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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ (από την 

αρχαιότητα μέχρι τις αρχές του 20ου αι.).

Μπορούμε να διατυπώσουμε την άποψη ότι το σύνολο των κανόνων που 

διέπουν σήμερα τη μουσική θεωρία διαμορφώθηκε με βάση τις αναλύσεις και τις 

μελέτες χιλιάδων μουσικών έργων, που γράφτηκαν από το 1300 μ.Χ. περίπου και 

μετά.

Κρίνοντας από τεχνικής πλευράς οι αρχαίοι Έλληνες χαρακτήριζαν 

«αρμονίες» τα διάφορα είδη της κλίμακας της οκτάβας και τα ξεχώριζαν ανάλογα 

με τη θέση των τόνων και των ημιτονίων, παρόμοια με τους τρόπους της 

μεσαιωνικής θεωρίας.

Στην Αναγέννηση με την εξάπλωση και την επικράτηση της πολυφωνίας και 

την εξέλιξη των εκκλησιαστικών τρόπων (Τροπικό σύστημα) δημιουργήθηκαν οι 

προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση του Τονικού συστήματος και κατά συνέπεια της 

τονικής αρμονίας. Αποφασιστική ώθηση στον όρο «Τονικότητα» έδωσε ο Γάλλος 

συνθέτης και θεωρητικός J. P. Rameau (1683 -  1764) με την τελειοποίηση της 

θεωρίας των γυρισμάτων. Κατέταξε τις συγχορδίες σε κατηγορίες και εντόπισε 

τους διαφορετικούς ρόλους των συγχορδιών στις διάφορες βαθμίδες της κλίμακας.

Με την υποχώρηση των εκκλησιαστικών τρόπων και την άνοδο του 

ενάριθμου μπάσου στο τέλος του 16ου αιώνα άνοιξε ο δρόμος για τη λειτουργική 

αντίληψη της τονικότητας και την εμφάνιση του μείζονα και ελάσσονα τρόπου. 

Επομένως το «Τονικό μουσικό σύστημα» διαμορφώθηκε εξελικτικά από τις αρχές 

του 17ου αιώνα στην Μπαρόκ εποχή ως τα τέλη του Ρομαντισμού 

(19ος αιώνας).

Ο συνεχής όμως εμπλουτισμός του Τονικού μουσικού συστήματος με όλο 

και νεώτερες πραγματώσεις ηχητικών συνδυασμών και ο παράλληλα συνεχώς 

αυξανόμενος εθισμός προς τις διάφωνες σχέσεις των φθόγγων οδήγησαν στο τέλος 

του Ρομαντισμού και στις αρχές του 20ου αιώνα στη διαμόρφωση νέων αισθητικών



αντιλήψεων, με συνέπεια και την εμφάνιση νέων, θεωρητικά διατυπωμένων 

συστημάτων.

Η «ΑΡΜΟΝΙΑ» ΩΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ

Η «Αρμονία» ως θεο)ρητικό σύστημα και κατά συνέπεια ως θεωρητικό 

μάθημα προέκυψε και διαμορφώθηκε στις μέρες μας μέσα από 300 περίπου χρόνια 

συνεχούς επεξεργασίας και μελέτης των έργων μεγάλων συνθετών της περιόδου του 

Μπαρόκ (Bach, Handel κ.α.), της Κλασικής (Haydn, Mozart, Beethoven κ.α.), της 

Ρομαντικής (Schumann, Brahms, Debussy κ.α.) και της Σύγχρονης περιόδου δηλ 

αρχές του 20ου (Schoenberg, Webern, Berg κ.α.).

Η «Θεωρητική αρμονία» μέσα στο πέρασμα των χρόνων διαμορφώθηκε 

μέσα σε ένα σύστημα θεωρητικής διδασκαλίας το οποίο πλαισιώθηκε από «νόμους» 

και «κανόνες» όσον αφορά το ύφος, τη σημειογραφία, τους συγχορδιακούς 

σχηματισμούς κ.ο.κ.

Τι είναι όμως οι «νόμοι» της αρμονίας; Όπως αναφέρει ο Grabner οι νόμοι 

της τέχνης γενικότερα δεν είναι τίποτα άλλο από τη «συγκεφαλαίωση των τυπικών 

χαρακτηριστικών, η οποία επιτυγχάνεται με τη συγκριτική παρατήρηση των 

επιμέρους φαινομένων και οδηγούμενη από ιστορικές και από αισθητικές ρυθμίσεις 

διατυπώνεται υπό τη μορφή γενικών δεσμευτικών κανονισμών» (Grabner, 2003:

18).

Η αναγκαία λοιπόν οριοθέτηση ενός τόσο εκτεταμένου υλικού, όπως αυτό 

της αρμονίας, προκύπτει από την υποχρέωση να συμπυκνωθούν σε σύντομη και 

περιεκτική τυποποίηση και να απεικονισθούν σε παραδείγματα οι «καλλιτεχνικοί 

νόμοι» της αρμονίας.

Το πώς προσεγγίζονται όμως οι «νόμοι» της αρμονίας, δηλ κατά πόσο και 

πότε θα πρέπει να απαιτείται η αυστηρή τήρηση των νόμο)ν από τον κάθε 

θεωρητικό έγκειται και στις απόψεις του περί μεθοδολογίας και διδασκαλίας της 

θεωρητικής αρμονίας. Ο Hindemith αναφέρει ότι η «αρμονία ως θεωρητικό 

σύστημα και ως παιδαγωγική μέθοδος έφτασε στο σημείο να αποτελεί μία βαθιά 

δογματική και δύσκολη επιστήμη -  σχεδόν ιερή!» (Hindemith, 1981: 12).



Οι θεωρητικοί και συνθέτες όμως του 20ου αιώνα αναλώθηκαν στο να 

εκσυγχρονίσουν και να βελτιώσουν τις μεθόδους διδασκαλίας της αρμονίας. 

Επεδίωξαν να αποφύγουν τον παλιό δογματισμό και να βρουν μέσα από γενικές 

αρχές την ισορροπία ανάμεσα σε θεωρία και πράξη, εκφράζοντας ο καθένας από 

αυτούς τις δικές του απόψεις για την αρμονία και τη διδασκαλία της. Αυτός είναι 

και ένας από τους λόγους που κυκλοφορούν τόσα βιβλία και εγχειρίδια αρμονίας 

και που εξακολουθούν να συγγράφονται συνεχώς.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία «Τα συγγράμματα Αρμονίας Ελλήνων και 

ξένων συγγραφέων που κυκλοφορούν στην Ελλάδα σήμερα», δεν θα ήταν δυνατόν 

να συμπεριληφθούν όλα τα συγγράμματα αρμονίας που κυκλοφορούν στις μέρες 

μας. Ρια το λόγο αυτό εξετάστηκαν εκείνα που ασχολούνται συγκεκριμένα με την 

τονική αρμονία μέσα από διάφορες παιδαγωγικές μεθόδους είτε ως ανεξάρτητο 

θεωρητικό μάθημα (σχολική αρμονία) είτε ως αναπόσπαστο κομμάτι της 

συνθετικής εργασίας.1

Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας, εκτός από την πρακτική 

παράθεση ενός καταλόγου έργων εκπαιδευτικού χαρακτήρα, είναι να παρουσιάσει 

μία συνοπτική ανάλυση του περιεχομένου έτσι, ώστε ο αναγνώστης να ενημερωθεί 

για το αντικείμενο που εξετάζεται στο κάθε σύγγραμμα (η αρμονία ως θεωρητικό 

μάθημα ή η εφαρμογή της στη συνθετική εργασία). Ακόμα να συνειδητοποιήσει 

πού αποσκοπεί ο κάθε συγγραφέας (π.χ. στη γρήγορη εκμάθηση, σε συγκεκριμένη 

θεωρητική προσέγγιση της αρμονίας, όπως αυτή του Υποχρεωτικού και του Ειδικού 

πτυχίου κ.λ.π.) καθώς και τη μέθοδο διδασκαλίας που προτείνει (π.χ. τη διάρθρωση 

της ύλης, το είδος των ασκήσεων, την επιλογή των εναρμονισμένων παραδειγμάτων 

κλ,.π,).

1 Αναφέρονται όλα όσα έχουν εκδοθεί.



iv

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Συνολικά εξετάζονται 28 συγγράμματα αρμονίας τα οποία παρουσιάζονται 

κατά την αλφαβητική σειρά των συγγραφέων (Ελλήνων και ξένων μεταφρασμένων) 

για χρηστικούς λόγους.

Ή συλλογή του υλικού έγινε από διάφορους μουσικούς οίκους και από τις 

βιβλιοθήκες των τμημάτων Μουσικολογίας (Θεσ|κης και Αθήνας) καθώς και του 

τμήματος Μουσικής, Επιστήμης και Τέχνης της Θεσ|κης.

Πιο συγκεκριμένα, η επισκόπηση του κάθε συγγράμματος διακρίνεται σε 

τρία μέρη:

Α) Γενικά: παρουσιάζεται εν συντομία το αντικείμενο και ο στόχος της 

συγγραφής του κάθε βιβλίου συνήθως, όπως προκύπτει από τον ίδιο τον συγγραφέα, 

Β) Περιεχόμενο: αναφορά στη διάρθρωση της ύλης και στην επισκόπηση του 

περιεχομένου και Γ) Εκτίμηση: αξιολόγηση του κάθε βιβλίου σύμφωνα με τα 

ακόλουθα κριτήρια: I) Μέθοδος διδασκαλίας, II) Πρωτότυπα κεφάλαια (π.χ. 

κεφάλαια τα οποία αναφέρονται σε «ειδικές» περιπτώσεις της χρήσης των 

αρμονικών στοιχείων ή στα οποία δίνονται πρόσθετες πρακτικές συμβουλές κ.λ.π.) 

και III) Σε ποιους απευθύνεται η διδασκαλία (π.χ. σε αρχάριους ή προχωρημένους 

σπουδαστές, σε δασκάλους κ.λ.π).



1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΝΙΑΣ 

ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΔΑΜ 

Τονική Αρμονία

Έκταση:

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Το βιβλίο αυτό, όπως αναφέρει ο συγγραφέας στο εισαγωγικό του 

σημείωμα, είναι μία προσπάθεια να παρουσιαστούν με οργανωμένο τρόπο οι 

αρχές, η λογική και η τεχνική της τονικής αρμονίας, μακριά από τα 

«επιτρέπεται» και «απαγορεύεται», την απλή περιπτωσιολογία πολλών 

παραδοσιακών εγχειριδίων αρμονίας και μακριά από το μύθο πως πρόκειται 

για χορωδιακή γραφή.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το βιβλίο του Αδάμ είναι χωρισμένο σε 17 ενότητες, ξεκινώντας από τα 

διαστήματα και τις κλίμακες και καταλήγοντας στο χορικό και σε γενικά 

στοιχεία αντίστιξης.

Τα τρία πρώτα κεφάλαια αποτελούν μία σύντομη ανασκόπηση αυτών 

των βασικών στοιχείων της θεωρίας, που είναι απαραίτητα για τη διδασκαλία 

της αρμονίας.

Το Ιο κεφάλαιο είναι τα «διαστήματα»: Φυσικά διαστήματα, σε 

μεγέθυνση και σμίκρυνση, αναστροφή, απόλυτο μέγεθος των απλών 

διαστημάτων κατά αριθμό ημιτονίων και τέλος τα σύμφωνα και διάφωνα 

διαστήματα.

Το 2ο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις «κλίμακες -  τονικότητες»: Μείζονες 

και ελάσσονες κλίμακες, σχετικές και ομώνυμες τονικότητες, οι κύκλοι των 

πέμπτων και οι φανταστικές τονικότητες.

Στο 3ο κεφάλαιο περιέχονται οι «συγχορδίες»: Είδη των συγχορδιών, 

συγχορδίες 7ης και 9ης, χαρακτηριστικά της μορφής και της διάταξης (θέσεις,

1
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αναστροφές κ.λ.π.), αρίθμηση και κινήσεις των φωνών (ευθεία, πλάγια, αντίθετη και 

παράλληλη κίνηση).

Ακολουθεί το 4ο κεφάλαιο «γενικά φαινόμενα», που είναι μία σύντομη 

αναφορά σε μια σειρά από διάφορα μουσικά φαινόμενα, ορισμένα από τα οποία, κατά 

το συγγραφέα, είναι αναγκαία για την πληρέστερη εξήγηση άλλων, ενώ ορισμένα 

μπορούν να συζητηθούν μόνο μετά από την εκμάθηση κάποιων βασικών τεχνικών.

Τα φαινόμενα αυτά που εξετάζονται είναι τα εξής (ονομαστικά): οργανική υφή, 

ξένοι φθόγγοι (γενικά), Ισοκράτης, αρμονικός ρυθμός, υποκατάστατα -  σχέση VII και 

V, συνδέσεις των βαθμιδών, δάνεια -  τρίτη Πικαρντί, τάση χρωματικών φθόγγων, 

παρενθετική δεσπόζουσα, τεχνικές δεσμεύσεις σχετικά με την κίνηση των φωνών 

(μελωδικές κινήσεις, αιχμηροί φθόγγοι, τέλεια σύμφωνα και διάφωνα διαστήματα).

Το 5 ο, 6ο και 7ο κεφάλαιο περιλαμβάνουν τη «σύνδεση τρίφωνων συγχορδιών 

σε ευθεία κατάσταση» (ειδικές περιπτώσεις των συνδέσεων II -  V και III -  IV), «τις 

τρίφωνες συγχορδίες σε πρώτη αναστροφή» (η II, III και VII βαθμίδα) και τις 

«τρίφωνες συγχορδίες σε δεύτερη αναστροφή» (παρουσιάζονται οι συνηθέστερες 

τεχνικές της δεύτερης αναστροφής: διαβατική, ποικιλματική και τύπου επερείσεως- 

πτωτική).

Ακολουθεί το 8ο κεφάλαιο «πτώσεις». Αναλύονται ξεχωριστά μέσα από 

παραδείγματα τα τέσσερα είδη των πτώσεων (τέλεια, ατελής και απατηλή πτώση, μισή 

και φρύγια και πλάγια πτώση) καθώς και ειδικές περιπτώσεις εμφάνισής τους.

Το 9ο κεφάλαιο περιέχει τις «συγχορδίες έβδομης». Αρχικά παρουσιάζονται τα 

γενικά χαρακτηριστικά μιας συγχορδίας με εβδόμη, τα είδη συγχορδιών 7ης στο 

μείζονα και ελασσόνα, οι αναστροφές κτλ. Στη συνέχεια αναλύονται ξεχωριστά η V 

με 7η, η VII με 7η (αναφορά στην Ντιμινουίτα), οι συγχορδίες με μεγάλη 7η, η I με 7η 

στο ελάσσονα και τέλος πτώσεις με την II μεθ’ εβδόμης. Στο ίδιο κεφάλαιο περιέχεται 

και η «συγχορδία της V με ενάτη» (λύσεις της ένατης και οι αναστροφές της).

Το 10ο κεφάλαιο αναφέρεται στις «αλλοιωμένες συγχορδίες» οι οποίες είναι: οι 

μείζονες συγχορδίες με αλλοιωμένη 5η, η ναπολιτάνικη συγχορδία, οι συγχορδίες
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αυξημένης 6ης (γαλλική, ιταλική και γερμανική 6η) και οι χρωματικές συγχορδίες.1 

Παρουσιάζεται η κάθε περίπτωση χωριστά (τεχνικά χαρακτηριστικά, χαρακτηριστικά 

μελωδικά σχήματα, συνδέσεις με τις άλλες βαθμίδες κ.λ.π.).

Στο 11ο κεφάλαιο περιγράφει τις «διατονικές αλυσίδες», τη δομή τους και τον 

τρόπο χρήση τους καθώς και τεχνικές που μοιάζουν με αλυσίδες, αλλά δεν είναι. 

Τέτοιες τεχνικές είναι η συμπληρωματική επανάληψη και η μεταφερόμενη επανάληψη 

ενός μοτίβου που μελωδικά μπορεί να φαίνεται ως αλυσίδα, αλλά αρμονικά να μην 

είναι (αντιπαραθέτει αντίστοιχα παραδείγματα).

Στα δύο επόμενα κεφάλαια ο συγγραφέας παρουσιάζει αναλυτικά τις 

μετατροπίες αναφέροντας τις περισσότερες παραμέτρους και τον τρόπο σκέψης για τη 

σωστότερη χρήση τους.

Στο 12ο κεφάλαιο περιλαμβάνονται οι «μετατροπίες1 προς συγγενείς 

τονικότητες και οι παρενθετικές δεσπόζουσες». Αρχικά ο συγγραφέας αναφέρεται στη 

μορφή της μετατροπίας παρουσιάζοντας τρεις διαφοροποιήσεις που οδηγούν στη 

χρήση της μετατροπίας. Η πρώτη διαφοροποίηση παρέχεται από το ίδιο το γεγονός 

του να βρίσκεται ένα τμήμα σε άλλη τονικότητα από τη βασική. Η δεύτερη παρέχεται 

από το βαθμό τονικής σταθερότητας και σαφήνειας κάθε τμήματος και η τρίτη από το 

βαθμό εδραιώσεως κάθε τονικότητας. Αντιπαραθέτει αντίστοιχα μουσικά 

παραδείγματα από τον Bach, στα οποία φαίνονται ορισμένα από τα στοιχεία αυτά.

Συνεχίζει με τις συγγενείς τονικότητες δίνοντας χαρακτηριστικά παραδείγματα 

στο μείζονα και στον ελάσσονα τρόπο. Επίσης αναφέρεται στη διαφοροποίηση δύο 

τονικοτήτων με τη σύνδεση της V συγχορδίας της νέας τονικότητας με την αμέσως 

προηγούμενη. Αναφέρει δύο ενδεχόμενα τη «χρωματική» και τη «διατονική» σύνδεση 

(τρόπος χρήσης αυτών και παρατηρήσεις πάνω σε μουσικό απόσπασμα του 

Beethoven). Τέλος κάνει κάποιες παρατηρήσεις για τις «παρενθετικές δεσπόζουσες» 

χρήση και τις συνδέσεις τους) και αναφέρεται περιληπτικά στις «μετατροπικές 

αλυσίδες».

1 «αλλοιωμένες συγχορδίες που προκύπτουν ως άθροισμα διαβατικών ή χρωματικών επερείσεων ή χρωματικών 
φθόγγων προσεγγίσεως. Οφείλονται περισσότερο στις μελωδικές τάσεις των φωνών παρά σε συγκεκριμένο 
αρμονικό ρόλο» σελ 89
1 « Η αλλαγή τονικότητας λέγεται μετατροπία και αποτελεί βασικό μέσο για τη δημιουργία διαφοροποιήσεων, 
αντιθέσεων, τάσεων και διακυμάνσεων, δηλαδή για την οργάνωση της μορφής ενός έργου». Σελ. 94
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Το 13ο κεφάλαιο είναι οι «μετατροπίες και αποκλίσεις προς μη συγγενείς 

τονικότητες». Ο ίδιος αναφέρει: «Όταν χρησιμοποιείται υλικό μιας τονικότητας που 

δεν είναι συγγενής με τη βασική τονικότητα ενός κομματιού, ανακύπτουν δύο 

ζητήματα: η σχέση της τονικότητας αυτής με τη βασική και ο τρόπος με τον οποίο 

συνδέεται»1. Αναλύει ξεχωριστά τις «σχέσεις τονικοτήτων» (έμμεση συγγένεια, 

χρήση της ομώνυμης και συνδυασμός αυτών) και τους «τρόπους συνδέσεως»: 

α) συνδετική τονικότητα, β) συνδετική συγχορδία (διατονική συγχορδία, V ελάσσονος 

τονικότητας, παρενθετική V, αλλοιωμένη συγχορδία κ.λ.π.), γ) συνδετικός φθόγγος,

6) αλυσίδα, ε) έλλειψη σύνδεσης (αναλυτικό παράδειγμα).

Στο 13ο κεφάλαιο εξετάζεται διεξοδικότερα η τεχνική και τα χαρακτηριστικά 

των «ξένων φθόγγων». Παρουσιάζονται οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις εμφάνισης 

της προήγησης, του ποικίλματος, των διαβατικών φθόγγων, της καθυστέρησης 

(αναλυτικά τα είδη των καθυστερήσεων με τις λύσεις τους) και της επέρεισης 

(προετοιμασμένες και απροετοίμαστες).

Στο 15ο κεφάλαιο ο συγγραφέας δίνει πρακτικές συμβουλές και εύχρηστες 

παρατηρήσεις για την «εναρμόνιση μελωδίας», βοηθώντας με αυτό τον τρόπο το 

μαθητή να αντιμετωπίζει την εναρμόνιση μιας μελωδίας ως μουσικό κομμάτι και όχι 

ως απλή άσκηση.

Πρώτα ο συγγραφέας αναφέρεται στη σπουδαιότητα αναγνώρισης της δομής 

και του αρμονικού ρυθμού μιας μελωδίας. Έτσι ο μαθητής θα εκτιμήσει πού τελειώνει 

η κάθε φράση και κάθε πότε και πού αλλάζουν οι συγχορδίες. Επίσης σημαντική είναι 

η επιλογή των συγχορδιών, στις οποίες ο συγγραφέας προσθέτει μερικές 

παρατηρήσεις για το ποιες συνδέσεις είναι ή δεν είναι προτιμότερες. Εκτός από την 

κατάλληλη επιλογή των συγχορδιών θα πρέπει οι συγχορδίες να έχουν σχέση με την 

κίνηση της μελωδίας (παραδείγματα συγχορδιών με τις αναστροφές τους).

Ακολουθούν κάποιες πρακτικές παρατηρήσεις του συγγραφέα για την 

αναγνώριση των μετατροπιών και την επιλογή των συγχορδιών. Τέλος παρατίθενται 

παραδείγματα σχετικά με την εναρμόνιση αλλοιωμένων φθόγγων και τους τρόπους 

εμφάνισής τους.

1 (Αδάμ, 1999: Σελ. 114)
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Ο συγγραφέας επισημαίνει ότι η πραγματική μουσική χαρακτηρίζεται από 

εσωτερική συνοχή και ομοιογένεια κατά τη διάρκεια κάθε φράσεως. Έτσι οι 

υπόλοιπες φωνές θα πρέπει να εκμεταλλεύονται τα χαρακτηριστικά της μελωδίας ή να 

συμπληρώνουν τη ρυθμική ροή με αρμονικά στοιχεία.

Το 16ο κεφάλαιο αφορά στην εναρμόνιση «χορικού». Ο συγγραφέας δίνει 

αρχικά την ιστορική εξέλιξη του χορικού και τα χαρακτηριστικά εναρμόνισής του.

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά για τα 371 χορικά του Μπαχ και τα πιο βασικά 

χαρακτηριστικά τους.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ιδιομορφίες τους που παρουσιάζονται στη 

συνέχεια βασίζονται αποκλειστικά στο τι παρουσιάζεται κατά κανόνα και όχι κατά 

εξαίρεση στα χορικά του Μπαχ. Γίνεται λόγος για τον αρμονικό ρυθμό, 

τις τονικότητες, τη δομή των φράσεων και καταλήξεων, τα αρμονικά στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται συνήθως, τους ξένους φθόγγους κ.α. Ακολουθεί η παρουσίαση των 

πτώσεων και η χρήση τους (τέλεια, μισή και πτώση τονικότητας) καθώς επίσης και η 

ιδιότητα από τα όγδοα που περιλαμβάνονται σε ένα τέταρτο που μπορεί να είναι είτε 

μέλη μιας συγχορδίας είτε ξένοι φθόγγοι (αντίστοιχα παραδείγματα).

Στο 17ο και τελευταίο κεφάλαιο ο συγγραφέας θεωρεί απαραίτητο να αναφέρει 

περιληπτικά μερικά από τα πιο βασικά στοιχεία της αντίστιξης. Παρουσιάζονται τα 

βασικά χαρακτηριστικά στης δίφωνης αντίστιξης σε στυλ Μπαχ (οι συνηχήσεις και το 

αρμονικό υπόβαθρο, η ρυθμική ισορροπία και ροή, η μοτιβική ενότητα και το 

στοιχείο της μίμησης).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Περιλαμβάνει ένα δείγμα αντιστικτικής άσκησης για δύο

φωνές.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Αναφέρονται όλα τα σύμβολα και οι συντομογραφίες που 

αναφέρθηκάν στο βιβλίο αυτό.

- Βιβλιογραφία.

- Ευρετήριο όρων.
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Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Το βιβλίο του Π. Αδάμ επιδιώκει να αποφύγει το δογματισμό τους συστήματος 

διδασκαλίας της αρμονίας και παρουσιάζει ισορροπημένα τις γενικές αρχές ανάμεσα 

στη θεοορία και την εφαρμογή της αρμονίας.

Στόχος του συγγραφέα είναι η παρουσίαση των αρμονικών στοιχείων της 

αρμονίας και η καθοδήγηση του σπουδαστή για την εφαρμογή τους μέσα από μία 

σύντομη αλλά χωρίς ελλείψεις προσέγγιση. Λόγω της συμπυκνωμένης του γραφής δεν 

αποτελεί μέθοδο άνευ διδασκάλου.

Σε κάθε κεφάλαιο προηγούνται εισαγωγικά κείμενα για την καλύτερη 

κατανόηση καθώς επίσης και εναρμονισμένα παραδείγματα, που αφορούν στην 

πρακτική εφαρμογή των στοιχείων της αρμονίας. Όμως δεν περιέχονται ασκήσεις για 

εξάσκηση. Ο συγγραφέας προτείνει τα παραδοσιακά «θέματα Αρμονίας» του Μ. 

Καλομοίρη και τις «Ασκήσεις Αρμονίας» του Μ. Τραυλού. Αναντικατάστατη, όπως 

επισημαίνει ο ίδιος στον πρόλογό του, είναι η ακουστική εξάσκηση καθώς και η 

μελέτη και ανάλυση κομματιών.

Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε ότι ο συγγραφέας αποσκοπεί στη 

δημιουργική εφαρμογή των αρμονικών στοιχείων της αρμονίας που στόχο έχουν τη 

δημιουργία της σύνθεσης. Αυτό διαφαίνεται από τις παρατηρήσεις του συγγραφέα για 

τον αρμονικό ρυθμό, τη διατήρηση της ισορροπίας και της ομοιογένειας στην 

εναρμόνιση μελωδίας, την αναγνώριση των μετατροπιών, τις σχέσεις των τονικοτήτων 

κ.α.
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ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ - ΠΟΛΥΧΡΟΝΗ ΠΑΠΑΜΟΣΧΟΥ

Θεωρητικές Βάσεις της 

Παραδοσιακής Αρμονίας

Έκταση: 96 σελίδες.

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Η παραδοσιακή αρμονική συνηχητική τέχνη αποτελείται από μία πληθώρα 

καινοτομιών και ιδιομορφιών που χαρακτηρίζουν το ύφος μιας συγκεκριμένης εποχής. 

Πέρα από τις ιδιομορφίες αυτές υπάρχει μία κοινή θεωρητική βάση. Σκοπός του 

βιβλίου αυτού, όπως αναφέρουν οι συγγραφείς στην εισαγωγή τους, είναι να 

παρουσιάσει κάτω από μία νέα αντίληψη μεθοδολογίας και οργάνωσης της ύλης τη 

θεωρία της παραδοσιακής αρμονίας (17ο- 19ο αιώνα), ώστε να προσφέρει στο 

σπουδαστή μία ενιαία αντίληψη.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η ύλη του βιβλίου διαρθρώνεται σε 8 κεφάλαια καλύπτοντας από τη «δομή των 

συγχορδιών στην αρμονική γραφή», μέχρι τις «μετατροπίες», τους «ξένους φθόγγους» 

και τις «δομικές μορφές της μελωδίας».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο «Εισαγωγικές έννοιες»: Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται 

περιληπτικά στις αρχές και βασικές προϋποθέσεις της αρμονικής γραφής. 

Περιλαμβάνει: α) ονομασία και ιεράρχηση των βαθμιδών, β) την τρίφωνη συγχορδία 

και τα είδη της (μείζονες, ελάσσονες, αυξημένες, ελαττωμένες), γ) την αρμονική 

γραφή και την έκταση των φωνών και δ) τις αρμονικές και μελωδικές κινήσεις των 

φωνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο «Δομή των συγχορδιών στην αρμονική γραφή»: 

Παρουσιάζονται οι σύμφωνες (μείζονες και ελάσσονες) και διάφωνες (αυξημένες και 

ελαττωμένες) τρίφωνες συγχορδίες που σχηματίζονται πάνω σε όλες τις βαθμίδες της



μείζονος και ελάσσονος κλίμακας. Ετιίσης παρουσιάζονται οι καταστάσεις και 

διπλασιασμοί τους στην: 1) ευθεία κατάσταση (συγχορδίες σε ευθεία κατάσταση σε 

μουσικό παράδειγμα του Beethoven), 2) συγχορδία έκτης (παραδείγματα από τους 

Brahms, Beethoven, Haydn και Wagner), 3) συγχορδία του 6|4 (η πτωτική συγχορδία 

ό|4, η ποικιλματικη, η διαβατική και η αρπισματική μορφή) καθώς και κάποιες 

απροσδόκητες λύσεις της συγχορδίας του 6|4 (παραδείγματα από συνθέσεις των 

Mozart, Chopin, Schubert κ.α.). Ως ανακεφαλαίωση παραθέτονται μερικά 

εναρμονισμένα παραδείγματα που συγκεντρώνουν τις πιο συνηθισμένες περιπτώσεις 

που αναφέρθηκαν.

Συνεχίζεται η ανάλυση άλλων διάφωνων συγχορδιών με τις λύσεις τους. Αυτές 

είναι: 1) η δεσπόζουσα με 7η (οι καταστάσεις της συγχορδίας σε α', β' και γ' 

αναστροφή, οι συνδέσεις της και οι λύσεις της 7ης -  παραδείγματα από τους Chopin, 

Haydn και Mendelssohn), 2) η VII7 (οι αναστροφές της και οι λύσεις της στο μείζονα 

και ελάσσονα τρόπο), 3) οι υπόλοιπες βαθμίδες με 7η -  μουσικά παραδείγματα από τον 

Bach, 4) η συγχορδία της δεσπόζουσας με 9η (οι αναστροφές και οι λύσεις της 9ης -  

μουσικά παραδείγματα των Franck, Lobos, Haydn κ.α.) και 5) η συγχορδία της 

δεσπόζουσας με 1317 (οι αναστροφές της και οι συνηθέστερες λύσεις της).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο «Διαδοχή και σύνδεση των συγχορδιών»: Αρχικά 

παρουσιάζονται οι απλές συνδέσεις των συγχορδιών σε α) χρήση κύριων βαθμιδών και 

β) σε χρήση κύριων και δευτερεύουσων βαθμιδών (ως αντικαταστατριών των κύριων 

βαθμιδών).

Ακόμα οι συγγραφείς αναφέρονται στις επεκτάσεις ή προεκτάσεις των τονικών 

βαθμιδών στις μεικτές ή διευρυμένες συνδέσεις (παράδειγμα από διευρυμένες 

συνδέσεις με χρήση της 7ης από τον Bach). Γίνεται ακόμη μνεία για τις βασικές 

προϋποθέσεις και τα λάθη από τη σύνδεση των βαθμιδών, τις ιδιαιτερότητες στη 

σύνδεση των βαθμιδών (π.χ. V -VI, II -V , III -IV  κ.λ.π.) και τα βασικότερα αρμονικά 

λάθη.

Τέλος οι συγγραφείς δίνουν κάποιες επιπρόσθετες λεπτομέρειες όσον αφορά 

στη διατήρηση της περιοδικότητας και αναλογίας στη σύνδεση των συγχορδιών με τη 

χρήση της τεχνικής αλυσίδας (μετατροπική και μη μετατροπική -  παραδείγματα από
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συνθέσεις του Beethoven) καθώς και τα είδη των πτώσεων (αυθεντική, ημιτελής, 

απροσδόκητη και φρύγια).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο «Μετατροπίες»: Σύντομο κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζονται 

περιληπτικά τα τρία είδη των μετατροπιών (διατονική, χρωματική και εναρμόνια) 

μέσα από μουσικά αποσπάσματα των Bach, Schubert και Beethoven.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο «Ξένοι φθόγγοι»: Αναλύονται εν συντομία οι πιο συνηθισμένες 

περιπτώσεις εμφάνισης των εξής ξένων φθόγγων: 1) καθυστερήσεις, 2) διαβατικοί 

φθόγγοι, 3) ποικιλίες (ατόνιστοι ξένοι φθόγγοι), 4) αποτζιατούρες, 5) προηγήσεις,

6) εκφυγές, 7) ελεύθεροι ξένοι φθόγγοι και 8) ο Ισοκράτης. Παραθέτονται αντίστοιχα 

παραδείγματα για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις από τα έργα των Beethoven, 

Boccherini, Bach, Brahms και Chopin. Τέλος οι συγγραφείς δίνουν κάποιες 

πρακτικές οδηγίες για την ορθή χρησιμοποίηση των ξένων φθόγγων γενικότερα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο «Διεύρυνση της τονικότητας -  αλλοιωμένες συγχορδίες»: 

Παρουσιάζονται οι καθιερωμένες κατηγορίες αλλοιωμένων συγχορδιών μέσα από 

σύντομα εναρμονισμένα παραδείγματα: 1) ύψωση της II βαθμίδας στις μείζονες 

κλίμακες, 2) ύψωση της VI βαθμίδας στις μείζονες κλίμακες, 3) ύψωση της IV 

βαθμίδας, 4) χαμήλωμα της II (Ναπολιτάνικη συγχορδία), 5) συγχορδίες της 

αυξημένης έκτης (ιταλική, γαλλική, γερμανική) και 6) άλλες μορφές αλλοιωμένων 

συγχορδιών, όπως π.χ. η συγχορδία της αυξημένης πέμπτης, της ελαττωμένης πέμπτης 

κ.ο.κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο «Χορικό»: Αρχικά γίνεται μία ιστορική επισκόπηση του 

χορικού και στη συνέχεια δίνονται σύντομες πρακτικές οδηγίες για την τεχνική 

προσέγγιση τους χορικού -  2 παραδείγματα από τα χορικά του Bach.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο «Αρμονική και μελωδική δομή»: Στο τελευταίο κεφάλαιο οι 

συγγραφείς κάνουν μία σύντομη ονομαστική αναφορά στους παράγοντες που 

αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για τη μορφοποίηση της αρμονικής γραφής:
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1) μελωδία: α) η χρήση της μελωδίας κατά διάφορους τρόπους,

β) η διαμόρφωση της μελωδίας, γ) τα δομικά στοιχεία της μελωδίας (μοτίβο, φράση, 

περίοδος κ.λ.π.) και δ) ανάλυση μελωδίας.

2) Κατανομή των συγχορδιών στη φράση (μελωδικός, αρμονικός ρυθμός)

3) Δομή των φράσεων (στατική αρμονία, πολυάριθμες αλλαγές κ.λ.π.)

4) Αρχή των δομικών στοιχείων της φόρμας (Δ. Σ. Φ.) και

5) Τεχνικές επέκτασης και συστολής των Δ. Σ. Φ.

Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Στο βιβλίο των συγγραφέο^ν Δ. Αθανασιάδη και Π. Παπαμόσχου διαφαίνεται ο 

σκοπός τους να παρουσιάσουν τις βασικότερες θεωρητικές αρχές του μαθήματος της 

αρμονίας μέσα από μία ταχύρυθμη μέθοδο διδασκαλίας. Για το λόγο αυτό δεν 

παρουσιάζουν ειδικότερες λεπτομέρειες των αρμονικών μέσων παρά μόνο τις πιο 

συνηθισμένες τους περιπτώσεις, αναλύοντάς τα μέσα από μουσικά αποσπάσματα των 

έργων μεγάλων συνθετών.

Παρόλο που είναι γραμμένο σε απλή γλώσσα, λόγω της συμπυκνωμένης του 

μορφής δεν θα ήταν κατάλληλο για αυτοδιδασκαλία αρχάριων σπουδαστών.

Δεν περιέχεται παράρτημα ασκήσεων προς λύση.
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ΑΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΜΑΡ ΑΝΤΙ ΔΗΣ 

ΤΟ ΤΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

«Η Αρμονία της Μουσικής»

Έκταση: 390 σελίδες.

Α) ΓΕΝΙΚΑ

«Η αρμονία της μουσικής» του Α. Αμαραντίδη παρουσιάζει τη θεωρία της 

παραδοσιακής αρμονίας. Χωρίζεται σε δύο αυτοτελή μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει 

σε 8 κεφάλαια την ύλη και τους κανόνες των μαθημάτων αρμονίας και το δεύτερο 

μέρος περιέχει 184 ασκήσεις αρμονίας που αντιστοιχούν στη θεωρία του πρώτου 

μέρους.

Αρχικά ο συγγραφέας κάνει μία εισαγωγή για την ιστορική εξέλιξη της 

αρμονίας (από τους εκκλησιαστικούς τρόπους της αντίστιξης μέχρι το 

δωδεκαφθογγισμό του Σαίνμπεργκ) καταλήγοντας στη σημερινή εποχή, στην οποία 

νέοι συνθέτες δημιουργούν καθημερινά πρωτότυπα έργα που μοιραία θα οδηγήσουν 

μελλοντικά σε μία καινούργια αισθητική και σε μία νέα μουσική θεωρία.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ -  ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο «Ο μηχανισμός της αρμονίας»: Ο συγγραφέας αρχικά 

αναφέρει υποδείξεις για τις συγχορδίες (σύμφωνες και διάφωνες συγχορδίες, κύριες 

και δευτερεύουσες, εκτάσεις φωνών κ.ο.κ.), το μηχανισμό του αριθμημένου μπάσου, 

τη μελωδική κίνηση (διαστήματα που επιτρέπονται, αντίθετη, πλάγια και ευθεία 

κίνηση κ.λ.π.) καθώς επίσης και για τα λάθη που δημιουργούνται από τις ταυτόχρονες 

μελωδικές κινήσεις (παράλληλες, αντιπαράλληλες 5ες και 8ες).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο «Οι κύριες και οι δευτερεύουσες συγχορδίες»: Στην αρχή 

γίνονται κάποιες υποδείξεις από τον συγγραφέα για τη σύνδεση των συγχορδιών 

(διπλασιασμοί φθόγγων, κοινοί φθόγγοι κ.λ.π.) και στη συνέχεια αναλύονται οι κύριες 

συγχορδίες με τις συνδέσεις τους σε α/ και β' αναστροφή και οι δευτερεύουσες 

συγχορδίες με τις συνδέσεις τους, τις αναστροφές τους και κάποιες χαρακτηριστικές 

περιπτώσεις λύσεων αυτών. Κάθε περίπτωση παρουσιάζεται ξεχωριστά με πολλά 

εναρμονισμένα παραδείγματα.

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται και μιία σύντομη εισαγωγή στις πτώσεις (τέλεια 

αυθεντική, ατελής, μισή, απροσδόκητη και πλάγια πτώση).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο «Εισαγωγή στους ξένους φθόγγους. Αρμονικές αλυσίδες. 

Εναρμόνιση μελωδίας»: Στους ξένους φθόγγους αναφέρονται η διαβατική και η 

ποικιλματική νότα με πολλά παραδείγματα. Παρουσιάζονται επίσης η αρμονική 

αλυσίδα στην απλή της μορφή και κάποιες παρατηρήσεις για τη σωστή εναρμόνιση 

μιας δοσμένης μελωδίας (π.χ. όταν η μελωδία περιέχει κάποιο πήδημα, ανιούσα ή 

κατιούσα κίνηση, αλλοιωμένους φθόγγους κ.α.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο «Οι διάφωνες συγχορδίες»: Ο συγγραφέας ξεκινά με την κύρια 

συγχορδία της δεσπόζουσας με 7η, τις λύσεις, τις αναστροφές και τις συνδέσεις της με 

τις άλλες βαθμίδες. Ακολουθούν αναλυτικά οι υπόλοιπες βαθμίδες των συγχορδιών με 

7η, ξεχωριστά η κάθε περίπτωση με τα αντίστοιχα παραδείγματα. Συνεχίζεται με τη 

συγχορδία της δεσπόζουσας με 9η (η χρήση της κυρίως σε αρμονικές αλυσίδες και ως 

αποτζιατούρα) και τέλος παρουσιάζονται οι μορφές της δεσπόζουσας με 11η και 13η 

(α' κ α ιγ ' αναστροφή).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο «Οι μετατροπίες»: Αναλύονται ξεχωριστά η διατονική, 

χρωματική και εναρμόνια μετατροπία. Μέσα από πρακτικά παραδείγματα 

παρουσιάζεται ο τρόπος χρήσης των συγχορδιών με 7η (αναφορά στις Ντιμινουίτες) 

στις μετατροπίες, κάποιες κατ' εξαίρεση λύσεις της δεσπόζουσας με 7η δείχνοντας τις 

περισσότερες περιπτώσεις που μπορεί αυτή να χρησιμοποιηθεί καθώς και τις 

«εξαιρετικές» λύσεις της Ντιμινουίτα. Τέλος παρουσιάζονται ξεχωριστά οι πιο
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συνηθισμένες περιπτώσεις που μπορεί μία δεσπόζουσα με 9η, 11η ή 13η να προκαλέσει 

μετατροπία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο «Ξένοι φθόγγοι -  μέρος 2ο)»: Αναλύονται μέσα από πολλά 

εναρμονισμένα παραδείγματα οι διάφοροι τρόποι που μπορούν να παρουσιαστούν οι 

καθυστερήσεις, η αποσζιατούρα, η προήγηση, η εκφυγή, οι ατόνιστοι διαβατικοί 

φθόγγοι, οι τονισμένοι διαβατικοί και τέλος ο ισοκράτης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο «Αλλοιωμένες συγχορδίες»: Ο συγγραφέας παρουσιάζει τις 

αλλοιωμένες συγχορδίες του μελωδικού ελάσσονα τρόπου (αλλοιώσεις στην VI και 

VII βαθμίδα τόσο ανεβαίνοντας όσο και κατεβαίνοντας). Στη συνέχεια αναλύονται οι 

πιο συνήθεις μείζονες και ελάσσονες αλλοιωμένες συγχορδίες, ο σχηματισμός τους και 

οι λύσεις τους, οι τεχνητές δεσπόζουσες και οι χαρακτηριστικές αλλοιωμένες 

συγχορδίες (οι αλλοιώσεις της συγχορδίας της II, IV, VI) και κάποιες σπάνιες 

χαρακτηριστικές συγχορδίες ,όπως η I με 7η, η VII του μείζονα τρόπου με βαρυμένη 7η 

κ.α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο «Εισαγωγή στη φόρμα»: Στο τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου 

μέρους ο συγγραφέας αναφέρει περιληπτικά τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της 

μουσική φόρμας Κοράλ (παραθέτει παραδείγματα και παρατηρήσεις στο στυλ των 

Κοράλ του J.S.Bach). Επίσης κάνει μία εισαγο)γή στη τεχνική της Μίμησης και 

παρουσιάζει τους πιο συνηθισμένους τρόπους που μπορεί να εφαρμοστεί (μίμηση στην 

8η, 5η, σε σμίκρυνση κ.λ.π.).

Ακολουθούν κάποιες γενικές παρατηρήσεις για την πρακτική εφαρμογή της 

αρμονίας. Στην ενότητα αυτή ο συγγραφέας κάνει μία εισαγωγή στις διάφορες μορφές 

επεξεργασίας του μουσικού υλικού. Αναφέρονται περιληπτικά η αρμονική 

επεξεργασία. Όσον αφορά τη θεματική επεξεργασία, παραθέτει μουσικά 

παραδείγματα από τις συνθέσεις των J.S. Bach, Mozart, Beethoven, και Handel 

παρουσιάζοντας τους διάφορους τρόπους χρήσης της θεματικής ανάπτυξης.

Τέλος κάνει μία εισαγωγή στο αντικείμενο της μορφολογικής επεξεργασίας, 

χωρίζοντας τις μουσικές μορφές (ανάλογα με τον τρόπο παρουσίασης του μουσικού
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υλικού). Διακρίνει τρεις τεχνοτροπίες: α) μονοφωνικές μορφές, β) πολυφωνικές 

μορφές και γ) ομοφωνικές μορφές.

Ακολουθούν κάποιες μορφολογικές αναλύσεις του συγγραφέα σε έργα μεγάλων 

συνθετών που αντιπροσωπεύουν τις κυριότερες ομοφωνικές μορφές. Μορφολογική 

ανάλυση της ασματικής μορφής (μορφή Λιντ) του J.S. Bach, των παραλλαγών του 

Schubert, ροντό από τις αγγλικές σουίτες του Bach και τέλος αναλύει τη μορφή 

σονάτας από το πρώτο μέρος της σονάτας Νο.8 σε ντο ελάσσονα. Ορ. 13 «Παθητική» 

του Beethoven.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Το δεύτερο μέρος απότελείται από 184 ασκήσεις που καλύπτουν σε απόλυτη 

αντιστοιχία όλο το θεωρητικό φάσμα του πρώτου μέρους.

Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Το βιβλίο του Αμαραντίδη παρουσιάζει την πρακτική εφαρμογή της τονικής 

αρμονίας. Είναι γραμμένο σε απλή γλώσσα με εκπαιδευτικό σκοπό και μπορεί να 

αποτελέσει αντικείμενο μελέτης από τους πιο αρχάριους σπουδαστές του 

Υποχρεωτικού αρμονίας μέχρι τους πιο προχωρημένους του Ειδικού αρμονίας των 

ελληνικών μουσικών σχολών.

Το 8ο κεφάλαιο περιέχει μία εισαγωγή στη χρήση και εφαρμογή της αρμονικής 

επεξεργασίας στη σύνθεση.

ΓΙεριέχονται πολλά εναρμονισμένα παραδείγματα και πολλές ασκήσεις (θέματα 

δοσμένης μελωδίας και μπάσου) προς λύση.
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ΒΑΣΙΛΗ ΔΕΛΛΪΟΥ 

ΑΡΜΟΝΙΑ

Έκταση: 404 σελίδες 

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Η ύλη του βιβλίου «Αρμονία» χωρίζεται σε δύο αυτοτελή μέρη: Το πρώτο μέρος 

περιλαμβάνει την ύλη της «παραδοσιακής αρμονίας» (διατονική αρμονία), παρουσιάζοντας 

τη λειτουργία των συγχορδιών που προέρχονται από τις μείζονες και ελάσσονες κλίμακες 

καθώς και το χορικό (choral). Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τη «θεωρία -  αρμονία των 

αρχαίων ελληνικών και γρηγοριανών τρόπων».

Τα δύο μέρη του βιβλίου περιέχουν πολλά λυμένα θέματα που αποσκοπούν κατά 

τον συγγραφέα στην αναζήτηση του σπουδαστή για αρμονία, η οποία να ικανοποιεί την 

προσωπική του αισθητική. Ο συγγραφέας με το βιβλίο του αυτό απευθύνεται στους 

σπουδαστές των ωδείων και των μουσικών σχολών που διδάσκονται το «Υποχρεωτικό 

αρμονίας» και στους σπουδαστές που θέλουν να αποκτήσουν το πτυχίο «Ειδικό αρμονίας».

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η ύλη του πρώτου μέρους είναι διαμορφωμένη συνολικά σε 24 μαθήματα που 

αντιστοιχούν στις A ', Β ' και Γ ' τάξεις του Υποχρεωτικού αρμονίας. Περιέχει επίσης 5 

συμπληρωματικά μαθήματα για το πτυχίο αρμονίας.

Α ΤΑΞΗ (10 μαθήματα).

Αρχικά, ο συγγραφέας κάνει μία εισαγωγή στη χρήση και έκταση των τεσσάρων 

βασικών φωνών της μικτής χορωδίας.

Τα δύο πρώτα μαθήματα αφορούν κυρίως στη μελωδική και αρμονική κίνηση των 

φωνών (αντίθετη, πλάγια, ευθεία κίνηση) και των διαστημάτων, στις κρυμμένες και 

αντιπαράλληλες 5ες και 8ες κ.α. Κάθε περίπτωση συνοδεύεται από αντίστοιχα 

εναρμονισμένα παραδείγματα και ασκήσεις με θέματα για διόρθωση.
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Στο 3ο μάθημα παρουσιάζεται η δομή των συγχορδιών (παραλείψεις και 

διπλασιασμός φθόγγων μιας συγχορδίας κ.λ.π.), οι θέσεις (συνεπτυγμένη, ανεπτυγμένη και 

μικτή) και οι συνδέσεις τους (αντίθετη, πλάγια και ευθεία κίνηση). Ακολουθούν ασκήσεις 

με θέματα για διόρθωση.

Στο 4ο και 5ο μάθημα παρουσιάζονται η α' και β' αναστροφή. Η α αναστροφή στις 

κύριες βαθμίδες (I, IV και V) και οι μεταξύ τους συνδέσεις (εναρμονισμένο παράδειγμα).

Η β' αναστροφή στις πιο συνηθισμένες μορφές της (στην εκκλησιαστική πτώση, διαβατικό 

και ποικιλματικό 6|4) καθώς επίσης και τα μελωδικά διαστήματα που επιτρέπονται και που 

απαγορεύονται. Ακολουθούν λυμένα θέματα με όλες τις περιπτώσεις χρήσης συγχορδιών 

σε β' αναστροφή.

Στο 6ο μάθημα αναλύεται η συγχορδία της VI βαθμίδας στο μείζονα και στον 

ελάσσονα τρόπο (η α αναστροφή, οι συνδέσεις με τις κύριες βαθμίδες, παράδειγμα 

λυμένου θέματος) και η II βαθμίδα στο μείζονα και ελάσσονα τρόπο (η α' αναστροφή, οι 

κυριότερες συνδέσεις της, λυμένα θέματα που περιλαμβάνουν τη συγχορδία της II 

βαθμίδας).

Στο 7ο μάθημα παρουσιάζονται τα είδη των πτώσεων. Μέσα από εναρμονισμένα 

παραδείγματα αναλύονται τα εξής είδη: α) τέλεια ή αυθεντική, β) μισοτελειωμένη, 

γ) μισή, δ) απατηλή ή απροσδόκητη και ε) πλάγια ή εκκλησιαστική.

Στο 8ο μάθημα αναλύεται η III και η VII βαθμίδα στο μείζονα και στον ελάσσονα 

τρόπο (οι συνδέσεις τους και λυμένα θέματα με συνδέσεις της III και VII βαθμίδας 

αντίστοιχα). Ακολουθούν εναρμονισμένα παραδείγματα των συνδέσεων VI -  VII, VII — VI 

στον ελάσσονα τρόπο.

Το 9ο μάθημα ορίζει τη δομή της αρμονικής αλυσίδας και αναλύονται μέσα από 

παραδείγματα οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις εμφάνισής της.

Στο 10ο μάθημα εξετάζεται η δεσπόζουσα μεθ' εβδόμης, οι διάφορες λύσεις της 7ης 

σε ευθεία κατάσταση, α', β' και γ ' αναστροφή (στο μείζονα και στον ελάσσονα) και οι πιο 

συνηθισμένες συνδέσεις της με τις άλλες βαθμίδες.
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Β' ΤΑΞΗ (3 μαθήματα).

Στο 11ο μάθημα παρουσιάζονται οι περισσότερες περιπτώσεις εμφάνισης των 

βοηθητικών (δευτερεύουσων) συγχορδιών με 7η. Μέσα από πολλά εναρμονισμένα 

παραδείγματα παρουσιάζονται οι λύσεις της 7ης σε συγχορδίες του μείζονα και του 

ελάσσονα τρόπου σε αναστροφές α', β' και γ '.

Το 12ο μάθημα είναι η δεσπόζουσα συγχορδία με ένατη. Αρχικά αναλύεται ο 

σχηματισμός, οι συνδέσεις και οι διάφορες λύσεις της ένατης στο μείζονα και στον 

ελάσσονα τρόπο. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η αρίθμηση το)ν αναστροφών α', β', γ ', δ ' 

και αναλύονται ξεχωριστά (στο μείζονα και στον ελάσσονα τρόπο) οι διάφορες λύσεις της 

δεσπόζουσας με ένατη στην κάθε περίπτωση. Τέλος παρουσιάζεται η συγχορδία της 

δεσπόζουσας με 13η. Ακολουθούν θέματα για λύση (αριθμημένο και ανάριθμο μπάσο, 

μελωδία).

Το 13ο μάθημα αναφέρεται στην έννοια της μετατροπίας. Ο συγγραφέας αναλύει 

ξεχωριστά τα είδη των μετατροπιών: α) Διατονική μετατροπία (η επικύρωση του νέου 

τόνου με τρεις τρόπους, παραδείγματα με λανθασμένες λύσεις και λυμένα θέματα σε 

κοντινές κλίμακες με διατονικό τρόπο), β) Χρωματική μετατροπία (παραδείγματα 

χρωματικής μετατροπίας, κρυμμένη χρωματική μετατροπία), εξαιρετικές λύσεις της 9ης με 

μετατροπίες (μέσω αρμονικών αλυσίδων), παρενθετικές συγχορδίες που δεν αποτελούν 

μετατροπία και γ) Εναρμόνια μετατροπία (πίνακας των τριών συγχορδιών της 7ης 

ελαττωμένης με όλες τις εναρμόνιες μεταλλαγές και αντίστοιχα παραδείγματα 

μετατροπιών, αναλυτικά οι διάφοροι τρόποι εναρμόνισης της συγχορδίας 7ης ελαττωμένης, 

θέματα προς λύση). Τέλος παρουσιάζονται οι εναρμόνιες μετατροπίες με την III βαθμίδα 

στον ελάσσονα τρόπο και λυμένα θέματα με μετατροπίες σε μακρινές κλίμακες.

Γ’ ΤΑΞΗ (6 μαθήματα).

Το 13ο κεφάλαιο είναι οι αλλοιωμένες συγχορδίες. Στο κεφάλαιο αυτό 

παρουσιάζονται μέσα από παραδείγματα και λυμένα θέματα οι εξής αλλοιωμένες 

συγχορδίες (αρίθμηση, η χρήση τους και οι συνδέσεις με τις άλλες βαθμίδες): αλλοίωση 

της 5ης των βαθμιδών I, IV, V και V με εβδόμη, όξυνση της IV βαθμίδας στον ελάσσονα,
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αλλοιωμένη VII με έβδομη ελαττωμένη, αλλοιωμένη συγχορδία στην βαθμίδα ανάμικτου 

τρόπου1, η II του μείζονα τρόπου με οξυμένη τη θεμέλιο και η II του ελάσσονα τρόπου με 

βαρυμένη τη θεμέλιο.

Στο 15ο κεφάλαιο ορίζεται η ναπολιτάνικη συγχορδία, οι πιο συνηθισμένες 

συνδέσεις της και η χρήση της για μετατροπίες.

Στα επόμενα τέσσερα μαθήματα παρουσιάζονται αναλυτικά (αρίθμηση, αρμονικά 

λάθη, εξαιρετικές περιπτώσεις κ.α.) οι μη συγχορδιακοί φθόγγοι. Σε κάθε μάθημα 

αναλύονται ξεχωριστά μέσα από λυμένα παραδείγματα οι παρακάτω μη συγχορδιακοί 

φθόγγοι: α) καθυστερήσεις (απλή, διπλή, τριπλή, καθυστέρηση της 3ης και της 5ης νότας 

της συγχορδίας, καθυστερήσεις άλλων φθόγγων), β) πολλαπλές καθυστερήσεις, συγχορδίες 

11ης και 13ης της τονικής, ακανόνιστες καθυστερήσεις (χρήση στην ελεύθερη σύνθεση), γ) 

προήγηση (θέματα προς λύση), δ) αποτζιατούρα, ε) ποικίλματα (διπλά, χρωματικά 

ποικίλματα, σύγχρονα ποικίλματα) και στ) διαβατικές νότες (διατονικοί, χρωματικοί κ.α.), 

προστριβές.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΤΥΧΙΟ ΑΡΜΟΝΙΑΣ (5 μαθήματα).

Στο 20ο κεφάλαιο η παρουσίαση των μη συχγορδιακών φθόγγων με την εκφυγή ή 

ξέδωμα (η χρήση της στις μετατροπίες, ποικιλματική, λυμένα θέματα και θέματα προς 

λύση).

Το 21ο μάθημα περιλαμβάνει τον ισοκράτη και τη φόρμα της μίμησης. Στον 

ισοκράτη ή πεντάλ παρουσιάζονται μέσα από λυμένα θέματα ο Ισοκράτης της τονικής και 

της δεσπόζουσας και άλυτα θέματα για λύση. Στη μίμηση αναλύεται η χρήση της στις 

αρμονικές αλυσίδες και λυμένα θέματα που παρουσιάζουν τη τεχνική της μίμησης σε 

διάφορές φωνές. Ακολουθούν κάποιες πρακτικές συμβουλές από το συγγραφέα για την 

τεχνική της μίμησης.

Το 22ο κεφάλαιο συμπληρώνει τα μαθήματα των μετατροπιών παρουσιάζοντας τη 

θεματική μετατροπία μέσα από εναρμονισμένα παραδείγματα.

1 «ο ανάμικτος τρόπος σχηματίζεται από δύο διαδοχικά τετράχορδα (μείζονα και ελάσσονα τρόπου) με ένα 
διαζευιικό τόνο. Σελ. 138
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Στο 23 ο κεφάλαιο ο συγγραφέας κάνει μία εισαγωγή στη φόρμα για τα ελεύθερα 

θέματα παραθέτοντας λυμένα θέματα με διασταυρώσεις και υπερβάσεις φωνών. Στη 

συνέχεια παρουσιάζει την τεχνική του χορικού ή κοράλ (τους τρόπους εναρμόνισης, τη 

χρήση των μετατροπιών και των ξένοον φθόγγων, τα αρμονικά λάθη κ.α.) και αντιπαραθέτει 

λυμένα χορικά από το βιβλίο του Μπαχ.

Το τελευταίο αποτελεί μία σύντομη αναφορά στα πιο βασικά στοιχεία εφαρμογής 

της αρμονίας σε χορωδίες στο ομοφωνικό σύστημα (ευρύτερη έκταση και η χρήση των 

φωνών, οι δομή τρίφωνων χορωδιών -  παραδείγματα). Παράδειγμα τετράφωνης μικτής 

χορωδίας.

Στο σημείο αυτό αρχίζει το Β’ μέρος1 του βιβλίου που περιλαμβάνει τη θεωρία - 

αρμονία των αρχαίων τρόπων που κατά το συγγραφέα είναι πολύ χρήσιμο για την 

εναρμόνιση των ελληνικών δημοτικών τραγουδιών και των βυζαντινών μελωδιών. Το Β ' 

μέρος διαρθρώνεται σε 12 μαθήματα.

Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Η διδασκαλία της αρμονίας (α' μέρος) με βάση το βιβλίο του Β. Δέλλιου 

προσεγγίζεται περισσότερο μέσα από την πρακτική εφαρμογή λυμένων θεμάτων παρά 

μέσα από πολλούς θεωρητικούς κανόνες.

Η ύλη του βιβλίου είναι διαρθρωμένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να οδηγεί τους 

σπουδαστές σταδιακά από τα πιο απλά μαθήματα της αρμονίας στα πιο σύνθετα. Τα 

μαθήματα που αναφέρονται στους σπουδαστές του Υποχρεωτικού μαθήματος της αρμονίας 

περιέχουν τους πιο βασικούς κανόνες της διατονικής αρμονίας μέσα από απλά και 

κατανοητά παραδείγματα. Αντίθετα, τα μαθήματα που αφορούν τους σπουδαστές για το 

Ειδικό πτυχίο της αρμονίας, περιέχουν πιο σύνθετα παραδείγματα.

Στο βιβλίο αυτό δεν περιέχονται κατά κανόνα άλυτες ασκήσεις. Ο ίδιος ο 

συγγραφέας προτείνει για το λόγο αυτό στον πρόλογό του το βιβλίο του με τίτλο «θέματα 

αρμονίας», το οποίο καλύπτει το θεωρητικό περιεχόμενο του Α ' μέρους.

1 Δεν αποτελεί αντικείμενο μελέτης της παρούσας πτυχιακής εργασίας.
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ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΗ 

ΑΡΜΟΝΙΑ

Έκταση: 348 σελίδες 

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Στο εγχειρίδιο «Αρμονίας» του Γ. Διαμαντή παρουσιάζεται η τέχνη της 

σύνδεσης των συγχορδιών στα πλαίσια της διδασκαλίας της τονικής αρμονίας.

Αναλύονται οι κανόνες της αρμονίας μέσα από εναρμονισμένα παραδείγματα 

4φωνης χορωδίας. Γ ενικά ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι «ο μουσικός που θέλει να 

υλοποιήσει τις γνώσεις του, θα γνωρίσει το παρελθόν για να εκτιμήσει το παρόν και να 

χτίσει το μέλλον!»1. Επίσης περιέχεται μεγάλος αριθμός ασκήσεων προς λύση, που 

καλύπτουν όλο το θεα>ρητικό φάσμα του θεωρητικού μέρους του βιβλίου.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η ύλη του βιβλίου χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Στο Ιο μέρος (4 κεφάλαια) 

παρουσιάζονται οι τρίφωνες συγχορδίες, οι συνδέσεις και οι αναστροφές τους . Το 2ο 

μέρος (2 κεφάλαια) αφορά στη χρήση των τρίφωνων συγχορδιών στο μείζονα και 

ελάσσονα τρόπο. Στο 3ο μέρος (5 κεφάλαια) αναλύονται διεξοδικότερα οι τετράφωνες 

και πεντάφωνες συγχορδίες, οι μετατροπίες και οι αλλοιωμένες συγχορδίες και στο 4ο 

μέρος (3 κεφάλαια) αναφέρονται λεπτομερώς οι ξένοι φθόγγοι, οι αρμονικές αλυσίδες 

και ο ισοκράτης.

ΜΕΡΟΣ Ιο - ΟΙ ΤΡΙΦΩΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο «Η τρίφωνη συγχορδία στην μεικτή χορωδία»: Στο πρώτο 

κεφάλαιο παρουσιάζεται ο σχηματισμός της τρίφωνης συγχορδίας και οι αναστροφές 

της, οι εκτάσεις και διπλασιασμοί των τεσσάρων βασικών φωνών της μικτής χορωδίας,

1 Διαμαντής. 2001: (Σελ. 340).
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οι θέσεις της συγχορδίας ως προς την ευρύτητα (συνεπτυγμένη, ανεπτυγμένη και 

υπερανεπτυγμένη θέση) και τέλος η θέση της συγχορδίας ως προς το ύψος (θέση 3ης, 

5ης και 8ης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο «Συνδέσεις συγχορδιών»: Αρχικά παρουσιάζονται οι κινήσεις 

των φωνών, η αρμονική (ευθεία, αντίθετη και πλάγια κίνηση) και μελωδική κίνηση 

(τα μελωδικά λάθη -  απαγορεύσεις, συγκεντρωτικός πίνακας με τα διαστήματα τα 

οποία επιτρέπονται και απαγορεύονται). Ακολουθούν ασκήσεις με συνδέσεις 

συγχορδιών για σημείωση των λαθών.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται μέσα από εναρμονισμένα παραδείγματα τα λάθη 

στην αρμονική κίνηση μεταξύ των φωνών (8ες και 5ες παράλληλες και 

αντιπαράλληλες και οι ευθείες ή κρυμμένες 8ες και 5ες). Ακολουθούν οι συνδέσεις 

των κύριων συγχορδιών της μείζονος (παραδείγματα εναρμόνισης δοσμένου μπάσου 

και ασκήσεις ανάριθμου μπάσου προς λύση) και της ελάσσονος σκάλας (παράδειγμα 

εναρμόνισης δοσμένου μπάσου και άλυτα μπάσο προς λύση), η εξαιρετική λύση του 

προσαγωγέα στη σύνδεση των βαθμιδών V-I και τέλος ο τρόπος εναρμόνισης 

δοσμένης μελωδίας (ασκήσεις εναρμόνισης μελωδιών του μείζονα και ελάσσονα 

τρόπου).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο «Αναστροφές της συγχορδίας»: Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται 

αρχικά η α ' αναστροφή (η αρίθμηση, η αλλαγή θέσης συγχορδίας και τα λάθη που 

προκύπτουν καθώς και οι διπλασιασμοί στη α? αναστροφή). Ακολουθούν μερικές 

απαραίτητες οδηγίες για την εναρμόνιση ενός θέματος έτσι, ώστε να έχει μουσικότητα 

και όχι μόνο να είναι σωστό σύμφωνα με τους κανόνες (αριθμημένα μπάσο προς λύση 

με χρήση της α’ αναστροφής). Στη συνέχεια μέσα από πρακτικές παρατηρήσεις και 

εναρμονισμένα δίνονται οδηγίες για την εναρμόνιση δοσμένης μελωδίας (παράδειγμα 

δοσμένης μελωδίας εναρμονισμένη με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους και θέματα 

δοσμένης μελωδίας προς λύση).

Έπεταιη β' αναστροφή 6|4 στην οποία αναλύονται ξεχωριστά τα είδη της: 1) 

διαβατικό ό|4 και 2) ποικιλματικό 6|4 (μελωδίες και αριθμημένα μπάσο προς λύση).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο «Δευτερεύουσες συγχορδίες»: Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται 

οι εξής δευτερεύουσες συγχορδίες: 1) Η συγχορδία της επιδεσπόζουσας (VI) στο 

μείζονα και ελάσσονα τρόπο, 2) η συγχορδία της επιτονικής (II) στο μείζονα και 

ελάσσονα τρόπο (και οι δύο περιπτώσεις συνοδεύονται από άλυτα θέματα προς λύση).

Στο σημείο αυτό ακολουθεί η ενότητα με την παρουσίαση των πτώσεων.

Αρχικά γίνεται αναφορά για τη συμμετρία των φράσεων στις πτώσεις και στη συνέχεια 

αναλύονται τα είδη των πτώσεων (τέλεια, ατελής, απατηλή, μισή και πλάγια πτώση) 

δίνοντας έμφαση στο διαφορετικό συναίσθημα που προκαλεί η κάθε πτώση 

(αντιπροσωπευτικά παραδείγματα των παραπάνω περιπτώσεων και μελωδίες και 

αριθμημένο μπάσο προς λύση).

Συνεχίζεται η παρουσίαση της συγχορδίας της μέσης (III) στο μείζονα και 

ελάσσονα τρόπο (δοσμένες μελωδίες και αριθμημένα μπάσο προς λύση) και της 

συγχορδίας του προσαγωγέα (VII) (δοσμένες μελωδίες και αριθμημένα μπάσο για 

λύση).

Τέλος ακολουθεί η αρμονική αλυσίδα1 (στη μελωδία και στο μπάσο, 

τα αρμονικά λάθη, το στοιχείο της μίμησης, παραδείγματα εναρμόνισης και ασκήσεις 

προς λύση με παραδείγματα αρμονικής αλυσίδας στη μελωδία και στο μπάσο).

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - «01 ΤΡΙΦΩΝΕΣ ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο «Αλλοίωση φθόγγων μείζονος και ελάσσονος σκάλας»: 

Αναλύονται ξεχωριστά μέσα από επεξηγήσεις και εναρμονισμένα παραδείγματα οι 

παρακάτω αλλοιωμένες συγχορδίες: 1) Βάρυνση της VI βαθμίδας της μείζονος 

σκάλας, 2) Η ελάσσων τεχνητή συγχορδία της IV στη μείζονα σκάλα (τα λάθη, 

η κακή αρμονική σχέση των φωνών, οι διπλασιασμοί των αλλοιωμένων φθόγγων, 

εναρμονισμένο παράδειγμα μείζονος τρόπου), 3) Η ελαττωμένη τεχνητή συγχορδία 

της II βαθμίδας στο μείζονα τρόπο, 4) Βάρυνση της II βαθμίδας μείζονος και 

ελάσσονος σκάλας ( ναπολιτάνικη συγχορδία, εναρμονισμένο παράδειγμα με τους 

αλλοιωμένους φθόγγους που αναφέρθηκαν μέχρι τώρα με τους οποίους σχηματίζονται

' 01 μετατροπικές αλυσίδες αναλύονται στο 4ο κεφάλαιο «Μεταροπίες» του Τρίτου μέρους.
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οι τεχνητές συγχορδίες). Κάθε περίπτωση συνοδεύεται από ασκήσεις προς λύση 

δοσμένης μελωδίας και αριθμημένου μπάσου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο «Η ελάσσων μελωδική»: Η ελάσσων μελωδική είναι μία 

τεχνητή κλίμακα η οποία έχει άμεση σχέση με τη βάρυνση της VI βαθμίδας της 

μείζονος κλίμακας. Παρουσιάζονται η ελαττωμένη συγχορδία στην VI βαθμίδα 

ανιούσας μελωδικής (εναρμονισμένο παράδειγμα), η μείζονα συγχορδία στην VII 

βαθμίδα κατιούσας μελωδικής (εναρμονισμένο παράδειγμα που στη μελωδική γραμμή 

της σοπράνο υπάρχει η ανιούσα και η κατιούσα μελωδική κλίμακα). Κάθε περίπτωση 

συνοδεύεται από ασκήσεις προς λύση για δοσμένη μελωδία και αριθμημένο μπάσο.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ -  «ΟΙ ΤΕΤΡΑΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΦΩΝΕΣ ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο «Η τετράφωνη φυσική συγχορδία»: Στο κεφάλαιο αυτό 

αναλύεται η συγχορδία της δεσπόζουσας με 7η στη μείζονα και ελάσσονα σκάλα. 

Παρουσιάζεται η σύνδεση της δεσπόζουσας με 7η με τη συγχορδία της τονικής 

(V7-I) σε ευθεία θέση (πλήρης- ελλιπής) και με τη συγχορδία της επιδεσπόζουσας 

(V7- II), τα λάθη που επιτρέπονται και που απαγορεύονται στη σύνδεση της V7, οι 

αναστροφές (α', β' και γ ' αναστροφή) και η αρίθμησή τους, οι εξαιρετικές λύσεις της 

7ης στις ακόλουθες δύο συνδέσεις: α) V7-I6 και β) V 6-16 και τέλος κάποιες 

παρατηρήσεις του συγγραφέα για τη σωστότερη χρήση της V7 στην εναρμόνιση 

μελωδίας (επεξηγηματικά παραδείγματα). Επίσης κάθε περίπτωση που αναφέρθηκε 

πιο πάνω συνοδεύεται από ασκήσεις προς λύση δοσμένης μελωδίας και αριθμημένου 

μπάσου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο «Η πεντάφωνη φυσική συγχορδία»: Στο κεφάλαιο αυτό 

παρουσιάζεται η συγχορδία της δεσπόζουσας με 9η μεγάλη που τη συναντάμε μόνο 

στο μείζονα τρόπο. Αναλύονται οι αναστροφές της (α', β' και γ'), η αρίθμηση των 

θέσεων, οι εξαιρετικές λύσεις της 9ης και τέλος η δεσπόζουσα με 9η χωρίς θεμέλιο (οι 

θέσεις της συγχορδίας, οι αριθμήσεις της καθώς και οι υποχρεωτικές λύσεις της. Οι 

ασκήσεις του κεφαλαίου αυτού καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις της
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δεσπόζουσας με 9η και περιέχουν μελοοδίες, αριθμημένο και ανάριθμο μπάσο προς 

λύση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο «Η πεντάφωνη τεχνητή συγχορδία»: Στο κεφάλαιο αυτό 

παρουσιάζονται οι τεχνητές συγχορδίες 1) της δεσπόζουσας με 9η μικρή στο μείζονα 

και ελάσσονα τρόπο (οι αναστροφές, η αρίθμηση τους και οι λύσεις της 9ης, 2) η 

συγχορδία της 7ης ελαττωμένης -  diminuita (οι αναστροφές α', β' και γ ', οι 

αριθμήσεις τους και τα αρμονικά λάθη), 3) οι τεχνητές δεσπόζουσες συγχορδίες με 7η 

(αναλύονται τα τρία είδη και η χρήση τους: μείζων συγχορδία με 7η μεγάλη, ελάσσων 

με 7η μικρή και ελαττωμένη με 7η μικρή), 4) οι τρίφωνες τεχνητές συγχορδίες με 7η 

(τεχνητές δεσπόζουσες), 5) η τεχνητή diminuita της επιτονικής μείζονος σκάλας 

(εναρμονισμένο θέμα αρμονίας στο οποίο γίνεται χρήση της τεχνητής diminuita της II 

βαθμίδας του μείζονος τρόπου). Το κεφάλαιο αυτό περιέχει μεγάλη ποικιλία 

ασκήσεων που καλύπτουν την κάθε περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο «Μετατροπίες»: Αρχικά ο συγγραφέας ορίζει τις έννοιες 

Τονικότητα- Τονική έλξη-Τρόπος των οποίων η γνώση αποτελεί βασική προϋπόθεση 

για την κατανόηση των μετατροπιών. Στη συνέχεια αναλύονται ξεχωριστά τα τρία 

είδη των μετατροπιών: η διατονική, η χρωματική και η εναρμόνια. Σε κάθε περίπτωση 

από τις παραπάνω ο συγγραφέας προσφέρει αρκετά αναλυμένα παραδείγματα που 

χρησιμεύουν ως πρότυπα μετατροπιών και συντελούν στην κατανόηση και στη σωστή 

χρήση τους. Ακόμα αναφέρεται και στις τεχνητές συγχορδίες που μπορούν να 

προκαλέσουν μετατροπία. Αυτές είναι: 1) η ναπολιτάνικη συγχορδία και 2) η τεχνητή 

diminuita. Τέλος παρουσιάζεται η χρήση της μετατροπικής αλυσίδας. Ακολουθούν 

ασκήσεις για εφαρμογή του κάθε είδους των μετατροπιών και γενικά θέματα που 

περιέχουν τις μετατροπίες όλων των ειδών που αναφέρθηκαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο «Αλλοιωμένες συγχορδίες»: Παρουσιάζονται λεπτομερώς όλες 

οι αλλοιωμένες συγχορδίες που σχηματίζονται σε όλες τις βαθμίδες, εκτός της I και 

της III. Αυτές είναι:
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1) οι αυξημένες συγχορδίες (η τρίφωνη αυξημένη συγχορδία της 

επιδεσπόζουσας και της δεσπόζουσας, η χρήση τους στις μετατροπίες και η τετράφωνη 

και πεντάφωνη αυξημένη συγχορδία της δεσπόζουσας.

2) Οι αλλοιωμένες συγχορδίες με όξυνση της IV βαθμίδας (η συγχορδία της 

τεχνητής επιτονικής των ομωνύμων κλιμάκων, η συγχορδία της τεχνητής 

υποδεσπόζουσας -  ως τρίφωνη στις ομώνυμες σκάλες και ως τετράφωνη στη μείζονα 

και ελάσσονα σκάλα.

3) Οι αλλοιωμένες συγχορδίες της επιτονικής με όξυνση θεμελίου της 

συγχορδίας (η συγχορδία της φυσικής επιτονικής με 7η, η συγχορδία της τεχνητής 

επιτονικής με 7η.

4) Η χρωματική σκάλα (παραδείγματα εναρμόνισης της μείζονος χρωματικής 

ανιούσας και κατιούσας σκάλας κάνοντας χρήση και αλλοιωμένων συγχορδιών της 

αυξημένης 5ης και της αυξημένης 6ης).

Τέλος ο συγγραφέας αναφέρει ως συμπλήρωμα των αλλοιωμένων συγχορδιών 

κάποιες συγχορδίες οι οποίες, αν και είναι μείζονες ή ελαττωμένες, μπορούν να 

θεωρηθούν ως αλλοιωμένες, εάν οξύνουμε μόνο τη βαθμίδα μιας μείζονος σκάλας. 

Επίσης και το κεφάλαιο αυτό περιέχει ποικίλες ασκήσεις με όλες τις αλλοιωμένες 

συγχορδίες όπως και γενικά θέματα προς λύση.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ -  «ΞΕΝΟΙ ΦΘΟΓΓΟΙ».

ΚΕΦΑΑΑΙΟ Ιο «Καθυστερήσεις»: Εδώ παρουσιάζονται λεπτομερώς οι 

περισσότερες περιπτώσεις εμφάνισης των καθυστερήσεων. Αρχικά αναφέρονται 

κάποιοι γενικοί κανόνες για την κατιούσα καθυστέρηση (διαστήματα που 

απαγορεύονται, η διάρκεια της καθυστέρησης κ.α.) και ακολουθούν οι καθυστερήσεις 

της θεμελίου, της τρίτης, πέμπτης και έβδομης (η φυσική δεσπόζουσα με έβδομη με 

καθυστέρηση της θεμελίου, της τρίτης, πέμπτης, χωρίς θεμέλιο, με ενάτη καθώς και οι 

τεχνητές δεσπόζουσες με εβδόμη και οι καθυστερήσεις φθόγγων της diminuita).

Τέλος παρουσιάζονται η έμμεση λύση καθυστέρησης, οι εξαιρετικές λύσεις (με 

κανονική καθυστέρηση), οι ανιούσες καθυστερήσεις και οι ταυτόχρονες 

καθυστερήσεις σε δύο και τρεις φωνές. Ακολουθεί μεγάλη ποικιλία ασκήσεων
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(εναρμόνιση μελωδίας και αριθμημένου μπάσου) που καλύπτουν τις περισσότερες των 

περιπτώσεων που αναφέρθηκαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο «Καλλωπισμοί»: Ο συγγραφέας χωρίζει τους καλλωπιστικούς 

φθόγγους σε τρεις ομάδες. Αναλύονται ξεχωριστά οι: α) επερείσεις (ανιούσα 

επέρειση, ασθενής, μικτή και διπλή επέρειση κ.α.), β) διαβατικοί φθόγγοι (ως μέσον 

για μετατροπίες, διάφωνες συνηχήσεις, 0)ς στοιχείο μίμησης κ.α.), 

γ)ποικίλματα (μικτό και διπλό ποίκιλμα, ποίκιλμα καθυστέρησης, επερείσεις, 

διαβατικού φθόγγου, αλλοιωμένου φθόγγου και ποικιλματικού φθόγγου), δ) διαφυγή 

(ως μέσον για μετατροπία, διπλή διαφυγή κ.α. και παραδείγματα αντιπαράθεσης 

μελωδικού σχήματος που περιέχει διπλό ποίκιλμα και φθόγγους διαφυγής) και ε) 

προήγηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο «Συμπλήρωμα»: Ως συμπλήρωμα στη σπουδή της αρμονίας ο 

συγγραφέας παρουσιάζει τις αρμονικές αλυσίδες και το στοιχείο της μίμησης ως 

αποτέλεσμα αυτής (παραδείγματα ευκαιριακής, κανονικής και ακανόνιστης μίμησης). 

Τέλος αναλύεται ο Ισοκράτης ή pedal (παραδείγματα ισοκράτη στο μπάσο, στην 

τονική, στη σοπράνο, διπλός κ.α.).

Στη συνέχεια ο συγγραφέας δίνει κάποιες πρακτικές συμβουλές για τη χρήση 

των συγχορδιών και την κίνηση της μελωδικής γραμμής σύμφωνα πάντα με το ύφος 

και το χαρακτήρα του κομματιού που πρόκειται να εναρμονισθεί.

Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Ο συγγραφέας μέσα από τη μέθοδο διδασκαλίας της αρμονίας που προτείνει 

θέτει ως στόχο ο μαθητής να κατανοήσει τη σπουδαιότητα που έχει η τήρηση των 

κανόνων για την κατανόηση και κατάκτηση των γνώσεων της αρμονίας του 17ου -  

19ου αιώνα. Για το λόγο αυτό το θεωρητικό μέρος που εκτίθεται στο εγχειρίδιο αυτό 

παρουσιάζει με λεπτομέρειες τους κανόνες και τη χρήση τους.
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Ο συγγραφέας επίσης έχει συγγράψει ένα ξεχωριστό πρακτικό οδηγό με τίτλο 

«Τα λάθη στην Αρμονία» - τις απαγορεύσεις και τις εξαιρέσεις τους, για να 

διευκολύνει τους σπουδαστές στη σωστότερη λύση των θεμάτων τους και ιδιαίτερα 

εκείνους που δεν διαθέτουν το χρόνο να ασχοληθούν αρκετά, ώστε να αφομοιώσουν 

την ύλη του μαθήματος της αρμονίας.

Σε κάθε κεφάλαιο φροντίζει να παραθέτει εναρμονισμένα θέματα σε 

διαφορετικά στυλ καλύπτοντας, στο μέτρο του δυνατού, τους τρεις αιώνες που 

κυριάρχησε το τονικό μουσικό σύστημα.

Εκτός από το θεωρητικό μέρος, το πρακτικό περιέχει πολλά και ποικίλα θέματα 

(δοσμένης μελωδίας και μπάσου) προς λύση. Ο μαθητής θα πρέπει κατά τον 

συγγραφέα να λύνει τα δοσμένα θέματα κάθε κεφαλαίου σύμφωνα με τη δική του 

κρίση και στη συνέχεια θα μπορεί να ανατρέχει στο ξεχωριστό βιβλίο των «Λύσεων» 

των θεμάτων αυτών συγκρίνοντας τις δύο διαφορετικές λύσεις.

Αναμφίβολα το εγχειρίδιο «αρμονίας» του Γ. Διαμαντή είναι σημαντικό 

βοήθημα για τους μαθητές που ενδιαφέρονται τόσο για το «Υποχρεωτικό» όσο και για 

το «Ειδικό» πτυχίο αρμονίας. Δεν αποτελεί όμως αντικείμενο μελέτης για αυτούς που 

αποβλέπουν στη μελέτη της αρμονίας ως κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία της 

σύνθεσης.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 

Μουσική Αρμονία 

Μέρος Πρώτο

Έκταση: 22 σελίδες.

Α) ΓΕΝΙΚΑ.

Η «Μουσική Αρμονία» του Ιοοαννίδη αποτελεί ένα σύντομο αλλά συνοπτικό 

και χωρίς ελλείψεις εγχειρίδιο αρμονίας που αναφέρει τους βασικότερους κανόνες της 

τονικής αρμονίας.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στην εισαγωγή του βιβλίου του ο Γ. Ιωαννίδης αναλύει την 

αρμονία ως φυσικό φαινόμενο και ως φαινόμενο στη μουσική καθώς και τους όρους 

«συμφωνία» και «διαφωνία». Τελειώνοντας τονίζει ότι η μουσική, όπως και όλες οι 

άλλες τέχνες, ξεκινά από τη φύση, αλλά και την «υπερβαίνει», πηγαίνει δηλ. πιο πέρα 

από αυτή.

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΌ ΣΥΣΤΗΜΑ: Ορίζεται το μουσικό σύστημα το οποίο 

τροποποιείται συνέχεια μέσα από την εξελικτική πορεία της μουσικής. Ο συγγραφέας 

αναφέρεται στην ιστορική εξέλιξη του τονικού μουσικού συστήματος (αρχές 17ου 

αιώνα -  αρχές 20ου). Στη συνέχεια αναλύονται τα μουσικά υλικά του τονικού 

μουσικού συστήματος που είναι οι δύο τρόποι, ο μείζων και ο ελάσσων, η τονική, η 

δεσπόζουσα, η υποδεσπόζουσα και η αρμονική της λειτουργία και τέλος η χρήση της 

συγχορδίας.

ΟΙ ΣΥΜΦΩΝΕΣ ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ: Οι αναστροφές της τρίφωνης συγχορδίας (α, 

β, και γ), οι διπλασιασμοί των φθόγγων και οι «ιδιαίτερες» τάσεις των φθόγγων μιας
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τρίφωνης συγχορδίας, όπως δομούνται πάνω στις βαθμίδες της κλίμακας. Η συνοχή 

των φθόγγων καθορίζει την αίσθηση της διαφωνίας και την αναμονή της λύσης τους 

που οδηγούν τη συγχορδία στη σύνδεσή της με μία άλλη. Αυτό για το συγγραφέα 

είναι καθοριστικό για τη μουσική σημασία της συγχορδιακής σκέψης.

Πριν ξεκινήσει ο συγγραφέας την επιμέρους εξέταση των φαινομένων και 

διαδικασιών της αρμονίας, αναφέρεται στη σημειογραφία της εκάστοτε βαθμίδας στην 

τετράφωνη χορωδία (σοπράνο -  άλτο -  τενόρο -  μπάσο). Στη συνέχεια αναλύεται η 

λογική της διαδοχής των βαθμιδών ξεκινώντας από τις κύριες βαθμίδες (I -  IV -  V) 

και την εξάρτησή τους από το τονικό κέντρο και τέλος τονίζεται η σημασία του 

αρμονικού σκελετού στην εναρμόνιση μιας μελωδίας.

Στο σημείο αυτό ξεκινάει η διδακτική (ασκήσεις ύφους) της εναρμόνισης 

θεμάτων δοσμένης μελωδίας και μπάσου. Αρχικά αναλύονται οι κινήσεις των φωνών 

(ευθεία, αντίθετη, πλάγια και παράλληλη κίνηση) και τα αρμονικά λάθη που πηγάζουν 

από αυτές με αντίστοιχα εναρμονισμένα παραδείγματα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η 

εφαρμογή τους στις συνδέσεις των βαθμιδών ( π.χ. V —VI, IV —V κ.λ.π.) και τα 

μελωδικά διαστήματα τα οποία επιτρέπονται και απαγορεύονται.

Ακολουθούν οι θέσεις των συγχορδιών (κλειστή, ανοιχτή και ανάμεικτη θέση) 

με τα αντίστοιχα παραδείγματα και τονίζεται η «διπολική» σχέση του ρυθμικού και 

του αρμονικού αισθήματος που καθορίζει τη σχέση της έντασης -  χαλάρωσης.

ΞΕΝΟΙ ΦΘΟΓΓΟΙ: «Η μελωδική διατύπωση της μουσικής γίνεται με τη χρήση 

των ξένων φθόγγων»1. Τα είδη των ξένων φθόγγων που αναλύονται είναι τα εξής: 1) 

διαβατικοί φθόγγοι, 2) ποικίλματα, 3) καθυστερήσεις, 4) εκφυγή και 5) προήγηση. 

Τέλος παρουσιάζονται οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις εμφάνισής τους μέσα από 

αντίστοιχα παραδείγματα.

Β ' ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ: Αναλύονται οι προϋποθέσεις διπλασιασμού των φθόγγων 

στις αντίστοιχες βαθμίδες και οι περιπτώσεις χρήσης της β αναστροφής (διαβατικό, 

ποκιλματικό και πτωτικό ό|4 -  αντίστοιχα παραδείγματα για την κάθε περίπτωση).

1 Ιωαννίδης. 1995: (Σελ. 17).
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ΠΤΩΣΕΙΣ: Ο όρος πτώση αναφέρεται στο αρμονικό υπόβαθρο της αίσθησης 

του τέλους και της φράσης. Αναλύονται τα εξής είδη πτώσεων: 1) τέλεια, 2) μισή, 3) 

πλάγια, 4) εκκλησιαστική και 5) απατηλή πτώση με τα αντίστοιχα παραδείγματα.

Τέλος ο συγγραφέας εφιστά την προσοχή του μαθητή στην εναρμόνιση του 

ανάριθμου μπάσου και της μελωδίας, επισημαίνοντας ότι για κάθε φθόγγο θα πρέπει 

να γίνει η σωστή επιλογή και να γραφτεί η αρμόζουσα συγχορδία. Όσον αφορά στη 

γραφή των ασκήσεων ο συγγραφέας προτείνει να γράφονται σε δύο πεντάγραμμα 

(μπάσο -  τενόρο και άλτο -σοπράνο) τόσο για την ευκολότερη οπτική σύλληψη και 

ανάγνωση όσο και για τη διευκόλυνση στη χρήση των ξένων φθόγγων.
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ΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ 

Αρμονία 

Μέρος Δεύτερο

Έκταση: σελίδες 18.

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Με το Δεύτερο Μέρος συμπληρώνεται η ύλη των μαθημάτων της τονικής 

αρμονίας με τις «Διάφωνες συγχορδίες», τις «Μετατροπίες» και τις «αλλοιωμένες 

συγχορδίες»

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

ΟΙ ΔΙΑΦΩΝΕΣ ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ

Οι διάφωνες συγχορδίες διαιρούνται κατά τον συγγραφέας σε δύο κατηγορίες: 

Στις τετράφωνες (με τη προσθήκη της 7ης) και στις αλλοιωμένες συγχορδίες.

Αρχικά αναλύεται η διάφωνη συγχορδία της δεσπόζουσας με 7η, οι αναστροφές 

της, οι λύσεις της 7ης αλλά και η σημασία της στον εμπλουτισμό και την ανάπτυξη της 

μουσικής σκέψης, ιδιαίτερα σε σχέση με τις διαδικασίες του περάσματος από μία 

τονικότητα σε μία άλλη (Μετατροπία).

Επίσης αναφέρονται οι «παρενθετικές» Δεσπόζουσες και η χρήση τους στην 

εποχή Μπαρόκ μέσα από παραδείγματα του J. S. Bach.

Τελειώνοντας ο συγγραφέας αναφέρει τα εξής για τη συγχορδία της 

Δεσπόζουσας με 7η «Η ευχέρεια της εμφάνισής της μέσα στη ροή μιας τονικότητας 

δημιουργεί τις δυνατότητες της διαπλοκής των τονικοτήτων, της επέκτασης του 

μουσικού χώρου και φυσικά της ανάπτυξης των μουσικών ιδεών και μουσικών 

μορφών»1.

1 Ιωαννίδης. 1995: (Σελ. 5)
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Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΙΑ

Ο συγγραφέας αναφέρει ότι κατά την εξέταση του φαινομένου της 

Μετατροπίας πρέπει να γίνεται πάντοτε αναφορά στη συγκεκριμένη εποχή και στο 

ύφος ώστε να γίνεται κατανοητό το πραγματικό μουσικό νόημα του φαινομένου.

Έτσι, αναφέρεται εν συντομία η χρήση της Μετατροπίας στην Μπαρόκ, Κλασική, και 

Ρομαντική εποχή.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα είδη των Μετατροπιών που είναι η Διατονική, 

η Χρωματική και η Εναρμόνια Μετατροπία, η χρήση και το «ύφος» τους στις διάφορες 

εποχές, η σπουδαιότητα της Δεσπόζουσας με 7η («δυνατότητα εκτροπής»), η 

διατήρηση της ισορροπίας διαφωνίας -  συμφωνίας κ.α.

ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ

Ως αλλοιωμένες συγχορδίες οι οποίες έχουν μουσική αυτοτέλεια και 

αυθυπραξία, εξετάζονται οι εξής: 1) Η συγχορδία της πέμπτης αυξημένης ή 

ελαττωμένης, 2) η αλλοιωμένη συγχορδία σε αναστροφή ως έκτης αυξημένης 

(Ιταλική, Γερμανική και Γαλλική έκτη), 3) η Ναπολιτάνικη συγχορδία και 4) Η 

συγχορδία της έβδομης ελαττωμένης.

Ο συγγραφέας εστιάζεται περισσότερο στη χρήση τους ως μέσο για 

Μετατροπία, αναφέρεται περιληπτικά στη μορφολογία και λογική των «αρμονικών 

αλυσίδων» και κλείνοντας τις «Διάφωνες συγχορδίες» αναφέρεται και στη συγχορδία 

της Δεσπόζουσας με ένατη, τον σχηματισμό της και τις αναστροφές της.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ

Απλή αναφορά στην πιο συνηθισμένη περίπτωση εμφάνισης του Ισοκράτη (δύο 

παραδείγματα).
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Το σύγγραμμα του Γ. Ιωαννίδη (πρώτο και δεύτερο μέρος) είναι από τα πιο 

σύντομα (σύνολο 40 σελίδες) αλλά και τα πιο περιεκτικά συγγράμματα αρμονίας.

Παρουσιάζει την ύλη των βασικότερων μαθημάτων της αρμονίας 

προσεγγίζοντας περισσότερο τα υφολογικά και αισθητικά στοιχεία της αρμονίας. Στο 

σύγγραμμα αυτό δεν γίνεται αναφορά στις έννοιες απαγορεύεται — επιτρέπεται, αλλά ο 

συγγραφέας αιτιολογώντας κάθε φορά προτείνει τις «καλύτερες» εναρμονίσεις στην 

κάθε περίπτωση.

Εξαιτίας του συνοπτικού του λόγου και των περιορισμένων παραδειγμάτων του, 

το παρόν σύγγραμμα δεν θα ήταν και τόσο κατάλληλο για αρχάριους μαθητές.
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ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗ 

ΑΡΜΟΝΙΑ 

ΤεύχοςΑ

Έκταση:

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Η «Αρμονία» (τεύχος Α και Β) του Μ. Καλομοίρη αποτελεί ένα θεωρητικό 

εγχειρίδιο της κλασικής αρμονίας που προορίζεται για τη διδασκαλία στα Ωδεία και 

τις Μουσικές σχολές του «Υποχρεωτικού» καθώς και του «Ειδικού» πτυχίου 

αρμονίας. Ο συγγραφέας αρχίζει από τα πιο απλά συγκροτήματα της κλασικής 

αρμονίας (αρχές 17ου αιώνα -  τέλη 19ου) για να καταλήξει στους πολυσύνθετους 

συνδυασμούς της νεώτερης αρμονικής τέχνης (αρχές 20ου αιώνα).

Ο συγγραφέας, όπως αναφέρει στον πρόλογό του, χρησιμοποιεί στοιχεία τόσο 

από το γερμανικό όσο και από το γαλλικό παιδαγωγικό σύστημα διδασκαλίας της 

αρμονίας.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η ύλη του Α' τεύχους χωρίζεται σε πρώτο (οι κύριες συγχορδίες και οι 

αναστροφές τους), δεύτερο (οι βοηθητικές συγχορδίες), τρίτο (οι μετατροπίες) και 

τέταρτο μέρος (οι διάφωνες συγχορδίες -  ιντερμέδιο) με συνολικά 17 κεφάλαια.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.

Ορίζεται η έννοια της αρμονίας στη μουσική, τα είδη των συγχορδιών 

(σύμφωνες και διάφωνες), ο συμβολισμός των βαθμιδών με λατινικούς αριθμούς, τα 

είδη των διαστημάτων (πίνακας με τις κυριότερες λύσεις των εύχρηστων διάφωνων 

διαστημάτων) και ο σχηματισμός των τρίφωνων συγχορδιών.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ -  ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ ΤΟΥΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο «Γενικοί χαρακτηρισμοί των αρμονικών συμπλεγμάτων»: Στο 

κεφάλαιο αυτό ο συγγραφέας αναφέρεται στο τονικό κέντρο γύρω από το οποίο 

κινούνται οι μελωδικές και αρμονικές σχέσεις και αναλύει τη συγχορδία της τονικής 

και τη σχέση της με τη δεσπόζουσα (I -  V) καθώς και τη λειτουργική σημασία της 

υποδεσπόζουσας (IV) στις αρμονικές της συνδέσεις με την τονική και τη δεσπόζουσα.

Έχοντας ξεκαθαρίσει τη λειτουργική σημασία της τονικής, δεσπόζουσας και 

υποδεσπόζουσας, ο συγγραφέας κάνει μία πρώτη παρουσίαση των απλών συνδέσεων 

μεταξύ της I, IV και V βαθμίδας και προσδιορίζει τη λειτουργία της πτώσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο «Σύνδεση των συγχορδιών»: Αφού αναφέρθηκε στα είδη των 

απλών και φυσικών συνδυασμών των συγχορδιών, ο συγγραφέας προχωρεί στην 

πρακτική εφαρμογή της αρμονίας παρουσιάζοντας τη γραφή των συγχορδιών 

σύμφωνα με την τετράφωνη μικτή χορωδία, την έκταση των φωνών και τα κλειδιά που 

γράφονται (συγκεντρωτικός πίνακας), τις παραλείψεις των φθόγγων στις συγχορδίες 

και τις θέσεις των συγχορδιών (στενή, ευρεία και μικτή θέση). Κάθε περίπτωση 

συνοδεύεται από τα αντίστοιχα παραδείγματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο «Σύνδεση των απλών συγχορδιών»: Αρχικά παρουσιάζονται οι 

κανόνες των συνδέσεων στις συγχορδίες που περιέχουν κοινούς φθόγγους 

(π.χ. I -  VI, IV - 1 κ.λ.π.) με εναρμονισμένα παραδείγματα τέτοιων συνδέσεων.

Επίσης αναφέρονται κάποιες εξαιρέσεις και ελευθερίες που επιδέχονται κάποιες 

συνδέσεις συγχορδιών (με τα αντίστοιχα εναρμονισμένα παραδείγματα).

Ακολουθούν οι συνδέσεις των συγχορδιών που δεν περιέχουν κοινό φθόγγο 

εξετάζοντας τις κινήσεις και τις σχέσεις των φωνών μεταξύ τους που επιτρέπονται ή 

απαγορεύονται.

Αναφέρονται τα αρμονικά λάθη που προκύπτουν από τις παράλληλες κινήσεις 

των φωνών (ευθείες 5ες και 8^). Μέσα από εναρμονισμένα παραδείγματα 

παρουσιάζονται οι περισσότερες των περιπτώσεων που επιτρέπονται ή απαγορεύονται 

καθώς και άλλα λάθη γενικότερα, όπως οι αντιπαράλληλες 8^ και 5ες κ.α.
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Στο σημείο αυτό ο συγγραφέας εφιστά την προσοχή σχετικά με τη μελωδική 

κίνηση των διαφόρων φωνών έτσι, ώστε να μην υπάρχει μονοτονία στην εξέλιξή της. 

Ακολουθούν γενικά θέματα ανάριθμου μπάσου πάνω σε όλη την ύλη που αναφέρθηκε 

μέχρι τώρα.

Αναλύεται ο ελάσσων τρόπος (αρμονικός και μελωδικός) και η λειτουργία των 

βαθμιδών στις πτώσεις. Ακολουθούν θέματα για εναρμόνιση ανάριθμου μπάσου πάνω 

στον ελάσσσονα τρόπο.

Τέλος ο συγγραφέας αναφέρεται στην εναρμόνιση δοσμένης μελωδίας 

προτείνοντας μερικά δεδομένα παραδείγματα που διευκολύνουν τη σωστή αρμονία 

που ζητά η μελωδία για να εναρμονιστεί φυσικά και αβίαστα. Ακολουθούν θέματα για 

εναρμόνιση δοσμένης μελωδίας μόνο με τη χρήση της I, IV και V βαθμίδας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο «Οι αναστροφές των συγχορδιών»: Ο συγγραφέας αρχικά 

αναφέρεται στην ηχητική διαφορά μεταξύ μιας συγχορδίας σε ευθεία κατάσταση και 

σε αναστροφή και αναλύει τις δύο αναστροφές ξεχωριστά: α) η πρώτη αναστροφή - 

συγχορδία έκτης (οι συνδέσεις της συγχορδίας έκτης με άλλες όμοιες και σε ευθεία 

κατάσταση) και β) η δεύτερη αναστροφή -  συγχορδία του 6|4 (η χρήση της στις 

πτώσεις και στις μετατροπίες). Τέλος παρουσιάζεται η αρίθμηση του μπάσου 

(σύντομη ιστορική αναφορά). Οι ασκήσεις του κεφαλαίου αυτού περιλαμβάνουν 

θέματα για εναρμόνιση δοσμένου αριθμημένου και ανάριθμου μπάσου καθώς και 

δοσμένης μελωδίας.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ -  01 ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο «Δευτερεύουσες συγχορδίες II, III, VI, VII από ξένους 

φθόγγους»: Εξετάζονται ξεχωριστά οι λύσεις και οι συνδέσεις (μέσα από 

εναρμονισμένα παραδείγματα) των εξής ξένων φθόγγων σε μια συγχορδία:

1) καθυστέρηση (προετοιμασμένη και ελεύθερη καθυστέρηση) και 2) ποικίλματα και 

διαβατικοί φθόγγοι (διαβατικές συγχορδίες). Ακολουθούν αντίστοιχα θέματα 

αριθμημένου μπάσου προς λύση για την κάθε περίπτωση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο «Οι δευτερεύουσες συγχορδίες ως ανεξάρτητες αρμονίες»: Στο 

κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι δευτερεύουσες συγχορδίες ως αναπληρωτές των κύριων 

συγχορδιών. Εξετάζονται οι συνδέσεις και η εναρμόνιση των δευτερεύουσων 

συγχορδιών στη II, III και VI βαθμίδα και συγκρίνονται με τις κύριες στο μείζονα και 

ελάσσονα τρόπο. Κάθε περίπτωση αναλύεται ξεχωριστά με αντίστοιχα θέματα 

(μελωδιών και αριθμημένου μπάσου) προς λύση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο «Αρμονικές αλυσίδες»: Παρουσιάζεται ο σχηματισμός και οι 

κανόνες καθώς και πρότυπα εναρμονισμένα παραδείγματα αρμονικών αλυσίδων 

(οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις εμφάνισή τους -  ειδικά θέματα προς λύση για τις 

αρμονικές αλυσίδες).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο «Μίμηση»: Ο συγγραφέας επισημαίνει το στοιχείο της 

μίμησης στην τετράφωνη εναρμόνιση σε όλες τις φωνές. Ακόμα αναφέρεται 

περιληπτικά στην περίοδο και τη μουσική δομή μουσικών έργων (αντιστικτική 

πολύφωνη μορφή και σύμμετρη μορφή) και στα είδη των πτώσεων (τέλεια, 

μισοτελειωμένη, απατηλή, μισή και πλάγια πτώση). Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει 

γενικά θέματα μελωδιών προς λύση.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ -  Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΙΑ.

Ο συγγραφέας δίνει ιδιαίτερη προσοχή στη διδασκαλία των μετατροπιών (9ο -  

12ο κεφάλαιο) παρουσιάζοντας αναλυτικά την κάθε περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο «Η διατονική μετατροπία ή τονική μεταλλαγή»: Η ουσία σε 

κάθε μετατροπία, όπως αναφέρει ο συγγραφέας, είναι η αλλαγή τόνου. Μέσα όμως σε 

ένα αρμονικό σύνολο δεν χάνεται εντελώς το αίσθημα του αρχικού τόνου, αλλά και 

μετά τη μετατροπία εξακολουθεί να υφίσταται σε υπολανθάνουσα κατάσταση.

Ο συγγραφέας τονίζει τη σπουδαιότητα της καθιέρωσης του καινούργιου τόνου 

δίνοντας πρακτικές συμβουλές και εφιστά την προσοχή στη θέση των διάφορων 

συγχορδιών μέσα στον τονικό κύκλο έτσι, ώστε η χρήση των συγχορδιών ως μέσο για
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μετατροπία να γίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (πρότυπα υποδείγματα 

διατονικών μετατροπιών).

Στη συνέχεια δίνονται πρακτικές οδηγίες για τη χρήση της α ' και β' 

αναστροφής των συγχορδιών. Συστήνεται επίσης για την καλύτερη εξάσκηση του 

μαθητή να εκτελεί πρακτικά τις μετατροπίες στο πιάνο και αναλύεται το σκεπτικό για 

την ευκολότερη εκτέλεσή τους. Ακόμα διατυπώνονται οι κυριότεροι κανόνες για τη 

συνοδεία στο πιάνο (παραθέτονται οι πιο συνηθισμένοι τύποι συνοδείας πιάνου).

Ακολουθούν γενικά θέματα για εναρμόνιση με διατονικές μετατροπίες καθώς 

και δοσμένες μελωδίες για να εναρμονιστούν με συνοδεία πιάνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο «Χρωματική μετατροπία»: Ο συγγραφέας κάνει κάποιες 

παρατηρήσεις για το πώς πρέπει να γίνεται χρήση των χρωματικών αλλοιώσεων για 

την καλύτερη αρμονική σχέση (εναρμονισμένα παραδείγματα με αντιπαράθεση 

«καλών» και «κακών» αρμονικών συνδέσεων). Επίσης αναλύονται άλλες χρωματικές 

τροποποιήσεις στη I μείζονα και II ελάσσονα συγχορδία. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται 

με γενικά θέματα χρωματικών μετατροπιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιο «Η εναρμόνια μετατροπία»: Παρουσιάζονται οι εναρμόνιες 

μετατροπίες στις απομακρυσμένες συγχορδίες με χρήση του κύκλου των πέμπτων 

(παραδείγματα εναρμονισμένων παραδειγμάτων με εναρμόνιες αλλαγές συγχορδιών). 

Ακολουθούν θέματα προς λύση με εναρμόνιες μετατροπίες καθώς και γενικά θέματα 

επάνω στις μετατροπίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο «Αρμονικές αλυσίδες με μετατροπία»: Προτείνεται 

αναλυμένο παράδειγμα αρμονικής αλυσίδας σε κυκλική διατονική και χρωματική 

μετατροπία. Τέλος δίνονται θέματα μετατροπίας προς λύση με αρμονικές αλυσίδες 

καθώς και γενικά θέματα επάνω σε όλη την ύλη.
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ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΕΡΟΣ -  ΔΙΑΦΩΝΕΣ ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο «Η δεσπόζουσα με έβδομη και οι αναστροφές της»: 

Αναλύεται ο σχηματισμός της συγχορδίας, η προετοιμασία (ακανόνιστη και χωρίς 

προετοιμασία) της 7ης και οι λύσεις της, παραλείψεις και διπλασιασμοί φθόγγων, 

εναρμονισμένα παραδείγματα από λύσεις της δεσπόζουσας με 7η στις διάφορες θέσεις 

της κ.α. Επίσης οι αναστροφές (α', β', γ ') και οι αρίθμησή τους. Ακολουθούν θέματα 

προς λύση με τη δεσπόζουσα με 7η χωρίς μετατροπίες και με μετατροπίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο «Οι βοηθητικές συγχορδίες με 7η»: Αναλύονται ξεχωριστά 

στο μείζονα και ελάσσονα τρόπο οι αναστροφές, εξαιρετικές λύσεις και η χρήση στις 

μετατροπίες των βαθμιδών 117,1117, VT7,17, IV7 και VII7 (ιδιαίτερη έμφαση στην VII7 

ελαττωμένης ως μέσο για μετατροπία). Ακολουθούν ποικίλα θέματα προς λύση που 

περιέχουν τις περισσότερες των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο «Μετατροπίες με συγχορδίες 7ης»: Στο κεφάλαιο αυτό 

παρουσιάζεται η χρήση των συγχορδιών με 7η στις διατονικές, χρωματικές και 

εναρμόνιες μετατροπίες (θέματα με μετατροπίες και διάφωνες συγχορδίες). Η 

διδασκαλία των μετατροπιών τελειώνει με την εναρμόνια μεταλλαγή των συγχορδιών 

7ης ελαττωμένης (περιέχεται πίνακας των τριών ηχητικών συγχορδιών με όλες τις 

εναρμόνιες μεταλλαγές της σημασίας τους, παραδείγματα από μετατροπίες με 

εναρμόνια μεταλλαγή της σημασίας της 7ης ελαττωμένης, οι λύσεις της, εξαιρετικές 

λύσεις κ.α. -  θέματα με εναρμόνια μεταλλαγή της συγχορδίας 7ης ελαττωμένης).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο «Οι εξαιρετικές λύσεις των διάφωνων συγχορδιών»: 

Παρουσιάζονται οι εξής περιπτώσεις: α) Εξαιρετικές λύσεις της δεσπόζουσας με 7η (οι 

κυριότερες εξαιρετικές λύσεις της σε ευθεία κατάσταση και στις αναστροφές της, 

εναρμόνιες μεταλλαγές, λύση σε άλλες διάφωνες συγχορδίες κ.α.), β) εξαιρετικές 

λύσεις της δεσπόζουσας με 7η σε άλλες συγχορδίες με 7η (π.χ. V7 -  VII7, V7 -117 

κ.λ,π.), και γ) εξαιρετικές λύσεις των βοηθητικών συγχορδιών.

Στο σημείο αυτό ο Μ. Καλομοίρης κάνει κάποιες παρατηρήσεις για τις 

εξαιρετικές λύσεις που προκαλούν μετατροπία και δίνει συγκεκριμένες οδηγίες
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ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ 

Αρμονία 

Τεύχος Β

Έκταση: 203 σελίδες.

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Με το 2ο τεύχος ολοκληρώνεται η σειρά των μαθημάτων της Αρμονίας. Στο 

τεύχος αυτό εκτός από τα καθιερωμένα κεφάλαια της σχολικής αρμονίας που 

συμπληρώνουν το Ιο τεύχος, περιέχει ειδικές απόψεις του συγγραφέα για τις νεότερες 

αντιλήψεις της μουσικής αλλά και για την εναρμόνιση της ελληνικής μελωδίας.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η ύλη του 2ου τεύχους αποτελείται από τέσσερα μέρη: Α μέρος (1-6 κεφάλαια)

-  αναλύονται πιο αναλυτικά οι ξένοι φθόγγοι, Β μέρος (κεφάλαια 6β — 11) — 

αναλύονται οι αλλοιωμένες συγχορδίες, Γ μέρος (κεφάλαια 12 -  14) -  παρουσιάζονται 

τα μελωδικά στολίδια και Δ μέρος (κεφάλαια 15 -  16) -  Παρουσιάζονται κάποιες 

ιδιαίτερες λεπτομέρειες για την ελεύθερη αρμονία και την εναρμόνιση της ελληνικής 

μελωδίας. Πιο συγκεκριμένα:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ -  ΞΕΝΟΙ ΤΟΝΟΙ (παρουσιάζεται αναλυτικότερα η χρήση 

των ξένων τόνων που είναι η καθυστέρηση, οι διαβατικοί τόνοι, το ποίκιλμα, η 

προήγηση και η αποτζιατούρα, μέσα στις αρμονικές συνδέσεις των διάφορων 

συγχορδιών).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο «Καθυστερήσεις»: Παρουσιάζονται τα αρμονικά λάθη που 

προκύπτουν από τις συνδέσεις μιας καθυστέρησης με άλλες συγχορδίες, οι λύσεις της 

καθυστέρησης (προς τα πάνω και προς τα κάτω και η απροσδόκητη λύση) καθώς και 

οι πιο συνηθισμένες αριθμήσεις των καθυστερήσεων σύμφωνα με τα διαστήματα που



42

σχηματίζουν σε σχέση με το βάσιμο. Κάθε περίπτωση συνοδεύεται από τα αντίστοιχα 

εναρμονισμένα παραδείγματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο «Η καθυστέρηση προς τα κάτω»: Παρουσιάζονται μέσα από 

παραδείγματα οι πιο συνηθισμένες περιπτώσεις εμφάνισης των εξής καθυστερήσεων 

προς τα κάτω (τα αρμονικά λάθη, οι λύσεις των καθυστερήσεων και η αρίθμησή τους): 

α) Η καθυστέρηση της θεμελίου, β) της τρίτης (η πιο συνηθισμένη καθυστέρηση), γ) 

Αλλων φθόγγων (κυρίως με χρωματική αλλοίωση). Ακολουθούν θέματα προς λύση 

(δοσμένο αριθμημένο και ανάριθμο μπάσο και δοσμένης μελωδίας) επάνω στις 

καθυστερήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο «Η καθυστέρηση προς τα πάνω -  πολλαπλές καθυστερήσεις»: 

Παρουσιάζονται μέσα από εναρμονισμένα παραδείγματα οι εξής περιπτώσεις 

καθυστερήσεων: α) καθυστέρηση του χαμηλότερου τόνου (οι πιο συνηθισμένες 

περιπτώσεις και η σπάνια περίπτωση της V συγχορδίας), β) πολλαπλές καθυστερήσεις 

(διπλές και τριπλές καθυστερήσεις), γ) συγχορδίες 11ης και 13ης τονικής και δ) 

ακανόνιστες καθυστερήσεις ( η χρήση τους μόνο στην ελεύθερη σύνθεση και όχι στη 

σχολική αρμονία). Ακολουθούν πολλαπλά θέματα προς λύση επάνω στις πολλαπλές 

καθυστερήσεις και τις καθυστερήσεις του χαμηλότερου φθόγγου καθώς και γενικά 

θέματα επάνω στις καθυστερήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο «Οι διαβατικοί τόνοι»: Αρχικά ο συγγραφέας κάνει το 

διαχωρισμό μεταξύ των διαβατικών φθόγγων επάνω στην ίδια αρμονία και σε 

διαφορετική αρμονία και παραθέτει αντίστοιχα παραδείγματα.

Στη συνέχεια δίνει πρακτικές οδηγίες για την αποφυγή των αρμονικών λαθών 

και εφιστά τη προσοχή για την ελεύθερη χρήση των διαβατικών τόνων, εξετάζει τις 

κυριότερες περιπτώσεις των προστριβών (όταν συνηχεί ο κύριος τόνος μαζί με το 

διαβατικό που τον αντικαθιστά) των διαβατικών τόνων και παραθέτει παραδείγματα 

που επιτρέπονται και που θα πρέπει να αποφεύγονται.
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Τέλος ο συγγραφέας κάνει κάποιες παρατηρήσεις για τη χρήση των διαβατικών 

φθόγγων σε δύο ή περισσότερες φωνές και την εφαρμογή τους στην οργανική μουσική 

και αναφέρεται στην αρίθμησή τους ανάλογα με το βάσιμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο «Ποικίλματα»: Αρχικά ο συγγραφέας αναφέρεται στη χρήση 

του ποικίλματος στην οργανική και στη φωνητική μουσική που χρήζει ιδιαίτερης 

μεταχείρισης γιατί προκύπτουν μερικές φορές ζητήματα συντονισμού των φωνών. 

Παρουσιάζονται οι μορφές των ποικιλμάτων που εφαρμόζονται κυρίως στη νεώτερη 

μουσική, αυτές είναι: α) οι χρωματικές αλλοιώσεις στα ποικίλματα, β) τα σύγχρονα 

ποικίλματα (σε δύο ή περισσότερους κύριους τόνους της συγχορδίας) και γ) οι 

διπλασιασμοί του τόνου που ποικίλλεται Ακολουθούν θέματα προς λύση επάνω στους 

διαβατικούς τόνους και τα ποικίλματα (ειδικά θέματα πάνω σε λαϊκές μελωδίες, σε 

μελωδίες χορικών καθώς και μελωδίες για εναρμόνιση με συνοδεία πιάνου).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο «Ο ισοκράτης»: Στην εισαγωγή του κεφαλαίου αυτού ο 

συγγραφέας κάνει μία αναγωγή του ισοκράτη με αυτού στη βυζαντινή και στη 

ελληνική δημοτική μουσική.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο σχηματισμός του ισοκράτη στο βάσιμο επάνω 

στην τονική και στη δεσπόζουσα καθώς και στη τρίτη βαθμίδα (παραθέτει 

αντιπροσωπευτικά παραδείγματα από τα έργα μεγάλων συνθετών). Δίνονται οδηγίες 

για το πώς πρέπει να αρχίζει και να τελειώνει η εναρμόνιση του ισοκράτη (συνδέσεις 

βαθμιδών και αρίθμηση) και τέλος παρουσιάζεται η εφαρμογή των συγχορδιών 11ης 

και 13ης τονικής, οι τρόποι εναρμόνισης, η αρίθμησή τους κ.λ.π.

Ακολουθούν ποικίλα θέματα προς λύση επάνω στον ισοκράτη (βάσιμα με 

τενόρο, ισοκράτης στην τονική και στη δεσπόζουσα κ.α.).

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ -  ΟΙ ΑΛΛΟΙΩΜΕΝΕΣ ΣΥΓΧΟΡΔΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο Β'«Η χρωματική αλλοίωση στην κλίμακα»:

Παρουσιάζονται οι χρωματικές αλλαγές των τόνων που με την αλλοίωσή τους δεν 

ανήκουν ούτε στο μείζονα, ούτε στον ελάσσονα τρόπο. Οι αλλοιώσεις αυτές είναι: α)
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με χρωματικό ημιτόνιο προς τα πάνω, β) με χρωματικό ημιτόνιο προς τα κάτω και γ) 

με διπλή αλλοίωση όταν αλλοιώνουμε δύο τόνους από μία κλίμακα. Το κυριότερο από 

τα χαρακτηριστικά των περισσότερων συγχορδιών που σχηματίζονται επάνω στους 

αλλοιωμένους τρόπους είναι το διάστημα της αυξημένη 6ης και αναλύεται η χρήση της 

μέσα από παραδείγματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο «Η όξυνση της IV βαθμίδας στον ελάσσονα»: Αναλύονται τα 

5 πιο εύχρηστα αρμονικά συγκροτήματα που σχηματίζονται από την αλλοίωση της IV 

βαθμίδας με όξυνση με παραδείγματα που παραθέτουν τις κυριότερες θέσεις και 

αναστροφές των συγχορδιών αυτών μαζί με τις κανονικές και τις εξαιρετικές λύσεις 

τους. Ιδιαίτερη σημασία δίνει ο συγγραφέας στην ανάλυση της αλλοιωμένης 

συγχορδίας με όξυνση που σχηματίζεται επάνω στην VTI7 ελαττωμένης. Ακολουθούν 

θέματα προς λύση πάνω σε δοσμένες μελωδίες, αριθμημένα και ενάριθμα βάσιμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο «Η αλλοίωση της IV βαθμίδας στον ανάμικτο μείζονα -  

ελάσσονα»: Παρουσιάζονται οι αλλοιωμένες συγχορδίες που σχηματίζονται από τον 

ανάμικτο αυτόν τρόπο με τις λύσεις τους. Παραθέτονται θέματα προς λύση δοσμένου 

βάσιμου και μελωδίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο «Η αλλοίωση της II βαθμίδας με δίεση»: Αρχικά 

παρουσιάζονται οι αλλοιωμένες συγχορδίες που προκύπτουν στο μείζονα τρόπο 

(παραδείγματα των αλλοιωμένων συγχορδιών V7 και της V9 με τις λύσεις τους) και 

στη συνέχεια οι αλλοιωμένες συγχορδίες στον ανάμικτο τρόπο (παραδείγματα από 

τους Wagner και Strauss. Ακολουθούν θέματα δοσμένης μελωδίας και μπάσου επάνω 

στην αλλοίωση της II βαθμίδας με δίεση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο «Η αλλοίωση της II με ύφεση και η Ναπολιτάνικη 

συγχορδία»: Εξετάζονται οι αλλοιωμένες συγχορδίες που σχηματίζονται στον 

ελάσσονα τρόπο καθώς και οι «διφορούμενες» συγχορδίες που έχουν διπλή εξήγηση 

και οι οποίες ή θα προέρχονται από αλλοίωση της IV βαθμίδας με δίεση ή θα έχουν 

χαρακτήρα δεσπόζουσας (παραδείγματα με τη χρήση αυτών στις μετατροπίες).
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Τέλος ο συγγραφέας παρουσιάζει αναλυτικά τη Ναπολιτάνικη συγχορδία, τις 

αναστροφές και τις λύσεις της και η χρήση της ως μέσο για μετατροπία (και οι δύο 

περιπτώσεις συνοδεύονται από παραδείγματα από την παγκόσμια μουσική φιλολογία). 

Ακολουθούν πολλαπλά θέματα προς λύση πάνω στην Ναπολιτάνικη συγχορδία καθώς 

και γενικά θέματα με όλες τις συγχορδίες από αλλοίωση της II βαθμίδας με ύφεση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιο «Η αλλοίωση της IV με ύφεση στον ελάσσονα τρόπο -  

Διπλές αλλοιώσεις»: Οι συγχορδίες που αναλύονται από την αλλοίωση αυτή και που 

χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι η συγχορδία της δεσπόζουσας με 7η και η VII7. 

Επίσης αναφέρονται οι συγχορδίες που περιέχουν πολλαπλές αλλοιώσεις στις 

συγχορδίες της IV και II με όξυνση ή της II και IV με ύφεση. Ακολουθούν θέματα 

προς λύση πάνω στις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν καθώς και ποικίλα γενικά θέματα 

πάνω σε όλες τις αλλοιωμένες συγχορδίες.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ -  ΤΑ ΜΕΛΩΔΙΚΑ ΣΤΟΛΙΔΙΑ1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο «Η Προήγηση»: Παρουσιάζονται οι πιο συνηθισμένες 

περιπτώσεις εμφάνισης της προήγησης προς τα πάνω, προς τα κάτω και της πλάγιας 

προήγησης με τα αντίστοιχα παραδείγματα. Ακολουθεί θέμα δοσμένης μελωδίας με 

προηγήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο «Η Αποτζιατούρα»: Η Αποτζιατούρα ή Επέρειση, αποτελεί 

για τον συγγραφέα το πιο εκφραστικό και το πιο συνηθισμένο μελωδικό στολίδι, 

κυρίως στην ελεύθερη μελωδία. Παρουσιάζονται μέσα από εναρμονισμένα 

παραδείγματα οι αποτζιατούρες με τη μορφή συγκοπής, ερχόμενη μετά από παύση, με 

εμφάνιση στη προηγούμενη συγχορδία κ.α. Επίσης ο συγγραφέας εφιστά την προσοχή 

στη χρήση της αποτζιατούρας με τη ταυτόχρονη συνήχηση της λύσης της και στα 

αρμονικά λάθη που δημιουργούνται γενικά από τη χρήση της αποτζιατούρας.

1 «Μελωδικά στολίδια ονομάζονται όλοι οι ξένοι φθόγγοι που έχουν ως καθαρό σκοπό το στόλισμα, την ποικιλία 
της μελωδίας, χωρίς να επηρεάζουν σοβαρά την πλοκή της αρμονίας» Σελ. 136
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Παρουσιάζεται και ο σχηματισμός των συγχορδιών 11ης και 13ης τονικής από 

αποτζιατούρες και η αρίθμηση τους, που εμφανίζονται συχνότατα επάνω σε ισοκράτη.

Ακολουθούν παραδείγματα από τη παγκόσμια μουσική φιλολογία με χρήση της 

αποτζιατούρας καθώς και θέματα δοσμένης μελωδίας προς λύση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο «Εκφυγή ή ξέδομα»: Αρχικά ο συγγραφέας αναφέρεται στα 

γενικά χαρακτηριστικά της π.χ. είναι μικρής διάρκειας, μπορεί να προκαλέσει 

μετατροπία, πολλές φορές συνταυτίζεται με την προήγηση κ.λ.π. Παραθέτονται 

παραδείγματα με την πιο συνηθισμένη μορφή της εκφυγή ς, όταν προηγείται μιας 

καθυστέρησης. Έπονται θέματα με εκφυγές δοσμένης μελωδίας και μπάσου.

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ -  ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΡΜΟΝΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο «Η νεώτερη αντίληψη της αρμονίας»: Στο κεφάλαιο αυτό ο 

συγγραφέας αναφέρεται γενικά στην πρακτική εφαρμογή της αρμονίας στη νεότερη 

μουσική τεχνοτροπία και στην εξωτική μουσική.

Αρχικά παρουσιάζονται παραδείγματα από τη παγκόσμια μουσική φιλολογία 

που περιέχουν παράλληλες 5ες και 8ες, την αρμονική συγγένεια της 3ns στις σχέσεις των 

συγχορδιών και τη χρήση του χρωματικού και του εναρμόνιου τρόπου.

Στη συνέχεια αναφέρεται περιληπτικά στην εξέλιξη της αρμονικής τέχνης αλλά 

κυρίως στην τάση της εισαγωγής των Εθνικών μουσικών τρόπων από διάφορα έθνη, 

που θα πρέπει να ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τον Έλληνα συνθέτη, ξεκινώντας από την 

ανάλυση των εκκλησιαστικών τρόπων και δίνοντας μερικά παραδείγματα της χρήσης 

των αρμονικών στοιχείων από την εξωτική μουσική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο «Η εναρμόνιση της ελληνικής μελωδίας»: Στο κεφάλαιο 

αυτό ο Καλομοίρης αναφέρει τις βασικότερες αρχές για την εναρμόνιση της 

Ελληνικής μελωδίας, μελετώντας τους ήχους και τους τρόπους πάνω στους οποίους 

είναι χτισμένο το Ελληνικό μελώδισμα.

Αρχικά αναφέρονται τα βασικότερα χαρακτηριστικά των Ελληνικών τρόπων 

χωρίζοντας τους σε τρεις οικογένειες (A, Β και Γ) και επιση μαίνοντας πως η δυσκολία
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στην εναρμόνισή τους βρίσκεται στο ότι οι μελωδίες διαιρούνται συνήθως σε δύο 

τετράχορδα. Στη συνέχεια ο συγγραφέας παραθέτει μερικά παραδείγματα από έργα 

Ελλήνων μουσουργών (Πονηρίδη, ΓΙετρίδη, Ριάδη, Λαμπελέτ, του ίδιου κ.α.) σχετικά 

με τους τρόπους των τριών οικογενειών. Επίσης αναφέρεται και στις επιρροές του 

ελληνικού δημοτικού τραγουδιού από το μείζονα και ελάσσονα τρόπο και 

παραθέτονται μερικά παραδείγματα που περιέχουν κάποια χαρακτηριστικά 

εναρμόνισης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό τονικό σύστημα.

Τελειώνοντας το κεφάλαιο, ο συγγραφέας απευθύνεται στο μουσικό -  συνθέτη 

που θα καταπιαστεί με την αισθητική και εναρμόνιση του ελληνικού δημοτικού 

τραγουδιού, λέγοντας ότι θα πρέπει να δημιουργήσει μία δίκιά του γλώσσα με βάση τα 

στοιχεία της λαϊκής Ελληνικής μουσικής, αλλά και συγχρονισμένης με την πρόοδο της 

παγκόσμιας μουσικής.

Γ) ΑΠΟΨΗ

Αν και η πρώτη έκδοση του βιβλίου αυτού έγινε το 1933 είναι προφανές ότι το 

σύστημα διδασκαλίας της αρμονίας του Μ. Καλομοίρη έχει επηρεάσει στη 

διαμόρφωση του Ελληνικού μουσικού συστήματος μέχρι και σήμερα.

Παρουσιάζονται λεπτομερώς η ύλη της λεγόμενης κλασσικής ή σχολικής 

αρμονίας μέσα από πολλά εναρμονισμένα παραδείγματα. Οι ασκήσεις που 

προτείνονται σε κάθε κεφάλαιο αφορούν την εναρμόνιση δοσμένης μελωδίας και 

μπάσου (αριθμημένου και ανάριθμου). Ο συγγραφέας για την καλύτερη πρακτική 

εξάσκηση του μαθητή προτείνει το ειδικό τεύχος του, «Θέματα αρμονίας» που 

περιέχει πολλαπλά θέματα προς λύση.

Ιδιαίτερα κεφάλαια αποτελούν το 15ο «Η Νεότερη αντίληψη της αρμονίας» 

που παρουσιάζεται στο μαθητή μία πιο σφαιρική εικόνα της πρακτικής εφαρμογής της 

αρμονίας και της χρήσης της και το 16ο κεφάλαιο «Η εναρμόνιση της μελωδίας» στο 

οποίο ο συγγραφέας δίνει εν συντομία τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της Ελληνικής 

δημοτικής μουσικής και παραθέτει αντιπροσωπευτικά παραδείγματα συνθετών της 

Νεοελληνικής μουσικής από τους συντηρητικότερους μέχρι τους νεοτεριστικότερους 

συνθέτες.
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Η «Αρμονία» του Μ. Καλομοίρη μπορεί να χρησιμεύσει για ατομική μελέτη 

αλλά και για τη διδασκαλία στα ωδεία και τις μουσικές σχολές του «Υποχρεωτικού» 

και του «Εδικού» πτυχίου.
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ΜΠΑΜΠΗ ΚΑΝΑ 

ΑΡΜΟΝΙΑ

«Η προαιρετική θεώρηση του υποχρεωτικού μαθήματος»

Έκταση:

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Το εγχειρίδιο αρμονίας του Μπάμπη Κανά προορίζεται για τη διδασκαλία του 

«Υποχρεωτικού αρμονίας». Όπως ο ίδιος αναφέρει στον πρόλογό του, με το βιβλίο 

αυτό επιδιώκει να εφοδιάσει το σπουδαστή με την ορολογία και τις βασικές γνώσεις 

που θα του χρειαστούν για το μάθημα της μορφολογίας, αλλά και για τις αρμονικές 

αναλύσεις των έργων που πρόκειται να εκτελέσει. Ακόμα τον προετοιμάζει για τη 

συνέχιση των σπουδών του στο «Ειδικό αρμονίας» και γενικά στα ανώτερα 

θεωρητικά.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το βιβλίο αυτό αποτελείται από 13 κεφάλαια χωρισμένα σε τρεις υποενότητες 

σύμφωνα με τα έτη του «Υποχρεωτικού αρμονίας». Τα κεφ. 1 - 5  καλύπτουν την ύλη 

του πρώτου έτους, τα κεφ. 6 - 1 0  την ύλη του δεύτερου έτους και τα κεφ. 1 1 - 1 3  του 

τρίτου έτους.

Στην εισαγωγή του βιβλίου αναλύει γενικά την ετυμολογία στης λέξης 

«αρμονία» και ειδικότερα την έννοια της αρμονίας στη μουσική. Τονίζει την 

αναγκαιότητα της επανάληψης των κανόνων της θεωρίας και αναφέρεται στις πρώτες 

βασικές αρχές που χρειάζονται για τη διδασκαλία της αρμονίας ξεκινώντας με το 

διπλασιασμό των φθόγγων στις τετράφωνες συγχορδίες. Συνεχίζει με την έκταση των 

φωνών, τις θέσεις και αναστροφές των συγχορδιών, την κίνηση των φωνών και τέλος 

τις παράλληλες και αντιπαράλληλες 8ες και 5 ες.
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Αποτελείται από τα κεφάλαιο 1 -  5 που αφορούν στην ύλη του πρώτου έτους 

του υποχρεωτικού αρμονίας.

Στο σημείο αυτό ξεκινά το πρώτο κεφάλαιο που είναι η σύνδεση των 

συγχορδιών. Αρχικά αναφέρεται στις κύριες βαθμίδες και τη χρήση τους στην 

εναρμόνιση δεδομένου βάσιμου και μελωδίας. Στη συνέχεια παρουσιάζει τα «πρώτα 

βήματα» για την εναρμόνιση του δεδομένου βάσιμου και αναλύει τον τρόπο σκέψης 

της εναρμόνισης αυτού μέσα από παραδείγματα του βιβλίου «Θέματα αρμονίας» των 

Μ. Καλομοίρη -  Φ. Οικονομίδη. Στο ίδιο πλαίσιο παρουσιάζει και την εναρμόνιση 

μελωδίας.

Στο 2ο κεφάλαιο επισημαίνει τις κύριες συγχορδίες σε α ' αναστροφή 

τονίζοντας τη διαφορά στο άκουσμα μιας συγχορδίας σε ευθεία κατάσταση και 

α αναστροφή και τη χρήση της στην εναρμόνιση θεμάτων. Βασικό για το συγγραφέα 

είναι οι σπουδαστές να παίζουν τα θέματα που λύνουν στο πιάνο για την καλύτερη 

κατανόηση της ακουστικής αίσθησης των συγχορδιών και την πιο σωστή τους χρήση. 

Ακολουθούν σι κύριες συγχορδίες σε β' αναστροφή με ανάλυση της χρήσης τους μέσα 

από εναρμονισμένα παραδείγματα.

Το 3ο κεφάλαιο αφορά στις «δευτερεύουσες βαθμίδες». Ο συγγραφέας ξεκινά 

με την VI βαθμίδα και όλες τις πιθανές συνδέσεις της με τις άλλες βαθμίδες. 

Ακολουθεί η II βαθμίδα με τις συνδέσεις της, τις θέσεις που ευνοούν την καλή 

μελωδική κίνηση, σπάνιες περιπτώσεις εμφάνισης της II κ.α.

Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζει τις «πτώσεις». Βασική προϋπόθεση για τον 

Μ. Κανά είναι η αναγνώριση των πτώσεων, οι οποίες έχουν να κάνουν κυρίως με το 

μουσικό μας αισθητήριο. Παρουσιάζει τα διάφορα είδη των πτώσεων (τέλεια, ατελής, 

απατηλή, μισή και φρυγική) και τα παρομοιάζει με τα σημεία στίξης του γραπτού 

λόγου. Ακόμα δίνει έμφαση στη «στηριγμένη» τέλεια πτώση (χρήση της I 6|4), τις 

συνθήκες που θα πρέπει να παρουσιάζεται και τη σωστή χρήση της σε κάθε 

περίπτωση. Τελειώνει με την πλάγια εκκλησιαστική πτώση.

Ακολουθεί το 5ο κεφάλαιο που είναι η «συνέχεια των δευτερεύουσων 

βαθμιδών». Ξεκινά με την III βαθμίδα στο μείζονα και στον ελάσσονα τρόπο και την 

VII βαθμίδα (αντίστοιχα εναρμονισμένα παραδείγματα). Αξίζει να σημειωθεί ότι ο
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συγγραφέας δεν περιορίζεται μόνο στη διδασκαλία των κανόνων και των 

απαγορεύσεων, αλλά /παρουσιάζει στο σπουδαστή τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της κάθε 

βαθμίδας και αιτιολογεί τη χρήση της. Τελειώνει το πρώτο μέρος με γενικά άλυτα 

θέματα μελωδίας και αριθμημένου μπάσου που προορίζονται για το πρώτο έτος του 

υποχρεαττικού αρμονίας.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Αποτελείται από τα κεφάλαιο 6 -  10 τα οποία αφορούν στην ύλη του δεύτερου 

έτους του υποχρεωτικού αρμονίας.

Το 6ο κεφάλαιο περιλαμβάνει την αρμονική αλυσίδα. Αρχικά δίνει κάποιες 

γενικές συμβουλές που θα πρέπει να προσέξουν οι σπουδαστές λύνοντας ένα θέμα που 

περιλαμβάνει αρμονική αλυσίδα και στη συνέχεια αναλύει λεπτομερώς μέσα από 

παραδείγματα τις διάφορες μορφές και τη χρήση τους.

Στο 7ο κεφάλαιο περιέχονται οι διάφωνες συγχορδίες με 7η . Ξεκινά με την 

κύρια συγχορδία της δεσπόζουσας με 7η (V7), τις συνδέσεις με τις άλλες βαθμίδες και 

τις ανάστροφές της. Ακόμα αναφέρεται και στη σωστή χρήση των αναστροφών στο 

ανάριθμο βάσιμο. Στο κεφάλαιο αυτό κάνει λόγο για το φαινόμενο της τονική έλξης, 

επισημαίνοντας ότι η υποχρεωτική κατιούσα κίνηση της 7ης της συγχορδίας και η 

αντίστοιχη ανιούσα του προσαγωγέα είναι συνέπεια του διαστήματος της 5ης 

ελαττωμένης, δηλ. του τριτονου που σχηματίζεται μεταξύ τους. Ο συγγραφέας εξηγεί 

πρακτικά γιατί συμβαίνουν αυτές οι δύο περιπτώσεις.

Στο 8ο κεφάλαιο παρουσιάζει τις «δευτερεύουσες συγχορδίες με 7η» (ϊ, II, II, 

IV, VI, VII), τη σωστή χρήση τους, τις συνδέσεις τους καθώς και τη λειτουργία των 

συγχορδιών με 7η στις αρμονικές αλυσίδες.

Το 9ο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη «δεσπόζουσα με 9η», τις αναστροφές της, τις 

κατ’ εξαίρεση λύσεις της 9ης τονίζοντας ότι δεν πρέπει να γίνεται κατάχρηση της 

δεσπόζουσας με 9η αλλά να χρησιμοποιείται μόνο σε σημεία που πρέπει να τονιστούν 

ιδιαιτέρως.

Τέλος το 10ο κεφάλαιο αναφέρεται στις «μετατροπίες» στις οποίες ο 

συγγραφέας δίνει ιδιαίτερο βάρος. Θεωρεί ότι είναι πολύ βασικό ο σπουδαστής να 

καταλάβει πώς μία μετατροπία πρέπει να αναζητείται και να γίνεται αντιληπτή όχι
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μόνον «οπτικά» αλλά «ακουστικά» και «νοηματικά». Αναλύει τα τρία είδη των 

μετατροπιών (διατονική, χρωματική, και εναρμόνια) στις δευτερεύουσες δεσπόζουσες 

και τη διπλή δεσπόζουσα που δημιουργούν πολλές φορές την αίσθηση της «ψευδό -  

μετατροπίας» και τη χρήση τους στις πτώσεις. Ακόμα αναφέρεται στον δανεισμό από 

τον ομώνυμο ελάσσονα και ως συμπλήρωμα αντιπαραθέτει την VII με 7η ως 

«πολυπροσαγωγική» συγχορδία και τη χρησιμότητά της για μετατροπίες τόσο σε 

γειτονικές, όσο και σε μακρινές κλίμακες. Τελειώνοντας προτείνει γενικά θέματα 

προς λύση (μελωδία και αριθμημένο μπάσο) που αφορούν στην ύλη του 2ου έτους του 

υποχρεωτικού αρμονίας.

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

Το τελευταίο μέρος περιλαμβάνει τα κεφάλαια 1 1 - 1 3  που αφορούν στο τρίτο 

έτος του υποχρεωτικού αρμονίας.

Το 11ο κεφάλαιο αφορά τις «μετατροπίες σε μακρινές τονικότητες». 

Παρουσιάζει τις παρενθετικές δεσπόζουσες και τις σχετικές αυτών στις κλίμακες με 

υφέσεις και διέσεις ανάλογα με το βαθμό συγγένειας. Επίσης κάνει λόγο για τις 

διατονικές, χρωματικές και εναρμόνιες μετατροπίες και τη χρήση των συγχορδιών που 

ανήκουν στο φάσμα της διευρυμένης τονικότητας. Στο σημείο αυτό ο συγγραφέας 

χρησιμοποιεί μία σειρά συμβόλων (Τ= Τονική, S = Υποδεσπόζουσα, D = 

Δεσπόζουσα) για τις περιπτώσεις που οι λατινικοί αριθμοί δεν επαρκούν και εξηγεί τη 

λειτουργία τους. Ακόμη αναφέρεται και στη χρήση της συγχορδίας Mediante που 

πρόκειται για την III του μείζονος με οξυμένη την 3η της. Τέλος μέσα από 

παραδείγματα αναλύει τη χρήση της μετατροπικής αλυσίδας.

Το 12ο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις αλλοιωμένες συγχορδίες στο μείζονα και 

στον ελάσσονα. Στο μείζονα περιλαμβάνονται: α) η ανιούσα κίνηση της 5ης 

συγχορδίας, β) η κατιούσα αλλοίωση της 5ης καθώς και η αλλοίωση της 5ης στην 

παρενθετική VII με 7η και η εναλλακτική δεσπόζουσα. Στον ελάσσονα 

περιλαμβάνεται η όξυνση της IV βαθμίδας (γαλλική 6η, ιταλική 6η και γερμανική 6η). 

Ακολουθούν κάποιες γενικές παρατηρήσεις του συγγραφέα και στη συνέχεια 

αναλύεται η ναπολιτάνικη συγχορδία και η χρήση της στις μετατροπίες. Τέλος
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αναφέρει τις συγχορδίες άρσεως (οι συγχορδίες αυτές βρίσκονται κατά κανόνα σε 

ασθενές μέρος του μέτρου και αποτελούνται βασικά από νότες της υποδεσπόζουσας).

Το Ι3ο και τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει τους ξένους φθόγγους. Ο 

συγγραφέας αναλύει ξεχωριστά 5 είδη ξένων φθόγγων (καθυστέρηση, προήγηση, 

επέρειση, ποίκιλμα και διαβατικοί φθόγγοι). Στο σημείο αυτό ο συγγραφέας θεωρεί 

ότι ο σπουδαστής σύμφωνα με όσο προηγήθηκαν και έχοντας εξασκήσει το μουσικό 

του αισθητήριο μπορεί να σχηματίσει τον αρμονικό σκελετό ξεχωρίζοντας τους ξένους 

φθόγγους, να εντοπίσει τις πτώσεις και τις μετατροπίες διαχωρίζοντας τις αλλοιωμένες 

συγχορδίες από τις παρενθετικές ή πραγματικές δεσπόζουσες και να αντιλαμβάνεται 

τον αρμονικό ρυθμό ενός θέματος (για το τελευταίο δίνει επεξηγηματικά 

παραδείγματα. Τέλος αναφέρει το ισοκράτημα και τη διαφυγή.

Ακολουθούν γενικά θέματα προς λύση (μελωδία και αριθμημένο βάσιμο) που 

αφορούν στην ύλη του τρίτου έτους του υποχρεωτικού αρμονίας.

Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Το βιβλίο αρμονίας του Μ. Κανά συνιστά ένα συμπυκνωμένο και εύχρηστο 

εγχειρίδιο για τη διδασκαλία της ύλης του Υποχρεωτικού μαθήματος της αρμονίας.

Περιλαμβάνει πολλά εναρμονισμένα παραδείγματα (του ίδιου του συγγραφέα) 

καθώς και άλυτα θέματα.

Η δομή του βιβλίου (χωρισμένο ανά έτη) είναι πολύ εύχρηστη για το 

σπουδαστή Ως συμπλήρωμα των ασκήσεων ο συγγραφέας χρησιμοποιεί το βιβλίο 

«θέματα αρμονίας» των Μ. Καλομοίρη -  Φ. Οικονομίδη προτείνοντας συγκεκριμένα 

παραδείγματα σε κάθε κεφάλαιο.

Το βιβλίο του Κανά δεν αποτελεί απλά μία έκθεση της θεωρίας του 

Υποχρεωτικού μαθήματος αρμονίας με τους κανόνες της, αλλά μέσα από τα 

επεξηγηματικά παραδείγματα ο συγγραφέας αναλύει τον τρόπο σκέψης για την 

εναρμόνιση της κάθε περίπτωσης βοηθώντας με αυτό τον τρόπο το σπουδαστή να 

κατανοήσει δημιουργικά τους κανόνες της αρμονίας και να «ξεκαθαρίσει» το πώς 

προέκυψαν αυτοί μέσα από τη μουσική.
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ΧΑΡΗ ΚΟΥΡΗ 

Αρμονία

Έκταση: 172 σελίδες.

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Ο συγγραφέας ξεκινά στον πρόλογο λέγοντας ότι το βιβλίο αυτό μπορεί να 

χρησιμεύσει σε αυτόν που θα θελήσει να μάθει αρμονία μόνος του, αλλά κυρίως είναι 

απαραίτητο για τη διδασκαλία του ‘Υποχρεωτικού Αρμονίας,” όπως συνηθίζεται να 

λέγεται στα ωδεία και στις μουσικές σχολές.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Αποτελείται από 27 κεφάλαια, τα οποία δομικά χωρίζονται σε A ', Β ' και Γ '

μέρος.

Α ' μέρος: Ο συγγραφέας αναφέρεται στις θέσεις, στην αρίθμηση των 

συγχορδιών, στη σύνδεση κύριων συγχορδιών, στην α ' και β'αναστροφή, στις 

δευτερεύουσες συγχορδίες και στις πτώσεις. Το τελευταίο κεφάλαιο (κεφ. 13) αφορά 

στην εναρμόνιση δοσμένης μελωδίας, όπου παρατίθεται αναλυτικό παράρτημα με 

λυμένο μπάσο και λυμένη μελωδία.

Β ' μέρος: Περιλαμβάνει την αρμονική αλυσίδα, τη δεσπόζουσα με εβδόμη 

καθώς και τις δευτερεύουσες συγχορδίες με εβδόμη, τη δεσπόζουσα με ενάτη και τις 

μετατροπίες. Στο κεφάλαιο 19 αναφέρεται σε λύσεις γενικών θεμάτων, όπου μέσα από 

παραδείγματα παρουσιάζει την εφαρμογή των κανόνων του Α ' μέρους (κυρίως από το 

κεφ. 13) και μία σύντομη περίληψη του Β ' μέρους. Στη συνέχεια απαραθέτει 

αναλυτικό παράρτημα με λυμένο μπάσο και λυμένη μελωδία.

Γ ' μέρος: περιέχει τις μετατροπίες σε μακρινές κλίμακες, τις αλλοιωμένες 

συγχορδίες και τους ξένους φθόγγους (καθυστερήση, προήγηση, αποτζιατούρα, 

ποικίλματα και διαβατικές νότες). Στο τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται σε λύσεις 

γενικών θεμάτων μέσα από παραδείγματα εφαρμόζοντας τους κανόνες από το Α'μέρος 

(κυρίως κεφ. 13), από το Β ' μέρος (κυρίως κεφ. 19) και επί πλέον μία σύντομη
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περίληψη του Τ' μέρους. Στο τέλος παραθέτει αναλυτικό παράρτημα με λυμένη 

μελωδία και λυμένο μπάσο το οποίο περιέχει την εφαρμογή όλων των κεφαλαίων.

Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Ο ίδιος ο συγγραφέας συνιστά στους σπουδαστές σαν ελάχιστη πρακτική 

εξάσκηση ακοής να παίζουν όλα τα παραδείγματα του βιβλίου στο πιάνο. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει στον πρόλογό του: «Όπως γενικότερα η μουσική, έτσι και η 

αρμονία απευθύνεται στον ακοή και όχι στον όραση». Επίσης προτείνει τα βιβλία του 

«Θέματα Αρμονίας» καθώς και τις «Λύσεις των θεμάτων Αρμονίας» ως 

συμπληρωματικά για την καλύτερη κατανόηση και πρακτική των κανόνων της 

αρμονίας.

Η «Αρμονία» του X. Κουρή αποτελεί ένα από τα πιο κλασικά συγγράμματα 

αρμονίας που αφορούν την ύλη των μαθημάτων του Υποχρεωτικού πτυχίου αρμονίας, 

με απλά παραδείγματα και υποδείξεις.

Το βιβλίο “Αρμονία” του Χάρη Κουρή περιέχει τα πιο σημαντικά κεφάλαια της 

αρμονίας σε συμπυκνωμένη μορφή. Είναι απλά γραμμένο με πολλά επεξηγηματικά 

παραδείγματα, χωρίς πολλούς κανόνες. Ανταποκρίνεται πλήρως στην πρόθεση του 

συγγραφέα να βοηθήσει το σπουδαστή να αποκτήσει μέσα σε σύντομο χρονικό 

διάστημα μία στοιχειώδη αλλά πλήρη γνώση των κύριων στοιχείων της αρμονίας και, 

κατακτώντας τις βάσεις αυτές, να γίνει ικανός να συνεχίσει στο ειδικό αρμονίας χωρίς 

ιδιαίτερες δυσκολίες.
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Έκταση:

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Η «Αρμονία» του Μ. Κουτούγκου περιλαμβάνει τρία τεύχη τα οποία 

αναφέρονται αντίστοιχα στους σπουδαστές της πρώτης, δεύτερης και τρίτης αρμονίας 

το>ν ελληνικών ωδείων και μουσικών σχολών. Όπως αναφέρει στον πρόλογό του, 

σκοπός του με τα τρία αυτά βιβλία είναι να βοηθήσει τον κάθε σπουδαστή της 

αρμονίας να εισαχθεί με κάποια σχετική ευκολία και να βαδίσει προοδευτικά στην 

απέραντη τέχνη της πλοκής των ήχων που διδάσκεται κανείς στο μάθημα της 

αρμονίας.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Α ' ΑΡΜΟΝΙΑ

Ο συγγραφέας, πριν ξεκινήσει τη διδασκαλία της αρμονίας, αναφέρει τα πρώτα 

βασικά στοιχεία της αρμονίας ξεκινώντας με τα «μελωδικά και αρμονικά διαστήματα» 

(σύμφωνα και διάφωνα -κατάλογος).

Συνεχίζει γενικά «περί συγχορδιών», με το σχηματισμό μιας τρίφωνης 

συγχορδίας, τα είδη των συγχορδιών, το σχηματισμό του στο μείζονα και ελάσσονα 

τρόπο και πρακτικές οδηγίες για μετατροπή συγχορδιών (π.χ. πώς μετατρέπουμε μία 

μείζονα συγχορδία σε ελάσσονα κ.ο.κ). Ακολουθούν οι «καταστάσεις» των 

συγχορδιών (α', β' και γ ' αναστροφή).

Στο σημείο αυτό ορίζει την έννοια της αρμονίας στη μουσική και αναφέρεται 

στο τετράφωνο χορωδιακό τρόπο γραφής, την έκταση των φωνών, τους διπλασιασμούς 

των φθόγγων, τις θέσεις των συγχορδιών, τις κινήσεις που προκύπτουν από τις 

συνδέσεις των συγχορδιών (αντίθετη, πλάγια και ευθεία κίνηση), τα αρμονικά λάθη

ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΚΟΥΤΟΥΓΚΟΥ

Αρμονία

Τεύχος I
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και τις λύσεις της ταυτοφωνίας. Κάθε περίπτωση συνοδεύεται με αντίστοιχα 

παραδείγματα.

Συνεχίζει με τις συνδέσεις των βαθμιδών V -  VI και τις εξαιρέσεις τους.

Ακολούθους αναλύει τους κανόνες και τις συνδέσεις των βαθμιδών στον 

ελάσσονα τρόπο μέσα από εναρμονισμένα παραδείγματα. Επίσης αναφέρεται στην 

ανιούσα και κατιούσα μελωδική κλίμακα και τις λύσεις των συγχορδιών 

(σύνδεση III -  IV).

Στο σημείο αυτό ο συγγραφέας κάνει κάποιες γενικές παρατηρήσεις για τη 

«συνεπτυγμένη και αναπτυγμένη θέση των συγχορδιών και τις εφαρμογές αυτής στη 

σύνδεση V -  VI, τη διασταύρωση των φωνών, τη μικτή και τη μεταπήδηση θέσης στις 

συνδέσεις των συγχορδιών.

Πιο συγκεκριμένα στην εφαρμογή της μικτής θέσης αναφέρονται οι ελευθερίες 

των κινήσεων και η αλλαγή θέσης μιας συγχορδίας και στη μεταπήδηση αναφέρονται 

η αλλαγή θέσης στα πηδήματα 4ης και 5ης και η μεταπήδηση θέσης κατά την αλλαγή. 

Κάθε περίπτωση συνοδεύεται από τα αντίστοιχα παραδείγματα.

Ακολουθούν πρακτικές οδηγίες για την εναρμόνιση μελωδίας παρουσιάζοντας 

διάφορους τρόπους εναρμόνισης πάνω σε συγκεκριμένες διατάξεις μιας μελωδίας. 

Έπεται η μελωδική κίνηση του μπάσου της εναρμονισμένης μελωδίας και τα 

διαστήματα που απαγορεύονται. Στη συνέχεια αναφέρονται διάφοροι τρόποι 

εναρμόνισης πάνω σε δύσκολες περιπτώσεις για την αποφυγή αρμονικών λαθών με τη 

χρήση της μικτής θέσης.

Συνεχίζει με τις τρίφωνες συγχορδίες σε α' αναστροφή. Αρχικά παρουσιάζεται 

η εφαρμογή της α' αναστροφής στο μπάσο με παραδείγματα συνδέσεων συγχορδιών 

σε α' αναστροφή, το διπλασιασμό του βάσιμου στις αναστροφές των βαθμιδών II -  II

-  VI, την αλλαγή κατάστασης μιας συγχορδίας, τα αρμονικά λάθη που προκύπτουν και 

την εναλλαγή του διπλασιασμού, δηλ γραφή της μιας συγχορδίας με ελλιπή μορφή και 

της άλλης με πλήρη στις συνδέσεις I -  IV,

IV - Ι  κ α ιΙ - Ι Ι ,  II — I.

Ακολουθεί η εφαρμογή της α αναστροφής στη μελωδία. Αναλύεται ο τρόπος 

εναρμόνισης σε παράδειγμα δοσμένης μελωδίας με πολλά επεξηγηματικά 

παραδείγματα που παρουσιάζουν τους διάφορους τρόπους εναρμόνισης μιας μελωδίας.
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Μετά έχουμε μία σύντομη αναφορά στα είδη των πτώσεων (χωρίς 

παραδείγματα): Οι τελικές α) Τέλεια, β) Ατελής, γ) πλάγια και οι ημιτελικές 

α) απατηλή, β) ημίσεια ή αιωρούμενη, γ) ατελής.

Συνεχίζει με την εφαρμογή της β' αναστροφής στο μπάσο, τις βαθμίδες που 

χρησιμοποιούνται, τη χρήση του διαβατικού 6|4, τον ισοκράτη στη διαδοχή I -  IV - 1 

και το πτωτικό 6|4. Αμέσως μετά έχουμε τη σύνδεση της II βαθμίδας σε ευθεία 

κατάσταση ή σε α' αναστροφή με την I με 6|4 μέσα από εναρμονισμένα παραδείγματα 

και τη δανεισμένη IV βαθμίδα από τον ομώνυμο ελάσσονα.

Έπεται η εφαρμογή της β' αναστροφής στη μελωδία. Παρουσιάζεται ο τρόπος 

σκέψης για την εναρμόνιση μελωδίας. Αναλύονται οι τρόποι εναρμόνισης του 

πτο>τικού 6|4, η εφαρμογή του ισοκράτη και το πτωτικό 6|4.

Στο σημείο αυτό ξεκινά η παρουσίαση των βαθμιδών και η πρακτική εφαρμογή 

τους στην εναρμόνιση μελωδίας. Αναλύονται ξεχωριστά η εφαρμογή της VI, II και III 

βαθμίδας μέσα από εναρμονισμένα παραδείγματα.

Τέλος παρουσιάζεται η δεσπόζουσα με 7η, πλήρης και ελλιπής στη σύνδεση IV 

- 1, οι λύσεις της 7ης, τα πιο συνηθισμένα ποικίλματα της 7ης, οι αναστροφές της (α', β' 

και γ ' αναστροφή) και η εφαρμογή της δεσπόζουσας με 7η και των ποκιλμάτων της 

στη μελωδία.

Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Στο 1 ο τεύχος ο συγγραφέας δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη δομή, στη σωστή 

χρήση των συγχορδιών (σε α' και β' αναστροφή) καθώς και στον τρόπο σκέψης για 

την εναρμόνιση δοσμένης μελωδίας και μπάσου. Δεν αναπτύσσει ιδιαίτερα τις 

πτώσεις. Το βιβλίο είναι γραμμένο σε σύντομη γραφή με παραδείγματα που 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν. Δεν περιέχει ασκήσεις προς λύση. 

Προτείνει όμως σε κάθε κεφάλαιο τις αντίστοιχες ασκήσεις από το βιβλίο θεμάτων του 

Κόντη -  Κουτούγκου και από το βιβλίο των Καλομοίρη -Οικονομίδη.
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Έκταση:

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Το 2ο τεύχος της «Αρμονίας» απευθύνεται στους σπουδαστές της δεύτερης 

τάξης της αρμονίας των ελληνικών ωδείων και των μουσικών σχολών.

Παρουσιάζονται κυρίως η δεσπόζουσα συγχορδία με 7η και 9η, οι δευτερεύουσες 

συγχορδίες με 7η, οι μετατροπίες και οι εφαρμογή τους στην εναρμόνιση της μελωδίας.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η ύλη του 2ου τεύχους διαρθρώνεται σε 10 ενότητες. Πιο συγκεκριμένα:

Στην 1η ενότητα «η δεσπόζουσα συγχορδία με 7η χωρίς θεμέλιο» ο συγγραφέας 

αναφέρει τα χαρακτηριστικά της συγχορδίας, την αρίθμησή της και τα τρία είδη των 

αναστροφών της (α', β' κα ιγ ' αναστροφή).

ΟΙ δύο επόμενες ενότητες παρουσιάζουν τις «δευτερεύουσες συγχορδίες με 7η 

και την εφαρμογή αυτών στην εναρμόνιση της μελωδίας». Αρχικά γίνεται αναφορά 

στην αρίθμησή τους, στη διαβατική μορφή της 7ης και στις εξαιρέσεις κατά τις οποίες 

η 7η μπορεί να μην έχει προετοιμασία α) όταν προέρχεται από την ίδια συγχορδία και 

β) όταν η θεμέλιός της υπάρχει στην προηγούμενη συγχορδία.

Για την πρακτική εφαρμογή τους ο συγγραφέας αναφέρει πρακτικούς τρόπους 

αναγνώρισης της 7ης στη μελωδία και το πώς εναρμονίζεται η κάθε περίπτωση (π.χ. 

όταν υπάρχει το στοιχείο της συγκοπής, συνεχής κάθοδος κρατημένων φθόγγων υπό 

τύπο συγκοπής κ.α.). Τέλος αναλύονται διάφοροι μελωδικοί τύποι της 7ης 

(π.χ. μελωδικός τύπος 7- 8-7, όταν η μελωδία τελειώνει με το μελωδικό τύπο 1-2-3 

κ.λ.π.).

ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΚΟΥΤΟΥΓΚΟΥ
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Στην 4η ενότητα «αρμονική πρόοδος» ή «αρμονική αλυσίδα» αναλύεται η 

βασική δομή της αρμονικής αλυσίδας (πρότυπο -  επανάληψη -  κατάληξη) και 

αναφέρονται κάποιες σπάνιες περιπτώσεις εμφάνισής της. Επίσης ο συγγραφέας 

αναφέρεται και στη χρήση της αρμονικής αλυσίδας στα επεισόδια μιας φούγκας και 

γενικότερα στην εναρμόνιση της μελωδίας.

Οι δύο επόμενες ενότητες αφορούν στη «δεσπόζουσα συγχορδία με 9η» και την 

εφαρμογή της στην «εναρμόνιση μελωδίας». Αρχικά αναλύεται ο σχηματισμός της 

συγχορδίας και η τοποθέτηση της 9ης σε ευθεία κατάσταση και οι αναστροφές της (α' 

και γ ') στο μείζονα και ελάσσονα τρόπο. Ειδικότερες περιπτώσεις εμφάνισης της 

δεσπόζουσας με 9η στα ποικίλματα (5 διαφορετικές περιπτώσεις με τα αντίστοιχα 

παραδείγματα).

Για την εφαρμογή της δεσπόζουσας με 9η στην εναρμόνιση μελωδίας, 

ο συγγραφέας παρουσιάζει τις εξής διαδοχές της μελωδίας: α) 6 -5 , β) 6 - 5  -5, 

γ) 6 -5  -4  -  3 και δ) 6 -  7- 8. Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο σχηματισμός της 

δεσπόζουσας με 9η χωρίς θεμέλιο, η χρήση της, η αρίθμηση των αναστροφών της 

(α', β' και γ ') στο μείζονα και ελάσσονα τρόπο και οι λύσεις της στις αντίστοιχες 

συγχορδίες.

Στο σημείο αυτό ο συγγραφέας ξεκινά την ανάλυση των «μετατροπιών». 

Παρουσιάζει αρχικά τους τρεις τρόπους της μετατροπίας (διατονική, χρωματική και 

εναρμόνια) αναλύοντας την κάθε περίπτωση χωριστά. Επίσης γίνεται αναφορά του 

όρου «Ετερογραφία»1.

Ακολουθούν οι περιπτώσεις μετατροπιών σύμφωνα με τη «συγγένεια 

κλιμάκων». Στη συγγένεια πρώτου βαθμού αναφέρεται το πήδημα της διπλής 5ης με 

βήμα προς τα κάτω και προς τα πάνω (π.χ. Ντο - Φα και Ντο -  Σολ), δίνοντας επίσης 

παράδειγμα διατονικής και χρωματικής μετατροπίας. Στη συγγένεια δεύτερου βαθμού 

αναφέρεται στις κλίμακες που έχουν διαφορά δύο σημεία αλλοιώσεως και παρουσιάζει 

παραδείγματα διατονικής και χρωματικής μετατροπίας.

Ακόμα αναλύεται ο τρόπος σκέψης για την αναγνώριση των μετατροπιών 

σύμφωνα πάντα με το χαρακτηριστικό φθόγγο της νέας κλίμακας και αναλύονται

1 «Ετερογραφία έχουμε, όταν όλοι οι φθόγγοι της συγχορδίας της προηγούμενης κλίμακας αντικατασταθούν 
εναρμονίως από τους φθόγγους της συγχορδίας της νέας κλίμακας», σελ. 54.
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ειδικότερα η χρήση των συγχορδιών της δεσπόζουσας με 7η και με 9η στις μετατροπίες 

(συνοπτικός πίνακας με όλες τις καταστάσεις — αναστροφές και αρίθμηση - των 

παραπάνω συγχορδιών).

Στην ενότητα «Χρωματική κάθοδος» δίνονται παραδείγματα χρωματικής 

καθόδου με ευθεία κατάσταση της συγχορδίας της δεσπόζουσας με 7η. Γίνεται 

αναφορά στο δανεισμό των βαθμιδών του μείζονα τρόπου από τον ομώνυμο ελάσσονα 

χωρίς αυτό να θεωρείται μετατροπία.

Η τελευταία ενότητα του βιβλίου είναι η «Εφαρμογή των μετατροπιών στη 

μελωδία», στην οποία ο συγγραφέας παρουσιάζει τον τρόπο σκέψης για τη σωστή 

αναγνώριση του ακριβούς σημείου στη μελωδία που θα πρέπει να γίνει η μετατροπία 

παραθέτοντας επεξηγηματικά παραδείγματα για τη κάθε περίπτωση καθώς και 

πρακτικές οδηγίες για τον τρόπο εναρμόνισης της μελωδίας , όταν έχουμε χρωματική 

άνοδο ή κάθοδο.

Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Όπως και στο προηγούμενο τεύχος έτσι και σε αυτό ο συγγραφέας ακολουθεί 

την ίδια δομή, δηλ. σύντομες κατευθυντήριες οδηγίες για την πρακτική εφαρμογή των 

αρμονικών μέσων με τα αντίστοιχα εναρμονισμένα παραδείγματα.

Επίσης και σε αυτό το τεύχος δεν περιέχεται παράρτημα ασκήσεων, αλλά 

προτείνονται στο τέλος της κάθε ενότητας οι αντίστοιχες ασκήσεις από τα βιβλίο 

θεμάτων Κόντη -  Κουτούγκου και από το βιβλίο θεμάτων του Καλομοίρη - 

Οικονομίδη.
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Έκταση:

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Το 3ο τεύχος της Αρμονίας απευθύνεται για τους σπουδαστές της τρίτης 

αρμονίας, των ωδείων και των μουσικών σχολών. Περιλαμβάνει την ύλη των 

αλλοιωμένων συγχορδιών, τους ξένους φθόγγους και τον τρόπο χρήσης του ανάριθμου 

μπάσου.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το πρώτο μέρος είναι οι «αλλοιωμένες συγχορδίες» και αποτελείται από 

5 κεφάλαια.

Ξεκινά το πρώτο κεφάλαιο με την ανιούσα αλλοίωση της 5ης στο μείζονα 

τρόπο στις κύριες συγχορδίες I- IV -V. Δίνει παραδείγματα συνδέσεων τρίφωνων 

συγχορδιών καθώς και παραδείγματα της δεσπόζουσας συγχορδίας με 7η και της 

δεσπόζουσας συγχορδίας με 9η χωρίς θεμέλιο με όλες τις αναστροφές τους. Συνεχίζει 

με την εφαρμογή της αλλοιωμένης συγχορδίας στη μελωδία. Παρουσιάζονται τρία 

βασικά στοιχεία της μελωδίας που βοηθούν για το διαχωρισμό του τρόπου 

εναρμόνισης μεταξύ της ανιούσας αλλοίωσης της 5ης και της χρωματικής μετατροπίας.

Το 2ο κεφάλαιο περιλαμβάνει την κατιούσα αλλοίωση της 5ης μιας συγχορδίας. 

Αντιπαραθέτει εναρμονισμένα παραδείγματα τρίφωνων συγχορδιών, της δεσπόζουσας 

συγχορδίας μεθ’ εβδόμης και της δεσπόζουσας μετ’ 9ης χωρίς θεμέλιο με τις 

αναστροφές τους.

Ο συγγραφέας συνεχίζει στο 3 ο κεφάλαιο με την όξυνση της 4ης μιας 

ελάσσονος κλίμακας. Πιο συγκεκριμένα αναλύει την «τραχέως αλλοιωμένη» 

συγχορδία (επί της II βαθμίδας) και την «δις ελαττωμένη» συγχορδία (επί της IV 

βαθμίδας) με τις αναστροφές τους και τις λύσεις τους. Ακόμη παρουσιάζει και την 

περίπτωση της διπλής δεσπόζουσας (δευτερεύουσα δεσπόζουσα) με κατιούσα

ΜΙΛΤΙΑΔΗ ΚΟΥΤΟΥΓΚΟΥ
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αλλοίωση της 5ns και τα είδη της (τη διπλή δεσπόζουσα μεθ’ 7ης, τη μεθ' 7ης χωρίς 

θεμέλιο και την μετ7 9ης μικρή, χωρίς θεμέλιο). Ακολουθεί η χρήση της όξυνσης της 

4η̂  μιας ελάσσονας κλίμακας στη μελωδία και ο διαχωρισμός της από τον προσαγωγέα 

της δεσπόζουσας (μετατροπία).

Το 4ο κεφάλαιο περιλαμβάνει την «Ναπολιτάνικη συγχορδία» (βάρυνση της II 

βαθμίδας του ελάσσονος τρόπου), τις λύσεις και τις αναστροφές της. Ακόμα τους 

τρόπους εφαρμογής της Ναπολιτάνικης στην εναρμόνιση μελωδίας. Αντιπαραθέτει 

αναλυτικό παράδειγμα της ναπολιτάνικης συγχορδίας από τη σονάτα ΟΡ. 27 No 2 

«Υπό του σεληνόφως»του Μπετόβεν στο Adagio sostenuto.

Στο 5 ο κεφάλαιο παρουσιάζει τις αλλοιωμένες συγχορδίες ως μέσο για 

μετατροπία. Αρχικά ξεκινάει με την εναρμόνιση συγχορδιών στον μπάσο που τις 

κατατάσσει σε δύο ομάδες: 1) Ναπολιτάνικη (δύο τρόπους μετατροπίας) και

2) ανιούσα και κατιούσα αλλοίωση της 5ης και όξυνση της 4ης (εναρμόνια μετατροπία). 

Στη συνέχεια αντιπαραθέτει παραδείγματα εφαρμογής των δύο παραπάνω ομάδων 

στην εναρμόνιση της μελωδίας.

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει τους «ξένους φθόγγους».

Αποτελείται από 6 κεφάλαια τα οποία αναλύονται λεπτομερώς με την ακόλουθη 

σειρά κεφαλαίων: Διαβατικοί φθόγγοι, ποικίλματα, προήγηση, διαφυγή, 

καθυστερήσεις και επερείσεις. Κατά τον συγγραφέα η σωστή χρησιμοποίηση των 

ξένων φθόγγων δημιουργεί δύο θαυμάσιες καταστάσεις: α) τη μελωδική πορεία και β) 

την αιθέρια αρμονική κατανομή. Επισημαίνει ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην 

εφαρμογή τους, γιατί αλλιώς κινδυνεύει να ανατραπεί όλη η αρμονική υφή της 

μουσικής φράσης.

Στο 1 ο κεφάλαιο αναλύει μέσα από επεξηγηματικά παραδείγματα τους 

διαβατικούς φθόγγους: διαβατικοί φθόγγοι (διατονικά και χρωματικά παραδείγματα), 

προστριβές και σύγχρονοι διαβατικοί φθόγγοι.1

Το 2ο κεφάλαιο περιλαμβάνει τα ποικίλματα που διακρίνονται σε: απλά, 

σύγχρονα και διπλά, με αντίστοιχα επεξηγηματικά παραδείγματα. Ακόμη ο Μ.

1 «Όταν σε δύο ή περισσότερες φωνές υπάρχουν ταυτόχρονα διαβατικοί φθόγγοι, τότε αυτοί ονομάζονται 
σύγχρονοι» σελ. 36
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Κουτούγκος αναφέρεται στη χρήση των ποικιλμάτων στον ενάριθμο μπάσο 

(παραδείγματα ποικιλμάτων στο ίδιο μπάσο και στις υπόλοιπες φωνές).

Το 3ο κεφάλαιο είναι η «προήγηση». Παρουσιάζει τις κυριότερες μορφές της: 

απομάκρυνση με βήμα, με πήδημα, με διάστημα 2ας και με διάστημα 2ας το οποίο 

κινείται με πήδημα προς ένα φθόγγο της συγχορδίας στην οποία ανήκει (σπανιότερα).

Ακολουθεί το 4ο κεφάλαιο «διαφυγή». Παραθέτονται παραδείγματα κατά τα 

οποία στη διάρκεια της διαφυγής μπορεί να γίνει αλλαγή θέσης, αλλαγή κατάστασης 

και αλλαγή συγχορδίας.

Στο 5ο κεφάλαιο αναλύει τις καθυστερήσεις και τις διάφορες μορφές της: 

Σύμφωνη και διάφωνη, κατιούσα και ανιούσα ( αναφέρεται η αρίθμηση με τις 

αναστροφές τους), καθυστερήσεις με αλλαγή του μπάσου κατά τη λύση τους, διπλές 

και πολλαπλές καθυστερήσεις, ποικίλματα των καθυστερήσεων και ακανόνιστες 

καθυστερήσεις. Ακόμα αναφέρεται στην εφαρμογή των καθυστερήσεων και των 

ποικιλμάτων τους στην εναρμόνιση της μελωδίας (παραδείγματα με καθυστερήσεις σε 

όλες τις φωνές).

Το 6ο κεφάλαιο είναι οι επερείσεις (αποτζιατούρα). Αντιπαραθέτει και 

παραδείγματα σύγχρονων επερείσεων1 (διπλές και τριπλές).

Έπεται μία περιληπτική ενότητα στην οποία παρουσιάζει τις συγχορδίες 11ης 

και 13ns επί της τονικής και την ενότητα του Ισοκράτη (ιστορική επισκόπηση, ειδικές 

ονομασίες ανάλογα με τη φωνή στην οποία βρίσκεται και ο πεποικιλμένος ισοκράτης). 

Τελειώνοντας το κεφάλαιο αυτό, που είναι και το τελευταίο όλης της ύλης της 

αρμονίας, ο συγγραφέας συνιστά σε κάθε σπουδαστή να αναλύσει αρκετά αρμονικά 

έργα μεγάλων συνθετών, για να δημιουργήσει γνώμη και να δει τον έξοχο τρόπο με 

τον οποίο τα χρησιμοποιούν αντλώντας από αυτά τα πλέον υπέροχα παραδείγματα.

Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει τη μελέτη του ενάριθμου μπάσου που αποτελείται 

από 5 κεφάλαια.

Κεφάλαιο Ιο: Εφαρμογή του ενάριθμου μπάσου (στις τρίφωνες συγχορδίες, στη 

δεσπόζουσα μεθ? 7ης, στη δεσπόζουσα μετ' 9ης στο μείζονα και ελάσσονα τρόπο), το 

διαβατικό 6\4, ο ισοκράτης και το πτωτικό 6\4.

1 «Σύγχρονες επερείσεις έχουμε ,όταν καλλωπίζονται δύο φθόγγοι ή τρεις της συγχορδίας» σελ.74
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Κεφάλαιο 2ο: Δευτερεύουσες συγχορδίες μεθ’7ης (παραδείγματα εναρμόνισης 

όταν ο μπάσος έχει συγκοπές, συνεχή κατάβαση μεγάλων αξιών κτλ.)

Κεφάλαιο 3ο: Μετατροπίες (παραδείγματα εναρμόνισης χρωματικής καθόδου 

και ανόδου, μελωδικής φράσης που μπορεί να περιέχει μετατροπία χωρίς να υπάρχει 

σημείο αλλοίωσης κτλ.)

Κεφάλαιο 4 ο : Αλλοιωμένες συγχορδίες (όταν το μπάσο κινείται με διάστημα 

4ης καθαρής προς τα πάνω ή 5ης καθαρής προς τα κάτω, όταν έχουμε λύση του 

προσαγωγέα στην τονική κ.λ.π.).

Κεφάλαιο 5ο : Ξένα φθογγόσημα στο μπάσο (παραδείγματα εναρμόνισης 

διαβατικών φθόγγων, ποικιλμάτων και καθυστερήσεων).

Ασκήσεις: Περιέχονται 5 δοσμένα ενάριθμα βάσιμα και 5 μελωδίες που είναι 

γραμμένα πάνω σε όλη την ύλη της αρμονίας που αναφέρθηκε και στα τρία τεύχη.

Με το 3ο τεύχος της «Αρμονίας» που αφορά στο τρίτο έτος του μαθήματος της 

αρμονίας ο συγγραφέας ολοκληρώνει την ύλη των βασικότερων αρχών της αρμονίας 

με την ανάλυση των αλλοιωμένων συγχορδιών, την παρουσίαση των ξένων φθόγγων, 

τον ισοκράτη και κάποιες πρακτικές συμβουλές για την εναρμόνιση του μπάσου.

Και τα τρία τεύχη έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα χωρίς να επεκτείνονται σε 

βαθύτερες λεπτομέρειες ανάλυσης των αρμονικών μέσων. Παρουσιάζουν εν συντομία 

τις αρχές τις αρμονίας μέσα από απλά και πλήρως αναλυμένα επεξηγηματικά 

παραδείγματα.

Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Σε κάθε κεφάλαιο προτείνονται ασκήσεις θεμάτων από τα βιβλία των 

Κόντη -  Κουτούγκου και Καλομοίρη -  Οικονομίδη.
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ΣΟΛΩΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 

Αρμονία σύγχρονης μουσικής 

Α ' ΤΟΜΟΣ

Έκταση: 230 σελίδες.

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Η «Αρμονία της σύγχρονης μουσικής», (Α' και Β ' τόμος) αποτελεί μία 

επιστημονική έρευνα στην αρμονική τέχνη στης σύγχρονης μουσικής εξετάζοντας 

τόσο την αρμονία ως θεωρητικό φαινόμενο (η αρμονία από την εποχή του Βάγκνερ ως 

τις αρχές του 20ου αιώνα), όσο και ως καλλιτεχνικό μέσα από την αισθητική της 

μουσικής.

Προσεγγίζει το φαινόμενο της σύγχρονης αρμονίας μέσα στο πλαίσιο της 

ιστορικής εξέλιξης της μουσικής. Όπως αναφέρει και ο ίδιος ο συγγραφέας στον 

πρόλογό του, βασικός στόχος του βιβλίου αυτού είναι ο καθορισμός των σχέσεων και 

των δεσμών της νεώτερης αρμονίας με την κλασική. Για το λόγο αυτό το πλήθος των 

παραδειγμάτων που προσφέρει αποτελείται από συνθέσεις τόσο της κλασικής 

περιόδου, όσο και της σύγχρονης.

Σε κάθε κεφάλαιο προτάσσεται μία σύντομη έκθεση των κλασικών αντιλήψεων 

της αρμονίας και μέσω της ιστορικής εξέλιξης των αρμονικών φαινομένων ο 

συγγραφέας αποδεικνύει το φαινόμενο της σύγχρονης αρμονίας ως φυσικό 

επακολούθημα της ιστορικής εξέλιξης της μουσικής.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ο Α ' τόμος αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην 

ιστορική εξέλιξη του τονικού συστήματος και καταλήγει μέχρι την παρουσίαση των 

τρίφωνων συγχορδιών και των συγχορδιών 7ης.



ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Αρχικά ο συγγραφέας κάνει μία εμπεριστατωμένη εισαγωγή παρουσιάζοντας 

την ιστορική εξέλιξη της αρμονίας. Η εισαγωγή αυτή αποτελεί ένα χρονοδιάγραμμα 

της εξελικτικής πορείας της αρμονίας αρχίζοντας από τα πρώτα βήματα της 

πολυφωνίας του 12 αιώνα ως τους πολυσύνθετους αρμονικούς συνδυασμούς της 

σύγχρονης αρμονίας. Την πρώτη αρμονική περίοδο την προσδιορίζει από τον καιρό 

του Παλεστρίνα, στον οποίο διαφαίνεται το αίσθημα της τονικότητας και η χρήση των 

μετατροπιών, των ξένων φθόγγων και της συγχορδίας της δεσπόζουσας με εβδόμη 

(αναλυμένα παραδείγματα από συνθέσεις του 16ου αιώνα).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο «Σκάλες και τονικά συστήματα»: Αρχικά παρουσιάζεται η 

σκάλα με ολόκληρους τόνους (τέλη 19ου -  αρχές 20ου αιώνα), η ιστορική προέλευση, 

οι δυναμικότητες του τονικού συστήματος και διάφορα παραδείγματα των Berg, Toch, 

Debussy, Honegger κ.α.

Στη συνέχεια αναλύεται το δωδεκαφθογγικό σύστημα αντιπαραθέτοντας 

μουσικά παραδείγματα με χρωματικές κινήσεις κατά ημιτόνιο σε συνθέσεις του J. S. 

Bach με ελεύθερη κίνηση στο Strauss και τέλος η ατονική όψη του δωδεκαφθογγικού 

συστήματος με τους Bartok, Ravel, Milhaud κ.α.

Ακολουθεί η παρουσίαση της ιστορικής εξέλιξης των τρόπων (από τους 

αρχαίους ελληνικούς -  εκκλησιαστικούς τρόπους). Αναλύεται η επίδρασή τους στα 

λαϊκά τραγούδια διαφόρων χωρών (παραδείγματα) και στη χρήση τους από τους 

συνθέτες, όπως οι Debussy, Saint-Saens, Ravel και Καλομοίρης.

Ιδιαίτερη ανάλυση γίνεται στο πενταφθογγικό σύστημα (παραδείγματα από 

λαϊκές μελωδίες διαφόρων λαών). Ακολουθεί η παρουσίαση των εθνικών σχολών και 

η επίδρασή τους σε διάφορες χώρες (ιστορική και αισθητική επισκόπηση -  

παραδείγματα από διάφορους συνθέτες), η ανάπτυξη του ελληνικού λαϊκού 

τραγουδιού και της Βυζαντινής υμνωδίας (ανάλυση των «ήχων» της βυζαντινής 

μουσικής -  παραδείγματα των Καλομοίρη, Μιχαηλίδη, Σκλάβου κ.α.), παρουσίαση 

χρωματικών διατονικών και μεικτών σκαλών (μουσικά αποσπάσματα των Λαμπελέτ, 

Σπάθη, Βάρβογλη, Λάβδα κ.α.).
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Ο συγγραφέας συνεχίζει με την παρουσίαση άλλων εθνικών σχολών δίνοντας 

χαρακτηριστικά παραδείγματα από λαϊκά τραγούδια διαφόρων λαών που είναι 

βασισμένα στις πεντατονικές σκάλες, στους αρχαίους τρόπους ή και σε διάφορες 

σκάλες με χρωματικό τετράχορδο κ.λ.π. (μουσικά αποσπάσματα των Grieg, Sibelius, 

Kadly κ.α.

Γίνεται αναφορά στην «εξωτική μουσική» και την επίδρασή της σε συνθέτες 

όπως ο Stravinsky, στις Ινδικές σκάλες (αντιπαράθεση με τους αρχαίους τρόπους), 

στις σκάλες του Scriabin, στο μουσικό σύστημα του Hindemith και σε διάφορες άλλες 

σκάλες, όπως αυτές του Busoni και του Yasser.

Τελειώνοντας το κεφάλαιο αυτό ο συγγραφέας δίνει ένα κατάλογο των πιο 

χαρακτηριστικών κλιμάκων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο «Αρμονικές κινήσεις -  παράλληλα»: Στο κεφάλαιο αυτό 

εξετάζονται κυρίως οι παράλληλες κινήσεις των αρμονικών διαστημάτων και όχι των 

συνδέσεων των συγχορδιών, 1) παράλληλες δευτέρες (παραδείγματα από έργα των 

Bach, Stravinsky, Procofieff, Honegger, Καλομοίρη κ.α.), 2) τρίτες καθαρές 

(παραδείγματα από έργα των Stravinsky, Hindemith), 3) τέταρτες καθαρές και 

παράλληλες σε χρωματικές βαθμίδες (παραδείγματα από έργα των Bach, Bartok, Satie, 

Pouleng), 4) παράλληλες πέμπτες (παραδείγματα από έργα των Haydn, Bach, Chopin, 

Ravel κ.α.), 5) έβδομες παράλληλες (παραδείγματα από έργα των Bach, Hindemith, 

Schonberg, Milhaud κ.α.), 6) όγδοες παράλληλες (παραδείγματα από έργα των 

Aibeniz, Καλομοίρη κ.α.) και 7) ένατες παράλληλες (παραδείγματα από έργα των 

Bach, Bartok κ.α.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο «Τρίφωνες συγχορδίες»: Παρουσιάζεται η χρήση των 

τρίφωνων συγχορδιών σε ευθεία κατάσταση στα έργα της κλασικής περιόδου και της 

ρομαντικής (χρήση του τρίτονου -  παραδείγματα από έργα των Palestrina, Orlando di 

lasso, Debussy, παράλληλες συνδέσεις -  παραδείγματα από έργα των Debussy, Ravel 

και απομακρυσμένες συγχορδίες -  παραδείγματα από έργα των Wagner, Debussy, 

Beethoven κ.α. Ακόμα δίνονται παραδείγματα με τη χρήση των τρίφωνων συγχορδιών 

σε α αναστροφή (Procofieff, Rachmaninoff, Sibelius) και σε
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β' αναστροφή (Bach, Delius, Milhaud κ.α.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο «Συγχορδίες 7ης»: Αρχικά παρουσιάζεται η δεσπόζουσα με 7η 

σε ευθεία κατάσταση και οι συνηθέστερες συνδέσεις της στους κλασικούς και στους 

σύγχρονους συνθέτες. Δίνονται παραδείγματα από συνθέσεις που συναντάμε 

παράλληλες συνδέσεις στα έργα των Chopin, Debussy, Tedesco κ.α. Ακόμα γίνεται 

αναφορά στις εξαιρετικές λύσεις της V7 σε έργα των Beethoven και Handel. 

Ακολουθούν οι πιο συνηθισμένες λύσεις της V7 συγχορδίας μέσα από μουσικά 

αποσπάσματα των Bioch, Μητρόπουλου, Frank, Faure, Debussy κ.α.

Τέλος ο συγγραφέας αναφέρεται και σε άλλες συγχορδίες 7ης, στον τρόπο 

χρήσης τους στις αρμονικές αλυσίδες και στις παράλληλες συνδέσεις τους. 

Παρουσιάζεται η χρήση των συνηθέστερατν λύσεων της 7ης μέσα από μουσικά 

αποσπάσματα σε έργα των Faure, Szymanowski, Debussy, Procofieff, Bloch κ.α. 

καθώς και η συγχορδία της 7ης ελαττωμένης στα έργα των Glyck, Beethoven, Strauss, 

List, Berg, Wagner κ.α.
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ΣΟΛΩΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ 

Αρμονία της σύγχρονης μουσικής 

ΤΟΜΟΣ Β'

Έκταση: 208 σελίδες.

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Στο Β ' τόμο συμπληρώνεται το θεωρητικό μέρος της αρμονίας με τις 

συγχορδίες με 9η, 11η και 13η, τις πτώσεις, τις μετατροπίες, τις αλλοιωμένες 

συγχορδίες κ.λ.π. μέχρι το πολυτονικό και ατονικό σύστημα.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Αποτελείται από 9 κεφάλαια (5ο -  13ο κεφ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο «Συγχορδίες 9ηΐ5»: Παρουσιάζονται οι πιο συνηθισμένες λύσεις 

της δεσπόζουσας με 9η μέσα από τα έργα συνθετών της κλασικής περιόδου και η 

χρήση της χωρίς περιορισμούς από τους νεώτερους συνθέτες (μουσικά αποσπάσματα 

από έργα των Debussy, Bartok, Faure κ .α .). Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι μορφές 

της δεσπόζουσας με 9η (α', β' και γ ' αναστροφή και η 9η ως επέρειση) και τέλος οι 

διατονικές 9ες που χρησιμοποιήθηκαν κυρίως από τους πιο σύγχρονους συνθέτες 

(μουσικά αποσπάσματα από έργα των Ravel, Procofieff, Malipiero κ.α).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο «Συγχορδίες 11ηι= και 13ης»: Αρχικά παρουσιάζεται ο 

σχηματισμός των συγχορδιών και οι πιο συνηθισμένες λύσεις τους και στη συνέχεια 

δίνονται αναλυμένα παραδείγματα από μουσικά αποσπάσματα των Schumann, Grieg, 

Milhaud, Honegger, Ravel κ.α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7o «Νέοι τρόποι σχηματισμού συγχορδιών»: Στους νεώτερους 

συνθέτες συναντάμε τη συχνή χρήση συγχορδιών και με άλλα υπερκείμενα
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διαστήματα εκτός από τις 3ε̂  που ήταν ο κλασικός τρόπος σχηματισμού. Οι 

συγχορδίες που σχηματίζονται ε ίνα ι: α) με όμοια διαστήματα (αναφέρονται οι εξής 

περιπτώσεις: υπερκείμενες 2ες -  παραδείγματα από έργα των Berg, Strauss, Hauer κ.α., 

υπερκείμενες 4ες καθαρές -  παραδείγματα από έργα των Mozart, Bartok, Schonberg 

κ.α., 5ες καθαρές -  παραδείγματα από έργα των Milhaud, Hindemith, Berg, Roussel 

κ.α., και υπερκείμενες 6r% 7ες ή 9ες -  παραδείγματα από έργα των Bartok, Schoenberg, 

Szymanowski κ.α. και β) με ανόμοια διαστήματα -  διάφοροι μικτοί συνδυασμοί. 

Αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις: 1) 4ες καθαρές με 4ες αυξημένες (παραδείγματα από 

έργα των Cazela, Scriabin), 2) 5ε̂  καθαρές με 5ες ελαττωμένες και αυξημένες 

(παράδειγμα από τον Schonberg), 3) 4·^ και 5ες υπερκείμενες (παραδείγματα από έργα 

των Debussy, Poulenc, Schoenberg, Stravinsky, Σκαλκώτα κ.α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο «Πτώσεις»: Αρχικά ο συγγραφέας κάνει μία αναγωγή της 

έννοιας των πτώσεων (μουσικού λόγου) με το γραπτό λόγο. Παρουσιάζεται η χρήση 

της τέλειας πτώσης μέσα από τα έργα των Haydn, Mozart, Mahler, Strauss, 

Ευαγγελάτου, Βάβογλη κ.α.

Στη συνέχεια αναφέρεται στις πτώσεις που δημιουργήθηκαν από τη χρήση των 

αρχαίων τρόπων. Δίνονται μερικά παραδείγματα στους διάφορους τρόπους: α) στον 

υποδωρικό (παραδείγματα από έργα των Λαμπελέτ, Πετρίδη, Σπάθη, Λαυράγκα κ.α.), 

β) στο φρυγικό (παράδειγμα από έργα του Ευαγγελάτου).

Τέλος παρουσιάζονται παραδείγματα πτωτικών σχημάτο:>ν από έργα γραμμένα 

μετά το 1918 , παραδείγματα από τους Auric, Milhaud, Stravinsky, Berg, Casella, 

Schonberg κ.α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9o «Μετατροπίες»: Αρχικά ο συγγραφέας αναφέρεται στη 

διατονική και χρωματική μετατροπία. Στη συνέχεια αναφέρεται στη χρήση της 

ναπολιτάνικης 6ης αλλά και στον τρόπο που χρησιμοποιείται μία χρωματική αλλοίωση 

σε μία μετατροπία από τους συνθέτες του 16ου -  20ου αιώνα (16ο αιώνα -  

παραδείγματα από τους Morley, Byrd, Tallis, 17ο αιώνα -  Croce, Purcel, Bach, 18° 

αιώνα -  Haydn, Beethoven, 19ο αιώνα — Schumann, Brahms, Debussy, Μιχαηλίδη 

κ.α.).
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Τέλος παρουσιάζεται η εναρμόνια μετατροπία μέσα από μουσικά αποσπάσματα 

των Beethoven, Schubert, Vagner, Bloch και από τους νεώτερους Ravel, Labey και 

Μαραγαρίτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο «Αλλοιωμένες συγχορδίες»: Ο συγγραφέας ορίζει τις 

αλλοιωμένες συγχορδίες και επισυνάπτει πίνακα δίνοντας έναν αριθμό διάφορων 

αλλοιωμένων συγχορδιών πάνω σε όλες τις βαθμίδες της σκάλας της Ντο μείζονος.

Στη συνέχεια παρουσιάζει μέσα από έργα μεγάλων συνθετών τις εξής αλλοιωμένες 

συγχορδίες: α) συγχορδία 5ης αυξημένης (Purcell, Beethoven, Schumann, Καλομοίρη 

κ.α.), β) διάφορες αλλοιωμένες συγχορδίες π.χ. κατιούσα και ανιούσα αλλοίωση της 

5ης, διπλές αλλοιώσεις της 5πς, αλλοίωση της 3ης κ.λ.π. (Franck, Vagner, Bartok, 

Hindemith, Λαμπελέτ κ.α.), γ) συγχορδίες 6ης αυξημένης (Grieg, Schmitt, Strauss, 

Debussy κ.α.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ιο «Καθυστερήσεις, Επερείσεις, Διαβατικές νότες, Ποικίλματα, 

Ισοκράτης».

1) Καθυστερήσεις: α) με κανονικές λύσεις (παραδείγματα από τους Debussy,

Ravel), β) με εξαιρετικές λύσεις (παραδείγματα από τους Elgar, Debussy,

Doussel, Αεβίδη).

2) Επερείσεις (αποτζιατούρα): α) παραδείγματα επερείσεων με κανονικές 

λύσεις από τους Vagner, Wolf, Dohnanyi, β) με εξαιρετικές λύσεις (Manuel 

de Falla, Roussel, Debussy κ.α.

3) Διαβατικές νότες και ποικίλματα: Αναφέρονται περιπτώσεις που δεν 

συναντώνται σε έργα συνθετών της κλασικής περιόδου -  π.χ. διαβατικές 

νότες και ποικίλματα κατά τρίτες μεγάλες, τέταρτες και πέμπτες καθαρές, 

ολόκληρες συγχορδίες κ.λ.π. (παραδείγματα από έργα των Πονηρίδη, Ravel, 

Delius, Puccini, Honegger κ.α.

4) Ισοκράτης: α) με μία νότα κρατημένη (παραδείγματα από τους Schumann, 

List, Grieg κ.α.), β) μελωδικός Ισοκράτης (παραδείγματα από τους Debussy, 

Holst, Milhaud, Honegger κ.α.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο «Ρυθμός -  μελωδία -  (ρόρμα -  αρμονικές αλυσίδες -  

μιμήσεις»

1) Ρυθμός: Ο ρυθμός κανονίζει τις σχέσεις του χρόνου μεταξύ των 

διαστημάτων. Εξετάζονται οι εξής ρυθμικές μορφές: α) τα διάφορα μέτρα (5|4, 5\8 

κ.λ.π. -  παραδείγματα από τους Tchaikowsky, Elgar, Πονηρίδη κ.α.), β) διαδοχή 

διαφορετικών μέτρων (π.χ. 5|8- ό|8- 3)8 κ.λ,π — παραδείγματα από τους Stravinsky, 

Hindemith κ.α.), γ) συνδυασμός διάφορων ρυθμικών μορφών (π.χ. 6|8- 3|4 κ.λ.π. -  

παραδείγματα από τους Brahms, Strauss, Toch, Holst κ.α.

2) Μελωδία: Χωρίζεται σε α) οργανική μελωδία με διάφορα μελωδικά σχήματα 

-παραδείγματα από τους Schonberg, Bartok, επηρεασμένες μελωδίες από τους 

αρχαίους τρόπους -  παραδείγματα από τους Πετρίδη, Ευγαγγελάτου, Stravinsky κ.α. 

και β) Φωνητική μελωδία -  παραδείγματα από τους Milhaud, Duprac κ.α.

3) Φόρμα: Στο σημείο αυτό ο συγγραφέας αναφέρεται στη δομή της φόρμας, 

όπως χρησιμοποιούνταν από τους κλασικούς και σύγχρονους συνθέτες, αναλύοντας 

παράδειγμα τριμερούς φόρμας (ΑΒΑ ) του πρώτου μέρους της πρώτης σονάτας του 

Beethoven και του πρώτου μέρους της σονατίνας του Ravel. Επίσης γίνεται σύντομη 

αναφορά στην «προγραμματική» μουσική και στο «συμφωνικό ποίημα».

4) Αρμονικές αλυσίδες -  μιμήσεις: Δύο παραδείγματα αρμονικών αλυσίδων 

των Dandelot και Σκαλκώτα και παραδείγματα πιστής μίμησης, σε μεγέθυνση, 

σμίκρυνση κ.λ.π. από τους Schoenberg, Berg, Παπαδοπούλου κ.α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο «Πολυτονικότητα -  Ατονικότητα»: Στο κεφάλαιο αυτό 

γίνεται σαφής ο διαχωρισμός των δύο μοντέρνων τονικών συστημάτων που 

προέρχονται από τα δύο παλαιότερα συστήματα. Ο Πολυτονισμός αποτελεί την άκρη 

του διατονισμού και ο Ατονισμός αυτή του χρωματισμού.

1) Διατονικό σύστημα: α) σε δύο μελωδίες(παραδείγματα από τους Milhaud, 

Hindemith), β) σε δύο σειρές συγχορδιών (Malipiero) και γ) σε μελωδία με 

σειρά συγχορδιών (Milhaud, Ravel).
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2) Πολυτονικό σύστημα: α) πολλές μελωδίες, β) αρμονικά πολυτονικά 

συγκροτήματα, γ) διάφορα συστήματα πολυτονικότητας (παραδείγματα από 

τους Bartok, Saint -  Saens, οι πολυτονικές σκάλες του Louis Villermin κ.α.)

3) Ατονικό σύστημα: Ιστορική επισκόπηση του όρου «Ατονικότητα».

Ανάλυση παραδειγμάτων του δωδεκάφθογγου συστήματος στη μουσική του 

Joseph Mathias, Hauer και Schoenberg. Αναφορά επίσης στη μουσική του 

Berg, Webern και του Wellesz.

- Συγκεντρωτικός πίνακας παραδειγμάτων.

- Περιεχόμενα.

Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Η «Αρμονία της σύγχρονης μουσικής (Α' και B r τόμος)» προσφέρει στον 

αναγνώστη μία ολοκληρωμένη εικόνα της ιστορικής εξέλιξης της αρμονίας αλλά και 

της μουσικής γενικότερα.

Κάθε κεφάλαιο περιέχει τη σύγκριση μεταξύ της κλασικής αντίληψης της 

μουσικής και της νεώτερης μέσα από ποικίλα αναλυμένα σύντομα παραδείγματα από 

τους μεγαλύτερους ξένους και Έλληνες συνθέτες τους Που — 20ου αιώνα (πάνω από 

700 παραδείγματα στο σύνολό τους εκ των οποίων τα 100 είναι παρμένα από Έλληνες 

συνθέτες). Έτσι ο αναγνώστης μπορεί να σχηματίσει μία πληρέστερη και σαφέστερη 

ιδέα για το αισθητικό και μουσικό σκοπό που εκφράζουν τα αρμονικά μέσα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κεφάλαιο για την Ατονικότητα και 

Πολυτονικότητα στις οποίες διαφαίνεται η αισθητική της μοντέρνας μουσικής.

Δεν προσφέρονται ασκήσεις προς λύση.
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ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥAOΥ 

Η ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ

Έκταση:

Α) ΓΕΝΙΚΑ

«Η κλασική αρμονία» παρουσιάζει τη θεωρία της παραδοσιακής αρμονίας 

αρχίζοντας από τις συνδέσεις των φωνών και καταλήγοντας στη διδασκαλία του 

χορικού. Δεν περιέχονται ασκήσεις για εξάσκηση, αλλά περιορίζεται μόνο στο 

θεωρητικό μέρος.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η ύλη του βιβλίου διαρθρώνεται σε τρία μέρη.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρχικά ο συγγραφέας κάνει μία εισαγωγή που αφορά στους γενικούς κανόνες 

της αρμονίας, την έκταση των φωνών, τη λύση του προσαγωγέα και τη συνεπτυγμένη 

και ανεπτυγμένη θέση των φωνών.

Ακολουθούν οι «συνδέσεις των φωνών» πιο αναλυτικά. Χωρίζονται σε δύο 

είδη μελωδικές και αρμονικές και παρουσιάζονται μέσα από παραδείγματα τα 

διαστήματα που επιτρέπονται και που απαγορεύονται στη μελωδική κίνηση καθώς και 

τα τρία είδη της αρμονικής κίνησης και τα αρμονικά λάθη. Στο σημείο αυτό ο 

συγγραφέας απευθύνεται προς τους σπουδαστές παροτρύνοντάς τους να παίζουν τα 

λυμένα θέματα στο πιάνο, για να αποκτήσουν μία συνολική αισθητική εικόνα του 

συνθετικού έργου.
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Στη συνέχεια αναλύονται οι «αναστροφές των συγχορδιών», ξεκινώντας με την 

α αναστροφή στις κύριες συγχορδίες και τις συνδέσεις μεταξύ τους και τη β' 

αναστροφή (διαβατικό, ποικιλματικό και πτωτικό 6|4).

Στις «συγχορδίες δευτερεύουσο^ν βαθμιδών» αναλύονται ξεχωριστά οι βαθμίδες 

της VI και II (σε α αναστροφή) και οι συνηθέστερες συνδέσεις τους με τις άλλες 

βαθμίδες.

Ακολουθεί μία εισαγωγή στα είδη των «πτώσεων» (οι συνδέσεις των βαθμιδών 

στην τέλεια, ατελή, πλάγια, απροσδόκητη, ιταλική και στην πτώση της δεσπόζουσα). 

Συνεχίζεται η ανάλυση των δευτερεύουσων βαθμιδών με τις πιο χαρακτηριστικές 

περιπτώσεις των συγχορδιών της III και VII βαθμίδας.

Το πρώτο μέρος τελειώνει με τη παρουσίαση της δεσπόζουσας με εβδόμη.

Μέσα από εναρμονισμένα παραδείγματα παρουσιάζονται οι αναστροφές της 

(α', β' και γ ' αναστροφή), οι συνδέσεις της με τις άλλες βαθμίδες και κάποιες 

εξαιρετικές λύσεις (π.χ. V7-VI κ.λ.π.).

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται οι υπόλοιπες βαθμίδες με εβδόμη και οι πιο 

συνηθισμένες συνδέσεις τους μέσα από εναρμονισμένα θέματα, οι 5ες παράλληλες του 

Μότσαρτ και τέλος η αρμονική αλυσίδα με συνδέσεις συγχορδιών με εβδόμη. 

Ακολουθούν οι συγχορδίες της δεσπόζουσας V9,V11, και V I3 με τις αναστροφές 

τους, τις λύσεις τους (συνηθισμένες και σπάνιες μορφές) και τις συνδέσεις τους με τις 

άλλες βαθμίδες.

Έπεται η ενότητα των «Μετατροπιών» στην οποία ο συγγραφέας αναλύει τα 

τρία είδη των μετατροπιών διατονική, χρωματική και εναρμόνια. Στη διατονική 

μετατροπία παρουσιάζει πρακτικούς τρόπους για τη μετάβαση των συγχορδιών με 

διατονική μετατροπία και παραθέτει εναρμονισμένα παραδείγματα διατονικών 

μετατροπιών σε γειτονικές και σε μακρινές κλίμακες. Με την ίδια δομή παρουσιάζει 

τη χρωματική και την εναρμόνια μετατροπία.

Επίσης ο συγγραφέας αναφέρεται στις διάφορες περιπτώσεις που μπορούν να 

οδηγήσουν σε μετατροπία. Αυτές είναι: 1) οι μετατροπίες με τη χρήση των 

εξαιρετικών λύσεων της δεσπόζουσας με εβδόμη, 2) η μετατροπική μετάβαση της V7
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σε VII7 ελαττωμένης άλλης κλίμακας (παρουσιάζονται τρεις τρόποι), 3) η συγχορδία 

της VII7 ελαττωμένης και οι εναρμόνιες αλλαγές της μέσα στις κλίμακες,

4) η μετατροπία της λύσης της VII7 σε VII7 άλλου τόνου (κυρίως για την εναρμόνιση 

κατιούσας και ανιούσας χρωματικής κίνησης στο μπάσο), 5) μετατροπίες με τη χρήση 

των εξαιρετικών λύσεων τηςΥ9-11-13 και 6) μετατροπίες με συνδέσεις συγχορδιών 

(μείζονες και ελάσσονες) κατά 3ες Μ, μ προς τα πάνω ή κάτω. Τέλος η μετατροπική 

αλυσίδα με χρήση συγχορδιών V7 και V9. Η τελευταία ενότητα του β' μέρους αφορά 

εισαγωγικά στοιχεία στην τεχνική της μίμησης (στην 8η, στη 5η, 

σε σμίκρυνση, εξαιρετικές λύσεις με 7η κ.α.).

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ

Το τρίτο μέρος ξεκινά με τις «αλλοιωμένες συγχορδίες». Μέσα από 

εναρμονισμένα παραδείγματα παρουσιάζονται οι εξής αλλοιωμένες συγχορδίες:

1) αλλοίωση της 5ης στις συγχορδίες I, IV και V βαθμίδας του μείζονα τρόπου και η 

χρήση της ως μέσο για μετατροπία, 2) η ναπολιτάνικη συγχορδία (οι λύσεις της και η 

χρήση της στις μετατροπίες), 3) η συγχορδία της έκτης αυξημένης (Ιταλική, Γαλλική 

και Γερμανική, οι λύσεις τους και η χρήση τους ως μέσο για μετατροπία) και 

4) οι δευτερεύουσες δεσπόζουσες.

Ακολουθούν οι «ξένοι φθόγγοι» ξεκινώντας από την 1) καθυστέρηση 

(παρουσιάζονται οι πιο συνήθεις τρόποι εμφάνισής της και η χρήση της ως μέσο για 

μετατροπία), 2) διαβατικοί φθόγγοι, 3) ποικίλματα, 4) επέρειση (διατονική, 

χρωματική, χαρακτήρας συγκοπής και αντιχρονισμού), 5) προήγηση (διπλές, τριπλές 

και συνεχείς προηγήσεις) και 6) εκφυγή (διπλή, ως μέσο για μετατροπία κ.α.).

Έπεται μία σύντομη παρουσίαση του ισοκράτη στις πιο συνηθισμένες μορφές 

που μπορεί να εμφανιστεί. Μέσα από εναρμονισμένα παραδείγματα παρουσιάζεται ο 

ισοκράτης δεσπόζουσας, τονικής, ανεστραμμένος, σε εσωτερική φωνή, πεποικιλμένος, 

διπλός και τέλος ο ισοκράτης μαζί με αλυσίδα.

Τελευταία ενότητα αυτού του βιβλίου είναι το «Χορικό». Αρχικά ο 

συγγραφέας αναφέρεται στην ιστορική προέλευση του χορικού, στις οργανικές φόρμες 

που διακρίνεται και στον τρόπο εναρμόνισης ενός χορικού σύμφωνα με τις 

εναρμονίσεις του J. S. Bach. Αναλύονται ξεχωριστά όλες οι βαθμίδες και
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παρουσιάζεται η ιδιαίτερη χρήση τους στην εναρμόνιση ενός χορικού. Ακόμα ο 

συγγραφέας παραθέτει εναρμονισμένα παραδείγματα με καταλήξεις φράσεων και 

τελειώνει με τους ξένους φθόγγους και το πώς αυτοί εμφανίζονται και 

χρησιμοποιούνται.

Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Το βιβλίο του θ . Παπαδόπουλου είναι παιδαγωγικού χαρακτήρα. Παρουσιάζει 

τους πιο βασικούς κανόνες της θεωρίας της παραδοσιακής αρμονίας σύμφωνα με το 

ελληνικό ωδειακό πρόγραμμα διδασκαλίας του ειδικού πτυχίου αρμονίας.
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ΝΙΚΟΥ ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΩΣΤΑ ΣΤΕΜΠΗ 

ΑΡΜΟΝΙΑ

Έκταση:

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Το βιβλίο των Νίκου Τασόπουλου και Κώστα Σιέμπη μπορεί να χρησιμεύσει ως 

βοήθημα στο μάθημα της αρμονίας. Στόχος των συγγραφέων είναι η ιχνηλασία της 

πορείας των μεγάλων συνθετών μέσω της αρμονίας, που συνιστά ένα τμήμα μόνο της 

θεωρίας της μουσικής. Μεγάλη σημασία δίνεται στην προσωπική αντίληψη του 

αντικειμένου από το διδασκόμενο. Ο διδασκόμενος μαζί με το διδάσκοντα θα πρέπει 

να κάνουν μία στατιστική αυτών των στοιχείων που επαναλάμβαναν συχνά οι 

συνθέτες, ώστε να πάρουν μία ιδέα και να μπορέσουν, όσο γίνεται, να καταλάβουν το 

πώς φτιάχτηκαν αυτά τα έργα.

Κυρίαρχη άποψη που επικρατεί στον πρόλογο είναι ότι «δεν υπάρχει πιο 

ασφαλής τρόπος να μάθει κανείς πώς χειρίζονται τις διαφωνίες οι κλασικοί από το να 

τις δει λυμένες σε ένα κατά γενική ομολογία αριστούργημα. Μετά θα μελετήσει τους 

διάφορους «κανόνες» αγόγγυστα, μια και θα τους έχει δει να επαληθεύονται στην 

πράξη»1.

Ο χώρος και ο χρόνος που κινούνται οι συγγραφείς στο βιβλίο τους είναι η 

Ευρώπη από τον 17° αιώνα μέχρι και 19° (Κλασική περίοδος μέχρι τη Ρομαντική). 

«Αυτή την περίοδο τη διαλέγουμε, κυρίως διότι αυτή η περίοδος μας έδωσε έργα 

μουσικής παραδεκτά και θαυμαζόμενα από το μεγαλύτερο μέρος του πολιτισμένου 

κόσμου και έργα που μας «οδηγούν» να τα αναλύσουμε» .

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το βιβλίο «Αρμονία» χωρίζεται σε 9 κεφάλαια.

1 (Τασόπουλος-Σιέμπης, 1997: Σελ. 2).
2 βλέπε υπ. 1
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Τα τρία πρώτα κεφάλαια αφορούν στις απαραίτητες γνώσεις που θα πρέπει να 

έχει ο διδασκόμενος από τη θεωρία της μουσικής. Αυτά είναι τα στοιχεία από τις 

κλίμακες (μείζονες, ελάσσονες, βαθμίδες κ.α.), τα διαστήματα (φυσικά και 

αλλοιωμένα, αναγνώριση διαστημάτων, λύσεις διάφωνων διαστημάτων κ.α.) και τέλος 

οι συγχορδίες (είδη και αρίθμηση τρίφωνων συγχορδιών, ανάλυση συγχορδίας, 

συμβολισμός των συγχορδιών στις κλίμακες κ.α.)

Το 4ο κεφάλαιο είναι η «εναρμόνιση μελωδίας» που περιλαμβάνει όλη την ύλη 

της αρμονίας. Αναφέρο) ενδεικτικά: εκτάσεις φωνών, διπλασιασμοί στις τρίφωνες 

συγχορδίες, πτώσεις, τετράφωνες συγχορδίες, δευτερεύουσες δεσπόζουσες, αλυσίδες, 

αλλοιωμένες συγχορδίες, μετατροπίες, ξένοι φθόγγοι κ.α. Περιέχει πολλά 

επεξηγηματικά παραδείγματα καθώς και λυμένα θέματα. Επίσης η δομή των ενοτήτων 

είναι πολύ λειτουργική και βοηθητική για τον αναγνώστη.

Στο 5ο κεφάλαιο αναφέρονται οι «τεχνικές εναρμόνισης» στις οποίες αναλύεται 

ο τρόπος σκέψης εναρμόνισης μιας μελωδίας (π.χ. τρόποι εναρμόνισης μελωδικών 

διαστημάτων, χρωματική κίνηση μελωδίας κ.α.)

Στο 6ο κεφάλαιο περιέχονται πρακτικές οδηγίες για το πώς μπορούν να 

παιχτούν οι πτώσεις και οι συνδέσεις συγχορδιών στο πιάνο.

Η ύλη του χορικού περιέχεται στο 7ο κεφάλαιο. Αποτελείται από ιστορικά 

στοιχεία και αρμονικά χαρακτηριστικά του χορικού. Δεν περιέχει λυμένο παράδειγμα 

χορικού.

Στη συνέχεια στο 8ο κεφάλαιο αναφέρονται οι συμβολισμοί της θεωρίας της 

μουσικής που εμφανίστηκαν σε αυτό το βιβλίο.

Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο υπάρχουν λυμένα και άλυτα θέματα με κύριες 

συγχορδίες, όλες τις συγχορδίες, δευτερεύουσες δεσπόζουσες, διατονικές και 

χρωματικές μετατροπίες, αλλοιωμένες συγχορδίες, ξένοι φθόγγοι κ.α. Επίσης 

παρατίθενται και άλυτα θέματα πτυχίου αρμονίας.

Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Συνολικά δίνονται πάνω από 120 παραδείγματα. Πολλά από αυτά προέρχονται 

από μουσικά έργα του Bach, List, Mozart, Schubert, και Schumann και πολλά είναι 

θέματα αρμονίας. Με αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρουν και στον πρόλογο οι
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συγγραφείς, «εξασφαλίζεται η ισορροπία ανάμεσα στην πρακτική εμπειρία από τα 

αληθινά έργα και την προσωπική προσπάθεια της εναρμόνισης»1.

Η «Αρμονία» των συγγραφέων Τασόπουλου και Σιέμπη μπορεί να αποτελέσει 

αντικείμενο μελέτης τόσο για τους σπουδαστές του «Υποχρεωτικού» πτυχίου 

αρμονίας, όσο και για τους σπουδαστές του «Ειδικού» πτυχίου.

1 (Τασόπουλος-Σιέμπης, 1997: Σελ. J)
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ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

Μαθήματα Αρμονίας

Έκταση:

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Το βιβλίο «Μαθήματα αρμονίας» του Ε. Τριανταφύλλου ασχολείται με τη 

μελέτη και εκμάθηση της θεωρίας της αρμονίας της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής του 

17ου, 18ου και 19ου αιώνα. Η μελέτη της αρμονίας κατά το συγγραφέα είναι το πρώτο 

βήμα προς τη σύνθεση κι έτσι αντιμετωπίζεται στα κεφάλαια του βιβλίου αυτού.

Κύριος άξονας των «Μαθημάτων αρμονίας» είναι η ταξινόμηση της ύλης της 

αρμονίας ανάλογα με την ιστορική χρήση του ηχητικού υλικού από τους συνθέτες της 

κάθε εποχής. Η ύλη του βιβλίου έχει ταξινομηθεί και οργανωθεί σε τρεις εποχές: 

μπαρόκ, κλασική και ρομαντική εποχή.

Στα κεφάλαια του βιβλίου γίνεται ξεχωριστή αναφορά στην κάθε εποχή. 

Παράλληλα τα παραδείγματα και οι ασκήσεις κάθε ενότητας χωρίζονται σε δύο 

κατηγορίες: στη γενική (περιλαμβάνει εκείνα τα στοιχεία που διέπουν την αρμονική 

αισθητική της δυτικοευρωπαϊκής μουσικής διαχρονικά) και στην ειδική (εντοπίζονται 

οι ιδιαιτερότητες του αντίστοιχου στυλ γραφής).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η ύλη του βιβλίου χωρίζεται σε θεωρητικό και πρακτικό μέρος (ασκήσεις). Το 

θεωρητικό μέρος αποτελείται από 2 μέρη, πρώτο μέρος (6 κεφάλαια) και δεύτερο 

μέρος (9 κεφάλαια). Τέλος η έκδοση αυτή συνοδεύεται από ένα cd το οποίο περιέχει 

όλα τα παραδείγματα αυτού του βιβλίου.

ΜΕΡΟΣ Ιο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο «Η εναρμόνιση ως έννοια»: Ορίζεται γενικά η έννοια και οι 

αρχές της εναρμόνισης. Δίνεται παράδειγμα δοσμένης μελωδίας εναρμονισμένο με 

δύο διαφορετικούς τρόπους.



83

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο «Η κλασική εναρμόνιση ως μέθοδος»: Στο κεφάλαιο αυτό 

παρουσιάζονται οι κύριες και δευτερεύουσες βαθμίδες και η δυναμική λειτουργία της 

σχέσης τονικής — δεσπόζουσας — υποδεσπόζουσας. Επισυνάπτεται πίνακας με τις πιο 

συνήθεις συνδέσεις των συγχορδιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο «Οι τρεις νόμοι της αρμονίας»: Ορίζονται οι τρεις νόμοι που 

διέπουν την αρμονία: 1) ο νόμος της αντικατάστασης, 2) ο νόμος της επέκτασης ή 

μερικής αντικατάστασης, 3) ο νόμος της δεσπόζουσας — τονικής και ο νόμος της 4ης. 

Ακολουθούν αντιπροσωπευτικά εναρμονισμένα παραδείγματα για την κάθε 

περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο «Συνδέσεις»: Στην πρώτη ενότητα γίνεται αναφορά στην 

ταξινόμηση του τρόπου εναρμόνισης σύμφωνα με το είδος της μουσικής (χορωδιακή, 

χορωδιακή και οργανική, μονωδία και οργανική και οργανική μουσική). Ο 

συγγραφέας προσεγγίζει την αρμονική σκέψη και αισθητική έχοντας υπόψη τους 

κανόνες που αφορούν στην αρμονία και στις λειτουργίες της επί της ουσίας και τους 

κανόνες που διέπονται από το είδος της μουσικής που είναι χορωδιακή.

Οι επόμενες ενότητες αναπτύσσουν μέσα από παραδείγματα τον τρόπο γραφής 

και τους κανόνες διπλασιασμού για μικτή χορωδία, την κίνηση των φωνών, τις θέσεις 

μιας συγχορδίας, και τα πρώτα βασικά βήματα εναρμόνισης. Ακολουθούν 

προτεινόμενες εναρμονίσεις συγκεκριμένου παραδείγματος μελωδίας και 

παρατηρήσεις για την κάθε περίπτωση.

Ακολουθούν οι εξαιρέσεις των κανόνων της κλασικής εναρμόνισης, που 

αναφέρθηκαν προηγουμένως (παραδείγματα εξαιρέσεων).

Στο τέλος δίνονται γενικές πληροφορίες σχετικά με την ιστορική και 

στιλιστική τοποθέτηση των αρμονικών λαθών τονίζοντας ότι τα «λάθη» αυτά 

απαγορεύονται μόνο στην κλασική αρμονία που προέρχεται από την κλασική μουσική 

και δίνονται πρακτικές συμβουλές για το πώς γίνεται ο έλεγχος στην εναρμόνιση για 

την αποφυγή αυτών των λαθών (αντιπροσωπευτικά παραδείγματα).



84

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο «Οι πτώσεις»: Στο κεφάλαιο αυτό ο συγγραφέας αναφέρεται 

στις πτώσεις οι οποίες αποτελούν ένα από τα κυριότερα στοιχεία που προσδιορίζουν 

το στιλ ενός μουσικού κομματιού.

Οι πτώσεις κατά το συγγραφέας είναι συνδέσεις και παίζουν το ρόλο των 

σημείθ)ν στίξης στο λόγο: 1) η τελεία (.) αντιστοιχεί στην τέλεια πτώση, 2) το κόμμα 

(,) αντιστοιχεί στην ημιτελή πτώση, 3) η άνω τελεία αντιστοιχεί στη φρύγια πτώση,

4) το ερωτηματικό (;) αντιστοιχεί στην πλάγια πτώση και 5) το θαυμαστικό (!) 

αντιστοιχεί στην πλάγια πτώση (εναρμονισμένα παραδείγματα για την κάθε 

περίπτωση).

Στη συνέχεια γίνεται λόγος για τη σημασία των πτώσεων, όπως αυτές 

εκφράζονταν στα έργα της Μπαρόκ, της Κλασικής εποχής και της Ρομαντικής 

(παραδείγματα των αντίστοιχων περιπτώσεων).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο «Τετράφωνες, πεντάφωνες, εξάφωνες και επτάφο>νες 

συγχορδίες διαστημάτων τρίτης»: Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι επιπρόσθετοι 

διάφωνοι φθόγγοι στη βασική τρίφωνη συγχορδία. Γ ενικά ισχύει ότι: «Όσο πιο ψηλά 

στη βασική συγχορδία βρίσκεται ένας επιπρόσθετος φθόγγος, τόσο πιο αργά ιστορικά 

χρησιμοποιήθηκε στην εναρμόνιση ενός μουσικού θέματος»1.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι επιπρόσθετοι φθόγγοι σύμφωνα με την εξέλιξη 

και τη χρήση τους στην μπαρόκ, κλασική και ρομαντική εποχή: 1) συγχορδίες με 7η (οι 

λύσεις της 7ης, οι βασικοί κανόνες εναρμόνισης, πίνακας με τις πιο σημαντικές 

συνδέσεις μιας συγχορδίας με 7η και η αρίθμησή της), 2) συγχορδίες με 9η, 11η και 13η 

(ο τρόπος γραφής, ο συμβολισμός και οι πιο βασικοί κανόνες εναρμόνισης της κάθε 

περίπτωσης μέσα από παραδείγματα).

Σημείωση από το συγγραφέα: Στο εγχειρίδιο αυτό προτείνεται στη συνέχεια της 

ύλης της αρμονίας η μελέτη των μετατροπιών και γενικότερα των διάφορων τονικών 

αλλοιώσεων. Η ενασχόληση με τους ξένους φθόγγους δεν υφίσταται στην παρούσα 

φάση, όπως γίνεται κατά το σύνηθες, μιας και οι ξένοι φθόγγοι δεν επηρεάζουν

1 (Τριανταφύλλου, 2003: Σελ. 35).
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αρμονικά το θέμα, αλλά η χρήση τους είναι καθοριστική, ώστε να προσπεραστούν 

επιφανειακά στην παρούσα φάση.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο «Μετατροπίες»: Παρουσιάζονται τα βασικότερα είδη των 

μετατροπιών: 1) διατονική (η χρήση της κυρίως στη μουσική του μπαρόκ και της 

πρώιμης κλασικής περιόδου), 2) χρωματική (η χρήση της στην κλασική και ρομαντική 

περίοδο και 3) εναρμόνια.

Επίσης ο συγγραφέας κάνει μία σύντομη αναφορά σε άλλες τεχνικές για την 

αλλαγή της τονικότητας, που δεν διδάσκονται συνήθως στην ύλη της σχολικής 

αρμονίας. Μερικά από τα είδη αυτά είναι: α) η απρόοπτη μετατροπία, β) η μετατροπία 

κατά τρόπο, γ) η μετατροπία με χρήση αρμονικών αλυσίδων, δ) η ψευτοεναρμόνια 

μετατροπία και ε) η μετατροπία του ημιτονίου. Παρατίθεται ένα παράδειγμα για κάθε 

είδος από τα παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο «Ντιμινουίτες -  ελαττωμένες συγχορδίες με ελαττωμένη 7η»: 

Αυτές οι συγχορδίες χρησιμοποιούνται σε έργα όλων των εποχών. Στη Μπαρόκ οι 

Ντιμινουίτες κινούνταν στα πλαίσια της τονικότητας, ενώ στην Κλασική εποχή και 

στο Ρομαντισμό οι Ντιμινουίτες γεφύρωναν μεγάλες τονικές αποστάσεις. 

Παρουσιάζονται ο τρόπος σχηματισμού της συγχορδίας, παραδείγματα εναρμόνιας 

γραφής της ίδιας Ντιμινουίτας και 9 χρήσιμες ιδιότητες των ελαττωμένων συγχορδιών 

με 7η ελαττωμένη. Ακολουθούν παραδείγματα αντίστοιχα για την καθεμία περίπτωση, 

που αναλύουν την πρακτική χρήση των Ντιμτινουίτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο «Δανεισμός συγχορδίας»: Αρχικά ορίζεται ο διαχωρισμός 

μεταξύ του κανονικού και του καταχρηστικού δανεισμού. Στη συνέχεια αναλύονται οι 

παρακάτω περιπτώσεις με τα αντίστοιχα παραδείγματα: α) δανεισμός της I (χρήση 

κυρίως στην εποχή μπαρόκ), β) δανεισμός της II, γ) δανεισμός της IV και II 

(συνηθίζεται στην κλασική και κυρίως στη ρομαντική εποχή). Ακολουθεί αναλυμένο 

παράδειγμα κανονικού και καταχρηστικού δανεισμού σε ρομαντικό στιλ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο «Αλλοιωμένες συγχορδίες»: Αρχικά ορίζεται η αλλοιωμένη 

συγχορδία και ο διαχωρισμός μεταξύ των τεχνητών προσαγα>γέων. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται οι αλλοιωμένες συγχορδίες ανά εποχή: α) Στην εποχή μπαρόκ είναι η 

Ναπολιτάνικη συγχορδία, β) Στην κλασική εποχή είναι οι συγχορδίες της αυξημένης 

6ηΐ5 (Ιταλική, Γερμανική) και η δεσπόζουσα με αυξημένη 5η, γ) Στη ρομαντική εποχή 

είναι η Ναπολιτάνικη συγχορδία κυρίως στο μείζονα και η γαλλική II και γενικότερα η 

χρήση τεχνητών προσαγωγέων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο «Αρμονικές αλυσίδες»: Ορίζεται η διατονική αρμονική 

αλυσίδα (χαρακτηριστικά διαστήματα, αρμονικά λάθη κ.α. -  παράδειγμα διατονικής 

αλυσίδας). Στη συνέχεια παρουσιάζεται η μετατροπική αλυσίδα και παράδειγμα με τη 

χρήση της 7ης μικρής, που άρχισαν να χρησιμοποιούνται κυρίως στα μέσα της 

κλασικής εποχής (αναλυμένο παράδειγμα). Ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο των 

αρμονικών αλυσίδων ο συγγραφέας παρουσιάζει ένα παράδειγμα της σύνθετης 

αρμονικής αλυσίδας στην εποχή του ρομαντισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο «Ξένοι φθόγγοι»: Αρχικά τονίζεται η χρήση των ξένων 

φθόγγων μέσα από παράδειγμα μελωδίας εναρμονισμένης με δύο τρόπους. Στην 

πρώτη δεν γίνεται χρήση των ξένων φθόγγων, ενώ στη δεύτερη γίνεται. Ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στην αρμονικό ρυθμό. Αναπτύσσονται οι ξένοι φθόγγοι αναλυτικά 

κατά είδος, χρήση και εποχή: 1) καθυστέρηση, 2) επέρειση, 3) ποικιλματικοί φθόγγοι,

4) διαβατικοί φθόγγοι και 5) γκρουπέτο. Ακολουθεί παράδειγμα εναρμόνισης με 

χρήση τονισμένων ξένων φθόγγων καθώς και παράδειγμα με το στοιχείο της μίμησης 

μοτίβων σε όλες τις φωνές. Οι ατόνιστοι ξένοι φθόγγοι είναι οι διαβατικοί, 

ποικιλματικοί, η προήχηση, η καμπιάτα και το γκρουπέτο.

Τέλος αναφέρονται περιληπτικά η τεχνική του ισοκράτη και σε επίμονο μπάσο 

ή ostinato (παράδειγμα σε στιλ μπαρόκ και σε ρομαντικό στιλ). Ακολουθεί γενικό 

παράδειγμα εναρμόνισης με χρήση ξένων φθόγγων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο «Προσδιορισμός ύφους ενός θέματος»: Ο συγγραφέας τονίζει 

στην εισαγωγή του κεφαλαίου ότι η αναγνώριση του στιλ ενός μουσικού θέματος είναι
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πρώτα και κύρια ζήτημα εμπειρίας. Στο κεφάλαιο αυτό προσεγγίζεται μόνο το ζήτημα 

του προσδιορισμού του μουσικού ύφους.

Παρουσιάζονται ξεχωριστά τα μελωδικά υφολογικά και αρμονικά στοιχεία 

στην Μπαρόκ, Κλασική και Ρομαντική εποχή με μουσικά παραδείγματα από τους πιο 

αντιπροσωπευτικούς συνθέτες της κάθε εποχής. Το κεφάλαιο αυτό συνοψίζει όλα τα 

αρμονικά στοιχεία που αναφέρθηκαν μέχρι τώρα και που χαρακτηρίζουν τον τρόπο 

εναρμόνισης στη μουσική της κάθε εποχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο «Χορικό»: Αναπτύσσεται η τεχνική εναρμόνισης του χορικού 

(αρμονικά λάθη, οι πτώσεις, οι μετατροπίες κ.λ.π.). Ακολουθούν αναλυμένα 

παραδείγματα χορικού του Bach. Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό ο συγγραφέας 

αναφέρεται στην ιστορική εξέλιξη του χορικού μετά την Μπαρόκ εποχή και 

αντιπαραθέτει δύο παράλληλες επεξεργασίες για τη μελωδία του χορικού Ein5 feste 

Burg ist unser Gott. Η πρώτη είναι του Bach και η δεύτερη του Mendelssohn.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Παράρτημα με ποικιλία ασκήσεων, οι οποίες καλύπτουν το πρακτικό μέρος 

όλων των κεφαλαίων

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΜΟΝΙΑΣ

Διατυπώνονται οι κανόνες και οι περιορισμοί της κλασικής αρμονίας και οι 

εξαιρέσεις τους σχετικά με τις συγχορδίες και την κίνηση των φωνών. Τέλος 

αναφέρονται ξανά οι τρεις νόμοι της αρμονίας (π.β. Κεφάλαιο 3° -  Μέρος 1°).

ΣΥΝΟΨΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΝΤΙΣΤΙΞΗΣ (Τροπική αντίστιξη): 

Παρουσιάζονται οι μέθοδοι της τροπικής αντίστιξης και οι βασικότεροι κανόνες 

μελωδικών σχημάτων και διαστημάτων οι οποίοι επιτρέπονται και απαγορεύονται.

Ένθετο CD που περιέχει όλα τα παραδείγματα του βιβλίου.



Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Τα «μαθήματα αρμονίας» απευθύνονται τόσο προς το δάσκαλο, όσο και προς 

το σπουδαστή της αρμονίας παρουσιάζοντας μεθοδικά τη θεωρία της αρμονίας της 

δυτικοευρωπαϊκής μουσικής χωρίς να περιορίζουν τη μουσική σκέψη και φαντασία.

Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να μάθει στον αναγνώστη να εναρμονίζει ένα 

μουσικό θέμα αντίστοιχα με τους κανόνες εναρμόνισης της κάθε εποχής (Μπαρόκ, 

Κλασική και Ρομαντική εποχή). Έτσι δίνεται η ευκαιρία στον αναγνώστη να μάθει τη 

χρήση της αρμονίας σε συνάρτηση με το στιλ κάθε εποχής.

Σε κάθε κεφάλαιο αντιστοιχούν σχόλια και παραδείγματα για τον τρόπο 

εναρμόνισης και στις τρεις εποχές καθώς και πρακτικοί πίνακες και τις περισσότερες 

φορές και παραδείγματα από τη μουσική φιλολογία.

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η διδασκαλία της αρμονίας που παραθέτει ο 

Ε. Τριανταφύλλου στο βιβλίο του, μέσα από τους κανόνες εναρμόνισης και το στιλ της 

κάθε εποχής, αποτελεί ίσως το μοναδικό ελληνικό σύγγραμμα αρμονίας που 

επικεντρώνεται τόσο σε αυτή τη μέθοδο διδασκαλίας με τόσο «ξεκάθαρη» και 

εμπεριστατωμένη δομή.

Πολύ εύχρηστο το ένθετο CD.
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ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡ ΑΛΑΜΠΟΥΣ 

Η Αρμονία της Μουσικής

Έκταση: 397 σελίδες 

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Το βιβλίο του Ανδρέα Χαραλάμπους δεν αποτελεί απλά μία συνάντηση 

γνωριμίας με την πρώτη ύλη της Αρμονίας. Μέσα από αυτό, όπως ο ίδιος ο 

συγγραφέας αναφέρει στον πρόλογό του, στόχο έχει να προβληματίσει με το να 

φωτίσει πολλές παραμέτρους ταυτόχρονα και να δώσει την ευκαιρία ώστε πολλά 

πράγματα να ιδωθούν από διαφορετικές «ακουστικές γωνίες». Ακόμη να δώσει την 

ευκαιρία στους διδασκόμενους να δουν πώς «λειτουργούν» οι διάφορες συγχορδίες 

μέσα στα έργα των μεγάλων συνθετών.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το βιβλίο του είναι χωρισμένο σε μη αριθμημένες ενότητες. Ξεκινά στην 

εισαγωγή του δίνοντας σαν γενικό όρο για την Αρμονία: «Η Αρμονία φανερώνει την

ισορροπία, την τελειότητα όπως αυτή επικρατεί στη φύση. Μία παγκόσμια Αρμονία
1 0

διέπει τα πάντα» . Στη συνέχεια αναλύει το φαινόμενο της αρμονίας όπως προκύπτει 

μέσα από τη μουσική. Ο ίδιος αναφέρει ότι στη μουσική ειδικά, αρμονία είναι η τέχνη 

του να χτίζει τις συγχορδίες τη μία δίπλα στην άλλη.

Αναφέρει 6 από τους πιο αυστηρούς κανόνες της Αρμονίας, τονίζοντας όμως 

ότι μόνο με την αυστηρή χρήση των κανόνων δεν φτιάχνουμε μουσική. Για αυτό και 

θα πρέπει οι δάσκαλοι να καταφεύγουν σε κάθε μάθημα στα έργα των μεγάλων 

συνθετών ώστε να μπορέσουν οι διδασκόμενοι να δουν ότι για πολλούς λόγους οι 

αυστηροί νόμοι της αρμονίας δεν εφαρμόζονται.

Στη συνέχεια ακολουθεί αναλυτικά η ύλη της αρμονίας. Ξεκινά με τα πρώτα 

βασικά στοιχεία της μουσικής (ρυθμός, μελωδία και αρμονία) δίνοντας παραδείγματα 

για το κάθε ένα ξεχωριστά. Ακολουθούν τα είδη των συγχορδιών (μείζονα, ελάσσονα,

13 (Χαραλάμπους, 1993: Σελ 13).
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αυξημένη και ελαττωμένη) που προκύπτουν από τις μείζονες και ελάσσονες κλίμακες 

(ελάσσονα αρμονική και ελάσσονα μελωδική)

Αναλύει τις εκτάσεις και τη μελωδική κίνηση των φωνών (5ες και 8ες 

παράλληλες και αντιπαράλληλες, διασταύρωση, υπερπήδηση και υπέρβαση των 

φωνών. Επίσης παραθέτει μουσικά παραδείγματα του Bach στα οποία πολλές φορές 

αυτοί οι κανόνες καταργούνται.

Αναφορά στον προσαγωγέα και τη χρήση του καθώς και στο διαχωρισμό 

θεμελίου και βάσης. Στη συνέχεια αναλύει τις θέσεις των συγχορδιών (κλειστή, 

ανοιχτή και μικτή). Τις τρεις μορφές τις συγχορδίας I-IV-V και τις συνδέσεις μεταξύ 

τους, όπου μέσα από αρκετά παραδείγματα δείχνει τις περιπτώσεις που απαγορεύονται 

και που επιτρέπονται. Στο σημείο αυτό υπάρχει μία παρατήρηση του συγγραφέα ο 

οποίος κάνει μία σύντομη περίληψη αυτών που έχει πει μέχρι στιγμής και αναφέρεται 

ως προς την κατάταξη της ύλης του βιβλίου του, προτείνοντας στους δασκάλους (αφού 

γνωρίσουν καλά την ύλη του βιβλίου) να τη διδάξουν ανάλογα με το δικό τους 

πρόγραμμα.

Συνεχίζει με τα στάδια λύσεως ενός θέματος με συγχορδίες I, IV και V σε 

ευθεία κατάσταση αντιπαραθέτοντας πολλές άλυτες ασκήσεις (για μπάσο και μελωδία) 

καθώς και αναλυμένα εναρμονισμένα θέματα. Αναφέρει και μουσικά παραδείγματα 

μέσα από τις συνθέσεις του Bach, Schubert και Wagner. Παροτρείνει τους 

διδασκόμενους να παίζουν τις ασκήσεις στο πιάνο και συνοψίζοντας δίνει ένα 

κατάλογο με 10 συμβουλές που τις ονομάζει «Δέκα μη εντολές»1.

Στο ίδιο ύφος με τα στάδια λύσεως συγχορδιών σε ευθεία κατάσταση συνεχίζει 

και την εκμάθηση των συγχορδιών σε α’ αναστροφή.

Ακολουθεί μία ενότητα όπου περιλαμβάνει τις προηγούμενες ενότητες 

(προσαγωγέας, διασταύρωση φωνών, παράλληλες 5ες και 8£s κ.λ.π.) με περισσότερες 

λεπτομέρειες. Περιλαμβάνει χαρακτηριστικές περιπτώσεις λύσεως του προσαγωγέα, 

κυρίως μέσα από χορικά του Bach και από μουσικά παραδείγματα του Palestrina. 

Επίσης παρουσιάζει κάποιες εξαιρέσεις στη λύση 5ων και 8ων παράλληλων και 

αντιπαράλληλων, καθώς και τη διασταύρωση, υπέρβαση και υπερπήδηση των φωνών

1 (Χαραλάμπους, 1993: Σελ. 72)
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μέσα από τα έργα του Haydn, Bach και Bartok. Προτείνει και ο ίδιος προσωπικά 

κάποια είδη λύσεων των 5ων και 4ων παράλληλων που θα πρέπει να αποφεύγονται.

Ακολουθούν κάποιες σκέψεις του συγγραφέα για τις γρήγορες και τεράστιες 

αλλαγές της μουσικής σήμερα, τονίζοντας ότι: «Βρισκόμαστε στο σταυροδρόμι μιας 

εποχής όπου η μουσική “δοκιμάζει” και “επεξεργάζεται” τα νέα στοιχεία για να δει 

ποια θα αφομοιώσει και ποια θα απορρίψει»1.

Συνεχίζει την ύλη της Αρμονίας με τη β' αναστροφή συγχορδιών και τη 

συγχορδία του 6/4 (διαβατικό, πτωτικό και ποικιλματικό) δίνοντας ξεχωριστά 

παραδείγματα για την κάθε περίπτωση. Ακλουθούν άλυτα θέματα με τις συγχορδίες I, 

JV και V σε ευθεία κατάσταση, α' και β' αναστροφή.

Οι Δευτερεύουσες συγχορδίες με τη σειρά που τις αναλύει είναι: η VI, II, VII 

και III βαθμίδα. Οι ενότητες αυτές περιλαμβάνουν τις συνδέσεις των συγχορδιών 

αυτών στον μείζονα και ελάσσονα, τη χρήση τους στις πτώσεις, τις αναστροφές τους, 

λυμένα παραδείγματα με διάφορες περιπτώσεις και εξαιρέσεις στη λύση τους, τη 

χρήση τους μέσα από το έργα του Palestrina, Bach, Beethoven και πολλά άλυτα 

θέματα.

Τελειώνοντας με όλες τις συγχορδίες, Κύριες και Δευτερεύουσες, ο συγγραφέας 

κάνει κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Αναφέρει ότι οι διάφοροι συνδυασμοί των 

συγχορδιών σε διαφορετικές καταστάσεις μας δίνουν ακουστικούς πίνακες 

διαφορετικούς και απευθύνεται προς τους μαθητές να παίζουν όλα τα θέματά τους στο 

πιάνο για να μπορέσουν να κρατήσουν ζωντανό τον «ακουστικό πίνακα».

Αναλύει τις σχέσεις των συγχορδιών μεταξύ τους, χωρίζοντας τους σε τρεις 

ομάδες. Η ομάδα Α ' περιλαμβάνει τις συγχορδίες που έχουν δύο κοινούς φθόγγους, η 

ομάδα Β ' τις συγχορδίες που έχουν έναν κοινό φθόγγο και η ομάδα Γ' τις συγχορδίες 

που δεν έχουν κανέναν κοινό φθόγγο μεταξύ τους. Αναλύει του σχέσεις αυτές μέσα 

από εναρμονισμένα παραδείγματα.

Προχωρεί με την εναρμόνιση μελωδίας όπου στην αρχή παρουσιάζει μερικές 

βασικές αρχές στην εναρμόνιση μελωδίας και στη συνέχεια αναφέρεται σε 

περισσότερες λεπτομέρειες. Αντιπαραθέτει πολλά εναρμονισμένα παραδείγματα, 

πολλά από αυτά με περισσότερες από μία λύση καθώς και άλυτες ασκήσεις.

1 (Χαραλάμπους, 1993: Σελ. 136).
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Ακολουθεί η εναρμόνιση θεμάτων σε ελάσσονες κλίμακες με πολλά 

παραδείγματα από τα χορικά του Bach και άλυτα θέματα σε ελάσσονες κλίμακες με 

όλες τις βαθμίδες και τις αναστροφές τους.

Αναφέρει περιληπτικά σχετικά με την αρίθμηση που ισχύει για μια συγχορδία 

καθώς και για την αρίθμηση που αφορά τη μελωδική κίνηση.

Παρουσιάζει τα ελαττωμένα διαστήματα και πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται 

την κίνηση των φωνών με δύο κινήσεις, παραδείγματα από χορικά του Bach,

Pergolesi, Mendelssohn κ.α.

Ακολουθούν τα κεφάλαια των πτώσεων (τέλεια πτώση, απροσδόκητη, 

εκκλησιαστική, πτώση στη δεσπόζουσα, φρυγική, ατελής, πτώση I 6/4 και βαβαρική 

πτώση). Εδώ ο συγγραφέας αναλύει όλες τις περιπτώσεις των πτώσεων μέσα από 

εναρμονισμένα παραδείγματα και μέσα από τα έργα μεγάλων συνθετών.

Έπεται η συγχορδία της δεσπόζουσας μεθ' εβδόμης. Αναλυτικά όλες οι 

αναστροφές της και οι λύσεις της, με άλυτα θέματα της δεσπόζουσας μεθ’ εβδόμης σι 

διάφορες καταστάσεις.

Αίγα λόγια του συγγραφέα για τις παύσεις και την χρήση τους και στη 

συνέχεια ακολουθούν οι ενότητες με τα είδη των μετατροπιών. Στην αρχή αναλύει 

τους όρους Τονικότητα - Μετατροπία - Μετατονία. Αναφέρει τα τρία βασικά σημεία 

της μετατροπίας και αναλύει κάθε ένα από τα είδη της ξεχωριστά (διατονική, 

χρωματική, εναρμόνια και εγκαθίδρυση νέου τόνου).

Οι ενότητες των μετατροπιών κλείνουν με τη μετατροπία στον τόνο της 

δεσπόζουσας και της υποδεσπόζουσας, αναλύει τις μετατροπίες μέσα από τα έργα 

μεγάλων συνθετών, αναφέρεται στον ρόλο της κοινής συγχορδίας και τέλος 

ακολουθούν αναλυμένα εναρμονισμένα θέματα με στόχο τις μετατροπίες καθώς και 

πολλές άλυτες ασκήσεις και θέματα.

Τα τελευταία κεφάλαια του βιβλίου αποτελούνται από τη συγχορδία της 

έβδομης συγχορδίας μεθ' εβδόμης και της Ντιμινουίτας, τις διάφορες λύσεις της και 

την χρήση τους μέσα στα χορικά του Bach. Ακόμα, τρόποι εναρμόνησης μίας 

μελωδικής χρωματικής κίνησης (ανιούσας και κατιούσας), η Ντιμινουίτα σε εναρμόνια 

μετατροπία, ασκήσεις για ανάλυση πάνω σι έργα του Bach, και του Beethoven και
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τέλος άλυτα θέματα με στόχο όλων των ειδών τις μετατροπίες και τη χρήση των 

συγχορδιών της δεσπόζουσας μεθ7 εβδόμης σε όλες τις αναστροφές και τις λύσεις της.

Ακολουθεί σύντομο βιογραφικό σημείωμα, κατάλογος έργων του συγγραφέα 

και τα περιεχόμενα.

Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Στο βιβλίο του αυτό, ο Ανδρέας Χαραλάμπους εστιάζεται περισσότερο στο 

παιδαγωγικό μέρος. Είναι γραμμένο σε απλή γλώσσα, με πολλούς επεξηγηματικούς 

κανόνες και «συμβουλές» από τον ίδιο. Στόχος του στις ασκήσεις που παραθέτει, 

είναι να μάθουν οι διδασκόμενοι να λύνουν το κάθε θέμα με διαφορετικούς τρόπους 

και να εξασκήσουν την ακοή τους παίζοντας όλα τα θέματά τους στο πιάνο.

Κύριο μέλη μα του συγγραφέα είναι να παρουσιάσει στους διδασκόμενους τις 

παραμέτρους που ανοίγονται με τη διαφορετική κάθε φορά χρήση των «υλικών» της 

αρμονίας. Με αυτόν τον τρόπο, τους φέρνει σε επαφή με τα έργα των μεγάλων 

συνθετών κατανοώντας έτσι την αρμονία μέσα από ένα ευρύ φάσμα «σκέψης και 

προβληματισμού».
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο «Σύμφωνες -  διάφωνες τρίφωνες συγχορδίες»:

Παρουσιάζονται η α και β' αναστροφή των σύμφωνων συγχορδιών καθώς και οι 

διάφωνες συγχορδίες και η λύση τους.

Αρχικά γίνεται αναφορά στην ευθεία κατάσταση των συγχορδιών και στις 

πιθανότητες διπλασιασμού των φθόγγων (αντιπροσωπευτικοί πίνακες). Στη συνέχεια 

αναλύεται ο τρόπος σχηματισμού της α ' αναστροφής και η αρίθμηση στις κύριες 

(I, IV, V) και στις δευτερεύουσες βαθμίδες (II, II, VI, VII). Ακολουθούν 

αντιπροσωπευτικά παραδείγματα συχγορδιών σε α' αναστροφή μέσα από έργα της 

μουσικής φιλολογίας.

Έπεται η ανάλυση της συγχορδίας σε β' αναστροφή (6|4) και οι χρήσεις της: α) 

πτωτική, β) διαβατική, γ) ποικιλματική, δ) αρπισματική, ε) σε πεντάλ (ισοκράτη) και 

στ) διάφορες απροσδόκητες τοποθετήσεις και λύσεις (η αποτζιατούρα του 6|4, η 

Ναπολιτάνικη συγχορδία σε 6|4 και πίνακας με τη γενική χρήση της συγχορδίας 6(4 

σχετικά με τις φράσεις). Κάθε περίπτωση αναλύεται χίοριστά μέσα από 

εναρμονισμένα επεξηγηματικά παραδείγματα και παραδείγματα από τη μουσική 

φιλολογία.

Ακολουθούν οι διάφωνες συγχορδίες, οι αναστροφές, οι συνδέσεις και οι λύσεις 

τους: α) η V με έβδομη (α', β ' και γ ' αναστροφή, συνήθεις εξαιρετικές λύσεις της 7ης), 

β) η με VII έβδομη στις μείζονες και ελάσσονες κλίμακες (α', β' και γ ' αναστροφή), γ) 

οι υπόλοιπες βαθμίδες με έβδομη (I, II, III, IV, VI), δ) η V με 9η 

(α', β ' αναστροφή και ασυνήθιστες χρήσεις της δεσπόζουσας με 9η) και ε) η 

δεσπόζουσα με 13|7 (α' κα ιγ ' αναστροφή). Κάθε περίπτωση αναλύεται λεπτομερώς 

μέσα από επεξηγηματικά παραδείγματα και συγκεφαλαιωτικούς πίνακες καθώς και 

παραδείγματα από τη μουσική φιλολογία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο «Διαδοχή και σύνδεση των συγχορδιών»: Αφορά στη διαδοχή 

και σύνδεση των συγχορδιών, στις αρμονικές αλυσίδες και στα είδη των πτώσεων.

Αρχικά αναλύονται οι απλές συνδέσεις των κύριων βαθμιδών (διμερείς, 

τριμερείς και τατραμερείς συνδέσεις), η χρήση των δευτερευουσών βαθμιδών ως



96

αντικαταστατριών των κύριων βαθμιδών, οι επεκτάσεις ή προεκτάσεις5 των βαθμιδών
■Λ

και οι μεικτές ή διευρυμένες συνδέσεις.

Τέλος η διαδοχή και σύνδεση των συγχορδιών συμπληρώνονται από πρακτικές 

υποδείξεις για τις βασικές προϋποθέσεις (κοινοί φθόγγοι, μελωδική κίνηση των φωνών 

κ.λ.π.), για τη σύνδεση των συγχορδιών, ορισμένες ιδιαιτερότητες στη σύνδεση 

συγκεκριμένων βαθμιδών (π.χ. σύνδεση V -VI, II -  V, II -  IV) και τα βασικά 

αρμονικά λάθη (διπλασιασμός του προσαγωγέα, παράλληλες και ευθείες 5ίς και 8s* 

«καλές» και «κακές» συνηχητικές συνδέσεις κ.λ.π.).

Στη συνέχεια γίνεται μία στοιχειώδης παρουσίαση των αρμονικών αλυσίδων 

(απλή αναφορά στη μετατροπική και μη μετατροπική αλυσίδα).

Τέλος παρουσιάζονται τα είδη των πτώσεων: 1) αυθεντική, 2) ημιτελής, 3) 

πλάγια, 4) απροσδόκητη και 5) φρύγια.

Επίσης το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει πολλά επεξηγηματικά εναρμονισμένα 

παραδείγματα και συγκεντρωτικούς πίνακες που αφορούν στις περιπτώσεις που 

αναφέρθηκαν παραπάνω καθώς και παραδείγματα από τη μουσική φιλολογία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο «Μετατροπίες»: Αρχικά η συγγραφέας αναφέρεται στις δύο 

διαστάσεις της τονικότητας. Αυτές είναι η στατική διάσταση, που κρατά σταθερή την 

τονικότητα, και η δυναμική διάσταση, που εκφράζεται από τις μετατροπίες, δηλ. η 

ανάγκη της αλλαγής της τονικότητας για τη διατήρηση της έντασης, του 

ενδιαφέροντος και της ζωντάνιας της μουσικής. Παρουσιάζονται τα τρία βασικότερα 

είδη των μετατροπιών: α) διατονικές, β) χρωματικές και γ) εναρμόνιες. Αναλύονται οι 

πιο συνήθεις μορφές της κάθε περίπτωσης μέσα από εναρμονισμένα παραδείγματα, 

πρακτικούς πίνακες και παραδείγματα από τη μουσική φιλολογία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο «Ξένοι φθόγγοι»: Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι 

συνήθεις χρήσεις των ξένων φθόγγων και η χρήση του πεντάλ.

Αναλύονται ξεχωριστά μέσα από εναρμονισμένα παραδείγματα και από τη 

μουσική φιλολογία οι εξής ξένοι φθόγγοι: 1) καθυστερήσεις (παραδείγματα με

1 «Ακολουθία κύριας βαθμίδας από δευτερεύουσα της ίδιας κατηγορίας.
2 «Αύξηση του αριθμού των συγχορδιών σε ευρύτερη σύνδεση με η χρήση δευτερεύουσων βαθμιδών ως 
επεκτάσεων των κύριων.
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καθυστερήσεις σε όλες τις φωνές, ποικιλματικές, διανθισμένες καθυστερήσεις κ.λ.π.),

2) διαβατικοί φθόγγοι, 3) ποικιλίες ή ποικίλματα (διπλά ποικίλματα),

4) αποτζιατούρες (παρουσιάζονται οι τρεις περιπτώσεις από τις οποίες μπορούν να 

προέλθουν οι αποτζιατούρες), 5) προηχήσεις ή προηγήσεις (ευθεία και πλάγια 

προήγηση), 6) εκφυγές (εμφάνιση εκφυγών από βηματική κίνηση και από πήδημα) και 

7) διαφυγή- ελεύθεροι ξένοι φθόγγοι (ατόνιστοι και τονισμένοι).

Στη συνέχεια αναλύεται η χρήση του ισοκράτη ή πεντάλ. Αναφορά στις μορφές 

του ισοκράτη (απλός, διπλός, μελωδικός κ.α.), στις τεχνικές για την εναρμόνιση του 

ισοκράτη (μιμήσεις μοτιβικών στοιχείων, δημιουργία ενός επεισοδίου με πολλές 

μετατροπίες κ.α.).

Τέλος η συγγραφέας αναφέρει γενικές συνθήκες, επισημάνσεις και 

κατευθύνσεις για τη χρησιμοποίηση των ξένων φθόγγων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο «Διεύρυνση της τονικότητας -  αλλοιωμένες συγχορδίες»: 

Σύμφωνα με τη συγγραφέα οι αλλοιωμένες συγχορδίες διευρύνουν τα περιορισμένα 

όρια της τονικότητας. Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται μέσα από εναρμονισμένα 

παραδείγματα και από τη μουσική φιλολογία οι εξής αλλοιωμένες συγχορδίες:

1) ύψωση της II βαθμίδας στις μείζονες κλίμακες (και της 117), 2) ύψωση της VI 

βαθμίδας στις μείζονες κλίμακες (και της VI7), 3) ύψωση της IV βαθμίδας, 4) 

ναπολιτάνικη συγχορδία στις μείζονες και ελάσσονες κλίμακες, 5) συγχορδία της 

αυξημένης έκτης (Ιταλική, Γερμανική, Γαλλική και συγχορδία αυξημένης έκτης με 

διπλά αυξημένη τέταρτη), 6) άλλες μορφές αλλοιωμένων συγχορδιών (συγχορδία 

αυξημένης και ελαττωμένης 5ης στην I βαθμίδα κ.α).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο «Αρμονική και μελωδική δομή»: Στο κεφάλαιο αυτό 

αναπτύσσονται οι πιο σημαντικοί παράγοντες για τη μορφοποίηση της αρμονικής 

γραφής που εξαρτάται από τη γενικότερη μορφή της μελωδίας, το ρόλο της στη 

μουσική σύνθεση, την κατανομή και συχνότητα των συγχορδιακών δομών και την 

οριοθέτηση των δομικών στοιχείων της φόρμας. Οι παράγοντες που αναλύονται στο 

κεφάλαιο αυτό είναι οι εξής:

I) Μελωδία ( η χρήση, διαμόρφωση και τα δομικά στοιχεία της μελωδίας),
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2) Η δομή των φράσεων,

3) Κατανομή των συγχορδιών στη φράση (μελωδικός, αρμονικός ρυθμός),

4) Αρχή των δομικών συγχορδιών στη φράση (μελωδικός, αρμονικός ρυθμός),

5) Τεχνικές επέκτασης και συστολής των δομικών στοιχείων της φόρμας 

(μοτιβική επεξεργασία, πτωτική μεταβολή και μεγέθυνση κ.α.),

6) Κατάληξη των δομικών στοιχείων της φόρμας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο «Χορικό»: Αναλύεται η τεχνική εναρμόνισης του χορικού. 

Αντιπαραθέτονται μουσικά αποσπάσματα από τα χορικά του Bach. Επίσης γίνεται 

αναφορά μέσα από εναρμονισμένα παραδείγματα στις πτώσεις των χορικών στο 

τροπικό μουσικό σύστημα.

Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Το θεωρητικό αυτό έργο της Ε. Χατζηδημητρίου προσφέρει με γρήγορο ρυθμό 

μία ολοκληρωμένη αντίληψη για τη θεωρητική και λειτουργική (ιδιαίτερα το 7ο 

κεφάλαιο) προσέγγιση της τονικής αρμονίας. Η αντιπαράθεση των παραδειγμάτων 

από τη μουσική φιλολογία καλύπτουν την κάθε περίπτωση και δίνουν στο σπουδαστή 

μία ολοκληρωμένη θεώρηση για την πρακτική εφαρμογή της αρμονίας.

Η δομή των κεφαλαίων είναι πολύ ξεκάθαρη και οργανωμένη. Κάθε κεφάλαιο 

περιέχει εναρμονισμένα παραδείγματα, πρακτικούς συγκεντρωτικούς πίνακες και 

παραδείγματα από τη μουσική φιλολογία (τους πιο σημαντικούς συνθέτες του 17ου και 

18ου αιώνα). Δεν περιέχονται ασκήσεις για λύση.

Το σύγγραμμα αυτό απευθύνεται τόσο σε αρχάριους, όσο και σε πιο 

προχωρημένους σπουδαστές.
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2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΝΙΑΣ 

ΞΕΝΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ (ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ)

HERMAN GRABNER 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΉΣ ΑΡΜΟΝΙΑΣ 

(Βιβλίο μελέτης και ασκήσεων)

Έκταση: 393 σελίδες 

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Τα «Μαθήματα λειτουργικής αρμονίας» αναλύουν την τονική δομή της 

αρμονίας του 17ου - 19ου αιώνα σύμφωνα με τη λειτουργική ερμηνεία. Σκοπός του 

συγγραφέα είναι να μάθει στο σπουδαστή τη σημασία και την τέχνη των συνηχήσεων 

μεταξύ τους, να τον βοηθήσει στην ανάλυση των έργων μεγάλων συνθετών και να του 

δώσει το τεχνικό υπόβαθρο για την ομοφωνική συνθετική τεχνική.

Ο συγγραφέας αρχικά κάνει μία εισαγωγή ξεκινώντας με την «ιστορική 

ανασκόπηση» της εξέλιξης της Αρμονίας από το Μεσαίωνα μέχρι τον 20ο αιώνα. Στη 

συνέχεια αναφέρει επιγραμματικά το «σκοπό του μαθήματος της Αρμονίας» και τις 

«προϋποθέσεις για τη σπουδή» του παρόντος βιβλίου, που είναι κυρίως η γνώση της 

στοιχειώδους θεωρίας της μουσικής και η καλλιέργεια της ακρόασης των 

διαστημάτων. Επίσης στην ενότητα «καλλιτεχνικοί νόμοι» τονίζει ότι πρώτα πρέπει 

να κατακτηθεί η γνώση και κατόπιν η ελεύθερη εργασία. Τέλος ο συγγραφέας κρίνει 

αναγκαία την «οριοθέτηση του υλικού» που εκθέτει σε αυτό του το βιβλίο.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη (θεωρητικό και πρακτικό): «Θεωρητική 

διδασκαλία» και «Βιβλίο ασκήσεων».
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Α ' ΜΕΡΟΣ -  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Το Ιο μέρος αποτελείται από 16 κεφάλαια. Αναλυτικότερα: Στο Ιο κεφάλαιο 

«Βασικές έννοιες»ο συγγραφέας αναλύει τους όρους μελωδία και αρμονία, τη σχέση 

μεταξύ τους και το ακουστικό τους αποτέλεσμα. Επίσης το ρόλο της θεμελίου και της 

πέμπτης σε μια μελωδία και στους εκκλησιαστικούς τρόπους. Αναπτύσσει την 

αρμονική μείζονα- ελάσσονα τονικότητα και τις λειτουργικές σχέσεις που ρυθμίζονται 

μέσω της τονικότητας (παραδείγματα από έργα των Bach, Mozart και Beethoven). 

Τέλος, στην ενότητα «Θεμελίωση των τονικών σχέσεων συγγένειας» ,αναφέρεται στα 

στοιχεία συγγένειας (φθόγγους, συνηχήσεις και τονικότητα) και στο βαθμό συγγένειας 

που προσδιορίζεται από τη σχέση συχνοτήτων και φθόγγων.

Στο 2ο κεφάλαιο αναλύει τις «κύριες λειτουργίες» (συγχορδίες). Εδώ 

αναφέρονται με ιδιαίτερα οργανωμένη δομικά διάταξη όλα τα χαρακτηριστικά των 

κύριων συγχορδιών (οι συνδέσεις, αναστροφές και οι χαρακτηριστικές διαφωνίες).

Πιο συγκεκριμένα ο συγγραφέας εκθέτει αρχικά στους φορείς της τονικότητας 

που είναι η τονική, η δεσπόζουσα και η υποδεσπόζουσα, επισημαίνοντας ότι με τις 

τρεις αυτές κύριες λειτουργίες μπορεί να εναρμονισθεί κάθε διατονική μελωδία. Στη 

συνέχεια παρουσιάζει τις βασικές έννοιες της κίνησης των φωνών (θέση ανοιχτή, 

τρίτης και οκτάβας, παράλληλες πέμπτες και όγδοες) και προχωρεί στην ανάλυση των 

τετράφωνων συγχορδιών (κανόνες σχηματισμού, ιδιαίτερες περιπτώσεις και 

παραδείγματα προς αποφυγή).

Στο σημείο αυτό παρουσιάζει τις συνδέσεις των κύριων λειτουργιών (T-S, S-T 

και T-D, D-T) καθώς και τη σύνδεση S-D. Ακολουθεί μία σύνοψη των κανόνων 

κίνησης των φωνών και στη συνέχεια μία ιδιαίτερα χρήσιμη ενότητα που παρουσιάζει 

την ενσωμάτωση των κυρίων λειτουργιών στο μέτρο (αρμονική κίνηση των πτώσεων, 

χαλάρωση, λύση και ηρεμία της τονικής κ.α.). Αμέσως μετά παρουσιάζει την αλλαγή 

θέσεων των συγχορδιών κατά δύο τρόπους: α) Αλλαγή θέσης οκτάβας, τρίτης και 

πέμπτης και β) αλλαγή μεταξύ κλειστής και ανοικτής θέσης (αντιπαραθέτει αναλυμένο 

λαθεμένο παράδειγμα προς αποφυγή). Έπεται η ενότητα εναρμόνισης μελωδίας- 

ελευθερίας στην κίνηση των φωνών, στην οποία παρουσιάζει την ανάγκή της 

ελεύθερης κίνησης και επισημαίνει τα λάθη που πρέπει να αποφεύγονται μέσα από 8 

σύντομες συμβουλές και από ένα αναλυμένο υπόδειγμα μικρού συνθέματος.
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Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζει τις αναστροφές των κύριων λειτουργιών (α' 

και β' αναστροφή). Ακολουθούν οι ενότητες που αφορούν τις καθυστερητικές, 

διαβατικές και ποικιλματικές συγχορδίες έκτης και τέταρτης έκτης. Αναλύεται 

ξεχωριστά η κάθε περίπτωση με τα αντίστοιχα παραδείγματα

Τέλος ο συγγραφέας παρουσιάζει τις χαρακτηριστικές διαφωνίες1 για τη 

δεσπόζουσα που με την παρεισαγόμενη μικρή εβδόμη προκύπτουν : α) η συγχορδία 

εβδόμης της δεσπόζουσας και β) η συγχορδία εβδόμης ένατης της δεσπόζουσας (κάθε 

περίπτωση παρουσιάζεται αναλυτικά στις περισσότερες μορφές της). Επίσης 

παρουσιάζει και την υποδεσπόζουσα με πρόσθετη έκτη (ονομαζόμενη «συγχορδία 

έκτης του Rameau»).

Το 3 ο κεφάλαιο αφορά στην ομοφωνική επεξεργασία του νεώτερου λαϊκού 

άσματος (LIED) το οποίο δεν αποτελεί αντικείμενο ανάλυσης της παρούσας εργασίας.

Στο 4ο κεφάλαιο αναλύονται οι «δευτερεύουσες λειτουργίες στο μείζονα». 

Πάνω στις δευτερεύουσες βαθμίδες του μείζονος διατονικού συστήματος χτίζονται 

τρίφωνες συγχορδίες, οι οποίες είναι σε στενές λειτουργικές σχέσεις με τις συγχορδίες 

που αποτελούν τις κύριες λειτουργίες. Κάθε κύρια λειτουργία έχει μια συγχορδία 

«υποκείμενης» (ονομάζονται και «υποκατάστατες λειτουργίες») και μια 

«υπερκείμενης» τρίτης. Αναλύονται και οι δύο περιπτώσεις χωριστά. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται οι δευτερεύουσες λειτουργίες ως αυτόνομες συγχορδίες 

(δηλ. επενεργούν ως δεσπόζουσες) και οι δευτερεύουσες συγχορδίες εβδόμης.

Στο 5ο κεφάλαιο εξετάζονται οι «δευτερεύουσες λειτουργίες στον ελάσσονα» 

που είναι οι δευτερεύουσες λειτουργίες στον αιολικό (φυσικό) ελάσσονα, στον 

αρμονικό ελάσσονα (μειζονοελάσσονα) και στο δώριο (αρμονικό) ελάσσονα. Κάθε 

περίπτωση αναλύεται χωριστά με τα αντίστοιχα εναρμονισμένα παραδείγματα.

Επίσης ο συγγραφέας αναφέρεται και στις δευτερεύουσες λειτουργίες στον 

ελασσομείζονα, που προκύπτουν από τη βάρυνση της VI βαθμίδας στο μείζονα.

Στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η «επεξεργασία του παλαιότερου λαϊκού 

άσματος», το οποίο δεν εμπίπτει στη μελέτη της παρούσας εργασίας.

1 «Ως τέτοιες νοούνται εκείνες που δίδουν σε μία συγχορδία συγκεκριμένο χαρακτήρα και σφραγίζουν τη 
μονοσήμαντη λειτουργική του έννοια» σελ. 59
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Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Στο πρώτο μέρος της «Στοιχειώδους αρμονίας» ο συγγραφέας κάνει μία πρώτη 

προσέγγιση στους βασικότερους κανόνες της τονικής αρμονίας μέσα από απλά 

παραδείγματα και πολλά ακουστικά τεστ. Δεν δίνει ιδιαίτερο βάρος στους κανόνες 

εναρμόνισης, αλλά επιμένει περισσότερο στην εξέλιξη του μουσικού αισθητηρίου μέσα 

από τα ακουστικά παραδείγματα.
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Στο 7ο κεφάλαιο ο συγγραφέας αναλύει τους «μη αρμονικούς φθόγγους» σε 

συμπυκνωμένη μορφή. Αυτοί είναι: η καθυστέρηση (οι λύσεις, οι εξαιρέσεις, η 

εκτροπή καθυστέρησης και καθυστερημένη λύση, οι διπλές και πολλαπλές 

καθυστερήσεις κ.α.), οι διαβατικοί φθόγγοι (τα χαρακτηριστικά τους, οι διπλοί και 

πολλαπλοί διαβατικοί φθόγγοι, τα λάθη κ.α.), το ποίκιλμα και η προήγηση. Τέλος 

αντιπαραθέτει αναλυμένα παραδείγματα από έργα του J.S. Bach με όλους τους μη 

αρμονικούς φθόγγους.

Το 8ο κεφάλαιο είναι η «χρήση των μη αρμονικών φθόγγων κατά την 

επεξεργασία λαϊκού άσματος (ΛΗΝΤ)», στο οποίο ο συγγραφέας μέσα από συνθέσεις 

παρουσιάζει τον τρόπο που μπορεί το αρμονικό σύνθεμα να γίνει πλουσιότερο με τους 

αρμονικούς φθόγγους.

Τα επόμενα κεφάλαια αφορούν κυρίως στην πρακτική εφαρμογή της 

μετατροπίας. Το 9ο κεφάλαιο είναι η «Διατονική μετατροπία». Στην πρώτη ενότητα ο 

συγγραφέας αναλύει τους όρους «Παρέκκλιση (ή τροπή ή εκτροπή)», που είναι το 

παροδικό άγγιγμα μιας άλλης τονικότητας χωρίς αλλαγή της τονικότητας εκκίνησης, 

και «Μετατροπία», που είναι η διαρκής κατάληψη της θέσης μιας νέας τονικότητας με 

ενίσχυσή της μέσω μιας πτώσης. Επίσης εφιστά την προσοχή στα «άλματα της 

τονικής» (αντιπαράθεση τονικοτήτο^ν χωρίς μετάβαση) που δεν είναι μετατροπίες.

Στη συνέχεια παρουσιάζει τη δομή μιας μετατροπίας. «Κάθε μετατροπία 

αποτελείται από τρία μέρη: Ενίσχυση της τονικότητας εκκινήσεως, το μέσον της 

μετατροπίας και την ενίσχυση της τελικής τονικότητας μέσω μιας πτώσεως»1.

Ακολουθεί η παρουσίαση της άμεσης και έμμεσης διατονικής μετατροπίας (κανόνες 

για την πραγματοποίηση των μετατροπιών και χρήση βοηθητικού πίνακα).

Στο 10ο κεφάλαιο αναφέρεται στην «πρακτική εφαρμογή της μετατροπίας». 

Παρουσιάζει τον τρόπο σκέψης ανάλυσης των μετατροπιών (ανάλυση με σύνολο από 

φιγούρες -  Figuration)2 μέσα από μουσικές συνθέσεις.

Το 1 Ιο κεφάλαιο περιέχει τη «μετατροπία στο λαϊκό άσμα (ΛΗΝΤ)», όπου 

μέσα από παραδείγματα παρουσιάζει τον τρόπο επεξεργασίας ενός μετατροπικού ληντ.

1 (GRABNER, 2003: Σελ. 137).
" «Figuration: Ανάλυση- διάλυση μιας μελωδίας ή μιας συγχορδίας σε ρυθμικά και μελωδικά όμοια τυπικά 
γυρίσματα.» Σελ. 146
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To 12o κεφάλαιο είναι η «Διευρυμένη τονικότητα» που ορίζεται ως η 

δυνατότητα χρησιμοποίησης όλο>ν των μειζόνων λειτουργιών στον ομώνυμο ελάσσονα 

κι όλων των ελασσονών στον ομώνυμο μείζονα (σχετικός πίνακας). Έτσι αρχικά ο 

συγγραφέας αναλύει τη συγχορδία της «υπερκείμενης τρίτης της μείζονος -  

δεσπόζουσας» που είναι μία ελάσσων συγχορδία πάνω στην 7η βαθμίδα της 

τονικότητας και η οποία στην πρώτη της αναστροφή είναι γνωστή ως «ναπολιτάνικη 

συγχορδία έκτης». Συνεχίζει με τη λειτουργία της μετατροπίας στη διευρυμένη 

τονικότητα, η οποία λειτουργεί ως μέσον ομαλής μετάβασης μεταξύ 

απομεμακρυσμένων τονικοτήτων στις συγκερασμένες δεσπόζουσες και στις ξένες 

προς την κλίμακα βοηθητικές λειτουργίες (παρουσιάζει τη διαδικασία αυτή μέσα από 

παραδείγματα).

Ακολουθούν οι παρενθετικές δεσπόζουσες, οι οποίες κατά το συγγραφέα 

μπορούν να θεωρηθούν προσωρινά ως συγχορδίες «αυτόνομης τονικής». 

Αντιπαραθέτει πίνακα με τις παρενθετικές δεσπόζουσες, τον οποίο αναλύει στη 

συνέχεια. Αμέσως μετά αναφέρεται στο αποτέλεσμα των συνηχήσεων που 

δημιουργούνται μέσω των «χροοματικών» καθυστερήσεων, διαβατικών φθόγγων και 

ποικιλμάτων, που συχνά προκαλούν ενδιαφέροντες συγχορδιακούς σχηματισμούς 

(αποσπάσματα από έργα των Bach, Bizet, Chopin κ.α.).

Το κεφάλαιο αυτό τελειώνει με την παρουσίαση και ανάλυση των αλλοιωμένων 

συγχορδιών, τη λειτουργική τους θέση και την τάση των αλλοιώσεών τους για λύση. 

Αναφέρονται ονομαστικά: 1) Αλλοιώσεις της πέμπτης της δεσπόζουσας (βάρυνση και 

όξυνση της πέμπτης), 2) Αλλοίωση της έκτης της υποδεσπόζουσας (βάρυνση και 

όξυνση της πρόσθετης έκτης).

Στο 13ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η «χρωματική μετατροπία» μέσω αλλοιώσεως 

και μέσω χρωματικής εκτροπής.

Με το 14ο κεφάλαιο που είναι η «Εναρμόνια μετατροπία» ολοκληρώνονται τα 

είδη των μετατροπιών: Κατά το συγγραφέα εναρμόνια μετατροπία έχουμε, όταν η 

δομή μιας συγχορδίας μπορεί να αλλάξει τελείως με εναρμόνια αλλαγή σημασίας ενός 

ή περισσότερων φθόγγων. Αναφέρονται ονομαστικά οι περιπτώσεις μετατροπίας

1 «Αιφνίδια αλλαγή τονικότητας χωρίς μεσολαβούσα μετάβαση και περιορισμό στον βαθμό συγγένειας μεταξύ 
των τονικοτήτων: δεν ισχύει ως μετατροπία». Σελ. 190.



104

μέσω εναρμόνιας αλλαγής σημασίας: 1) της ελαττωμένης συγχορδία εβδόμης, 2) της 

συγχορδίας της εβδόμης της δεσπόζουσας σε αυξημένη συγχορδία πέμπτης έκτης και

3) της αυξημένης τρίφωνης συγχορδίας.

Στο 15ο κεφάλαιο ο συγγραφέας αναπτύσσει κάποιες σκέψεις σχετικά με τα 

«προβλήματα αναπτύξεως της σύγχρονης αρμονίας». Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται 

στη «διευρυμένη συγγένεια τρίτης» ή «χρήση της μέσης» που προσδιορίζονται με τη 

σχέση των θεμελίων σε απόσταση τρίτης. Όταν εγκαταλείπονται οι συνηχητικές αυτές 

ακολουθίες, που είναι θεμελιωμένες στη δομή κατά τρίτες, τότε οδηγούμαστε στην 

«ατονικότητα».

Το 16ο και τελευταίο κεφάλαιο αποτελεί μία πολύ χρήσιμη συνοπτική 

«συγκεφαλαίωση» που αφορά στην τονικότητα, το συγχορδιακό υλικό, τη σύνθεση, 

την κίνηση των φωνών, τη σχηματοποίηση (φιγούρα) και το χειρισμό των διαφωνιών.

Β ' ΜΕΡΟΣ -  ΒΙΒΛΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Το Β ' Μέρος περιέχει παράρτημα ασκήσεων (180 σελίδες) που καλύπτουν όλο 

το φάσμα της ύλης του Α ' μέρους. Οι ασκήσεις είναι οργανωμένες κατά ομάδες με 

αναφορά στη σχετική παράγραφο του Α ' μέρους. Κάθε ομάδα ασκήσεων περιέχει 

στην αρχή «προασκήσεις» τόσο για να λυθούν γραπτώς, αλλά επίσης να παιχτούν και 

στο πιάνο.

Ακολουθεί αλφαβητικό ευρετήριο.

Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Τα «μαθήματα λειτουργικής αρμονίας» του Grabner δίνουν τη δυνατότητα στο 

μαθητή να εξοικειωθεί με την πρακτική ικανότητα να αναλύει αρμονικά τη μουσική 

του 17ου και 19ου αιώνα. Ο συγγραφέας βασίζεται στην ανάπτυξη της «λειτουργικής 

θεωρίας» του Γ άλλου συνθέτη J.P. Rameau (1683-1764) και στις βασικές αντιλήψεις 

του Η. Riemann (1849-1919) από τον οποίο χρησιμοποιεί και το συμβολισμό με 

γράμματα.

Είναι ένα συμπυκνωμένο βιβλίο λειτουργικής αρμονίας με ξεκάθαρη δομή.

Κάθε κεφάλαιο περιέχει επεξηγηματικά παραδείγματα του ίδιου αλλά και από τη 

μουσική φιλολογία. Πολύ χρήσιμα είναι τα λανθασμένα εναρμονισμένα παραδείγματα
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που αντιπαραθέτει ο συγγραφέας για την αποφυγή λαθών. Επίσης ο συγγραφέας 

παραθέτει σε πολλές περιπτώσεις τον τρόπο σκέψης και διδασκαλίας μεγάλων 

συνθετών και θεωρητικών όπως π.χ. του A. Brukner, του Riemann, του Η. Distler κ.α.

Δεν αποτελεί εύκολο ανάγνωσμα για κάποιον που δεν διαθέτει αρκετές γνώσεις 

των αρμονικών στοιχείων αλλά και των βαθύτερων θεωρητικών εννοιών, ειδικότερα 

στα κεφάλαια για τη «Διευρυμένη τονικότητα, τα «προβλήματα αναπτύξεως της 

νεώτερης αρμονίας» αλλά και στα κεφάλαια που αφορούν τις μετατροπίες.
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C. H. KITSON 

Στοιχειώδης Αρμονία 

Μέρος I

Έκταση: 122 σελίδες.

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Το εγχειρίδιο αρμονίας «Στοιχειώδης αρμονία» αποτελείται από τρία μέρη. Το 

πρώτο μέρος απευθύνεται σε αρχάριους σπουδαστές που πρέπει σε λίγο χρόνο να 

αποκτήσουν μία γνώση των κυριοτέρων στοιχείων της αρμονίας. Για αυτό το λόγο, 

όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας στον πρόλογό του, το εγχειρίδιο αυτό είναι σύντομο 

και περιεκτικό, χωρίς να αναφέρεται στη μοντέρνα τεχνική της αρμονίας. Η ύλη του 

βιβλίου επικεντρώνεται κυρίως στα ακουστικά τεστ, στις λύσεις θεμάτων και στη 

χρήση ποικιλμάτων.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το πρώτο μέρος χωρίζεται σε 15 κεφάλαια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο «Ακουστικές ασκήσεις στη διατονική μείζονα σκάλα»: Το 

κεφάλαιο αυτό ασχολείται με την απαραίτητη προκαταρκτική εκπαίδευση της ακοής 

γιατί, όπως υποστηρίζει και ο συγγραφέας, «ο σπουδαστής δεν επιτρέπεται ποτέ να 

γράφει ό,τι δεν ακούει με το αυτί και με το μυαλό»1. Αρχικά παρουσιάζει τα μελωδικά 

και αρμονικά διαστήματα και στη συνέχεια αντιπαραθέτει αναλυμένες ακουστικές 

ασκήσεις αναγνώρισης των ειδών των διαστημάτων της μείζονος σκάλας.

Ακολουθούν ακουστικά τεστ αναγνώρισης μελωδικών και ακουστικών διαστημάτων 

στη μείζονα σκάλα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο «Κύριες συγχορδίες στη μείζονα σκάλα σε ευθεία θέση»: Στο 

κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται η διάταξη των κύριων συγχορδιών (I, IV, V), η έκταση

1 (KITSON, J 982: Σελ. 7).
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των φωνών, οι μελωδικές κινήσεις και τα διαστήματα στη σύνδεση των συγχορδιών 

και τέλος η χρήση των κύριων συγχορδιών στην πλάγια, μισή και τέλεια πτώση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο «Κύριες συγχορδίες στην ελάσσονα σκάλα σε ευθεία θέση»: 

Περιέχει τη χρήση των κύριων βαθμιδών στην ελάσσονα σκάλα και τις διαφορές της 

αρμονικής ελάσσονος σκάλας από τη μείζονα (αναφορά στη συγχορδία τρίτη του 

Πικαρντί). Ακολουθούν ακουστικά τεστ των κύριων συγχορδιών στις πτώσεις στον 

ελάσσονα τρόπο και ασκήσεις για συμπλήρωμα φωνών στις κύριες συγχορδίες του 

ελάσσονα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο «Η II και VI στη μείζονα σκάλα. Η VI στην ελάσσονα 

σκάλα»: Ο συγγραφέας δίνει περισσότερο βάση στη χρήση των βαθμιδών αυτών στις 

πτώσεις (τέλεια, απροσδόκητη, πλάγια και μισή πτώση). Μέσα από εναρμονισμένα 

παραδείγματα παρουσιάζονται οι «καλές» και οι «κακές» συνδέσεις των συγχορδιών 

στις αντίστοιχες πτώσεις. Ακολουθούν ακουστικά τεστ με παραδείγματα πτώσεων και 

ασκήσεις για συμπλήρωμα συγχορδιών και εναρμόνιση μελωδίας σε πτωτικά σχήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο «Η πρώτη αναστροφή των συγχορδιών στη μείζονα σκάλα»: 

Παρουσιάζεται η αρίθμηση και οι αρμονικές και μελωδικές σχέσεις μεταξύ διαδοχικών 

συγχορδιών σε α ' αναστροφή και στις συνδέσεις με συγχορδίες σε ευθεία κατάσταση. 

Ακόμα δίνονται συμπληρωματικές συνδέσεις για τις πτώσεις και ασκήσεις 

εναρμόνισης μελωδίας και ενάριθμου μπάσου σε πτωτικά σχήματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο «Μερικές πρώτες αναστροφές στην ελάσσονα σκάλα»: Το 

κεφάλαιο αυτό περιέχει κάποιες συμπληρίοματικές συνδέσεις μεταξύ των συγχορδιών 

σε α' αναστροφή, εναρμονισμένα παραδείγματα για σύγκριση των ίδιων συνδέσεων 

στο μείζονα και στον ελάσσονα τρόπο και κάποιες συμπληρωματικές συνδέσεις για τα 

πτωτικά σχήματα. Ακολουθούν εναρμονισμένα θέματα για συμπλήρίοση συγχορδιών, 

μελωδίες και ανάριθμο μπάσο προς λύση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο «Η μελωδική ελάσσων σκάλα»: Στο κεφάλαιο αυτό 

παρουσιάζεται 0 τρόπος εναρμόνισης των χαρακτηριστικών διαστημάτων της μελωδικής 

ελάσσονος. Τα παραδείγματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ακουστικά τεστ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο «Ατόνιστες διατονικές διαβατικές νότες στη μείζονα σκάλα»: 

Αναλύει μέσα από παραδείγματα τη χρήση μιας διαβατικής νότας, τα αρμονικά και 

μελωδικά λάθη και τους τρόπους εναρμόνισης. Οι ασκήσεις του κεφαλαίου αυτού 

αποτελούνται από εναρμονισμένα θέματα για συμπλήρωση με διαβατικές νότες στα σημεία 

που ταιριάζουν, από ενάριθμο μπάσο και μελωδία προς λύση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο «Ατόνιστες διατονικές διαβατικές νότες στην ελάσσονα σκάλα»: 

Ακολουθείται η ίδια δομή με το προηγούμενο κεφάλαιο καθώς επίσης και ακουστικά τεστ 

στη λα ελάσσονα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο «Η συγχορδία του Έξι -  Τέσσερα (δεύτερη αναστροφή)»: Εδώ 

παρουσιάζονται μέσα από εναρμονισμένα παραδείγματα οι τρόποι εμφάνισης του 6|4: α)

Το 6|4 της πτώσης (διακοσμητικοί τύποι της μισής, τέλειας, απροσδόκητης και πλάγιας 

πτώσης), β) Το διαβατικό 6|4, γ) Το βοηθητικό 6(4 και δ) Το 6(4 ως αρπέζ. Ακόμα 

αναλύονται οι τρόποι εναρμόνισης του 6(4 στις βαθμίδες I, II, III, IV, V και VI και 

διαδοχικών 6(4. Το κεφάλαιο συμπληρώνεται με ασκήσεις προς λύση ενάριθμου μπάσου 

και μελωδιών καθώς και ασκήσεις για συμπλήρωση του 6(4 σύμφωνα με τις παραπάνω 

περιπτώσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο «Τονισμένες διαβατικές νότες (Αποτζιατούρες)»: Ο συγγραφέας 

παρουσιάζει τους τρόπους εναρμόνισης (λύση της διαφωνίας, διαστήματα που πρέπει να 

αποφεύγονται, οι μελωδικές κινήσεις κ.α.) των τονισμένων διαβατικών σύμφωνα με το 

αίσθημα που δημιουργείται μέσα από τη μουσική φράση. Ακολουθούν σύντομα 

εναρμονισμένα παραδείγματα για συμπλήρωση με τονισμένες διαβατικές νότες στη 

σοπράνο, στο μπάσο και ανάριθμο μπάσο προς λύση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο «Η συγχορδία της δεσπόζουσας με εβδόμη»: Μέσα από 

εναρμονισμένα παραδείγματα παρουσιάζονται οι διάφορες λύσεις της έβδομης, οι 

αναστροφές της με την αρίθμησή τους, τα μελωδικά διαστήματα που πρέπει να 

αποφεύγονται και κάποιες ειδικές περιπτώσεις εναρμόνισης. Τελειώνοντας ακολουθούν 

ακουστικά τεστ, ασκήσεις για συμπλήρωση κενών με συγχορδίες δεσπόζουσας με εβδόμη , 

ανάριθμο μπάσο και μελωδία προς λύση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο «Ελαττωμένες συγχορδίες σε ευθεία θέση, Αυξημένες συγχορδίες 

σε ευθεία θέση και πρώτη αναστροφή»: Αναλύονται περιληπτικά οι βαθμίδες που 

εμφανίζονται οι ελαττωμένες και αυξημένες συγχορδίες, η προετοιμασία και οι λύσεις τους 

με τις άλλες βαθμίδες. Επίσης ο συγγραφέας αναφέρεται στη χρήση της πρώτης 

αναστροφής στην τέλεια και απροσδόκητη πτώση και αντιπαραθέτει παραδείγματα με 

συγχορδίες που αλλάζουν χρωματικά (ειδικές περιπτώσεις). Ακολουθούν ανάριθμα βάσιμα 

προς λύση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο «Η μέση συγχορδία στη μείζονα σκάλα (III βαθμίδα): Αναλύεται 

η III βαθμίδα σε ευθεία κατάσταση, α αναστροφή και με έβδομη και ακολουθούν 

παραδείγματα για συμπλήρωση της III βαθμίδας και των κενών μερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο «Βοηθητικές νότες (Ποικίλματα): Παρουσιάζονται μέσα από 

εναρμονισμένα παραδείγματα οι ποικιλματικές νότες προς τα πάνω και προς τα κάτω, τα 

χρωματικά ποικίλματα και τα τονισμένα ποικίλματα (αποτζιατούρα). Συμπληρώνεται με 

ασκήσεις για εναρμόνιση και συμπλήρωση με ποικιλματικές νότες.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ (στο κεφάλαιο 11): Περιέχει διαφορετικούς τρόπους 

εναρμόνισης σύμφωνα με τις τονισμένες νότες που χρησιμοποιούνται κάθε φορά.
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Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Στο πρώτο μέρος της «Στοιχειώδους αρμονίας» ο συγγραφέας κάνει μία πρώτη 

προσέγγιση στους βασικότερους κανόνες της τονικής αρμονίας μέσα από απλά 

παραδείγματα και πολλά ακουστικά τεστ. Δεν δίνει ιδιαίτερο βάρος στους κανόνες 

εναρμόνισης, αλλά επιμένει περισσότερο στην εξέλιξη του μουσικού αισθητηρίου μέσα 

από τα ακουστικά παραδείγματα.
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C. H. KITSON 

Στοιχειώδης Αρμονία 

Μέρος II

Έκταση: 114 σελίδες 

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει κυρίως διατονικές αρμονίες και μία εισαγωγή 

στις χρωματικές αρμονιε ς που θα αναλυθούν στο τρίτο μέρος. Οι ασκήσεις είναι 

απλές και σύντομες και δίνουν τη δυνατότητα στο σπουδαστή να χρησιμοποιήσει το 

μουσικό του αισθητήριο που εστιάστηκε στο πρώτο μέρος μέσα από τα πρακτικά 

ακουστικά τεστ.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το δεύτερο μέρος αποτελείται από 9 κεφάλαια εκ των οποίων το τελευταίο 

περιλαμβάνει πρόσθετες ασκήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο «Διατονικές συγχορδίες εβδόμης (δευτερεύουσες συγχορδίες 

εβδόμης)»: Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι διατονικές έβδομες (όλες οι 

συγχορδίες εκτός από τη δεσπόζουσα), ο σχηματισμός των συγχορδιών και οι λύσεις 

της έβδομης στην α', β' και γ ' αναστροφή και οι δευτερεύουσες έβδομες στην 

ελάσσονα σκάλα (117, VI7). Περιέχονται παραδείγματα ακουστικών τεστ και ασκήσεις 

για εναρμόνιση πτωτικών σχημάτων, ενάριθμο και αριθμημένο μπάσο και θέματα για 

εναρμόνιση με αρμονικές αλυσίδες ,στις οποίες δίνεται το «πρότυπο μέτρο».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο «Ιδιαίτερες χρήσεις από μερικές διατονικές έβδομες»; 

Αναλύονται μέσα από εναρμονισμένα παραδείγματα οι τρόποι εναρμόνισης των 

διατονικών συγχορδιών με εβδόμη και η ιδιαίτερη χρήση τους. Αυτές είναι: α) η 117 

σε α αναστροφή (συγχορδία με πρόσθετη έκτη), β) η IV7 σε α' αναστροφή, γ) η VI7 

και δ) η VII7 (Ντιμινουϊτα). Ακολουθούν σύντομα θέματα με μελωδία και ενάριθμο
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μπάσο που περιέχουν όλες τις ιδιαίτερες χρήσεις που αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο 

αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο «Νότες στολίδια (διαβατικές νότες), προηγήσεις και 

χρωματικές διαβατικές νότες»: Ο συγγραφέας αναλύει λεπτομερώς τη χρήση των 

παραπάνω ξένων φθόγγων και τις ειδικές περιπτώσεις εναρμόνισής τους. Εφιστά 

ιδιαίτερα τη προσοχή στη «σωστή» χρήση των ξένων φθόγγων, η οποία πηγάζει μέσα 

από τη μουσική (χαρακτηριστικά παραδείγματα «καλών» και «κακών» εναρμονίσεων. 

Ακολουθούν άλυτα θέματα (ενάριθμο μπάσο και μελωδία).

Τα δύο επόμενα κεφάλαια αφορούν στη χρήση των μετατροπιών. Στο 4ο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται τα είδη των μετατροπιών και στο 5ο η πρακτική εφαρμογή 

των μετατροπιών στη μουσική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο «Στοιχειώδης μετατροπία (α)»1: Στο κεφάλαιο αυτό 

παρουσιάζεται η διατονική και η «απότομη» μετατροπία ή πέρασμα (όταν δεν υπάρχει 

κοινή συγχορδία). Κυρίως προσεγγίζεται η χρήση των μετατροπιών στα πτωτικά 

σχήματα και στις αρμονικές αλυσίδες. Επίσης παρουσιάζεται η ιδιαίτερη χρήση της 

μετατροπίας στην εναρμόνιση μελωδίας (μετατροπία που φαίνεται, μετατροπία που 

εννοείται). Ιδιαίτερα χρήσιμα στο κεφάλαιο αυτό είναι τα αναλυμένα παραδείγματα 

τα οποία παρουσιάζουν την πρακτική εφαρμογή της μετατροπίας (προετοιμασία της 

μετατροπίας στην πορεία των φράσεων και επιβεβαίωση στο τέλος). Ακολουθούν 

ποικίλες ασκήσεις για εναρμόνιση μελωδίας και ανάριθμου μπάσου για εφαρμογή 

όλων των παραπάνω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο «Στοιχειώδης μετατροπία (β)»: Το κεφάλαιο αυτό ασχολείται 

με την εφαρμογή της μετατροπίας σε ένα μουσικό έργο. Ο συγγραφέας παρουσιάζει 

ένα σχέδιο μετατροπίας (παράδειγμα 16 μέτρων) στο οποίο αναλύει την εφαρμογή της 

και τους διάφορους τρόπους εναρμόνισης μέσα από τις μουσικές φράσεις. 

Ακολουθούν εναρμονισμένα παραδείγματα που περιέχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

1 «Μετατροπία είναι η διαδικασία να περάσεις από μία σκάλα σε μία άλλη (Grove)» σελ.35.
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(π.χ. χρωματική κίνηση) ,τα οποία απαιτούν μετατροπία. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται 

με ασκήσεις για εναρμόνιση μελωδίας και ανάριθμου μπάσου με τη χρήση 

κατάλληλων μετατροπιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο «Καθυστερήσεις»: Παρουσιάζεται ο τρόπος σχηματισμού των 

καθυστερήσεων (προετοιμασία- λύση) και η αρίθμησή τους. Αναλύονται ξεχωριστά οι 

καθυστερήσεις στη μελωδία και στο μπάσο (χρήση με διπλές , τριπλές καθυστερήσεις, 

απροετοίμαστες, ποικιλματικές κ.α.). Ο συγγραφέας τονίζει τη σημασία των 

καθυστερήσεων, οι οποίες είναι χρήσιμες ως μέσον για να διατηρηθεί ομαλός ο 

αρμονικός ρυθμός και η κίνηση ιδιαίτερα σε ενδιάμεσες πτώσεις. Τέλος παραθέτει 

σύντομες ασκήσεις για λύση καθυστερήσεων προς τα πάνω και προς τα κάτω, διπλές 

και τριπλές σαν αποτζιατούρες καθώς και γενικά θέματα για εναρμόνιση μελωδίας και 

ενάριθμου μπάσου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο «Η συγχορδία της δεσπόζουσας με ενάτη»: Αναλύεται ο 

σχηματισμός της συγχορδίας και οι λύσεις της ένατης (καθυστερημένες ένατες, 

αποτζιατούρες ένατες κ.α.), τα αρμονικά λάθη, οι «καλές « και οι «κακές» συνδέσεις 

και οι αναστροφές τους. Επίσης επεξηγείται η χρήση, τους ως μέσο για μακρινές 

μετατροπίες (εναρμόνιες αλλαγές). Ακολουθούν σύντομα θέματα για εναρμόνιση από 

ένατες στα σημειωμένα μέρη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο «Η δεσπόζουσα με 13η)»: Αναλύεται ο σχηματισμός της 

συγχορδίας, οι λύσεις της 13ης στο μείζονα και ελάσσονα τρόπο, οι ιδιαίτερες 

περιπτώσεις (δεσπόζουσα 13η με 11η ή 9η, ελλιπής δεσπόζουσα 13η με 9η κ.α.). 

Ακολουθούν ακουστικά τεστ στο μείζονα και ελάσσονα τρόπο, ποικίλες σύντομες 

ασκήσεις για εναρμόνιση, που καλύπτουν τις διάφορες περιπτώσεις της δεσπόζουσας 

με 13η.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο «Πρόσθετες ασκήσεις»: Στο τελευταίο κεφάλαιο ο 

συγγραφέας δίνει χρήσιμες πρακτικές συμβουλές και παραδείγματα για την 

εναρμόνιση: α) αριθμημένου μπάσου (λεπτομέρειες για την αρίθμηση, τη μελωδική
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κίνηση στη σοπράνο και στα εσωτερικά μέρη σε σχέση με το μπάσο κ.λ.π.), β) 

ανάριθμου μπάσου, γ) μελωδιών (αίσθηση αρμονική κίνησης, μελωδική κίνηση στο 

μπάσο, αλυσίδες κ.α.), δ) δοσμένων εσωτερικών μερών (Τενόρος ή Άλτο - αναλύεται 

η πιο απλή μορφή τους), ε) του βασικού μπάσου (basso ostinato). Ακόμα δίνει 

κατευθύνσεις για το γράψιμο μιας φράσης με προκαθορισμένες μετατροπίες (στοιχεία 

μίμησης στις φράσεις). Τέλος ακολουθούν πρότυπα εναρμονισμένα θέματα για 

αριθμημένο και ανάριθμο μπάσο, μελωδία και βασικό μπάσο και γενικά θέματα για 

μπάσο, μελωδία και μετατροπίες.

Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Με το 2ο τεύχος συμπληρώνεται το κυριότερο μέρος της ύλης της τονικής 

αρμονίας κυρίως μέσα από την πρακτική εφαρμογή αναλυμένων παραδειγμάτων, 

ακουστικών τεστ και σύντομων ασκήσεων που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των 

περιπτώσεων που αναφέρονται σε κάθε κεφάλαιο. Ιδιαίτερα χρήσιμα είναι τα 

κεφάλαια των μετατροπιών (4ο και 5ο κεφάλαιο) και οι πρόσθετες ασκήσεις 

(9ο κεφάλαιο), στα οποία παρουσιάζεται η ουσιαστική εφαρμογή της αρμονίας στη 

μουσική. Όπως και το Ιο τεύχος, έτσι και το 2ο είναι δομημένο αρκετά περιληπτικά 

και σύντομο χωρίς να κουράζει τον αναγνώστη.
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C. H. KITSON 

Στοιχειώδης Αρμονία 

Τεύχος ill

Έκταση: 103 σελίδες.

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Το 3 ο τεύχος περιλαμβάνει τη στοιχειώδη εξέταση της αρμονίας όπως την 

εφάρμοζαν στην εποχή του Brahms. Ο συγγραφέας γνωρίζοντας πως αυτή η τεχνική 

δεν εφαρμόζεται πια στις μέρες μας, υποστηρίζει πως ο σπουδαστής πρέπει να είναι 

πολύ καλά ενημερωμένος και να καταλαβαίνει όλη την πορεία της εξέλιξης της 

τεχνικής της αρμονίας, από την πολυφωνική εποχή (μέχρι το 1600) έως την ομοφωνική 

εποχή (από το 1600 μέχρι τον Brahms) καταλήγοντας στην τεχνική της σύγχρονης 

«Νέας μουσικής», όπως αυτή παρουσιάζεται στα έργα των Debussy, Ravel, Scriabin, 

Schonberg κ.λ.π.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η ύλη του 3ου τεύχους διαρθρώνεται σε 9 κεφάλαια που αφορούν κυρίως στη 

χρωματική αρμονία, εκ των οποίων τα τρία τελευταία περιλαμβάνουν πρόσθετες 

ασκήσεις, τεχνικές συνοδείας πιάνου για σόλο όργανο και φωνή και στοιχειώδη 

μεθοδολογία για απλές παραλλαγές πιάνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο «Χρωματική] ύπερτονική κοινή συγχορδία και έβδομη»: 

Χρωματική ύπερτονική ορίζεται η συγχορδία της II με οξυμένη την τρίτη (II #3) και 

προέρχεται από τη δεσπόζουσα σκάλα. Η φυσική της τάση είναι να οδηγεί στην τονική 

και έτσι να προκαλεί μία μετατροπία προς τη δεσπόζουσα. Παρουσιάζεται η χρήση της 

στις μετατροπίες και οι λύσεις τής υπερτονικής με εβδόμη (στο μείζονα και ελάσσονα 

τρόπο), οι τρόποι εναρμόνισης με αποτζιατούρες ή καθυστερήσεις. Ακολουθούν 

ασκήσεις για εναρμόνιση μελωδίας και αριθμημένου μπάσου.



116

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο «Χρωματική ύπερτονική ένατη και δέκατη τρίτη»: 

Παρουσιάζονται οι λύσεις της μείζονος και ελάσσονος ενάτης της διάφωνης 

συγχορδίας της υπερτονικής, η οποία χρησιμοποιείται ως πραγματική νότα, χωρίς 

προετοιμασία. Στις αναστροφές η θεμέλιος παραλείπεται και προκύπτει η συγχορδία 

της ελαττωμένης εβδόμης της δεσπόζουσας σκάλας (εναρμονισμένα παραδείγματα). Η 

συγχορδία υπερτονικής με δέκατη τρίτη είναι σπάνια και εξετάζεται μόνο ο μείζων 

τύπος. Αναλύεται μέσα από εναρμονισμένα παραδείγματα η χρήση της χρωματικής 

συγχορδίας της υπερτονικής στις μετατροπίες (πίνακας με τις εναρμόνιες αλλαγές της 

υπερτονικής εβδόμης).

Γίνεται σύντομη αναφορά στη «Σύνθετη μετατροπία»1. Οι ασκήσεις που 

ακολουθούν περιλαμβάνουν κυρίθ)ς σύντομες ασκήσεις για τοποθέτηση υπερτονικής 

ελαττωμένης εβδόμης ανάμεσα σε συγχορδίες, εναρμόνιση μελωδίας με τη χρήση 

υπερτονικής ενάτης και γενικά θέματα αριθμημένου μπάσου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο «Χρωματικές τονικές διαφωνίες»: Το κεφάλαιο αυτό 

ασχολείται με τις βασικές διαφωνίες που προέρχονται από τη δεσπόζουσα της 

χαμηλότερης δεσπόζουσας ή υποδεσπόζουσας. Αυτές ονομάζονται τονικές διαφωνίες. 

Αναλύονται ξεχωριστά η συγχορδία της τονικής εβδόμης, της τονικής ενάτης και της 

τονικής δέκατης τρίτης. Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν γενικά θέματα μελωδίας, 

αριθμημένου και ανάριθμου μπάσου προς λύση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο «Κύριες χρωματικές συγχορδίες»: Το κεφάλαιο αυτό 

ασχολείται με τις κυριότερες χρωματικές συγχορδίες (στο μείζονα και ελάσσονα 

τρόπο) και τις πιο συνηθισμένες μορφές εμφάνισής τους. Αυτές είναι η IV βαθμίδα με 

χα μη λουμένη τρίτη και η ναπολιτάνικη έκτη. Επίσης μέσα από εναρμονισμένα 

παραδείγματα παρουσιάζονται η χρήση των χρα>ματικών συγχορδιών, ως βοηθητικές 

συγχορδίες των γειτονικών διατονικών συγχορδιών και οι πρακτικοί μέθοδοι για 

μετατροπίες σε μακρινές σκάλες. Ακολουθούν σύντομες ασκήσεις για εναρμόνιση 

μελωδιών, χρησιμοποιώντας μετατροπίες και εναρμονισμένο θέμα για αρίθμηση του 

μπάσου με εξήγηση τα>ν μετατροπιών.

1 «Σειρά από βασικές έβδομες με θεμέλιους που κατεβαίνουν διαδοχικά διάστημα πέμπτης», σελ. 24.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο «Συγχορδίες της αυξημένης έκτης»: Αναλύονται ξεχωριστά (η 

χρήση τους στις πτώσεις, στις μετατροπίες κ.α.) οι συγχορδίες της ιταλικής, της 

γαλλικής και της γερμανικής έκτης. Ακολουθούν σύντομες ασκήσεις για συμπλήρωση 

κενών με συγχορδίες αυξημένης έκτης, για μετατροπίες και αριθμημένο μπάσο προς 

λύση.

ΚΕΦΑΑΑΙΟ 6ο «Πεντάλ»: Αρχικά αναλύεται το πεντάλ του μπάσου (κανόνες 

εναρμόνισης, εναρμονισμένα παραδείγματα με μετατροπίες πάνω από το πεντάλ κ.α.) 

και στη συνέχεια τα ανεστραμμένα πεντάλ (στην τονική και στη δεσπόζουσα). 

Ακολουθούν σύντομες και ποικίλες ασκήσεις για εναρμόνιση πεντάλ του μπάσου.

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η ύλη της τονικής αρμονίας. Τα τρία επόμενα 

κεφάλαια είναι συμπληρωματικά, με πρόσθετες ασκήσεις και δύο τεχνικές σύνθεσης, 

στις οποίες παρουσιάζεται η πρακτική εφαρμογή της αρμονίας που διδάχθηκε στο 

εγχειρίδιο αυτό.

ΚΕΦΑΑΑΙΟ 7ο «Πρόσθετες ασκήσεις»: Όπως έγινε στο τέλος του 2ου τεύχους 

και σε αυτό το κεφάλαιο δίνονται συμπληρωματικές ασκήσεις που περιλαμβάνουν τις 

περιπτώσεις που αναλύθηκαν στο 3ο τεύχος. Αρχικά ο συγγραφέας δίνει κάποιες 

πρακτικές συμβουλές για την εναρμόνιση των ασκήσεων που ακολουθούν. Τονίζει ότι 

δεν θα πρέπει να γίνεται υπερβολική χρήση της χρωματικής αρμονίας παρά μόνο, όταν 

η χρήση της φαίνεται κατάλληλη και αναπόφευκτη. Γ ενικά οι διατονικές σχέσεις θα 

πρέπει να επικρατούν. Αντιπαρατίθενται γενικά θέματα μελωδίας και ανάριθμου 

μπάσου προς λύση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο «Γράψιμο συνοδείας»: Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται 

περιληπτικά η μέθοδος εναρμόνισης μιας απλής συνοδείας για πιάνο πάνω σε θέματα 

για φωνή ή βιολί. Αναλύονται μέσα από εναρμονισμένα παραδείγματα οι τύποι 

συνοδείας (Αρπέζ, ξένοι φθόγγοι, σύνθετα μελωδικά σχήματα κ.α.), η εισαγωγή και το
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τέλος. Ακολουθούν ασκήσεις για συμπλήρωση συνοδείας για πιάνο πάνω σε θέματα 

για βιολί και φωνή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο «Απλές παραλλαγές για πιάνο»: Στο κεφάλαιο αυτό δίνονται 

οδηγίες προς το σπουδαστή για να γράψει στοιχειώδεις παραλλαγές πάνω σε ένα απλό 

εναρμονισμένο θέμα. Παρουσιάζονται μέσα από παραδείγματα έξι διαφορετικές 

μέθοδοι:

1) διακόσμηση του θέματος με πολυστόλιστα περάσματα, 2) ίδιες αρχές, όπως στο 

προηγούμενο, εκτός από το ότι η διακόσμηση και τα σχήματα δεν ακολουθούν από 

κοντά το τραγούδι, 3) αλλαγή του τρόπου από μείζονα σε ελάσσονα ή αντίστροφα με 

απαραίτητες παρακάμψεις από την αντίστοιχη αρμονία, 4) χρήση διαφόρων σκαλών 

και αλλαγή ρυθμικής αγωγής, 5) ανάλογα με τις αρμονικές δυνατότητες του θέματος το 

θέμα μπορεί να εναρμονιστεί και να συνοδευτεί με διαφορετικό τρόπο από ό,τι στο 

αρχικό, 6) ρυθμικές παραλλαγές του θέματος και ανάπτυξη της αρμονικής βάσης.

Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Με το τρίτο τεύχος ολοκληρώνεται η «Στοιχειώδης Αρμονία» του C.H. Kitson 

η οποία αποσκοπεί στη γρήγορη εκμάθηση των αρμονικών μέσων της θεωρίας της 

τονικής αρμονίας.

Τα βιβλία του είναι γραμμένα με απλό τρόπο, χωρίς πολλές λεπτομέρειες που 

πολλές φορές κουράζουν τον αναγνώστη, αφού όπα>ς και ο ίδιος αναφέρει η μελέτη 

του αυτή αποσκοπεί σε αρχάριους μαθητές που δεν έχουν τον χρόνο να ασχοληθούν 

διεξοδικά με την τέχνη της αρμονίας και σκοπός του συγγραφέα είναι να 

εκμεταλλευτούν τον λίγο χρόνο που διαθέτουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αξίζει να σημειωθεί η σπουδαιότητα των ακουστικών τεστ που προσφέρονται 

και στα τρία τεύχη που πραγματικά αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βοήθημα για την 

δημιουργική κατανόηση και εφαρμογή των αρμονικών μέσων καθώς και οι ασκήσεις 

προς λύση οι οποίες παρόλο που είναι πολύ σύντομες είναι τόσο εύστοχες που ο
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μαθητής λύνοντας τες θα είναι πλήρως καλυμμένος όσον αφορά την εκμάθηση 

εναρμόνισης δοσμένης μελωδίας και μπάσου.

Παρόλο την εκτίμηση του συγγραφέα ότι το εγχειρίδιό του αναφέρεται μόνο 

σε αρχάριους μαθητές, η ξεκάθαρη δομή και η αποτελεσματική του μεθοδολογία θα 

φανεί πολύτιμη και σε πιο προχωρημένους μαθητές και δάσκαλους.
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W. MALER

Σύστημα Διδασκαλίας της Αρμονίας Μείζονος και Ελάσσονος
η «Ri ι
J L / t p / U l V y  JL

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Σκοπός του συγγραφέα είναι να παρουσιάσει ένα σύντομο αλλά και 

δοκιμασμένο τρόπο για την κατάκτηση των αρμονικών στοιχείων της μείζονος και 

ελάσσονος τονικότητας, να παραθέσει υλικό ασκήσεων και να συγκεντρώσει τη 

διδακτέα ύλη, ώστε να μπορεί να διδαχθεί σε τρία εξάμηνα. Αυτό προϋποθέτει κατά 

το συγγραφέα επαρκείς γνώσεις της γενικής μουσικής και των συγχορδιών καθώς και 

αρκετή ετοιμότητα στο πιάνο.

Παρέχει πλούσιο υλικό θεμάτων πολύφωνης σύνθεσης, μέσα από τις μελωδίες 

των τραγουδιών (Lieder). Ο ίδιος, όπως αναφέρει στον πρόλογό του με το βιβλίο του 

θέλησε να δώσει τη δυνατότητα στο διδασκόμενο να αποκτήσει, πείρα στο διαθέσιμο 

πρόγραμμα μαθημάτων, στο παίξιμο της καντέντσας, στην τετράφωνη σύνθεση και 

στο ενάριθμο μπάσο. Πιστεύει σε μία σύγχρονη αντιμετώπιση του φθογγικού υλικού 

μέσα από μία νεώτερη διάταξη των συνηχήσεων.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το βιβλίο του Maler αποτελείται από 8 κεφάλαια.

Το Ιο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη σχέση συγγένειας πέμπτης στο μείζονα τρόπο. 

Ξεκινά με τον τρόπο σχηματισμού της μείζονος κλίμακας. Αναλύει το ρόλο του 

θεμελίου φθόγγου, της τονικής και της πτώσης (καντέντσα). Προχωρεί με την ιδιότητα 

της δεσπόζουσας στο μείζονα τρόπο, τη σχέση τονικής -  δεσπόζουσας και τις δύο 

ιδιότητες της υποδεσπόζουσας: α) Η πτωτική υποδεσπόζουσα εξαρτάται από τη 

δεσπόζουσα που την ακολουθεί και από την έκταση που αυτή περιέχει, β) Η εμφάνιση 

της υποδεσπόζουσας στο υψηλότερο σημείο μιας μουσικής διαδικασίας προκαλεί το
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συναίσθημα πλήρους χαλάρωσης, γιατί έχει τη δυνατότητα υπάρξεως χωρίς την έλξη 

για κίνηση προς μία κατεύθυνση.

Ακολουθούν ασκήσεις για να παιχτούν στο πιάνο πάνω σε πτωτικά σχήματα 

τονικής, δεσπόζουσας και υποδεσπόζουσας με όλους τους μείζονες τρόπους και 

αναγνώριση πτωτικών σχημάτων πάνω σε τραγούδια.

Ακολουθεί η ενότητα «τετράφωνη σύνθεση» η οποία κατά τον Maler 

παριστάνει: «την αρμονική ροή με τέσσερις μεικτές ασματικές φωνές, οι οποίες 

υπόκεινται ως προς την έκταση σε κάποιους φυσικούς κανόνες κι ως προς την κίνηση 

σε συγκεκριμένους κανόνες σύνθεσης»1. Χωρίζεται σε τρεις υποενότητες: α) Θέση 

(ανοικτή, κλειστή και μεικτή θέση συγχορδιών), β) Η κίνηση των φωνών (πλάγια και 

αντίθετη κίνηση, πηδήματα φωνών, ταυτοφωνίες, παράλληλες 8ες κ.α.), γ) Οι 

αναστροφές (αναστροφές της τονικής)

Στη συνέχεια ο συγγραφέας αναλύει τη συγχορδία έκτης εξ αναστροφής και το 

συνηχητικό περιεχόμενο της έκτης της τονικής και τη συγχορδία της τέταρτης -  έκτης 

εξ αναστροφής. Και οι δύο υποενότητες συνοδεύονται από πρακτικές ασκήσεις στο 

πιάνο.

Το 2ο κεφάλαιο είναι «οι διαφωνίες»: «Διαφωνίες είναι εκείνα τα διαστήματα 

που δεν υπόκεινται στον υποχρεωτικό κανόνα της συμφωνίας που ισχύει στην 

εκκλησιαστική και τη μείζονα -  ελάσσονα τονικότητα» . Ιδιαίτερα ο Maler αναφέρει 

τη «χαρακτηριστική διαφωνία» που είναι η δεσπόζουσα μεθ' εβδόμης, η δεσπόζουσα 

μεθ’ εβδόμης χωρίς τη θεμέλιο, η πρόσθετη έκτη (η έκτη που παρεισφρύει στην 

υποδεσπόζουσα), οι διαβατικοί φθόγγοι, τα ποικίλματα, η προήγηση, ο γειτονικός 

φθόγγος, η καθυστέρηση και οι καθυστερήσεις που δεν λύνονται μέσα στην 

αντίστοιχη συγχορδία. Κάθε περίπτωση συνοδεύεται ξεχωριστά από ασκήσεις, κυρίως 

πτωτικά σχήματα για να παιχτούν στο πιάνο και αποσπάσματα τραγουδιών στα οποία 

πρέπει να υποσημειωθούν τα κατάλληλα σύμβολα των συγχορδιών.

Το 3 ο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη «σχέση συγγένειας πέμπτης στον ελάσσονα 

τρόπο». Περιλαμβάνει τις κατευθυντήριες τάσεις των βαθμιδών της κλίμακας στην 

καθαρά (αιολική) ελάσσονα, την πλάγια πτώση στον ελάσσονα τρόπο, την αρμονική

1 (Maler, 1983: Σελ. 6)
2 (Maler, 1983: Σελ. 15)
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ελάσσονα και μείζονα δεσπόζουσα, τη δώρια έκτη και μείζονα υποδεσπόζουσα, τη 

φρύγια δευτέρα και Ναπολιτάνικη υποδεσπόζουσα, τη μελωδική ελάσσονα και τέλος 

την ελαττωμένη συγχορδία εβδόμης στον ελάσσονα. Και το κεφάλαιο αυτό 

περιλαμβάνει πολλές ασκήσεις (κυρίως πάνοο σε αποσπάσματα τραγουδιών) και άλυτα 

θέματα.

Το 4ο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη «σχέση συγγένειας τρίτης στο μείζονα 

τρόπο». Αναλύει τις δευτερεύουσες αρμονίες του μείζονα τρόπου οι οποίες κατά τον 

συγγραφέα είναι οι ελάσσονες συγχορδίες που χτίζονται πάνω στη II, III και VI 

βαθμίδα και συνδέονται με συγγένεια τρίτης με τις κύριες αρμονίες. Ακολουθούν 

ασκήσεις ίδιου τύπου με τις προηγούμενες.

Στο 5ο κεφάλαιο συναντάμε τις «παρενθετικές δεσπόζουσες». « Οι 

παρενθετικές δεσπόζουσες είναι οι υπέρ- δεσπόζουσες, που μπορούν να προηγούνται 

με οποιαδήποτε μορφή κάθε κύριας ή δευτερεύουσας αρμονίας χωρίς να αναιρείται με 

αυτό το τονικό κέντρο εκκινήσεως»"5. Ο συγγραφέας αναφέρει και τον όρο 

«εξασθένιση» με τον οποίο εννοεί τις παρένθετες δεσπόζουσες που προξενούν 

μετατόπιση του τονικού κέντρου από την τονική σε μία συγγενική συγχορδία. 

Ακολουθούν επεξηγηματικά παραδείγματα με αντίστοιχες ασκήσεις.

Το 6ο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις «σχέσεις συγγένειας τρίτης στον ελάσσονα 

τρόπο». Αναλύει τις δευτερεύουσες αρμονίες στην αιολική και μελωδική ελάσσονα 

και αναφέρει τις σπουδαιότερες και τις πιο αντιπροσωπευτικές συνηχήσεις. 

Ακολουθούν ασκήσεις με άλυτα θέματα και ασκήσεις πάνω σε αποσπάσματα 

τραγουδιών. Τέλος αναφέρεται στην ευρύτερη τονικότητα στην οποία τονίζει ότι 

«κάθε μείζονα και ελάσσονα συγχορδία μπορεί να αλλάζει το τονικό της γένος χωρίς 

με αυτό να εγκαταλείπει τη σχέση της με το τονικό κέντρο»4.

Το 7ο κεφάλαιο είναι η «Μετατροπή του μείζονος σε ελάσσονα». Εδώ 

αναφέρεται η ελάσσονα υποδεσπόζουσα στη μείζονα ελαττωμένη συγχορδία εβδόμης 

και η Ναπολιτάνικη στο μείζονα. Οι τρεις επόμενες ενότητες αφορούν τη 

χρωματικότητα. Σε αυτές ο Maler αναφέρει επιγραμματικά τις περιπτώσεις που 

εμφανίζεται η χρωματικότητα (με την ευρύτερη έννοια), τη χρωματικότητα στη

3 (Maler, 1983: Σελ. 47).
4 (Maler, 1983: Σελ. 59).
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γραμμή (που προκύπτει από ξένους φθόγγους προς την κλίμακα που δεν ανήκουν 

στην αρμονία) και τη χρωματικότητα στον πτωτικό τύπο (συγχορδιακές οξύνσεις).

Το τελευταίο κεφάλαιο περιλαμβάνει την «αύξηση της εντάσεως των 

συνηχήσεων». Ο συγγραφέας παρουσιάζει τις τραχείες ελαττωμένες δεσπόζουσες και 

τις εναλλακτικές δεσπόζουσες, την αυξημένη δεσπόζουσα και την αυξημένη πρόσθετη 

έκτη, τις ελεύθερες «προσαγωγικές ρυθμίσεις»5, τον ισοκράτη (πεντάλ) και την 

αρμονική αλυσίδα. Ιδιαίτερη ανάλυση κάνει στην ενότητα που αφορά τις 

Μετατροπίες. Αναφέρει τρεις αρχές εφαρμογής των τρόπων, με επεξηγηματικά 

παραδείγματα: α) Αλλαγή της σημασίας των συγχορδιών, β) Αρχή του κρατημένου 

φθόγγου και γ) Τεχνική των αλλοιώσεοον καθώς και μετατροπία με καθορισμένες 

συγχορδίες.

Ακολουθεί η ενότητα του ενάριθμου μπάσου (αναστροφές, χαρακτηριστικές 

διαφωνίες, πτωτικές καθυστερήσεις κ.α.) στην οποία περιλαμβάνει τη μεθοδολογία του 

μέσα από παραδείγματα και ασκήσεις από χορικά. Τέλος καταλήγει με τους τρόπους 

εναρμόνισης τραγουδιών και χορικών.

Στο τέλος του βιβλίου περιέχεται πίνακας τεμαχίων (με χρονολογική σειρά), 

αλφαβητικό ευρετήριο των μελωδιών των τραγουδιών και αλφαβητικό ευρετήριο όρων 

με την αρίθμηση των σελίδων.

Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Το βιβλίο του Maler απευθύνεται σε «προχωρημένους» που γνωρίζουν πολύ 

καλά την ύλη της παραδοσιακής αρμονίας. Περιέχει πολλά επεξηγηματικά 

παραδείγματα και θέματα για εξάσκηση στη μείζονα και ελάσσονα. Σχεδόν κάθε 

ενότητα περιλαμβάνει ασκήσεις για εκτέλεση, λύση, σύνθεση και ανάλυση.

5 (Maler, 1983: Σελ. 71).
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W. MALER

Σύστημα Διδασκαλίας της Αρμονίας Μείζονος -  Ελάσσονος 

βιβλίοίΐ: Κριτική διερεύνηση παραδειγμάτων από τη μουσική φιλολογία

Έκταση: 128 σελίδες.

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Ο Maler υποστηρίζει ότι η καλλιτεχνική διαίσθηση πρέπει να προηγείται των 

θεωρητικών δεδομένων. Έτσι αργότερα μόνο θα μπορεί να δοθεί τελικά μία 

ολοκληρωμένη εικόνα για τις θεωρητικές βάσεις της μουσικής της εποχής μας. Για 

αυτό όπως αναφέρει και ο ίδιος είναι απαραίτητη μία σαφής παρουσίαση των 

προϋποθέσεων της μουσικής του παρελθόντος και σκοπός του βιβλίου αυτού είναι να 

χρησιμεύσει σε αυτό.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

To II βιβλίο του Maler χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος δίνεται μία 

συνοπτική εξέλιξη του μουσικού αισθητηρίου από την πρώιμη μονοφωνία μέχρι τα 

όρια της μείζονας και ελάσσονας τονικότητας. Στο δεύτερο μέρος δίνεται συνοπτικά η 

θεωρία και παραδείγματα από την αρμονία μείζονος -  ελάσσονος που έχουν σκοπό να 

υπηρετήσουν την ολοκλήρωση της πρακτικής διδασκαλίας και όχι να δώσουν κάποια 

εξαντλητικά μεθοδική παρουσίαση της αρμονίας.

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Το πρώτο μέρος το ονομάζει «Μεταβολές του μουσικού αισθητηρίου» 

αναφέροντας ότι κάθε μεγάλη χρονική περίοδος αναζητεί και αποκτά ένα κεντρικό 

σημείο αναφοράς (κοσμοείδωλο) στο οποίο κατατάσσει τα γεγονότα και τα δεδομένα 

του κόσμου της. Η αλλαγή του κοσμοειδώλου επισύρει και την αλλαγή καλλιτεχνικού 

ύφους. Στη μουσική η αλλαγή αυτή συντελείται με την καλλιτεχνική διαίσθηση και με 

θεωρητικούς στοχασμούς. Η καλλιτεχνική διαίσθηση προηγείται πάντοτε κατά πολύ 

του θεωρητικού στοχασμού.
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Ακολουθεί η πρώτη ενότητα «αντίληψη της αποστάσεως» στην οποία 

αναφέρεται στη σύνδεση και το συσχετισμό των φθόγγων μεταξύ τους οι οποίοι 

αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία καλλιτεχνικών μορφών. Στην επιλογή αυτών 

των φθόγγων υπάρχουν δύο προσδιοριστικοί παράγοντες: «το αίσθημα της απόστασης 

για τη μελωδική αντίληψη του διαστήματος και το αίσθημα της συμφωνίας για την 

αρμονική».1 Στη συνέχεια αναλύει την έννοια της πεντατονικότητας. Αναφέρεται 

ιστορικά στην πρώτη μουσική φθογγική δραστηριότητα του οδήγησε τόσο τον 

ανατολικό όσο και το δυτικό κύκλο στην πεντατονικότητα (ένα υλικό από 5 

φθόγγους).

Ακολουθεί η μονόφωνη εκκλησιαστική τονικότητα όπου παρουσιάζει τα είδη 

των εκκλησιαστικών τρόπων του μεσαίωνα, εξετάζοντας μορφολογικά τον τρόπο 

δημιουργίας της (Finalis, Repercuss).-

Η ενότητα που ακολουθεί είναι η «αντίληψη της συμφωνίας». Ο ίδιος αναφέρει 

την έννοια της αντιλήψεως της συμφωνίας ως αρμονικού αισθητηρίου στο γρηγοριανό 

μέλος ενώ όταν εμφανίστηκε αυτός ο όρος μεταγενέστερα επιδίωκε να βάλει σε 

κάποιο πρότυπο το δεδομένο φθογγικό υλικό στην περίπτωση της ταυτόχρονης 

εκτέλεσης των φθόγγων. Στη συνέχεια αναλύει τα μελωδικά διαστήματα στις αρχές 

της πολυφωνίας και αναφέρει τις αλλαγές που επέφερε η αλλαγή του κουρδίσματος 

από το «σύστημα του Πυθαγόρα» μέχρι το «καθαρό κούρδισμα».

Έπεται η ενότητα «Πολυφωνική εκκλησιαστική τονικότητα» που 

παρουσιάζονται τα στάδια της μετάβασης από τη μονοφωνική εκκλησιαστική 

τονικότητα στην πολυφωνική. Ακολουθεί η μετάβαση από την εκκλησιαστική στην 

ελάσσονα- μείζονα τονικότητα αναφέροντας με παραδείγματα τον τρόπο δημιουργίας 

της μείζονας και ελάσσονας κλίμακας από τους εκκλησιαστικούς τρόπους.

Το πρώτο μέρος τελειώνει με το παράρτημα των παραδειγμάτων που 

αντιστοιχούν στην κάθε ενότητα.

1 (Maler, 1984: Σελ. 1)
2 Finalis: τελικός φθόγγος, Repercussa: φθόγγος ανταποκρίσεως.



126

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Το δεύτερο μέρος αποτελείται από «συνοπτικά μαθήματα αρμονίας» του 

μείζονος -  ελάσσονος. Ο συγγραφέας ξεκινά με τις κατευθυντήριες τάσεις των 

βαθμιδών στις μείζονες κλίμακες, αναλύει το συγχορδιακό περιεχόμενο της 

υποδεσπόζουσας ( «Η πτο)τική υποδεσπόζουσα εξαρτάται από την δεσπόζουσα που 

την ακολουθεί και από την ένταση που αυτή περιέχει»)0 και αναφέρεται στις 

συγχορδίες της έκτης εξ αναστροφής και στη συγχορδία τέταρτης- έκτης εξ 

αναστροφής.

Ακολουθούν οι διαφωνίες (όλοι οι φθόγγοι που αλλοιώνουν τον κανόνα της 

καθαρά τρίφωνης συγχορδίας) που είναι οι συγχορδίες δεσπόζουσας με εβδόμη, 

βραχεία δεσπόζουσα με εβδόμη, συγχορδία πέμπτης -  έκτης της υποδεσπόζουσας, οι 

μη αρμονικοί φθόγγοι (διαβατικός φθόγγος , καθυστέρηση, προήγηση, γειτονικός 

φθόγγος που αφήνεται με πήδημα), καθυστερητικοί σχηματισμοί στη δεσπόζουσα και 

στην τονική και άλυτοι καθυστερητικοί σχηματισμοί.

Έπεται η ενότητα της «καθαρά ή ελάσσονας αιολικής». Στο σημείο αυτό ο 

συγγραφέας αναλύει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ελάσσονας κλίμακας και 

αναφέρεται στην εισαγωγή του ελάσσονος στη νεώτερη μουσική (παραδείγματα από 

Ravel και Puccini) και τη χρήση της «φρύγιας δευτέρας» στην κατιούσα ελάσσονα. 

Στη συνέχεια αναλύει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αρμονικής και μελωδικής 

ελάσσονας. Παρουσιάζει την αυξημένη τρίφωνη συγχορδία στον ελάσσονα, την 

ελαττωμένη συγχορδία εβδόμης, τη Ναπολιτάνικη μείζων δεσπόζουσα και την 

ελάσσων συγχορδία έβδομης μικρής.

Συνεχίζει η ενότητα με τις «δευτερεύουσες αρμονίες στο μείζονα τρόπο» που 

είναι οι ελάσσονες συγχορδίες που χτίζονται πάνω στην II, III και VI βαθμίδα και 

συνδέονται με συγγένεια τρίτης με τις άλλες αρμονίες. Η τρίφωνη συγχορδία επί της 

VI λειτουργεί ως εκπρόσωπος της τονικής και της υποδεσπόζουσας, η τρίφωνη 

συγχορδία επί της III ως εκπρόσωπος της δεσπόζουσας.

Οι δευτερεύουσες αρμονίες κατά τον συγγραφέα εφαρμόζονται για να 

προετοιμάσουν μία μισή πτώση, από την ανάγκη να πραγματοποιηθεί η εναρμόνιση 

των μελωδικών βημάτων VIII- VII- VI αλλά εκτός αυτού εμφανίζονται και για λόγους

(Maler, 1984: Σελ.23)
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«συνηχητικού εμπλουτισμού».4 Επίσης αναφέρεται και στις παρενθετικές 

δεσπόζουσες.

Ακολουθούν οι «δευτερεύουσες αρμονίες στον ελάσσονα» που είναι οι μείζων 

τρίφωνη συγχορδία στην VI και II καθώς και η ελάσσων τρίφωνη συγχορδία στην II.

Στη συνέχεια ακολουθούν οι ενότητες για την «χρωματικότητα» και οι 

περιπτώσεις που αυτή περιέχεται και η «χρωματικότητα στη γραμμή» που προκύπτει 

από τους ξένους φθόγγους χωρίς όμως να αλλάζει η λειτουργία των πτωτικών 

συγχορδιών εξαιτίας τους.

Έπεται η ενότητα «ελασσονοποίηση του μείζονα» που περιλαμβάνει την 

ελάσσων υποδεσπόζουσα, την ελαττωμένη συγχορδία εβδόμης, την Ναπολιτάνικη και 

εναλλακτική υποδεσπόζουσα.

Ακολουθούν οι «συγχορδιακές οξύνσεις» που περιλαμβάνουν τις τραχείες 

ελαττωμένες δεσπόζουσες και τις εναλλακτικές δεσπόζουσες («ο χρωματικός άνω 

προσαγωγέας που κινείται ανοδικά προς την θεμέλιο της τονικής εμφανίζεται και στην 

δεσπόζουσα και δημιουργεί μία αλλοιωμένη τρίφωνη συγχορδία»),D την αυξημένη 

δεσπόζουσα, την οξυμένη πρόσθετη έκτη, την αλλοιωμένη εβδόμη της δεσπόζουσας 

και οι ελεύθερες προσαγωγικές ρυθμίσεις.

Αναφορά στην ευρύτερη τονικότητα και στην αλλαγή του τονικού γένους όπου 

κάθε μείζονα και ελάσσονα συγχορδία μπορεί να αλλάζει το τονικό της γένος χωρίς με 

αυτό να εγκαταλείπει τη σχέση της με το τονικό κέντρο. Αναλύει τις μακρινές σχέσεις 

συγγένειας τρίτης, τις μεικτές συνηχήσεις (οι μακρινές συνηχήσεις που περιέχουν 

συγχρόνως στοιχεία διαφορετικών συγχορδιών) και την αλυσσίδα («διάσπαση της 

πτωτικής κατασκευής μείζονος- ελάσσονος με προσωρινά υπερτονισμό μελωδικών και 

αρμονικών δυνάμεων που δεν έχουν λειτουργική αξία»).6

Τέλος, ακολουθεί η ενότητα της «μετατροπίας» που περιλαμβάνει την αλλαγή 

της σημασίας των συγχορδιών, την αρχή του κρατημένου φθόγγου και την τεχνική των 

αλλοιώσεων.

4 (Maler, 1984: Σελ. 34).
5 (Maler, 1984: Σελ. 39).
6 (Maler, 1984: Σελ. 45).
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Ακολουθούν τα μουσικά παραδείγματα του δεύτερου μέρους χωρισμένα 

ανάλογα με τις αντίστοιχες ενότητες. Τέλος υπάρχει πίνακας με αλφαβητική 

επεξήγηση των συμβόλων και αλφαβητικό ευρετήριο παραδειγμάτων κατά συνθέτη.

Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Στο βιβλίο του Maier περιέχονται πάνω από πεντακόσια παραδείγματα, 

αναλυμένα και σχολιασμένα λεπτομερώς. Τα παραδείγματα αυτά προέρχονται από 

περισσότερους των εξήντα συνθετών όλων τον εποχών και των στυλ. Σε αρκετά 

σημεία ο συγγραφέας αναφέρεται στο βιβλίο του «Σύστημα διδασκαλίας της αρμονίας 

μείζονος -  ελάσσονος, βιβλίο I ως συμπλήρωμα στα μουσικά παραδείγματα.
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DIETHER DE LA MOTTE 

ΑΡΜΟΝΙΑ

Η Θεωρία και η Πρακτική της, σε Διάφορες Εποχές και Στυλ.

Έκταση: 282 σελίδες 

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Ο Diether de la Motte με το βιβλίο του « Αρμονία » δίνει μία νέα πνοή στη 

διδασκαλία της αρμονίας. Κατακρίνει τη σύγχρονη διδασκαλία της αρμονίας η οποία 

στηρίζεται σε ένα σύστημα κανόνων και απαγορεύσεων χωρίς να αναλύονται στο 

σπουδαστή η ιστορική καταγωγή, η συνέχεια καθώς και η καλλιτεχνική σκοπιμότητα 

των κανόνων αυτών. Χαρακτηριστικά αναφέρει: « Οι εξετάσεις στα όργανα γίνονται 

στη σκηνή. Οι εξετάσεις αρμονίας γίνονται στο στρατιωτικό γυμναστήριο»1.

Υποστηρίζει ότι τα μαθήματα αρμονίας διδάσκουν κάτι που ονομάζεται 

Αυστηρή Αρμονία, η οποία ουδέποτε χρησιμοποιείται στην πραγματική σύνθεση, αλλά 

δημιουργήθηκε εξαιτίας της εύκολης διδασκαλίας και εξέτασής της.

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται η αρμονία και η ιστορική της εξέλιξη μέσα από 

μεγάλους συνθέτες όπως οι Palestrina, Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Shubert, 

Debussy, Schoenberg κ.α. «Κανένας κανόνας, καμία απαγόρευση δεν προέρχεται από 

εμένα. Όλες οι υποδείξεις έχουν εξαχθεί από συνθέσεις και η ισχύς τους έχει 

αποδειχθεί σε πάρα πολλά έργα » . Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα για τις 

κρυμμένες παράλληλες που παραθέτει στην αρχή του προλόγου του και δείχνει τη 

«διαφωνία» μεταξύ μεγάλων θεωρητικών, αναγνωρίζοντας πως όλοι έχουν δίκιο, μόνο 

που ο καθένας έχει αντλήσει τους κανόνες και τις απαγορεύσεις του από διαφορετική 

μουσική κι από αυτήν γενικεύοντας έχει χτίσει το σύστημά του χωρίς να το πει αυτό 

στον αναγνώστη.

1 (Motte, 1998: Σελ. 7).
2 (Motte, 1998: Σελ. 8).



Ο συγγραφέας στον πρόλογό του θεωρεί αναγκαία προϋπόθεση για την 

κατανόηση του βιβλίου του τη μελέτη του βιβλίου Allgemeine Musiklehve [ Γ ενικής 

θεωρίας της Μουσικής ] του Herman Grabner ( Kassel, 11η Έκδοση: 1974 )

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το βιβλίο χωρίζεται σε εννέα αυτοτελή κεφάλαια. Τα 8 αφορούν στην 

ιστορική εξέλιξη της αρμονίας, ενώ στο τελευταίο αναλύει τις σπουδαιότερες 

πρακτικές της αρμονίας, όπως αυτές εμφανίζονται μέσα από τις συνθέσεις του 20ου 

αιώνα.

Στο πρώτο κεφάλαιο εισάγει την ομοφωνία γύρω στα 1600 μέσα από τα 

συνθετικά παραδείγματα των Lasso, Palestrina, Leehner, Cavalieri. Συγκεκριμένα 

αναφέρει: «Το να αρχίσουμε με αυτόν το συναρπαστικό ηχητικό κόσμο έχει 

μεθοδολογικά μέγιστο αποτέλεσμα».

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζει την αρμονία στα 1700 κυρίως μέσα από τα 

έργα των Bach, Vivaldi, και Teleman. Στα επόμενα κεφάλαια παραθέτει την αρμονική 

λειτουργία του 19ου και 20ου αιώνα και τους διαφορετικούς τρόπους θεώρησής της, 

όπως προκύπτουν από τον αντίστοιχο συνθέτη. Έτσι προβάλλεται ολοένα και 

περισσότερο το προσωπικό στυλ του κάθε συνθέτη.

Ανάμεσα σε αυτά παρεμβάλλεται ένα κεφάλαιο που ερευνά τις ειδικές 

πρακτικές της σύνθεσης της όπερας (1600-1900) καθώς και τα ιδιαίτερα προβλήματα 

της αρμονίας στην όπερα. Το τελευταίο κεφάλαιο καταλήγει στην ατονική αρμονία 

του Schoenberg και του Scriabin, τη συνήχηση και δομή του Webern, την αρμονική 

διακύμανση του Hintemith καθώς και τη συνήχηση ως θέμα του Messian.

Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Κάθε κεφάλαιο περιέχει συνθετικές ασκήσεις οι οποίες προέρχονται από τα 

έργα της εξεταζόμενης χρονικής περιόδου ή έχουν γραφτεί ακριβώς στο ύφος της 

εποχής. Έτσι η επίλυση των ασκήσεων από κεφάλαιο σε κεφάλαιο αλλάζει με το 

εκάστοτε προσωπικό στυλ του κάθε συνθέτη. Στη σελ. 10 αποτιμά ο ίδιος το βιβλίο 

του: «Είμαι πεπεισμένος ότι και μόνο όλη αυτή η ποικιλομορφία των ασκήσεων θα 

αποφέρει μεγάλο κέρδος και χαρά στο σπουδαστή, γιατί θα μπορεί να προβαίνει κάπως
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πιο έντονα στη λύση των ασκήσεων, οι οποίες δίδουν ευρύτερο χώρο στην ανάλυση 

και έτσι αποτελούν άμεση αναφορά στο κύριο αντικείμενο μελέτης του σπουδαστή».

Με το βιβλίο του de la Motte ο σπουδαστής μπορεί να αποσαφηνίσει την 

ιστορική συνέχεια της αρμονίας που διδάσκεται σήμερα και να συνειδητοποιήσει πώς 

προέκυψαν οι κανόνες της και πώς αυτή εξελίχθηκε και χρησιμοποιείται στον 20ο 

αιώνα. Αυτή η κατανόηση της αρμονίας πηγάζει μέσα από παραδείγματα και 

συνθετικές ασκήσεις που προέρχονται από τα ίδια τα έργα των πιο αντιπροσωπευτικών 

συνθετών της κάθε εποχής
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ΙΩΣΗΦ NT Ο ΥΜΠΟΦΣΚΙ - ΣΕΡΓΚΕΪ ΕΦΣΕΓΕΦ - 

ΙΓΚΟΡ ΣΠΟΣΟΜΠΙΝ - ΒΛΑΝΊΠΜΙΡ ΣΟΚΟΑΟΦ 

Εγχειρίδιο Αρμονίας

Έκταση: 470 

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Το «Εγχειρίδιο αρμονίας», όπως υποστηρίζουν οι συγγραφείς στον πρόλογό 

τους, συνιστά ένα σύγγραμμα για τη διδασκαλία Γης αρμονίας, στο οποίο εμπεριέχεται 

η πείρα καθηγητών του Ωδείου της Μόσχας από τη διδασκαλία του μαθήματος της 

αρμονίας. Σκοπός των συγγραφέων είναι να διευκολύνουν τους μαθητές στην 

εκμάθηση των βασικών αρμονικών κανόνων, οι οποίοι χαρακτηρίζουν την κοινή 

διαδικασία ανάπτυξης της τροποαρμονικής αρχής.

Στο παρόν «Εγχειρίδιο αρμονίας» υπάρχουν πολλά αποσπάσματα μουσικής 

φιλολογίας διαφορετικών εποχών και στυλ, μέσα από τα οποία, όπως υποστηρίζουν οι 

συγγραφείς, αποδεικνύεται η ύπαρξη κοινής νομοτέλειας στην αρμονία και την 

αρμονική ανάλυση, που βρήκε ανταπόκριση στη μουσική ενός μεγάλου αριθμού 

εθνικών σχολών (κάτι που φαίνεται έντονα στη μουσική του 19ου αιώνα).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το «Εγχειρίδιο αρμονίας» χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται 

από 27 κεφάλαια (κύριες και δευτερεύουσες τρίφωνες συγχορδίες, οι πτώσεις και οι 

διατονικοί τρόποι στη ρωσική μουσική), τα οποία θα αναλυθούν συνοπτικά.

Αναλυτικότερα: Το πρώτο μέρος ξεκινά με μία «Εισαγωγή» στην οποία 

παρουσιάζονται περιληπτικά (μέσα από παραδείγματα μεγάλων συνθετών) μερικές 

από τις πιο βασικές έννοιες που πραγματεύεται το εγχειρίδιο αυτό. Πιο συγκεκριμένα 

παρουσιάζονται: α) Οι συγχορδίες (τύποι των συγχορδιών, η ονομασία των φθόγγων 

της συγχορδίας, οι αναστροφές της και η ανάλυση συγχορδιών μέσα από απόσπασμα 

του Ρίμσκι Κόρσακοφ), β) Οι ξένοι φθόγγοι (καθυστερήσεις, διαβατικοί, ποικίλματα, 

προηγήσεις, μη συγχορδιακή συνήχηση- τυχαίος συνδυασμός), το πολυφωνικό και
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ομοφωνικό σύστημα, η μελωδία (τα κύρια χαρακτηριστικά για το χτίσιμο μιας 

μελωδίας) και τέλος πρακτικές υποδείξεις για την ανάλυση μουσικών έργων.

Το Ιο κεφάλαιο «μεγάλες (μείζονες) και μικρές (ελάσσονες) τρίφωνες 

συγχορδίες» περιλαμβάνει τη διάταξη των φωνών στην τετράφωνη συγχορδία, το 

διπλασιασμό και τη μελωδική θέση της τρίφωνης συγχορδίας και τέλος τη διάταξη και 

διασταύρωση των φωνών στις τετράφωνες συγχορδίες.

Τα τρία επόμενα κεφάλαια αφορούν στην ανάλυση των κύριων τρίφωνων 

συγχορδιών.

Στο 2ο κεφάλαιο οι συγγραφείς κάνουν μία εισαγωγή στο «λειτουργικό 

σύστημα των κύριων συγχορδιών», στην τονική, δεσπόζουσα και υποδεσπόζουσα και 

στις αρμονικές τους συνδέσεις.

Το 3ο κεφάλαιο αποτελεί τη «σύνδεση των κύριων συγχορδιών», στο οποίο 

αναλύεται μέσα από εναρμονισμένα παραδείγματα η σχέση των συγχορδιών μεταξύ 

τους (κινήσεις των φωνών, κοινοί φθόγγοι και οι τρόποι σύνδεσης).

Το 4ο κεφάλαιο είναι η «Εναρμόνιση μελωδίας με τις κύριες συγχορδίες». 

Αρχικά οι συγγραφείς κάνουν κάποιες πρακτικές υποδείξεις και παραθέτουν 

παράδειγμα εναρμόνισης μελωδίας (8 μέτρων) αναλύοντας τον τρόπο σκέψης 

εναρμόνισης. Ακολουθούν ασκήσεις με άλυτες μελωδίες για εναρμόνιση.

Έπεται το 5ο κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζεται η τεχνική της «αλλαγής θέσης 

μιας συγχορδίας»

Το 6ο κεφάλαιο είναι ο τρόπος «εναρμόνισης του μπάσου» (με τις κύριες 

συγχορδίες), στο οποίο οι συγγραφείς παρουσιάζουν πρώτα τη χρήση της αρμονικής 

σύνδεσης στη φωνή του μπάσου και στη συνέχεια τη χρήση της μελωδικής σύνδεσης. 

Το κεφάλαιο συμπληρώνεται με παράδειγμα εναρμόνισης δεδομένης φωνής μπάσου 

(όπως και στο 4ο κεφάλαιο) και ανάρθμα μπάσο για λύση.

Το 7ο κεφάλαιο αναφέρεται στα «πηδήματα τρίτης» των συγχορδιών στη 

σοπράνο και στον τενόρο.

Ακολουθεί το 8ο κεφάλαιο στο οποίο αναλύονται οι «πτώσεις, περίοδος και 

πρόταση». Αρχικά δίνονται οι ορισμοί και στη συνέχεια παρουσιάζονται μέσα από 

μουσικά παραδείγματα μεγάλων συνθετών τα βασικά είδη των πτώσεων (αυθεντικές, 

πλάγιες, πλήρεις) καθώς και άλλα είδη πτώσεων (τέλειες και ατελείς). Ακολουθεί το



134

κεφάλαιο «η πτωτική δεύτερη αναστροφή (Κ 6\4)», η οποία είναι μία συγχορδία στην 

οποία συμπυκνώνονται οι φθόγγοι δύο συγχορδιών: Ό στο μπάσο και Τ πάνω από 

αυτό. Παρουσιαζονται οι ειδικές λύσεις της.

Τα επόμενα τέσσερα κεφάλαια αναφέρονται στην α/ και β' αναστροφή.

Αρχικά στο 10ο κεφάλαιο αναλύεται η «πρώτη αναστροφή των κύριων 

συγχορδιών» (ο συμβολισμός τους, οι κινήσεις των φωνών, οι συνδέσεις τους με τις 

κύριες συγχορδίες και η χρήση τους στην εναρμόνιση του μπάσου- παράδειγμα). 

Ακολουθούν: «τα πηδήματα κατά τη σύνδεση μιας τρίφωνης συγχορδίας με μία άλλη 

σε πρώτη αναστροφή» (μεικτά πηδήματα, κρυμμένες όγδοες και πέμπτες παράλληλες, 

πρακτικές υποδείξεις για σωστή εναρμόνιση), η «σύνδεση δύο συγχορδιών σε πρώτη 

αναστροφή» και οι «διαβατικές και ποικιλματικές συγχορδίες σε δεύτερη αναστροφή 

(Τ 6\4, S 6\4, D 6\4)» (αναλύονται μέσα από εναρμονισμένα παραδείγματα η κάθε 

περίπτωση χωριστά, οι κινήσεις των φωνών και η χρήση τους στις πτώσεις).

Στο 14ο κεφάλαιο αναλύεται η «δεσπόζουσα μεθ5 εβδόμης σε ευθεία 

κατάσταση» (η προετοιμασία και η λύση της, η χρήση της κυρίως στις πτώσεις).

Στο 15ο κεφάλαιο οι «αναστροφές της δεσπόζουσας μεθ’ εβδόμης» (οι λύσεις, 

ο σχηματισμός και η χρήση της α \  β ' και γ ' αναστροφής, αναφορά στη διαβατική 

δεύτερη αναστροφή).

Τέλος, στο 16ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα «πηδήματα κατά τη λύση της 

δεσπόζουσας μεθ’ εβδόμης στην τονική» (πηδήματα στην πέμπτη της τονικής, διπλά 

πηδήματα, παράλληλες και αντιπαράλληλες όγδοες). Κάθε κεφάλαιο περιέχει 

παραδείγματα εναρμόνισης κυρίως από έργα μεγάλων συνθετών και ασκήσεις για 

εναρμόνιση μελωδίας και μπάσου.

Το 17ο κεφάλαιο «Πλήρες λειτουργικό σύστημα του μείζονα και αρμονικού 

ελάσσονα- το διατονικό σύστημα» αποτελεί ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο στο οποίο 

παρουσιάζεται η λειτουργική συγγένεια των δευτερεύουσων συγχορδιών με τις κύριες 

(κυρίως με την τονική) στο μείζονα και στον αρμονικό ελάσσονα. Επίσης 

παρουσιάζονται οι κύριες συγχορδίες μεθ’ εβδόμης (Ντιμινουϊτα), οι συνδέσεις του 

κύριου λειτουργικού συστήματος (αυθεντικές και πλάγιες) και τέλος ορίζεται το 

διατονικό σύστημα.
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Στο 18ο κεφάλαιο αναλύεται «η συγχορδία της 11 βαθμίδας και η 

α' αναστροφή». Μέσα από εναρμονισμένα παραδείγματα παρουσιάζονται οι 

αρμονικές συνδέσεις της II βαθμίδας σε α' αναστροφή (με τις συγχορδίες της ομάδας 

της δεσπόζουσας) καθώς και οι συνδέσεις σε ευθεία κατάσταση στο μείζονα 

(με τις συγχορδίες που έχουν σχέση διαστήματος τρίτης).

Το 19ο κεφάλαιο αποτελεί μία σύντομη αναφορά στον «αρμονικό μείζονα», 

στη βάρυνση της VI βαθμίδας στις συγχορδίες της IV και II βαθμίδας.

Στο 20ο κεφάλαιο αναλύεται η «συγχορδία της VI βαθμίδας (TSVI)» που σε 

σχέση με τις συγχορδίες που την περιβάλλουν μπορεί να θεωρηθεί και ως S αλλά και 

ως Τ (απροσδόκητη σύνδεση, η TSVI με σημασία υποδεσπόζουσας, η κίνηση των 

φωνών στη σύνδεση με την δεσπόζουσα κτλ), η «απροσδόκητη πτώση» και η χρήση 

της και τέλος ως συμπλήρωμα παρουσιάζονται και άλλοι τρόποι επέκτασης της 

περιόδου.

Στα τρία επόμενα κεφάλαια αναλύονται οι συγχορδίες με εβδόμη:

α) η II βαθμίδα μεθ' εβδόμης (η προετοιμασία και οι αναστροφές της, η λύση 

της στην πτωτική δεύτερη αναστροφή, η λύση της στην τονική, οι συνδέσεις της με 

τη δεσπόζουσα μεθ’ εβδόμης και πρακτικές υποδείξεις εναρμόνισης), β) η VII 

μεθ’ εβδόμης (οι αναστροφές της, η λύση της στην τονική, η εσωτερική λύση της με 

τη δεσπόζουσα, οι ενδιάμεσες διαβατικές συγχορδίες και η Ντιμινουίτα), γ) η 

δεσπόζουσα μετ’ενάτης (η προετοιμασία και η λύση της στην τονική, οι σύνδεσεις με 

τη δεσπόζουσα μεθ’ εβδόμης και αναφορά στη II συγχορδία μετ' ενάτης).

Στο 24ο κεφάλαιο αναφέρεται η σπανιότερη χρήση των «συγχορδιών της 

ομάδας της δεσπόζουσας». Αυτές είναι (ονομαστικά): α ) η α '  αναστροφή της 

ελαττωμένης συγχορδίας της VII βαθμίδας, β) η συγχορδία της III βαθμίδας του 

μείζονα και γ) η δεσπόζουσα με την έκτη της.

Στο 25ο κεφάλαιο ο «φυσικός ελάσσων στις φρύγιες συνδέσεις» οι 

συγγραφείς αναφέρονται στη διαφορά του λειτουργικού συστήματος του αρμονικού 

ελάσσονα με το φυσικό. Ο φυσικός ελάσσων χαρακτηρίζεται από τον τρόπο με τον 

οποίο χτίζεται η ομάδα των συγχορδιών της δεσπόζουσας. Μέσα από 

εναρμονισμένα παραδείγματα παρουσιάζεται το φρύγιο τετράχορδο στην επάνω 

φωνή και στο μπάσο.
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Ακολουθεί το 26ο κεφάλαιο στο οποίο αναλύονται λεπτομερώς «οι διατονικές 

(τονικές) αλυσίδες» (η μελωδική και η αρμονική αλυσίδα, η λειτουργική τους σχέση, 

ο τρόπος της μετατόπισης των διαστημάτων, αλυσίδες με παράλληλες πρώτες 

αναστροφές και με συγχορδίες μεθ’ εβδόμης). Τέλος παρατίθεται συμπλήρωμα που 

παρουσιάζει τις δευτερεύουσες συγχορδίες μεθ’ εβδόμης που δεν χρησιμοποιούνται 

στις αλυσίδες.

Το Πρώτο Μέρος τελειώνει με ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο που είναι 

«οι διατονικοί τρόποι στη ρώσικη μουσική». Οι διατονικοί τρόποι βρίσκουν στη 

ρωσική μουσική πολύ ευρεία και πρωτότυπη εφαρμογή, που διαφέρει σημαντικά από 

την παράδοση της δυτικής μουσικής. Κύριο χαρακτηριστικό θεωρείται η χρήση του 

φυσικού ελάσσονα (λειτουργικές και ηχοχρωματικές ιδιαιτερότητες).

Μέσα από αποσπάσματα ρωσικής μουσικής αναφέρονται οι βασικές 

ιδιαιτερότητες του φυσικού ελάσσονα στη ρωσική μουσική σε αντιδιαστολή με τους 

κανόνες της δυτικό-ευρωπαϊκής μουσικής, Αναφέρονται οι πλάγιες πτώσεις, η 

σχέση διαστημάτων τρίτης και δευτέρας και το χτίσιμο των συγχορδιών. Επίσης οι 

συγγραφείς αναφέρονται και στη χρήση του δώριου και φρύγιου ελάσσονα στη 

ρωσική μουσική, στο φυσικό και μιξολύδιο μείζονα και στον εναλλασσόμενο τρόπο 

(η ένωση του φυσικού μείζονα με τη σχετική του ελάσσονα).

Τέλος γίνεται λόγος για την ελευθερία στο συντακτικό διαχωρισμό και την 

ποικιλομορφία στα είδη των μέτρων. Παραθέτουν πρακτικές μεθοδικές υποδείξεις 

για τη διευκόλυνση επίλυσης των γραπτών ασκήσεων πάνω στην εναρμόνιση 

μελωδιών σε ρωσικό λαϊκό ύφος.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ

Τα τρία πρώτα κεφάλαια αφορούν στη χρήση της διπλής δεσπόζουσας (DD): 

α) Η διπλή δεσπόζουσα στην πτώση (ο ρόλος και η προετοιμασία της, η λύση της 

DD σε συγχορδία μέσω του Κό|4, άμεση λύση της DD στη δεσπόζουσα), β) Η διπλή 

δεσπόζουσα στο εσωτερικό του οικοδομήματος, ενός κομματιού (η λύση της DD σε 

D και Τ6|4, το πέρασμα της DD σε διάφωνες συγχορδίες της ομάδας της D και της S) 

και γ) Η αλλοίωση της διπλής δεσπόζουσας (η προετοιμασία των αλλοιωμένων
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φθόγγων», οι οποίοι αναλύονται λεπτομερώς μέσα από πολλά εναρμονισμένα 

παραδείγματα και από μουσικά αποσπάσματα μεγάλων συνθετών.

Αναλύονται ξεχωριστά οι: «Διατονικοί διαβατικοί φθόγγοι σε μία φωνή» (οι 

όροι διπλασιασμού, η αλλαγή συγχορδιών, ο διπλασιασμός της έβδομης κ.α.), 

«Διατονικοί διαβατικοί φθόγγοι σε όλες τις φωνές»(διπλοί, τριπλοί και τετραπλοί 

φθόγγοι, διαβατικές συγχορδίες κ.α.), «Διατονικοί και χρωματικοί ποικιλματικοί 

φθόγγοι»(διπλοί, τριπλοί και τετραπλοί ποικιλματικοί φθόγγοι, ποικιλματικές 

συγχορδίες κ.α.), «Χρωματικοί διαβατικοί φθόγγοι», «Προήγηση» (διπλή, τριπλή και 

τετραπλή προήγηση, προηγήσεις μη συγχορδιακών φθόγγων κ.α.), «Ποικιλματικοί 

με πηδήματα φθόγγοι» (σύντομη αποτζιατούρα), «Διάφορα είδη καθυστερήσεων» (η 

προετοιμασία μη συγχορδιακών φθόγγοον στην ίδια φωνή, απροετοίμαστες 

διαβατικές και ποικιλματικές καθυστερήσεις κ.α.) και «Καθυστερημένη λύση μη 

συγχορδιαδών φθόγγων».

Στο 46ο και 47ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές «αλλοιωμένες 

συγχορδίες» που σχετίζονται με την αλλαγή της II βαθμίδας της κλίμακας. Αυτές 

είναι: Η αλλοίωση των συγχορδιών της ομάδας της δεσπόζουσας στο μείζονα και 

στον ελάσσονα και η αλλοίωση των συγχορδιών της ομάδας της υποδεσπόζουσας 

(Ναπολιτάνικη συγχορδία).

Στο 48ο κεφάλαιο ορίζεται ο «ισοκράτης ή πεντάλ». Μέσα από 

αντιπροσωπευτικά μουσικά αποσπάσματα αναλύονται η αρμονία και η χρήση του 

ισοκράτη (της τονικής και της δεσπόζουσας), ο διπλός ισοκράτης και ο ισοκράτης με 

φιγούρες (ρυθμική και μελωδική φιγούρα).

Το 49ο κεφάλαιο αποτελεί μία πολύ χρήσιμη εισαγο)γή στα «μειζονο - 

ελάσσονα συστήματα» που αποτελούνται από την αλληλεπίδραση των τρόπων 

αυτών και τη διείσδυση χαρακτηριστικών συνηχήσεων του ενός τρόπου στον άλλο.

Παρουσιάζονται οι σύνθετες ποικιλίες του μείζονα με συγχορδίες του 

ομώνυμου ελάσσονα (dur - moll) και του ελάσσονα με συγχορδίες του ομώνυμου 

μείζονα (moll - dur) καθώς και η σχέση του μείζονα - ελάσσονα ανάμεσα στις 

σχετικές τονικότητες (δημιουργία διατονικού εναλλασσόμενου τρόπου) που είναι 

χαρακτηριστική στη ρωσική μουσική. Ακολουθεί η ανάλυση της συγχορδίας της 

«βαρυμένης VI βαθμίδας του μειζονο - ελάσσονα».
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Τα επόμενα 8 κεφάλαια αφορούν στα είδη των μετατροπιών μέσα από 

πρακτικές υποδείξεις εναρμόνισης και μέσα από την εφαρμογή τους στα έργα 

μεγάλων συνθετών. Τα κεφάλαια αυτά είναι (ονομαστικά): Μετατροπία σε δύο 

σημεία αλλοιώσεως, μετατροπία σε 3 έως 6 σημεία αλλοιώσεως, μετατροπία μέσω 

της VI βαρυμένης βαθμίδας του μειζονο - ελάσσονα και μέσω της Ναπόλατάνικης 

συγχορδίας, μετατροπία μέσω της ομώνυμης τονικής, μετατροπικές αλυσίδες, η 

ελλειψη και η εναρμόνια μετατροπία.

Στο 59ο κεφάλαιο οι «βασικές αρχές διαμόρφωσης του τονικού σχεδίου ενός 

έργου» οι συγγραφείς παρουσιάζουν μορφολογικά ένα γενικό πλάνο (τονικό σχέδιο) 

που ισχύει για πολλά μουσικά έργα στο οποίο παρουσιάζεται η σειρά με την οποία 

εναλλάσσονται οι τονικότητες (κυρίως μέσω μετατροπίας, παρέκκλισης ή 

αντιπαραβολής). Επίσης δίνονται και δύο παραδείγματα τονικού σχεδίου μέσω 

διαγράμματος, του Λ. Μπετόβεν: Πρώτη Συμφωνία, μενουέτο (πρώτο μέρος) και του 

Β. Α. Μότσαρτ: πρώτο μέρος της Σονάτας για πιάνο σε Φα μείζονα (αρ.5).

Στο τελευταίο κεφάλαιο οι συγγραφείς αναπτύσσουν ορισμένα ζητήματα που 

καθιστούν τη σημασία της «αρμονικής ανάλυσης».

Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι η αρμονική ανάλυση ενός δεδομένου μουσικού 

έργου έχει πολύ μεγάλη σημασία για το μάθημα της αρμονίας και συμβάλλει στην 

απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για την κατάκτηση τις αρμονίας. Πιο 

συγκεκριμένα, η αρμονική ανάλυση με τις ασκήσεις και τις μεθόδους της οδηγεί 

στην ορθή κατανόηση τθ)ν αρμονικών στοιχείων (συγχορδίες, πτώσεις κ.λ.π), στην 

αρμονική γενίκευση (τη λογική της λειτουργικής κίνησης, τη σχέση των πτώσεων 

κ.λ.π.) και στη σύζευξη των χαρακτηριστικών της αρμονικής σύστασης με το 

χαρακτήρα της μουσικής.

Στη συνέχεια οι συγγραφείς κάνουν μία σύντομη καταγραφή των βασικών 

μεθόδων και αρχών της αρμονικής ανάλυσης δίνοντας πολλά παραδείγματα μέσα 

από τα έργα μεγάλων συνθετών.
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Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Το παρόν εγχειρίδιο αρμονίας παρουσιάζει λεπτομερέστατα τους κανόνες και 

την εφαρμογή των στοιχείων της αρμονίας καθώς και ειδικότερα και σπανιότερα 

ζητήματα της αρμονικής υφής μέσα από μία πληθώρα ποικιλίας παραδειγμάτων.

Κύριος σκοπός των τεσσάρων Ρώσων συγγραφέων, μέσα από τη μέθοδο 

διδασκαλίας της αρμονίας που προτείνουν, είναι να θίξουν το ζήτημα των βασικών 

κανόνων που διέπουν την τροποαρμονική γλώσσα. Η επιλογή των παραδειγμάτων 

από τη μουσική φιλολογία διαφορετικών εποχών στηρίζεται στο σύμπλεγμα των 

τροποαρμονικών μέσων, το οποίο είναι χαρακτηριστικό και υπάρχει στη μουσική 

δημιουργία της πλειονότητας των εθνοτήτων στη διάρκεια των δύο αιώνων (18ο -  

19ο).

Κάθε κεφάλαιο περιέχει ασκήσεις για όλα τα είδη αρμονικών εργασιών 

(εναρμόνιση, ανάλυση, πρακτικές υποδείξεις, επιλογή μουσικών αποσπασμάτων και 

ασκήσεις για εξάσκηση στο πιάνο). Τα παραδείγματα εναρμόνισης έχουν γραφτεί 

χωρίς πολλές λειτουργικές επεξηγήσεις, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους 

μαθητές να μπορούν από μόνοι τους να κατανοούν το σύμπλεγμα των αρμονικών 

μέσων και κανόνων που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν για την επίλυση των 

ασκήσεών τους.

Οι συγγραφείς έχουν συμπεριλάβει κεφάλαια τα οποία αποσκοπούν στην 

ενδυνάμωση του πρακτικού ρόλου στην παιδαγωγική εργασία. Αναφέρουμε 

ενδεικτικά μερικά από αυτά: «Βασικές αρχές διαμόρφωσης του τονικού σχεδίου ενός 

έργου», «Ορισμένα ζητήματα αρμονικής ανάλυσης», «Τύποι τονικών σχέσεων» κ.α. 

Ιδιαίτερο κεφάλαιο αποτελούν «Οι διατονικοί τρόποι στη ρώσικη μουσική», το οποίο 

παρουσιάζει τη συγγένεια που υπάρχει ανάμεσα στη ρώσικη κλασική μουσική με τη 

ρώσικη λαϊκή δημιουργία.

Το εγχειρίδιο αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει ως βοήθημα για 

αυτοδίδακτους. Η πείρα του δασκάλου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

κατανόησή του.
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ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΥΜΠΟΥΑ 

Αρμονική Πραγματεία

Έκταση: 270 σελίδες.

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Η διδασκαλία του βιβλίου του Ντυμπουά προσπαθεί να εξηγήσει τους 

συνδυασμούς και τα μέσα με τα οποία η μουσική τέχνη πλουτίστηκε λίγο, λίγο και που 

συνιστούν κατά το συγγραφέα αυτό που ονομάζουμε «ελεύθερο στυλ». Ο ίδιος 

αναφέρει στον πρόλογό του: «Έχουμε αποκλείσει κάθε άχρηστη θεωρητική ανάπτυξη, 

επειδή εμποδίζει το πνεύμα του μαθητή και το αποτρέπει να προσηλώσει την προσοχή 

του στις θεμελιώδεις και ουσιώδεις απόψεις».

Η «Αρμονική Πραγματεία» περιλαμβάνει τη θεωρία της αρμονίας (από το 

σχηματισμό των συγχορδιών μέχρι τους ξένους φθόγγους) περιέχοντας ασκήσεις που 

αφορούν κυρίως στην εναρμόνιση δοσμένου βάσιμου και μελωδίας. Περιέχει επίσης 

και θεωρητικές ασκήσεις από την «Πραγματεία» του Ρεμπέρ.1

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το Πρώτο μέρος είναι η «Σύμφωνη 

αρμονία» και αποτελείται από έξι κεφάλαια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο: «Ο σχηματισμός και η κατάσταση των συγχορδιών»: Στην 

αρχή ο συγγραφέας κάνει μία εισαγωγή στη θεωρία της ακουστικής (σχέση τονικής 

και δεσπόζουσας, αναφορά στην τονικότητα και στους τρόπους κ.λπ.) και στα 

διαστήματα (πίνακας διαστημάτων, πρακτικοί τρόποι μετρήσης και αναγνώρισης των 

διαστημάτων κ.λπ.).

Στο κεφάλαιο αυτό ο συγγραφέας δίνει ιδιαίτερο βάρος στα τρία είδη των 

συγχορδιών (τέλεια μείζονα, τέλεια ελάσσονα και συγχορδία της πέμπτης ελαττωμένης 

συγχορδίας) και στο σχηματισμό τους στις αντίστοιχες βαθμίδες στη μείζονα και στην

1 Εκδόθηκε το 1862.



143

κακό αποτέλεσμα που παράγεται). Αντιπαραθέτει εναρμονισμένα παραδείγματα 

συνδέσεων που κατατάσσονται σε πρώτη, δεύτερη και σε τρίτη σειρά με αντίστοιχες 

ασκήσεις.

Ο συγγραφέας τελειώνοντας αναπτύσσει μερικές σκέψεις επί της παλιάς 

μουσικής τέχνης και την εξέλιξή της ως τις μέρες μας τονίζοντας ότι μία τέχνη, που θα 

ήταν μονάχα το αποτέλεσμα της αχαλίνωτης φαντασίας, δεν θα ήταν τέχνη και ότι δεν 

υπάρχει τέχνη χωρίς μορφή.

Το 4ο κεφάλαιο είναι «οι πτώσεις». Αρχικά παρουσιάζονται τα είδη των 

πτώσεων (τέλεια, ατελής, απατηλή, μισή και πλάγια πτώση). Ακολουθούν κάποιες 

παρατηρήσεις που αφορούν στο σπουδαίο ρόλο και τη χρήση της δεύτερης 

αναστροφής στις πτώσεις. Για να συμπληρώσει τις παρατηρήσεις, που αφορούν τις 

σύμφωνες συγχορδίες στο σύνολό τους, ο συγγραφέας δίνει μία σύντομη περίληψη 

(πρακτικό οδηγό) για τη χρήση των σύμφωνων συγχορδιών και των αναστροφών τους, 

που μπορεί να δεχτεί κάθε βαθμίδα της κλίμακας. Τέλος αναφέρεται στις «συγκοπικές 

αρμονίες»1 (τη χρήση της στις πτώσεις, πότε πρέπει να επαναλαμβάνονται κ.λπ.) και 

παραθέτει άλυτες μελωδίες επί των πτώσεων.

Στο 5 ο κεφάλαιο αναλύονται οι «μετατροπίες», στις οποίες ο συγγραφέας δίνει 

ιδιαίτερη έμφαση. Ξεκινά με τον ορισμό και κάνει κάποιες γενικές παρατηρήσεις που 

αφορούν στην πρακτική εφαρμογή των μετατροπιών (αναφέρεται στους 

χαρακτηριστικούς φθόγγους, κύριους και δευτερεύοντες και αντιπαραθέτει 

εναρμονισμένα παραδείγματα μετατροπιών σύμφωνα με τους χαρακτηριστικούς 

φθόγγους, τις χρωματικές κινήσεις, τα μελωδικά διαστήματα κ.λπ.). Στη συνέχεια 

παρουσιάζει ξεχωριστά τις μετατροπίες σε «σχετικούς τόνους πρώτης τάξεως και σε 

δευτέρας τάξεως»", αναλύοντας τον τρόπο σκέψης για τη σωστή χρήση των 

μετατροπιών.

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει πολλές ασκήσεις, προχωρώντας από τις πιο 

απλές στις πιο σύνθετες. Τέλος παρουσιάζει τις μετατροπίες στους «μακρινούς 

τόνους», δίνοντας παραδείγματα με τα κυριότερα μέσα που μπορούν να εκτελεσθούν

1 «Όταν μία αρμονία προβληθεί σε έναν ασθενή χρόνο, θα αποφύγει κανένας να την επαναλάβει επί του 
επόμενου ισχυρού χρόνου, γιατί αυτά τα είδη των διαδοχών έχουν σχεδόν πάντα ένα άχαρο αποτέλεσμα» σελ. 
44.
2 «Σχετικοί πρώτης τάξεως είναι οι τόνοι αυτοί που διαφέρουν στη σύνθεση της κλίμακάς τους κατά μία μόνο 
αλλοίωση. Οι άλλοι είναι δευτέρας τάξεως» σελ. 49.
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οι μετατροπίες σε μακρινούς τόνους (με μικτές συγχορδίες, με την αλλαγή του 

πραγματικού τόνου ή υπονοούμενου κ.λπ.) και γενικά άλυτα θέματα προς λύση 

(δοσμένα μπάσα και μελωδίες).

Το 6ο και τελευταίο κεφάλαιο του πρώτου μέρους περιλαμβάνει τις «αρμονικές 

αλυσίδες» και το στοιχείο της «μίμησης». Ο Ντυμπουά αναλύει τον τρόπο 

σχηματισμού της αρμονικής αλυσίδας (μετατονιζόμενη και μη μετατονιζόμενη) και 

στη συνέχεια αντιπαραθέτει πολλές άλυτες ασκήσεις (δοσμένα μπάσο και μελωδίες). 

Τέλος κάνει μία αναφορά στο στοιχείο της μίμησης, κυρίως μέσα από τις αρμονικές 

αλυσίδες.

Το Δεύτερο μέρος είναι η «Διάφωνη αρμονία» και αποτελείται από τρία 

κεφάλαια.

Αρχικά ο συγγραφέας κάνει μία γενική έκθεση τονίζοντας ότι η διάφωνη 

αρμονία αποτελείται από δύο μέρη, «τη φυσική» (η διαφωνία δεν έχει ανάγκη από 

προετοιμασία) και τη «τεχνητή» διάφωνη αρμονία (η διαφωνία πρέπει να είναι 

προετοιμασμένη).

Το Ιο κεφάλαιο περιλαμβάνει τη «φυσική αρμονία» (Ιο τμήμα) αναλύοντας τη 

δεσπόζουσα συγχορδία μεθ’ εβδόμης (εξαιρέσεις που αφορούν τη λύση, οι 

αναστροφές της, οι ελευθερίες στη χρήση της κ.α.) και τη παράλειψη της θεμελίου στη 

συγχορδία της δεσπόζουσας μεθ' εβδόμης (οι αναστροφές της, οι συνδέσεις της, η 

χρήση της στις μετατροπίες κ.α.). Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει πολλές ασκήσεις 

(κυρίως άλυτα μπάσα και μελωδίες) και για τις δύο περιπτώσεις.

Το 2ο κεφάλαιο είναι η «φυσική αρμονία» (2ο τμήμα) που περιλαμβάνει τις 

συγχορδίες μετ’ 9ης μεγάλης και μικρής με ή χωρίς αφαίρεση της θεμελίου. Αρχικά 

αναλύεται μέσα από εναρμονισμένα παραδείγματα η συγχορδία 9ης μεγάλης (οι 

αναστροφές της με θεμέλιο και με την παράλειψη θεμελίου, εξαιρετικές λύσεις, 

συνδέσεις που πρέπει να αποφεύγονται κ.λπ.). Ακολουθεί στην ίδια δομή η ανάλυση 

της συγχορδίας με 9ης μικρής. Ο Ντυμπουά παραθέτει πολλές άλυτες ασκήσεις που 

αφορούν στην κάθε περίπτο)ση χωριστά αλλά και γενικά θέματα επί του συνόλου των 

συγχορδιών μετ'9ης μικρής και μεγάλης και των αναστροφών τους.
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Τέλος το 3ο κεφάλαιο περιλαμβάνει την «τεχνητή αρμονία». Σε αυτή την 

κατηγορία περιλαμβάνονται τρεις συγχορδίες: η συγχορδία μεθ’ 7ης μικρής 

(ονομάζεται επίσης 2ους είδους), η συγχορδία μεθ' 7ης μικρής και 5ης ελαττωμένης 

(3ου είδους) και η συγχορδία μεθ’ 7ης μεγάλης (4ου είδους). Αναλύεται η κάθε 

περίπτωση χωριστά με τις αντίστοιχες ασκήσεις.

Το Τρίτο μέρος περιλαμβάνει τις «αλλοιώσεις», (φθόγγοι ξένοι προς την 

τονικότητα) και αποτελείται από τρία κεφάλαια.

Στο Ιο κεφάλαιο παρουσιάζει τις «αλλοιωμένες συγχορδίες». Στο κεφάλαιο 

αυτό ο συγγραφέας αναφέρεται γενικά στη διάκριση μεταξύ της μελωδικής και της 

αρμονικής αλλοίωσης, η οποία σχηματίζει μία καινούργια κατηγορία που ονομάζεται 

«αλλοκομένες συγχορδίες»1. Παραθέτει παραδείγματα στα οποία παρουσιάζει τη 

χρήση, λύση και εκτέλεση των αλλοιωμένων συγχορδιών.

Στο 2ο κεφάλαιο ο συγγραφέας αναλύει την «ανιούσα αλλοίωση της 5ης». 

Παρουσιάζει μέσα από παραδείγματα τις πιο συνηθισμένες λύσεις της 5ης και τις 

αναστροφές της καθώς και άλυτες ασκήσεις (αλυσίδες για λύση, ενάριθμα και 

ανάριθμα μπάσα και μελωδίες για λύση).

Το 3ο κεφάλαιο περιλαμβάνει την «κατιούσα αλλοίωση της 5ης». Παρουσιάζει 

όλες τις αναστροφές της, αλλά κυρίως αναλύει τη δεύτερη αναστροφή, δηλαδή τις 

συγχορδίες της αυξημένης 6ης (ως δεύτερη αναστροφή της δεσπόζουσας μεθ’ 7ης 

χωρίς θεμέλιο, με θεμέλιο και μετ' 9ης μικρής χωρίς θεμέλιο). Ακολουθούν ασκήσεις 

για την πρακτική εξάσκηση της κατιούσας και ανιούσας αλλοίωσης (αλυσίδες για 

λύση, αριθμημένα και ανάριθμα μπάσα και μελωδίες). Στο σημείο αυτό ο συγγραφέας 

αναπτύσσει κάποιες σκέψεις για τις συγχορδίες που ηχούν ως αλλοιωμένες, αλλά 

ανήκουν στην κατηγορία των συγχορδιών με ξένους φθόγγους.

Το τέταρτο μέρος είναι οι «φθόγγοι που δεν αποτελούν συστατικό μέρος των 

συγχορδιών» (καθυστερήσεις -  πεντάλ).

Στο Ιο κεφάλαιο ο Ντυμπουά παρουσιάζει τα είδη των καθυστερήσεων. 

Αρχικά, κάνει μία εισαγωγή στις γενικές αρχές που διέπουν την καθυστέρηση (τη 

προετοιμασία- λύση, τη διάρκεια κ.α.) και στη συνέχεια αναλύει ξεχωριστά τα είδη

1 «Αλλοιωμένες συγχορδίες είναι αυτές που σχηματίζουν μία συνέν(οση καινούργια, που δεν είναι αναγκαστικά 
το αποτέλεσμα μιας χρωματικής αλλαγής» σελ. i 14



146

των καθυστερήσεων (αρίθμηση των αναστροφών, εξαιρετικές λύσεις, η πρακτική 

εφαρμογή τους κ.α.) μέσα από εναρμονισμένα παραδείγματα. Αναφέρονται 

ονομαστικά: ανώτερες καθυστερήσεις, καθυστέρηση της όγδοης της θεμελίου, της 

τρίτης, και της πέμπτης, κατώτερες και ταυτόχρονες καθυστερήσεις, αναλογία 

ορισμένων καθυστερήσεοον που μπορούν να δημιουργήσουν αμφιβολίες με άλλες 

συνενώσεις (ιδιαίτερα αυτή που αφορά στην αρίθμηση 7-6) και τέλος οι ανώμαλες 

καθυστερήσεις (λύνονται σε έναν οποιοδήποτε φθόγγο της επόμενης συγχορδίας). 

Κάθε ενότητα συνοδεύεται με τις αντίστοιχες ασκήσεις. Επίσης προτείνονται 

δοσμένες μελωδίες για λύση επί του συνόλου των καθυστερήσεων.

Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζεται αναλυτικά η τεχνική του «πεντάλ». Μέσα από 

παραδείγματα αναλύονται οι τρόποι εναρμόνισης μελωδίας - μπάσου και δίνονται 

συμβουλές για καλύτερο αποτέλεσμα. Ακόμα ο συγγραφέας αναφέρεται στις 

συγχορδίες 11ης και 13ης τονικής, όταν χρησιμοποιούνται πάνω σε ένα πεντάλ (και ως 

επερείσεις) και στην ιδιαίτερη αρίθμησή τους. Τέλος παρουσιάζεται η χρήση του 

ανώτερου ή διάμεσου πεντάλ. Ακολουθούν δοσμένες μελωδίες και μπάσα για 

αρίθμηση και λύση.

Στο πέμπτο μέρος αναλύονται λεπτομερώς οι «ξένοι φθόγγοι» σε πέντε 

κεφάλαια.

Σε κάθε κεφάλαιο παρουσιάζεται η χρήση τους μέσα από τα έργα μεγάλων 

συνθετών, η πρακτική εφαρμογή τους στην εναρμόνιση μελωδίας και μπάσου κ.λπ, με 

τις αντίστοιχες ασκήσεις. Αναφέρονται επιγραμματικά τα είδη των ξένων φθόγγων 

που αναλύονται σε κάθε κεφάλαιο: διαβατικοί φθόγγοι, ποικίλματα (διπλό, 

ακανόνιστης καθυστερήσεως, ταυτόχρονα πεντάλ κ.α.), προήγηση (έμμεση, έμμεση 

και κατιούσα), επέρειση ( διπλή, ταυτόχρονες επερείσεις, παραδείγματα επερείσεων 

παρμένα από έργα μεγάλων συνθετών κ.α.) και διεκφυγή. Ακολουθούν κάποιες 

σκέψεις του συγγραφέα πάνω στα προηγούμενα κεφάλαια, που αφορούν κυρίως στην 

ανάλυση των διάφορων μελωδικών φθόγγων, την αρίθμησή τους και τη χρήση των 

αλυσίδων.

Τελειώνοντας δίνεται ένα «παράρτημα» το οποίο περιλαμβάνει: συμβουλές του 

συγγραφέα προς τους μαθητές για τη λύση διάφορων μουσικών ειδών, παρατηρήσεις 

για τη χρήση των μιμήσεων και του συμφωνικού στυλ στο αυστηρό και ελεύθερο είδος
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(παραδείγματα) καθώς και περίληψη των κανόνων, αρχών και των κυριοτέρων 

συστάσεών τους στο μπάσο και στη μελωδία.

Ακολουθούν 16 μικρές αρμονικές ασκήσεις, ενδεικτικός πίνακας με τα ονόματα 

και τις αριθμήσεις όλα>ν των συγχορδιών και των κυριοτέρων συνενώσεων, δύο 

ασκήσεις ανάλυσης κυρίως των ξένων φθόγγων.

Στο σημείο αυτό ο συγγραφέας κάνει κάποιες σκέψεις για τη διδασκαλία της 

αρμονίας και τη μουσική έννοια των νεωτεριστικών τάσεων. Σε αυτή την ενότητα 

διακρίνεται ουσιαστικά ο σκοπός του συγγράμματος αυτού.

Τελειώνοντας παραθέτει κάποιες συμπληρωματικές σημειώσεις πάνω σε 

στοιχειώδεις γνώσεις και παρατηρήσεις για την τέχνη της συνοδείας μιας 

επικρατούσας μελωδίας (μουσικά παραδείγματα από έργα μεγάλων συνθετών). 

Ακολουθεί πίνακας των όρων που χρησιμοποιούνται στην αρμονία στις τέσσερις 

κυριότερες γλώσσες (αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική).

Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Η «Αρμονική Πραγματεία» του Ντυμπουά αποτελεί μία ολοκληρωμένη μέθοδο 

διδασκαλίας της ύλης της τονικής αρμονίας στηριζόμενη σε δύο βασικές αρχές. Αυτή 

της καινούργιας τονικότητας και αυτή της τονικής ενότητας.

Ο συγγραφέας δεν περιορίζεται μόνο στην παρουσίαση των κανόνων της 

αρμονίας, αλλά δίνει χρήσιμες συμβουλές και παρατηρήσεις στο μαθητή (όπως αυτές 

πηγάζουν μέσα από τα έργα μεγάλων συνθετών) που τον βοηθούν στην ανάπτυξη του 

μουσικού του αισθήματος. Ακόμα παραθέτει πλήθος εναρμονισμένων παραδειγμάτων 

και ασκήσεων.5

Το σύγγραμμα αυτό λόγο της συμπυκνωμένης του μορφής δεν είναι τόσο 

ευανάγνωστο καθώς επίσης και η λεπτομερέστατη ανάλυση το)ν αρμονικών στοιχείων 

(με τους κανόνες και τις απαγορεύσεις) σε πολλές περιπτώσεις αποσυντονίζουν τον 

αναγνώστη.

1 Συμπλήρωμα απαραίτητο της «Αρμονικής Πραγματείας» οι «Λύσεις» των ασκήσεων.
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ARNOLD SCHOENBERG 

Δομικές Λειτουργίες της Αρμονίας

Έκταση: 268 σελίδες.

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Ο Schonberg θεωρεί ότι η κατανόηση της αρμονίας από πολλούς σπουδαστές 

συγχρόνως είναι επιπόλαιη και ξένη προς τις διδασκαλίες που ακολουθούν οι μεγάλοι 

συνθέτες. Πρόθεση του βιβλίου αυτού, όπο)ς αναφέρει και ο ίδιος, είναι να εξασκήσει 

μαθητές οι οποίοι θα έχουν διδαχθεί κατά άλλους τρόπους με πλήρη συνείδηση της 

τεχνικής και όχι να συνθέτουν από την πρώτη αρχή αρμονικές ακολουθίες.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το βιβλίο του Schonberg χωρίζεται σε 12 κεφάλαια.

Στο Ιο κεφάλαιο αναφέρει γενικά τις δομικές λειτουργίες της αρμονίας. 

Συνεχίζει με τη διάταξη και διαδοχή των συγχορδιών σε μία αρμονική ακολουθία, τη 

λειτουργία τους ως προς την τονικότητα και τη χρήση των μετατροπιών. 

Αντιπαραθέτει δικά του εναρμονισμένα παραδείγματα καθώς και παραδείγματα από 

συνθέτες όπο)ς ο Bach, Beethoven, Schubert κ.α.

Στο 2ο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι αρχές της αρμονίας. Ξεκινώντας ο 

Schonberg επισημαίνει ότι η αρμονία διδάσκει: α) τη σύσταση των συγχορδιών 

(Τρίφωνες συγχορδίες, συγχορδίες με εβδόμη κ.ο.κ. και τις αναστροφές τους), β) τον 

τρόπο με τον οποίο οι συγχορδίες πρέπει να χρησιμοποιούνται σε διαδοχές. 

Παρουσιάζει τις διαφωνίες και το χειρισμό τους και τις ακολουθίες των θεμελίων. 

Αυτές διακρίνονται σε: α) Ισχυρές ή ανιούσες ακολουθίες, β) Κατιούσες ακολουθίες 

και γ) Υπερισχυρές ακολουθίες, με τα αντίστοιχα παραδείγματα. Ακόμα αναφέρεται 

στης ελάσσονα τονικότητα και δημιουργία αυτής από τους εκκλησιαστικούς τρόπους,
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στην καθιέρωση της τονικότητας μέσω των τρίφωνων συγχορδιών I IV και V, στις 

πτώσεις τους και στα αντίστοιχα παραδείγματα.

Στο κεφάλαιο 3 κάνει λόγο για τα «υποκατάστατα» και τις «περιοχές». Ξεκινά 

με την παραγωγή των υποκατάστατων επισημαίνοντας πως οι υποκατάστατοι φθόγγοι 

παράγονται από τους εκκλησιαστικούς τρόπους. Δίνει παραδείγματα παραγωγής 

υποκατάστατων φθόγγων στις μείζονες κλίμακες. Αναφέρεται επίσης και στις 

τεχνητές δεσπόζουσες. Στη συνέχεια ακολουθεί η εισαγωγή των υποκατάστατων 

φθόγγων στην οποία αναλύει τις περιοχές («η έννοια των περιοχών είναι λργική 

συνέπεια της αρχής της μονοτονικότητας»1 δίνοντας το διάγραμμα, τις 

συντομογραφίες τους και το πώς καθιερώνονται αυτές μέσα από τις πτώσεις. 

Ακολούθως αναλύει τη χρο)ματική διαδικασία στην κατιούσα κίνηση και την 

«εμπλουτισμένη» πτώση.

Στο 4ο κεφάλαιο ο συγγραφέας παρουσιάζει τις «περιοχές της ελάσσονας». 

Αντιπαραθέτει ένα διάγραμμα των περιοχών στην ελάσσονα και αναλύει μουσικά 

παραδείγματα σύμφωνα με αυτό.

Στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζει τους «μετασχηματισμούς». Κάθε 

μετασχηματισμός (αλλοιωμένη συγχορδία) καταγράφεται ως βαθμίδα που ανήκει σε 

μία από τις περιοχές. Αναλύει τους μετασχηματισμούς στη II βαθμίδα και τη χρήση 

της τρίφωνης Ναπολιτάνικης συγχορδίας μέσα από μουσικά παραδείγματα και τους 

μετασχηματισμούς όλων των άλλων βαθμιδών στην τονική περιοχή. Αντιπαραθέτει 

παραδείγματα με αυθεντικές και υπερισχυρές ακολουθίες σύμφωνα με τα πρότυπα V-I, 

V-VI και V-IV. Τέλος αναφέρεται στις απομακρυσμένες περιοχές στην ελάσσονα.

Το 6ο κεφάλαιο είναι οι «περιπλανώμενες αρμονίες». Πολλοί από τους 

μετασχηματισμούς είναι περιπλανώ μενες αρμονίες εξαιτίας της συστάσεώς τους 

(ελαττωμένες συγχορδίες εβδόμης, αυξημένες τρίφωνες συγχορδίες πέμπτης- έκτης 

i c .o .k .). Αναφέρει ότι υπάρχουν τρεις ελαττωμένες συγχορδίες εβδόμης και τέσσερις 

αυξημένες τρίφωνες συγχορδίες στις αντίστοιχες τονικότητες ή περιοχές και τις 

αναλύει μέσα από μουσικά παραδείγματα και έργα συνθετών.

1 (Schoenberg, 1989: Σελ. 42).
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Στο 7ο κεφάλαιο παρουσιάζει την εναλλακτικότητα της μείζονας και της 

ελάσσονας. Αναλύει τις περιοχές της ελάσσονος τονικής, της ελάσσονος 

υποδεσπόζουσας και της Υ- ελάσσονος.

Το 8ο κεφάλαιο περιλαμβάνει τις «έμμεσες αλλά στενές σχέσεις συγγένειας» 

της μέσης μείζονος (Μ), υπομέσης μείζονος (SM), βαρυμένης μέσης μείζονος και 

ελάσσονος, και βαρυμένης υπομέσης μείζονος και ελάσσονος. Ξεκινάει με τις 

περιοχές της IV στη μείζονα τονικότητα αναφέροντας περιπτώσεις αντιθέσεων μεταξύ 

των μερών σε έργα κλασσικής και ρομανικής περιόδου και περιοχές της IV στην 

ελάσσονα με αντίστοιχα παραδείγματα. Ακόμα αναλύει τις μακρινές συγγενικές 

σχέσεις ενδιάμεσων περιοχών, που είναι οι συνδέσεις περιοχών που δεν έχουν κοινές 

αρμονίες.

Τελειώνοντας αυτό το κεφάλαιο ο συγγραφέας αναφέρει ότι πολλά πράγματα 

στα παραδείγματα που ακολούθησαν είναι ατελή. Είναι αποκλειστικά και μόνο 

ασκήσεις σε αρμονικές ακολουθίες για τις οποίες δεν υπάρχει συνθετική παρόρμηση.

Το 9ο κεφάλαιο αφορά την ταξινόμηση των σχέσεων συγγένειας στη μείζονα 

και στην ελάσσονα καθώς και την κατάταξη των περιοχών στην ελάσσονα. Αναλύει 

τις σχέσεις μεταξύ των τονικοτήτων σύμφωνα με την πρακτική των συνθετών του 18ου 

και 19ου αιώνα και τις ταξινομεί αντίστοιχα στην μείζονα και στην ελάσσονα σε 

άμεσες και στενές, έμμεσες αλλά στενές, έμμεσες και απομακρυσμένες και μακρινές.

Ακολουθεί το 10ο κεφάλαιο στο οποίο αναλύει λεπτομερώς τη «διευρυμένη 

τονικότητα» μέσα από μουσικά παραδείγματα μεγάλων συνθετών. Στη ρομαντική 

περίοδο όσο και σε προγενέστερες περιόδους άρχισαν να ασκούν επιρροή 

εξωμουσικές τάσεις, όπως τα ποιητικά και δραματικά θέματα, φιλοσοφικά 

προβλήματα κτλ. Οι τάσεις αυτές κατά το συγγραφέα προξένησαν αλλαγές σε κάθε 

χαρακτηριστικό της μουσικής ουσίας. Αυτές οι εξωμουσικές επιρροές δημιούργησαν 

την έννοια της «διευρυμένης τονικότητας». Ο συγγραφέας στο κεφάλαιο αυτό 

αντιπαραθέτει αντιπροσωπευτικά παραδείγματα της διευρυμένης τονικότητας μέσα 

από τα έργα μεγάλων συνθετών καθώς και από συνθέσεις του ίδιου.

Στο 11 ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι «ακολουθίες (προοριζόμενες) για 

διάφορους συνθετικούς σκοπούς». Εδώ ο συγγραφέας δίνει συμβουλές που 

αναφέρονται στις σχολικές μορφές που κατασκευάζονται για λόγους ασκήσεων. Ο
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ίδιος επισημαίνει ότι οι μελέτες αυτές πρέπει να συμπληρωθούν με τις αναλύσεις 

μουσικών αριστουργημάτων. Παρουσιάζει τις ακολουθίες που συνιστώνται για να 

καλύψουν τις ανάγκες των ακόλουθων μορφών ή μορφολογικών απαιτήσεων: 

πρόταση, περίοδος, κοντέττα, αντιθετικό μεσαίο τμήμα, συνδετικό πέρασμα, αλυσίδα, 

Durchfiiehrung (επεξεργασία ή ανάπτυξη), εισαγωγή και άλλες αποκαλούμενες « 

ελεύθερες μορφές». Κάθε περίπτωση αναλύεται ξεχωριστά μέσα από ποικίλα 

παραδείγματα από τη μουσική φιλολογία.

Το τελευταίο κεφάλαιο αποτελεί μία γενική άποψη του συγγραφέα για την 

εξέλιξη της μουσικής σκέψης. Διατυπώνει τις απόψεις του σύμφωνα με την αντίθεση 

της απολλώνιας και της διονυσιακής νοοτροπίας. Κατά το Nietzche η απολλώνια 

νοοτροπία στοχεύει στην αναλογία, στο μέτρο, στην τάξη και στην αρμονία, ενώ η 

διονυσιακή είναι γεμάτη πάθος, δυναμική, δημιουργία ακόμη και καταστρεπτική. 

Εποχές στις οποίες τα επιτεύγματα των πειραματισμών έχουν εμπλουτίσει το λεξιλόγιο 

της μουσικής έκφρασης έχουν πάντοτε εναλλαγές με τις αντιθέσεις τους. Έτσι, κατά 

το συγγραφέα, η κλασική περίοδος είχε συντεθεί σύμφωνα με την απολλώνια 

νοοτροπία κατά την οποία η αρμονία ήταν σύμφυτη με τη μελωδία. Τη Ρομαντική 

εποχή όμως ξεκινά η διονυσιακή περίοδος όπου ο Maler, Strauss, Debussy και ο Regar 

έβαλαν νέα “εμπόδια” στο δρόμο της κατανόησης της μουσικής. Τέλος καταλήγει στη 

δική του εποχή με τους Berg και Webern, στη «χειραφέτηση της διαφωνίας» και στη 

γέννηση του δωδεκαφθογγισμού. Ο ίδιος αναφέρει: «Δεν υπάρχει ορισμός των 

εννοιών “μελωδία και μελωδικός·’. Η σύνθεση μελωδιών εξαρτάται αποκλειστικά από 

την έμπνευση, τη λογική, το αισθητήριο της μορφής και τη μουσική καλλιέργεια»1. Η 

θεωρία κατά το Schonberg δεν πρέπει ποτέ να προηγείται της δημιουργίας.

Ακολουθεί λεξιλόγιο με τους όρους του βιβλίου, αλφαβητικό ευρετήριο 

ονομάτων και αλφαβητικό ευρετήριο.

Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Οι «Δομικές λειτουργίες» μπορούν να μελετηθούν όχι μόνο ως πρακτικός 

οδηγός στην τεχνική της αρμονίας και στην αρμονική ανάλυση αλλά και ως τεκμήριο 

για την εξέλιξη της μουσικής φιλοσοφίας όποος πηγάζει μέσα από τον ίδιο το

1 (SCHOENBERG, 1989: Σελ. 256).
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συγγραφέα. Εξετάζονται τα διάφορα είδη μουσικών μορφών από το 18ο μέχρι τον 20ο 

αιώνα που οδηγούν και στην εξέταση της δωδεκαφθογγικής σύνθεσης.

Ο συγγραφέας προσεγγίζει το μεγαλύτερο φάσμα της συνθετικής εργασίας και 

με βάση την αρμονία παρατηρεί και αναλύει τα τεχνικά και αισθητικά στοιχεία της 

μουσικής κατά τη σύνθεση, δίνοντας έμφαση στην εξωτερική έκφραση της μουσικής, 

στην ερμηνεία.

Περιέχει πλούσιο αριθμό παραδειγμάτων για την επεξήγηση του κάθε 

προβλήματος και παρουσιάζεται η εφαρμογή της θεωρίας μέσα από την ανάλυση 

παραδειγμάτων από τη μουσική φιλολογία.
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ARNOLD SCHOENBERG 

Θεωρητική Αρμονία

Έκταση: 544 σελίδες.

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Η «Θεωρητική αρμονία» του Schoenberg είναι ένα διδατικό βιβλίο που 

παρουσιάζει την ύλη της θεωρίας της αρμονίας μέσα από πρακτικούς σκοπούς 

δίνοντας στο μαθητή μία αξιόπιστη μέθοδο για την εξάσκησή του και τη συνθετική 

του εργασία.

Παράλληλα ο συγγραφέας αναπτύσσει τις απόψεις του περί της διδασκαλίας 

της αρμονίας και της αισθητικής της μουσικής γενικότερα. Οι απόψεις του αφορούν 

κυρίως τις πιο περίπλοκες σχέσεις επί των ομοιοτήτων και των σχέσεων μεταξύ της 

καλλιτεχνικής δημιουργίας και άλλων ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, επί των 

αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ της ψυχολογικής και φυσικής εξερευνήσεως.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η ύλη διαρθρώνεται σε 22 κεφάλαια. Πιο συγκεκριμένα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο «Θεωρία ή σύστημα παραστάσεως»: Στο κεφάλαιο αυτό ο 

συγγραφέας αναλύει ουσιαστικά το λόγο και τον σκοπό αυτού του βιβλίου. Πρώτα, 

πρώτα προβάλλει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τον όρο «θεωρητικός» της μουσικής 

υποστηρίζοντας πως οι θεωρητικοί σήμερα αναζητούν να αναπτύξουν ένα 

υποκατάστατο, αντικαθιστώντας το ζωντανό παράδειγμα με τη θεωρία. Ο ίδιος 

υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να θεωρούμε τίποτα ως δεδομένο, εκτός από τα φυσικά 

φαινόμενα. Αυτά πρέπει δικαίως να τα θεωρούμε αιώνια και όχι τους νόμους που 

πιστεύουμε ότι βρήκαμε εμείς.

Επίσης ο συγγραφέας συν της άλλης κάνει μία κριτική προσέγγιση στους 

«κανόνες» που διδάσκονται της αρμονίας («Αυτό ηχεί καλά ή κακά!») επισημαίνοντας 

ότι η ομορφιά δεν είναι κοινή εμπειρία όλων των ανθρώπων, στην καλύτερη
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περίπτωση είναι προσωπική εμπειρία και αναφέρεται στο σύγχρονο διαμορφωμένο 

σύστημα διδασκαλίας της αρμονίας το οποίο εξαντλείται συνεχώς και δεν επαρκεί 

πλέον. Ένα πραγματικό σύστημα κατά τον συγγραφέα θα έπρεπε να αγκαλιάζει όλα 

τα γεγονότα σύμφωνα με αρχές, και τέτοιες αρχές είναι μόνο οι φυσικοί νόμοι.

Σύμφωνα με όλα τα προηγούμενα ο συγγραφέας αναφέρεται στον τρόπο 

διδασκαλίας της συνθέσεως. Τονίζει πως ο δάσκαλος θα πρέπει να αποδεσμευτεί από 

την ουτοπία ότι μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή να αποκτήσει τέτοιες ικανότητες οι 

οποίες θα του επιτρέψουν να παραγάγει κάτι με δοκιμασμένη αποτελεσματικότητα.

Δεν είναι ανάγκη ο μαθητής να διασφαλίσει ότι αυτό το οποίο θα παραγάγει θα είναι 

κάτι καινούργιο, δοκιμασμένο ή ακόμη και ωραίο. Μπορεί όμως ο δάσκαλος να 

διαβεβαιώσει στο μαθητή ότι σύμφωνα με τις υποδείξεις του, θα μπορέσει να 

παραγάγει κάτι το οποίο στο υλικό του και στις τεχνικές του θα μοιάζει με παλαιότερες 

συνθέσεις μέχρι του σημείου που ο μαθητής είναι έτοιμος, όπου ακόμη και από 

τεχνικής και μηχανικής απόψεως το δημιουργικό μυαλό εγκαταλείπει κάθε έλεγχο.

Έτσι λοιπόν ο συγγραφέας φιλοδοξεί με το βιβλίο του αυτό να δώσει μία 

μέθοδο διδασκαλίας, ως «σύστημα παραστάσεως -  ένα σύστημα του οποίου η 

οργάνωση μπορεί να στοχεύει λογικά και πρακτικά προς τους σκοπούς της 

διδασκαλίας, ένα σύστημα του οποίου η σαφήνεια είναι απλώς σαφήνεια 

παραστάσεως, ένα σύστημα που δεν υποκρίνεται ότι ξεκαθαρίζει την τελική φύση των 

παρουσιαζομένων πραγμάτων»1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο «Η μεθοδολογία της [θεωρητικής] αρμονίας»: Ο συγγραφέας 

υποστηρίζει ότι οι τρεις θεωρητικές περιοχές (αρμονία, αντίστιξη και μορφολογία) θα 

έπρεπε να έχουν ένα κοινό σκοπό, τη σύνθεση και όχι να διδάσκονται σαν χωριστοί 

παράγοντες.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται στη διδασκαλία της αρμονίας στην οποία θεωρεί 

την παλιά μέθοδο του ενάριθμου μπάσου άσκοπη γιατί, μαθαίνει στον μαθητή μόνο 

την κίνηση των φωνών χωρίς να μπορεί να αποκτήσει αισθητήριο καλής συγχορδιακής 

συνδέσεως γι αυτό και αντιμετωπίζει πρόβλημα στην εναρμόνιση χορικού στο οποίο 

απαιτείται έντονα η δημιουργία συγχορδιακών συνδέσεων.

1 (SCHOENBERG, J992: Σελ24).
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Ο συγγραφέας προτιμά από το μαθητή να προσδιορίσει ο ίδιος εκ των προτέρων 

τη σειρά των συγχορδιών ξεκινώντας από απλές φράσεις, από τις απλούστερες 

καντέντσες, μέσο της μετατροπίας σε κάποιες ασκήσεις με χρήσιμες εφαρμογές. Αυτή 

η εργασία έχει το πλεονέκτημα ότι από την αρχή ο μαθητής συνθέτει ο ίδιος. Αυτές οι 

φράσεις που τις σχεδιάζει ο ίδιος καθοδηγούμενος από τη διδασκαλία, μπορούν να 

θέσουν τα θεμέλια πάνω στα οποία θα δημιουργηθεί το αρμονικό μορφολογικό του 

αισθητήριο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο «Συμφωνία και διαφωνία»: Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται ή η 

αίσθηση του ακροατή ακούγοντας τα ηχητικά φαινόμενα. Το υλικό της μουσικής 

όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας είναι ο φθόγγος και εκείνο που αυτός πρώτος 

επηρεάζει, το αυτί. Η αίσθηση, το αίσθημα, η σύλληψη δια τοον αισθήσεων 

απελευθερώνει συνειρμούς και συνδέει το αυτί, τον ήχο με όλο τον κόσμο των 

αισθήσεων. Επίσης αναλύει τις ορολογίες «συμφωνία» και «διαφωνία» αναφέροντας 

και τα αντίστοιχα διαστήματά τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο «Ο μείζων και οι διατονικές (ιδιογενείς) του συγχορδίες»: 

Παρουσιάζεται αναλυτικά ο σχηματισμός μιας μείζονος κλίμακας, η σειρά των 

αρμονικών κ.α. Επίσης αναλύει τη δομή των συγχορδιών μέσα στο τονικό σύστημα 

και παρουσιάζει τις αρμονικές σχέσεις των διατονικών τρίφωνων συγχορδιών, τη θέση 

των συγχορδιών και τις εκτάσεις το>ν φωνών. Ακολουθούν οι συνδέσεις των κύριων 

και δευτερεύουσων τρίφωνων συγχορδιών (πίνακας με εκείνες τις συγχορδίες που 

έχουν κοινούς φθόγγους).

Το επόμενο βήμα του μαθητή είναι να σχηματίσει μικρές φράσεις από τις 

κύριες και δευτερεύουσες συγχορδίες που έχει στη διάθεσή του. Ο συγγραφέας δίνει 

πρακτικές συμβουλές για τη δομή των φράσεων και γενικότερα για την ισορροπία των 

αρμονικών στοιχείων.

Στην παρουσίαση της VII βαθμίδας ο συγγραφέας κάνει ιδιαίτερη εξέταση. 

Αρχικά αναφέρεται ιστορικά στην εμφάνιση της διαφωνίας, στον χειρισμό και τις 

λύσεις της διαφωνίας και στη συνέχεια αναλύει τον σχηματισμό της VII βαθμίδας και 

τις συνδέσεις της.
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Οι αναστροφές των τρίφωνων συγχορδιών περιλαμβάνουν α) τη συγχορδία 

έκτης (παράλληλες οκτάβες και πέμπτες, σύνδεση τρίφωνων συγχορδιών με 

συγχορδίες όης και των συγχορδιών 6ης μεταξύ τους κ.α.), β) Η συγχορδία της 4ης - 6ης.

Ακολουθούν οι συγχορδίες με έβδομη (ιδιαίτερη σημασία στη χρήση των 

διάφωνων φθόγγων, στις συνδέσεις τους σε μικρές φράσεις, στην προετοιμασία και 

λύση της έβδομης, στις συνδέσεις της με τις άλλες βαθμίδες και στον σχηματισμό 

μελωδικής γραμμής στο μπάσο). Στις αναστροφές των συγχορδιών εβδόμης 

παρουσιάζει τις τρεις αναστροφές τις οποίες τις ονομάζει: α αναστροφή (αναστροφή 

3ης—5ης—5ης), β ' αναστροφή (συγχορδία 3ης —4ης —6ης) και γ ' αναστροφή (συγχορδία 

2ας -4 ης -6 ης). Προτείνει στο μαθητή πρώτα να ασκηθεί στην προετοιμασία και την 

λύση των αναστροφών σε διάφορες κλίμακες και στην συνέχεια να ετοιμάσει 

ορισμένες μικρές φράσεις. Τέλος παρουσιάζονται οι συνδέσεις των συγχορδιών με 

έβδομη.

ΚΕΦΑΑΑΙΟ 5ο «Ο ελάσσων τρόπος»: Εξετάζεται η ιστορική προέλευση του 

ελάσσονα τρόπου από τους εκκλησιαστικούς τρόπους αναλύοντας τους φθόγγους 

κατευθύνσεως. Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι διατονικές τρίφωνες 

συγχορδίες στον ελάσσονα, η αναστροφή των τρίφωνων συγχορδιών (α, β και γ 

αναστροφή) καθώς και οι συγχορδίες με εβδόμη, οι αναστροφές τους και η χρήση 

τους.

ΚΕΦΑΑΑΙΟ 6ο «Σύνδεση συγχορδιών που δεν έχουν κανένα κοινό φθόγγο 

(αρμονική ζώνη)»: Αναλύονται οι γειτονικές συνδέσεις δηλ, με την αμέσως 

προηγούμενη και την αμέσως επόμενη βαθμίδα. Η διδασκαλία επικεντρώνεται και σε 

αυτό το κεφάλαιο μέσο τοον μικρών φράσεων.

ΚΕΦΑΑΑΙΟ 7ο «Οδηγίες για την επίτευξη των καλύτερων ακολουθιών. 

Μελωδική συμπεριφορά των δύο εξωτερικών φωνών, καταλήξεις, πτώσεις απατηλές 

και η συγχορδία 4ης -  6ης στην πτώση»: Αναλύονται οι συνδέσεις των συγχορδιών των 

οποίων οι θεμέλιοί τους κινούνται βηματικά (υπερισχυρή διαδοχή) μέσω των 

μελωδικών, ρυθμικών ή δυναμικών μέσων. Σκοπός του μαθητή σε αυτό το στάδιο
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κατά τον συγγραφέα είναι να αποφύγει ό,τι είναι μη μελωδικό παρά να γράψει κάποια 

συναρπαστική μελωδία.

Σύμφωνα με αυτά δίνονται κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση των 

μέσων που έχουν εισαχθεί μέχρι τώρα (τις αναφέρουμε ονομαστικά): α) οι ακολουθίες 

θεμελίων, β) η χρήση των συγχορδιών στο μείζονα και ελάσσονα τρόπο και γ) η 

κίνηση των φωνών στις καταλήξεις και πτώσεις, στις απατηλές πτώσεις και η χρήση 

της συγχορδίας 4ης -  6η̂ στη πτώση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο «Ελευθερότερος χειρισμός της ν ΐΐη ς  βαθμίδας στο μείζονα και 

ελάσσονα τρόπο»: Αναφέρονται ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες συνδέσεις της 

τρίφωνης συγχορδίας της VII βαθμίδας και στη συνέχεια παρουσιάζει πιο ελεύθερες 

συνδέσεις της VII σύμφωνα με τις ανάγκες της μελωδικής κίνησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο «Μετατροπία»: Ο συγγραφέας αναλύει γενικότερα τη χρήση 

των μετατροπιών στη μουσική και τις τάσεις των συγχορδιών προς την τονική. 

Επισημαίνει τη μορφολογική δομή που θα πρέπει να έχει μία μετατροπία σε μία μικρή 

φράση και παρουσιάζει τη διατονική μετατροπία μέσω του κύκλου των πεμπτών στις 

μείζονες και ελάσσονες κλίμακες. Επίσης αναφέρεται και στον εμπλουτισμό των 

μετατροπιών με ενδιάμεση τονικότητα και στη χρήση άλλων συγχορδιών εκτός από τις 

διατονικές της κλίμακας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον τρόπο δημιουργίας των 

μετατροπιών, στη διατήρηση της ισορροπίας και στο ακουστικό τους αποτέλεσμα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο «Δευτερεύουσες δεσπόζουσες και άλλες ξένες προς τις 

κλίμακες (μη διατονικές) συγχορδίες προερχόμενες από τους εκκλησιαστικούς 

τρόπους»: Επισυνάπτεται συνοπτικός πίνακας με τις κυριότερες συνδέσεις των 

δευτερεύουσων δεσποζούσων, οι αυξημένες τρίφωνες συγχορδίες, η τεχνητή ελάσσων 

συγχορδία πάνω στη δεσπόζουσα και οι συγχορδίες 7ης με τεχνητά ελαττωμένη 

Πέμπτη. Επίσης οι δευτερεύουσες δεσπόζουσες με 7η, οι τεχνητές αυξημένες 

συγχορδίες, οι τεχνητά ελαττωμένες τρίφωνες συγχορδίες και οι συγχορδίες 7ης με 

τεχνητά ελαττωμένη Πέμπτη.
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Τέλος παρουσιάζεται αναλυτικά η ελαττωμένη συγχορδία εβδόμης και δίνονται 

κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο «Μέτρο και αρμονία»: Στο κεφάλαιο αυτό ο συγγραφέας 

εξετάζει τη σχέση της αρμονίας με το μέτρο. Η διδασκαλία της αρμονίας συνήθως 

κάνει χρήση της μετρικής διαιρέσεως, για να μπορέσει να παρουσιάσει διάφορες 

περιπτώσεις, σύμφωνα με τις οποίες ένας αρμονικός σκελετός πρέπει να επενδυθεί με 

διάφορα καλλωπιστικά στοιχεία (διαβατικούς φθόγγους, φθόγγους εναλλαγής κ.ο.κ.). 

Με αυτόν τον τρόπο όμως ο μαθητής κατά τον συγγραφέα μοιάζει με τον 

«αρχιτέκτονα ο οποίος ένα οποιοδήποτε κενό χώρο τον γεμίζει με οποιοδήποτε στολίδι 

του έρθει στο μυαλό, χωρίς να ρωτά αν έχει νόημα ή δικαιολογία»1. Οι νόμοι οι οποίοι 

διέπουν το ρυθμό κατά τον συγγραφέα αφορούν μόνο τον ισοκράτη και τη χρήση της 

συγχορδίας 4ης -  6ης η οποία εμφανίζεται στην πτώση. Πέρα από αυτούς δεν δίνει 

άλλο νόμο σχετικό με το ρυθμό και ο μαθητής μπορεί να χρησιμοποιήσει μετρική 

υποδιαίρεση στις ασκήσεις του. Παραθέτει κάποιες παρατηρήσεις σχετικά με τα 

καθήκοντα και την αντίληψη επί της περιοχής του ρυθμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο «Μετατροπιών συνέχεια»: Μέχρι στιγμής είχαν αναφερθεί οι 

μετατροπίες στον πρώτο κύκλό των πεμπτών. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύονται οι 

μετατροπίες στο τρίτο και τέταρτο κύκλο των πεμπτών που βασίζονται σε πιο μακρινή 

συγγένεια μεταξύ τους και είναι πιο πολύπλοκες.

Παρουσιάζονται αναλυτικά οι μετατροπίες στον: 1) τρίτο και τέταρτο κύκλο 

των πεμπτών προς τα πάνω και 2) τρίτο και τέταρτο κύκλο των πεμπτών προς τα κάτω.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13ο «Σχέσεις προς την ελάσσονα υποδεσπόζουσα»: Η τονική έχει 

τη δυνατότητα να αποτελέσει δεσπόζουσα μιας ελάσσονος τρίφωνης συγχορδίας.

Αυτή η συνθήκη μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μόνο για μετατροπία αλλά και για 

διεύρυνση της πτώσεως και εμπλουτισμό των συγχορδιών μέσα σε μία τονικότητα. 

Παρουσιάζεται η αξία που έχει ο εμπλουτισμός της τονικότητας και τα πλεονεκτήματα

1 (Schoenberg, 1992: Σελ. 261).
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που προκύπτουν από αυτόν. Δίνονται κατευθυντήριες γραμμές με τους περιορισμούς, 

τις καταλληλότερες συνδέσεις (πρότυπα παραδείγματα συνδέσεων), τη μελωδική 

κίνηση των φωνών, ο τρόπος χρήσης της Ναπολιτάνικης 6ης κ.α. Γενικά εξετάζονται 

οι περισσότερες συνδέσεις στο πλαίσιο της ελάσσονος υποδεσπόζουσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14ο «Στα όρια της τονικότητας»: Συμπληρώνονται λίγα ακόμα 

στοιχεία για την ελαττωμένη συγχορδία 7ης (συμβουλές για τη σωστή χρήση της στις 

μετατροπίες, στις πτώσεις κ.λ.π. καθώς και ο τρόπος χρήσης της από μεγάλους 

συνθέτες όπως ο Mozart, Beethoven, Weber κ.λ.π.).

Αναλύεται η αυξημένη τρίφωνη συγχορδία. Παρουσιάζονται ξεχωριστά οι 

λύσεις των αυξημένων συγχορδιών 5ης -6 ης, 3ns -4-ης, 2ης και 6ης (εναρμονισμένα 

παραδείγματα της κάθε περίπτωσης με τις συνδέσεις τους) καθώς και κάποιες άλλες 

περιπλανώ μενες οι οποίες δεν ανάγονται σε κάποια τονικότητα ή σε κάποια βαθμίδα.

Επίσης αναλύεται η συγχορδία της Ναπολιτάνικης έκτης και οι συνδέσεις της 

με τις άλλες αυξημένες συγχορδίες καθώς και ορισμένες άλλες αλλοιώσεις πάνω στη II 

βαθμίδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15ο «Μετατροπίες στον 2ο, 5ο και 6ο κύκλο πεμπτών, στον 7ο και 

8ο και επίσης σε συγγενέστερους κύκλους με κατάτμηση της μετατροπικής πορείας 

και με ενδιάμεσες τονικότητες»: Αναλύονται ξεχωριστά στον κάθε κύκλο οι 

απομεμακρυσμένες μετατροπίες, η χρήση των ενδιάμεσων τονικοτήτων, η 

προετοιμασία της τονικότητας κ.ο.κ. Παραθέτονται εναρμονισμένα παραδείγματα για 

την κάθε περίπτωση.

Ακολουθεί η ανάλυση της αλυσίδας και η χρήση της στις μετατροπίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16ο «Εναρμόνιση Χορικών»: Αρχικά ο συγγραφέας κάνει μία 

εισαγωγή εξηγώντας τις αντιρρήσεις του σχετικά με τις ασκήσεις εναρμόνισης που 

συνηθίζονται στη διδασκαλία της αρμονίας. Οι ασκήσεις εναρμόνισης που δίνει στο 

κεφάλαιο αυτό έχουν σκοπό να ενισχύσουν το μορφολογικό αισθητήριο του μαθητή. 

Παρουσιάζεται η απλή μορφή του χορικού και οι ασκήσεις εναρμόνισης δεν περιέχουν 

σύγχρονες μελωδίες.
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Αναλύει τη διάρθρωση του χορικού (μουσικές φράσεις, παύσεις κ.λ.π.), τις 

καταλήξεις στο τέλος κάθε στίχου, τις συνδέσεις και εφιστά την προσοχή στην 

αντιστοιχία των συλλαβών με τους φθόγγους και τη μελωδική γραμμή. Στο αρχικό 

στάδιο προτείνει στους μαθητές να αποφεύγουν τον καλλωπισμό με φθόγγους 

εναλλαγής και διαβατικούς, αργότερα θα τους χειρίζονται ως αρμονικούς φθόγγους. 

Όταν ο μαθητής έχει δουλέψει αρκετά τις πτώσεις τότε θα μπορεί ο ίδιος να 

αποφασίζει για τις καταληκτικές βαθμίδες (δίνονται μία σειρά από συμβουλές του 

συγγραφέα). Επίσης συνιστά στο μαθητή να δουλεύει κάθε χορικό δύο με τρεις φορές 

τουλάχιστον και θα πρέπει να επιδιώκει οι λύσεις του να είναι στρωτές.

Τέλος αναφέρεται στις καταλήξεις (πτώσεις) του χορικού και μέσα από 

συνοπτική κατάταξη παρουσιάζει ολοκληρωμένα τις περισσότερες περιπτώσεις με 

συνδυασμούς και παραλλαγές. Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα εναρμονισμένα 

παραδείγματα που παραθέτονται είναι του ίδιου του συγγραφέα και ένα μόνο από αυτά 

του J. S. Bach.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17ο «Ξένοι προς την αρμονίας φθόγγοι»: Ο συγγραφέας ξεκινά 

προβάλλοντας τις αντιρρήσεις του σχετικά με την ορολογία «μη αρμονικοί φθόγγοι» 

που δίνονται πολύ συχνά από τους θεωρητικούς, υποστηρίζοντας ότι «Οι μη αρμονικοί 

φθόγγοι σχηματίζουν, παρά ταύτα, συνηχήσεις επομένως δεν είναι μη αρμονικοί αλλά 

τα γεγονότα που παράγονται με τη συνεργασία τους είναι αρμονίες όπως όλα ηχούν 

μεταξύ τους»1.

Ακολουθεί μία εμπεριστατωμένη ανάλυση του συγγραφέα σχετικά με το τι 

θεωρείται «άνευ επιρροής αρμονίες», την ιστορική προέλευση των συνηχήσεων και 

την οργάνωση του συστήματος τρίφωνων συγχορδιών που καθιστούν άλλες 

συγχορδίες «τυχαίες συγχορδίες». Ο ίδιος αποδεικνύει ότι αυτές οι συνηχήσεις δεν 

είναι ούτε τυχαιότερες ούτε κατ’ ανάγκη ασκούν λιγότερη επιρροή από τις συγχορδίες 

του συστήματος και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν ξένοι φθόγγοι προς 

την αρμονία αφού αρμονία σημαίνει συνήχηση, αλλά ξένοι φθόγγοι προς το αρμονικό 

σύστημα.

1 (Schoenberg, 1992: Σελ. 392).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21ο «Συγχορδίες κατά επάλληλες τέταρτες»: Στο κεφάλαιο αυτό 

παρουσιάζεται η χρήση των συγχορδιών κατά τέταρτες μέσα από τον τόπο εμφάνισής 

τους στις συνθέσεις των Mahler, Debussy και Dukas. Μέσα από εναρμονισμένα 

παραδείγματα παρουσιάζεται η ποικίλη χρήση τους, οι συνήθεις συνδέσεις και οι 

λύσεις τους.

Ο συγγραφέας βρίσκει το σύστημα κατά τρίτες ανεπαρκές και εξηγεί τους 

λόγους που εξετάζει τη δυνατότητα ενός συστήματος κατά τέταρτες. Επίσης 

προβάλλει τους προβληματισμούς και την αισθητική του κρίση σχετικά με τα 

συστήματα που δημιουργούνται από τους θεωρητικούς και επισημαίνει για άλλη μία 

φορά ότι το αυτί μας, η φαντασία και το μορφολογικό μας αισθητήριο επιβάλλουν την 

αισθητική της μουσικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22ο «Αισθητική εκτίμηση συνηχήσεων με έξι ή περισσότερους 

φθόγγους»: Στο κεφάλαιο αυτό ο συγγραφέας αναφέρεται στην ουσία της 

διδασκαλίας και στις προϋποθέσεις που αυτή θα πρέπει να πληρεί για να βοηθήσει 

ουσιαστικά τον μαθητή. Ο συγγραφέας δεν πιστεύει ότι η μετάδοση των τεχνικών 

μέσων μπορούν να βοηθήσουν στην ικανότητα της εκφράσεως. Χαρακτηριστικά 

αναφέρει ότι «Η διδασκαλία που θα έπρεπε να μορφώσει τον καλλιτέχνη το μέγιστο 

που μπορεί να κάνει, έγκειται στο να βοηθήσει τον μαθητή να ακούσει τον εαυτό 

του»1.

Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Στο βιβλίο του Schoenberg παρουσιάζεται μία εμπεριστατωμένη μέθοδος 

διδασκαλίας της αρμονίας η οποία αποσκοπεί στην εργασία της σύνθεσης. Γι αυτό το 

λόγο ο συγγραφέας δεν συμφωνεί με τις συνηθισμένες μεθόδους εκμάθησης της 

αρμονίας που στηρίζονται κυρίως στην εναρμόνιση δοσμένης μελωδίας και μπάσου, 

αλλά διδάσκει τη χρήση των αρμονικών στοιχείων μέσα από μικρές φράσεις τις οποίες 

συνθέτει ο ίδιος ο μαθητής. Για το λόγο αυτό δεν περιέχονται ασκήσεις προς λύση 

(δοσμένης μελωδίας και μπάσου) όπως συνηθίζεται σε πολλά εγχειρίδια αρμονίας.

1 (Schoenberg, 1992: Σελ. 512).
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Επίσης τα εναρμονισμένα παραδείγματα που παρουσιάζει είναι από δικές του 

συνθέσεις.

Ενώ αναφέρεται σε όλους τους «κανόνες» της αρμονίας, ο ίδιος δεν είναι 

απαιτητικός για την εφαρμογή τους. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι κανόνες στην 

καλύτερη περίπτωση χαρακτηρίζουν το βαθμό διεισδύσεως στα φυσικά δεδομένα, ότι 

δηλ. δεν είναι αιώνιοι, αλλά νόμοι τους οποίους ξεθωριάζει το αμέσως επόμενο 

επίτευμα. Το αυτί και το μουσικό αισθητήριο θα οδηγήσουν τον μαθητή περισσότερο 

αξιόπιστά από ότι θα έκανε οποιοσδήποτε καλλιτεχνικός νόμος!

Παρουσιάζεται η θεωρία της αρμονίας καθώς επίσης και κάποια ιδιαίτερα 

κεφάλαια όπως «οι μετατροπίες στον 2ο, 5ο και 6ο κύκλο των πεμπτών», «η κλίμακα 

ολόκληρων τόνων», «οι συγχορδίες κατά επάλληλες τέταρτες» κ.α τα οποία 

διευρύνουν τη φαντασία του μαθητή στη χρήση των αρμονικών στοιχείων και 

αργότερα στη συνθετική τους εργασία.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η φιλοσοφική προσέγγιση του συγγραφέα για το 

θεωρητικό σύστημα διδασκαλίας της αρμονίας που έχει επικρατήσει μέχρι τις μέρες 

μας αλλά και οι σκέψεις του για την αισθητική της μουσικής θίγοντας σημαντικά 

θέματα, όπως το ζήτημα της «ομορφιάς» της μουσικής, την έννοια της «διαφωνίας» 

κ.α.

Σε αυτό του το βιβλίο ο συγγραφέας έχει επιτύχει να αντιταχθεί μέσα από 

εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία και βαθιά κριτική ματιά σε ορισμένες παλιές 

προκαταλήψεις περί της αισθητικής της μουσικής. Οι προσπάθειές του δε βασίζονται 

στην εφήμερη αισθητική κρίση, αφού ποτέ δεν αναφέρει τις έννοιες «ωραίο» ή 

«άσχημο», αλλά ψάχνει μάλλον να βρει αιτίες και αρχές που θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν αναλλοίωτες ή είναι γνωστό το πώς και γιατί άλλαξαν.

Η συγγραφή του βιβλίου αυτού αποκαλύπτει τον τρόπο σκέψης του συγγραφέα 

για το συνθετικό του έργο λέγοντας ο ίδιος χαρακτηριστικά ότι «κατά την συνθετική 

μου εργασία αποφασίζω μόνο με το αισθητήριο, το μορφολογικό μου αισθητήριο».1

1 (Schoenberg, 1992: Σελ. 517).
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PAUL HINDEMITH 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΜΟΝΙΑ

Έκταση: 225 

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Στον πρόλογό του ο Hindemith επισημαίνει τους λόγους για τους οποίους -η 

μελέτη της αρμονίας έμεινε πίσω στον αγώνα δρόμου ανάμεσα στη μουσική πρακτική 

και τη θεωρητική διδασκαλία. Οι λόγοι τους οποίους αντιπαραθέτει είναι: οι αρχές 

δομής που καλύπτουν ένα μικρό μόνο μέρος από όλους τους δυνατούς συγχορδιακούς 

σχηματισμούς, οι περιορισμοί στο ύφος, η υπερβολική εξάρτηση από τη 

σημειογραφία, η ανεπαρκής ακουστική βάση .

Έτσι η κύρια αρχή, για να διδαχτεί ο τομέας αυτός της μουσικής, σύμφωνα 

πάντα με τον Hindemith πρέπει να είναι: «Δώσε στο μαθητή το υλικό που χρειάζεται 

σε συμπυκνωμένη μορφή και με συνεχή έμφαση στις καθαρά ιστορικές βάσεις και στη 

σχετική μονάχα πρακτική αξία της αρμονίας και μετά προσπάθησε να τον φέρεις σε 

επαφή με μεθόδους αρμονίας πιο προχωρημένες. Η διδασκαλία πρέπει 

να είναι σύντομη»1.

Πολλά βιβλία αρμονίας μας αναγκάζουν να πιστέψουμε πως η αρμονία είναι 

μία βαθιά και δύσκολη επιστήμη. Ο Hindemith υποστηρίζει ότι η αρμονία είναι μία 

τέχνη εύκολη που στηρίζεται σε μικρούς κανόνες εμπειρικούς, απλούς στην 

κατανόηση και την εφαρμογή, οι οποίοι προέρχονται από γεγονότα της ιστορίας και 

φαινόμενα της ακουστικής. Μπορεί επομένως η αρμονία να παρουσιαστεί στο 

μαθητή χωρίς δυσκολία και σε απλή συμπυκνωμένη μορφή.

Σύμφωνα με αυτές τις προϋποθέσεις για τη διδασκαλία της αρμονίας ο 

Hindemith προσφέρει ένα εγχειρίδιο αρμονίας με το οποίο επιδιώκει να διευκολύνει 

τη γρήγορη και ουσιαστική μάθηση. Αυτό το κάνει με το λιγότερο σχολαστικό 

τρόπο που είναι δυνατό και έτσι, ώστε η παρουσία της ζωντανής μουσικής να γίνεται 

διαρκώς αισθητή. Όπως αναφέρει και ο ίδιος, ακόμη και σε αυτό το βιβλίο υπάρχουν

1 (Hindemith, 1981: Σελ. 12)
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αρκετοί κανόνες, αλλά αυτοί έχουν καταβληθεί με ιδιαίτερη φροντίδα για να δοθεί ένα 

υλικό από ασκήσεις, τις οποίες ο μαθητής μπορεί να τις επεξεργαστεί ως αυτοτελή 

μουσικά έργα κάθε είδους και ύφους.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Η «Παραδοσιακή Αρμονία» χωρίζεται σε δύο μέρη.

Το Α ' μέρος περιέχει περιεκτικά μαθήματα αρμονίας με πολλές ασκήσεις και 

λίγους κανόνες. Είναι μία σύνοψη της παραδοσιακής αρμονικής πρακτικής χωρισμένη 

σε 16 κεφάλαια χωρίς να αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη τεχνική.

Στο κάθε κεφάλαιο περιγράφονται συνοπτικά οι πιο βασικοί κανόνες της 

αρμονίας χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέρειες και στη συνεχεία αντιπαρατίθεται πλούσιο 

υλικό ασκήσεων. Όπως αναφέρει ο συγγραφέας, στο πρώτο μέρος του βιβλίου του δεν 

κάνει καμία νύξη για ειδικές ασκήσεις σύνθεσης, γιατί προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί 

από όλους τους μαθητές της αρμονίας και όχι για να εξυπηρετήσει τους ειδικούς 

στόχους ενός νέου συνθέτη.

Το Β ' μέρος του βιβλίου είναι εμπλουτισμένο με μία σειρά ασκήσεων για 

προχωρημένους. Περιέχει κομμάτια όλων των τύπων και για όλες τις προοπτικές, 

όπως για παράδειγμα κομμάτια για πιάνο, για ορχήστρα εγχόρδων, έργα για σόλο 

φωνή, έργα για σόλο φωνή και πιάνο, κομμάτια για μικτή χορωδία, δίφωνες 

οργανικές φουγκέτες κ.α.

Χωρίζεται σε 6 κεφάλαια στα οποία ο Hindemith αναφέρει όλα τα σημαντικά 

τεχνικά χαρακτηριστικά που χρειάζονται για την αρμονική ανάλυση των διάφορων 

υφών της αντίστοιχης μουσικής γραφής. Το αρμονικό υλικό είναι ανάλογο με εκείνο 

που χρησιμοποιήθηκε στο Α' μέρος της «Παραδοσιακής Αρμονίας» . Ο ίδιος αναφέρει 

χαρακτηριστικά στον πρόλογό του: «Χρέος μου ήταν, να εφοδιάσω με ένα υλικό 

ασκήσεων τους καλούς, έξυπνους μουσικούς, που δεν απέβλεπαν στις δάφνες του 

συνθέτη και το οποίο θα τους οδηγούσε σε υψηλά επιτεύματα μουσικής τεχνικής, αλλά
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ταυτόχρονα θα τους απελευθέρωνε και από το απαιτητικό συναίσθημα της 

υποχρεωτικής δημιουργίας»1.

Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Με το Α ' μέρος του βιβλίου « Παραδοσιακή Αρμονία» ο Hindemith δίνει τη 

δυνατότητα στο μαθητή να γνωρίσει όλη την παραδοσιακή αρμονία κυρίως μέσα από 

το πλήθος των ασκήσεων και όχι τόσο μέσα από πολλά επεξηγηματικά παραδείγματα 

και πολλούς κανόνες. Ο ίδιος αναφέρει σχετικά: «Η επιθυμία να βοηθήσω άλλους 

δασκάλους και μαθητές που θα αισθάνονταν έντονα την ανάγκη ενός υλικού με 

πολλές και ποικίλες ασκήσεις είναι εκείνη που με ώθησε να εκδώσω το μικρό αυτό 

βιβλίο»2.

Το Β ' μέρος του βιβλίου του είναι πιο εξειδικευμένο και απευθύνεται σε 

μαθητές που ενδιαφέροντα! να ασχοληθούν με τη μουσική δημιουργία και σύνθεση 

και σε αυτούς που θέλουν να ανακαλύψουν τη δημιουργική εφαρμογή της 

αρμονίας, όπως αυτή προκύπτει μέσα από τη μουσική.

1 (Hindemith, 1981: Σελ. 149).
2 (Hindemith, 1981: Σελ. 14).
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PAUL HINDEMITH 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

Βιβλίο I -  Θεωρητικό Μέρος

Έκταση: 263 σελίδες.

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Το βιβλίο I «Θεωρητικό μέρος» αποτελεί το πρώτο από τα τρία βιβλία του 

Hindemith που τα ονομάζει με το γενικό όρο «Σύστημα μουσικής σύνθεσης». 

Αναφέρονται ενδεικτικά τα άλλα δύο: «Ασκήσεις δίφωνης σύνθεσης» και «Ασκήσεις 

τρίφωνης σύνθεσης». Το βιβλίο του αυτό πραγματεύεται τις βασικές αρχές της 

σύνθεσης που πηγάζουν από τα φυσικά χαρακτηριστικά των φθόγγων και των μεταξύ 

τους σχέσεων, εξετάζει όλες τις συνθετικές παραμέτρους και καθιερώνει τις βασικές 

αναλυτικές -  συνθετικές τεχνικές.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το βιβλίο του Hindemith αποτελείται από 5 κεφάλαια: 1) Εισαγωγή 2) Το 

Υλικό 3) Ιδιότητες των δομικών λίθων4) Αρμονία1 5) Μελωδία και 6) Αναλύσεις. 

Στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί το 5ο κεφάλαιο που αφορά Στην Αρμονία,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο «Αρμονία»

«Κίνηση στις συγχορδιακές διαδοχές»: Ο συγγραφέας παρουσιάζει τη 

σύνδεση των συγχορδιών που προκύπτουν μέσα από τις μελωδικές γραμμές. 

Υποστηρίζει ότι 3 μονάδες επενεργούν, όταν συνδέονται συγχορδίες: η ρυθμική, η 

μελωδική και η αρμονική. Αναλύονται οι δύο μορφές γραψίματος που πηγάζουν μέσα 

από τη κίνηση των φωνών: α) Το αντιστικτικό γράψιμο, που είναι ένας τύπος μουσικής 

γραφής στην οποία η μορφή και το περιεχόμενο του τεμαχίου προσδιορίζονται από τη

1 Εδώ χρησιμοποιείται ο όρος Harmonik = αρμονική = θεωρία των αρμονικών σχέσεων γενικότερα.
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μελωδική δύναμη, και β) Το συγχορδιακό γράψιμο, στο οποίο ο συνθέτης έχει τη 

νοητική παράσταση του συγχορδιακού γραψίματος.

«Το δίφωνο πλαίσιο»: Αναλύεται η σχέση μελωδίας με μπάσου, τα διαστήματα, 

η κίνηση και στήριξη του δίφωνου πλαισίου από τις συγχορδιακές διαδοχές κ.λ.π.

«Αρμονική διακύμανση»: Παρουσιάζεται η διαίρεση των συγχορδιών σε 

εκείνες που είναι σε ευθεία κατάσταση και σε εκείνες που είναι σε αναστροφές. 

Αναλύονται 4 παραδείγματα αρμονικής διακύμανσης και η χρήση των 

απροσδιόριστων συγχορδιών (V, VI), πώς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στις 

συνέσεις με τις σταθερές συγχορδίες (I, II, III, IV). Στο τέλος της ενότητας ο 

συγγραφέας αναλύει ένα παράδειγμα αρμονικής διακύμανσης πάνω στην ίδια θεμέλιο^ 

τονίζοντας ότι ο σκοπός της σύνδεσης των συγχορδιών, η διεισδυτικότητα, με την 

οποία επηρεάζουν τον ακροατή, πρέπει πάντοτε να προσδιορίζουν το βαθμό 

συμφωνίας και αντίθεσης μεταξύ τους.

«Η κίνηση των συγχορδιακών συνδέσεων, εκφρασμένη ως κίνηση θεμελίων»: 

Εδώ ο συγγραφέας αναφέρει ότι για τη γρήγορη εκτίμηση των συγχορδιακών 

αλληλουχιών έχει εφαρμοστεί ένα είδος συνοπτικού υπολογισμού που μπορεί να δείξει 

την αξία μιας διαδοχής και να υποδείξει την κατεύθυνσή της. Για αυτό το σκοπό 

κάνουμε χρήση των θεμελίων των συγχορδιών. Στην ενότητα αυτή αναλύονται 

περισσότερο οι σχέσεις μεταξύ των θεμελίων δύο γειτονικών συγχορδιών. 

Παρατίθενται παραδείγματα στα οποία εξετάζονται οι συγχορδιακές διαδοχές και οι 

θεμέλιοί τους.

«Διαδοχές με συγχορδίες τριτόνου»: Παρουσιάζονται οι διαδοχές των 

συγχορδιών τριτόνου και οι λύσεις τους. Παραδείγματα συγχορδιών στα οποία η 

κίνηση της θεμελίου και του οδηγού φθόγγου γίνεται προς τη συγχορδία της λύσης.

«Σχέσεις συγγένειας. Δομή τονικών κύκλων επιρροής»: Στην ενότητα αυτή ο 

συγγραφέας εξετάζει μία τελευταία δύναμη που επενεργεί στις διαδοχές των 

συγχορδιών, την αρμονική σχέση συγγένειας. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα 

παραδείγματα που αναλύονται ολόκληρες οι συγχορδίες, σε αυτό το κεφάλαιο 

εξετάζεται η κίνηση των συγχορδιών μόνο μέσα από τους θεμελίους των συγχορδιών. 

Επίσης ο συγγραφέας εστιάζει τη προσοχή του στον τρόπο δημιουργίας του 

αισθήματος της τονικότητας και στον τρόπο προσδιορισμού του τονικού κέντρου.
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«Πτώση (καντέντσα)»: Οι πτώσεις σύμφωνα με το Hindemith είναι 

συγχορδιακές αλληλουχίες, το αποτέλεσμα των οποίων είναι ισχυρά τελειωτικό και οι 

οποίες σε πολλές τεχνοτροπίες αποτελούν καταληκτικούς τύπους, συντεθειμένους από 

ρυθμικά, μελωδικά και αρμονικά στοιχεία. Αναλύονται μέσα από παραδείγματα οι 

διαφορετικοί τύποι των πτώσεων, τις οποίες χαρακτηρίζει ως ισχυρές πτώσεις, 

απαλές, ελκυστικές και αποφασιστικές.

«Ευρύτερες αρμονικές σχέσεις -  αλληλουχία βαθμιδών»: Αναλύεται η τονική 

συνοχή που πρέπει να έχουν οι θεμέλιοι των συγχορδιών έτσι, ώστε το αυτί του 

ακροατή να μπορεί να προσδιορίζει το τονικό κέντρο καθώς επίσης και τις 

διαστηματικές σχέσεις των περιβάλλοντων φθόγγων, που προσδιορίζουν ένα τονικό 

κέντρο σύμφωνα με τη σχέση τους προς αυτό. Επίσης αναφέρεται σε 5 αρχές που 

πρέπει να τηρούνται για την κατασκευή μιας αλληλουχίας βαθμιδών για να μην 

εμποδίζεται το «ελεύθερο ξετύλιγμα» της αρμονίας.

«Μετατροπία»: «Κάθε φθόγγος αναζητεί μία σημασία μεγαλύτερη από εκείνη 

που έχει απλά ως φθόγγος. Όταν επιτρέπουμε σε ένα φθόγγο να σφετερισθεί τη θέση 

ενός άλλου ως τονικό κέντρο μιας αλληλουχίας βαθμιδών, τότε μετατροπούμε»1. 

Υποστηρίζεται ότι για την καλύτερη κατανόηση της φύσης της μετατροπίας πρέπει να 

την απομονώσουμε από τα συμπεριεχόμενά της και να την μελετήσουμε μόνη. Έτσι τα 

παραδείγματα που δίνονται είναι μέσω των θεμελίων. «Η εξέταση των βαθμιδών από 

θεμέλιο σε θεμέλιο θα μας δείξει τη φύση και την αξία μιας μετατροπίας»2.

«Ατονικότητα και Πολυτονικότητα»: Στο σημείο αυτό ο Hidemith δίνει τη δική 

του ερμηνεία για την ατονική μουσική και αναλύει την ιστορική προέλευση της 

ατονικής μουσικής καθώς και τη μορφή που έχει πάρει αυτή σήμερα. Επίσης 

αναφέρεται και στον όρο πολυτονικότητα, πώς μπορούν να τη χρησιμοποιούν οι 

συνθέτες και πώς την αντιλαμβάνεται το αυτί του ακροατή.

«Πρακτική εφαρμογή»: Στην ενότητα αυτή ο συγγραφέας ξεκινάει ως εξής: 

«Ένας σωστός μουσικός πιστεύει μόνο ό,τι ακούει να ηχεί. Ανεξάρτητα από το πόσο 

ευφυής είναι μία θεωρία δε σημαίνει τίποτα για αυτόν μέχρις ότου του δοθεί η

1 (Hindemith, 1990: Σελ. 177).
2 (Hindemith, 1990: Σελ. 178).
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απόδειξη με τον πραγματικό ήχο»1. Στη συνέχεια αντιπαραθέτει και αναλύει ένα 

πρακτικό παράδειγμα από το συνδυασμό όλων των τεχνικών μεθόδων που 

περιγράφηκαν. Επιλέγει ένα παράδειγμα με περιπλεγμένα τεχνητά προβλήματα και 

στη συνέχεια προτείνει λύσεις των προβλημάτων αυτών.

«Μη συγχορδιακοί φθόγγοι»: Εδώ ο Hindemith θεωρεί κάθε εξαφάνιση ενός 

φθόγγου σε ή από συγχορδιακές δομές, σαν παραγωγή νέας ηχήσεως. Υπάρχουν όμως 

πολλά μη ανεξάρτητα ηχητικά φαινόμενα τα οποία εμπλουτίζουν τις συγχορδίες χωρίς 

να τις αλλάζουν. Αυτά τα μικρά κομμάτια μελωδίας τα ονομάζει «μη συγχορδιακούς 

φθόγγους». Σύμφωνα με τον Hindemith μπορούν να διακριθούν: το ποίκιλμα, ο 

διαβατικός φθόγγος, η καθυστέρηση, ο γειτονικός φθόγγος (ελεύθερη καθυστέρηση), ο 

γειτονικός φθόγγος που αφήνεται με πήδημα ή που προσεγγίζεται με πήδημα, η 

προήγηση και ο μη τονισμένος ελεύθερος φθόγγος. Αναλύεται η κάθε περίπτωση 

ξεχωριστά με τα αντίστοιχα παραδείγματα.

Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στο συνθέτη, όπως και στο δάσκαλο, 

προσφέροντας νέες προοπτικές για το υλικό του. Ο ίδιος αναφέρει στον πρόλογό του: 

«Το βιβλίο αυτό ξεκαθαρίζει ότι, αντί για μια διάταξη των ήχων αυθαίρετη, οσοδήποτε 

καλοπροαίρετη και αν ήταν αυτή, πρέπει να επιτρέψει την επιβολή μιας τάξεως, την 

οποία μόνο ο αμύητος θα θεωρήσει περιορισμό των δημιουργικών του δυνάμεων».

Προϋποθέτει πολλές μουσικές γνώσεις και θα είναι πολύτιμο για αυτούς που 

έχουν ήδη κάποια οικειότητα με τη συνθετική εργασία.

Όσον αφορά το κεφάλαιο της Αρμονίας ο Hindemith αναφέρει ότι ο δάσκαλος 

θα μπορέσει να προσθέσει στην αρμονία, που έχει ήδη μάθει, μαθήματα μιας νέας 

τεχνικής. Αυτή η τεχνική, προχωρώντας από τα σταθερά θεμέλια των αυστηρότερων 

φυσικών νόμων, θα του επιτρέψει να κάνει εκστρατείες σε περιοχές συνθέσεων στις 

οποίες μέχρι τώρα του απαγορευόταν η νόμιμη εισχώρηση.

! (Hindemith, 1990: Σελ. 185).
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CARLFERDINAND ZECH 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

Διαμέσου Διαφόρων Μουσικών Στυλ: 

Λειτουργική Αρμονία, Συνοδεία Τραγουδιού, Αντίστιξη.

Α) ΓΕΝΙΚΑ

Το βιβλίο του C. Zech έχει σκοπό να καταστήσει ικανό τον κάθε ενδιαφερόμενο 

για αυτόνομη εργασία και δημιουργική οργανική σύνθεση τραγουδιών. Η παρουσίαση 

του 2 ου κεφαλαίου «Λειτουργική αρμονία» ακολουθεί κυρίως παραδείγματα λαϊκών 

τραγουδιών.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Αποτελείται από 6 κεφάλαια. Στην παρούσα εργασία θα αναφερθούμε στο 2ο 

κεφάλαιο που αφορά τη λειτουργική αρμονία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: «Λειτουργική Αρμονία» (28 ενότητες).

Αρχικά ο συγγραφέας παρουσιάζει τις «κύριες λειτουργίες στη μείζονα» και τη 

δομή μιας τρίφωνης συγχορδίας. Ακολουθούν οι ενότητες «Μείζων πτώση» (πλήρης, 

αυθεντική, πλάγια και μισή πτώση) και «ελάσσων πτώση» (η φυσική, αρμονική και 

μελωδική ελάσσων και η σχέση τους με τις πτώσεις). Παραθέτει αντίστοιχα 

παραδείγματα συνθέσεων από τη μουσική φιλολογία.

Έπεται η ενότητα «Στενογραφικά σύμβολα κίνησης των φωνών», που είναι οι 

γραφικές παραστάσεις των διαστημάτων κατά τα οποία κινούνται οι φθόγγοι. Ο 

συγγραφέας αναφέρει επιγραμματικά τα σύμβολα κίνησης (π.χ. μία οριζόντια γραμμή 

σημαίνει ότι ένας συγχορδιακός φθόγγος παραμένει κρατημένος κ.λ.π.), τη 

στενογραφία μη αρμονικών φθόγγων στην προήγηση και τους αριθμούς που 

παραστάνουν μη συγχορδιακούς φθόγγους σε συνδυασμό με τα σημεία των 

λειτουργιών.
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Ακολουθεί η ενότητα «Συμβολική γραφή της μουσικής χορού» που είναι η 

συμβολική γραφή συγχορδιών, στην οποία κάθε συγχορδία εκφράζεται με ένα γράμμα 

(π.χ. c -  Ντο μείζονα κ.λ.π.). Αμέσως μετά παραθέτει αντίστοιχα παραδείγματα 

εναρμόνισης σε μουσικά αποσπάσματα συνθέσεων.

Η 6η ενότητα είναι η «Δεσπόζουσα συγχορδία εβδόμης». Παρουσιάζονται οι 

λύσεις της δεσπόζουσας με 7η στις πτώσεις, οι συνδέσεις της με την τονική και τα 

συγχορδιακά σύμβολα. Ακολουθούν εναρμονισμένα παραδείγματα καθώς και 

ασκήσεις για εναρμόνιση πάνω σε μουσικά αποσπάσματα. Γίνεται απλή αναφορά και 

στη μορφή συνοδείας τραγουδιού.

Στην ενότητα «Το μπάσο Τρίτης» ο συγγραφέας επισημαίνει τις αναστροφές (α' 

και β'), την αρίθμηση του συνεχόμενου μπάσου και τους δυνατούς διπλασιασμούς της 

Τρίτης. Συνεχίζει με εναρμονισμένα παραδείγματα και ασκήσεις για λύση πάνω σε 

μουσικά αποσπάσματα καθώς και ασκήσεις συνθέσεων με δοσμένο βάσιμο.

Η 8η ενότητα είναι το «Ενάριθμο μπάσο». Παρουσιάζονται αναλυτικά ο 

τρόπος εναρμόνισης τετράφωνων συνηχήσεων καθώς και η αρίθμηση των 

διαστημάτων. Παρατίθενται ασκήσεις ενάριθμου μπάσου.

Στην 9η ενότητα ο συγγραφέας αναλύει το «Μπάσο Πέμπτης» από το οποίο 

προκύπτει η συγχορδία Τέταρτης Έκτης. Το μπάσο Πέμπτης εμφανίζεται κατά κανόνα 

στο πλαίσιο ορισμένων αρμονικών σχέσεων: α) Αρμονικό (εναλλασσόμενο) μπάσο, β) 

Διαβατικό, γ) Ποικιλματικό, δ) Ποικιλματική συγχορδίας Τετάρτης Έκτης και ε) 

Διαβατική συγχορδία Τετάρτης Έκτης. Κάθε περίπτωση αναλύεται χωριστά με τα 

αντίστοιχα παραδείγματα και ασκήσεις για εναρμόνιση..

Στη 1 Οη ενότητα «Οι αναστροφές της δεσπόζουσας συγχορδίας εβδόμης» 

παρουσιάζονται οι θέσεις , ο συμβολισμός τους στον ενάριθμο μπάσο και οι λύσεις της 

έβδομης στις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Προστίθενται εναρμονισμένα 

παραδείγματα συνδέσεως με την Τονική και ενάριθμες μελωδίες και μπάσο προς λύση.

Στην 11η ενότητα ο συγγραφέας κάνει μία εισαγωγή στις θέσεις των 

συγχορδιών (κλειστή, ανοιχτή και μεικτή θέση), στη διάταξη των συγχορδιακών 

φθόγγων και στις αποστάσεις των διαστημάτων (αντίστοιχα εναρμονισμένα 

παραδείγματα).
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Ή 12η ενότητα ορίζει τις «Δευτερεύουσες λειτουργίες» με παραδείγματα 

συγχορδιών.

Στις δύο επόμενες ενότητες αναλύονται οι ελαττωμένες συγχορδίες, η 

«ελαττωμένη τρίφωνη συγχορδία» και η «ελαττωμένη συγχορδία εβδόμης». 

Παρουσιάζονται οι αναστροφές τους, η αρίθμηση και η χρήση τους στις μετατροπίες, 

με τα αντίστοιχα εναρμονισμένα παραδείγματα.

Στην 15η και 16η ενότητα αναλύονται η «Υποδεσπόζουσα συγχορδία Έκτης 

(ναπολιτάνικη συγχορδία)» και η «Υποδεσπόζουσα συγχορδία Πέμπτης — Έκτης». 

Ακολουθείται η ίδια δομή ανάλυσης με τις δύο προηγούμενες ενότητες.

Ακολουθούν οι «Παρένθετες δεσπόζουσες» (προσωρινή επικράτηση Τονικής). 

Ο συγγραφέας αναφέρει δύο περιπτώσεις συνηχήσεων, τις «Εισαγωγικές» και τις 

«Καταληκτικές». Γίνεται σύντομη αναφορά και στη χρήση της «διπλής 

δεσπόζουσας»,που συνοδεύεται με αντίστοιχα εναρμονισμένα παραδείγματα καθώς 

και μελωδίες και ενάριθμο μπάσο προς λύση.

Στη 18η ενότητα ο συγγραφέας αναφέρεται περιληπτικά στην «Οργάνωση του 

μπάσου». Δίνει γενικές συμβουλές για την επεξεργασία της φωνής του μπάσου 

τονίζοντας τη σπουδαιότητα διαχωρισμού των μη συγχορδιακών φθόγγων. 

Ακολουθούν ασκήσεις στις οποίες ζητείται από το σπουδαστή να δώσει περαιτέρω 

κίνηση στο μπάσο σύμφωνα πάντα από τη δοσμένη μελωδία.

Η 19η ενότητα είναι οι «Δευτερεύουσες συγχορδίες εβδόμης» που είναι 

αποτέλεσμα ανάμειξης της μείζονος και ελάσσονος. Παρουσιάζονται οι βαθμίδες που 

εμφανίζονται οι διάφορες μορφές τους καθώς και οι αναστροφές τους στις διάφορες 

θέσεις. Ακολουθούν ασκήσεις για εναρμόνιση ενάριθμου μπάσου.

Έπεται η ανάλυση της συγχορδίας «Sixte -  Ajoutee» (γαλλική επιπρόσθετη 

έκτη) που εμφανίζεται στην υποδεσπόζουσα. Γίνεται αναφορά κυρίως στο 

συμβολισμό της στη χορευτική μουσική.

Οι επόμενες ενότητες αφορούν κυρίως στις «μετατροπίες». Ο συγγραφέας 

αναλύει αρχικά τη «χωρίς κόμμα καθαρή διατονική μετατροπία», στην οποία δεν 

επιτρέπεται κατά κανόνα η αρχική τονικότητα να ξεπερνά την απόσταση δύο 

υπερκείμενων ή υποκείμενων πέμπτων. Στο σημείο αυτό ο Zech αναλύει το 

«ακουστικό και το συντονικό κόμμα». Ακολουθεί η «μετάβαση στην ομώνυμη



174

(παραλλαγμένη) τονικότητα», στην οποία αναφέρει τη μετάβαση από μία μείζονα 

τονικότητα στην ομώνυμη ελάσσονα και αντιστρόφως (συχνό φαινόμενο που το 

συναντάμε σε τραγούδια).

Στις δύο επόμενες ενότητες παρουσιάζονται οι «Πτώσεις», η Μισή (πρότερη 

πρόταση) και η Πλήρης (ύστερη πρόταση) καθώς και τα δομικά στοιχεία «πρόλογος» 

(πρελούδιο, προοίμιο), «ιντερλούδιο» και «επίλογος». Αναλύεται η χρήση τους στις 

πτώσεις και στις μετατροπίες μέσα από αποσπάσματα τραγουδιών.

Στην 26η ενότητα παρουσιάζονται οι «Μέσες» συγχορδίες οι οποίες διαθέτουν 

έναν κοινό φθόγγο. Γίνεται σύντομη αναφορά στο συμβολισμό της στενογραφίας, στη 

διάκριση μεταξύ συγγενών μεγάλης και μικρής Τρίτης και συμπληρώνεται με 

εναρμονισμένα παραδείγματα με σχέση δευτερεύουσας μέσης.

Οι επόμενες 6 ενότητες αφορούν στα είδη των μετατροπιών με «διαφορά 

κόμματος» (διανύονται μεγαλύτερες αποστάσεις από το συντομότερο δρόμο). 

Παρουσιάζονται μέσα από εναρμονισμένα παραδείγματα και αντίστοιχες ασκήσεις οι 

τρόποι μετατροπίας: α) στην ομώνυμη τονικότητα (με χρωματική αλλοίωση της 

τρίτης), β) με την ελαττωμένη συγχορδία εβδόμης, γ) με εναρμόνια μετατροπία, δ) με 

την ελαττωμένη συγχορδία εβδόμης και ε) μέσω εναρμόνιας επανερμηνείας 

πρόσθετων συγχορδιακών φθόγγων.

Στην 28η ενότητα αναλύονται τα «τραγούδια στο λειτουργικό σύστημα 

μείζονος -  ελάσσονος, των οποίων οι συγχορδιακές ακολουθίες είναι έξω από την 

περιοχή της πτώσης» και τονίζεται η δυσκολία στις λειτουργικές αρμονικές σχέσεις.

Στις δύο τελευταίες ενότητες ορίζονται η «Αρμονική ανατροπή» και οι έννοιες 

«Διτονικότητα» και «Πολυτονικότητα».

Γ) ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Το βιβλίο «Τεχνικές σύνθεσης» αποσκοπεί κυρίως στη δημιουργική οργανική 

σύνθεση τραγουδιών. Για αυτό το λόγο ο συγγραφέας στο κεφάλαιο της 

«λειτουργικής αρμονίας» περιορίζεται στη λεπτομερή ανάλυση της συνηθισμένης 

στενογραφίας των λειτουργιών και του ενάριθμου μπάσου και κυρίως στη συμβολική 

γραφή των συγχορδιακών φθόγγων και της χορευτικής μουσικής (αριθμητικά και 

στενογραφικά σύμβολα της κίνησης των φωνών).
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Οι ασκήσεις που παρατίθενται στο κεφάλαιο της «λειτουργικής αρμονίας» 

αναφέρονται ως επί το πλείστον σε μουσικά αποσπάσματα τραγουδιών και χορευτικής 

μουσικής.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τη συνοπτική επισκόπηση των συγγραμμάτων αρμονίας εξάγονται τα 

παρακάτω συμπεράσματα.

I) Η διδασκαλία της θεωρητικής αρμονίας γίνεται κυρίως με τρεις 

διαφορετικούς τρόπους:

α) Με την απλή αναγνώριση και καταγραφή των αρμονικών λειτουργιών και 

της αρμονικής διάρθρωσης μιας φράσης ή ενός ολόκληρου έργου. Σε αυτή την 

περίπτωση η διδασκαλία της αρμονίας πηγάζει αποκλειστικά και μόνο από τη μελέτη 

και αρμονική ανάλυση των έργων μεγάλων συνθετών που παρατίθενται στον 

αναγνώστη με την ιστορική τους συνέχεια.

β) Με τη σύνθεση αρμονικών σχημάτων, δηλ αρμονικών σκελετών. Αυτή η 

μέθοδος διδασκαλίας αντιμετωπίζει το μάθημα της αρμονίας όχι ως αυτόνομο 

θεωρητικό μάθημα αλλά ως αναπόσπαστο κομμάτι της συνθετικής εργασίας. Με τη 

μέθοδο αυτή ο μαθητής μέσα από μικρές φράσεις μαθαίνει πώς να συνθέτει ο ίδιος, 

πώς να εκφράζει τις δομικές λειτουργίες της αρμονίας στη σύνδεση των συγχορδιών 

και των αρμονικών στοιχείων γενικότερα, μέσα από τη δική του αισθητική κρίση.

γ) Με την εκμάθηση εναρμόνισης τετράφωνης χορωδιακής σύνθεσης (σοπράνο, 

άλτο, τενόρο, μπάσο) και τη λύση θεμάτων εναρμόνισης, τόσο μιας δοσμένης 

μελωδίας, όσο και ενός δοσμένου βάσιμου.
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II) Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούμε να κατατάξουμε τα συγγράμματα 

της παρούσας εργασίας στις εξής κατηγοριοποιήσεις:

Στην α' περίπτωση κατατάσσονται τα συγγράμματα των: Μιχαηλίδη, Σ. 

(«Σύγχρονη Αρμονία»., Τόμοι I, II), Τρανταφύλλου, Ε. («Μαθήματα Αρμονίας»), 

Χατζηδημητρίου, Ε. («Η Θεωρία της Παραδοσιακής Αρμονίας»).

Maler, W. («Σύστημα Διδασκαλίας της Αρμονίας Μείζονος -  Ελάσσονος», 

βιβλίο II), de la Motte, D. («Αρμονία: η Θεωρία και η Πρακτική της σε Διάφορες 

Εποχές icai Στυλ»).

Στη β' περίπτωση κατατάσσονται τα συγγράμματα των: Schoenberg, Α. 

(«Θεωρητική Αρμονία»), Schoenberg, Α. («Δομικές Λειτουργίες της Αρμονίας»), 

Hidemith, Ρ. («Σύστημα Μουσικής Σύνθεσης» βιβλίο I ), Zech, C. («Τεχνικές 

Σύνθεσης Διαμέσου Διάφορων Μουσικών Στυλ»).

Στη γ ' περίπτωση κατατάσσονται τα συγγράμματα των: Αδάμ, Π. («Τονική 

Αρμονία»), Αθανασιάδης, Δ -  Παπαμόσχος, Π. («Οι Θεωρητικές Βάσεις της 

Παραδοσιακής Αρμονίας»), Αμαραντίδης, Α. («Το Τονικό Μουσικό Σύστημα»), 

Δέλλιος, Β. («Μοντέρνα Αρμονία»), Διαμαντής, Γ. («Αρμονία»), Ιωαννίδης, Γ. 

(«Αρμονία»), Καλομοίρης, Μ. («Αρμονία»), Κανάς, Μ. («Αρμονία»), Κουρής, X. 

(«Αρμονία»), Κουτούγκος, Μ. («Αρμονία»), Παπαδόπουλος, Θ. («Η Κλασική 

Αρμονία»), Τασόπουλος, Ν -  Σιέμπης, Κ. («Αρμονία»), Χαραλάμπους, Α. («Η 

Αρμονία της Μουσικής»).

Dubois, Τ. («Αρμονική Πραγματεία»), Grabner, Η. («Λειτουργική Αρμονία»), 

Kitson, C.H. («Στοιχειώδης Αρμονία»), Maler, W. («Σύστημα Διδασκαλίας της 

Αρμονίας Μείζονος -  Ελάσσονος» βιβλίο I), Ντουμπόφσκι, I. -  Εφσεγέφ, Σ. -  

Σποσόμπιν, I. -  Σολόλοφ, Β. («Εγχειρίδιο Αρμονίας»), Hindemith, Ρ. («Παραδοσιακή 

Αρμονία»).
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Με βάση τα συμπεράσματα (I) παραθέτουμε κάποιες διαφορετικές απόψεις των 

συγγραφέων πάνω στη διδασκαλία του μαθήματος της αρμονίας.

Ο de la Motte π.χ. στο βιβλίο του «Αρμονία: Η Θεωρία και η Πρακτική τα σε 

Διάφορες Εποχές και Στυλ» αναφέρει ότι «η χρυσή εποχή στην ιστορία της μουσικής 

των τελευταίων 400 χρόνων με την ανάπτυξη και μεταβολή της μουσικής γλώσσας 

είναι τόσο συναρπαστική, ώστε είναι αδιανόητο για πιο λόγο η διδασκαλία της 

αρμονίας θα έπρεπε να εγκαταλείψει τη μετάδοση τέτοιας μαγείας χάριν μιας 

«αυστηρής συνθέσεως», η οποία δημιουργείται εξαιτίας της εύκολης διδασκαλίας και 

εξετάσεώς της» (Motte, 1998: σελ. 8).

Από την άλλη πλευρά ο Schoenberg στο βιβλίο του «Θεωρητική Αρμονία» 

υποστηρίζει ότι η ομοιότητα στο ύφος των αριστουργημάτων μιας μακρινής ήδη για 

μας εποχή μπορεί να εξηγηθεί από της εξωτερική μας απόσταση και εξαφανίζεται, 

όταν πλησιάζουμε χρονικά. «Η διδασκαλία που θα έπρεπε να μορφώσει τον 

καλλιτέχνη, το μέγιστο που μπορεί να κάνει έγκειται στο να τον βοηθήσει να ακούσει. 

Η τεχνική και τα καλλιτεχνικά μέσα δεν τον βοηθούν. Όποιος ακούει τον εαυτό του 

επιτυγχάνει την τεχνική» (Schoenberg, 1992: σελ. 512).

Επίσης ο Schoenberg διατυπώνει τις απόψεις του για τις τάξεις της αρμονίας οι 

οποίες ακολουθούν τη μέθοδο του ενάριθμου μπάσου λέγοντας ότι είναι άσκοπες, γιατί 

μαθαίνουν στο μαθητή αποκλειστικά και μόνο την κίνηση των φωνών. Η 

πραγματοποίηση ενός ενάριθμου μπάσου κατά τον συγγραφέα είχε αξία παλαιότερα, 

όταν ήταν ακόμα υποχρέωση του παίχτη του πληκτροφόρου να συνοδεύει διαβάζοντας 

ενάριθμα βάσιμα. Το να το διδάσκουμε σήμερα, όταν κανένας μουσικός δεν το 

χρειάζεται πια είναι χάσιμο χρόνου. «Σκοπός της διδασκαλίας της αρμονίας είναι να 

συνδέει συγχορδίες με ιδιαίτερη προσοχή στις ιδιομορφίες τους, να τις διατάσσει σε 

τέτοιες προόδους οι οποίες θα παραγάγουν ένα αποτέλεσμα ανάλογα με τη δουλειά 

που πρέπει να πραγματοποιηθεί» (Schoenberg, 1992: σελ 28).

Αντίθετα η διδασκαλία του Ντυμπουά στο βιβλίο του «Αρμονική Πραγματεία» 

έχει ως κύριο αντικείμενο το αυστηρό στυλ, κυρίως όσον αφορά τα δοσμένα βάσιμα, 

που βασίζονται στο στυλ και στις παραδόσεις των κλασικών δασκάλων. Ο Διαμαντής 

που εφαρμόζει την ίδια διδακτική μέθοδο υποστηρίζει ότι ο συνετός και επιμελής
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σπουδαστής είναι σε θέση να καταλάβει μέσα από τις σπουδές της αρμονίας τη 

σπουδαιότητα που έχει η τήρηση των κανόνων για την κατανόηση και κατάκτηση των 

γνώσεων της αρμονίας και στη συνέχεια μπορεί να εφεύρει τη δική του αρμονική 

γλώσσα με την οποία θα εκφράσει τη προσωπικότητά του (Διαμαντής, 2002: σελ. 

340). Την ίδια διδακτική μέθοδο υποστηρίζει και ο Καλομοίρης ο οποίος αναφέρει 

στον πρόλογό του ότι αυτό το διδακτικό σύστημα προσφέρει ικανοποιητικά 

αποτελέσματα στη μελέτη της αρμονίας.

III) Κατάταξη των Ελλήνων συγγραφέων σύμφωνα με το σύστημα 

διδασκαλίας του μαθήματος αρμονίας στα ελληνικά ωδεία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η Αρμονία διδάσκεται στα ελληνικά ωδεία για τρία χρόνια 

ως «Υποχρεωτικό» μάθημα και επιπλέον υπάρχουν οι τάξεις του «Ειδικό» πτυχίο 

αρμονίας (3ετής φοίτηση).

Τα συγγράμματα που αναφέρονται στο «Υποχρεωτικό» αρμονίας: Κανάς, Μ. 

(«Αρμονία: Η προαιρετική θεώρηση του Υποχρεωτικού μαθήματος»), Κουρής, X. 

(«Αρμονία»).

Τα συγγράμματα που αναφέρονται στο «Ειδικό» πτυχίο αρμονίας: Αδάμ, Π. 

(«Τονική Αρμονία»), Αθανασιάδης, Δ. -  Παπαμόσχος, Π. («Το τονικό Μουσικό 

Σύστημα»), Ιωαννίδης, Γ. («Αρμονία»), Τασόπουλος, Ν. — Σιέμπης, Κ. («Αρμονία: 

Με λυμένα και άλυτα θέματα, χορικό, τεχνικές εναρμόνισης»)

Τα υπόλοιπα συγγράμματα αφορούν και τα δύο θεωρητικά μαθήματα των 

πτυχίων αρμονίας (Υποχρεωτικό και Ειδικό), εκτός από το βιβλίο του Μιχαηλίδη Σ, 

(«Η σύγχρονη αρμονία») που δεν εμπίπτει σε κανένα από αυτά τα δύο συστήματα 

διδασκαλίας.
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IV) Αλλη διάκριση είναι αυτή που στηρίζεται στο επίπεδο γνώσεων του 

αναγνώστη.

α) Τα συγγράμματα που απευθύνονται σε αρχάριους σπουδαστές: Κανάς, Μ. 

(«Αρμονία: η προαιρετική θεώρηση του Υποχρεωτικού μαθήματος»), Κουρής, X. 

(«Αρμονία»), Παπαδόπουλος, Θ. («Η Κλασική Αρμονία»).

Kitson, C.H. («Στοιχειώδης αρμονίας», Τεύχη I, XL, III),

β) Τα συγγράμματα που απευθύνονται σε προχωρημένους σπουδαστές:

Αδάμ, Π («Τονική Αρμονία»), Ιωαννίδης, Γ. («Αρμονία»), Μιχαηλίδης, Σ. 

(«Σύγχρονη Αρμονία»).

Grabner, Η. («Λειτουργική Αρμονία»), Maler, W. («Σύστημα Διδασκαλίας της 

Αρμονίας Μείζονος και Ελάσσονος», Τεύχη I, II), de la Motte, D. («Αρμονία»), 

Schoenberg, Α. («Θεωρητική Αρμονία»), Schoenberg, Α. («Δομικές Λειτουργίες της 

Αρμονίας»), Hindemith, Ρ. («Σύστημα Μουσικής Σύνθεσης», Βιβλίο I).

Τα υπόλοιπα συγγράμματα αφορούν και τα δύο παραπάνω επίπεδα γνώσεων.
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ

Αρμονία (Κλασική -  Παραδοσιακή -  Τονική): Το σύνολο των νόμων που 

διέπουν τις σχέσεις και τις διαδικασίες σύνθεσης των συγχορδιών, οι οποίες 

εκφράζουν και πραγματώνουν τις αρμονικές λειτουργίες (Ιωαννίδης 1995: σελ. 10).

Διατονική αρμονία: Περιορίζεται στη λειτουργία των συγχορδιών που 

προέρχονται από τις μείζονες και ελάσσονες κλίμακες (Δέλλιος 1997: σελ.1).

Θεωρητική αρμονία: Η μελέτη της ταυτόχρονης συνηχήσεως (συγχορδίες) και 

της δυνατότητάς τους να συνδέονται εν σχέσει προς την αρχιτεκτονική, μελωδική και 

ρυθμική τους αξία και τη σχετική βαρύτητα της μιας ως προς την άλλη (Schoenberg 

1992: σελ. 26).

Λειτουργική αρμονία: Ο ιδιαίτερος ρόλος που παίζει ο κάθε φθόγγος και η κάθε 

συγχορδία της κλίμακας (μείζονος -  ελάσσονος) στη διαμόρφωση της μουσικής 

σκέψης μέσα στο Τονικό μουσικό σύστημα (Ιωαννίδης 1995: σελ. 4).

Μουσικό σύστημα: Το σύνολο των ήχων (φθόγγων) που χρησιμοποιείται για τη 

διατύπωση μουσικών ιδεών και κυρίως το σύνολο των κανόνων που διέπουν οι 

σχέσεις αυτών των φθόγγων (Ιωαννίδης 1995: σελ. 3).

Τονικό μουσικό σύστημα: Το δυτικό σύστημα της μουσικής που εξελίχθηκε 

από τα μέσα του 17ου αιώνα μέχρι τις αρχές του 20ου, το οποίο προέρχεται από την 

ελληνική αρχαιότητα και στηρίζεται στις αρχές της Τονικότητας.
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της συγχορδίας ...................................................................................................... » 251
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Μ Ο Υ Σ Ι Κ Η
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μέχρι τη νέα έκδοση με το 

παραπάνω εξώφυλλο.
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Δυο λόγια 
Εισαγωγή

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Οι Κύριες Συγχορδίες και οι αναστροφές τους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
Γενικοί χαρακτηρισμοί των Αρμονικών συμπλεγμά
των § 15-16-17-18-19 (πρωσαγωγέας δεσπόζουσα) 
20 (Υποδεσπόζουσα),21 (απλές συνδέσεις), 22 
(πτώσεις) 23.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Σύνδεση των συγχορδιών 
§ 24-25 (έκταση των φωνών), 26 (τα κλειδιά), 27 
(διπλασιασμός φθόγγων) 28 (παράλειψις φθόγγων 
σε συγχορδίες), 29 (θέσεις των συγχορδιών).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ ”
Σύνδεση των απλών συγχορδιών 
§ 30, (συγχορδίες με κοινούς φθόγγους), 31(εξαιρέ- 
σεις), 32 (συνδέσεις συγχορδιών χωρίς κοινό 
φθόγγο), 33 (ευθείες 5ες και δες), 34 (άλλα λάθη),
35 (μελωδική κίνηση), 36 (για τον ελάσσονα τρόπο), 
37 (εναρμόνιση μελωδίας).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
Οι αναστροφές των Συγχορδιών 
§ 38-39 (η πρώτη αναστροφή), 40 (η δεύτερη ανα
στροφή), 41 (η αρίθμηση του μπάσσου).

Μ ΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Οι Δευτερεύουσες συγχορδίες 
§42

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
Δευτερεύουσες συγχορδίες απο ξένους τόνους 
§ 43-44 (συγχορδίες απο καθυστέρηση), 45 (συγχορ
δίες απο ποικίλματα και διαβατικούς φθόγγους).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
Οι δευτερεύουσες συγχορδίες σαν ανεξάρτητες αρ
μονίες.
§ 46-47 (ή συγχορδία στη ΙΙη βαθμίδα στο μείζονα 
τρόπο), 48 (η συγχορδία της II στον ελάσσονα), 49 
(η συγχορδία στη III βαθμίδα ), 50 (η III στον ελάσ
σονα ), 51 (η συγχορδία στην VI βαθμίδα στο μείζο
να), 52 (η συγχορδία της ΙΙης στον ελάσσονα).

Σελ.
2
3
5

11-55

11-14

15-20

21-44

45-55

56-92

56-64

65-78
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53 (η συγχορδία στην VII στο μείζονα και ελάσσο
να)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
Αρμονικές Αλυσίδες
§ 54-55 (πως σχηματίζομε τις αρμονικές αλυσίδες) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ 
Μίμηση
§ 56 (γενικές παρατηρήσεις ), 57 (η περίοδος και η 
μουσική μορφή), 58 (για τις πτώσεις)

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Η Μετατροπία 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
Η Διατονική μετατροπία
§ 59 (γενικά γνωρίσματα), 60 (μέσα μετατροπίας), 
61 (η τονική μεταλλαγή), 62 (επικύρωση του νέου 
τόνου), 63 (οι διάφορες μεταλλαγές), 64 (οι συγ
χορδίες σα μέσα για μετατροπία).
Υποδείγματα απο μετατροπίες 
§ 65 (οι μεταλλαγές της Α ' αναστροφής)
§ 66 (η Β ' αναστροφή), 67 (πραχτικές μετατροπίες 
στο πιάνο), 68(μερικά για τη συνοδεία του πιάνου). 
Μερικοί τύποι συνοδείας πιάνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
Η χρωματική μετατροπία 
§ 69 (γενικά για τις χρωματικές μετατροπίες), 70 
(τι πρέπει να προσέξομε στις χρωματικές αλλοιώ 
σεις), 71 (μετατροπίες με χρωματικές αλλοιώσεις 
των συγχορδιών), 72 (άλλες χρωματικές τροποποι
ήσεις στις συγχορδίες I στη μείζονα συγχορδία, II 
στην ελάσσονα συγχορδία).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ
Η εναρμόνια μετατροπία 
§ 73 (οι εναρμόνιοι φθόγγοι και κλίμακες), 74 
(εναρμόνιες αλλαγές των συγχορδιών), 75 (μετα
τροπίες με εναρμόνιες αλλαγές).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ
Αρμονικές αλυσίδες με μετατροπίες 
§76

Μ ΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Διάφωνες συγχορδίες 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
Η Δεσπόζουσα με έβδομη και οι αναστροφές της 
§ 77 (γενικά), 78 (προετοιμασία 7ης), 79 (λύσεις), 
80(παραλείψεις και διπλασιασμοί φθόγγων),

79-84

85-92

93-158

93-124

100-105
105-106

116-118

125-140

141-152

153

159-240

159-175



81(η δεσπόζουσα με 7η ), 82 (Αναστροφές-αρίθμηση).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

Οι βοηθητικές συγχορδίες με 7η 
§ 83-84 (ποιές συγχορδίες αναπληρώνουν), 85 (η 
συγχορδία II7), 86 (η III και η VI7), 87 (η I7 και η 
IV7), 88 (Η VII7 στο μείζονα), 89 (η VII7 στον ελάσ
σονα).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
Μετατροπίες με συγχορδίες 7ης 
§ 90 (διατονικές-χρωματικές-εναρμόνιες 
μετατροπίες) 91 η εναρμόνια μεταλλαγή των 
συγχορδιών 7ης ελαττωμένης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ
Οι εξαιρετικές λύσεις των διαφώνων συγχορδιών 
§ 92 (λύσεις της συγχορδίας V7) 93 (λύσεις σε άλλες 
συγχορδίες με 7η) 94 (εξαιρετικές λύσεις των βοηθη
τικών συγχορδιών με 7η) 9η (μερικές παρατηρήσεις), 
96 (για τη συγχορδίας στην VII).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ
Η συγχορδία της δεσπόζουσας με 9η 
§ 97 (γενικά), 98 (η συγχορδία της 9ης στο μείζονα 
και στον ελάσσονα), 99 (η λύση της συγχορδίας της 
9ης), 100 (θέσεις της συγχορδίας V 9/7 (VII 7), 101 
(η 9η σαν καθυστέρηση στη θεμέλιο), 102 (η 9η σαν 
καθυστέρηση πριν τον προσαγωγέα), 103 (οι ανα
στροφές), 104 (η αρίθμηση), 105 (εξαιρετικές 
λύσεις).

ΙΝΤΕΡΜΕΔΙΟ
§ 106 (για να ευρύνομε τον τονικό μας ορίζοντα),
107 (ο αιολικός), 108 (ο δωρικός), 109 (ο μείζων-ε- 
λάσσων τρόπος), 110 (τελειώνοντας).

Το βιβλίο αυτό περιέχει 310 παραδείγματα μουσικά και 41 σειρές α
πό θέματα σχετικά με την ύλη διδασκαλίας ήτοι περίπου 700 θέματα.
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Το βιβλίο αυτό κυκλοφορούσε 
μέχρι τη νέα έκδοση με το 

παραπάνω εξώφυλλο
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Κεφάλαιο Έβδομο
Η όξυνση της IV βαθμίδας.

(Οι Συγχορδίες,Τα νέα αρμονικά συγκροτήματα Παρατη
ρήσεις, Για την αλλοιωμένη 7ης ελαττωμένης, Θέματα).

Κεφάλαιο Όγδοο
Η αλλοίωση της IV στον Ανάμικτο.

(Τι γίνεται στο μείζονα, Στον ανάμικτο μείζονα - ελάσσονα, 
Θέματα).

Κεφάλαιο Ένατο
Η αλλοίωση της II βαθμίδας με δίεση.

(Γενικά, Στο μείζονα, Στον ανάμικτο, Θέματα).

Κεφαλαίο Δέκατο
Η αλλοίωση της II με ύφεση και η Ναπολιτάνικη συγχορδία. 

(Για την αλλοίωση της II με ύφεση, Τι συγχορδίες σχηματίζο
νται, Διφορούμενες συγχορδίες, Μέσα για μετατροπία, Η 
Ναπολιτάνικη συγχορδία, Μετατροπία με τη Ναπολιτάνικη 
συγχορδία, Θέματα).

Κεφάλαιο Ενδέκατο
Η αλλοίωση της IV με ύφεση στον ελάσσονα, Διπλές 
αλλοιώσεις.

(Η αλλοίωση της IV με ύφεση, πολλαπλές αλλοιώσεις, 
Θέματα).

Μέρος Τρίτο
(Τα Μελωδικά στολίδια).

Κεφάλαιο Δωδέκατο 
Η Προήγηση.

(Γενικά, Η προήγηση, Θέματα).

Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο 
Η Αποτζιατούρα.

(Γενικά, Συνήχηση της Αποτζιατούρας με τη λύση της,, Για 
διάφορα λάθη, Συγχορδίες 11ης και 13ης, Για την αρίθμηση, 
Παραδείγματα από Αποτζιατούρες, Θέματα).

Κεφάλαιο Δέκατο Τέταρτο 
Εκφυγή ή Ξέδομα.

(Το ξέδομα, Διάφορες Παρατηρήσεις, Τύποι από διάφορες 
εκφυγές, Για παράλληλα και για την αρίθμηση, Θέματα).

Σελ.

86-94

95-98

99-104 

105 - 123

124 - 135

136 - 155 

136-138

139-150 

151 - 155
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Μέρος Τέταρτο
(Ελεύθερη αρμονία).

Κεφάλαιο Δέκατο Πέμπτο
Η Νεότερη αντίληψη της Αρμονίας 

(Η Νεότερη αντίληψη της Αρμονίας, Τα παράλληλα, Η συγγέ
νεια της 3ης, Η χρήση του χρωματικού και του εναρμόνιου 
τρόπου, Παραδείγματα, Λίγα για τη νεότερη αρμονική τέχνη, 
Οι εκκλησιαστικοί τρόποι και οι Εθνικές μουσικές, Εξωτική 
μουσική, Παραδείγματα).

Κεφάλαιο Δέκατο Έκτο
Η Εναρμόνιση της Ελληνικής μελωδίας.

(Γενικά, Χαρακτηριστικά των Ελληνικών τρόπων, Η οικογέ
νεια Β ' ,Τα τετράχορδα, Παραδείγματα, Η οικογένεια Α ',  
Παραδείγματα, Η οικογένεια Γ ' , Παραδείγματα, Ο μείζονας 
και ο ελάσσονας τρόπος, Παραδείγματα, Τελειώνοντας).

Σελ.

156 -200 

156-177

178 - 200



Περιεχόμενα

Π ρόλογος....................................................................................................................................... 3

Εισαγωγή:
Διπλασιασμός φθόγγων - έκταση των φωνών - θέσεις 
και αναστροφές των συγχορδιών - κίνηση των φωνών -
παράλληλες - κρυμμένες - αντιπαράλληλες.........................................................................5 - 1 2

Κεφάλαιο Ιο: Σύνδεση των συγχορδιών
Κύριες βαθμίδες - εναρμόνιση δεδομένου βάσιμου -
εναρμόνιση δεδομένης μελωδίας.....................................................................................1 3 - 20

Κεφάλαιο 2ο:
Οι κύριες συγχορδίες σε α'αναστροφή -
Οι κύριες συγχορδίες σε β'αναστροφή...........................................................................2 1 - 2 8

Κεφάλαιο 3ο: Δευτερεύουσες βαθμίδες 
Η VI βαθμίδα - σύνδεση συγχορδιών με δύο κοινούς 
φθόγγους - σύνδεση V προς VI - σύνδεση VI προς V -
Η II βαθμίδα..................................................................................................................... 2 9 - 3 4

Κεφάλαιο 4ο: Πτώσεις
Είδη πτώσεων - η στηριγμένη τέλεια πτώση -
η πλάγια ή εκκλησιαστική πτώ ση.................................................................................. 3 5 - 4 2

Κεφάλαιο 5ο: Δευτερεύουσες βαθμίδες (συνέχεια)
Η III βαθμίδα στο μείζονα - η III στον ελάσσονα -
η VII βαθμίδα...................................................................................................................4 3 - 4 7

Γενικά θέματα Ιου έτους............................................... .. ............. ..............................4 8 - 5 3

Κεφάλαιο 6ο:
Αρμονική αλυσίδα ........................................................................................................... 5 5 - 6 0

Κεφάλαιο 7ο: Διάφωνες συγχορδίες
Η V μεθ’ 7ης - σύνδεση V7 - VI - οι αναστροφές της V7 -
για το ανάριθμο βάσιμο....................................................................................................6 1 - 7 0

Κεφάλαιο 8ο: Οι δευτερεύουσες συγχ. μεθ’ 7ης 
Η II μεθ’ 7ης - η VI και η III μεθ’ 7ης - η VII μεθ’ 7ης - 
η IV και η I μεθ’ 7ης - Αρμονικές αλυσίδες συγχορδιών
μεθ’ 7 η ς ............... ..............................................................................................................7 1 - 8 0

Κεφάλαιο 9ο: Η Δεσπόζουσα μετ’ 9ης
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Περιεχόμενα

1 II III IV V

Συμβολισμός Συμβολισμός
§ Τίτλος Κεφαλαίου Εναρίθμου Λειτουργιών2) Σελ

Μ πάσσου ')

Σχέση Συγγενείας Πέμπτης
στο Μείζονα Τρόπο

1 Βασικές Διαδικασίες στη Μεί I
ζονα -Κλίμακα

2 Σχέση Συγγενείας Πέμπτης στο 5
3

Τ, S, D 3
Μείζονα Τρόπο - Κύριες Συγ

3 I-V-I, 1-1V-I, T-D-T, T -S -T ,
χορδίες στις Βαθμίδες I, IV, V. I-IV-V-I T -S -D -T
Πτώση και Ιδιότητες των δύο
Δεσποζουσών

3 Η Τετράφωνη Σύνθεση 6
4 Συγχορδία Έ κ τ η ς  εξ Αναστρο 6 Τ, S, D3 3 3 11

φής και Συνηχητικό Περιεχόμε
νο της Συγχορδίας Έ κ τη ς  της Τ

5 Συγχορδία Τετάρτης - Έ κ τ η ς I Τ, S, D5 5 5 13
εξ Αναστροφής στο Διαβατικό
Μ πάσσο και Συγχορδία Τετάρ
της - Έ κ τη ς  εξ Αναστροφής
στο  Μπάσσο της Τρίφωνης Συγ
χορδίας

Διαφωνίες
6Α Η Συγχορδία Εβδόμης της Δε β 4 

7, 5, 3, 2
D7 Ώ7 Ώ7 Ώ 

3 5 7
15

σπόζουσας κι οι Αναστροφές της
*7  7 7

1) Ενώ στην πρακτική του ενάριθμου μπάσσου που στηρίζεται στη θεωρία των βαθμιδών - όπως 
και στη στήλη III ανωτέρω - οι ρωμαϊκοί αριθμοί συμβολίζουν τις Τρίφωνες Συγχορδίες που χτίζονται 
πάνω στις βαθμίδες των κλιμάκων, στο κείμενο που ακολουθεί οι ρωμαϊκοί αριθμοί υποδηλώνουν 
αποκλειστικά τίς μελωδικές βαθμίδες των κλιμάκων.

2) Αλφαβητική σύνοψη της σημασίας των συμβόλων των λειτουργιών υπάρχει στο τέλος του
βιβλίου σελ. 113.

Τα σύμβολα των τονικών λειτουργιών έχουν, κατά μέγα μέρος, τεθεί στις εκδόσεις Hermann
Grabner («Die Funktionstheorie Hugo Riemanns» [Η Θεωρία των Λειτουργιών του Hugo Riemann*»]
Μόναχο 1923).



XV

18 Παρένθετες Δεσπόζουσες
Εναλλακτική Δεσπόζουσα

19

20Α

20Β

21Β

21Γ

21Δ

22Α
22Β
23
24
25

Σχέση Συγγενείας Τρίτης 
στον Ελάσσονα Τρόπο
Δευτερεύουσες Αρμονίες στην  
Αιολική και Μελωδική Ε λάσ
σονα.

Μετατροπή του Μ είζονος 
σε Ελάσσονα
Ελάσσων Υποδεσπόζουσα στη 
Μείζονα Ελαττωμένη συγχορδία 
εβδόμης στη Μείζονα. Ναπολι- 
τάνικη στη Μείζονα.
Μακρινές Σχέσεις Συγγενείας 
Τ ρ ίτης (Μέσες).

21Α Η Χρωματικότης στη Γραμμή

Αύξηση της Εντάσεως των 
Συνηχήσεως
Τραχείες Ελαττωμένες Δεσπόζου
σες, Αυξημένη Συγχορδία Τ ρ ί
της - Τετάρτης, Έ κ τη ς ,  και 
Πέμπτης - Έ κ τη ς  Α) ως D , Β) 
ως
Αυξημένη Δεσπόζουσα. Α υξη
μένη Συγχορδία Π έμ π τη ς -Έ κ τη ς  
ως Υποδεσπόζουσα.
«Ελεύθερες Προσαγωγικές Ρυθ
μίσεις»
Πεντάλ
Αλυσσίδα
Μετατροπία
Ενάριθμο Μπάσσο
Εναρμόνιση Τραγουδιών
Πίνακας Συμβόλων
Αναλύσεις
Αλφαβητικό Ευρετήριο Μελω
διών και Τραγουδιών. 
Αλφαβητικό Ευρετήριο

Εξασθένιση και 
Μ ετατροπία 
113$; IV8

ΠΙ,ΥΙ,ΥΠ^ΥΠ^Π^,.

τ ν ^
VII7
Ilh β, π''

Α) Ιΐ4 ;ΙΙ^  ΙΙ^Ι κλπ.

Β) VP*

Υ 58 κλπ.
β8iys

(D); ω 7); (S) κλπ.

&  Ψ  Si7

tp, rac]· tc, 8ρ·
jN· 5?-Sp...

s
Dr
S*,S N

Συμβολισμός με κεφα
λαία ή πεζά γράμματα 
ανάλογα με το τονικό 
γένος και τη συγγένεια

Β 5^ σ ’ό λ ε ς π ς  D= κυρίως 
5 ) =  μορφές π.χ. 5)ν

ϋ 5^ σ ’όλες τις μορφές 
β-= , β-= 

g5, σπανιωτερα^ζ

47

53

59

61

64

66

70

71

73
74 
76 
83 
98

] 13 
117

119
120



6B Βραχεία Συγχορδία Εβδόμης της 
Δεσπόζουσας 

7Α Συγχορδία Πέμπτης -Έ κ τη ς  της 
Υποδεσπόζουσας (Sixte ajoutee 
[Πρόσθετη Έ κτη]).

7Β Συγχορδία Έ κ τ η ς  της Υποδε
σπόζουσας.Μ η Αρμονικοί Φθόγ
γοι

8Α Διαβατικοί Φθόγγοι - Διαβατι- 
τικές Αρμονίες 

8Β Ποικίλματα (Φθόγγοι και Αρμο
νίες Εναλλαγής)

8Γ- Π ροηγήσεις
8Δ Γειτονικός Φθόγγος που Προ

σεγγίζεται και Αφήνεται με Πή
δημα

9Α Καθυστερήσεις 
9Β Τυπικές Καθυστερήσεις στον 

Πτωτικό Τύπο 
10 Καθυστερητικοί Σχηματισμοί 

Αλυτοι Αρμονικά, Ιδιαίτερα στις 
Συγχορδίες Εβδόμης - Ενάτης 
της Δεσπόζουσας.
Περαιτέρω στην Τ  και την S.

Σχέση Συγγενείας Πέμπτης 
στον Ελάσσονα Τρόπο

11Α Κατευθυντήριες Τάσεις των Βα
θμιδών της Κλίμακας στην Κα
θαρά (ή Αιολική) Ελάσσονα.

11Β Πτώσεις στην Καθαρά Ελάσσο
να.

12 Αρμονική Ελάσσων και Μείζων 
Δεσπόζουσα.

13 Δώρια Έ κ τ η  και Μείζων Υπο
δεσπόζουσα.

14 Φρύγια Δευτέρα και Ναπολιτά- 
ν ικη Υποδεσπόζουσα.

15 Μελωδική Ελάσσων (ως συνέ
νωση των §§ 11-14).

16Α Ελαττωμένη Συγχορδία Εβδόμης 
16Β Αυξημένη Τρίφωνη Συγχορδία.

Σχέση Συγγενείας Τρίτης 
στο Μείζονα Τρόπο

17 Δευτερεύουσες Αρμονίες στη 
Μείζονα.

xiv
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Πίνακας Περιεχομένων 
σύμφωνα με τους γενικούς τίτλους

Ε ισ α γ ω γ ικ ή  Π α ρ α τ ή ρ η σ η  στη  2η Έ κ δ ο σ η

Π α ρ α δείγμ α τα  στο Π ρώ το Μ έρος Σελίδα Αριθμός

«Μ εταβολές του Μ ουσικού Α ισ θη τη ρ ίου»  κειμένου Παραδ.

Τ ο ν ικ ή -Θ ε μ έ λ ιο ς  κ α ι  Α ν τ ισ τρ ό φ ω ς  ........................... 12 1
Π ε ν τ α τ ο ν ικ έ ς  Μ ελ ω δ ίες  ...................................................  12 2
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Σ υ ν θ ε τ ικ ή  Τ ε χ ν ικ ή  τη ς  Π α λ α ιό τ ε ρ η ς  Π ο λ υ φ ω ν ικ ή ς
Μ ο υ σ ι κ ή ς  ..................................................................................  17 5

Π α ρ α δείγμ α τα  στο Δεύτερο Μ έρος 
«Σ υνοπτικ ά  Μ αθήματα Α ρμονίας»

Παράγραφος
Βιβλίου ι Σ χέσ η  Σ υγγενείας Π έμπτης στο Μ είζονα

1 Κ α τ ε υ θ υ ν τ ή ρ ιε ς  τά σ ε ις  των βαθμ ιδώ ν  σ τη  Μ ε ίζο να
κ λ ίμ α κ α  .......................................................................................  23 1
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Τ ο ν ι κ ή ς  ................. · .................................................................... 24 3
5 Σ υ γ χ ο ρ δ ία  Τ ε τ ά ρ τ η ς  Έ κ τ η ς  εξ Α ν α σ τ ρ ο φ ή ς  σ το υ ς  

μη Α ρ μ ο ν ικ ο ύ ς  Φ θ ό γ γ ο υ ς  κα ι  σ τ η ν  Τ ρ ίφ ω ν η
Σ υ γ χ ο ρ δ ία  ..................................................................................  24 4

Διαφωνίες
6Α  Σ υ γ χ ο ρ δ ίε ς  Δ εσ π ό ζο υ σ α ς  με Ε β δόμ η  και Α ν α 

σ τ ρ ο φ έ ς  το υ ς  25 5
6Β Β ρ α χ ε ία  Δ ε σ π ό ζ ο υ σ α  με Ε βδόμ η  ................................. 25 6
7Α  Σ υ γ χ ο ρ δ ία  Π έ μ π τ η ς - Έ κ τ η ς  τη ς  Υ π ο δ εσ π ό ζο υ σ α ς

(sixte a jo u tee  [Π ρ ό σ θ ετη  Έ κ τ η ] )  .............................  26 7
7Β Έ κ τ η  τη ς  Υ π ο δ εσ π ό ζο υ σ α ς  Α ντί τη ς  Π έ μ π τη ς  26 8

Α -Δ  Μ η Α ρ μ ο ν ικ ο ί  Φ θό γ γ ο ι  .................................................... 26 9
9Β Τ υ π ικ ο ί  κ α θ υ σ τε ρ η τ ικ ο ί  σ χ η μ α τ ισ μ ο ί  στη  Δ ε σ π ό 

ζο υσ α  ............................................................................................  29 10
Κ α θ υ σ τ ε ρ ή σ ε ις  σ τ η ν  Τ ο ν ικ ή  ....................................... 29 11

10 Ά λ υ τ ο ι  Κ α θ υ σ τ ερ η τ ικ ο ί  Σ χ η μ α τ ισ μ ο ί  Κ υρίω ς Σ υγ
χ ο ρ δ ία ς  Ε β δ ό μ η ς  και Ε νά τη ς  ....................................... 29 12
Α σ ά φ ε ια  τω ν  Λ ε ιτο υρ γ ιώ ν  που  Π ρ ο κ α λ ε ίτ α ι  από  
τη  Χ ρ ή σ η  Π ε ρ ισ σ ο τ έ ρ ω ν  Σ υ γ χ ο ρ δ ιώ ν  Ε β δ ό μ η ς  και 
Ε ν ά τ η ς  (Δ ια το ν ικ έ ς  Μ εικτές  Σ υ ν η χ ή σ ε ις )  ............  29 13
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σ ο ν α
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