ΜΑ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΘΕΩΡΙΑ
ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ;

ΓΙΩΡΓΟ ΒΑΛΙΜΙΣΗ

ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΤΙΚΗ
Η μουςικό εύναι μύα από τισ Καλϋσ Σϋχνεσ και εύναι αυτό που αποδύδει την ϋκφραςη των ςυναιςθημϊτων του
ανθρώπου με όχουσ. τη ςύγχρονη εποχό, ςημαύνει ¨Σϋχνη Σων Ϋχων».

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΗΦΟ
Βϊςει τησ φυςικόσ, όχοσ εύναι η αύςθηςη που προκαλεύται λόγω τησ διϋγερςησ των αιςθητηρύων οργϊνων τησ
ακοόσ από μεταβολϋσ πύεςησ του ατμοςφαιρικού αϋρα. Αυτϋσ οι μεταβολϋσ διαδύδονται με τη μορφό ηχητικών
κυμϊτων. Πολλϋσ φορϋσ ςτην πρϊξη, ο όροσ χρηςιμοποιεύται ωσ ταυτόςημοσ με την ϋννοια των ηχητικών
κυμϊτων - για παρϊδειγμα, ςυνηθύζεται η ϋκφραςη διάδοση του ήχου (αντύ του ορθότερου διάδοση των
ηχητικών κυμάτων) (wikipedia).
Μουςικού όχοι, λϋγονται φθόγγοι και ϋχουν τα εξόσ χαρακτηριςτικϊ:
1. Δύναμη ό ϋνταςη. Δηλαδό αν εύναι ςιγανού ό δυνατού.
2. Φρονικό διϊρκεια, δηλαδό το πόςο διαρκούν. Πολύ ό λύγη ώρα
3. Φροιϊ ό ηχόχρωμα, που καθορύζεται ανϊλογα από το που προϋρχονται (όργανο, πιϊνο, κιθϊρα, βιολύ,
φωνό, φλϊουτο κλπ)
4. Σο ύψοσ τουσ. Χηλότεροσ ό χαμηλότεροσ όχοσ, ςυχνότητα, αν εύναι οξεύσ ό βαρύσ. Οι φθόγγοι ςτο
ςύνολό τουσ εύναι επτϊ, για να μπορούμε να τουσ ξεχωρύζουμε, τουσ ϋχουμε δώςει ονόματα. Δηλαδό: Ντο,
Ρε, Μι, Υα, ολ, Λα, ι. Όςο πιο χαμηλϊ ςτην οκτϊβα βρύςκονται τόςο μεγαλύτερη βαρύτητα ϋχουν ςε
ςχϋςη με το προηγούμενο φθόγγο. Δηλαδό το ντο εύναι βαρύτερο από το ρε, όπωσ το ρε βαρύτερο από
το μι κλπ. Σο μι εύναι οξύτερο από το ρε, το ρε οξύτερο από το ντο κλπ.
Για να μπορϋςουμε να ξεχωρύςουμε τισ νότεσ ό αλλιώσ φθογγόςημα, το πετυχαύνουμε βϊςει των ςυμβόλων τουσ
τα οπούα τα ςημειώνουμε ςτο πεντϊγραμμο, πϊνω κϊτω ό μϋςα ανϊλογα με τον όχου που θϋλουμε να
παρϊξουμε.
Οι νότεσ ςτο πεντϊγραμμο, γραμμϋνεσ πϊνω ςτο κλειδύ του ολ:

ΒΑΙΚΑ ΗΜΕΙΑ ΣΗ ΜΟΤΙΚΗ
Σα βαςικϊ ςημεύα τησ μουςικόσ γρϊφονται ςε παρτιτούρα και εύναι τα εξόσ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

το πεντϊγραμμο
το κλειδύ
οι νότεσ ό φθόγγοι
οι αξύεσ των φθόγγων
Οι παύςεισ
Οι αλλοιώςεισ
Οι χρωματιςμού

Σα οπούα θα αναλυθούν παρακϊτω

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΩΔΙΑ ΚΑΙ ΣΙ ΡΤΘΜΟ
Η μελωδύα και ο ρυθμόσ εύναι από τα κυριότερα ςυςτατικϊ ςτοιχεύα ςτη μουςικό ϋκφραςη για να εύναι
ολοκληρωμϋνη. Παρ’ όλα αυτϊ, υπϊρχουν και φορϋσ που υπϊρχει μουςικό μόνο με ρυθμικϊ ςτοιχεύα και φορϋσ
που ϋχουμε μουςικό χωρύσ ρυθμικϊ ςτοιχεύα αλλϊ μόνο με μελωδικϊ. ε αυτϋσ τισ περιπτώςεισ υπϊρχει ϋνασ
υπόκωφοσ «εςωτερικόσ» ρυθμόσ που εύναι δύςκολα αντιληπτόσ.
Μελωδύα λϋγεται η αύςθηςη που αφόνει ςτο ϊκουςμϊ τησ η διαδοχό φθόγγων διαφορετικού ύψουσ
Ρυθμόσ λϋγεται η αύςθηςη που αφόνει ςτο ϊκουςμα η διαδοχό φθόγγων διαφορετικόσ αξύασ και ϋνταςησ. Η
ταχύτητϊ του, ςημειώνεται ςτην αρχό του μϋτρου ςτην πϊνω πλευρϊ του για να μασ δεύξει ςε ταχύτητα παύζεται
το κομμϊτι. υμβολύζεται με μια νότα (μιςού, ογδόου ανϊλογα κλπ. ) και το ύςον ςε ϋναν αριθμό. Πχ

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΟΚΣΑΒΑ
Οκτϊβα εύναι το διϊςτημα μεταξύ ενόσ φθόγγου ενόσ ϊλλου ε τη μιςό ό διπλϊςια ςυχνότητα. Αποτελεύται από το
ςύνολο οκτώ νοτών από την αρχικό νότα ϋωσ ότου ςυναντόςουμε πϊλι την ύδια νότα. Δηλαδό η οκτϊβα από ντο
ςε ντο εύναι ντο ρε μι φα ςολ λα ςι ντο. Οκτϊβα από ρε ςε ρε εύναι ρε μι φα ςολ λα ςι ντο ρε κλπ. Εύναι γνωςτό
και ωσ διαπαςών ό τϋλεια οκτϊβα. Ο όγδοοσ φθόγγοσ ςε ςχϋςη με τον πρώτο ϋχουν την ύδια ονομαςύα, αλλϊ
διαφορετικό ύψοσ. Ο όγδοοσ φθόγγοσ εύναι ταυτόχρονα και πρώτοσ τησ επόμενησ οκτϊβασ. Ανϊλογα τισ οκτϊβεσ
που ϋχει ϋνα μουςικό όργανο, αντύςτοιχα αυτό ςημαύνει και την ϋκταςη που ϋχει.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΕΚΣΑΗ
Εύναι το εύροσ, το ςύνολο των νοτών που μπορεύ να παρϊγει ϋνα μουςικό όργανο ό μια φωνό,
ςυμπεριλαμβανομϋνων όλων των νοτών από την χαμηλότερη ϋωσ τη υψηλότερη νότα. Η μουςικό ϋκταςη
μετριϋται ςε οκτϊβεσ.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΕΝΣΑΓΡΑΜΜΟ
Πεντϊγραμμο εύναι το ςύνολο πϋντε παρϊλληλων ευθειών που ϋχουν ύςη απόςταςη μεταξύ τουσ και
αριθμούνται από κϊτω προσ τα πϊνω. Ανϊμεςϊ τουσ, υπϊρχουν κϊποια κενϊ (αποςτϊςεισ), τα οπούα
ονομϊζονται διαςτόματα και αριθμούνται με τον ύδιο τρόπο.
Σο πεντϊγραμμο χρηςιμεύει για να ςημειώνουμε τισ νότεσ ςε αυτό ώςτε να μπορούμε να διαβϊςουμε μύα
παρτιτούρα, ϋνα μοτύβο, μια ςκϊλα (δλδ κλύμακα) κλπ

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΔΙΑ
Κλειδύ ό γνώμονασ, εύναι το ςύμβολο που βρύςκεται ςτην αρχό κϊθε γραμμόσ ενόσ πενταγρϊμμου που
προςδιορύζει την ονομαςύα και το ύψοσ κϊθε μουςικού φθόγγου ανϊλογα με τη θϋςη του ςε αυτό. Καθορύζει το
όνομα και το ύψοσ των φθόγγων. Φωρύσ το κλειδύ, οι νότεσ δεν ϋχουν ονομαςύα. Βϊςει τησ θϋςησ του κλειδιού
ςτο πεντϊγραμμο μπορούμε να διαβϊςουμε τα ονόματα των φθόγγων που αντιςτοιχούν ςτισ γραμμϋσ και τα
διαςτόματα. τη μουςικό ςημειογραφύα υπϊρχουν τα εξόσ τρύα κλειδιϊ: κλειδύ του ολ, κλειδύ του Υα και κλειδύ
του Ντο. Σο καθϋνα απ' αυτϊ χρηςιμοποιεύται για διαφορετικϊ όργανα και φωνϋσ, ανϊλογα με την ϋκταςη του
καθενόσ. Δηλαδό το κλειδί του Σολ εύναι για τα υψύφωνα μϋρη, το κλειδί του ντο για τα μεςόφωνα μϋρη και το
κλειδί του φα για τα βαθύφωνα μϋρη.
Σα κλειδιϊ γρϊφονται ςτην αρχό κϊθε πενταγρϊμμου και καθορύζουν την ανϊγνωςη των φθόγγων που
γρϊφονται μετϊ από αυτό.
Κλειδί του ολ

Σο κλειδί του σολ , εύναι αυτό που ξεκινϊ από τη δεύτερη γραμμό του πενταγρϊμμου και
εύναι αυτό που χρηςιμοποιεύται ωσ επύ το πλεύςτων. Λόγω του ότι περνϊει από τη δεύτερη
γραμμό, δύνει την ονομαςύα ςτη νότα ςολ και ςαν κανόνα αυτό, καθορύζουμε τισ ονομαςύεσ
των υπόλοιπων νοτών.

Η χρόςη του ςτα μουςικϊ όργανα εύναι οι εξόσ:
-Υωνϋσ: υψύφωνοσ, μεςόφωνοσ, οξύφωνοσ (ςυχνϊ με την προςθόκη του αριθμού 8 ςτο κϊτω μϋροσ του
κλειδιού).
-Ϊγχορδα: ϊρπα, πιϊνο, βιολύ, κιθϊρα, λύρα, τςϋλο (ψηλϋσ νότεσ).
-Ξύλινα πνευςτϊ: φλϊουτο, πύκολο, φλογϋρα, όμποε, αγγλικό κόρνο, κλαρινϋτο, ςαξόφωνo, γκϊιντα.
-Φϊλκινα πνευςτϊ: τρομπϋτα, κόρνο, ευφώνιο.
-Κρουςτϊ: βιμπρϊφωνο, μαρύμπα, μεταλλόφωνο, πιϊνο (ψηλϋσ νότεσ).

Κλειδί του Υα

Σο κλειδί του φα, εύναι αυτό που ξεκινϊ από τη τϋταρτη γραμμό του πενταγρϊμμου και εύναι
γνωςτό ωσ το κλειδύ του μπϊςου. Λόγω του ότι περνϊει από τη τϋταρτη γραμμό, δύνει την
ονομαςύα ςτη νότα φα και ςαν κανόνα αυτό, καθορύζουμε τισ ονομαςύεσ των υπόλοιπων
νοτών.
Η χρόςη του ςτα μουςικϊ όργανα εύναι οι εξόσ:
-Υωνϋσ: βαρύτονοσ, βαθύφωνοσ.
-Ϊγχορδα: πιϊνο (χαμηλϋσ νότεσ), τςϋλο, κοντραμπϊςο, βιόλα ντα γκϊμπα, ηλεκτρικό μπϊςο.
-Ξύλινα πνευςτϊ: φαγκότο, κλαρινϋτο μπϊςο, ςαξόφωνο μπϊςο.
-Φϊλκινα πνευςτϊ: τρομπόνι, τούμπα.
-Κρουςτϊ: τυμπϊνια, μαρύμπα (χαμηλϋσ νότεσ), πιϊνο (χαμηλϋσ νότεσ).

Κλειδί του Ντο
Σο κλειδί του ντο γρϊφεται ςτη πρώτη, δεύτερη, τρύτη και τϋταρτη γραμμό, και ϋχει ωσ
χαρακτηριςτικό γνώριςμα τη μϋςη φωνό , δηλαδό το μεςαύο τονικό ύφοσ. γνωςτό και ωσ
"κλειδύ τησ ϊλτο" χρηςιμοποιεύται για τη βιόλα και ςυχνϊ για το αγγλικό κόρνο. Σο κλειδί του
ντο τϋταρτησ γραμμόσ χρηςιμοποιεύται για την ψηλό περιοχό ςτο φαγκότο, το τρομπόνι και
το τςϋλο.

Ειδικϊ για τισ φωνϋσ, ςτην προκλαςςικό εποχό και μϋχρι τισ αρχϋσ του 20ού αιώνα, τα κλειδιϊ
χρηςιμοποιούνταν ωσ εξόσ:
-υψύφωνοσ (ςοπρϊνο): κλειδύ ςολ δεύτερησ γραμμόσ και κλειδύ ντο πρώτησ γραμμόσ.
-δραματικό υψύφωνοσ (μϋτζο ςοπρϊνο): κλειδύ ντο δεύτερησ γραμμόσ.
-μεςόφωνοσ (ϊλτο): κλειδύ ντο τρύτησ γραμμόσ.
-οξύφωνοσ (τενόροσ): κλειδύ ντο τϋταρτησ γραμμόσ.
-βαρύτονοσ και βαθύφωνοσ (μπϊςοσ): κλειδύ ντο πϋμπτησ γραμμόσ, κλειδύ φα τρύτησ γραμμόσ και κλειδύ
φα τϋταρτησ γραμμόσ. (wikipedia)

@ Κλειδύ Ντο ςτη πρώτη Γραμμό (Κλειδύ τησ οπρϊνο)
Λόγω του ότι περνϊει από την πρώτη γραμμό, δύνει την ονομαςύα ςτη νότα ντο και ςαν κανόνα αυτό,
καθορύζουμε
τισ
ονομαςύεσ
των
υπόλοιπων
νοτών.

@ Κλειδύ Ντο ςτη δεύτερη Γραμμό (Κλειδύ τησ οπρϊνο)
Λόγω του ότι περνϊει από την δεύτερη γραμμό, δύνει την ονομαςύα ςτη νότα ντο και ςαν κανόνα αυτό,
καθορύζουμε τισ ονομαςύεσ των υπόλοιπων νοτών.

@ Κλειδύ Ντο ςτη τρύτη Γραμμό (Κλειδύ τησ οπρϊνο)
Λόγω του ότι περνϊει από την τρύτη γραμμό, δύνει την ονομαςύα ςτη νότα ντο και ςαν κανόνα αυτό,
καθορύζουμε τισ ονομαςύεσ των υπόλοιπων νοτών.

@ Κλειδύ Ντο ςτη τϋταρτη Γραμμό (Κλειδύ τησ οπρϊνο)
Λόγω του ότι περνϊει από την τϋταρτη γραμμό, δύνει την ονομαςύα ςτη νότα ντο και ςαν κανόνα αυτό,
καθορύζουμε τισ ονομαςύεσ των υπόλοιπων νοτών.

ΑΝΑΓΝΩΗ ΤΜΒΟΛΩΝ ΣΑ ΣΤΜΠΑΝΑ
Σα τύμπανα ϋχουν ξεχωριςτό ςυμβολιςμό από τισ νότεσ ςτο πεντϊγραμμο διότι δεν ϋχουν πλόκτρα ό χορδϋσ ό
κουμπιϊ που αντιπροςωπεύουν νότεσ. Διότι ϋχουν πχ το hi-hat, την μπότα, τα κύμβαλα κλπ. Εξαιρούνται οι
παύςεισ, τα ςημεύα αλλοιώςεωσ, οι ςυζεύξεισ και τα καλλωπιςτικϊ ςχόματα.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΑΜΠΛΑΣΟΤΡΑ ΚΑΙ ΠΩ ΓΙΝΣΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΗ ΣΗ
Ταμπλατοφρα, λζμε τθν μζκοδο καταγραφισ μουςικισ για κικάρα ι μπάςο, με ςφμβολα, χαρακτιρεσ και αρικμοφσ
αντί για νότεσ και ζτςι γίνεται πιο εφκολθ θ ανάγνωςθ χωρίσ ιδιαίτερεσ μουςικζσ γνϊςεισ. Αυτό που δεν μασ λζει
είναι θ διάρκεια και θ αξία των χρόνων.
Μασ δείχνει πωσ να διαβάςουμε "νότε" με ποια ςειρά και ςε ποιο τάςτο κα παιχτοφν, ςε ποια χορδι κα κάνουμε
vibrato, slide κλπ. τα οποία τα ρυκμίηουμε εμείσ γιατί δεν να αναγράφονται. Επομζνωσ κα χρειαςτεί να ακοφμε και
το κομμάτι για να γνωρίηουμε πωσ κα το παίξουμε ςωςτά.
Δείχνει ςε τι κοφρδιςμα είναι το κομμάτι και ςε περίπτωςθ που δεν το αναφζρει ακολουκείται θ κλαςςικι ςειρά
κουρδίςματοσ που χρθςιμοποιείτε πάντα.
Αρχίηει με 6 γραμμζσ αν είναι κικάρα ι τζςςερεισ αν είναι μπάςο, οι οποίεσ αντιςτοιχοφν ςτισ χορδζσ. θ πιο ψθλι
γραμμι, είναι θ χαμθλότερθ Ε και θ πιο χαμθλι είναι θ ψθλότερθ χορδι Ε.

Η ταμπλατοφρα,διαβάηεται από αριςτερά προσ τα δεξιά. Οι αρικμοί ςυμβολίηουν τάςτα και αναφζρονται ςτο χζρι
που κα ακουμπάει ςε αυτά.
Εάν ςυναντιςουμε τον αρικμό 0, ςθμαίνει ότι θ χορδι αυτι παίηεται ανοικτι.
Εάν οι αρικμοί εμφανίηονται ο ζνασ κάτω από τον άλλο, πρζπει να παιχτοφν ταυτόχρονα, δθλαδι είναι ςυγχορδία, θ
οποία ςυνικωσ αναγράφεται από πάνω με τον αγγλικό ςυμβολιςμό τθσ.

ΒΟΗΘΗΣΙΚΕ ΓΡΑΜΜΕ
Λόγω του ότι οι νότεσ δεν εύναι μόνο όςεσ γρϊφονται μϋςα ςτο πεντϊγραμμο, αλλϊ και ϋξω από αυτό,
χρηςιμοποιούμε κϊποιεσ γραμμϋσ που λϋγονται βοηθητικϋσ γραμμϋσ και μασ δύνουν την δυνατότητα να ϋχουμε
ποικιλύα φθόγγων όπου ορύζουμε και πϊλι αντύςτοιχα την βαρύτητα ό την οξύτητα που ϋχει η κϊθε μύα ανϊλογα
με την θϋςη τησ.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΕ
Μουςικό αξύα εύναι οι διϊφορεσ χρονικϋσ μεταβολϋσ των φθόγγων. Κϊθε φθόγγοσ δεν ϋχει πϊντα την ύδια
χρονικό διϊρκεια. Ωλλοι ϋχουν μικρότερη, ϊλλοι μεγαλύτερη. Για τον λόγο αυτό, προκειμϋνου να ξεχωρύζουμε τη
διϊρκεια τησ κϊθε νότασ, γρϊφουμε τουσ φθόγγουσ με διαφορετικό ςτυλ / ςχόματα όπου μασ δεύχνει τη χρονικό
διϊρκεια του, αρχύζοντασ πϊντα με τον κύκλο που εύναι το βαςικό και κοινό ςχόμα κϊθε νότασ.
Σα ςχόματα των φθόγγων και η χρονικό τουσ διϊρκεια φαύνονται και ςτη παρακϊτω εικόνα

Σο ολόκληρο αποτελεύ την μεγαλύτερη αξύα ενόσ φθόγγου και χωρύζεται ςε δύο μιςϊ. Κϊθε μιςό, χωρύζεται ςε
δύο τϋταρτα, κϊθε τϋταρτο χωρύζεται ςε δύο όγδοα, κϊθε όγδοο ςε δύο δϋκατα ϋκτα, κϊθε δϋκατο ϋκτο ςε δύο
τριακοςτϊ δεύτερα, κϊθε τριακοςτό δεύτερο ςε δύο εξηκοςτϊ τϋταρτα που εύναι και η μικρότερη χρονικό αξύα.

Δλεντρο αξιών

Οι φθόγγοι που γρϊφονται από την Σρύτη γραμμό του πενταγρϊμμου και κϊτω, ςε περύπτωςη που ϋχουν ςτο
πλϊι τουσ ουρϊ (γραμμό), θα πρϋπει να γρϊφεται η γραμμό αυτό ςτα δεξιϊ και προσ τα πϊνω.
Οι φθόγγοι που γρϊφονται από την Σρύτη γραμμό του πενταγρϊμμου και πϊνω, ςε περύπτωςη που ϋχουν ςτο
πλϊι τουσ ουρϊ (γραμμό), θα πρϋπει να γρϊφεται η γραμμό αυτό ςτα αριςτερϊ και προσ τα κϊτω.
Οι αξύεσ όςον αφορϊ τα όγδοα, τα δϋκατα ϋκτα, τα τριακοςτϊ δεύτερα και τα εξηκοςτϊ τϋταρτα, ςε περύπτωςη
που γρϊφονται κατϊ ομϊδεσ τότε χωρύζονται ςε ζεύγη των δύο ό των τεςςϊρων ενωμϋνων φθόγγων ανϊλογα.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΤΕΙ
Ψσ παύςη, ονομϊζουμε το ςημεύο του χρόνου που η μουςικό ςταματϊ για ςυγκεκριμϋνο χρονικό διϊςτημα. Κϊθε

αξύα φθογγόςημου αντιςτοιχεύ και ςε μύα παύςη.

Η παύςη του ολοκλόρου ςημειώνεται κάτω από την τέταρτη γραμμή.
Η παύςη του μιςού ςημειώνεται πάνω από την τρίτη γραμμή.

ΠΑΡΕΣΙΓΜΕΝΕ ΑΞΙΕ
Για να αυξόςουμε τη διϊρκεια μιασ νότασ ςτη μουςικό υπϊρχουν τρεύσ τρόποι:
1. Η ςτιγμό διαρκεύασ
2. Η ςύζευξη διαρκεύασ
3. Η κορώνα
Η ςύζευξη διαρκεύασ ςυμβολύζεται με μια καμπύλη και ενώνει νότεσ του ύδιου ύψουσ (ύδια θϋςη ςτο
πεντϊγραμμο) με το ύδιο όνομα και οι οπούεσ διαβϊζονται ςαν μύα και δεν μπορούν να γραφτούν με τα γνωςτϊ
ςημεύα διαρκεύασ και αυξϊνει την διϊρκεια για οριςμϋνο και ςυγκεκριμϋνο χρόνο.
υνεπώσ, δεν
επαναλαμβϊνονται αλλϊ ςυνεχύζεται η διϊρκειϊ τουσ από τη πρώτη νότα χωρύσ να υπϊρχει διακοπό.

Η κορώνα ςυνόθωσ διαρκεύ το διπλϊςιο τησ αξύασ αλλϊ αυτό δεν εύναι απαραύτητο ότι θα ςυμβεύ πϊντα. Μπορεύ
να αυξηθεύ δηλαδό η διϊρκεια ανϊλογα με το ςυναύςθημα, την ϋκφραςη, την αύςθηςη λύγο ό περιςςότερο από
την τυπικό τησ διϊρκεια.

Η τελεύα που γρϊφεται ςα δεξιϊ ενόσ φθόγγου ό μιασ παύςησ και αυξϊνει τη διϊρκειϊ κατϊ το μιςό, ονομϊζεται
ςτιγμό διαρκεύασ. Κϊθε νότα ό παύςη με ςτιγμό διαρκεύασ, ονομϊζεται παρεςτιγμϋνη.

Οι παύςεισ μπορούν να γραφούν και δισ παρεςτιγμϋνεσ (δηλαδό με μια δεύτερη τελεύα), όπωσ ακριβώσ
ςυμβαύνει με τισ παρεςτιγμϋνεσ παύςεισ, αλλοιώνοντασ αναλόγωσ και την αξύα τησ. Η μύα ςτιγμό διαρκεύασ,
αυξϊνει την αξύα κατϊ το όμιςυ τησ , επομϋνωσ η δεύτερη ςτιγμό διαρκεύασ, αυξϊνει την αξύα κατϊ το όμιςυ τησ
αξύασ τησ πρώτησ ςτιγμόσ διαρκεύασ.
Τπϊρχει και η εξαιρετικϊ -ϋωσ απύθανη- ςπϊνια περύπτωςη να ςυναντόςουμε νότε τρισ παρεςτιγμϋνη. Αυτό
ςημαύνει ότι η αύξηςη τησ ακολουθεύ την ύδια διαδικαςύα με αυτό του δισ παρεςτιγμϋνου.
Για να ςημειώςουμε μια παύςη η οπούα διαρκεύ για παραπϊνω από ϋνα μϋτρο χρηςιμοποιούμε μια παχιϊ

οριζόντια γραμμό όπου πϊνω τησ γρϊφουμε τον αριθμό των μϋτρων για τα οπούα θα ιςχύςει η παύςη.
Παρακϊτω εύναι τϋςςερα μϋτρα με παύςεισ ολοκλόρου οι οπούεσ ϋχουν αντικαταςταθεύ με μια οριζόντια
γραμμό και τον αριθμό τϋςςερα ο οπούοσ ςυμβολύζει τα μϋτρα.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΗΦΟ,ΣΡΙΗΦΟ, ΣΕΣΡΑΗΦΟ. ΠΕΝΣΑΗΦΟ, ΤΜΠΣΙΓΜΕΝΟ
Δύηχο, ονομϊζεται το ςύνολο δύο φθόγγων ύδιασ χρονικόσ διϊρκειασ και ιςούται με τρεύσ φθόγγουσ τησ ύδιασ
χρονικόσ διϊρκειασ ό μια παρεςτιγμϋνη τησ αμϋςωσ μεγαλύτερησ. υμβολύζεται με τον αριθμό 2.
Σρύηχο, ονομϊζεται το ςύνολο τριών φθόγγων ύδιασ χρονικόσ διϊρκειασ και ιςούται με δύο φθόγγουσ τησ ύδιασ
χρονικόσ διϊρκειασ ό ϋναν τησ αμϋςωσ μεγαλύτερησ . υμβολύζεται με τον αριθμό 3.

Σετρϊηχο, εύναι το ςύνολο τεςςϊρων φθόγγων ύδιασ χρονικόσ διϊρκειασ που ςυμβολύζεται με τον αριθμό 4 κϊτω
ό πϊνω από τουσ φθόγγουσ. Σο ςύνολο αυτό,εύναι ύςο με τρεύσ θόγγουσ ύδιασ αξύασ ό μια παρεςτιγμϋνη τησ
αμϋςωσ μεγαλύτερησ αξύασ.
Πχ

Πεντϊηχο, εύναι το ςύνολο πϋντε φθόγγων ύδιασ χρονικόσ διϊρκειασ που ςυμβολύζεται με τον αριθμό 5 κϊτω ό
πϊνω από τουσ φθόγγουσ. Σο ςύνολο αυτό,εύναι ύςο με τρεύσ θόγγουσ ύδιασ αξύασ ό τϋςςερισ, επύςησ ύδιασ
χρονικόσ διϊρκειασ.
Πχ

υμπτυγμϋνο,
εύναι το ςύνολο των φθόγγων που ςχημϊτιςαν το δύηχο, το τρύηχο, το τετρϊηχο, το
πεντϊηχο και αποτελεύται από νότεσ ανόμοιασ χρονικόσ διϊρκειασ.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΣΙΣΟΤΡΑ
Παρτιτούρα ονομϊζουμε το μουςικό βιβλύο ό φυλλϊδιο που περιϋχει όλα τα μϋρη μιασ μουςικόσ ςύνθεςησ.
Σο κϊθε μϋροσ τησ ςύνθεςησ αυτόσ γρϊφονται ςε παρϊλληλα πεντϊγραμμα από πϊνω προσ τα κϊτω και από
αριςτερϊ προσ τα δεξιϊ ςτη ςελύδα αυτό. Σα μϋτρα γρϊφονται ςε αυτόν κϊθετα και με τϋτοιο τρόπο ώςτε οι
φθόγγοι με τουσ οπούουσ αποδύδονται οι όχοι, που θα πρϋπει να ακουςτούν ταυτόχρονα, να βρύςκονται δηλαδό
ο ϋνασ ακριβώσ κϊτω από τον ϊλλο.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΣΡΟ
Κϊθε μουςικό κομμϊτι, χωρύζεται (διαιρεύται) ςε μικρότερα μϋρη ό τμόματα με κϊθετεσ γραμμϋσ ςτο
πεντϊγραμμο, οι οπούεσ ονομϊζονται διαςτολϋσ. Σο μϋροσ το οπούο βρύςκεται μεταξύ δύο διαςτολών, λϋγεται
μϋτρο. Τονικότθτα είναι το πλαίςιο μζςα από το οποίο γίνεται αντιλθπτι θ φκογγικι οργάνωςθ ενόσ μουςικοφ
ζργου. Οι δφο ζννοιεσ, του μζτρου και τθσ τονικότθτασ, είναι άρρθκτα ςυνδεδεμζνεσ, παρόλο που ςυνικωσ τισ
αντιλαμβανόμεκα ςαν ξεχωριςτζσ. Ο τρόποσ με τον οποίο αντιλαμβανόμαςτε το μζτρο επθρεάηεται από τισ τονικζσ
λειτουργίεσ των φκόγγων και θ αντίλθψθ μασ για τθν τονικότθτα επθρεάηεται από τθ κζςθ που καταλαμβάνουν οι
φκόγγοι ςτο μζτρο. Όλα τα μζτρα ενόσ κομματιοφ, περιζχουν το ίδιο άκροιςμα από αξίεσ φκόγγων ι παφςεων, με
εξαίρεςθ τυχϊν χρονικϊν αλλαγϊν.

