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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 στερεά, υγρά και 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. 
 



3 

 

 

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. 

 

 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 Χερτς. 

  

Επειδή έτσι ονομαζόταν ο επιστήμονας που πρώτος ασχολήθηκε με την 

συχνότητα. 
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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. 
  

Άρα: 

Ήχος είναι το ακουστικό αίσθημα που έχουμε 

όταν το όργανο της ακοής ερεθιστεί από κατάλληλες παλμικές δονήσεις. 
 

 
 

 
  

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
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Τα 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 

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, αν 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. 
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 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. 

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, ψιλοί, κλπ. 
 

Παράδειγμα: αφού 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 

τύμπανου 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. 

  

Παραδείγματα: 

1)      Μια λεπτή χορδή παράγει ψιλότερο ήχο από μια χοντρότερη χορδή 

ίδιου μήκους. 

2)      Αν μια χορδή τεντωθεί περισσότερο διατηρώντας όμως το ίδιο μήκος, 
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παράγει ψιλότερο ήχο από πριν αφού με το τέντωμα μίκρυνε η διάμετρός 
της.  

3)      Μια χορδή μακρύτερη από μια άλλη που όμως είναι τόσο λεπτή ώστε 
ο όγκος της είναι μικρότερος από την δεύτερη, παράγει ψηλότερο ήχο.  
 

 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.  
 

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.  
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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, αν 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. 
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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 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 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, 
το έναυσμα του Σωκράτη προς την φιλοσοφία ήταν η φράση «Μουσική ποίει 

και εργάζου».  
Ο όρος μουσική σαν αυτόνομη τέχνη των ήχων, εμφανίζεται από τον 

4ο αιώνα π.Χ. Μέχρι τότε η σημερινή έννοια του όρου αντιπροσωπεύεται από 

τον όρο αρμονία (συναρμογή των ήχων). 
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. 
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- η μίμηση ήχων 
 

Τι είναι νότα (φθογγόσημο) και πεντάγραμμο 

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

- Τι συμβολίζουν: Αν πρόκειται για καθαρό ήχο, τότε η νότα συμβολίζει το 

ύψος και την διάρκεια. Σε αυτή την περίπτωση ο ήχος μπορεί να 

χαρακτηριστεί και ως τόνος. 

Τόνος είναι ένας καθαρός ήχος σταθερού ύψους το οποίο 

ονομάζεται τονικό ύψος. 
 

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

 Διαφορετικές στον συμβολισμό νότες είναι αυτές που αναφέρονται σε 
κρότους, οι οποίοι δεν έχουν συγκεκριμένο ύψος ή και διάρκεια. 

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

συμβολίζουν μόνο την διάρκεια του ήχου.  
- Πώς ονομάζονται: Η ονομασίες που μπορεί να έχει μια νότα ως προς το 

ύψος της είναι διαδοχικά από την χαμηλότερη προς την υψηλότερη: 
  

Σειρά βηματικής διαδοχής των φθόγγων: 

Ντο, Ρε, Μι, Φα, Σολ, Λα, Σι. 

(ανιούσα σειρά) 

ή 

Διατονική διαδοχή των φθόγγων 

   
 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 χαμηλότερη ή οξύτερη ομώνυμή της. 
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Παράδειγμα:  
Μια από τις νότες με όνομα Ντο έχει συχνότητα 262 Χερτς. Σύμφωνα με τα 

παραπάνω, η αμέσως οξύτερη ομώνυμη νότα θα έχει συχνότητα 262 * 2 = 
528 Χερτς. Ενώ η αμέσως χαμηλότερη ομώνυμη νότα θα έχει συχνότητα 262 

/ 2 = 131 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 παραπάνω 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. 
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. 
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- Πώς συμβολίζονται: μια μικρή έλλειψη γραμμένη πάνω σε γραμμή ή στο 

διάστημα ανάμεσα σε δύο γραμμές του πενταγράμμου, που συμβολίζει το 
ύψος της νότας. Γράφεται έτσι, ώστε να καταλαμβάνει μόνο μια γραμμή ή 

ένα διάστημα: 

 

 

Μπορεί να έχει από δεξιά ή από αριστερά μια κάθετη γραμμή 

που ξεκινά εφαπτόμενη στην έλλειψη: 

 

Στην περίπτωση που υπάρχει κάθετη γραμμή 
τότε η έλλειψη μπορεί να είναι γεμισμένη: 

 
 

- Η φορά της κάθετης γραμμής: Παρατηρήστε ότι όταν η νότα είναι 
γραμμένη χαμηλότερα από την μεσαία γραμμή του πενταγράμμου, τότε η 

κάθετη γραμμή 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 να γράφονται το δυνατόν 

πάνω στο πεντάγραμμο χωρίς να απομακρύνονται από αυτό πετυχαίνοντας 
οικονομία χώρου.  

 Σε περίπτωση που στο ίδιο πεντάγραμμο κινούνται δύο ή περισσότερες 

μουσικές φράσεις ταυτόχρονα (πολυφωνία), για να ξεχωρίζουμε ποιες νότες 
ανήκουν στην κάθε μια, οι κάθετες 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 προς τα πάνω και μια με την γραμμή προς τα κάτω. 

 

 Τέλος, από τις γραμμές και το γέμισμα της έλλειψης εξαρτάται η 
διάρκεια του ήχου.  

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

μπορεί να υπάρχουν τα σύμβολα Χ ή / ή \ ή  ή ■ ή  ή και χρώμματα. κλπ. 
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Παραδείγματα μουσικής γραφής για όργανα που παράγουν θόρυβο: 
 

 

 

 

Παράδειγμα 1 

 
 

 

 

 

 

Παράδειγμα 2 

 
 

 

 

 



15 

 

 

Παράδειγμα 3 
 

 

 

 
 

 

 

Παράδειγμα 4 
 

 

 

Παράδειγμα 5 
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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 
3) το σύνολο των φθόγγων που μπορούν να παραχθούν σε ένα 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 

σειρά βηματικής διαδοχής των φθόγγων.  
- Πόσα και ποια είναι τα είδη των κλειδιών: 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 
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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) 

 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 γράφονται τα κλειδιά: Το κλειδί γράφεται πάντα στην αρχή του 

πενταγράμμου, αλλά όποτε χρειαστεί, γράφεται και ενδιάμεσα στο 
πεντάγραμμο. 
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- Σχέση των κλειδιών Σολ και Φα: 

 
 

 

 Στο παραπάνω σχήμα παρατηρήστε ότι μαζί με την διακεκομμένη 

γραμμή το σύνολο των οριζόντιων γραμμών είναι ένδεκα. Για αυτόν το λόγο 
το παραπάνω σύστημα ονομάζεται και ενδεκάγραμμο.  

 Η μεσαία γραμμή (διακεκομμένη) είναι ο άξονας των δύο 

πενταγράμμων και επάνω της γράφεται η νότα ντο με συχνότητα 262 Χερτς. 
Για αυτόν το λόγο το ντο αυτό ονομάζεται και μεσαίο ντο. Αυτή η νότα 

μπορεί να γραφεί με μια βοηθητική γραμμή κάτω από το πεντάγραμμο με 

κλειδί του Σολ, η με μια βοηθητική γραμμή πάνω από το πεντάγραμμο με 
κλειδί του Φα.  

 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. 
 

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.  
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 Οι νότες που γράφονται 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, ή να καλύπτουν εκείνες τις νότες που βρίσκονται στο 

κέντρο της μουσικής έκτασης, όταν όλες είναι συμμετρικά 
χρησιμοποιήσιμες. 
 

Τα κλειδιά μας βοηθάνε να χρησιμοποιούμε όλες τις νότες, 

από την χαμηλότερη έως την υψηλότερη 

καλύπτοντας όλη την μουσική έκταση. 

 

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.  

 

- 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. 



20 

 

- Σχήμα του κλειδιού φα: 
 

 Όπως είδαμε παραπάνω, το κλειδί του φα είναι η συνέχεια του κλειδιού 
του σολ προς τα κάτω με άξονα το μεσαίο ντο (ενδεκάγραμμο). Γι’ αυτόν το 

λόγο, ο σχεδιασμός του κλειδιού του φα προέρχεται από την μερική σχεδίαση 

της κατακόρυφης αντιστροφής του κλειδιού του σολ. 

 

 Παρατηρήστε ότι ξεκινά με μια κουκίδα στην τέταρτη γραμμή. 

Επίσης, στα δεξιά του υπάρχουν δύο τελείες, η μια πάνω από την άλλη. 
Ανάμεσα από τις τελείες περνά η τέταρτη γραμμή. Με την βοήθεια των 

παραπάνω σχεδιαστικών στοιχείων, γίνεται σαφές ότι το κλειδί αναφέρεται 

στην τέταρτη γραμμή του πενταγράμμου. 
 

- 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 γραμμές, όπως το πεντάγραμμο. Η κίνηση της 

φωνής 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 
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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 έκανε δυνατή την 

καταγραφή του ρυθμού και ονομάστηκε Musica mensurabilis ή mensurata 
που σημαίνει μετρημένη μουσική.  

 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.  
 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 
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- 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. 
 

- 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, μπασσο-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. 
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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! 

 

 
Παράδειγμα: 

 

 

Είδη σαξοφώνων. 
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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: 

 
 

- Ο αριθμητής μας δείχνει πόσα κομμάτια έχουμε.  

- Ο παρανομαστής μας δείχνει σε πόσα ίσα κομμάτια έχει κοπεί το 
ολόκληρο. Δηλαδή από πόσα κομμάτια πήραμε αυτά που έχουμε.  

 
 

 

Πως διαβάζεται ένα κλάσμα: 
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 Δηλαδή, πόσα κομμάτια έχουμε, αλλά και από πόσα συνολικά 

κομμάτια πήραμε αυτά που έχουμε. Απλούστερα πόσα από πόσα.  
 

- Ο αριθμητής διαβάζεται σαν αριθμός  
- Ο παρανομαστής 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 παρανομαστής θα διαβάζεται σε ενικό αριθμό 

(ένα δεύτερο, ένα τρίτο, κλπ.), ή αν έχουμε αριθμητή το (2) ή αριθμό 
μεγαλύτερο από το (2) τότε ο παρανομαστής 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. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Παράδειγμα: 
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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: Ταααααααα  

 
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: 
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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:  
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 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. 

 

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. 

 

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
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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  
 

Στο όγδοο χωρούν δύο δέκατα έκτα  

   =     +    

1/8   =   1/16   +   1/16  
ή  

1/8 = 2/16 
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Παράδειγμα:  
 

 
 

 Παρατηρήστε ότι οι κάθετες γραμμές και η ομαδοποίηση τηρούνται 

όπως στις προηγούμενες αξίες που παρουσιάστηκαν. 

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 
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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: 

 

 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. 
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 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 παρανομαστή του 

κλάσματος που μας δείχνει σε πόσα ίσα μέρη διαιρείται κάθε φορά το 
ολόκληρο: 

  

  

 

Αξία 

  

πόσα μέρη 

του ολοκλήρου 

  

 

κλάσμα 

Διπλασιασμός 

του παρανομαστή 

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 παρανομαστή 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 αντιστοίχηση 
του μισού με το 2 και του ολοκλήρου με το 1. 
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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 

 

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
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Ομαδοποίηση: 

 Όταν βρίσκονται μαζί (συνεχόμενα) δύο ή παραπάνω όγδοα ή αξίες 

μικρότερες αυτών (δέκατα έκτα κλπ.), μπορούν να είναι ενωμένες σε ομάδες 

έτσι, ώστε να διευκολύνεται η μουσική ανάγνωση. 

Παραδείγματα:  

 

 

 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. 

Παραδείγματα: 

 

 Σε μια ομάδα ίδιων αξιών μικρότερων του ογδόου, μπορεί να 

διακόπτονται 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. 
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Παράδειγμα: 

 

 

 Παρατηρήστε ότι ο δεύτερος τρόπος γραφής είναι πιο εύκολος στην 
ανάγνωση, αφού ο αριθμός των φθόγγων γίνεται πιο γρήγορα αντιληπτός.  

 
 Διπλό ολόκληρο είναι εκείνη η αξία που διαρκεί όσο δύο ολόκληρα 

μαζί. Αυτή η αξία δεν χρησιμοποιείται στις μέρες μας. 

Συμβολίζεται:      

 

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 της. 
 

 

Παραδείγματα: 
 

 

 

  
 

Παρατηρήστε την θέση της τελείας, είναι πάντα στα δεξιά του φθόγγου που 
αντιστοιχεί. 
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 = +  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, εξαρτώνταν 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. 
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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. 

Παραδείγματα:  
 

 
 

= + +  ή 

= + + +  ή 

= + + + + + + ή κλπ. 

 

     =       +  +     ή 

    =     + +  +      ή 

    =   + + + + + + ή κλπ. 

 

     =   +  +     ή 

   =  + + +      ή 

   = + + + + + + ή κλπ. 

 

    =   + +     ή 

= + + +      ή       κλπ. 
 
- Ιστορικά: Το σύμβολο εισήχθηκε από τον πατέρα του 

Μότσαρτ Λέοπολντ το 1769 
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ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 
 

Παύσεις 

 

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

 

 

 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. 
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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. 

 

 

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

τοποθετείται παύση ολοκλήρου. 
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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. 
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 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. 

 

 

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. 
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 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. 

 
 

 

 

 

Πίνακας των κυριότερων παύσεων: 
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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 

 

 

 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. 
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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) 

 

 

 

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
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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 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: 

 

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 
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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 της οποίας η δεύτερη γραμμή είναι παχύτερη. 
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Άρα: 

  

Ρυθμός στην μουσική μπορεί να ονομαστεί 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 (στη μουσική). 
 

- Τι είναι: Το κλάσμα μας δείχνει τον αριθμό και την αξία των χρόνων ενός 
μέτρου ως εξής:  

 
Αριθμητής = Πόσους χρόνους έχει το μέτρο  

Παρανομαστής = Η αξία του κάθε χρόνου 

 
Ο παρανομαστής μας δείχνει την αξία του κάθε χρόνου σε μορφή 

αριθμού. Για παράδειγμα η αξία ενός δεκάτου 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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 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(παρανομαστής). 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. 
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Παραδείγματα: 

 

Παρατηρήστε στο σύνθετο και το μικτό μέτρο από την ομαδοποίηση 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: 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 διαίρεση σύνθετων μέτρων ονομάζεται Ρυθμική διασταύρωση. 

  

Σημείωση 2: Κάποιοι άλλοι θεωρητικοί αναφέρουν σαν ρυθμική 
διασταύρωση την συνήχηση φωνών, από τις οποίες μια ή περισσότερες 

χρησιμοποιούν διαφορετική θεωρητική διαίρεση του σύνθετου μέτρου από 
κάποια ή κάποιες άλλες. 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 διαίρεση 3/8 + 3/8 

 
Σημείωση 3: 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, 
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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. 

 

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 

παρανομαστή, 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 
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τονισμό ανά τρεις. 
 Με άλλα λόγια, στα σύνθετα και μικτά μέτρα, όσο κινούνται αξίες όχι 

μικρότερες από αυτές που αναφέρει ο παρανομαστής, 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», 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. 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

 

 

 

Χρόνοι των αξιών  

(ποσό ισόχρονων κινήσεων που αντιστοιχούν στους φθόγγους) 
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 Οι διάφορες αξίες δεν διαιρούνται από μόνες τους σε χρόνους. Η 
μονάδα μέτρησης του κάθε χρόνου καθορίζεται από τον παρανομαστή 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 παρανομαστή 

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 
παρανομαστής σαν μονάδα μέτρησης των χρόνων.  

 
Παράδειγμα: Στα είδη των μέτρων που καθορίζονται από κλάσμα με 

παρανομαστή 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  

 

 

  

 
παρανομαστής = 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 

 
παρανομαστής = 4 

άρα 1 χρόνος 

=  

4 
χρόνους 

2 
χρόνους 

1 
χρόνο 

0,5 

ή 1/2 
του 

χρόνου 

0,25 

ή 1/4 
του 

χρόνου 

 
παρανομαστής = 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: 

 

Οι κινήσεις του δωδεκαμερούς μέτρου ομοιάζουν με αυτές του τετραμερούς, 
μόνο που η κάθε κίνηση γίνεται τρεις φορές. 

 
ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
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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. 
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 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 

μην ταιριάζει μ’ αυτές τις πρώτες συλλαβές. Μερικά γνωστά τραγούδια που 

ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία είναι τα Καλαματιανά «Ένα νερό κυρά 
Βαγγελιώ», «Έλα βρεΧαραλάμπη», κλπ. Παρατηρείστε ότι τραγουδώντας 

αυτά τα τραγούδια τονίζεται η δεύτερη συλλαβή της πρώτης λέξης, όμως οι 
υπόλοιποι στοίχοι στην πλειοψηφεία τους δεν έχουν το ίδιο πρόβλημα. 
 

Τρίηχο, πεντάηχο, εξάηχο, επτάηχο κλπ. 

 

 Με τα είδη των αξιών που αναφέραμε μέχρι τώρα, μπορούμε να 

διαιρέσουμε μιαν αξία σε ίσα μέρη πολλαπλάσια του 2. Πολλές φορές όμως 
χρειάζεται να διαιρέσουμε μιαν 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. 
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- 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 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. 
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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 δεν υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας, για να υπολογιστεί η 

μια αξία που αυτή αντιστοιχεί, εξαρτάται μόνο από το ύφος του έργου και 
ειδικότερα από την σχέση αυτής της ομάδας από τις περιβάλλουσες νότες 

της ομάδας. 
 

- Εκτελούνται με τονισμό τουλάχιστον στον πρώτο φθόγγο αλλά και όπου 

αλλού υπαγορεύει το ύφος του μουσικού έργου και της μελωδίας. 
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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. 
 

- 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. 
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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 σύζευξη ενός φθόγγου, που βρίσκεται στο 
ασθενές μέρος του μέτρου, με το επόμενο ισχυρό. 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. 
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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. 
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Το διάστημα που αποτελείται από δύο ημιτόνια ονομάζεται Τόνος. 

 

 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. 

 

 

Είδη αλλοιώσεων 
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- 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 
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παιχθεί η νότα που βρίσκεται ένα ημιτόνιο χαμηλότερα από το Ρε. Άρα το 

ίδιο μαύρο πλήκτρο μπορεί να ονομαστεί Ρε ύφεση. 

 

 

  

 

 

 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. 
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         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. 

 

 
 

 

 

        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. 
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- Οπλισμός Γράφεται αμέσως μετά το κλειδί στην αρχή κάθε γραμμής 
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 αν 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. 

 
 

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: 
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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.  

 
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 
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 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 

 
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 
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 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.  

     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 περιγράφηκε 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).  
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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 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) 
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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: 
 

Grave Πολύ αργά με βαρύ ύφος 

Lento Πολύ αργά 

Largo Πολύ αργά με πλατιές αξίες και φράσεις 

Adagio Αργά 

Andante  Αργά με κίνηση 

Andantino Πιο γρήγορο από Andante 

Moderato Μέτρια 

Allegretto Σχεδόν γρήγορα 

Allegro Γρήγορα 

Vivace Ζωηρά 

Presto Πολύ γρήγορα 

Prestissimo Πάρα πολύ γρήγορα 

 

 Οι όροι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλες 

λέξεις όπως poco (λίγο), molto (πολύ), moderato (μέτρια). Π.χ. molto 

Allegro, Allegro moderato, poco Adagio κλπ. Έτσι επιτυγχάνεται 
μεγαλύτερη ποικιλία.  
 

 

- 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. 
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 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. 
 

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 

 

 Σε περίπτωση που χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν συμβολισμοί 

διαφορών της έντασης στα πλαίσια του pianissimo ή του fortissimo, τότε 

απλά στο συμβολισμό προσθέτουμε (f) ή (p) αντίστοιχα. 

Π.χ. pppp, ppp, fff, ffff. 

 

 Οι παραπάνω λέξεις μπορούν να συνδυαστούν με άλλες όπως meno 

(λιγότερο), piu (περισσότερο), κλπ. 
 

Π.χ. meno piano, piu forte. 
 

 

- Σταδιακή αλλαγή της έντασης: Ο όρος Crescendo (cresc) σημαίνει 

σταδιακή αύξηση της έντασης, ενώ ο όρος Diminuendo (dim) σημαίνει 

σταδιακή ελάττωση. Οι όροι αυτοί μπορεί να εμφανιστούν αντί με τα 
ονόματά τους, με τα εξής σχήματα: 
 

 

 

Crescendo 
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 Diminuendo 

 

 

 

Όροι γενικού χαρακτηρισμού  

 

Οι κυριότεροι είναι:  
 

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 

non rigore 

di tempo 

Χωρίς να 

μεταβληθεί 
η ταχύτητα 

εκτέλεσης 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποικίλματα 

 

- Τι είναι και πού χρησιμοποιούνται: Είναι ένας ή περισσότεροι φθόγγοι 
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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 
 

 
 

 

 Το γύρισμα σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορεί να έχει πάνω, 
κάτω, ή και στις δύο μεριές μια αλλοίωση. Σ’ αυτή την περίπτωση, η 
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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. 
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 Ονομάζεται σύντομος τρίλλος ή (Praller)  
 

 
 

 

 

 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. 
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Στακάτο (Staccato) 

 
 Μια τελεία πάνω ή κάτω από τον φθόγγο δείχνει ότι ο ήχος του θα 

διαρκέσει λιγότερο από την  αξία του, η οποία όμως δεν μικραίνει. Αυτό 
σημαίνει ότι ανάμεσα από αυτό τον φθόγγο και τον επόμενο υπάρχει ηχητικό 

κενό σαν να μεσολαβεί παύση. Οι φθόγγοι αυτοί ονομάζονται και «κοφτοί», 

«κοφτό παίξιμο». 

 

 

 

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 πάνω από τον φθόγγο. 

 
 

 

 

Τονισμένοι φθόγγοι 

 Εκτός από τον τονισμό του μέτρου οι φθόγγοι μπορεί να έχουν ακόμα 

περισσότερο τονισμό ή να τονίζονται ασθενή μέρη του μέτρου. Αυτό 
επιτυγχάνεται με μουσικά σύμβολα τα οποία τοποθετούνται πάνω ή κάτω από 

το φθόγγο. 

Συχνότεροι συμβολισμοί: 

 
 

 

 Επίσης στο πιάνο αλλά και σε άλλα όργανα μπορεί να συναντήσετε οι 

τονισμένοι φθόγγοι να σημειώνονται σαν το σπικάτο του βιολιού. 
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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) 
 

 Συναντάται κυρίως στη φωνητική μουσική. Πορταμέντο αποκαλείται 
η σύνδεση δύο φθόγγων διαφορετικού ύψους με μια καμπύλη ή κυματοειδή 

γραμμή η οποία συνδέει δύο φθόγγους οι οποίοι εκτελούνται με ηχητική 

μετακίνηση από τον ένα φθόγγο στον άλλο, καλύπτοντας ομαλά τις 
συχνότητες που μεσολαβούν ανάμεσά τους. 

 

  

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, στο 

τέλος μιας μουσικής φράσης ή μέρους αυτής. Στο σημείο του συμβόλου ο 
τραγουδιστής μπορεί να αναπνεύσει όπως φυσικά και στις παύσεις. 
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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. 

 

 Σύμβολα επανάληψης 

 

 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.  

 
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. 
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 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. 

 

 

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 
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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. 

  

 
 

 

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: 
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 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. 

 
 

 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 
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διαδοχικά και γρήγορα (άρπισμα). Οι φθόγγοι αυτοί πρέπει να ηχήσουν όσο 
και η διάρκειά τους. 

 
 

Επαναλήψεις μέτρων: 
 

 
 

Συντομεύσεις στις παύσεις: 

 

 

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 


