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ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

Μουσική κλίμακα ή σκάλα ,ονομάζουμε μια σειρά από μουσικούς ήχους /νότες  
την οποία χρησιμοποιούν οι μουσικοί κάθε λαού ως βάση για την δημιουργία της 
μουσικής και των τραγουδιών τους (Μουσική αλφαβήτα).Οι νότες κάθε κλίμακας έχουν 
συγκεκριμένη απόσταση μεταξύ τους ,και σε αυτό οφείλεται το ιδιαίτερο άκουσμά 
τους.Το άκουσμα αυτό κάθε λαός το μεταφράζει σε συναίσθημα.Υπάρχουν κλίμακες 
που εκφράζουν χαρά, άλλες λύπη, άλλες μεγαλοπρέπεια κ.λ.π. 

Υπήρξαν και υπάρχουν πολλές και διαφορετικές μεταξύ τους κλίμακες ,που κάθε 
δημιουργός-λαός τις ονομάζει με έναν δικό του τρόπο. 

♦ Οι Αρχαίοι Έλληνες , ονόμαζαν γενικά τις κλίμακες αρμονίες και σε κάθε 
αρμονία έδιναν ονόματα λαών π.χ. Δώρια , Φρύγια κ.λ.π. 

♦ Οι Άραβες ονομάζουν τις κλίμακες Μακάμ. 
♦ Στο Ρεμπέτικο τραγούδι ονομάζονται δρόμοι. 
♦ Στην Βυζαντινή μουσική λέγονται ήχοι. 
♦ Τέλος οι Ινδοί ονομάζουν τις κλίμακες ράγκα. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ 
Στην Ευρωπαϊκή κλασική μουσική,χρησιμοποιήθηκαν δύο ομάδες κλιμάκων:οι 

λεγόμενες Μείζονες και Ελάσσονες κλίμακες.Και οι δύο είναι οκτάφθογγες δηλαδή 
έχουν οκτώ φθόγγους (νότες).Η  τελευταία νότα είναι πάλι η αρχική αλλά οκτώ νότες 
ψηλότερα (οκτάβα).Οι αποστάσεις ανάμεσα σε δύο διαδοχικές βαθμίδες είναι ή Τόνος 
ή Ημιτόνιο.Η απόσταση ανάμεσα στην αρχική και τελική νότα λέγεται οκτάβα. 

♦ Μείζονες Κλίμακες: Σε κάθε ομάδα κλιμάκων υπάρχει μία κλίμακα πρότυπο,και 
με βάση αυτήν κατασκευάζονται όλες οι άλλες κλίμακες της ομάδας.Στις 
μείζονες κλίμακες το πρότυπο είναι, η μείζονα κλίμακα του Ντο, που 
αποτελείται από φυσικές ( χωρίς διέσεις ή υφέσεις) νότες, δηλαδή η κλίμακα 
ΝΤΟ ΡΕ ΜΙ ΦΑ ΣΟΛ ΛΑ ΣΙ και ξανά ΝΤΟ ( μία οκτάβα ψηλότερα). 

Η μείζονα κλίμακα του Ντο στο πιάνο. 
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Η μείζονα κλίμακα του Ντο στο πεντάγραμμο: 

 
                Τ               Τ          Η            Τ            Τ              Τ             Η 

 
Όπως βλέπουμε,ανάμεσα στις νότες υπάρχουν τόνοι και ημιτόνια.Η συγκεκριμένη 

αυτή σειρά Τ  Τ  Η  Τ  Τ  Τ  Η  που πρέπει να την ξέρουμε απέξω,δίνει το 
χαρακτηριστικό άκουσμα της μείζονας κλίμακας.Η μείζονα κλίμακα εκφράζει την χαρά, 
την μεγαλοπρέπεια,το επικό συναίσθημα αλλά και την σάτιρα και γενικά το κωμικό 
στοιχείο. 

♦ Κλίμακα και Βαθμίδες: Στις μείζονες και στις ελάσσονες κλίμακες, η θέση που 
κατέχει κάθε νότα,ονομάζεται βαθμίδα.Κάθε βαθμίδα έχει δικό της όνομα,και 
προσδιορίζεται με έναν λατινικό αριθμό.Τα ονόματα είναι τα εξής: 

 
Βαθμίδα Ονομασία 
I Τονική 
II Επιτονική 
III Τρίτη ή Μέση 
IV Υποδεσπόζουσα 
V Δεσπόζουσα 
VI Επιδεσπόζουσα 
VII Προσαγωγέας 
VIII Τονική ή Ογδόη 
 
Έτσι στην μείζονα κλίμακα του Ντο ,όπως βλέπουμε και στην εικόνα του 

πιάνου,ισχύουν τα εξής: 
Βαθμίδα Ονομασία  
I Τονική ΝΤΟ
II Επιτονική ΡΕ 
III Τρίτη ή Μέση ΜΙ 
IV Υποδεσπόζουσα ΦΑ 
V Δεσπόζουσα ΣΟΛ
VI Επιδεσπόζουσα ΛΑ 
VII Προσαγωγέας ΣΙ 
VIII Τονική ή Ογδόη ΝΤΟ
 

♦ Κύριες και δευτερεύουσες βαθμίδες: Οι βαθμίδες I ,IV και V ,δηλ. η Τονική η 
Υποδεσπόζουσα ,και η Δεσπόζουσα λέγονται κύριες βαθμίδες ,ενώ η II,III,VI και 
VII δηλ. η επιτονική,η μέση, η επιδεσπόζουσα και ο προσαγωγέας ,λέγονται 
δευτερεύουσες βαθμίδες. 
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ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕ ΔΙΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΦΕΣΕΙΣ 
‘Οπως είναι φυσικό,μία κλίμακα δεν φτάνει για να καλύψει όλες τις μουσικές 

ανάγκες.Γι’ αυτό με πρότυπο την Ντο μείζονα, δημιουργήθηκαν και άλλες 
μείζονες κλίμακες,που ξεκινούν από κάθε μία από τις 12 διαφορετικές νότες που 
έχει η ευρωπαϊκή μουσική.Για να ακούγεται μία κλίμακα σαν μείζονα,πρέπει οι 
αποστάσεις ανάμεσα στις γειτονικές νότες,να ακολουθούν τον τύπο Τ Τ Η Τ Τ Τ Η. 
Για να το πετύχουμε αυτό,χρειαζόμαστε τα σημάδια αλλοίωσης (διέσεις και 
υφέσεις).Προσέχω το εξής :Τα ημιτόνια στις μείζονες κλίμακες , είναι πάντα 
διατονικά ποτέ χρωματικά. 

♦ Μείζονες κλίμακες με διέσεις: Οι μουσικοί πρόσεξαν το εξής:Αν κάθε φορά 
που θέλω να φτιάξω μία καινούργια κλίμακα,την ξεκινήσω από την 5η νότα 
(δεσπόζουσα) της προηγούμενης κλίμακας,τότε χρειάζεται να προσθέσω μία 
δίεση για να γίνει η καινούργια κλίμακα μείζονα. 

♦ Δεσπόζουσα της Ντο μείζονας ,είναι η νότα Σολ.Άρα από αυτή τη νότα ξεκινάω 
την καινούργια κλίμακα. 

           Τ             Τ           Η           Τ            Τ           Η           Τ   
 
Όπως βλέπουμε τελειώνουμε την κλίμακα με Η  Τ και όχι T  H  όπως πρέπει να 
συμβαίνει για να ακούγεται η κλίμακα σαν μείζονα.Για να γίνει αυτό προσθέτω μια 
δίεση στο Φα (7η νότα – προσαγωγέας) και έτσι η κλίμακα γίνεται η Σολ 
μείζονα κλίμακα ΜΕ ΜΙΑ ΔΙΕΣΗ (Φα δίεση). 

            Τ            Τ            Η          Τ            Τ           Τ            Η 
 
♦ Συνεχίζω με τον ίδιο τρόπο.Δεσπόζουσα της Σολ μείζονας, είναι η νότα Ρε.Άρα 

από αυτή τη νότα ξεκινάω την καινούργια κλίμακα.Η δίεση Φα ισχύει και στην 
καινούργια κλίμακα. 

             Τ           Τ             Η          Τ            Τ           Η            Τ 
Βλέπουμε πάλι ότι πρέπει να προσθέσω δίεση στην 7η νότα (προσαγωγέας) που 
είναι η νότα Ντο ,για να συμφωνήσω με τον τύπο της μείζονας κλίμακας.  

            Τ             Τ            Η           Τ           Τ            Τ            Η 
Έφτιαξα με αυτό τον τρόπο, την κλίμακα Ρε μείζονα με δύο διέσεις (Φα και 
Ντο). 
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♦ Συνεχίζοντας με τον ίδιο τρόπο ,φτιάχνω και τις υπόλοιπες μείζονες κλίμακες 
με διέσεις.Δηλαδή δεσπόζουσα της Ρε μείζονας είναι η νότα Λα.Άρα 
προκύπτει η Λα μείζονα κλίμακα με τρεις διέσεις(Φα ,Ντο και Σολ). 

 

 
                 Τ             Τ           Η           Τ           Τ             Τ            Η 
♦ Δεσπόζουσα νότα της Λα μείζονας είναι η νότα Μι.Άρα προκύπτει η Μι 

μείζονα κλίμακα με τέσσερις διέσεις (Φα ,Ντο ,Σολ και Ρε). 
 

 
                 Τ           Τ            Η            Τ             Τ          Τ             Η 
♦ Δεσπόζουσα νότα της Μι μείζονας είναι η νότα Σι.Άρα προκύπτει η Σι μείζονα 

κλίμακα με πέντε διέσεις (Φα ,Ντο ,Σολ ,Ρε και Λα). 

 

 
♦ Δεσπόζουσα νότα της Σι μείζονας είναι η νότα Φα#.Άρα προκύπτει η Φα# 

μείζονα κλίμακα με έξι διέσεις (Φα ,Ντο ,Σολ, Ρε, Λα και Μι ). 

                   Τ           Τ            Η             Τ          Τ            Τ             Η 
♦ Δεσπόζουσα νότα της Φα# μείζονας είναι η νότα Ντο#.Άρα προκύπτει η 
Ντο# μείζονα κλίμακα με επτά διέσεις (Φα ,Ντο ,Σολ, Ρε, Λα ,Μι και 
Σι).Δηλαδή όλες οι νότες της κλίμακας έχουν δίεση. 

 
                  Τ            Τ           Η           Τ            Τ           Τ            Η 
  Φτιάξαμε λοιπόν την ομάδα των μειζόνων κλιμάκων με διέσεις , που αποτελείται 
από επτά κλίμακες τις εξής: 
ΣΟΛ        ΡΕ          ΛΑ           ΜΙ          ΣΙ            ΦΑ#          ΝΤΟ#   
    

 Και τις διέσεις τις βάζουμε με μια σειρά την εξής: 
 
ΦΑ        ΝΤΟ       ΣΟΛ          ΡΕ          ΛΑ            ΜΙ             ΣΙ 



 5

♦ Οπλισμός κλίμακας : Επειδή δεν είναι πρακτικό, όταν γράφουμε ένα κομμάτι 
σε μια κλίμακα ,να γράφουμε κάθε φορά τις διέσεις που έχουν οι νότες ,οι 
μουσικοί σκέφτηκαν το εξής: να γράφονται οι διέσεις στην αρχή του 
πενταγράμμου αμέσως μετά το κλειδί και πριν το μέτρο.Αυτό το κάνουμε 
κάθε φορά που αλλάζουμε σειρά.Έτσι ξέρουμε ότι τις νότες που δείχνουν οι 
διέσεις θα τις παίξουμε με δίεση.Η ομάδα αυτή των διέσεων που γράφεται στην 
αρχή του πενταγράμμου,λέγεται οπλισμός της κλίμακας.Οι οπλισμοί κάθε 
κλίμακας είναι οι εξής: 

 
ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΜΕΙΖΟΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΜΕ ΔΙΕΣΕΙΣ 

ΣΟΛ 

    

ΡΕ 

 

ΛΑ 

 

ΜΙ 

 

ΣΙ 

 

ΦΑ# 

 

ΝΤΟ# 

 
 
♦ Εύρεση οπλισμού μιας κλίμακας: Είναι εύκολο να βρούμε τον οπλισμό μιας 

κλίμακας ,αρκεί να ξέρουμε απέξω την σειρά των κλιμάκων και την σειρά των 
διέσεων.Ξέρουμε ότι η πρώτη κλίμακα έχει την πρώτη δίεση ,η δεύτερη κλίμακα 
τις δύο πρώτες διέσεις , η τρίτη κλίμακα  τις τρεις πρώτες διέσεις κ.ο.κ.Έτσι για 
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παράδειγμα η Σι μείζονα που είναι 5η στην σειρά έχει τις 5 πρώτες διέσεις 
Φα,Ντο,Σολ,Ρε,Λα . 

♦ Εύρεση κλίμακας από οπλισμό: Το ίδιο κάνουμε και όταν μας δίνουν οπλισμό 
για να βρούμε κλίμακα.Αν μας δώσουν 3 διέσεις π.χ. τότε η κλίμακα είναι η 
τρίτη στην σειρά δηλαδή η Λα μείζονα ,7 διέσεις η έβδομη στην σειρά δηλ. η 
Ντο# μείζονα κ.ο.κ. 

 
♦ ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕ ΥΦΕΣΕΙΣ: Τις μείζονες κλίμακες με διέσεις τις 

φτιάξαμε ξεκινώντας κάθε φορά από την δεσπόζουσα νότα της 
προηγούμενης κλίμακας και προσθέτοντας κάθε φορά μια δίεση.Τις μείζονες 
κλίμακες με υφέσεις τις φτιάχνουμε ξεκινώντας από την 4η νότα της 
προηγούμενης κλίμακας (υποδεσπόζουσα) και προσθέτοντας κάθε φορά 
μια ύφεση. 

♦ Ξεκινάμε πάλι από την πρότυπη κλίμακα την Ντο μείζονα.Υποδεσπόζουσα 
νότα είναι η νότα Φα.Από αυτή τη νότα ξεκινάμε την πρώτη κλίμακα με 
υφέσεις την Φα μείζονα. 

 
                Τ          Τ           Τ             Η            Τ             Τ              Η 
 
Για να γίνει μείζονα η κλίμακα,πρέπει να προσθέσω μια ύφεση στην 
υποδεσπόζουσα δηλαδή στη νότα Σι. Έτσι προκύπτει η Φα μείζονα κλίμακα με 
μια ύφεση (Σι). 

 
               Τ            Τ           Η              Τ             Τ            Τ             Η    
 
Τώρα υποδεσπόζουσα της Φα είναι η νότα Σι b .Με αυτή τη νότα δηλ. την Σιb 
πρέπει να αρχίσει και να τελειώσει η καινούργια κλίμακα.Προσθέτοντας μια ύφεση 
στη 4η νότα παίρνω την Σιb μείζονα κλίμακα με δύο υφέσεις (σι και μι). 

 

               Τ            Τ            Η           Τ             Τ              Τ            Η 
 
Συνεχίζοντας παίρνω την Μιb μείζονα κλίμακα με τρεις υφέσεις ( Σι ,Μι και 
Λα). 

 

              Τ              Τ           Η           Τ             Τ              Τ           Η 
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Τέταρτη κλίμακα είναι η Λαb μείζονα με τέσσερις υφέσεις (Σι,Μι,Λα και Ρε). 

             Τ             Τ            Η             Η          Τ            Τ              Η    
 
Πέμπτη κλίμακα η Ρεb μείζονα με πέντε υφέσεις (Σι,Μι,Λα,Ρε,Σολ ). 

 

             Τ             Τ           Η            Τ           Τ              Τ             Η 
 
Έκτη κλίμακα η Σολb μείζονα με έξι υφέσεις ( Σι,Μι,Λα,Ρε,Σολ,Ντο). 

 
             Τ             Τ           Η           Τ             Τ             Τ           Η 
 
Και τέλος η Ντοb μείζονα κλίμακα με επτά υφέσεις 
(Σι,Μι,Λα,Ρε,Σολ,Ντο,Φα). 

 
             Τ           Τ            Η            Τ            Τ             Τ           Η 
 
Η ομάδα των μειζόνων κλιμάκων με υφέσεις αποτελείται και αυτή από επτά 
κλίμακες τις εξής: 
 
ΦΑ       ΣΙb        ΜΙ b          ΛΑ b         ΡΕ b        ΣΟΛ b           ΝΤΟ b 
  
Η σειρά των υφέσεων είναι η εξής; 
 
ΣΙ         ΜΙ          ΛΑ             ΡΕ            ΣΟΛ          ΝΤΟ              ΦΑ  
 
♦ ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΙΖΟΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΜΕ ΥΦΕΣΕΙΣ: Όπως και στις μείζονες 

κλίμακες με διέσεις ,γράφουμε τις υφέσεις στην αρχή του πενταγράμμου και 
μετά το κλειδί, έχουμε δηλαδή και εδώ οπλισμό.Όταν αλλάζουμε σειρά 
ξαναγράφουμε τον οπλισμό.Οι νότες που δείχνουν οι  υφέσεις  παίζονται πάντα 
με ύφεση. 
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ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΜΕΙΖΟΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΜΕ ΥΦΕΣΕΙΣ 
 

 

ΦΑ 

 
 

                       ΣΙ b 
 
  

ΜΙ b 

 

ΛΑ b 

 

ΡΕ b 

 

ΣΟΛ b 

 

ΝΤΟ b 

 
♦ Εύρεση οπλισμού μιας κλίμακας με υφέσεις ή κλίμακας από οπλισμό: 

Πάλι πρέπει να ξέρουμε απέξω την σειρά των κλιμάκων με υφέσεις και την 
σειρά των υφέσεων.Ισχύει και εδώ το εξής: Η πρώτη κλίμακα έχει την πρώτη 
ύφεση (Σι) ,η δεύτερη κλίμακα έχει τις δύο πρώτες υφέσεις (Σι και Μι) 
κ.ο.κ.Όταν μας δίνουν υφέσεις για να βρούμε κλίμακα ισχύει πάλι το ίδιο δηλ. 
μια ύφεση έχει η πρώτη κλίμακα (Φα),2 υφέσεις έχει η δεύτερη κλίμακα (Σι b) 
κ.ο.κ. 

♦ Εναρμόνιες κλίμακες:  Όπως υπάρχουν εναρμόνιες νότες ,έτσι υπάρχουν και 
εναρμόνιες μείζονες κλίμακες ,δηλαδή μείζονες κλίμακες στις οποίες όλες οι 
νότες έχουν διαφορετικό όνομα αλλά ίδιο άκουσμα.Οι κλίμακες αυτές είναι οι 
εξής: Σι=Ντο b ,  Φα# = Σολ b και Ντο# = Ρε b. Αν παίξουμε αυτές τις 
κλίμακες στο πιάνο θα δούμε ότι παίζουμε τα ίδια πλήκτρα αλλά σκεφτόμαστε 
διαφορετικά ονόματα. 
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ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 
Διάστημα στη μουσική ονομάζουμε την απόσταση ανάμεσα  σε δύο νότες. 
Όταν οι νότες παίζονται μαζί , το διάστημα λέγεται αρμονικό, όταν παίζονται 
η μια μετά την άλλη λέγεται μελωδικό. 

 Διαστήματα που είναι ίσα ή μικρότερα της οκτάβας λέγονται απλά 
διαστήματα.Διαστήματα που είναι μεγαλύτερα της οκτάβας λέγονται σύνθετα 
διαστήματα. 

                   Απλό                                                Σύνθετο 
 
Ένα διάστημα έχει δύο ονόματα. Το πρώτο είναι αριθμός και δείχνει πόσες 
νότες έχει το διάστημα, το δεύτερο μας δείχνει πόσους τόνους και ημιτόνια 
έχει το διάστημα. Έτσι όταν ένα διάστημα έχει δύο νότες λέγεται δευτέρας , 
όταν έχει τρεις λέγεται τρίτης κ.ο.κ.Ανάλογα με το πόσους τόνους και ημιτόνια 
έχει ένα διάστημα,λέγεται μικρό ή μεγάλο ή καθαρό ή αυξημένο ή 
ελαττωμένο. 

ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 
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                                            ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
1) Τα διαστήματα 1ης , 4ης , 5ης , 8ης  είναι καθαρά , ποτέ μικρά ή μεγάλα. 
    Τα διαστήματα 2ας , 3ης , 6ης , 7ης είναι μικρά ή μεγάλα ποτέ καθαρά. 
 
2) Όταν ένα διάστημα 2ας ή 3ης έχει ένα ημιτόνιο είναι μικρό. Όταν έχει μόνο 
τόνους είναι μεγάλο. 
    Όταν ένα διάστημα 6ης ή 7ης έχει δύο ημιτόνια είναι μικρό. Όταν έχει ένα 
είναι μεγάλο. 
3) Όταν ένα διάστημα 4ης ή 5ης έχει ένα ημιτόνιο είναι καθαρό. 

ΑΥΞΗΜΈΝΑ ΚΑΙ ΕΛΑΤΤΩΜΕΝΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 
1) Όταν ένα μικρό ή ένα καθαρό διάστημα μικρύνει ένα ημιτόνιο γίνεται 
ελαττωμένο. 

2) Όταν ένα μεγάλο ή ένα καθαρό διάστημα μεγαλώσει ένα ημιτόνιο γίνεται 
αυξημένο. 
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ΣΥΝΘΕΤΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ 

Τα σύνθετα διαστήματα σχηματίζονται από  απλά διαστήματα γραμμένα 
με πάνω από μία οκτάβα απόσταση μεταξύ των φθόγγων τους (9ης και 
πάνω),και το είδος τους το παίρνουν από το είδος των απλών 
διαστημάτων ( π.χ αν είναι μ παραμένει μ ,αν είναι Μ παραμένει Μ 
κ.λπ.) 

Η διαφορά τους είναι μόνο στο μέγεθος το οποίο είναι εύκολο να 
υπολογιστεί όμως ,προσθέτοντας απλά στο απλό από το οποίο προήρθε 
τον αριθμό 7 για κάθε οκτάβα που ξεπερνάει. 

Αυτό συμβαίνει γιατί ο όγδοος φθόγγος της οκτάβας που ξεπερνάμε κάθε 
φορά υπολογίζεται δύο φορές , σαν όγδοος της οκτάβας και σαν πρώτος 
για το απλό διάστημα που σχηματίζεται πάνω από την οκτάβα, οπότε 
αφαιρούμε στην κάθε οκτάβα έναν φθόγγο για να είμαστε σωστοί στο 
αποτέλεσμα του μεγέθους. 

Για να βρούμε λοιπόν το μέγεθος ενός σύνθετου διαστήματος απλά 
προσθέτουμε τους 7 φθόγγους για την οκτάβα και τους φθόγγους του 
απλού διαστήματος. 

 

Όπως βλέπουμε στο παραπάνω παράδειγμα, το διάστημα 5ης Καθαρό 
σχηματίστηκε πάνω από την οκτάβα. 

 Η μαύρη νότα εκφράζει τον όγδοο φθόγγο της οκτάβας αλλά που είναι 
ταυτόχρονα και βάση ( χαμηλότερος φθόγγος) για το απλό διάστημα που 
ακολουθεί 

Στο διάστημα 5ης Καθαρό λοιπόν προσθέτουμε και τον αριθμό 7 οπότε το 
διάστημα μας γίνεται 5+7=12η Καθαρό. 

Μπορούμε φυσικά να υπερβούμε την επέκταση κατά μία οκτάβα 
ψηλότερα  προσθέτοντας παραπάνω από μία οκτάβα αλλά πάντα για 
κάθε μία οκτάβα που ξεπερνάμε μην ξεχνάτε πως προσθέτουμε ακόμα 
ένα 7. 

https://analogorama.files.wordpress.com/2011/10/2005-12-18_174103_service0156.jpg�


 12

 

                 17η  Μ                                       7    +         7    +    3 

Στο παραπάνω παράδειγμα το απλό διάστημα 3ης Μεγάλο σχηματίστηκε 
πάνω σε διπλή οκτάβα οπότε έχουμε ως αποτέλεσμα ένα 
διάστημα 3ης+7+7=17ης Μεγάλο 

Κατά τον ίδιο τρόπο θα μπορείτε να βρείτε όλα τα σύνθετα διαστήματα 
που θα χρειαστεί να υπολογίσετε σε διάφορες ασκήσεις. 

Σημείωση: Όταν η βάση ενός σύνθετου διαστήματος είναι αλλοιωμένη, στον 
υπολογισμό της οκτάβας υπολογίζουμε ΚΑΙ την κορυφή της οκτάβας με την 
ίδια αλλοίωση που έχει η βάση. π.χ 

 

 

Εναρμόνια διαστήματα 

Τα εναρμόνια διαστήματα είναι αυτά, οι νότες των οποίων μπορούν να 
εκφραστούν με διαφορετικό όνομα. Για παράδειγμα η νότα Φα♯ είναι 
κατ' ουσίαν η ίδια με τη Σολ♭.Έτσι, το διάστημα Ντο-Φα♯ (4η 
αυξημένη) είναι εναρμόνιο του διαστήματος Ντο-Σολ(5η ελαττωμένη). 
Στην πρακτική τους εφαρμογή, π.χ. στο πιάνο, η διαφορά δεν είναι 
εμφανής, αφού για την ίδια νότα αντιστοιχεί ένα και μοναδικό πλήκτρο 
(το Φα♯ είναι το ίδιο πλήκτρο με το Σολ♭). Ωστόσο, στη μουσική 
γραφή τα εναρμόνια διαστήματα παίζουν σπουδαίο ρόλο, καθώς ορίζουν 
το τονικό πλαίσιο και τη σημασία τους στα πλαίσια της αρμονίας 

 
Το διάστημα Ντο-Φα♯ είναι εναρμόνιο του Ντο-Σολ♭. 
 
 
 

https://analogorama.files.wordpress.com/2011/10/2005-12-22_134224_service0166.jpg�
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Enharmonic_tritone.png�
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                                             ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΩΝ               
                                                                                                                      
 
              Ένα διάστημα αντιστρέφεται με δύο τρόπους : α) 
Κάνοντας την βάση κορυφή ανεβάζοντάς την μία οκτάβα. β) 
Κάνοντας την κορυφή βάση κατεβάζοντάς την μία οκτάβα.Το 
διάστημα τότε αλλάζει ακολουθώντας τον εξής κανόνα : Οι αριθμοί 
των διαστημάτων έχουν άθροισμα 9 , το μικρό γίνεται μεγάλο και 
το αντίθετο, το καθαρό παραμένει καθαρό, το αυξημένο γίνεται 
ελαττωμένο και το αντίθετο. 
  

    3μ       6Μ  6Μ        3μ   5Κ        4Κ     4Α       5Ε 
 
                                   ΚΑΝΟΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Η Πρώτη ( 1 ) γίνεται Ογδόη ( 8 )               1+8=9. 
Η Δευτέρα ( 2 ) γίνεται Εβδόμη ( 7 )           2+7=9. 
Η Τρίτη ( 3 ) γίνεται Έκτη ( 6 )                   3+6=9. 
Η Τετάρτη ( 4 ) γίνεται Πέμπτη ( 5 )           4+5=9 
 
Το μικρό γίνεται μεγάλο και το αντίθετο, το καθαρό παραμένει 
καθαρό, το αυξημένο γίνεται ελαττωμένο και το αντίθετο. Π.χ. 
σύμφωνα με αυτόν τον κανόνα μία 2μ γίνεται 7Μ, μία 5Κ γίνεται 
4Κ, μία 2Α γίνεται 7Ε κ.λ.π. Η αναστροφή χρησιμεύει στο να 
αναγνωρίζουμε εύκολα μεγάλα διαστήματα.Π.χ. 
 
 

                   Το αναστρέφω- το αναγνωρίζω    2μ   άρα σύμφωνα με τον κανόνα 7Μ 
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ΕΛΑΣΣΟΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ 

Μια ελάσσονα κλίμακα κατασκευάζεται με πρότυπο την φυσική Λα ελάσσονα 
κλίμακα . 

 
Για να κατασκευάσω  την επόμενη ελάσσονα κλίμακα , παίρνω την 5η νότα της Λα 
κλίμακας ,δηλαδή τη νότα Μι .Η κλίμακα αυτή για να είναι ίδια με τη Λα ,χρειάζεται 
μία δίεση την Φα. 

 
Με τον ίδιο τρόπο κατασκευάζω την επόμενη κλίμακα.Παίρνω την 5η νότα της Μι 
που είναι η Σι και φτιάχνω την κλίμακα Σι. Η κλίμακα αυτή έχει δύο διέσεις , την Φα 
και την Ντο. 

 
Παίρνοντας κάθε φορά την 5η νότα της καινούργιας κλίμακας,φτιάχνω συνολικά επτά 
ελάσσονες κλίμακες.Αυτές είναι οι εξής ( μαζί με αυτές που είδαμε έως τώρα) 
ΜΙ      ΣΙ     ΦΑ#       ΝΤΟ#     ΣΟΛ#      ΡΕ#      ΛΑ#. 
Η πρώτη έχει μια δίεση την φα, η δεύτερη δύο διέσεις την φα και την ντο , η Τρίτη 3 
κ.ο.κ.Η σειρά των διέσεων είναι η γνωστή από τις μείζονες κλίμακες. 
 
ΦΑ     ΝΤΟ     ΣΟΛ   ΡΕ     ΛΑ    ΜΙ       ΣΙ .  
Οι διέσεις γράφονται με συγκεκριμένο τρόπο στο πεντάγραμμο, στην αρχή μετά το 
κλειδί . Λέμε τότε ότι κάθε κλίμακα έχει τον οπλισμό της. 
 
ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕ ΔΙΕΣΕΙΣ ΜΕ  ΤΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥΣ. 
ΜΙ 

ΣΙ

ΦΑ#

 
 
 



 15

ΝΤΟ#

ΣΟΛ#

ΡΕ#

ΛΑ#

 
ΕΛΑΣΣΟΝΕΣ ΜΕ ΥΦΕΣΕΙΣ  

Αν πάρω την τέταρτη νότα της Λα ( πρότυπο),που είναι η νότα ρε, φτιάχνω μια 
κλίμακα  που έχει μια ύφεση. 

 
Επόμενη είναι η Σολ ελάσσονα (4η νότα της Ρε) 

 
Με τον ίδιο τρόπο σχηματίζονται και οι επόμενες. 

ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΕΛΑΣΣΌΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΜΕ ΥΦΕΣΕΙΣ 
ΡΕ    ΣΟΛ    ΝΤΟ   ΦΑ   ΣΙb    ΜΙb     ΛΑb 
 

ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΥΦΕΣΕΩΝ  
ΣΙ   ΜΙ   ΛΑ   ΡΕ   ΣΟΛ   ΝΤΟ    ΦΑ 
 
Κάθε  ελάσσονα  με  ύφεση  έχει  τον  οπλισμό  της. 
 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕ ΥΦΕΣΕΙΣ 
ΡΕ

ΣΟΛ
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ΝΤΟ

ΦΑ

ΣΙb

ΜΙb

ΛΑb

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17

 
 
 
 
 

ΑΡΜΟΝΙΚΕΣ ΕΛΑΣΣΟΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ 
Ανεβάζοντας την 7η νότα μιας φυσικής ελάσσονας κλίμακας ,παίρνουμε την ομώνυμη 
αρμονική ελάσσονα κλίμακα. Το χαρακτηριστικό της είναι ότι περιέχει τριημιτόνιο 
ανάμεσα στην 6η και στην 7η νότα της κλίμακας. 

  
Το ίδιο συμβαίνει με όλες τις ελάσσονες κλίμακες. 

ΑΡΜΟΝ. ΕΛΑΣΣΟΝΕΣ ΜΕ ΔΙΕΣΕΙΣ 
Μι

 
Σι

 
Φα#

 
Ντο#

 
Σολ#

 
Ρε#
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Λα#

ΑΡΜΟΝ. ΕΛΑΣ. ΜΕ ΥΦΕΣΕΙΣ 
Ρε

 
Σολ

 
Ντο

 
Φα

 
Σιb

 
Μιb

 
Λαb
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ούμε τις αλλοιώσεις που 
με βάλει στην ανιούσα.Π. χ. η Λα μελωδική ανιούσα. 

ΛΑ

 
 

ΜΕΛΩΔΙΚΕΣ ΕΛΑΣΣΟΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ 
Άλλη μια κατηγορία ελασσόνων κλιμάκων,είναι οι μελωδικές ελάσσονες κλίμακες. 
Στην ανιούσα μελωδική ελάσσονα ανεβάζουμε ένα χρωματικό ημιτόνιο την 6η και 
την 7η βαθμίδα της κλίμακας,ενώ στην κατιούσα αναιρ
έχου

ΜΕΛΩΔΙΚΕΣ ΕΛΑΣΣΟΝΕΣ ΜΕ ΔΙΕΣΕΙΣ 
ΜΙ

 
ΣΙ

 
ΦΑ#

 
ΝΤΟ#

 
ΣΟΛ#

 
ΡΕ#
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ΛΑ#

ΜΕΛΩΔΙΚΕΣ ΕΛΑΣΣΟΝΕΣ ΜΕ ΥΦΕΣΕΙΣ 
ΡΕ

 
ΣΟΛ

 
ΝΤΟ

 
ΦΑ

 
ΣΙb

 
ΜΙb

 
ΛΑb

 


