ομώνυμη της Λα μείζονος επειδή στο όνομά της περιέχεται ονομασία αλλοίωσης και άρα δεν 

αρχίζουν από τον ίδιο φθόγγο.  

 

Προέλευση των ονομάτων των τρόπων: Οι λέξεις «Μείζων» και «Έλασσον» σημαίνουν 

«Μεγάλο» και «μικρό» αντίστοιχα. Αυτές οι ονομασίες αφορούν το διάστημα 3ης που σχηματίζεται 

μεταξύ της τονικής και της μέσης βαθμίδας. Πράγματι, στις μείζονες κλίμακες το διάστημα αυτό 

είναι 3ης μεγάλο, ενώ στις ελάσσονες 3ης μικρό. 

  

Σύμφωνα με τα παραπάνω έχουμε: 

  

Δύο κλίμακες διαφορετικών τρόπων 

που έχουν τον ίδιο οπλισμό 

ονομάζονται σχετικές κλίμακες. 
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Σ’ αυτές, η μείζονα κλίμακα 

βρίσκεται μια 3η μικρή υψηλότερα 

από την ελάσσονα. 

 

 

Οι παραπάνω ονομάζονται επίσης «παράλληλες σκάλες».  

 

Παράδειγμα: Η Σολ μείζονα έχει σχετική την Μι ελάσσονα. Πράγματι, ο φθόγγος Μι βρίσκεται 

μια 3η μικρή κάτω από το Σολ. Επίσης, οι δύο κλίμακες έχουν τον ίδιο οπλισμό.  

 

Ύφος τρόπων: Γενικά, ο μείζων τρόπος θεωρείται αισιόδοξος και χαρούμενος, ενώ ο ελάσσων 

θεωρείται μελαγχολικός και λυπημένος. Η αλήθεια είναι ότι το ύφος ενός μουσικού έργου δεν 

εξαρτάται μόνο από το ύφος του τρόπου που χρησιμοποιείται σ’ αυτό, αλλά και από άλλους 

παράγοντες όπως η ρυθμική αγωγή, ο τρόπος που συνηχούν οι φθόγγοι, ο αριθμός αυτών κλπ.  

 Για παράδειγμα, σε ένα μουσικό έργο το οποίο για κάποιο χρονικό διάστημα κινείται σε 

ελάσσονα τρόπο, αν η μελωδία είναι γρήγορη και φορτωμένη με πολλούς φθόγγους, τότε 

πιθανότατα το ύφος του να περιγράφεται σαν οργή και αγανάκτηση, ενώ με μια αργή και λιτή 

κίνηση θα μπορούσε να ερμηνευτεί σαν λυπημένο ή μελαγχολικό.  

   

Η λειτουργία του προσαγωγέα και της δεσπόζουσας: Σε όλους τους τρόπους ο προσαγωγέας 

απέχει από την τονική διάστημα ημιτόνιου. Η θέση αυτού στο τέλος της σκάλας εξυπηρετεί στην 

δημιουργία μιας αισθητικής έλξης στην τονική. Ακόμα και στους τρόπους που δεν προκύπτει από 

τον οπλισμό, αλλοιώνεται έτσι ο προσαγωγέας ώστε να διατηρεί την απόσταση του ημιτόνιου με 

την τονική. 

 Αυτό συμβαίνει στις ελάσσονες κλίμακες με τυχαία αλλοίωση στον προσαγωγέα. Έτσι, όταν 

ο προσαγωγέας ή η δεσπόζουσα ή και άλλες βαθμίδες όμως υπό προϋποθέσεις «λύνονται» στην 

τονική, δημιουργείται «η αίσθηση του τέλους μιας μουσικής φράσης». Με άλλα λόγια, ο 

προσαγωγέας ή η δεσπόζουσα ή και άλλες βαθμίδες «ζητούν» την τονική, γεγονός που οφείλεται σ’ 

αυτό το ημιτόνιο. Ο μεν προσαγωγέας έλκεται από την τονική λόγω αυτού καθ’ αυτού του 

ημιτόνιου.  

 Η έλξη της δεσπόζουσας στην τονική επίσης, εξαρτάται έμμεσα από αυτό το ημιτόνιο. Αυτό 

συμβαίνει επειδή η δεσπόζουσα δημιουργεί την αίσθηση της αστάθειας και ανησυχίας με 

αποτέλεσμα η τονική η οποία αποτελεί το κέντρο της ηρεμίας και βρίσκεται μια 4η καθαρή προς τα 

πάνω να επιζητείτε για να εξισορροπήσει την παραπάνω ανησυχία. Επίσης, η θέση του ημιτόνιου σ’ 

αυτή την 4η, παίζει ρόλο στην έλξη, αφού βρίσκεται στον υψηλό φθόγγο. Έτσι ακόμη και όταν δεν 

ακούγεται αυτό το ημιτόνιο του προσαγωγέα με την τονική, η αίσθηση της έλξης στην τονική 

υπονοείτε από το ύφος του μουσικού συστήματος του οποίου παράγοντας διαμόρφωσης είναι κατά 

κύριο λόγο αυτό το ημιτόνιο. 

 Από το παραπάνω προκύπτει μια γενικότερη αίσθηση στον ακροατή, ότι το διάστημα 

4ης καθαρής είναι σταθερό και έλκεται από τον υψηλό φθόγγο. Με άλλα λόγια, η απόσταση της 

δεσπόζουσας από την τονική, καθιστά το διάστημα της 4ης στο συγκεκριμένο μουσικό σύστημα  

σταθερότερο των άλλων.  

 Με την ίδια λογική, το ίδιο ισχύει και για το διάστημα 5ης καθαρής, αφού εκτός του ότι 

αποτελεί την αναστροφή της 4ηςκαθαρής, είναι και η απόσταση της δεσπόζουσας από την τονική σε 

κατιούσα φορά. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την ακουστική «τελειότητα» της 8ης καθαρής 

καθιστούν αυτά τα 3 διαστήματα τους άξονες του Ευρωπαϊκού μουσικού συστήματος του μείζονα 

και του ελάσσονα τρόπου. 
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 Επίσης η πορεία: τονική, υποδεσπόζουσα, δεσπόζουσα, τονική, για τους παραπάνω λόγους 

είναι η απλούστερη και σαφέστερη του συστήματος δίνοντας στον ακροατή μια σαφή αίσθηση του 

τέλους. Για αυτό άλλωστε ονομάζεται και «ΤΕΛΕΙΑ ΠΤΩΣΗ». 

 

 

Περισσότερα για 

την Αρμονική και την Μελωδική μορφή του ελάσσονα τρόπου. 

 

 Οι σκάλες του ελάσσονα τρόπου, όπως έχουν ήδη παρουσιαστεί εμφανίζονται 

σαν αρμονικές και μελωδικές. 

Στις αρμονικές οξύνεται ο προσαγωγέας προκειμένου να δημιουργηθεί διάστημα ημιτόνιου 

μεταξύ αυτού και της τονικής. Η επιδίωξη της δημιουργίας του ημιτόνιου στο τέλος της σκάλας 

εξυπηρετεί στην δημιουργία μιας αισθητικής έλξης στην τονική. 

 

Η σειρά της βηματικής διαδοχής των διαστημάτων 

στην ανιούσα και την κατιούσα φορά του μελωδικού ελάσσονος είναι:  

Τόνος, Ημιτόνιο, Τόνος, Τόνος, Ημιτόνιο, Τρι-ημιτόνιο, Ημιτόνιο  

 

 

 Στις μελωδικές ελάσσονες αποφεύγεται το τριημιτόνιο που σχηματίζεται μεταξύ 

της επιδεσπόζουσας και του προσαγωγέα διαμέσου της όξυνσης του τελευταίου.  

 Αυτό επιτυγχάνεται με την όξυνση της επιδεσπόζουσας έτσι, ώστε να μικρύνει το διάστημα 

του τριημιτονίου σε τόνο. Στην κατιούσα φορά του ελάσσονα τρόπου, δεν υπάρχει λόγος 

σχηματισμού ημιτόνιου μεταξύ του προσαγωγέα και της τονικής αφού ο υψηλός φθόγγος της 

σκάλας παύει πλέον να είναι ο στόχος και δεν είναι ανάγκη να μας δημιουργεί την «αίσθηση του 

τέλους». Το κέντρο ηρεμίας όμως, είναι και πάλι η τονική αλλά στον χαμηλό φθόγγο της κλίμακας 

που κινούμαστε. Ο τελευταίος όμως σαν βάση της κλίμακάς μας αποτελεί κέντρο χωρίς να 

χρειάζεται επιβεβαίωση από ημιτόνια και αλλοιώσεις.  

 Κατεβαίνοντας λοιπόν την μελωδική ελάσσονα, απλά επαναφέρουμε τον προσαγωγέα και 

την επιδεσπόζουσα στο φυσικό ύψος τους. Αυτό δηλαδή που είχαν πριν τις οξύνσεις τους. Τα 

παραπάνω σημαίνουν ότι τον μελωδικό ελάσσονα τρόπο τον συναντάμε σε δύο μορφές: μια όταν 

αυτός είναι ανιόν και μια όταν είναι κατιόν. 

 

Η σειρά της βηματικής διαδοχής των διαστημάτων 

στην ανιούσα φορά του μελωδικού ελάσσονος είναι:  

Τόνος, Ημιτόνιο, Τόνος, Τόνος, Τόνος, Τόνος, Ημιτόνιο  

 

Η σειρά της βηματικής διαδοχής των διαστημάτων 

στην κατιούσα φορά του μελωδικού ελάσσονος, 

ξεκινώντας από τον χαμηλότερης οξύτητας φθόγγο είναι:  

Τόνος, Ημιτόνιο, Τόνος, Τόνος, Ημιτόνιο, Τόνος, Τόνος 
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Τρόπος εύρεσης του οπλισμού 

  

 Ο έμπειρος μουσικός γνωρίζει τον οπλισμό οποιασδήποτε κλίμακας χωρίς να χρησιμοποιεί 

κάποια τεχνική. Προκειμένου όμως να διευκολυνθεί ο μαθητής στο να τον βρίσκει, παρουσιάζουμε 

παρακάτω δύο εύκολους τρόπους υπολογισμού των αλλοιώσεων αυτών.  

 

1η τεχνική: 

  

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να αποστηθίσετε τις 6 παρακάτω σειρές: 

  

Σειρά διέσεων: Φα, Ντο, Σολ, Ρε, Λα, Μι, Σι 

Σειρά υφέσεων: Σι, Μι, Λα, Ρε, Σολ, Ντο, Φα 

Σειρά μειζόνων κλιμάκων με διέσεις: Σολ, Ρε, Λα, Μι, Σι, Φα#, Ντο# 

Σειρά μειζόνων κλιμάκων με υφέσεις: Φα, Σιb, Μιb, Λαb, Ρεb, Σολb, Ντοb 

Σειρά ελασσόνων κλιμάκων με διέσεις: Μι, Σι, Φα#, Ντο#, Σολ#, Ρε#, Λα# 

Σειρά ελασσόνων κλιμάκων με υφέσεις: Ρε, Σολ, Ντο, Φα, Σιb, Μιb, Λαb 

 

 Η κάθε κλίμακα περιέχει τόσες αλλοιώσεις όσες προκύπτουν από τον αριθμό της θέσης της, 

στην σειρά που ανήκει, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον τρόπο της. Το είδος των αλλοιώσεων θα είναι 

αυτό που αναφέρεται στην σειρά των κλιμάκων στην οποία ανήκει η ζητούμενη κλίμακα.  

 

Παράδειγμα:  

 

 Τι οπλισμό διατηρεί η Ρε μείζονα;  

 

 Η Ρε μείζονα είναι 2η στην σειρά των μειζόνων κλιμάκων με διέσεις. Άρα θα περιέχει τις 

πρώτες δύο διέσεις από την σειρά των διέσεων. Δηλαδή τις Φα και Ντο διέσεις.  

 

 Αν γνωρίζουμε τον οπλισμό και ψάχνουμε την κλίμακα, τότε η κλίμακα μπορεί να είναι 

μείζονα ή ελάσσονα (βλ. σχετικές κλίμακες). Η μείζονα κλίμακα που περιέχει τον γνωστό οπλισμό 

βρίσκεται στην σειρά των μειζόνων κλιμάκων με το είδος των αλλοιώσεων που διαφαίνεται από τον 

γνωστό οπλισμό. Η συγκεκριμένη θέση της προκύπτει από τον αριθμό των αλλοιώσεων του 

οπλισμού.  
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 Η ελάσσονα κλίμακα που περιέχει τον γνωστό οπλισμό βρίσκεται στην σειρά των 

ελασσόνων κλιμάκων με το είδος των αλλοιώσεων που διαφαίνεται από τον γνωστό οπλισμό. Η 

συγκεκριμένη θέση της προκύπτει επίσης από τον αριθμό των αλλοιώσεων του οπλισμού. 

Παράδειγμα:  

 

 Ποια κλίμακα στον μείζονα τρόπο και ποια στον ελάσσονα διατηρεί τον οπλισμό: Σι, Μι, Λα 

υφέσεις;  

 

 Η σειρά στην οποία ανήκει η μείζονα κλίμακα που ζητείται είναι η σειρά των μειζόνων 

κλιμάκων με υφέσεις όπως προκύπτει από το είδος των αλλοιώσεων του γνωστού οπλισμού. Η 

θέση της είναι η 3η επειδή ο οπλισμός έχει 3 αλλοιώσεις. Άρα είναι η Μιb μείζονα.  

 Η σειρά στην οποία ανήκει η ελάσσονα κλίμακα που ζητείται είναι η σειρά των ελασσόνων 

κλιμάκων με υφέσεις όπως προκύπτει από το είδος των αλλοιώσεων του γνωστού οπλισμού. Η 

θέση της είναι η 3η επειδή ο οπλισμός έχει 3 αλλοιώσεις. Άρα είναι η Ντο ελάσσονα.  

 

Ή Ντο μείζονα και η Λα ελάσσονα σαν φυσικές που είναι, δεν έχουν οπλισμό και έτσι δεν ανήκουν 

στις σειρές των κλιμάκων. Άρα γι αυτές δεν χρησιμοποιείται η παραπάνω τεχνική.  

 

 

2η τεχνική:  

Τεχνική εύρεση του οπλισμού κλίμακας μείζονα τρόπου με διέσεις:  

 

 Απαγγέλλουμε την σειρά των διέσεων (φα, ντο, σολ, ρε, λα, μι, σι ) μέχρι το όνομα του 

φθόγγου ο οποίος στη διατονική διαδοχή (ντο, ρε, μι, φα, σολ, λα, σι ), βρίσκεται αμέσως πριν από 

αυτόν που έχει σαν βάση η ζητούμενη σκάλα.  

 

Παράδειγμα: Έστω ότι ζητάμε τον οπλισμό της μι μείζονος.  

 

 Ο φθόγγος που βρίσκεται πριν από το μι στην διατονική διαδοχή είναι το ρε. Άρα θα 

απαγγείλουμε την σειρά των διέσεων μέχρι το ρε. Φα, ντο, σολ, ρε.  

 

Τεχνική εύρεση του οπλισμού κλίμακας μείζονα τρόπου με υφέσεις:  

 

 Απαγγέλλουμε την σειρά των υφέσεων (σι, μι, λα, ρε, σολ, ντο, φα ) μέχρι το όνομα του 

φθόγγου ο οποίος στη σειρά των υφέσεων βρίσκεται αμέσως μετά από αυτόν που έχει σαν βάση η 

ζητούμενη σκάλα. Αυτή η τεχνική δεν ταιριάζει απόλυτα στη φα μείζωνα, η οποία έχει μόνο μια 

ύφεση, την σι.  

 

Παράδειγμα: Έστω ότι ζητάμε τον οπλισμό της μι μείζονος.  

 Ο φθόγγος που βρίσκεται μετά από το μι στη σειρά των υφέσεων είναι το λα. Άρα θα 

απαγγείλουμε την σειρά των υφέσεων μέχρι το λα. Σι, μι, λα.  

 

 Επίσης, και στις ελάσσονες κλίμακες, θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε ανάλογες τεχνικές 

εύρεσης του οπλισμού. Παρόλα αυτά είναι λειτουργικότερο να βρίσκετε κάθε φορά την σχετική 

μείζονα και να υπολογίζεται τον οπλισμό της βάση της τελευταίας. Έτσι έχετε να θυμάστε μόνο τις 

δύο προαναφερθείσες τεχνικές. 
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Φανταστικές κλίμακες 

 Αυτές οι κλίμακες ονομάζονται και «νεκρές» επειδή δεν χρησιμοποιούνται σχεδόν ποτέ και 

όποτε χρησιμοποιούνται η χρήση τους είναι θεωρητική και μόνο. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο 

ότι οι φανταστικές κλίμακες χρησιμοποιούν πολλά σημεία αλλοίωσης ακόμα και διπλά, 

δυσχεραίνοντας έτσι την μουσική ανάγνωση, ενώ το ίδιο άκουσμα μπορεί να έχει μια από τις 

κλίμακες που έχουμε ήδη παρουσιάσει με απλές αλλοιώσεις.  

 Όπως μπορείτε να παρατηρήσετε παραπάνω τρεις φθόγγοι στον μείζονα τρόπο και τρεις 

στον ελάσσονα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν βάση μιας κλίμακας εναρμόνια με δύο 

ονομασίες. Η αλήθεια είναι ότι όλες οι κλίμακες μπορούν να έχουν εναρμόνιες κλίμακες, αρκεί να 

δημιουργηθούν σε σχέση με φθόγγο εναρμόνιο με αυτόν της βάσης. Η εύρεση του οπλισμού των 

φανταστικών κλιμάκων γίνετε σε σχέση με τις ήδη γνωστές.  

 Κατ’ αρχάς, οι φανταστικές κλίμακες έχουν πάντα αλλοιωμένο φθόγγο βάσης. Η εύρεση του 

οπλισμού της φανταστικής κλίμακας γίνεται βάσει του οπλισμού εκείνης της κλίμακας που έχει το 

ίδιο όνομα φυσικού φθόγγου με την φανταστική, ανήκει στον ίδιο τρόπο και περιέχει το ίδιο είδος 

αλλοιώσεων με αυτή που συνοδεύει το όνομα της φανταστικής. Τέλος, η φανταστική κλίμακα 

περιέχει αλλοιώσεις σε όλους τους φθόγγους, ενώ εκείνοι οι φθόγγοι οι οποίοι στην «κανονική» 

κλίμακα ήταν αλλοιωμένοι, στην φανταστική θα έχουν διπλό σημείο αλλοίωσης.  

 

Παράδειγμα:  

 

 Ο οπλισμός της φανταστικής κλίμακας λα# μείζονος θα υπολογιστεί βάση της λα μείζονος 

επειδή η τελευταία περιέχει διέσεις. Στην κλίμακα Λα μείζων, οι φθόγγοι φα, ντο και σολ είναι 

αλλοιωμένοι με δίεση. Αυτό σημαίνει ότι στην φανταστική κλίμακα λα# οι φθόγγοι αυτοί θα έχουν 

διπλή δίεση, ενώ όλοι οι άλλοι θα έχουν απλές διέσεις. 

 

 

Χρωματική κλίμακα 

 

 Όπως αναφέραμε σε προηγούμενη παράγραφο η διαίρεση της οκτάβας σε 12 ίσα μέρη 

ονομάζεται χρωματικό γένος. Με την ίδια λογική και η χρωματική κλίμακα αποτελείται από 12 

ημιτόνια. 

Τα ημιτόνια που σχηματίζονται σ’ αυτή είναι 7 διατονικά και 5 χρωματικά. 

 

            Η χρησιμοποίηση της χρωματικής κλίμακας γίνεται στα πλαίσια μιας διατονικής κλίμακας. 

Γενικά, η χρωματική κλίμακα, εκτός κάποιων εξαιρέσεων σε ορισμένους φθόγγους, γράφεται 

χρησιμοποιώντας διέσεις στην ανιούσα σειρά και υφέσεις στην κατιούσα. Οι εξαιρέσεις αυτές είναι: 

Στον μείζονα τρόπο  

Ανιούσα σειρά: χαμήλωμα (π.χ. ύφεση) στον προσαγωγέα  

Κατιούσα σειρά: όξυνση (π.χ. δίεση) στην υποδεσπόζουσα βαθμίδα  

 

Στον ελάσσονα τρόπο  

Ανιούσα σειρά: χαμήλωμα (π.χ. ύφεση) στην επιτονική βαθμίδα  

Κατιούσα σειρά: όξυνση (π.χ. δίεση) στον προσαγωγέα και στην επιδεσπόζουσα βαθμίδα 
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 Στις μέρες μας πολλοί μουσικοί δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν τις παραπάνω εξαιρέσεις. Επίσης 

δεν ισχύουν στο ατονικό και το δωδεκάφθογγο σύστημα αφού δεν περιέχουν μείζονες και 

ελάσσονες. 

 

Παραδείγματα:  

Χρωματική κλίμακα στην Ντο μείζονα:  

 

 
Χρωματική κλίμακα στην Λα ελάσσονα:  
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Σχέση διαστημάτων και κλιμάκων 

 Προκειμένου να εξοικειωθούμε με την χρήση των διαστημάτων μπορούμε να κάνουμε 

διάφορους συσχετισμούς σύμφωνα με την θέση και την συχνότητα που κάθε διάστημα έχει στις 

διάφορες κλίμακες. 

  

Τρόποι: Μείζων Αρμονικός Ελάσσων Μελωδικός Ελάσσων 

Διάστημα 
συχνό- 

τητα 
βαθμίδες 

συχνό- 

τητα 
βαθμίδες 

συχνό- 

τητα 
βαθμίδες 

1ης Κ 7 1,2,3,4,5,6,7 7 1,2,3,4,5,6,7 7 1,2,3,4,5,6,7 

2ης μ 2 3,7 3 2,5,7 2 2,7 

2ης Μ 5 1,2,4,5,6 3 1,3,4 5 1,3,4,5,6 

2ης Α 0 - 1 6 0 - 

3ης μ 4 2,3,6,7 4 1,2,4,7 4 1,2,6,7 

3ης Μ 3 1,4,5 3 3,5,6 3 3,4,5 

4ης Ε 0 - 1 7 1 7 

4ης Κ 6 1,2,3,5,6,7 4 1,2,3,5 4 1,2,5,6 

4ης Α 1 4 2 4,6 2 3,4 

5ης Ε 1 7 2 2,7 2 6,7 

5ης Κ 6 1,2,3,4,5,6 4 1,4,5,6 4 1,2,4,5 

5ης Α 0 - 1 3 1 3 

6ης μ 3 3,6,7 3 1,5,7 3 5,6,7 

6ης Μ 4 1,2,4,5 4 2,3,4,6 4 1,2,3,4 

7ης Ε 0 - 1 7 0 - 

7ης μ 5 2,3,5,6,7 3 2,4,5 5 2,4,5,6,7 

7ης Μ 2 1,4 3 1,3,6 2 1,3 

8ης Κ 7 1,2,3,4,5,6,7 7 1,2,3,4,5,6,7 7 1,2,3,4,5,6,7 

 

Παρατηρήστε ότι η στήλες των συχνοτήτων διαβάζονται και καρκινικά. 

 

 Στον παραπάνω πίνακα στην στήλη «συχνότητα», μπορείτε να δείτε πόσες φορές συναντάμε 

καθένα από τα διαστήματα της αριστερής στήλης σε κάθε τρόπο. Στην στήλη «βαθμίδες» φαίνεται 

σε ποιες βαθμίδες του κάθε τρόπου συναντάμε το καθένα διάστημα.  

 Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι η συχνότητα του κάθε διαστήματος σε έναν 

τρόπο συμπίπτει με τον αριθμό των κλιμάκων αυτού του τρόπου. Για παράδειγμα, εφόσον η 

συχνότητα της 2ης Μ στον μείζων τρόπο είναι 5, άρα κάθε 2η Μ ανήκει σε 5 διαφορετικές μείζονες. 

Πιο συγκεκριμένα, το διάστημα ντο - ρε σαν 2η Μ το συναντάμε σε 5 διαφορετικές μείζονες 

κλίμακες. Αυτές είναι οι: ντο, σολ, φα, σι  και μι. 
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Πώς βρίσκουμε τις κλίμακες 

στις οποίες ανήκει κάθε διάστημα 

 

 Παρακάτω περιγράφονται διάφορες τεχνικές εύρεσης των κλιμάκων στις οποίες ανήκει κάθε 

διάστημα. Οι τεχνικές αυτές προϋποθέτουν μουσική αντίληψη και συνδυαστική σκέψη.  

Αν μπορείτε να θυμάστε όλους τους αριθμούς του παραπάνω πίνακα ή να τους υπολογίζετε 

άνετα, τότε δεν χρειάζεται ιδιαίτερη τεχνική για την εύρεση των κλιμάκων στις οποίες ανήκει ένα 

διάστημα, αφού θα ανήκει στις κλίμακες κάποιου τρόπου στις οποίες μπορεί να έχει μια από τις 

θέσεις αυτές που φαίνονται στον παραπάνω πίνακα.  

 

Παράδειγμα: Το διάστημα σολ# - λα ανιόν μικρότερο της οκτάβας είναι 2η μ. Αφού την 2η μ την 

συναντάμε 2 φορές στον μείζονα τρόπο στις βαθμίδες της μέσης και του προσαγωγέα, άρα το 

διάστημα αυτό σε δύο μείζονες κλίμακες  έχει σε καθεμιά μια από αυτές τις θέσεις. Είναι ευνόητο 

ότι το σολ# είναι μέση βαθμίδα στην μι μείζονα, αφού η μέση βαθμίδα στον μείζονα τρόπο πρέπει 

να απέχει από την τονική 2 τόνους. Τέλος, το διάστημα αυτό βρίσκεται στην θέση του προσαγωγέα 

της λα μείζονος.  

 Για να βρούμε σε ποιες αρμονικές ελάσσονες ανήκει το διάστημα αυτό, ακολουθούμε την 

ίδια τεχνική, λαμβάνοντας αυτή την φορά υπ’ όψιν τους αριθμούς των βαθμίδων που μια 2η μ 

συναντάται σ’ αυτό τον τρόπο.  

 

Επαλήθευση: Ένα διάστημα βρίσκεται σε τόσες μείζονες κλίμακες όσες φορές βρίσκεται το είδος 

του στο μείζονα τρόπο. Στις αρμονικές και μελωδικές ελάσσονες, ακολουθούμε την ίδια τεχνική, 

αφού όσες φορές συναντάται αυτό το διάστημα σε κάθε τρόπο, σε τόσες κλίμακες αυτού του 

τρόπου ανήκει. Για παράδειγμα, όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα μια 3η μικρή βρίσκεται 4 

φορές στο μείζονα τρόπο, 4 φορές στον αρμονικό ελάσσονα και 4 φορές στον μελωδικό. Άρα ένα 

διάστημα 3ης μικρό όπως το ρε - φα, συναντάται σε 4 μείζονες, 4 αρμονικές ελάσσονες και 4 στον 

μελωδικό. Πράγματι ανήκει στις μείζονες: Ντο, φα, σι  και μι , στις αρμονικές ελάσσονες: Λα, 

ρε, ντο και μι , και στις μελωδικές ελάσσονες: ρε, ντο, μι  και φα. 
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         Για τις Μείζονες κλίμακες:  

 

 Κάθε διάστημα ανήκει σε εκείνες τις μείζονες κλίμακες των οποίων ο οπλισμός είναι ο 

κατάλληλος για την ύπαρξη του. Για παράδειγμα, το διάστημα ντο - ρε δεν μπορεί να υπάρχει στην 

λα μείζων επειδή αυτή έχει στο ντο δίεση από τον οπλισμό.  

 

 Για να βρούμε τις μείζονες στις οποίες ανήκει ένα διάστημα με φυσικούς φθόγγους, πρέπει 

πρώτα απ’ όλα να εξακριβώσουμε ποιος από τους δύο ακραίους φθόγγους του διαστήματος 

συναντάται πρώτος στην σειρά των διέσεων και σε ποια κλίμακα. Έπειτα, το μόνο που έχουμε να 

κάνουμε, είναι να απαγγείλουμε την σειρά των κλιμάκων με διέσεις μέχρι και εκτός από αυτή. Το 

ίδιο πρέπει να κάνουμε και με την σειρά των υφέσεων.  

 

Παράδειγμα: 

Το διάστημα ντο - μι είναι 3ης Μ. Άρα πρέπει να βρίσκεται σε 3 μείζονες. Αυτές πρέπει να μην 

έχουν στον οπλισμό τους ντο δίεση ή μι ύφεση. Αυτές είναι ντο, σολ (με διέσεις) και φα (με 

υφέσεις).  

Αν ένας από τους δύο ακραίους φθόγγους είναι αλλοιωμένος και αυτός συναντάται στην σειρά 

αλλοιώσεων στην οποία ανήκει, πιο μετά από το όνομα του φυσικού ακραίου φθόγγου του 

διαστήματος, τότε αυτό το διάστημα δεν ανήκει σε καμία μείζονα. 

 

Παράδειγμα:  

Το διάστημα ντο - μι # δεν βρίσκεται σε καμία μείζονα, αφού το μι είναι στην σειρά των διέσεων 

πιο μετά από το ντο #. Αυτό επαληθεύεται από το γεγονός ότι στον μείζονα τρόπο δεν συναντάμε 

καμία 3η αυξημένη.  

 

 Αν ένας από τους ακραίους φθόγγους είναι αλλοιωμένος και αυτή η αλλοίωση συναντάται 

στην σειρά των αλλοιώσεων στην οποία ανήκει πριν από την ονομασία του άλλου φθόγγου, τότε 

βρίσκουμε ποια είναι η πρώτη κλίμακα που έχει αυτήν την αλλοίωση και απαγγέλλουμε την σειρά 

των μειζόνων με το είδος αυτής της αλλοίωσης (διέσεων ή υφέσεων), μέχρι και εκτός από αυτή που 

έχει αλλοίωση στον άλλο φθόγγο.  

 

Παράδειγμα:  

 Το διάστημα ντο # - μι έχει αλλοίωση που συναντάται στη σειρά των διέσεων πριν από αυτή 

που έχει το όνομα του άλλου φθόγγου του διαστήματος. Δηλαδή στη σειρά των διέσεων πρώτα 

συναντάμε το ντο και μετά το μι. Αυτό σημαίνει ότι ανήκει στις μείζονες κλίμακες με διέσεις τις 

οποίες βρίσκουμε αν απαγγείλουμε την σειρά αυτών των κλιμάκων από αυτή που πρώτη έχει ντο # 

στον οπλισμό της, μέχρι και εκτός απ’ αυτή που έχει μι #. Αυτές είναι οι ρε, λα, μι και σι. Το 

αποτέλεσμα αυτό επαληθεύεται αφού η 3η μ, βρίσκεται 4 φορές στον μείζονα τρόπο.  

 

Αν και οι δύο ακραίοι φθόγγοι του διαστήματος είναι αλλοιωμένοι με διαφορετικό είδος 

αλλοιώσεων (ο ένας με δίεση και ο άλλος με ύφεση) τότε αυτό το διάστημα δεν ανήκει σε καμία 

μείζονα.  

 

Παράδειγμα:  

 Το διάστημα ντο # - μιb  δεν ανήκει σε καμία μείζονα αφού περιέχει διαφορετικό είδος 

αλλοιώσεων. Δηλαδή και ύφεση και δίεση. Αυτό επαληθεύεται αφού η 3η Ε δεν συναντάται στον 

μείζονα τρόπο.  
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Αν και οι δύο φθόγγοι ακραίοι φθόγγοι του διαστήματος είναι αλλοιωμένοι με το ίδιο είδος 

αλλοιώσεων, τότε απαγγέλλουμε την σειρά των μειζόνων κλιμάκων που αναφέρεται στο είδος 

αυτών των αλλοιώσεων από αυτήν που περιέχει και τις δύο αλλοιώσεις μέχρι το τέλος.  

 

Παράδειγμα:  

 Το διάστημα ντο # - μι # ανήκει σε εκείνη την μείζονα με διέσεις που πρώτη έχει και τις δύο 

αυτές αλλοιώσεις, δηλαδή στην φα # μείζονα. Επίσης ανήκει και σε όλες τις επόμενες της σειράς 

των μειζόνων κλιμάκων με διέσεις, δηλαδή και στην ντο # μείζονα.  

 Κατά την επαλήθευση, με μια πρώτη ματιά, φαίνεται ότι έγινε λάθος, αφού η 3η Μ 

συναντάται 3 φορές στον μείζονα τρόπο άρα θα έπρεπε να ανήκει σε 3 μείζονες κλίμακες. Η 

αλήθεια είναι ότι στην τεχνική της επαλήθευσης συμπεριλαμβάνονται και οι φανταστικές κλίμακες. 

Αυτές καταμετρούνται προκειμένου να συμπληρωθεί ο αριθμός της επαλήθευσης και 

αντιστοιχίζονται εναρμόνια με τις υπαρκτές.  

 Άρα το διάστημα αυτό ανήκει και στην φανταστική σολ Χ μείζονα η οποία από τον οπλισμό 

της διατηρεί τους ακραίους φθόγγους του διαστήματος ως έχουν. Η αμέσως επόμενη φανταστική 

μείζονα (ρε Χ) έχει στον φθόγγο ντο διπλή δίεση από τον οπλισμό.  

 

 Ένας άλλος τρόπος είναι να θυμόμαστε τις βαθμίδες στις οποίες βρίσκεται αυτό το διάστημα 

στον μείζονα τρόπο. Σε αυτή την περίπτωση, θεωρώντας τον χαμηλότερο φθόγγο του διαστήματος 

τον αριθμό ένα, κατεβαίνουμε διατονικά απ’ αυτόν βρίσκοντας τα ονόματα των φθόγγων που 

αντιστοιχούν στους αριθμούς των βαθμίδων του παραπάνω πίνακα.  

 

Παράδειγμα: Το διάστημα ντο - μι είναι 3η Μ. Άρα, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα 

σχηματίζεται στις 1η, 4η και 5ηβαθμίδα του μείζονα τρόπου. Θεωρώντας το ντο σαν τον αριθμό 1, 

κατεβαίνοντας διατονικά, βρίσκουμε σαν αριθμό 4 το σολ και σαν 5 το φα. Αυτές είναι και οι 

κλίμακες που βρήκαμε και στην παραπάνω τεχνική.  

Άλλος γρήγορος τρόπος εύρεσης των παραπάνω είναι: 

 

Χωρίζουμε τα διαστήματα σε  

 

 Μικρότερα = όλα τα μικρά από 2ες έως και 7ες + 5ης Ε + 4ης Κ  

 Μεγαλύτερα =  όλα τα μεγάλα από 2ες έως και 7ες + 4ης Α + 5ης Κ  

 

 Στα μεγάλα θεωρούμε προσαγωγέα τον επάνω φθόγγο, ενώ στα μικρά τον χαμηλό. Έτσι 

γνωρίζοντας, όπως και στην προηγούμενη τεχνική, πόσες φορές συναντάται στον μείζονα τρόπο το 

ζητούμενο διάστημα, απαγγέλλουμε την σειρά των κλιμάκων με διέσεις κανονικά ή την σειρά των 

κλιμάκων υφέσεις ανάποδα, ξεκινώντας από την υποτιθέμενη τονική, μέχρι να πούμε τόσα ονόματα 

κλιμάκων όσα και αυτός ο αριθμός.  

Σε περίπτωση που κατά την απαγγελία τελειώσουν οι κλίμακες με υφέσεις, προχωράμε στη ντο και 

μετά σ’ αυτές με διέσεις. Η επιλογή της σειράς γίνεται σε σχέση με το είδος των αλλοιώσεων της 

υποτιθέμενης τονικής. Τέλος, όταν αυτή είναι η ντο, τότε η απαγγελία ξεκινά από αυτή και 

συνεχίζεται σ’ αυτές με διέσεις.  

 

Παράδειγμα:  

 Το διάστημα ντο - μι ανήκει στα μεγαλύτερα επειδή είναι 3ης Μ. Άρα θα θεωρήσουμε 

προσαγωγέα τον υψηλότερο φθόγγο δηλαδή το μι. Αυτό σημαίνει ότι υποτιθέμενη τονική είναι το 

φα, της οποίας το είδος των αλλοιώσεων είναι υφέσεις αφού έχει για οπλισμό μια ύφεση στο σι. Το 

προηγούμενο σημαίνει ότι η απαγγελία θα ξεκινήσει με την σειρά των κλιμάκων με υφέσεις. Αυτή 

θα ξεκινήσει από το φα και, επειδή είμαστε στην σειρά των υφέσεων, η απαγγελία θα γίνει με 
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ανάποδη φορά. Σκοπός είναι να πούμε 3 ονομασίες κλιμάκων αφού σε τόσες βαθμίδες του μείζονα 

τρόπου ανήκει η 3η μικρή. Επειδή όμως στην σειρά των κλιμάκων με υφέσεις δεν έχει άλλη πριν 

τη φα, προχωράμε στη ντο και συνεχίζουμε την απαγγελία μέχρι και την σολ συμπληρώνοντας έτσι 

3 ονόματα κλιμάκων.  

 

Παρατηρήστε ότι το αποτέλεσμα είναι ίδιο και στις τρεις περιπτώσεις. 

         Για τις Αρμονικές ελάσσονες κλίμακες:  

 

 Στον ελάσσονα τρόπο έχουμε όξυνση του προσαγωγέα. Αυτό σημαίνει ότι ένα διάστημα που 

ανήκει σε κάποιες μείζονες κλίμακες δεν είναι απαραίτητο ότι θα ανήκει και στις σχετικές 

αρμονικές ελάσσονες αυτών. Για να βρούμε σε ποιες, αρκεί να κατανοήσουμε ότι ο προσαγωγέας 

της ελάσσονος κλίμακας είναι η δεσπόζουσα βαθμίδα της σχετικής μείζονος. Άρα, όποιο διάστημα 

έχει σαν ακραίο φθόγγο την δεσπόζουσα βαθμίδα μιας από τις μείζονες στις οποίες ανήκει, δεν θα 

ανήκει στην σχετική αρμονική ελάσσονα αυτής της μείζονος.  

 Αντιθέτως, όμως, αν θεωρήσουμε καθένα από τους δύο φθόγγους του διαστήματος οξυμένο 

προσαγωγέα, και αν η αρμονική ελάσσων κλίμακα που υπονοείται περιέχει τον άλλο φθόγγο του 

διαστήματος και δεν είναι φανταστική, τότε αυτή η κλίμακα μπορεί να καταμετρηθεί σε αυτές που 

περιέχουν αυτό το διάστημα.  

 

Παραδείγματα:  

 

1) Το διάστημα ντο - μι ανήκει στις μείζονες φα, ντο και σολ. Επειδή όμως το ντο είναι δεσπόζουσα 

στην φα μείζονα, δεν ανήκει στην σχετική αρμονική ελάσσονα αυτής, αφού το ντο θα γίνει ντο 

δίεση στη σχετική της φα  η οποία είναι ή ρε ελάσσων. Άρα, μέχρι στιγμής έχουμε βρει ότι το 

διάστημα ντο - μι εκτός από τις μείζονες φα, ντο και σολ, ανήκει στις σχετικές αρμονικές 

ελάσσονες των ντο και σολ μειζόνων οι οποίες είναι η λα και μι ελάσσονα αντίστοιχα.  

 Αν θεωρήσουμε το μι σαν οξυμένο προσαγωγέα (μι αναίρεση, προφανώς από μι ύφεση). 

Τότε, υπονοείται σαν τονική το φα σε αρμονικό ελάσσονα τρόπο. Πράγματι, η φα αρμονική 

ελάσσων έχει αναλλοίωτο τον άλλο φθόγγο του διαστήματος (ντο) αφού αυτός δεν επηρεάζεται από 

τον οπλισμό αυτής. Άρα το δοσμένο διάστημα ανήκει και στην φα ελάσσονα θεωρώντας 

το μι αναίρεση.  

 Με την ίδια τεχνική, αν θεωρήσουμε το ντο σαν οξυμένο προσαγωγέα (ντο αναίρεση 

προφανώς από ντο ύφεση), τότε η τονική που υπονοείται είναι η ρε ύφεση σε αρμονικό ελάσσονα 

τρόπο. Αυτή η κλίμακα όμως, εκτός του ότι είναι φανταστική, από τον οπλισμό της έχει μι ύφεση, 

άρα το διάστημα ντο - μι δεν ανήκει σ’ αυτή.  

Άρα οι αρμονικές ελάσσονες κλίμακες που το διάστημα 3ης Μ ντο - μι ανήκει είναι 3. Η λα, η μι και 

η φα. Αυτό επαληθεύεται αφού πράγματι, το διάστημα της 3ης Μ το συναντάμε 3 φορές στον 

αρμονικό ελάσσονα τρόπο.  

 2) Το διάστημα σολ# - ρε ανήκει στην λα μείζονα. Επειδή όμως, καμία από τους δύο 

ακραίους φθόγγους του διαστήματος δεν είναι δεσπόζουσα στην λα μείζονα, ανήκει και στην 

σχετική αρμονική ελάσσονα αυτής. Άρα μέχρι στιγμής έχουμε βρει ότι το διάστημα σολ # - ρε 

εκτός από την λα μείζονα, ανήκει και στην σχετική αρμονική ελάσσονα αυτής, την φα # ελάσσονα.  

 Ας θεωρήσουμε το σολ# σαν οξυμένο προσαγωγέα. Τότε υπονοείται σαν τονική το λα σε 

αρμονικό ελάσσονα τρόπο. Πράγματι, η λα αρμονική ελάσσων έχει αναλλοίωτο τον άλλο φθόγγο 

του διαστήματος (ρε) αφού αυτός δεν επηρεάζεται από τον οπλισμό αυτής. Άρα ανήκει και στην ρε 

ελάσσονα.  

 Με την ίδια τεχνική, αν θεωρήσουμε το ρε σαν οξυμένο προσαγωγέα (ρε 

αναίρεση, προφανώς από ρε ύφεση,) τότε η τονική που υπονοείται είναι η μι ύφεση σε αρμονικό 

ελάσσονα τρόπο. Αυτή η κλίμακα όμως, από τον οπλισμό της έχει σολ ύφεση, άρα το διάστημα 
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σολ# - ρε δεν μπορεί να ανήκει σ’ αυτή.  

 Πράγματι από την επαλήθευση προκύπτει ότι το διάστημα της 5ης Ε βρίσκεται 2 φορές στον 

αρμονικό ελάσσονα τρόπο. 

 

 

Ειδικές περιπτώσεις στις Αρμονικές ελάσσονες κλίμακες: 

 

 Αν ένας από τους δύο ακραίους φθόγγους είναι αλλοιωμένος και αυτός συναντάται στην 

σειρά αλλοιώσεων στην οποία ανήκει πιο μετά από το όνομα του φυσικού ακραίου φθόγγου του 

διαστήματος, τότε αυτό το διάστημα δεν ανήκει σε καμία μείζονα. Μπορεί όμως να ανήκει σε 

κάποια κλίμακα αρμονικού ελάσσονος τρόπου. Για την εξακρίβωση αυτού δεν έχουμε παρά να 

ακολουθήσουμε την ίδια τεχνική που περιγράφηκε και παραπάνω, δηλαδή την θεώρηση του καθένα 

από τους δύο ακραίους φθόγγους σαν προσαγωγέα σε ελάσσονα κλίμακα.  

 

Παράδειγμα:  

 

 Το διάστημα φα - σολ#, παρόλο που δεν ανήκει σε καμία μείζονα, αν θεωρηθεί σαν 

οξυμένος προσαγωγέας ελάσσονος κλίμακας το σολ#, τότε προκύπτει η κλίμακα λα ελάσσων. 

Πράγματι η τελευταία περιέχει και τους δύο φθόγγους όπως ακριβώς αυτοί αναφέρονται στο 

διάστημα.  

Κατά την επαλήθευση παρατηρήστε ότι το διάστημα της 2ης Α συναντάται 1 φορά στον αρμονικό 

ελάσσονα τρόπο.  

 

 Αν και οι δύο ακραίοι φθόγγοι του διαστήματος είναι αλλοιωμένοι με διαφορετικό είδος 

αλλοιώσεων (ο ένας με δίεση και ο άλλος με ύφεση) τότε αυτό το διάστημα δεν ανήκει σε καμία 

μείζονα. Μπορεί όμως να ανήκει σε κάποια κλίμακα αρμονικού ελάσσονος τρόπου. Για την 

εξακρίβωση αυτού δεν έχουμε παρά να ακολουθήσουμε την ίδια τεχνική που περιεγράφηκε και 

παραπάνω, δηλαδή την θεώρηση του καθένα από τους δύο ακραίους φθόγγους σαν προσαγωγέα σε 

ελάσσονα κλίμακα.  

 

Παράδειγμα:  

 

 Το διάστημα σι ύφεση - ντο δίεση, παρόλο που δεν ανήκει σε καμία μείζονα, αν θεωρηθεί 

σαν οξυμένος προσαγωγέας ελάσσονος κλίμακας το ντο#, τότε προκύπτει η κλίμακα ρε ελάσσων. 

Πράγματι η τελευταία περιέχει και τους δύο φθόγγους όπως ακριβώς αυτοί αναφέρονται στο 

διάστημα.  

 Το αποτέλεσμα αυτό επαληθεύεται αφού η 2η Α συναντάται μόνο 1 φορά στον αρμονικό 

ελάσσονα τρόπο. 
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         Για τις Μελωδικές ελάσσονες κλίμακες  

 

 Στην κατιούσα μορφή του μελωδικού ελάσσονος τρόπου, δεν χρειάζεται η χρησιμοποίηση 

ιδιαίτερης τεχνικής για την εύρεση των κλιμάκων που κάποιο διάστημα ανήκει. Το γεγονός αυτό 

οφείλεται στο ότι οι κατιούσες μελωδικές ελάσσονες κλίμακες, στις οποίες ανήκει ένα διάστημα, 

συμπίπτουν με τις σχετικές ελάσσονες των μειζόνων κλιμάκων, στις οποίες το διάστημα αυτό 

επίσης ανήκει.  

 Στην ανιούσα μορφή του μελωδικού ελάσσονος τρόπου, όπως είδαμε παραπάνω, έχουμε 

οξύνσεις σε δύο βαθμίδες. Αυτές είναι η επιτονική και ο προσαγωγέας της ελάσσονος. Οι βαθμίδες 

αυτές στην σχετική μείζονα αντιστοιχούν στις βαθμίδες της υποδεσπόζουσας και της δεσπόζουσας 

αντίστοιχα. Άρα όποιο διάστημα έχει σαν ακραίο φθόγγο την υποδεσπόζουσα ή την δεσπόζουσα 

βαθμίδα μιας από τις μείζονες στις οποίες ανήκει, δεν θα ανήκει στην σχετική αρμονική ελάσσονα 

αυτής της μείζονος.  

 Αντιθέτως, όμως, αν θεωρήσουμε καθένα από τους δύο φθόγγους του διαστήματος οξυμένο 

προσαγωγέα ή οξυμένη επιδεσπόζουσα ανιούσας μελωδικής ελάσσονας, και αν αυτή η ανιούσα 

μελωδική ελάσσων κλίμακα που υπονοείται περιέχει τον άλλο φθόγγο του διαστήματος και δεν 

είναι φανταστική, τότε αυτή η κλίμακα μπορεί να συμπεριληφθεί σε αυτές που περιέχουν αυτό το 

διάστημα.  

 Τέλος, και σ’ αυτή την περίπτωση ισχύουν οι «ειδικές περιπτώσεις» που αναφέρθηκαν στην 

προηγούμενη παράγραφο με την διαφορά ότι οι φθόγγοι εξετάζονται και 

σαν επιδεσπόζουσα βαθμίδα σε ανιούσα μορφή μελωδικής ελάσσονος κλίμακας.  

 

Παράδειγμα:  

 Το διάστημα φα# - σολ#, ανήκει στις εξής μείζονες: Λα, μι, σι, φα# και ντο#. Επειδή όμως 

στην σι μείζονα ο φθόγγος φα# είναι δεσπόζουσα βαθμίδα, το διάστημα αυτό δεν ανήκει στην 

ανιούσα μορφή της σχετικής μελωδικής ελάσσονος κλίμακας αυτής της σι μείζονος, δηλαδή στην 

σολ# ελάσσονα.  

 Επίσης, στην ντο# μείζονα οι φθόγγοι φα# και ο σολ# αντιστοιχούν στην υποδεσπόζουσα 

και την δεσπόζουσα βαθμίδα αντίστοιχα. Άρα, το διάστημα αυτό δεν μπορεί να ανήκει στην 

ανιούσα μορφή της σχετικής μελωδικής ελάσσονος της ντο# μείζονος, δηλαδή στην λα# ελάσσονα. 

Άρα αυτό το διάστημα ανήκει στις ανιούσες μορφές των σχετικών ελασσόνων των τριών από τις 

πέντε μείζονες στις οποίες επίσης ανήκει. Αυτές οι μείζονες είναι οι: Λα, μι και φα#, των οποίων οι 

σχετικές είναι οι: Φα#, ντο# και ρε# ελάσσονες. 

 Αν θεωρηθεί σαν οξυμένος προσαγωγέας ελάσσονος κλίμακας το σολ#, τότε προκύπτει η 

κλίμακα λα μελωδική ελάσσονα. Πράγματι, η τελευταία, στην ανιούσα μορφή της, περιέχει και 

τους δύο φθόγγους όπως ακριβώς αυτοί αναφέρονται στο διάστημα.  

 Αν θεωρηθεί σαν οξυμένος προσαγωγέας ελάσσονος κλίμακας το φα#, τότε προκύπτει η 

κλίμακα σολ ελάσσων. Η τελευταία όμως δεν περιέχει τον φθόγγο σολ#.  

 Αν θεωρηθεί σαν οξυμένη επιτονική ο φθόγγος φα#, τότε προκύπτει η κλίμακα λα μελωδική 

ελάσσων. Πράγματι, αυτή έχει και τον φθόγγο σολ#, αφού το διάστημα επιτονικής και προσαγωγέα 

στην ανιούσα μορφή του μελωδικού ελάσσονα  τρόπου είναι τόνος. Αυτή η κλίμακα όμως έχει ήδη 

καταμετρηθεί από την προηγούμενη περίπτωση.  

 Αν θεωρηθεί σαν οξυμένη επιτονική το σολ#, τότε προκύπτει η σι μελωδική ελάσσων, η 

οποία περιέχει και τον φθόγγο φα#. Άρα, η ανιούσα μορφή της σι μελωδικής 

ελάσσονος καταμετρείται σ’ αυτές στις οποίες ανήκει.  

 Το αποτέλεσμα, λοιπόν, της έρευνας είναι οι ανιούσες μορφές των μελωδικών αρμονικών 

κλιμάκων: Φα#, ντο#, ρε#, λα και σι, οι οποίες περιέχουν το διάστημα του παραδείγματος. Αυτό 

επαληθεύεται αφού το διάστημα της 2ηςμ συναντάται 5 φορές στον μελωδικό ελάσσονα τρόπο. 
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Συγχορδίες 

  

Συγχορδία είναι τρεις ή περισσότεροι φθόγγοι 

οι οποίοι απέχουν μεταξύ τους διαστήματα τρίτης 

  

 

 
 

 Οι ονομασίες των φθόγγων από τους οποίους αποτελείται είναι ανάλογες με το διάστημα 

που σχηματίζουν οι φθόγγοι σε σχέση με τον φθόγγο πάνω στον οποίο χτίστηκε η συγχορδία. 

 Έτσι ο 1ος φθόγγος ονομάζεται Θεμέλιος ή Πρώτη, ο 2ος Τρίτη, ο 3ος Πέμπτη, ο 

4ος Έβδομη, κλπ. 

 

 
 

 

 Οι τετράφωνες συγχορδίες και πάνω παίρνουν το όνομα του διαστήματος που σχηματίζεται 

από τον θεμέλιο φθόγγο και τον υψηλότερο. Έτσι, οι τετράφωνες συγχορδίες ονομάζονται 

συγχορδίες εβδόμης, οι πεντάφωνες συγχορδίες ενάτης κλπ. 

 

Είδη συγχορδιών:  

 

 Σε σχέση με τον αριθμό των φθόγγων που αποτελείται η συγχορδία είναι τρίφωνη, 

τετράφωνη, πεντάφωνη κλπ.Όταν σε μια συγχορδία περιέχονται φθόγγοι με το ίδιο όνομα 

(οκτάβες ή ταυτοφωνίες), τότε από αυτούς τους φθόγγους καταμετρείται ο ένας, αφού ο ομώνυμος 

θεωρείται διπλασιασμός αυτού. 

 
 

 Σε σχέση με τα σύμφωνα και διάφωνα διαστήματα  που μπορούν να σχηματιστούν από τους 

συνδυασμούς όλων των φθόγγων που μπορεί να περιέχει μια συγχορδία, ξεχωρίζει σε σύμφωνη 

ή διάφωνη. Σύμφωνη είναι η συγχορδία που δεν περιέχει ούτε ένα διάφωνο διάστημα, 

ενώ διάφωνες είναι αυτές που περιέχουν έστω και ένα διάφωνο διάστημα μεταξύ οποιωνδήποτε 
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φθόγγων.  

 Αυτό σημαίνει ότι μόνο οι τρίφωνες συγχορδίες είναι σύμφωνες, αφού σ’ αυτές, τα 

διαστήματα που σχηματίζονται από τους συνδυασμούς των τριών φθόγγων αυτής, είναι όλα ατελείς 

και τέλειες συμφωνίες. Στις τετράφωνες συγχορδίες και πάνω συναντάμε το διάφωνο διάστημα 

εβδόμης ή και ένατης κλπ. 

 
 

Σε σχέση με το είδος των διαστημάτων που περιέχουν γενικότερα μπορούν επίσης να 

χαρακτηριστούν σαν μείζονες, ελάσσονες, αυξημένες και ελαττωμένες. 

  

 

Τρίφωνες 1η Τρίτη 2η Τρίτη ακραίοι 

Μείζονες: Μεγάλη μικρή 5η Καθαρή 

Ελάσσονες: μικρή Μεγάλη 5η Καθαρή 

Αυξημένες: Μεγάλη Μεγάλη 5η Αυξημένη 

Ελαττωμένες: μικρή μικρή 5η Ελαττωμένη 

 

Παρατηρήστε ότι οι όροι μείζων και ελάσσων ετυμολογικά αντιστοιχούν στο είδος του 

διαστήματος της πρώτης τρίτης των συγχορδιών. 

 

 
 

Σε σχέση με τον χαμηλότερο φθόγγο. Αυτός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε φθόγγος της 

συγχορδίας.  

 

       Αν ο χαμηλότερος φθόγγος είναι ο θεμέλιος τότε λέμε ότι αυτή βρίσκεται σε ευθεία 

κατάσταση.  

       Αν ο χαμηλότερος φθόγγος είναι η Τρίτη της συγχορδίας τότε λέμε ότι αυτή βρίσκεται 

σε πρώτη αναστροφή.  

       Αν ο χαμηλότερος φθόγγος είναι η Πέμπτη της συγχορδίας τότε λέμε ότι αυτή βρίσκεται 

σε δεύτερη αναστροφή κοκ. 
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 Η ονομασία της συγχορδίας προέρχεται από την θεμέλιο νότα και το είδος της σε σχέση με 

τα διαστήματα που περιέχει, δηλαδή αν είναι μείζονα, ελάσσονα, αυξημένη ή ελαττωμένη. Έτσι 

έχουμε ονομασίες όπως: ντο μείζονα, ρε ελαττωμένη, φα αυξημένη, κλπ. 

 

Σχέση συγχορδιών και κλιμάκων 

 

 Επειδή οι συγχορδίες χτίζονται σε σχέση με τους φθόγγους μιας κλίμακας, μπορούν να 

περιγράφονται με τους αριθμούς ή τις ονομασίες των βαθμίδων αυτής. Έτσι έχουμε συγχορδία της 

πρώτης βαθμίδας, της δεύτερης, κλπ., ή συγχορδία της θεμελίου, της επιτονικής, κλπ. Η αρίθμηση 

των βαθμίδων γίνεται με λατινικούς αριθμούς για να ξεχωρίζει από άλλους αριθμούς που 

χρησιμοποιούμε. 

 Χτίζοντας συγχορδίες σε κάθε φθόγγο μιας κλίμακας εξάγουμε τα εξής συμπεράσματα: 

 

 
  

 
 

 Παρατηρήστε στον αρμονικό ελάσσονα τρόπο ότι η όξυνση του προσαγωγέα διατηρείται 

στους φθόγγους των συγχορδιών στις οποίες βρίσκεται. 
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 Παρατηρήστε στον μελωδικό ελάσσονα τρόπο ότι οι οξύνσεις του προσαγωγέα και 

της επιτονικής διατηρούνται στους φθόγγους των συγχορδιών στις οποίες βρίσκονται.  

 

 

Κατηγορίες βαθμίδων: Οι I, IV και V βαθμίδα ονομάζονται κύριες, ενώ οι 

υπόλοιπες δευτερεύουσες. 

  

Τρόποι: Μείζων  Αρμονικός Ελάσσων Μελωδικός ανιόν 

Συγχορδία 
συχνό- 

τητα 
βαθμίδες 

συχνό- 

τητα 
βαθμίδες 

συχνό- 

τητα 
βαθμίδες 

Μείζονες 3 1,4,5 2 5,6 2 4,5 

Ελάσσονες 3 2,3,6 2 1,4 2 1,2 

Αυξημένες 0 - 1 3 1 3 

Ελαττωμένες 1 7 2 2,7 2 6,7 

 

 Στον παραπάνω πίνακα βλέπετε πόσες φορές βρίσκουμε τις κάθε είδους συγχορδίες στις 

κλίμακες, όπως επίσης και τις βαθμίδες που εμφανίζονται. 

 

 

Πώς βρίσκουμε σε ποιες κλίμακες 

ανήκει μια συγχορδία 

 

 Ο τρόπος εύρεσης των κλιμάκων που ανήκει μια συγχορδία είναι ανάλογος με αυτόν των 

διαστημάτων. Κατ’ αρχήν, και στις συγχορδίες ισχύει ότι ο αριθμός που μας δείχνει πόσες φορές 

βρίσκεται ένα είδος συγχορδίας σε κλίμακα κάποιου τρόπου, συμπίπτει με τον αριθμό των 

κλιμάκων αυτού του τρόπου στις οποίες βρίσκουμε την οποιαδήποτε συγχορδία αυτού του είδους. 

Για παράδειγμα η συγχορδία ντο -μι - σολ επειδή είναι μείζονα βρίσκεται σε 3 διαφορετικές 

κλίμακες αφού ο μείζων τρόπος περιέχει 3 συγχορδίες αυτού του τύπου. Πράγματι, αυτές είναι οι 

μείζονες: ντο, σολ και φα.  

 Στον πίνακα που φαίνεται παραπάνω παρατηρήστε ότι οι αριθμοί που έχετε να θυμάστε είναι 

πολύ λιγότεροι από αυτούς των διαστημάτων. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η 

παρουσίαση ιδιαίτερων τεχνικών για την εύρεση των κλιμάκων μιας συγχορδίας, αφού το είδος της 

κάθε συγχορδίας εμφανίζεται σε εκείνες τις κλίμακες στις οποίες έχει θέση σε μια από τις βαθμίδες 

που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.  
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Παράδειγμα: 

 Η συγχορδία λα - ντο# - μι είναι μείζονα, άρα θα την συναντήσουμε σε 3 διαφορετικές 

μείζονες κλίμακες. Αφού μια μείζονα συγχορδία συναντάται στις βαθμίδες I, IV και V, άρα και την 

συγχορδία αυτή θα την βρούμε σε κάποια κλίμακα σαν I, σε κάποια άλλη σαν IV και σε μια 

τελευταία σαν V. Άρα, αυτή ανήκει στις μείζονες κλίμακες λα, ρε και μι. Η ίδια τεχνική 

χρησιμοποιείται για την εύρεση αυτής της συγχορδίας στις ελάσσονες κλίμακες.  

 

 

 Οι συγχορδίες είναι τα στοιχειώδη δομικά υλικά για την μουσική δημιουργία στο τονικό 

μουσικό σύστημα. Ο τρόπος που συνδυάζονται μεταξύ τους και με τις μελωδίες ενός έργου 

υπακούει σε νόμους. Αυτοί οι νόμοι ονομάζονται αλλιώς και δυνάμεις οι οποίες δημιουργούνται 

από την σχέση μεταξύ των βαθμίδων. Έτσι, όπως θα μάθετε σε μεγαλύτερη τάξη, ο προσαγωγέας 

έλκει την τονική, η δεσπόζουσα έχει μια αστάθεια, θέλοντας και αυτή να κινηθεί προς την τονική 

κλπ. Όλα αυτά καθορίζονται από το τονικό μουσικό σύστημα. Ο τρόπος που συνδυάζονται οι 

φθόγγοι υπακούοντας σε αυτούς τους νόμους, ονομάζεται ΑΡΜΟΝΙΑ. (αρμόζω). 

 

 

Αρμονία 

 

            Αρμονία είναι ο συνδυασμός διαφόρων στοιχείων σε μια ενότητα. Τα στοιχεία αυτά στη 

μουσική είναι οι φθόγγοι και ο συνδυασμός αντιστοιχεί στις συνηχήσεις αυτών σε διάφορες 

ενότητες. 

 Πιο συγκεκριμένα και συγκεκριμένα για το μουσικό μάθημα Αρμονία είναι αυτό το μάθημα 

που σχετίζεται με την δόμηση των συγχορδιών και τις σχέσεις μεταξύ τους. 

 Μέχρι αυτό το σημείο έχουμε ήδη μάθει ότι οι συγχορδίες μπορεί να είναι: Μείζονες, 

Ελάσσονες, Ελαττωμένες, Αυξημένες με τις πρώτες δύο να θεωρούμε σύμφωνες και τις 

υπόλοιπες διάφωνες. 

 Σε αυτό το μάθημα θα ασχοληθούμε με την εναρμόνιση για τετράφωνη χορωδία και θα 

χρησιμοποιούμε τα τέσσερα είδη φωνών που φαίνονται στο παρακάτω σχήμα: 
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Μελωδική γραμμή 

 

Επιτρέπονται: Απαγορεύονται 

Χρωματικό ημιτόνιο Ελαττωμένα διαστήματα 

Δεύτερη μικρή Αυξημένα διαστήματα 

Το διάστημα 7ης μικρής, επιτρέπεται μόνον όταν 

μεσολαβεί ενδιάμεση νότα εφόσον η ενδιάμεση 

νότα κινείται βηματικά στην επόμενη ή εάν 

διαρκεί περισσότερο από την προηγούμενη. 

Το διάστημα 7ης μικρής, απαγορεύεται ακόμα 

και εάν μεσολαβεί ενδιάμεση νότα εκτός εάν η 

ενδιάμεση νότα κινείται βηματικά στην επόμενη 

ή εάν διαρκεί περισσότερο από την 

προηγούμενη. 

Το διάστημα 9ης μικρής, επιτρέπεται μόνον όταν 

μεσολαβεί ενδιάμεση νότα εφόσον η ενδιάμεση 

νότα κινείται βηματικά στην επόμενη ή εάν 

διαρκεί περισσότερο από την προηγούμενη. 

Το διάστημα 9ης μικρής, απαγορεύεται ακόμα 

και εάν μεσολαβεί ενδιάμεση νότα εκτός εάν η 

ενδιάμεση νότα κινείται βηματικά στην επόμενη 

ή εάν διαρκεί περισσότερο από την 

προηγούμενη. 

Δεύτερη Μεγάλη  

Τρίτη μικρή  

Τρίτη Μεγάλη  

4η ελαττωμένη εφόσον κατεβαίνει στον 

Προσαγωγέα και μετά ακολουθεί η Τονική * 

 

Τέταρτη Καθαρή  

5η ελαττωμένη εφόσον κατεβαίνει στον 

Προσαγωγέα και μετά ακολουθεί η Τονική * 

 

Πέμπτη Καθαρή  

Έκτη μικρή  

Έκτη Μεγάλη  

Όγδοη Καθαρή  

Κάποιες εξαιρέσεις  

 

                                       * 
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Κινήσεις συγχορδιών 

 

Ευθεία κίνηση: 

 

Απαγορεύεται να ανεβαίνουν όλες οι φωνές ή να κατεβαίνουν όλες οι φωνές χωρίς μια τουλάχιστον 

να μένει σταθερή ή να κινείται αντίθετα. (υπάρχουν εξαιρέσεις) 

 

 
Αντίθετη κίνηση: 

 

Τουλάχιστον μια φωνή να κινείται αντίθετα 

 
Πλάγια κίνηση: 

 

Τουλάχιστον μια φωνή μένει σταθερή (κοινή) 

 

 
 

 



139 

 

 

Δόμηση συγχορδίας 

 

Οι φωνές δεν πρέπει να απέχουν μεταξύ τους διάστημα μεγαλύτερο της 8ης εκτός από τον Μπάσο 

και τον Τενόρο. 

 
 

Διπλασιασμοί: 

 

 Συνήθως διπλασιάζουμε τη θεμέλιο 

 
 

Λιγότερο συχνά διπλασιάζουμε την 5η της συγχορδίας 

 
 

Σπάνια διπλασιάζουμε την 3η υπό προϋποθέσεις 
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Μπορούμε να παραλείψουμε: 

 

 Σπάνια μπορούμε να παραλείψουμε την Πέμπτη και εάν γίνει αυτό τότε είναι προτιμότερο 

στο πρώτο ή το τελευταίο μέτρο και εάν είναι δυνατόν όχι στη μέση του έργου. Στην περίπτωση του 

διπλασιασμού της τρίτης τότε τριπλασιάζεται η θεμέλιος. 

 

 
 

 

 Στην περίπτωση της ταυτοφωνίας οι φωνές αυτές που σχηματίζουν την ταυτοφωνία δεν 

πρέπει να καταλήγουν ή να συνεχίζουν με ευθεία κίνηση παρά μόνο με πλάγια ή αντίθετη κίνηση. 

(αργότερα θα εξετάσουμε μια εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα) 

 

 
 

 

Θέσεις συγχορδιών 

 

Συνεπτυγμένη ή κλειστή θέση: 

 

 Να μην μπορεί να υπάρξει νότα της συγχορδίας στις επάνω τρεις φωνές (ψηλότερες). 
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Ανεπτυγμένη ή ανοιχτή θέση: 

 

 Στις τρεις επάνω φωνές να υπάρχει αχρησιμοποίητη νότα η οποία ανήκει στη συγχορδία. 

 

 
 

 

 

Αρίθμηση 

(σε συγχορδία) 

 

 Όταν μια συγχορδία έχει στο μπάσο τη θεμέλιο τότε λέμε ότι είναι σε ευθεία κατάσταση. 

 Οι αριθμοί 5 ή 3 ή και οι δυο μαζί, δείχνουν ότι η συγχορδία βρίσκεται σε ευθεία κατάσταση 

και είναι τρίφωνη (γράφεται όμως σε τέσσερις φωνές λόγω του διπλασιασμού φθόγγου). 

Αυτούς τους αριθμούς συνήθως δεν τους χρησιμοποιούμε. 

 

 
 

Τέλος ένας μόνο αριθμός 3 ή 5 ή 8 επάνω από το πεντάγραμμο δείχνει συνήθως τον φθόγγο 

της συγχορδίας που θα τραγουδήσει η σοπράνο (θέση της συγχορδίας). 

 
Οι θέσεις μιας σύμφωνης συγχορδίας σε ευθεία κατάσταση μπορεί να είναι: 

 

Θέση: 3ης 

Θέση: 5ης 

Θέση: 8ης 
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Όταν πρόκειται για αριθμούς κάτω από το μπάσο, κάθε άλλος αριθμός σημαίνει ή ότι η 

συγχορδία βρίσκεται σε αναστροφή ή αυτή είναι περισσότερο από τρίφωνη (διάφωνη). 

               

 
 

Όταν ένας υπάρχει ένας αριθμός και έχει μια οριζόντια γραμμή αυτό σημαίνει ότι αυτή η 

νότα δεν αλλάζει. 

 
 

Εάν ένας αριθμός έχει αλλοίωση τότε η αντίστοιχη νότα είναι αλλοιωμένη. Μια σκέτη 

αλλοίωση σημαίνει ότι η 3η της συγχορδίας είναι αλλοιωμένη. 
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Κύριες βαθμίδες (συγχορδίες) 

 

Οι κύριες συγχορδίες είναι: I    IV    V 

 

Σύνδεση Κύριων Συγχορδιών 

 

Κανόνες για τη σύνδεση: 

 

1 Κρατάμε την κοινή νότα εάν υπάρχει 

2 Οι υπόλοιπες νότες κινούνται στις πλησιέστερες της άλλης συγχορδίας 

3 Εάν δεν υπάρχει κοινή νότα τότε οι τρεις ψηλότερες φωνές πρέπει να κινηθούν αντίθετα ως προς 

την κίνηση του μπάσου. 

 
 

Η διασταύρωση των φωνών απαγορεύεται 

 
 

Ο Προσαγωγέας ποτέ δεν διπλασιάζεται και όταν είναι στη Σοπράνο τότε λύνεται πάντα 

στην τονική. Εάν βρίσκεται σε ενδιάμεση φωνή τότε μπορεί να μη λυθεί στην τονική όμως τότε 

είναι προτιμότερο εάν γίνεται να βρίσκεται σε τέτοια θέση ώστε η επερχόμενη τονική, παρόλο που 

θα είναι σε άλλη φωνή, να απέχει διάστημα 2ης ώστε να ακούγεται σαν να λύθηκε. 
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Λιγότερο συνήθεις καταστάσεις: 

 

 Κατ’ εξαίρεση η ταυτοφωνία μπορεί να έρθει ή να λυθεί με ευθεία κίνηση εφόσον 

σχηματίζεται μεταξύ Μπάσου και Τενόρου και ο Τενόρος τραγουδά τον προσαγωγέα ενώ ο μπάσος 

τραγουδά την 5η νότα της κλίμακας ενώ και οι δύο ανεβαίνουν προς την ταυτοφωνία ή κατεβαίνουν 

φεύγοντας από την ταυτοφωνία. 

 
 

Προκειμένου να έχουμε στη Σοπράνο καλύτερη μελωδία τότε μπορούμε να κάνουμε 

αντίθετη κίνηση σε μια σύνδεση κύριων συγχορδιών παρόλο που υπάρχει κοινή νότα. Όμως αυτό 

είναι καλύτερα να γίνει εφόσον ο μπάσος κινείται προς τα επάνω ή προς τα κάτω με πήδημα 4ης 

 
 

Παράλληλες κινήσεις 

που δεν επιτρέπονται 

 

Δύο οποιεσδήποτε φωνές που σχηματίζουν διάστημα 5ης ή 8ης δεν πρέπει να κινούνται 

αμέσως μετά σε φθόγγους που σχηματίζουν το ίδιο διάστημα. Αυτή η ενέργεια λέμε ότι προκαλεί 

«παράλληλες πέμπτες» και «παράλληλες όγδοες» και απαγορεύεται. Ακόμα και εάν αυτό γίνει με 

αντίθετη κίνηση τότε ονομάζονται «αντι-παράλληλες» και επίσης απαγορεύεται. 

Επίσης, στη θεώρηση των παράλληλων, για να γίνει πιο κατανοητό, θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι η ταυτοφωνία αντιμετωπίζεται σαν όγδοη, αυτό σημαίνει ότι οι παράλληλες ταυτοφωνίες 

απαγορεύονται και η κίνηση από και προς την ταυτοφωνία δεν μπορεί να γίνει από διάστημα 

όγδοης. 

       
 



145 

 

 

 Επιπλέον πρέπει να αποφεύγεται από μέτρο σε μέτρο τα ισχυρά μέρη να έχουν 5ες ή 8ες στις 

ίδιες φωνές εφόσον αυτές είναι και οι δύο εξωτερικές. Αυτές οι 5ες και 8ες ονομάζονται Τονισμένες. 

 

 
Εξαιρέσεις: 

 

 Επιτρέπονται οι παράλληλες πέμπτες και όγδοες και οι αντιπαράλληλες αυτών όταν: 

Α) η πρώτη είναι 5η καθαρή και η δεύτερη 5η ελαττωμένη είτε σε εσωτερικές είτε σε 

εξωτερικές φωνές 

Β) η πρώτη είναι 5η ελαττωμένη και η δεύτερη 5η καθαρή, εφόσον μια από τις 2 συγχορδίες 

είναι σε αναστροφή. Σε αυτή την περίπτωση καλό θα ήταν να αποφευχθούν σε εξωτερικές φωνές. 

 

Αυτές τις πέμπτες τις λένε και μοζάρτιες πέμπτες από το όνομα του Μότσαρτ. 

 

 
 

 Μετά από αλλαγή θέσης της ίδιας συγχορδίας επιτρέπεται να γίνουν αντιπαράλληλες εφόσον 

δεν είναι και οι δύο φωνές εξωτερικές. 
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Κρυμμένες ή ευθείες 

Πέμπτες – Όγδοες 

 

 Δυο φωνές που από κάποιο διάστημα καταλήγουν σε μια 5η ή μια όγδοη. 

 

 
 

 

 Εάν και οι δύο φωνές κινούνται με πήδημα τότε γενικά απαγορεύονται εκτός εάν είναι στην 

ίδια συγχορδία μέσα σε αλλαγή θέσης. Αυτό σημαίνει ότι στο παρακάτω παράδειγμα 

απαγορεύονται αφού είναι δύο διαφορετικές συγχορδίες και οι δύο φωνές κινούνται με πήδημα. 

 

 

ΟΧΙ 

 
 

 Στις εξωτερικές φωνές επιτρέπονται όταν η ψηλότερη φωνή κινείται βηματικά (και η 

χαμηλότερη με πήδημα). Άρα στο παρακάτω παράδειγμα επιτρέπεται. 

 

ΝΑΙ 
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 Όταν η χαμηλότερη φωνή κάνει βήμα και η ψηλότερη πήδημα, τότε επιτρέπεται εφόσον και 

οι δύο συγχορδίες είναι κύριες, όμως όχι εάν αυτές είναι και οι δύο εξωτερικές. Άρα στο παρακάτω 

παράδειγμα επιτρέπεται. 

ΝΑΙ 

 
 

 

 Επίσης επιτρέπονται εάν η χαμηλότερη φωνή κινείται με βήμα και η ψηλότερη με πήδημα 

εφόσον η συγχορδία που διατηρεί την επίμαχη 5η ή 8η βρίσκεται σε πρώτη αναστροφή. Άρα στο 

παρακάτω παράδειγμα επιτρέπεται. 

ΝΑΙ 

 
 

Επίσης, όταν η χαμηλότερη κάνει βήμα και η ψηλότερη πήδημα τότε εάν η ευθεία 5η είναι 

στην συγχορδία της V τότε επιτρέπεται και στις εξωτερικές φωνές. Άρα στο παρακάτω παράδειγμα 

επιτρέπεται. 

ΝΑΙ 
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Πτώσεις 

(αναφέρονται μόνο οι βασικές) 

 

 Όπως στον προφορικό λόγο έτσι και στη μουσική υπάρχουν κόμματα και τελείες. Στη 

μουσική μοιάζουν με το τέλος μιας φράσης, με μια αναπνοή, σαν μια ερώτηση, κλπ. Αυτό τον ρόλο 

τον αναλαμβάνουν οι πτώσεις. Εδώ θα μελετήσουμε μόνο τα βασικά είδη πτώσεων. 

 

Τέλεια πτώση 

Το βασικό στοιχείο αυτής της πτώσης είναι η χρησιμοποίηση της σύνδεση V – I. Όμως για 

να υπάρχει το αίσθημα της πτώσης η I πρέπει να είναι στο ισχυρό μέρος του μέτρου. Γίνεται ακόμα 

πιο τέλεια εάν προηγηθούν συγκεκριμένες βαθμίδες όμως αυτό θα το εξετάσουμε αργότερα και 

προς το παρόν θα εξασκηθούμε στο βασικό μέρος της τέλειας πτώσης. V – I. Τέλος οι συγχορδίες 

πρέπει να είναι σε ευθεία κατάσταη (δηλαδή όχι σε αναστροφή). 

 
 

Μισή ή ατελής πτώση 

Καταλήγει στην V σε ισχυρό μέρος και έχει μια σχετική διάρκεια για να χαρακτηριστεί και 

να γίνει αντιληπτή ως ανάπαυση, ερώτηση, κόμμα. Συνηθίζεται στη μέση του θέματος. Τέλος οι 

συγχορδίες πρέπει να είναι σε ευθεία κατάσταη (δηλαδή όχι σε αναστροφή). 

 
 

Πλάγια πτώση 

 Είναι η σύνδεση IV – I όμως συνήθως έπεται της τέλειας πτώσης. Ονομάζεται και 

εκκλησιαστική πτώση. 
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Περί μελωδίας 

 

- Το θέμα πρέπει να αρχίζει και να τελειώνει με την τονική συγχορδία σε ευθεία 

κατάσταση (όχι σε αναστροφή) 

- Εάν είναι ελλιπές τότε συνήθως βάζουμε την συγχορδία της V σε ευθεία κατάσταση ή σε 

αναστροφή ή δεν βάζουμε συγχορδία χρησιμοποιώντας παύσεις στις υπόλοιπες φωνές. 

- Χρησιμοποιούμε αλλαγές θέσεις τις ίδιας συγχορδίας όπου είναι απαραίτητο. 

- Διαπιστώνουμε εάν στη μέση της δοσμένης μελωδίας χρειάζεται μισή πτώση. Συνήθως 

την χρειάζεται! 

- Δεν χρησιμοποιούμε προς το παρόν σύνδεση V – IV. 

- Δεν βάζουμε την ίδια συγχορδία σε δύο διπλανά μέτρα ή από ένα ασθενέστερο μέρος 

προς ένα πιο ισχυρό. 

 

 

 

Α Αναστροφή 

 

Στο Μπάσο υπάρχει η Τρίτη της συγχορδίας και στη βαθμίδα σημειώνουμε τον αριθμό 6 στα 

δεξιά του λατινικού συμβόλου. Επίσης μπορεί να το δείτε και σαν κλάσμα 6/3 δίπλα από την 

λατινική αρίθμηση της βαθμίδας. 

 
 

 

Όταν έρχεται σε αλλαγή θέσης της ίδιας συγχορδίας τότε και αυτή η Τρίτη της συγχορδίας 

δεν είναι ο προσαγωγέας τότε δεν ενοχλεί ο διπλασιασμός της τρίτης που δημιουργείται. 
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 Στην περίπτωση δύο συνεχόμενων συγχορδιών σε πρώτη αναστροφή, προσέχουμε 

ιδιαιτέρως για παράλληλες. Επίσης σε αυτή την περίπτωση μπορεί η μία να έχει διπλασιασμένη την 

Τρίτη. 

 
 

 Στη σύνδεση IV – V όταν υπάρχει πρώτη αναστροφή τότε συνήθως οι τρεις ψηλότερες 

φωνές δεν κάνουν όλες αντίθετη κίνηση ως προς το μπάσο. 

 

 
 

 Βοηθά ιδιαιτέρως όταν στη μελωδία υπάρχει πήδημα τέταρτης αφού εάν η δεύτερη 

συγχορδία είναι σε πρώτη αναστροφή τότε ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος λαθών όμως δεν είναι 

κανόνας. 

 

 
 

 Στη σύνδεση IV-V6 και το μπάσο να κινείται κατά κατιόν διάστημα ελαττωμένης πέμπτης 

και όχι διάστημα αυξημένης τετάρτης προς τα πάνω. 

 

Επίσης στη σύνδεση IV-V6 όταν η υποδεσπόζουσα είναι σε θέση 5ης θα πρέπει στη 

συγχορδία της δεσπόζουσας να διπλασιαστεί η πέμπτη της συγχορδίας για να αποφευχθούν οι 

πέμπτες παράλληλες. 
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