ΦΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΣΡΟΤ ΚΑΙ ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΣΟΛΗ
Κϊθε μϋτρο, αποτελεύται από ϋναν κλαςματικό αριθμό ο οπούοσ γρϊφεται ςτην αρχό του πενταγρϊμμου μετϊ το
κλειδύ. Ο αριθμητόσ του, δηλώνει τα μϋρη δηλαδό τουσ χρόνουσ του και ο παρονομαςτόσ του τη διϊρκεια του
κϊθε μϋρουσ του μϋτρου.
τη διϊρκεια ενόσ κομματιού, μασ δύνεται το δικαύωμα εϊν θελόςουμε, να αλλϊξουμε τη χρονικό του διϊρκεια.
Αυτό γύνεται, βϊζοντασ μια διπλό διαςτολό (δύο παρϊλληλεσ κϊθετεσ γραμμϋσ) ςτο μϋτρο το οπούο θα κϊνουμε
την χρονικό αλλαγό και θα διαρκεύ μϋχρι το τϋλοσ του κομματιού ό μϋχρι να αλλϊξουμε πϊλι την διϊρκειϊ του.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΗ ΜΕΣΡΩΝ
Σα μϋτρα χωρύζονται ςε απλϊ και ςύνθετα, ανϊλογα με το περιεχόμενό τουσ.
Απλϊ μϋτρα, εύναι τα διμερό και τριμερό. Ονομϊζονται αυτϊ που για αριθμητό τουσ ϋχουν τουσ αριθμούσ 2 ό 3.
πχ 2/2, 2/4, 3/2, 3/4 κλπ
ύνθετα μϋτρα, εύναι αυτϊ που αποτελούνται από αποτελούνται από δύο ό περιςςότερα ύδιασ διϊρκειασ απλϊ
μϋτρα και ονομϊζονται αυτϊ που ϋχουν για αριθμητό τουσ αριθμούσ 4,5,6,7,8,9,10,11,12 κλπ πχ 4/4, 5/8, 6/8,
9/8 κλπ.
Μικτϊ μϋτρα, εύναι αυτϊ που αποτελούνται από δύο ό περιςςότερα διαφορετικόσ διϊρκειασ απλϊ μϋτρα.
Σριμερϋσ μϋτρο: ϋχουν όταν ϋνα μϋτρο χωρύζεται ςε τρύα ύςα μϋρη. Σα μϋτρα αυτϊ, προκύπτουν από
παρεςτιγμϋνεσ αξύεσ τα ςύνθετα μϋτρα, εύναι τριμερό. Σα μικτϊ αποτελούν μεύξη διμερούσ και τριμερούσ μϋτρου.
Μϋςα από τα μϋτρα, εκφρϊζονται τονιςμού. Ο τονιςμόσ κϊθε μϋτρου αποτελεύται από μϋρη που ϊλλα εύναι
ιςχυρϊ (τονύζονται περιςςότερο) ϊλλα μετρύωσ ιςχυρϊ, ϊλλα αςθενό.
ε όλα τα εύδη μϋτρων, ο πρώτοσ χρόνοσ λϋγεται θϋςη ϊρςησ και εύναι τονιςμϋνοσ ωσ ιςχυρόσ δηλαδό δυνατόσ,
τα απλϊ διμερό μϋτρα (2/2,2/4, 2/8 ο πρώτοσ χρόνοσ εύναι δυνατόσ και ο δεύτεροσ αςθενόσ.
τα απλϊ τριμερό μϋτρα (3/4, 3/8 κλπ) ο πρώτοσ χρόνοσ εύναι δυνατόσ και οι ϊλλοι δύο αςθενόσ (αδύνατοι)
τα ςύνθετα και μικτϊ μϋτρα τονύζονται ανϊλογα και ανόκουν ςτα απλϊ
πχ 4/4 = 2/4 + 2/4 δηλαδό ιςχυρό /αςθενϋσ/ λιγότερο ιςχυρό από του πρώτου χρόνου/αςθενϋσ
πχ 5/8= 3/8 + 2/8 δηλαδό ιςχυρό /αςθενϋσ/ αςθενϋσ /λιγότερο ιςχυρό από του πρώτου χρόνου/αςθενϋσ
Ο τονιςμόσ των ςύνθετων μϋτρων, των μικτών και των ρυθμικών ςχημϊτων, προκύπτει από τα απλϊ διμερό και
τριμερό μϋτρα.
Με τον όρο ρυθμικό ςχόμα, εννοούμε μια ομϊδα από νότεσ μικρόσ αξύασ που ςυνόθωσ καλύπτουν τμόματα του
ενόσ χρόνου ό ϋναν/δύο χρόνουσ

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΙΠΕ ΜΕΣΡΟ ή ΑΡΗ
Όταν ϋνα κομμϊτι αρχύζει με ϋναν ό περιςςότερουσ ατόνιςτουσ φθόγγουσ οι οπούοι δεν ςυμπληρώνουν ϋνα
ολόκληρο κανονικό μϋτρο, αυτό τότε λϋγεται ελλιπϋσ ό μϋτρο ϊρςησ και ςυνόθωσ ςυμπληρώνεται από ϋνα
ατελϋσ μϋτρο που βρύςκεται ςτο τϋλοσ του κομματιού.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΤΓΚΟΠΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΦΡΟΝΙΜΟ
υγκοπό λϋγεται όταν το αδύνατο μϋροσ του μϋτρου, μετατρϋπεται ςε ιςχυρό με ςύζευξη διαρκεύασ.

Αντιχρονιςμόσ εύναι όταν το αδύνατο (αςθενϋσ) μϋροσ το μϋτρου γύνεται (μετατρϋπεται) δυνατό με παύςεισ.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΝΩΗ ΜΕΣΡΩΝ (SOLFEGE)
Για να μετρόςουμε τον χρόνο διϊφορων μϋτρων, χρηςιμοποιούμε το δεξύ μασ χϋρι, κϊνοντασ κϊποιεσ
ςυγκεκριμϋνεσ κινόςεισ, αυτό ονομϊζεται ανϊγνωςη.
Η ανϊγνωςη των φθόγγων χωρύζεται ςε δύο εύδη αναγνώςεων:

Α) Ρυθμικό: όταν προςπαθούμε να αποδώςουμε την αξύα τουσ (χρονικόσ διϊρκεια) και διαβϊζουμε τισ νότεσ
φωναχτϊ
Β) Μελωδικό: όταν προςπαθώντασ να αποδώςουμε τη χρονικό διϊρκεια των φθογγόςημων διαβϊζοντϊσ τα, το
κϊνουμε ςε ςυνδυαςμό με το αντύςτοιχο τονικό τουσ ύψοσ προκειμϋνου να τραγουδόςουμε τισ νότεσ ςωςτϊ.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΗΜΑΣΑ
Η διαφορϊ ύψουσ ανϊμεςα ςε δύο φθόγγουσ, ονομϊζεται διϊςτημα. Ο χαμηλότεροσ φθόγγοσ ονομϊζεται βϊςη
και ο υψηλότεροσ κορυφό.
Μελωδικό διϊςτημα ϋχουμε όταν οι φθόγγοι του διαςτόματοσ ακούγονται διαδοχικϊ ο ϋνασ μετϊ τον ϊλλον.
Αρμονικό διϊςτημα ϋχουμε όταν οι φθόγγοι ακούγονται ταυτοχρόνοσ.

Σα διαςτόματα επύςησ ϋχουνε και αυτϊ ονομαςύεσ, οι οπούεσ προκύπτουν από τον αριθμό των φθόγγων που ϋχει
αυτό. Για παρϊδειγμα ντο-ςολ εύναι διϊςτημα 5ησ γιατύ από το ντο ϋωσ το ςολ, βρύςκονται 5 φθόγγοι (ϋτςι
προκύπτουν και τα διαςτόματα πρώτησ, δευτϋρασ, καθαρόσ, αυξημϋνησ κλπ)

Σο κϊθε διϊςτημα ανϊλογα με τουσ τόνουσ και τα ημιτόνια που περιϋχει μπορεύ να ϋχει τρεύσ ό τϋςςερισ μορφϋσ:
1ο , 4ο , 5ο , 8ο όπου ϋχουμε διαςτόματα καθαρόσ, αυξημϋνησ και ελαττωμϋνησ.
2ο, 3ο, 6ο, 7ο όπου ϋχουμε διαςτόματα μικρόσ, μεγϊλησ, αυξημϋνησ και ελαττωμϋνησ.

ύμφωνα διαςτόματα εύναι η καθαρό 1η. 4η. 5η 8η και η μικρό και μεγϊλη 3η και 6η. όλα τα υπόλοιπα
διαςτόματα θεωρούνται διάφωνα. Αναλυτικότερα για τα διαςτόματα θα αςχοληθούμε και παρακϊτω ςτισ
κλύμακεσ (ςκϊλεσ).

ΑΝΣΙΣΡΟΥΗ ΔΙΑΣΗΜΑΣΩΝ
Σα διαςτόματα, μπορούν να αντιςτραφούν, δηλαδό η χαμηλότερη νότα να γύνει η υψηλότερη και το αντύςτροφο.
Οι κανόνεσ που ιςχύουν εύναι οι εξόσ:
1.
2.
3.
4.
5.

Σα αυξημϋνα διαςτόματα, μετατρϋπονται ςε ελαττωμϋνα.
Σα καθαρϊ διαςτόματα παραμϋνουν καθαρϊ
Σα μικρϊ διαςτόματα μετατρϋπονται ςε μεγϊλα
Σα μεγϊλα διαςτόματα μετατρϋπονται ςε μικρϊ.
Και γενικότερα, τα διαςτόματα μετατρϋπονται ςτη διαφορϊ τουσ με το 9.

πχ
Μια 3η μικρό μετατρϋπεται ςε 6η μεγϊλη (9-3=6)
Μια 7η μεγϊλη μετατρϋπεται ςε 2η μικρό (9-7=2)
Αναλυτικότερα για τα διαςτόματα θα αςχοληθούμε και παρακϊτω ςτισ κλύμακεσ (ςκϊλεσ).

ΗΜΕΙΑ ΑΛΛΟΙΩΕΩΝ
Σα ςημεύα των αλλοιώςεων μπαύνουν μπροςτϊ από τον φθόγγο και εύναι τα εξόσ
1. Δύεςη #, η οπούα ανεβϊζει τον φθόγγο ϋνα ημιτόνιο
2. Ύφεςη b, η οπούα κατεβϊζει τον φθόγγο ϋνα ημιτόνιο

3.
4.
5.
6.

Αναύρεςη , η οπούα επαναφϋρει τον φθόγγο ςτην αρχικό του κατϊςταςη.
Η διπλό δύεςη X, η οπούα ανεβϊζει τον φθόγγο 2 ημιτόνια
Η διπλό ύφεςη bb, η οπούα κατεβϊζει τον φθόγγο 2 ημιτόνια
Η διπλό αναύρεςη
, η οπούα επαναφϋρει τον φθόγγο ςτην προ-προηγούμενό του κατϊςταςη.

Όταν μύα αλλούωςη μπαύνει μπροςτϊ από μύα νότα, λϋγεται τυχαύο ςημεύο αλλούωςησ και ιςχύει μόνο για αυτόν
την νότα και όλεσ τισ νότεσ που ϋχουν ύδια θϋςη και όνομα ςε αυτό το μϋτρο.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΟΝΟΙ, ΗΜΙΣΟΝΙΑ, ΣΡΙΗΜΙΣΟΝΙΑ, ΣΑΤΣΟΥΩΝΙΑ, ΦΡΩΜΑΣΙΚΟ ΚΑΙ
ΔΙΑΣΟΝΙΚΟ ΗΜΙΣΟΝΙΟ ΚΑΙ ΠΩ ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΟΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΕ
Ημιτόνιο ονομϊζεται η μικρότερη απόςταςη μεταξύ δύο διαδοχικών φθόγγων και εύναι διϊςτημα δευτϋρασ
μικρόσ (2μ). τη κλύμακα του ντο, τα ημιτόνια βρύςκονται ςτισ βαθμύδεσ 3-4 και 7-8 δηλαδό μι- φα και ςι – ντο.
Δύο δυϊδεσ, ςχηματύζουν δύο φυςικϊ ημιτόνια.
Σόνοσ ονομϊζεται η απόςταςη μεταξύ δύο διαδοχικών φθόγγων η οπούα περιϋχει δύο ημιτόνια και εύναι
διϊςτημα δευτϋρασ μεγϊλησ (2Μ). Με τισ αλλοιώςεισ μπορούμε να χωρύςουμε τον τόνο ςε δύο ημιτόνια. τη
κλύμακα του ντο οι τόνοι εύναι ντο-ρε, ρε-μι, φα-ςολ, ςολ-λα, λα-ςι.
Αν η δυϊδα η οπούα ςχηματύζει τον τόνο ό το ημιτόνιο ξεκινϊει από τη χαμηλότερη νότα και καταλόγει ςτη
ψηλότερη, αυτό ονομϊζεται ανιόν τόνοσ ό ημιτόνιο. Αν όμωσ ο τόνοσ ξεκινϊει από την ψηλότερη νότα και
καταλόγει ςτο χαμηλότερο φθόγγο, τότε αυτό ονομϊζεται κατιόν τόνοσ ό ημιτόνιο.
Σριημιτόνιο, λϋγεται η απόςταςη μεταξύ δύο διαδοχικών φθόγγων η οπούα περιϋχει τρύα ημιτόνια. Ντο- ρε#,
ςολ-λα#.
Σαυτοφωνύα ό εναρμόνιοι φθόγγοι ονομϊζουμε όταν ϋχουμε δύο διαδοχικούσ φθόγγουσ οι οπούοι ϋχουν το ύδιο
ύψοσ (ϊκουςμα) αλλϊ διαφορετικό ονομαςύα. Πχ ντο #ρεb.
Χρωματικό ημιτόνιο εύναι εκεύνο που και οι δύο φθόγγοι του ημιτονύου, ϋχουν το ύδιο όνομα. Πχ ντο –ντο#
Διατονικό ημιτόνιο, εύναι εκεύνο που οι δύο φθόγγοι του ημιτονύου, δεν ϋχουν το ύδιο όνομα αλλϊ διαφορετικό.
πχ ντο#-ρε, ντο-ρεb.
Σα δύο τελευταύα ημιτόνια, ονομϊζονται φυςικϊ διατονικϊ ημιτόνια.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΟΙ ΥΘΟΓΓΟΙ- ΕΝΑΡΜΟΝΙΕ ΚΛΙΜΑΚΕ
Όταν δύο φθόγγοι μιασ ταυτοφωνύασ ϋχουν το ύδιο ύψοσ, δηλαδό ακούγονται το ύδιο και παύζονται με τον ύδιο
τρόπο, ταυτύζονται. Οι νότεσ που ϋχουν το ύδιο ϊκουςμα αλλϊ διαφορετικό ονομαςύα, ονομϊζονται εναρμόνιοι
φθόγγοι.
Δύο κλύμακεσ που οι πρώτεσ τουσ νότεσ εύναι εναρμόνιοι φθόγγοι, ονομϊζονται και αυτϋσ εναρμόνιεσ κλύμακεσ
και ϋχουν και αυτϋσ το ύδιο ϊκουςμα αλλϊ διαφορετικό όνομα.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΠΛΙΜΟ
Οπλιςμόσ ονομϊζεται το ςύνολο των διϋςεων ό των υφϋςεων το οπούο τοποθετεύται μετϊ το κλειδύ και πριν τη
χρονικό διϊρκεια του μϋτρου. Αυτό ςημαύνει ποιεσ από τισ νότεσ του κομματιού πρόκειται να ακουςτούν με την
αντύςτοιχη αλλούωςη.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΚΛΙΜΑΚΑ (ή ΚΑΛΑ) ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΕ
Κλύμακα ονομϊζουμε μια ςειρϊ από φθόγγων που μετακινούνται από τον χαμηλότερο ςτον υψηλότερο (ανιούςα
κλύμακα) ό από τον υψηλότερο ςτον χαμηλότερο (κατιούςα κλύμακα).

Οι κλύμακεσ εύναι βαςικό εργαλεύο και χρηςιμοποιούνται για την δημιουργύα μουςικόσ και τραγουδιών. Σα εύδη
των κλιμϊκων εύναι πολλϊ και η κϊθε μύα μιασ δύνει ϋνα ιδιαύτερο ϊκουςμα που οφεύλεται α) ςτη διαφορϊ ύψουσ
που ϋχουν οι βαθμύδεσ μεταξύ τουσ και β) ςτον αριθμό των φθόγγων τησ κλύμακασ (πεντϊφθογγη ,εξϊφθογγη,
επτϊφθογγη).
Οι νότεσ που αποτελούν μια κλύμακα, λϋγονται βαθμύδεσ και ϋχουν την ακόλουθη ςειρϊ

1. Σονικό ό1η (από την οπούα παύρνει και η κλύμακα την ονομαςύα τησ και εύναι ο ςημαντικότεροσ
φθόγγοσ) και ςυμβολύζεται με το γρϊμμα του λατινικού αλφαβότου I
2. Επιτονικό ό 2η και ςυμβολύζεται με το γρϊμμα του λατινικού αλφαβότου II
3. Μϋςη ό 3η και ςυμβολύζεται με το γρϊμμα του λατινικού αλφαβότου III
4. Τποδεςπόζουςα ό 4η (τρύτοσ ςημαντικόσ φθόγγοσ) και ςυμβολύζεται με το γρϊμμα του λατινικού
αλφαβότου IV
5. Δεςπόζουςα ό 5η (η δεύτερη και βαςικό νότα) και ςυμβολύζεται με το γρϊμμα του λατινικού αλφαβότου
V
6. Επιδεςπόζουςα ό 6η και ςυμβολύζεται με το γρϊμμα του λατινικού αλφαβότου VI
7. Προςαγωγϋασ ό 7η (τϋταρτοσ ςημαντικόσ φθόγγοσ) και ςυμβολύζεται με το γρϊμμα του λατινικού
αλφαβότου VII
Σισ κύριεσ βαθμύδεσ αποτελούν η τονικό, η δεςπόζουςα και η υποδεςπόζουςα. Οι υπόλοιπεσ βαθμύδεσ
χαρακτηρύζονται ωσ δευτερεύουςεσ.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΤΚΛΟ ΣΩΝ ΠΕΜΠΣΩΝ
Ο κφκλοσ των 5ων είναι Η γεωμετρικι αναπαράςταςθ των 12 μειηόνων και των ςχετικών τουσ ελαςςόνων κλιμάκων
του τονικοφ ςυςτιματοσ, κακώσ και των οπλιςμών τουσ. Δείχνει τισ λειτουργικζσ ςχζςεισ μεταξφ των κλιμάκων τονικοτιτων και χρθςιμοποιείται ςαν εκπαιδευτικό, αναλυτικό και ςυνκετικό εργαλείο.
Για τθν καταςκευι του, χωρίηουμε ζνα κφκλο ςε 12 κυκλικοφσ τομείσ με γωνία 30 μοιρών ο κακζνασ. Σε κάκε κυκλικό
τομζα τοποκετοφμε από μια μείηονα με τθν ςχετικι τθσ ελάςςονα κλίμακα. Ζνασ κυκλικόσ τομζασ 90 μοιρών κα
περιλαμβάνει 6 κλίμακεσ, οι οποίεσ ονομάηονται γειτονικέσ ι κοντινέσ, π.χ. Ντο/λα, Σολ/μι, Φα/ρε.
Ξεκινώντασ από τθν Ντο και προχωρώντασ δεξιόςτροφα ςτον κφκλο των 5ων, οι κλίμακεσ διατάςςονται κατά
ανιοφςεσ 5εσ (ιςοςυγκεραςμζνεσ) και κάκε φορά προςτίκεται μία δίεςθ ςτον οπλιςμό, μζχρι τθν Ντο#. Τρεισ
κλίμακεσ ζχουν εναρμόνιεσ: οι Σι/Ντοb, Φα#/Σολb και Ντο#/Ρεb. ΕΞεκινώνασ από τθν Ντοb και προχωρώντασ
ςυνεχίηοντασ τθν δεξιόςτροφθ κίνθςθ, μία φφεςθ αφαιρείται ςε κάκε βιμα μζχρι να προςεγγίςουμε εκ νζου τθν Ντο
χωρίσ
αλλοιώςεισ
ςτον
οπλιςμό.
Αντίςτοιχα, αρχίηοντασ από τθν Ντο και προχωρώντασ αριςτερόςτροφα ςτον κφκλο των 5ων, οι κλίμακεσ
διατάςςονται κατά κατιοφςεσ 5εσ και κάκε φορά προςτίκεται μία φφεςθ ςτον οπλιςμό, μζχρι τθν Ντοb. Αρχίηοντασ

από τθν Ντο#, τθν εναρμόνια τθσ Ρεb, και ςυνεχίηοντασ τθν αριςτερόςτροφθ κίνθςθ, μία δίεςθ αφαιρείται ςε κάκε
βιμα
μζχρι
να
προςεγγίςουμε
εκ
νζου
τθν
Ντο
χωρίσ
αλλοιώςεισ
ςτον
οπλιςμό.
Κινοφμενοι δεξιόςτροφα οι ςυγχορδίεσ αποκτοφν λειτουργία δεςπόηουςασ (V), κατά τθν αριςτερόςτροφθ κίνθςθ
λειτουργία
υποδεςπόηουςασ
(IV).
Κφκλο 5ων μπορεί να ζχουμε μόνο ςτο ςυγκεραςμζνο ςφςτθμα, ςε άλλα ςυςτιματα χορδίςματοσ (με 5εσ μθ
ςυγκεραςμζνεσ), ο κφκλοσ λζγεται ςπείρα των 5ων. Ο κφκλοσ κλείνει ςτο ιςοςυγκεραςμζνο ςφςτθμα διότι οι 5εσ ζχουν
"πειραχκεί", για τθν ακρίβεια είναι "χαμθλωμζνεσ", ζτςι ώςτε ξεκινώντασ από ζναν δοςμζνο φκόγγο και
προχωρώντασ κατά 5εσ, μετά από 12 βιματα και ςε εφροσ 7 οκτάβων επιςτρζφουμε ςτον αρχικό φκόγγο.

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΡΟΠΟΙ (MODES)
Σρόποσ εύναι κϊτι ςαν κλύμακα όπου με γνώμονα αυτό, ςτο ύφοσ τησ αναγϋννηςησ, ςτον 20ο αιώνα αλλϊ και ςτα
δημοτικϊ τραγούδια οι μελωδύεσ τουσ δεν γρϊφτηκαν ςε μεύζονα ό ςε ελϊςςονα κλύμακα αλλϊ ϋτςι.
Η απόςταςη τησ τρύτησ βαθμύδασ από την τονικό, καθορύζει τον κϊθε τρόπο.

