
ΟΜΩΝΤΜΕ ΚΛΙΜΑΚΕ 
Μια μεύζονα κλύμακα και μια ελϊςςονα μπορεύ να ϋχουν το ύδιο όνομα αλλϊ διαφορετικό οπλιςμό. Αυτϋσ οι 

κλύμακεσ ονομϊζονται ομώνυμεσ.  

 

ΕΝΑΡΜΟΝΙΕ ΚΛΙΜΑΚΕ 
Όταν κλύμακεσ  γρϊφονται διαφορετικϊ αλλϊ ακούγονται το ύδιο ονομϊζονται εναρμόνιεσ. Δηλαδό δύο κλύμακεσ 

που τα ονόματα των φθόγγων τουσ ςε όλεσ τισ βαθμύδεσ μύα προσ μύα εύναι διαφορετικϊ, αλλϊ ϋχουν το ύδιο 

τονικό ύψοσ και οι φθόγγοι τουσ εύναι βαθμύδα προσ βαθμύδα εναρμόνιοι.  

πχ 

 

 

ΣΑ ΔΙΑΣΗΜΑΣΑ ΣΙ ΜΕΙΖΟΝΕ ΚΑΛΕ 
 

2ησ μικρόσ: ϋχει 1 ημιτόνιο. Υπϊρχουν 2 ςε κϊθε μεύζονα κλύμακα, ςτισ βαθμύδεσ 3 και 7 

2ησ μεγϊλησ: ϋχει 1 τόνο. Υπϊρχουν 5 ςε κϊθε μεύζονα κλύμακα, ςτισ βαθμύδεσ 1,2,4,5 και 6 

3ησ μικρόσ: ϋχει 1 τόνο και 1 ημιτόνιο. Υπϊρχουν 4 ςε κϊθε μεύζονα κλύμακα, ςτισ βαθμύδεσ 2,3,6 και 7 

3ησ μεγϊλησ: ϋχει 2 τόνουσ. Υπϊρχουν 3 ςε κϊθε μεύζονα κλύμακα, ςτισ βαθμύδεσ 1,4 και 5 

4ησ καθαρόσ: ϋχει 2 τόνουσ και1 ημιτόνιο. Υπϊρχουν 6 ςε κϊθε μεύζονα κλύμακα, ςτισ βαθμύδεσ 1,2,3,5,6 και 7 

4ησ αυξημϋνησ: ϋχει 3 τόνουσ. Υπϊρχει 1 ςε κϊθε μεύζονα κλύμακα, ςτη βαθμύδα 4 

5ησ καθαρόσ: ϋχει 3 τόνουσ και 1 ημιτόνιο. Υπϊρχουν 6 ςε κϊθε μεύζονα κλύμακα, ςτισ βαθμύδεσ 1,2,3,4,5 και 6 

5ησ ελαττωμϋνησ: ϋχει 2 τόνουσ και 2 ημιτόνια. Υπϊρχει 1 ςε κϊθε μεύζονα κλύμακα, ςτη βαθμύδα 7 

6ησ μικρόσ: ϋχει 3 τόνουσ και 2 ημιτόνια. Υπϊρχουν 3 ςε κϊθε μεύζονα κλύμακα, ςτισ βαθμύδεσ 3,6 και 7 

6ησ μεγϊλησ: ϋχει 4 τόνουσ και1 ημιτόνιο. Υπϊρχουν 4 ςε κϊθε μεύζονα κλύμακα, ςτισ βαθμύδεσ 1,2,4 και 5 

7ησ μικρόσ: ϋχει 4 τόνουσ και 2 ημιτόνια. Υπϊρχουν 5 ςε κϊθε μεύζονα κλύμακα, ςτισ βαθμύδεσ 2,3,5,6 και 7 

7ησ μεγϊλησ: ϋχει 5 τόνουσ και 1 ημιτόνιο. Υπϊρχουν 2 ςε κϊθε μεύζονα κλύμακα, ςτισ βαθμύδεσ 1 και 4 

8ησ καθαρόσ: ϋχει 5 τόνουσ και 2 ημιτόνια. Υπϊρχουν 7 ςε κϊθε μεύζονα κλύμακα, ςτισ βαθμύδεσ 1,2,3,4,5,6, 7 



ΣΑ ΔΙΑΣΗΜΑΣΑ ΣΙ ΕΛΑΟΝΕ ΚΑΛΕ 
 

2ησ μικρόσ: ϋχει 1 ημιτόνιο. Υπϊρχουν 3 ςε κϊθε ελϊςςονα κλύμακα, ςτισ βαθμύδεσ 2,5 και 7 

2ησ μεγϊλησ: ϋχει 1 τόνο. Υπϊρχουν 3 ςε κϊθε ελϊςςονα κλύμακα, ςτισ βαθμύδεσ 1,3 και 4 

2ησ αυξημϋνη (τριημιτόνιο):. Υπϊρχει 1 ςε κϊθε ελϊςςονα κλύμακα, ςτη βαθμύδα 6 

3ησ μικρόσ: ϋχει 1 τόνο και 1 ημιτόνιο. Υπϊρχουν 4 ςε κϊθε ελϊςςονα κλύμακα, ςτισ βαθμύδεσ 1,2,4 και 7 

3ησ μεγϊλησ: ϋχει 2 τόνουσ. Υπϊρχουν 3 ςε κϊθε ελϊςςονα κλύμακα ςτισ βαθμύδεσ 3,5 και 6 

4ησ καθαρόσ: ϋχει 2 τόνουσ και1 ημιτόνιο. Υπϊρχουν 4 ςε κϊθε ελϊςςονα κλύμακα, ςτισ βαθμύδεσ 1,2,3 και 5 

4ησ αυξημϋνησ: ϋχει 3 τόνουσ. Υπϊρχουν 2 ςε κϊθε ελϊςςονα κλύμακα, ςτισ βαθμύδεσ 4 και 6 

4ησ ελαττωμϋνησ: ϋχει 1 τόνο και 2 ημιτόνια. Υπϊρχει 1 ςε κϊθε ελϊςςονα κλύμακα, ςτη βαθμύδα 7 

5ησ καθαρόσ: ϋχει 3 τόνουσ και 1 ημιτόνιο. Υπϊρχουν 4 ςε κϊθε ελϊςςονα κλύμακα, ςτισ βαθμύδεσ 1,4,5 και 6 

5ησ ελαττωμϋνησ: ϋχει 2 τόνουσ και 2 ημιτόνια. Υπϊρχουν 2 ςε κϊθε ελϊςςονα κλύμακα, ςτισ βαθμύδεσ 2 και 7 

5ησ αυξημϋνησ: ϋχει 4 τόνουσ ό 1 ημιτόνιο και 1 τριημιτόνιο ό 2 τόνουσ. Υπϊρχει 1 ςε κϊθε ελϊςςονα κλύμακα, 

ςτη βαθμύδα 3 

6ησ μικρόσ: ϋχει 3 τόνουσ και 2 ημιτόνια. Υπϊρχουν 3 ςε κϊθε ελϊςςονα κλύμακα, ςτισ βαθμύδεσ 1,5 και 7 

6ησ μεγϊλησ: ϋχει 4 τόνουσ και1 ημιτόνιο.  Υπϊρχουν 4 ςε κϊθε ελϊςςονα κλύμακα, ςτισ βαθμύδεσ 2,3,4 και 6 

7ησ μικρόσ: ϋχει 4 τόνουσ και 2 ημιτόνια. Υπϊρχουν 3 ςε κϊθε ελϊςςονα κλύμακα, ςτισ βαθμύδεσ 2,4  και 5 

7ησ μεγϊλησ: ϋχει 5 τόνουσ και 1 ημιτόνιο. Υπϊρχουν 3 ςε κϊθε ελϊςςονα κλύμακα, ςτισ βαθμύδεσ 1,3 και 6 

7ησ ελαττωμϋνησ: ϋχει 3 τόνουσ και 3 ημιτόνια. Υπϊρχει 1 ςε κϊθε ελϊςςονα κλύμακα, ςτη βαθμύδα 7 

 

ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΑ ΔΙΑΣΗΜΑΣΑ  
Όλα τα διαςτόματα που δεν ανόκουν ςε καμύα από τισ παραπϊνω κατηγορύεσ και δεν βρύςκονται δηλαδό ςε 

κϊποια κλύμακα (μεύζονα ό ελϊςςονα) ονομϊζονται αλλοιωμϋνα διαςτόματα και αυτϊ, εύναι τα εξόσ: 

2ασ ελαττωμϋνησ (γνωςτό και ωσ ταυτοφωνύα) πχ ντο#- ρεb 

3ησ ελαττωμϋνησ πχ ντο# -μιb 

3ησ αυξημϋνησ πχ ντο-μι# 

6ησ ελαττωμϋνησ πχ ντο#-λαb 

6ησ αυξημϋνησ πχ ντο-λα# 

7ησ αυξημϋνησ πχ ντο-ςι# 

Το ύδιο ιςχύει και για τα διαςτόματα που εύναι δισ αυξημϋνα ό δισ ελαττωμϋνα. Πχ ντοb-μι#, ρε λαbb κλπ 



ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΗ ΔΙΑΣΗΜΑΣΩΝ 
Όταν ϋνα διϊςτημα εύναι αλλοιωμϋνο η διαδικαςύα που ακολουθούμε για να απαλλαγούμε από τισ αλλοιώςεισ 

αυτϋσ, λϋγεται εναρμόνιςη. Εναρμόνιςη διαςτημϊτων κϊνουμε ςτισ δύο παρακϊτω περιπτώςεισ: 

1. Όταν το διϊςτημα περιϋχει διπλϊ ςημεύα αλλοιώςεωσ και θϋλουμε να απαλλαχθούμε από αυτϊ χωρύσ να 

αλλϊξει το εύδοσ του διαςτόματόσ μασ δηλαδό ρεbb-φαb (3η μεγϊλη) εναρμονιςμϋνο θα γύνει ντο-μι (3η 

μεγϊλη) 

2. Όταν το διϊςτημα εύναι απλϊ αλλοιωμϋνο, που ςτην περύπτωςη αυτό εναρμονύζουμε την μύα από τισ δύο 

νότεσ του προκειμϋνου να το κϊνουμε φυςικό. Δηλαδό ντο-λα# (6η αυξημϋνη) γύνεται ςι#-λα# (7η μικρό) 

ό ντο-ςιb(7η μικρό) 

 

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΓΦΟΡΔΙΕ 
Συγχορδύα ονομϊζουμε το ϊκουςμα τριών διαφορετικών φθόγγων ταυτοχρόνωσ. Οι νότεσ αυτϋσ απϋχουν 

διαδοχικϊ η μύα από την ϊλλη διϊςτημα 3ησ και ονομϊζονται πρώτη, τρύτη, πϋμπτη. Το όνομα τησ ςυγχορδύασ 

δύνεται από την χαμηλότερη νότα. 

Η χαμηλότερη νότα, δηλαδό η 1η ονομϊζεται θεμϋλιοσ 

Η μεςαύα νότα, δηλαδό η 3η, λϋγεται μϋςη τησ ςυγχορδύασ γιατύ απϋχει διϊςτημα 3ησ από την θεμϋλιο και 

Η ψηλότερη, δηλαδό η 5η  λϋγεται κορυφό τησ ςυγχορδύασ. 

Μεταξύ τησ θεμελύου κι τησ τρύτησ, ακολουθεύται διϊςτημα 3ησ ενώ μεταξύ θεμελύου και 5ησ, διϊςτημα πϋμπτησ.  

 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑ ΕΙΔΗ ΣΩΝ ΤΓΦΩΡΔΙΩΝ 
Τα εύδη των ςυγχορδιών, ανϊλογα με τα διαςτόματα 3ησ και 5ησ που ςχηματύζουν μεταξύ τουσ οι νότεσ, 

χωρύζονται ςε τϋςςερα εύδη τρύφωνων ςυγχορδιών ςυν τισ αλλοιωμϋνεσ. 

1. Μεύζονεσ: εύναι αυτϋσ που περιϋχουν διϊςτημα 3ησ μεγϊλησ και 5ησ καθαρόσ και διαδοχικϊ μεταξύ τουσ 

δημιουργούν διϊςτημα 3ησΜ + 3ησμ. 

2. Ελϊςςονεσ: εύναι αυτϋσ που περιϋχουν διϊςτημα 3ησ μικρόσ και 5ησ καθαρόσ και διαδοχικϊ μεταξύ τουσ 

δημιουργούν διϊςτημα 3ησμ + 3ησΜ 

3. Ελαττωμϋνεσ: εύναι αυτϋσ που περιϋχουν διϊςτημα 3ησ μεγϊλησ και 5ησ ελαττωμϋνησ και διαδοχικϊ 

μεταξύ τουσ δημιουργούν διϊςτημα 3ησμ + 3ησμ 

4. Αυξημϋνεσ: εύναι αυτϋσ που περιϋχουν διϊςτημα 3ησ μεγϊλησ και 5ησ αυξημϋνησ και διαδοχικϊ μεταξύ τουσ 

δημιουργούν διϊςτημα 3ησΜ + 3ησΜ 

5. Αλλοιωμϋνεσ: ςε αυτό τη κατηγορύα, ανόκουν όλεσ οι υπόλοιπεσ ςυγχορδύεσ που δεν μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν ςε κϊποιο εύδοσ από τα παραπϊνω.  

 

 

 



Σύμφωνα με την αγγλικό μουςικό ορολογύα όπου 

C= ΝΣΟ, D=ΡΕ, E=ΜΙ, F=ΥΑ, G=ΟΛ, A=ΛΑ, B=Ι 

 

 

 

ΜΕΙΖΟΝΕ ΤΓΦΟΡΔΙΕ 
Τισ νότεσ ντο, ρε, μι, φα ,ςολ, λα ςι τισ ςυμβολύζουμε με λατινικούσ αριθμούσ δηλαδό I, II, III, IV, V, VI, VII και 

αποτελούν τα ςκαλοπϊτια μιασ κλύμακασ. Η ςυγχορδύα μιασ κλύμακασ, δημιουργεύται πϊνω ςε αυτϊ τα 

ςκαλοπϊτια και παύρνει την αρύθμηςό τησ από αυτϊ 

Με αυτόν τρόπο οι I, IV, V ςχηματύζουν μεύζονεσ ςυγχορδύεσ , οι II, III, VI ςχηματύζουν ελϊςςονεσ ςυγχορδύεσ και 

η VII ελαττωμϋνεσ.  

 

ΕΛΑΟΝΕ ΤΓΦΟΡΔΙΕ 
Τισ νότεσ ντο, ρε, μι, φα ,ςολ, λα ςι τισ ςυμβολύζουμε με λατινικούσ αριθμούσ δηλαδό I, II, III, IV, V, VI, VII και 

αποτελούν τα ςκαλοπϊτια μιασ κλύμακασ. Η ςυγχορδύα μιασ κλύμακασ, δημιουργεύται πϊνω ςε αυτϊ τα 

ςκαλοπϊτια και παύρνει την αρύθμηςό τησ από αυτϊ 

Με αυτόν τρόπο οι I, IV, ςχηματύζουν ελϊςςονεσ ςυγχορδύεσ , οι V, VI ςχηματύζουν μεύζονεσ ςυγχορδύεσ, οι II, VII 

ελαττωμϋνεσ  και η III αυξημϋνεσ. 

 

ΟΙ ΤΓΦΟΡΔΙΕ ΣΙ ΜΕΙΖΟΝΕ ΚΑΙ ΕΛΑΟΝΕ ΚΛΙΜΑΚΕ 
 

ΒΑΘΜΙΔΕ ΜΕΙΖΟΝΕ ΚΛΙΜΑΚΕ ΕΛΑΟΝΕ ΚΛΙΜΑΚΕ 

I τονικό ΜΕΙΖΟΝΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 

II επιτονικό ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗ 

III μϋςη ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ 

IV υποδεςπόζουςα ΜΕΙΖΟΝΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ 



V δεςπόζουςα ΜΕΙΖΟΝΑ ΜΕΙΖΟΝΑ 

VI επιδεςπόζουςα ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΜΕΙΖΟΝΑ 

VII  προςαγωγϋασ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗ 

ΑΛΛΑΓΗ ΕΙΔΟΤ ΤΓΦΟΡΔΙΩΝ, ΟΙ ΔΙΑΥΟΡΕ  Ω ΠΡΟ ΣΑ ΔΙΑΣΗΜΑΣΑ 
Έχοντασ ςαν βοόθεια τα ςημεύα αλλοιώςεων, μπορούμε να αλλϊξουμε τα διαςτόματα που αποτελούν μια 

ςυγχορδύα, αλλϊζοντασ ϋτςι και το εύδοσ τησ. 

Οι διαφορϋσ  ςτισ ςυγχορδύεσ εύναι 

- η μεύζονα και η ελϊςςονα διαφϋρουν ςτο διϊςτημα 3ησ 

- η μεύζονα και η αυξημϋνη διαφϋρουν ςτο διϊςτημα 5ησ 

- η μεύζονα και η ελαττωμϋνη διαφϋρουν ςτα διαςτόματα 3ησ κα 5ησ 

-η ελϊςςονα και η αυξημϋνη διαφϋρουν ςτα διαςτόματα 3ησ και 5ησ 

-η ελϊςςονα και η ελαττωμϋνη διαφϋρουν ςτο διϊςτημα 5ησ 

-η ελαττωμϋνη και η αυξημϋνη διαφϋρουν ςτα διαςτόματα 3ησ και 5ησ. 

Εϊν επομϋνωσ αλλϊξουμε την μεςαύα νότα τησ ςυγχορδύασ, αλλϊζει το διϊςτημα 3ησ.εϊν αλλϊξουμε ην 

υψηλότερη νότα τησ, αλλϊζει το διϊςτημα 5ησ και εϊν αλλϊξουμε τη θεμϋλιο τησ αλλϊζουν τα διαςτόματα 3ησ και 

5ησ.  

Αν αλλϊξουμε το εύδοσ μιασ ςυγχορδύασ αλλοιώνοντασ μόνο μύα νότα τησ,  αλλοιώνουμε ον αντύςτοιχο φθόγγο 

που θα την αλλϊξει ςτο εύδοσ που επιθυμούμε. 

Δηλαδό  

Αν ϋχουμε  

Πχ ρε-φα-λα ελϊςςονα για να την κϊνουμε ελαττωμϋνη 

Α) αλλοιώνουμε την 5η τησ, επομϋνωσ θα γύνει ρε-φα-λαb 

B) αλλοιώνουμε την 1η κι την 3η τησ, ϊρα θα γύνει ρε#-φα#-λα. 

 

Πχ ντο-μι-ςολ μεύζονα για να την κϊνουμε ελϊςςονα 

Α) αλλοιώνουμε την 3η τησ, επομϋνωσ θα γύνει ντο μιb-ςολ 

Β) αλλοιώνουμε την 1η και την 3η τησ, ϊρα θα γύνει ντο#-μι-ςολ# 

  



ΟΙ ΕΚΣΑΕΙ ΣΩΝ ΥΩΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΣΡΟΥΕ ΤΓΦΟΡΔΙΩΝ 
 

Με τον όρο ϋκταςη φωνόσ, ονομϊζουμε τισ αποςτϊςεισ που μπορεύ μια φωνό να καλύψει ςτα πλαύςια τησ 

μουςικόσ. Πρόκειται δηλαδό για τα όρια των φωνών από πού και μϋχρι που μπορούν να φτϊςουν. 

Στην κλαςςικό αρμονύα όταν ϋχουμε μια ςυγχορδύα τρύφωνη, αυτό ςημαύνει ότι από κανονικϋσ ςυνθόκεσ η 

θεμϋλιοσ τησ θα γραφτεύ ςτο πεντϊγραμμο του φα και θα ονομαςτεύ «μπϊςοσ», η θεμϋλιοσ τησ πϊλι θα 

ξαναγραφτεύ  πρώτη ςτο κλειδύ του ςολ ξεκινώντασ από κϊτω προσ τα πϊνω και θα ονομαςτεύ «τενόροσ», η 

τρύτη τησ ςυγχορδύασ  θα γραφτεύ αμϋςωσ μετϊ και θα ονομαςτεύ «κοντρϊλτο» ό «ϊλτο» και η πϋμπτη τησ 

ςυγχορδύασ θα γραφτεύ τελευταύα και πϊνω ονομϊζοντϊσ την «ςοπρϊνο».  

Οι φωνϋσ αυτϋσ ορύζουν και τα όρια τουσ όπωσ φαύνονται και ςτον παρακϊτω πύνακα.  

 

 

 

 

 

 

Η ςυγκεκριμϋνη κατϊςταςη, ορύζεται ωσ ευθεύα γιατύ οι νότεσ εύναι γραμμϋνεσ με την κανονικό τουσ ςειρϊ 

δηλαδό η θεμϋλιοσ , ο χαμηλότεροσ φθόγγοσ (που δύνει και το όνομα ςτη ςυγχορδύα) εύναι η πρώτη τησ νότα.  

Η ςυγχορδύα ςυμβολύζεται με τουσ αριθμούσ 5 3 ό μπορεύ να μη γρϊφει και τύποτα. 

 

Στο θεωρητικό μϋροσ, χωρύσ να λαμβϊνουμε υπ’ όψιν μασ τα πλαύςια τησ αρμονύασ, ευθεύα κατϊςταςη μπορούμε 

να ϋχουμε παραλεύποντασ απλϊ το κλειδύ του φα. Το ύδιο ιςχύει και για τισ ϊλλεσ περιπτώςεισ. 

Έχοντασ ςαν γνώμονα την ευθεύα κατϊςταςη, μπορούμε να προχωρόςουμε ςτισ αναςτροφϋσ. 

*Η πρώτη αναςτροφό ςυμβολύζεται με τον αριθμό 6 και ςπανιότερα θα την ςυναντόςουμε ςαν 6/3.  

Γενικότερα πρώτη αναςτροφό ϋχουμε όταν ο χαμηλότεροσ φθόγγοσ γύνεται η τρύτη τησ ςυγχορδύασ.  

 

Στα πλαύςια τησ αρμονύασ ςημαύνει ότι η τρύτη τησ ςυγχορδύασ θα γραφτεύ ςτη θϋςη του μπϊςου, δεν θα την 

γρϊψουμε επομϋνωσ ςτο κλειδύ του ςολ και ςτο κλειδύ του ςολ θα διπλαςιϊςουμε την θεμϋλιο ό την 5η τησ 

ςυγχορδύασ δημιουργώντασ ϋτςι μύα ςυγχορδύα με δύο θεμελύουσ ό δύο πϋμπτεσ. 

*Ωσ δεύτερη αναςτροφό ορύζετε όταν ο χαμηλότεροσ φθόγγοσ γύνεται η πϋμπτη τησ ςυγχορδύασ. 



Η δεύτερη αναςτροφό ςυμβολύζεται με τον αριθμό 6/4. 

 

Όςον αφορϊ το κομμϊτι τησ κλαςςικόσ αρμονύασ, αυτό ςημαύνει ότι το 6/4 εύναι πτωτικό, δηλαδό δηλώνει 

πτώςη (δεσ αρμονύα) και το ςυναντϊμε ςυνόθωσ (90%) ςτο τϋλοσ ενόσ θϋματοσ. Αυτό ςτη μουςικό γραφό 

ςημαύνει ότι η Πϋμπτη τησ ςυγχορδύασ γρϊφεται ςτο κλειδύ του φα ςτη θϋςη του μπϊςου και η υπόλοιπη 

ςυγχορδύα γρϊφεται κανονικϊ όπωσ εύπαμε ςτο κλειδύ του ςολ. 

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΕΙ ΣΩΝ ΤΓΦΟΡΔΙΩΝ 
Θϋςη ςυγχορδύασ, ορύζεται και καθορύζεται τη θϋςη τησ από το διϊςτημα που ςχηματύζει η θεμϋλιοσ με την 

υψηλότερη νότα μιασ ςυγχορδύασ 

Για μια ςυγχορδύα ϋχουμε τισ εξόσ θϋςεισ με τουσ παρακϊτω αριθμούσ οι οπούοι γρϊφονται πϊνω από την νότα 

και ϋχουν ιςχύ μόνο για την πρώτη ςυγχορδύα που θα ςυναντόςουμε ςε ϋνα ςυγκεκριμϋνο μϋτρο,  εκτόσ αν 

ορύζεται ςτη ςυνϋχει διαφορετικϊ: 

3ησ: που ςημαύνει ότι η ςυγχορδύα θα γραφτεύ αναγκαςτικϊ με την Τρύτη τησ ςτη θϋςη τησ ςοπρϊνο 

5ησ: που ςημαύνει ότι η ςυγχορδύα θα γραφτεύ αναγκαςτικϊ με την Πϋμπτη τησ ςτη θϋςη τησ ςοπρϊνο 

8ησ: που ςημαύνει ότι η ςυγχορδύα γρϊφεται αναγκαςτικϊ με την θεμϋλιό τησ ςτη θϋςη τησ  ςοπρϊνο 

5 ςκϋτο: που ςημαύνει ότι η ςυγχορδύα θα γραφτεύ κανονικϊ όπωσ γνωρύζουμε 

ο: που ςημαύνει ότι ϋχουμε παύςη των φωνών. 

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΠΣΗΤΓΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΝΕΠΣΗΓΜΕΝΗ ΤΓΦΟΡΙΔΑ 
Ανεπτυγμϋνη ςυγχορδύα /θϋςη ϋχουμε όταν οι νότεσ τησ ςυγχορδύασ απϋχουνε μεταξύ τουσ διϊςτημα 5ησ ό 6ησ. 

Συνεπτυγμϋνη ςυγχορδύα ϋχουμε όταν οι νότεσ τησ ςυγχορδύασ, απϋχουνε μεταξύ τουσ διϊςτημα 3ησ ό 4ησ.  

 

ΠΩ ΒΡΙΚΟΤΜΕ ΣΙ ΚΛΙΜΑΚΕ ΣΙ ΟΠΟΙΕ ΑΝΗΚΕΙ ΜΙΑ ΤΓΦΟΡΔΙΑ 
Αν δούμε ςτον παρακϊτω πύνακα, θα διαπιςτώςουμε ότι κϊθε διϊςτημα και κϊθε ςυγχορδύα, μπορούμε να το 

βρούμε ςε τόςεσ κλύμακεσ (εύτε μεύζονεσ εύτε ελϊςςονεσ) όςεσ φορϋσ μπορεύ να ςχηματύζεται το εύδοσ τησ ςτισ 

κλύμακεσ. Δηλαδό μια μεύζονα ςυγχορδύα, θα την βρούμε ςτισ μεύζονεσ κλύμακεσ  ςτισ βαθμύδεσ  I, IV και V και 

ςτισ ελϊςςονεσ ςτισ βαθμύδεσ V και VI. 

 

ΕΙΔΟ Η ΔΟΜΗ ΜΕ 3Ες ΔΙΑΣΗΜΑΣΑ (Ε ΦΕΗ ΜΕ 

ΣΗΝ ΘΕΜΕΛΙΟ) 

ΜΕΙΖΟΝΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΕΛΑΟΝΑ 

ΚΛΙΜΑΚΑ 

ΜΕΙΖΟΝΑ 3μ+3Μ 5Κ+3Μ I, IV,V V, VI 



ΕΛΑΣΣΟΝΑ 3Μ+3μ 5Κ+3μ II,III,VI I,IV 

ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΗ 3μ+3μ 5Ε+3μ VIII II, VII 

ΑΥΞΗΜΕΝΗ 3Μ+3Μ 5Α+3Μ - III 

 

 

 

 


