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Περίληψη 
 

Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την δηµιουργία ενός βοηθητικού εργαλείου στο 

περιβάλλον µουσικού προγραµµατισµού Max/Msp για την οργάνωση και σύνθεση 

µουσικής βασισµένης σε πολυφωνική, µέχρι και οχτάφωνων συγχορδιών, αρµονία. 

 Η µουσική, πέρα από την ιδιότητά της ως τέχνη, φαίνεται ότι συνδέεται, µε 

διάφορους τρόπους, µε τα µαθηµατικά. Εµείς σε αυτή τη µελέτη, ασχολούµαστε 

κυρίως µε τους συνδυασµούς συγχορδιών που µπορούν να δηµιουργηθούν όταν 

επιλέξουµε έως και οκτώ διαφορετικούς φθόγγους για να χτίσουµε µια συγχορδία και 

το πώς τέτοιες «πολύπλοκες» συγχορδίες µπορούν να ενταχθούν στα πλαίσια µίας 

σύνθεσης. Στο θεωρητικό κείµενο παρουσιάζονται κάποιες προσεγγίσεις στην 

σύνθεση µουσικής µε την χρήση σύνθετων αρµονικών δοµών, η ανάλυση των 

αλγορίθµων της εφαρµογής  synchordion καθώς και η µεθοδολογία της σύνθεσης του 

έργου Lesih, στο οποίο και χρησιµοποιήθηκε µε διάφορους τρόπους η εφαρµογή που 

σχεδιάσαµε.
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Εισαγωγή 

 Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό την δηµιουργία ενός βοηθητικού εργαλείου στο 

περιβάλλον µουσικού προγραµµατισµού Max/Msp για την οργάνωση και σύνθεση 

µουσικής βασισµένης σε πολυφωνική, µέχρι και οχτάφωνων συγχορδιών, αρµονία. 

 Η µουσική, πέρα από την ιδιότητά της ως τέχνη, φαίνεται ότι συνδέεται, µε 

διάφορους τρόπους, µε τα µαθηµατικά. Εµείς σε αυτή τη µελέτη, ασχολούµαστε 

κυρίως µε τους συνδυασµούς συγχορδιών που µπορούν να δηµιουργηθούν όταν 

επιλέξουµε έως και οκτώ διαφορετικούς φθόγγους για να χτίσουµε µια συγχορδία και 

το πώς τέτοιες «πολύπλοκες» συγχορδίες µπορούν να ενταχθούν στα πλαίσια µίας 

σύνθεσης. Στο θεωρητικό κείµενο παρουσιάζονται κάποιες προσεγγίσεις στην 

σύνθεση µουσικής µε την χρήση σύνθετων αρµονικών δοµών καθώς και η 

µεθοδολογία της σύνθεσης του έργου Lesih, στο οποίο και χρησιµοποιήθηκε µε 

διάφορους τρόπους η εφαρµογή που σχεδιάσαµε. 

 Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε βασικές µουσικές έννοιες, όπως είναι οι 

κλίµακες, οι συγχορδίες, η τονικότητα, η πολυτονικότητα και ο πανδιατονισµός. Στη 

συνέχεια παρουσιάζεται η δική µας προσέγγιση στο πώς εµείς θα χειριστούµε 

σύνθετες  αρµονικές δοµές στη σύνθεση µουσικής. 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της εφαρµογής που σχεδιάστηκε σαν 

βοηθητικό εργαλείο για τον πειραµατισµό στις σύνθετες αρµονικές δοµές. Η 

εφαρµογή synchordion υλοποιήθηκε στο περιβάλλον µουσικού προγραµµατισµού 

Max/Msp. Ο χρήστης, της ορίζει κλίµακες ή φθόγγους και η εφαρµογή του δίνει την 

δυνατότητα να ακούσει τους ποικίλους συνδυασµούς των συνηχήσεων τους καθώς 

και να παρέµβει στην δηµιουργία τους µε διάφορους τρόπους. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη 

δηµιουργία µίας µουσικής σύνθεσης µε τη χρήση του synchordion, καθώς και 

ανάλυση των δοµικών στοιχείων της σύνθεσης αυτής.  

Τέλος, παρουσιάζονται κάποια συµπεράσµατα και προβληµατισµοί που 

προέκυψαν από την χρήση της εφαρµογής αυτής στη σύνθεση µουσικής, καθώς και 

προτάσεις για µελλοντική ανάπτυξη και πιθανή βελτίωση της.  

Το θεωρητικό αυτό κείµενο συνοδεύεται από την ηχογράφηση και την 

παρτιτούρα του µουσικού έργου Lesih, την εφαρµογή synchordion και ηχογραφήσεις 

των  µουσικών παραδειγµάτων που παρουσιάζονται µέσα στο κείµενο. 
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1. Σύνθετες αρµονικές δοµές 

 Σε αυτό το κεφάλαιο, γίνεται αναφορά σε βασικές έννοιες και όρους που 

σχετίζονται µε την οργάνωση των συνηχήσεων στα µουσικά συστήµατα, όπως είναι η 

τονικότητα, η πολυτονικότητα και ο πανδιατονισµός. Στην συνέχεια παρουσιάζεται η 

δική µας προσέγγιση χρήσης σύνθετων αρµονικών δοµών στην σύνθεση µουσικής.  

 Θα αναφερθούν, λοιπόν, κάποιες βασικές µουσικές γνώσεις στις οποίες θα γίνει 

εµβάθυνση όσο είναι αναγκαίο. Σε κάποιες περιπτώσεις θα γίνει ανάλυση κάποιων 

εννοιών, ενώ θα αναφερθούν επιγραµµατικά κάποιες άλλες χωρίς εµβάθυνση, 

περιορίζοντας τις πληροφορίες που παραθέτονται στα απαραίτητα για την κατανόηση 

της εργασίας. 

 Στην συνέχεια, αναφέρονται τα στοιχεία που ορίζουν, κατά τη γνώµη µας,  µια 

αρµονική δοµή ως σύνθετη, παραθέτοντας πιθανούς τρόπους προσέγγισης όσο αφορά 

τη σύνθεση ή την ενορχήστρωση και παρουσιάζοντας συνοπτικά το δικό µας τρόπο 

προσέγγισης, µε βάση τον οποίο προχωράµε στην δηµιουργία του βοηθητικού µας 

εργαλείου. 

 

1.1. Θεωρητικά µοντέλα συγχορδιών 

 

 Αυτό το πρώτο µέρος του κεφαλαίου, είναι αφιερωµένο στα δοµικά στοιχεία της 

µουσικής και διάφορες µουσικές έννοιες, ώστε να δοθούν στον αναγνώστη βασικές 

πληροφορίες της γνώσης και πληροφορίας που διαθέτουµε. 

 Συγκεκριµένα αναφέρονται αρχικά οι κλίµακες, οι συγχορδίες και οι τρόποι, και 

βασικοί κανόνες και κατόπιν γίνεται εµβάθυνση σε πιο σύνθετες µορφές κλιµάκων 

και συγχορδιών και τη σχέση µεταξύ τους.  

 Έπειτα αναφέρονται κάποιες γνώσεις για την αρµονία και την τονικότητα, καθώς 

και λίγα λόγια για το πώς αυτά εξελίσσονται και κατά κάποιο τρόπο εµπλουτίζονται. 

Τέλος, παρουσιάζονται κάποιοι τρόποι για το πώς αυτές οι έννοιες µπορούν να 

συνδεθούν µε σύνθετες µορφές συγχορδιών και κλιµάκων. 
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1.1.1. Κλίµακες και συγχορδίες 

 

 Λέγοντας Κλίµακα ή Σκάλα, εννοούµε µία σειρά από µουσικούς ήχους/νότες 

που ο αριθµός τους ποικίλει από κλίµακα σε κλίµακα, και την οποία χρησιµοποιούν 

οι µουσικοί κάθε λαού ως βάση για την δηµιουργία της µουσικής και των τραγουδιών 

τους. Οι νότες κάθε µουσικής κλίµακας, έχουν ένα συγκεκριµένο τρόπο διάταξης 

µέσα σ' αυτήν και όταν λέµε διάταξη αναφερόµαστε κυρίως στις ηχητικές αποστάσεις 

που απέχουν οι νότες αυτές µεταξύ τους. Σε αυτές τις αποστάσεις οφείλεται το 

µοναδικό άκουσµα κάθε κλίµακας, που η ανθρώπινη αντίληψη το µεταφράζει σε ένα 

αισθητικό χαρακτηριστικό και συναίσθηµα. Υπάρχουν κλίµακες που στην παράδοση 

των λαών εκφράζουν χαρά, λύπη, υπερηφάνεια, αυστηρότητα, µεγαλοπρέπεια, 

σεµνότητα κ.λπ.1 

 Οι βασικές κλίµακες της ευρωπαϊκής µουσικής είναι η µείζονα και η ελάσσονα 

(βλ. εικόνες 1.1 και 1.2). Αυτές οι δύο κλίµακες αποτελούνται από 7 νότες/φθόγγους. 

Η 8η νότα είναι στην ουσία η επανάληψη της πρώτης νότας ως επιστροφή στην 

αρχική νότα της κλίµακας. Όταν αναφερόµαστε σε µια κλίµακα αναφερόµαστε στο 

σύνολο των διαφορετικών νοτών που περιλαµβάνει, και πρέπει να σηµειώσουµε ότι 

έτσι θα αντιµετωπίσουµε και τις συγχορδίες στις οποίες θα αναφερθούµε παρακάτω.  

 

 
εικόνα 1.1: Ντο µειζονα 
 

 
εικόνα 1.2: Λα ελάσσονα 

                                                 
1
ΒΙΚΙΠΑΙ∆ΕΙΑ, η ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια, Κλίµακα (µουσική) [WWW]. ∆ιαθέσιµο από: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1_

(%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE)   [Πρόσβαση: 13/06/10] 
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 Στις 7φωνες κλίµακες ορίζουµε κάθε θέση που κατέχει µία νότα ως «βαθµίδα». 

Προφανώς λοιπόν υπάρχουν 7 βαθµίδες οι οποίες έχουν ονοµασία που την παίρνουν 

από την θέση της κάθε νότας µέσα στην κλίµακα. Οπότε έχουµε τις εξής βαθµίδες: 

I (πρώτη ή τονική) , ΙΙ (δεύτερη ή επιτονική), III (τρίτη ή µέση), ΙV (τέταρτη ή 

υποδεσπόζουσα), V (πέµπτη ή δεσπόζουσα), VΙ (έκτη ή επιδεσπόζουσα), VΙΙ (έβδοµη 

ή προσαγωγέας). 

 Μέσα από µία κλίµακα µπορούν να φτιαχτούν συγχορδίες. Συγχορδία 

ονοµάζεται στη θεωρία της µουσικής το σύνολο τριών τουλάχιστον φθόγγων που 

ηχούν ταυτόχρονα. Στο τονικό µουσικό σύστηµα1 η συγχορδία σχηµατίζεται µε 

επάλληλους φθόγγους που απέχουν µεταξύ τους διάστηµα τρίτης, δηλ. µε την 

προσθήκη της τρίτης, της πέµπτης, της έβδοµης κ.ο.κ πάνω από ένα βασικό φθόγγο. 

Ο φθόγγος αυτός ονοµάζεται θεµέλιος και αποτελεί τη βάση και το 

χαρακτηριστικότερο φθόγγο της συγχορδίας. Οι υπόλοιποι φθόγγοι ονοµάζονται 

τρίτη, πέµπτη, έβδοµη, ένατη, κ.ο.κ. Χωρίς να µπούµε σε θεωρητικές λεπτοµέρειες θα 

αναφέρουµε ότι οι αποστάσεις µεταξύ των νοτών σε µια συγχορδία χαρακτηρίζουν τη 

συγχορδία (π.χ. µείζονα ή µατζόρε, ελάσσονα ή µινόρε, ελαττωµένη, αυξηµένη).  Οι 

βασικές τρίφωνες συγχορδίες στην Ντο µείζονα σχηµατίζονται από τις νότες στις 

αντίστοιχες βαθµίδες συν την προσθήκη ανά διάστηµα 3ης, άρα έχουµε τις εξής 

συγχορδίες:  

Ι (ντο µατζόρε)  (ντο-µι-σολ), II (ρε µινόρε) (ρε -φα-λα) κ.ο.κ. (βλ. εικόνα 1.3). 

 

 
εικόνα 1.3: ∆ηµιουργία συγχορδιών 
 
 

Επίσης µπορούµε να αναφέρουµε την έννοια της αναστροφής µιας συγχορδίας, 

δηλαδή το να αλλάζουµε τη θέση στο πως µπαίνουν οι νότες. Μπορούµε δηλαδή µία 

συγχορδία, έστω την ντο µατζόρε (ντο-µι-σολ) να την γράψουµε για παράδειγµα ως 

µι-ντο-σολ ή σολ-ντο-µι. Επειδή η συγχορδίες καθορίζονται στην πραγµατικότητα 

                                                 
1 Όταν αναφέρουµε το τονικό µουσικό σύστηµα εννοούµε το ∆υτικο-Ευρωπαϊκό µουσικό 

σύστηµα το οποίο βασίζεται στις µείζονες και τις ελάσσονες κλίµακες 
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από την θεµέλιο, την 3η και την 5η, η αναστροφή µπορούµε να πούµε ότι δεν 

επηρεάζει δραστικά το άκουσµα.1. 

 Απ’ τον ορισµό της κλίµακας που αναφέρθηκε παραπάνω καταλαβαίνουµε ότι οι 

κλίµακες που υπάρχουν ποικίλουν ανάλογα µε τις διαφορές των διαστηµάτων 

ανάµεσα στις νότες. Υπάρχουν όµως και οι κλίµακες οι οποίες δηµιουργούνται από 

µία κλίµακα, όταν αλλάξουµε την νότα εκκίνησης της κλίµακας. Αυτές οι κλίµακες 

ονοµάζονται τρόποι και το σύστηµα που χρησιµοποιούνται τροπικό σύστηµα. Οι 

τρόποι παρόλο που αποτελούνται απ΄τις ίδιες νότες µε την αρχική κλίµακα απ’ την 

οποία προέρχονται, επειδή έχουν διαφορετική νότα εκκίνησης προσφέρουν άλλο 

αισθητικό αποτέλεσµα. Σε πολλές περιπτώσεις µπορούν να χωριστούν ακόµα και σαν 

άκουσµα θλιµµένο ή σε χαρούµενο. Επίσης το τροπικό σύστηµα βοήθησε στην 

καλύτερη ανάλυση µουσικών δοµών και έπαιξε τεράστιο ρόλο σε µουσικά είδη όπως 

αυτό της jazz, της οποίας η δοµή βασίζεται σε αυτό. 

 Θεωρούµε σε αυτό το σηµείο ότι δεν χρειάζεται να αναλύσουµε περισσότερο 

αυτά τα βασικά στοιχεία της θεωρίας της µουσικής αλλά µπορούµε να προχωρήσουµε 

και να ασχοληθούµε για πιο σύνθετες κλίµακες και συγχορδίες, θεωρώντας ότι τα 

προαναφερθέντα είναι γνωστά. 

 Επίσης να αναφερθεί ότι από εδώ και πέρα θα αναφερόµαστε στα ονόµατα των 

φθόγγων µε την διεθνή συντοµογραφία τους δηλ. ντο=C, ρε=D, µι=E, φα= F, σολ=G, 

λα=A, σι=B, βάζοντας κεφαλαία γράµµατα όταν αναφερόµαστε σε συγχορδίες ή 

κλίµακες, και µικρά γράµµατα όταν αναφερόµαστε σε νότες.   

                                                 
1 Aναφέρεται εδώ αυτό το στοιχείο γιατί θα χρησιµοποιηθεί  παρακάτω, όταν θα µιλήσουµε για 

πιο σύνθετες συγχορδίες 
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1.1.2. Σύνθετα µοντέλα1 

 

 Παρόλο που οι κλίµακες και οι τρόποι ποικίλουν ανάλογα µε την παράδοση κάθε 

χώρας, την αισθητική και το είδος της µουσικής, οι δυνατότητες των κλιµάκων 

παραµένουν απεριόριστες όσο αφορά την κατασκευή και χρήση τους. Αυτό γιατί µία 

κλίµακα µπορεί να µεταβληθεί µε διάφορους τρόπους ως προς τον παραδοσιακό 

ορισµό της κλίµακας όταν υφίσταται ηθεληµένη µεταβολή κάποιων συστατικών της. 

 
εικόνα 1.4: C Locrian One Step 

 
 Έτσι για παράδειγµα σε µία κλίµακα έστω, την  C Locrian One Step2 (ή Λόκριος 

φ9) (βλ. εικόνα 1.4) , αν προσθέσουµε µία επιπλέον νότα θεωρώντας την ως βασικό 

συστατικό της νέας κλίµακας, έστω την a, τότε έχουµε µία καινούρια, 8φωνη κλίµακα 

η οποία είναι σαν την κλίµακα που προαναφέρθηκε αλλά µε επιπλέον µία νότα (σε 

αυτή την περίπτωση τη νότα a). Ένα άλλο παράδειγµα είναι ο συνδυασµός δύο 

κλιµάκων για την κατασκευή µιας νέας κλίµακας , π.χ. συνδυάζοντας την C Lydian 

και την F Lydian , έχουµε µία καινούρια 8φωνη κλίµακα η οποία περιέχει τις κοινές 

νότες και επιπλέον τις νότες στις οποίες οι δύο κλίµακες διαφέρουν (βλ. εικόνα 1.5) 

(αξίζει να σηµειώσουµε ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν µας απασχολεί το από πού 

ξεκινάει η καινούρια κλίµακα, δηλ. ποια είναι η τονική της, όπως θα δούµε στην 

πορεία). Επίσης, ας προσθέσουµε και την περίπτωση που εµείς πια φτιάχνουµε µία 

κλίµακα η οποία δεν έχει επίσηµα όνοµα, έστω ξεκινώντας από την νότα c. (βλ. 

εικόνα 1.6) 

                                                 
1 Αξίζει να σηµειώσουµε ότι αυτά στα οποία θα αναφερθούµε δεν είναι πάντα απόλυτες έννοιες, 

εννοώντας ότι ο τρόπος αντιµετώπισης µπορεί να αλλάξει ακολουθώντας µία διαφορετική ίσως 
προσέγγιση ανάλογα µε το µουσικό υπόβαθρο και τον στόχο κάθε µουσικού. Και εφόσον δεν υπάρχει 
η ανάγκη να αναλύσουµε πολλούς  πιθανούς τρόπους σκέψης, θα βασιστούµε κυρίως στην δική µας 
προσέγγιση και το δικό µας τρόπο σκέψης πάνω σε αυτά τα θέµατα, αναφέροντας βέβαια σε κάποιες 
περιπτώσεις κάποιες άλλες προσεγγίσεις απ΄τις οποίες είµαστε επηρεασµένοι και βασιζόµαστε στο να 
συνεχίσουµε. 

2 Ο πέµπτος τρόπος  της µελωδικής ελάσσονας, ο οποίος διαφέρει µε τον Λόκριο τρόπο της 
µείζονας κλίµακας στην 2η (ή αλλιώς 9η) βαθµίδα  
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εικόνα 1.5: Συνδυασµός C Lydian / F Lydian 
 

 
εικόνα 1.6: Κλίµακα χωρίς όνοµα 
 
 Αναφερθήκαµε λοιπόν σε κλίµακες οι οποίες µεταβάλλονται ως προς την 

παραδοσιακή έννοια της κλίµακας. Θα δείξουµε τώρα το πώς από απλές συγχορδίες 

πηγαίνουµε σε πιο σύνθετα µοντέλα συγχορδιών. Μία συγχορδία σχηµατίζεται από 

φθόγγους που απέχουν διαστήµατα 3ης µεταξύ τους. Η συγχορδία µπορεί να 

επεκταθεί ανά 3ες σε µία 7φωνη συγχορδία και µπορούµε να πούµε ότι η πιο πλήρης 

συγχορδία µε βάση µία κλίµακα είναι µια συγχορδία που περιέχει και τις 7 νότες τις 

κλίµακας (βλ. εικόνα 1.7).  

 

 

εικόνα 1.7: Πλήρης συγχορδία 

 

Η συγχορδία µε αυτό τον τρόπο είναι εµπλουτισµένη µε επεκτάσεις και µπορούµε 

να πούµε ότι εκφράζει το συνολικό αισθητικό αποτέλεσµα της κλίµακας. Αντίστοιχα 

µπορούµε να φτιάξουµε µία συγχορδία η οποία περιέχει έξι νότες τις κλίµακας, ή 

πέντε, ή τέσσερεις. Εδώ µπορούµε να αναφέρουµε (όπως εµείς το προσεγγίζουµε 

συνολικά), το πόσο σηµαντικοί είναι οι τρόποι όσο αφορά το χτίσιµο µιας 

συγχορδίας. Αυτό έχει να κάνει µε το γεγονός ότι ξεκινώντας από την τονική µιας 
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κλίµακας και φτιάχνοντας ανά 3ες µια πλήρη συγχορδία ή ξεκινώντας απ΄την 2η 

βαθµίδα της κλίµακας φτιάχνοντας µια πλήρη συγχορδία µε τον ίδιο τρόπο, το 

συνολικό άκουσµα διαφέρει, όσο διαφέρει η βασική κλίµακα απ΄τον δεύτερο τρόπο 

της, δίνοντας εντελώς διαφορετικό αισθητικό αποτέλεσµα, παρόλο που στη δοµή των 

δύο συγχορδιών οι νότες είναι στην ουσία οι ίδιες (όπως και στην κλίµακα µε τους 

τρόπους της). Άρα µπορούµε να έχουµε µία συγχορδία που εκφράζει την αισθητική 

της βασικής κλίµακας και µία δεύτερη που εκφράζει την αισθητική του δεύτερου 

τρόπου της. Αντίστοιχο είναι σαφώς το αποτέλεσµα αν ξεκινήσουµε να φτιάχνουµε 

µε αυτό τον τρόπο µία συγχορδία µε θεµέλιο µία άλλη νότα της κλίµακας. 

 Συνοψίζοντας λοιπόν τα παραπάνω µπορούµε να επισηµάνουµε ότι µία βασική 

3φωνη συγχορδία παρµένη από µία κλίµακα, εµπλουτίζεται και δίνει πιο 

ολοκληρωµένη ακουστική αίσθηση, προσθέτοντας επεκτάσεις µε νότες που ανήκουν 

στην κλίµακα από την οποία προήλθε.  

 Με βάση, λοιπόν, αυτά που προαναφέρθηκαν, µπορούµε να πάµε ένα βήµα 

παραπέρα και να προσπαθήσουµε να δούµε πως θα µπορούσαµε να βελτιώσουµε το 

άκουσµα µιας συγχορδίας µε επεκτάσεις. Συνήθως αυτή η διαδικασία γίνεται καθαρά 

µέσω της ακοής κι όχι πάντα ακολουθώντας κάποιους κανόνες. Όµως οι επιλογές που 

έχουµε είναι σχεδόν απεριόριστες. Μπορούµε π.χ. κρατώντας τις πρώτες 3 βασικές 

νότες µιας 6φωνης συγχορδίας σταθερές και µεταβάλλοντας τη σειρά που 

τοποθετούµε τις υπόλοιπες 3 να έχουµε βελτιωµένο άκουσµα καθαρά στην επέκταση 

της συγχορδίας και κατά συνέπεια στην ίδια τη συγχορδία. Άλλη επιλογή µπορεί να 

είναι η επανάληψη κάποιας νότας µέσα στη συγχορδία, άλλη επιλογή να κρατήσουµε 

την τονική της συγχορδίας και να µεταβάλλουµε τις υπόλοιπες κ.ο.κ. Όλα αυτά τα 

θέµατα κατασκευής των συγχορδιών και βελτιστοποίησης του ακούσµατός τους είναι 

στην κρίση του καθενός, καθώς οι επιλογές είναι στην πραγµατικότητα απεριόριστες. 

Στην jazz, οι συγχορδίες µε επέκταση βρίσκουν τεράστια εφαρµογή και ένας 

συνηθισµένος τρόπος αντιµετώπισης είναι αν σκεφτούµε την συγχορδία σαν δύο 

συγχορδίες που είναι παρµένες απ΄την ίδια κλίµακα και παίζονται συγχρόνως.  

 

 
εικόνα 1.8: C Dorian και µία συγχορδία της (cd: sound example 01 - picture 1.8.wav) 
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 Στην εικόνα 1.8 βλέπουµε µία 6φωνη συγχορδία φτιαγµένη µε βάση τον C 

∆ώριο, στην οποία έχουµε την 1η, 3η, 5η, 7η, 9η και 11η στη δοµή της, 

επαναλαµβάνοντας την 7η στην κορυφή της συγχορδίας. Αν δούµε προσεκτικά, όµως, 

θα παρατηρήσουµε ότι η συγχορδία αυτή έχει φτιαχτεί από δύο συγχορδίες: την 

4φωνη C µινόρε µε 7η  
και την 3φωνη Bb µατζόρε, σε αναστροφή (τρεις τελευταίες 

νότες της συγχορδίας). Βλέπουµε, λοιπόν, τη βασική συγχορδία της κλίµακας (C 

µινόρε) εµπλουτισµένη µε την προσθήκη επέκτασης. 

 Τώρα ας δούµε τί γίνεται στην κατασκευή µιας συγχορδίας που προέρχεται από 

µία κλίµακα που δηµιουργήθηκε µε βάση δύο κλίµακες συγχρόνως. Παραπάνω, 

καθώς µιλούσαµε για το συνδυασµό δύο τρόπων, συγκεκριµένα του C Lydian και του 

F Lydian, δηµιουργήσαµε µία καινούρια κλίµακα (βλ. εικόνα 1.5). Σε αυτή την 

περίπτωση, η κατασκευή µιας σύνθετης συγχορδίας θεωρητικά έχει τον σκοπό να 

αναδείξει την αισθητική της κλίµακας, άρα την αισθητική και των δύο κλιµάκων απ’ 

την οποία προήλθε, και µπορούµε να υποθέσουµε ότι κατασκευάζοντας µία τέτοια 

συγχορδία, ο ακροατής δεν θα µπορέσει να διακρίνει καθαρά ένα τονικό κέντρο. 

Αυτό συµβαίνει γιατί στην πραγµατικότητα έχουµε κατά µία έννοια δύο τονικά 

κέντρα συγχρόνως. 

 Ένα άλλο παράδειγµα είναι όταν έχουµε µία σύνθετη συγχορδία, η οποία 

υποθέτουµε ότι έχει δηµιουργηθεί µέσω δύο κλιµάκων, και βάζουµε µία µελωδία από 

πάνω, η οποία γράφεται µε βάση αυτές τις δύο κλίµακες, αλλά επιπλέον βασίζεται και 

σε µία τρίτη η οποία δεν εµπεριέχεται στην συγχορδία. Και σε αυτήν την περίπτωση 

το τονικό κέντρο έχει «θολώσει». 

 Τέλος, ας αναφέρουµε την περίπτωση µίας 7φωνης κλίµακας µόνο, µε βάση την 

οποία όµως φτιάχνουµε µια σύνθετη συγχορδία, µε τέτοια διάταξη ώστε να µην 

διαφαίνονται καθαρά η 1η, 3η, και 5η βαθµίδα της συγχορδίας. ∆ηλαδή οι νότες που 

χαρακτηρίζουν στην πραγµατικότητα το βασικό άκουσµα και το τονικό κέντρο της 

συγχορδίας να είναι µπλεγµένες µέσα στις υπόλοιπες νότες µε τυχαία σειρά. Σε αυτή 

την περίπτωση, ενώ έχουµε στην πραγµατικότητα ένα τονικό κέντρο, έχει πάψει πια 

να ακούγεται καθαρά η θεµέλιος της συγχορδίας σαν βαθµίδα I, η 3η σαν ΙΙΙ και η 5η 

σαν λειτουργική V.      
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εικόνα 1.9: G Μινόρε και µία συγχορδία της (cd: sound example 02 - picture 1.9.wav) 
 
 

 Στην εικόνα 1.9 έχουµε φτιάξει µία συγχορδία 7φωνη παρµένη από την G µινόρε 

κλίµακα. Μάλιστα έχουµε διπλασιάσει την τονική (g), τοποθετώντας την σαν µπάσο 

για να προσπαθήσουµε να µας δώσει το τονικό κέντρο της κλίµακας και την 

βρίσκουµε και µέσα στην υπόλοιπη συγχορδία µπλεγµένη µε τις υπόλοιπες. Το 

ακουστικό αποτέλεσµα όµως είναι πολύ «θολό» και δεν µπορούµε να καθορίσουµε 

τελικά ποια είναι η θεµέλιος αυτής της συγχορδίας, µε αποτέλεσµα να µην είµαστε σε 

θέση να καθορίσουµε και τις υπόλοιπες, αφού πια η αρχική θεµέλιος, παρά το 

γεγονός ότι την επιλέξαµε και την τονίσαµε, έπαψε πια να ακούγεται σαν µια 

λειτουργική θεµέλιος I µέσα στη συγχορδία. 

 Στα τελευταία παραδείγµατα που παραθέσαµε, έχουµε ένα κοινό σηµείο και αυτό 

είναι ότι σε κάθε περίπτωση «θολώνει» ή χάνεται εντελώς το τονικό κέντρο. Στα 

πλαίσια µιας σύνθεσης, λοιπόν, αυτό σηµαίνει ότι έχουµε ταυτόχρονα παραπάνω από 

ένα τονικό κέντρο ή ακόµα και πλήρη ή σχεδόν πλήρη έλλειψη του τονικού κέντρου. 

Οι µουσικοί κανόνες, λοιπόν, και αρχές που διέπουν το τονικό κέντρο έχουν αρχίσει 

να µη βρίσκουν εφαρµογή, φεύγουµε δηλαδή απ’ την  “τονικότητα" για να κινηθούµε 

σε άλλα µονοπάτια. 
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1.1.3. Τονικότητα και Αρµονία 

 

 Ο όρος «τονικότητα» αναφέρεται στην τάση να οργανώνουµε µια µουσική δοµή 

µε βάση ένα συγκεκριµένο ηχητικό πόλο έλξης, το τονικό κέντρο. Ο όρος αυτός 

δηλώνει ταυτόχρονα τις σχέσεις και λειτουργίες που διέπουν τις βαθµίδες µιας 

κλίµακας και γενικά την συνολική δοµή ενός τονικού µουσικού έργου. 

 Όταν όλη η µουσική δοµή ενός έργου βασίζεται σε µία συγκεκριµένη κλίµακα, 

ελάσσονα ή µείζονα, τότε µιλάµε για διατονικότητα. 

 Στην περίπτωση ενός µουσικού έργου όπου έχουµε την συνύπαρξη δύο ή 

περισσοτέρων τονικοτήτων ταυτόχρονα, περνάµε στην διτονικότητα ή στην 

πολυτονικότητα αντίστοιχα.1 

 Επίσης, όταν πια σε µια µουσική σύνθεση αποφεύγονται οι κανόνες που διέπουν 

την έννοια της τονικότητας, µε σκοπό την πλήρη αποφυγή της ύπαρξης τονικού 

κέντρου, τότε µιλάµε για ατονικότητα. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η ανάγκη 

κάποιου νέου µουσικού συστήµατος και κανόνων. Ένα παράδειγµα ατονικού 

συστήµατος οργάνωσης της µουσικής είναι ο δωδεκαφθογγισµός ή το 

δωδεκαφθογγικό σύστηµα, όπου και οι δώδεκα νότες κατέχουν την ίδια βαρύτητα 

µέσα στο έργο, εξαφανίζοντας την τονική «σταθερότητα».  

 Ας γυρίσουµε πάλι στην περίπτωση µίας κλίµακας, κι ας µιλήσουµε για το 

σύστηµα όπου οι φθόγγοι µιας διατονικής κλίµακας αποκτάνε ίδια βαρύτητα, δηλαδή 

η τονική της κλίµακας τείνει να µην λειτουργεί πια ως βαθµίδα I , η 5η ως βαθµίδα V 

κ.ο.κ. Σε αυτή την περίπτωση µιλάµε για τον πανδιατονισµό. Ένας βασικός τρόπος 

για να καταφέρουµε αυτό το αποτέλεσµα, είναι µε την συνήχηση πολλών ή όλων των 

φθόγγων της κλίµακας ταυτόχρονα σε µια συγχορδία, την οποία λέµε πανδιατονική 

συγχορδία. Το χαρακτηριστικό κατά τη δηµιουργία µιας πανδιατονικής συγχορδίας 

που την διαφοροποιεί από µία διατονική πολύφωνη συγχορδία, π.χ. µια βασική 

συγχορδία µιας κλίµακας µε τις επεκτάσεις της ως την 13η , είναι ότι κατά τη 

δηµιουργία της πανδιατονικής συγχορδίας παραβλέπουµε τις βαθµίδες της κλίµακας 

                                                 
1 Οι όροι αυτοί θα µπορούσαν να θεωρηθούν κάπως ανεπιτυχείς, δεδοµένου του γεγονότος ότι η 

τονικότητα συµπεριλαµβάνει ένα συγκεκριµένο τονικό κέντρο συν στους κανόνες που το διέπουν, 
οπότε µε τον όρο π.χ. πολυτονικότητα είναι σαν να λέµε πολλά τονικά κέντρα σε συνδυασµό µε τους 
κανόνες που τα διέπουν ένα ένα ξεχωριστά, κάτι που δεν αληθεύει, γιατί η ταυτόχρονη συνύπαρξη 
µεταβάλλει δραστικά τις λειτουργίες τους 
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και τοποθετούµε τις νότες στη συγχορδία χωρίς να παίρνουµε υπόψη τη διατονική 

τους λειτουργία. Παραπάνω αναφέραµε ένα τέτοιο παράδειγµα (βλ. εικόνα 1.9). 

 Στις περιπτώσεις που αρχίζουµε να φεύγουµε απ΄την έννοια της τονικότητας, 

όπου µεταβάλλουµε κατά κάποιο τρόπο κάποιους βασικούς νόµους, αρχίζει να 

αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς θα κινηθούµε µέσα στην συνολική αρµονία και 

στις αρµονικές κινήσεις εν τέλει ενός κοµµατιού. 

 Η έννοια Αρµονία έχει να κάνει απ’ τη µία µε την συνήχηση δύο ή περισσοτέρων 

φθόγγων, στα πλαίσια των συγχορδιών, και απ’ την άλλη ασχολείται µε την 

κίνηση/µετάβαση από µία συγχορδία σε µια άλλη. Σε αυτό το κείµενο θα 

αναφερόµαστε όπου χρειαστεί σε κάθετη και οριζόντια αρµονία αντίστοιχα. Επίσης, 

όταν λέµε για αρµονική δοµή, εννοούµε τη «συνισταµένη» της κάθετης αρµονίας µε 

την οριζόντια, αφενός τους κανόνες που διέπουν κάθε µία µόνη της και αφετέρου το 

πώς χτίζεται η µεταξύ τους σχέση. 

 Ανάλογα µε τους κανόνες που χαρακτηρίζουν ένα συγκεκριµένο είδος µουσικής, 

η αρµονία αλλάζει ως προς το πώς αντιµετωπίζουµε τα δοµικά στοιχεία ενός έργου. 

Έτσι, παραδείγµατος χάριν, η κλασσική αρµονία είναι λογικό ότι έχει διαφορές µε 

την jazz αρµονία, όσο αφορά το πώς λειτουργεί ας πούµε το χτίσιµο των  συγχορδιών 

ή η αρµονική κίνηση. Όµως όσες διαφορές κι αν υπάρχουν, στην περίπτωση που δεν 

έχουµε φύγει απ’ την έννοια της τονικότητας, δεν παύουµε να εντοπίζουµε και πολλά 

κοινά στοιχεία στον τρόπο αντιµετώπισης και κατανόησης µιας δοµής. Όσο όµως 

αποµακρυνόµαστε από ένα σύστηµα, τόσο συνειδητοποιούµε ότι τα κοινά στοιχεία 

αρχίζουν να µειώνονται. Γι’ αυτό και οµοιότητες ενός διατονικού συστήµατος µε ένα 

ατονικό τείνουν να µην υπάρχουν. 

 Στο προηγούµενο µέρος µιλήσαµε για εµπλουτισµό απλών συγχορδιών και 

δηµιουργία σύνθετων συγχορδιών, ακόµα και µε συνδυασµό δύο κλιµάκων 

συγχρόνως. Εδώ όµως διαφαίνεται και µία σχέση «εξάρτησης» µε την τονικότητα και 

την φύση της αρµονικής δοµής. Αυτό που θέλουµε να επισηµάνουµε, είναι ότι η 

αλλαγή στην προσέγγιση κάποιου δοµικού στοιχείου της µουσικής, επηρεάζει και τα 

υπόλοιπα στοιχεία που το ολοκληρώνουν. Οπότε, η αλλαγή στο πώς προσεγγίζουµε 

µία συγχορδία, δηλαδή όταν αλλάξουµε το πώς σκεφτόµαστε στην κάθετη αρµονία, 

επηρεάζει αυτόµατα και την οριζόντια αρµονία. Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα 

µπορεί να µας ωθήσει σε αλλαγή συστήµατος µουσικής οργάνωσης. Αν, ας πούµε, 

αποφασίσουµε να εµπλουτίσουµε µία jazz σύνθεση, µε πανδιατονικές συγχορδίες που 

να βασίζονται στις κλίµακες της σύνθεσης, θα δούµε ότι οι αλλαγές που θα κάνουµε 
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σε άλλα στοιχεία της ενορχήστρωσης ώστε να προσαρµόσουµε αυτόν τον 

εµπλουτισµό, θα διαφοροποιήσουν σε τέτοιο βαθµό το κοµµάτι, που θα µπορεί να 

θεωρηθεί διαφορετική σύνθεση κι όχι απλά διασκευή, καθώς ο νέος τρόπος σκέψης 

στο πώς δοµήθηκε η αρµονική ροή, έχει ουσιαστικές διαφορές απ’ τον προηγούµενο. 

Μπορούµε, χιουµοριστικά, να πούµε ότι αν παρασυρθούµε από την αλλαγή βασικών 

δοµικών στοιχείων σε ένα σύστηµα, το ένα φέρνει το άλλο και µπορεί να 

καταλήξουµε, χωρίς να το καταλάβουµε, σε ένα εντελώς διαφορετικό σύστηµα.   

 Καταλήγοντας, ένα σύστηµα δόµησης εξαρτάται από ένα συνονθύλευµα δοµικών 

στοιχείων και κανόνων και το πώς αυτά λειτουργούν µεταξύ τους. Η µεταβολή ενός 

δοµικού στοιχείου επηρεάζει τα υπόλοιπα, και φτάνει µέχρι και να επηρεάζει 

δραστικά το ίδιο το σύστηµα. Συνήθως, η εξάντληση της εκφραστικότητας κάποιου 

συστήµατος είναι που «οδηγεί» τις εξελίξεις. Έτσι προχωρήσαµε πέρα της 

τονικότητας, για να φτάσουµε έως και την ατονικότητα και τα συστήµατά της. Όµως, 

όπως και να’ χει, τίποτα δεν µας απαγορεύει το δανεισµό δοµικών στοιχείων από ένα 

διαφορετικό σύστηµα απ’ αυτό στο οποίο δουλεύουµε, αρκεί να είµαστε ικανοί να 

χειριστούµε τις αλλαγές που πιθανόν θα υποστεί το σύστηµά µας µε αυτόν το 

δανεισµό. 
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1.2. Σύνθετες συγχορδίες µέσα σε αρµονικά πλαίσια  

 
 Στο κεφάλαιο 1.1 αναφερθήκαµε στις συγχορδίες, τις κλίµακες, την έννοια της 

αρµονίας στη µουσική, φτάνοντας σε σύνθετα παραδείγµατα, και καταλήξαµε να 

αναφέρουµε το πώς ένα σύστηµα µουσικής δόµησης µπορεί να µεταβληθεί, 

αλλάζοντας τα δοµικά στοιχεία της σύνθεσης. 

 Σε αυτό το κεφάλαιο, γίνεται λεπτοµερής ανάλυση για το τι θεωρούµε ότι κάνει 

µία αρµονική δοµή σύνθετη και για ποιο λόγο έχουµε αλλαγή στη µουσική δοµή, 

πειράζοντας δοµικά στοιχεία, καθώς και τις δυσκολίες που παρουσιάζονται σε αυτή 

την περίπτωση. Τέλος, παρουσιάζεται το πώς εµείς προσεγγίσαµε το θέµα αυτό µέσα 

από τη δική µας σύνθεση. 

 

1.2.1. Σύνθετες αρµονικές δοµές 

 

 Με βάση αυτά που έχουµε αναφέρει ως τώρα, µπορούµε να πούµε ότι µία 

αρµονική δοµή µπορεί να θεωρηθεί σύνθετη όταν τα δοµικά στοιχεία κατασκευής της 

και οι νόµοι που την διέπουν, είναι σύνθετοι. Για να γίνουµε πιο σαφείς, θα πούµε ότι 

θεωρούµε σύνθετη µία δοµή όταν ξεφεύγει από την παραδοσιακή κατά κάποιο τρόπο 

χρήση της, καθώς εµπλουτίζεται, παραδείγµατος χάριν, µε ξένα στοιχεία, τα οποία 

είναι στοιχεία µιας εντελώς διαφορετικής  λογικής. Ας πούµε δηλαδή ότι έχουµε µια 

jazz σύνθεση στην οποία όµως θέλουµε να ακολουθήσουµε ατονικό τρόπο γραφής 

µόνο όσο αφορά την βασική µελωδία της σύνθεσης. Εκεί, λοιπόν, είναι αυτονόητο ότι 

ο τρόπος που θέλουµε να φτιάξουµε τη µελωδία θα αλλάξει το συνολικό αποτέλεσµα 

σαν ύφος, οπότε ίσως αναγκαστούµε, ώστε να ταιριάξει η ατονική µελωδία  µε τη 

jazz λογική στο χτίσιµο των συγχορδιών και στη µελωδική κίνηση, να µεταβάλλουµε 

κάποιους κανόνες της jazz όσο αφορά την αρµονία.  

 Σε κάθε περίπτωση όπου έχουµε συνδυασµό νόµων από διαφορετικούς τρόπους 

σύνθεσης πρέπει οι νόµοι αυτοί να συνυπάρξουν σε ισορροπία σε ένα µουσικό έργο. 

Ανάλογα, λοιπόν, µε το πόσο τα δοµικά στοιχεία από διαφορετικά είδη σύνθεσης ή 

µουσικής σκέψης , διαφοροποιούνται µεταξύ τους, η δυσκολία να συνυπάρξουν όλο 

και µεγαλώνει. Αυτό συµβαίνει γιατί κάθε είδος µουσικής σύνθεσης και σκέψης, 

αποτελείται από κάποιους κανόνες, οι οποίοι διέπουν την κάθετη και οριζόντια 
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αρµονία ξεχωριστά, και έπειτα και την σύνδεση των δύο µεταξύ τους. Με τον τρόπο 

αυτό βγαίνει ένα συγκεκριµένο µουσικό αποτέλεσµα, τα οποίο λειτουργεί αρκετά 

συγκεκριµένα µε βάση νόµους για την τονικότητα, το πώς κινείται οριζόντια η 

αρµονία, το ποιο είναι το τονικό κέντρο και πως αναδεικνύεται, αν υπάρχει κλπ. Όταν 

λοιπόν εµείς προσπαθήσουµε να συνδυάσουµε µέσα στη συγκεκριµένη αυτή λογική 

που ακολουθούµε, µία άλλη λογική, ξένη, διαταράσσεται αυτόµατα ως ένα βαθµό το 

σύνολο των κανόνων που διέπουν την αρχική µας λογική. Εδώ ας ξαναφέρουµε το 

παράδειγµα µιας jazz σύνθεσης που θέλουµε να την εµπλουτίσουµε µε πανδιατονικές 

συγχορδίες. Ένα χαρακτηριστικό της πανδιατονικής συγχορδίας, είναι ότι «θολώνει», 

αλλάζει έως και εξαφανίζει πολλές φορές το τονικό κέντρο. Το τονικό κέντρο όµως 

και το πώς λειτουργεί µέσα σε µια jazz σύνθεση, καθορίζεται από το πώς χτίζονται οι 

συγχορδίες, από την αρµονική κίνηση, από τους κανόνες που διέπουν στην ουσία την 

jazz. Αν πειράξουµε λοιπόν κάτι βασικό, όπως το τονικό κέντρο, αυτόµατα 

µεταβάλλεται και η συνολική λογική που πρέπει να ακολουθήσουµε. Οπότε 

τοποθετώντας µία πανδιατονική συγχορδία εκεί που θα έπρεπε να µπει µια jazz 

συγχορδία, έχουµε τον «κίνδυνο» να αλλάξει το τονικό κέντρο της συγχορδίας, οπότε 

και να αλλάξει και η λογική που θα ακολουθήσουµε κατά τη µετάβαση στην επόµενη 

συγχορδία. Ένας λόγος που συµβαίνει αυτό είναι επειδή πειράζοντας π.χ. το τονικό 

κέντρο, ίσως να αναγκαστούµε να αλλάξουµε το µπάσο σε µια ενορχήστρωση για να 

µας ακουστεί «σωστά» η νέα συγχορδία. Έτσι όµως περνάµε και σε αλλαγή άλλων 

στοιχείων της ενορχήστρωσης, όπως η µελωδία του κοµµατιού, γιατί η τελευταία 

βασιζόταν ηχητικά στο τονικό κέντρο και στην αρµονική δοµή της σύνθεσης. 

Αυτόµατα οι επόµενες συγχορδίες του κοµµατιού πρέπει να αλλάξουν, καθώς η 

συνέχεια βασιζόταν πριν σε µία συγκεκριµένη λογική, µία αρχή και ένα τονικό 

κέντρο. Η αλλαγή, λοιπόν, στην πρώτη συγχορδία, θα επεκταθεί σαν ντόµινο σε 

ολόκληρο το κοµµάτι και θα έχουµε ένα εντελώς διαφορετικό αποτέλεσµα. 

 Η δυσκολία στο συνδυασµό νόµων που αντικρούονται µεταξύ τους, κάνει µία 

τέτοια διαδικασία εξαιρετικά δύσκολη και επίπονη καθώς πια χάνουµε κατά κάποιο 

τρόπο ένα γνώµονα στη σκέψη µας. Επίσης, καθώς κάθε κοµµάτι είναι διαφορετικό 

στη λογική από ένα άλλο, ακόµα κι αν σαν ύφος κατατάσσεται στο ίδιο είδος 

µουσικής, η παρεµβολή κάθε φορά ξένων δοµικών στοιχείων θα έχει διαφορετική 

επιρροή στο πώς ή το πόσο µεταβάλλεται µία σύνθεση, όπως και στο ποιοί κανόνες 

κάθε φορά συγκρούονται. Εν τέλει κάθε φορά έχουµε διαφορετικούς νόµους που 

µπαίνουν σαν «σφήνες» και διαφορετικούς συνδυασµούς κανόνων. Εδώ 
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παρατηρούµε ότι υπάρχει ιδιαίτερη δυσκολία στην οργάνωση σε τέτοιες περιπτώσεις 

και φαίνεται αναγκαίο σε κάθε διαφορετικό πειραµατισµό να δηµιουργούµε κατά 

κάποιο τρόπο ένα σηµείο αναφοράς, ή ένα σύστηµα (ή και συνδυασµό συστηµάτων), 

που θα βασιστούµε για να δουλέψουµε, ακολουθώντας πιστά, ώστε να µην µας 

τραβήξει όλη αυτή η διαδικασία σε ένα χάος αλλαγών και µετατροπών, χάνοντας 

τελικά τον αρχικό µας στόχο. Είναι καλό δηλαδή να έχουµε συγκεκριµενοποιήσει 

κάπως  στο µυαλό µας το πού θα επιτρέψουµε στον εαυτό µας να κάνει ριζικές 

αλλαγές σε στοιχεία της σύνθεσης, και πού απλά θα συµβιβαστούµε µε µόνο τις 

αναγκαίες αλλαγές χωρίς να µεταβάλλουµε δραστικά το αποτέλεσµα. Σαν απλοϊκό 

παράδειγµα προς κατανόηση του τι λέµε, ας αναφέρουµε ότι στη διασκευή ενός 

κοµµατιού, θέλουµε να αλλάξουµε κάποιες συγχορδίες ενός κοµµατιού, έχοντας ως 

σκοπό εξαρχής να κρατήσουµε την αρχική µελωδία αυτούσια όπως είναι. Έτσι 

έχουµε ορίσει µία πειθαρχία κατά κάποιο τρόπο στο πώς θα κινηθούµε. 

 Συνοψίζοντας, λοιπόν, µία αρµονική δοµή µπορεί να θεωρηθεί απλή όταν 

διέπεται από συγκεκριµένους νόµους και κανόνες, ο συνδυασµός όµως διαφορετικών 

δοµών σε µία σύνθεση, σηµαίνει τον συνδυασµό απλών αρµονικών δοµών, δηλαδή 

τoν συνδυασµό κανόνων που όταν εφαρµοστούν συγχρόνως έχουν την τάση να 

µεταβάλλονται πολλές φορές κατά τυχαίο τρόπο, δηµιουργώντας έτσι σύνθετες 

αρµονικές δοµές. Εδώ θα αναφέρουµε ότι επειδή οι κανόνες στην περίπτωση τέτοιου 

πολύπλοκου τρόπου σύνθεσης δεν δύναται να είναι συγκεκριµένοι, λέγεται από 

µουσικούς µε εµπειρία, ότι καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσµα µιας τέτοιας 

σύνθεσης παίζει το πόσο «καλό» αυτί έχει ο µουσικός. Αυτό ισχύει βέβαια σε κάθε 

περίπτωση µουσικού, αλλά στην περίπτωση σύνθετων αρµονικών δοµών και επειδή 

συγκεκριµένοι κανόνες οργάνωσης της µουσικής δοµής σε αυτές τις περιπτώσεις δεν 

υφίστανται, βρισκόµαστε  στα όρια του να ακουστεί κάτι «λάθος» µε άσχηµο τρόπο 

χωρίς να το αντιληφθούµε αµέσως. Αυτό συµβαίνει επειδή πολλές φορές η 

παραµικρή αλλαγή ή παράβλεψη σε ένα µουσικό σύνολο µπορεί να επιφέρει ξαφνικά 

ένα πολύ άσχηµο άκουσµα σαν αποτέλεσµα. Εκεί, λοιπόν, το αυτί παίζει τεράστιο 

ρόλο στον εντοπισµό του µουσικού αισθητικά λάθους, και στη λεπτοµέρεια που 

πρέπει να αλλαχθεί, καθώς δεν υπάρχουν, όπως είπαµε, νόµοι συγκεκριµένοι που να 

ορίζουν ότι αυτό τελικά είναι λάθος. 
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1.2.2. Τρόποι προσέγγισης µε πολύφωνες συγχορδίες 

 

 Στα προαναφερθέντα, δείξαµε κατά την περιγραφή µουσικών όρων και σκέψεων, 

µία προτίµηση στις πολύφωνες συγχορδίες, το οποίο είναι και το πεδίο στο οποίο 

σκοπεύουµε να κινηθούµε. Σε αυτό το κοµµάτι θα αναφέρουµε κάποιους τρόπους 

προσέγγισης µε βάση τις πολύφωνες συγχορδίες, θα συγκεκριµενοποιήσουµε στον 

ακροατή το πώς προσεγγίσαµε µουσικά και πρακτικά το θέµα αυτό, καθώς και το τι 

µας ώθησε σε αυτή την αναζήτηση. 

 Θα αναφέρουµε, λοιπόν, ενδεικτικά, κάποιους τρόπους για το πώς κάποιος θα 

µπορούσε να προσεγγίσει είτε µία σύνθεση είτε µία µουσική διασκευή. Αρχικά ας 

πούµε για την περίπτωση όπου έχουµε ένα ολοκληρωµένο κοµµάτι στο οποίο δεν 

θέλουµε να αλλάξουµε τη µορφή αλλά θέλουµε απλά να εµπλουτίσουµε το ηχητικό 

αποτέλεσµα. Σε αυτή την περίπτωση µπορούµε να εµπλουτίσουµε τις ήδη 

υπάρχουσες συγχορδίες µε επεκτάσεις µε βάση τις κλίµακες στις οποίες ανήκει η 

κάθε συγχορδία, προσέχοντας να είµαστε σε φυσιολογικά όρια εµπλουτισµού, ώστε 

να µην χρειαστεί να αλλάξουµε περαιτέρω στοιχεία της σύνθεσης. Το να µη µας 

απασχολεί το αν αλλαχτούν κι άλλα στοιχεία του κοµµατιού, µπορεί να µας οδηγήσει 

σε µεγαλύτερη ελευθερία στον εµπλουτισµό των συγχορδιών, µέχρι να φτάσουµε 

ακόµα και στην αντικατάσταση των συγχορδιών µε τη  χρήση πανδιατονικών 

συγχορδιών, όπου πια το κοµµάτι αρχίζει να αλλάζει δραστικά σαν αποτέλεσµα. 

Άλλος τρόπος είναι το να θέλουµε να διασκευάσουµε ένα κοµµάτι αλλάζοντας 

εντελώς τις συγχορδίες αντικαθιστώντας τις υπάρχουσες µε πολύφωνες συγχορδίες οι 

οποίες όµως δεν προέρχονται από τις αρχικές, δίνοντας του εντελώς άλλη αίσθηση. 

Επίσης, µπορούµε να ξεκινήσουµε σε µία σύνθεση γράφοντας πρώτα τη µελωδία και 

µετά να βάλουµε πανδιατονικές συγχορδίες µε βάση την ακουστική µας αντίληψη, 

χωρίς κάποιο σηµείο αναφοράς πέρα από το ίδιο µας το αυτί. Ακόµα πιο ελεύθερος 

τρόπος µπορεί να θεωρηθεί αν αποφασίσουµε να βάλουµε σχεδόν τυχαία 

πανδιατονικές συγχορδίες στη σειρά, να προσπαθήσουµε να κάνουµε αλλαγές στην 

δοµή κάθε συγχορδίας για να έχουµε όσο καλύτερη µετάβαση από την µία συγχορδία 

στην άλλη, µετά να κάνουµε ανάλυση στο τι έχουµε κάνει ως τώρα και τέλος να 

προσθέσουµε κάποια µελωδία η οποία να βασίζεται στις κλίµακες που ορίζουν οι 

συγχορδίες. 
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 Κατά παράδοξο τρόπο, και καθώς φαίνεται ότι έχουµε απεριόριστη ελευθερία  µε 

τέτοιους τρόπους προσέγγισης, κάποιες φορές φτάνοντας σε επίπεδα τυχαίου, η 

δυσκολία ανεβαίνει κατακόρυφα στο πως θα κινηθούµε. Είναι λογικό αυτό, καθώς 

όσο πολλαπλασιάζονται οι επιλογές (ελευθερία), µεγαλώνει η πολυπλοκότητα και ο 

έλεγχος γίνεται δυσκολότερος. Οπότε τους κανόνες που θα µας όριζαν το πώς να 

κινηθούµε, τους αντικαθιστά η µουσική πειθαρχία που πρέπει να κατέχουµε ώστε να 

ελέγξουµε κάτι το οποίο λόγω της ελευθερίας που µας δίνει, µας οδηγεί σε ένα χάος 

µουσικών επιλογών. 

 Εµείς έχουµε σκοπό να κινηθούµε και να δούµε τι γίνεται σε διάφορους τρόπους 

προσέγγισης µέσα σε µια µουσική σύνθεση. Συγκεκριµένα, θα αρχίσουµε µε σχεδόν 

τυχαίες συγχορδίες, όπου θα πειραµατιστούµε µε διάφορους τρόπους όσο αφορά την 

ενορχήστρωση, και στη συνέχεια θα συνεχίσουµε µε jazz αρµονία την οποία θα 

εµπλουτίσουµε µε πανδιατονικές συγχορδίες. Παράλληλα θα κάνουµε προσπάθεια να 

συνδέσουµε τις διαφορετικές λογικές ώστε να ακούγονται σαν ενιαίο αποτέλεσµα, 

και έτσι να µη µας ξενίζει περνώντας από τον ένα τρόπο προσέγγισης στον άλλο (σε 

αυτό µας βοηθάνε οι πανδιατονικές συγχορδίες και το θόλωµα του τονικού κέντρου). 

Η γοητεία που µας ασκεί όλη αυτή η διαδικασία έχει να κάνει µε την προσπάθεια να 

φύγουµε λίγο από τα τετριµµένα, µε το να δούµε πώς θα µπορέσουµε να χειριστούµε 

κάτι που εµπεριέχει τόση ελευθερία αλλά χρειάζεται τεράστια µουσική πειθαρχία, 

όπως και µε τη διεύρυνση της µουσικής και ακουστικής µας αντίληψης πάνω σε 

τεχνικά θέµατα της µουσικής σύνθεσης ή ενορχήστρωσης. Θα προσπαθήσουµε να 

δούµε το πώς θα µπορούσαµε να ορίσουµε µέσω της ενορχήστρωσης κάποιο τονικό 

κέντρο σε µια συγχορδία που δεν έχει, καθώς και σε ποιο βαθµό της λείπει αυτό. 

Μήπως, δηλαδή, πολλές φορές σε µια πανδιατονική συγχορδία, το τονικό κέντρο 

διαφαίνεται κάπου εκεί, ακόµα κι αν όχι µε την πρώτη; Μήπως πολλές φορές τελικά 

έχουµε παραπάνω από ένα τονικό κέντρο να επιλέξουµε ανάλογα µε το πώς θα 

ενορχηστρώσουµε και τί µελωδία βάλουµε; Όπως και να΄χει η όλη διαδικασία θα µας 

προσφέρει γνώση µέσα από τα προβλήµατα που θα συναντήσουµε στην πορεία, όπως 

και ίσως εντοπίσουµε κάποιους κρυφούς κανόνες σε µία τέτοια προσέγγιση, άσχετα 

µε το αν τελικά το αποτέλεσµα θα είναι αντάξιο των προσδοκιών µας. 

 Το χάος δυνατοτήτων σε µία τέτοια προσέγγιση, όµως, γεννάει την ανάγκη να 

περιορίσουµε λίγο το χάος που πρέπει να χειριστούµε. Όπως είπαµε πιο πριν, αυτό το 

κάνουµε ως ένα σηµείο συγκεκριµενοποιώντας ας πούµε το ποια στοιχεία της 

µουσικής µας σκέψης θα παραµείνουν σταθερά (π.χ. λέγοντας ότι θα κινηθούµε µε 
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βάση µία συγκεκριµένη µελωδία), ή το ποια µουσικά συστήµατα θα συνδυάσουµε 

(π.χ. jazz αρµονία µε πανδιατονικές συγχορδίες). Αυτό όµως που είναι απαραίτητο να 

ελέγξουµε σε αυτή την περίπτωση είναι ο όγκος των συνδυασµών. Αυτό γιατί όταν 

µιλάµε για µία κλίµακα µε εφτά νότες, έχουµε να κάνουµε ως και τη δηµιουργία 

7φωνης συγχορδίας. Αν πούµε ότι τοποθετούµε τις νότες µε µία τυχαία σειρά όπου 

όµως οι νότες τοποθετούνται «σειριακά»1 και έχουµε κάθε νότα από µία φορά, τότε 

τα µαθηµατικά µας ορίζουν 5040 συνδυασµούς διαφορετικών συγχορδιών2. Στην 

περίπτωση µιας 8φωνης κλίµακας έχουµε 40.320 συνδυασµούς. Οπότε αν πάρουµε 

µόνο, ας πούµε, τέσσερις διαφορετικές βασικές 7φωνες κλίµακες, την µατζόρε, την 

µινόρε, την µελωδική µινόρε και την αρµονική µινόρε, έχουµε αυτόµατα µε αυτόν 

τον τρόπο 5.040 x 4 = 20.160 διαφορετικά ακούσµατα (βέβαια αν βγάλουµε την 

παράµετρο ότι τοποθετούµε τις νότες «σειριακά» και έχουµε επιπλέον τη δυνατότητα 

διπλασιασµού κάποιας νότας, εκεί έχουµε αµέτρητους συνδυασµούς). Αυτοί όµως οι 

πάρα πολλοί συνδυασµοί και τα ποικίλα ακούσµατα µπορούν να οργανωθούν κάπως, 

ώστε κατά την διαδικασία της σύνθεσης, ο µουσικός να έχει τη δυνατότητα να 

ακούσει συνδυασµούς που αν έψαχνε τελείως τυχαία µπορεί να µην άκουγε και ποτέ. 

Έτσι δηµιουργήθηκε η ανάγκη ενός βοηθητικού εργαλείου που να µας δίνει όλους 

τους βασικούς συνδυασµούς των συγχορδιών όταν εµείς ορίζουµε µία κλίµακα. Ο 

τρόπος προσέγγισης που ακολουθούµε έχει να κάνει πολύ έντονα µε την ακουστική 

αντίληψη του δηµιουργού και όχι µε συγκεκριµένους κανόνες, γι’ αυτό είναι 

απαραίτητο ένα εργαλείο που τουλάχιστον να µας δίνει τους µαθηµατικούς 

συνδυασµούς, αφού τίποτα δεν µπορεί να µας προσφέρει κανόνες και µοντέλα για το 

πώς θα κινηθούµε µουσικά. Έτσι θα προσπαθήσουµε να χειριστούµε τις µουσικές 

δυσκολίες που θα παρουσιαστούν και να µην πέσουµε στο χάος των µαθηµατικών 

επιλογών. Αξίζει να αναφέρουµε ότι δεν µπορεί να γίνει πλήρης χρήση του εργαλείου 

αυτού κατά τη διάρκεια της σύνθεσης, αλλά µπορεί να χρησιµοποιηθεί απλά σαν 

σηµείο αναφοράς και ιδεών. Αυτό ισχύει, γιατί δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που 

χρειαζόµαστε µία πολύφωνη συγχορδία µε βάση µία κλίµακα, να ακούµε µε τη σειρά 

και να δοκιµάζουµε χιλιάδες συνδυασµούς για να δούµε ποιος συνδυασµός µας 

κάνει.. Ακόµα και αν κάποιος αποφασίσει να βάλει τυχαία συγχορδίες που του 

                                                 
1 Εννοούµε ότι αν έχω µία c και µία g, τοποθετείται πρώτα η c και µετά η g θεωρείται η επόµενη g 

προς τα πάνω κι όχι ας πούµε η g που βρίσκεται µετά την επόµενη c 
2 Οι συνδυασµοί υπολογίζονται αν κάθε φορά πολλαπλασιάζουµε τις επιλογές µας µε τις 

εναποµείναντες επιλογές. Στην περίπτωση λοιπόν 7φωνων συγχορδιών το αποτέλεσµα υπολογίζεται 
ως εξής: 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x2 x 1 = 5040 
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αρέσουν πριν ακόµα φτιάξει οτιδήποτε, θα συνειδητοποιήσει ότι έτσι µπορεί να µπει 

µόνο η πρώτη συγχορδία, γιατί όσο και ωραία να είναι η επόµενη που έχει επιλέξει 

(τυχαία όπως είπαµε), η µετάβαση από µία συγχορδία σε µια άλλη στην περίπτωση 

πολύφωνων και ειδικά πανδιατονικών συγχορδιών, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή 

στην αρµονική κίνηση. ∆ηλαδή αν ήθελε να βάλει µία δεύτερη συγχορδία να 

ακολουθήσει την πρώτη την οποία επέλεξε τυχαία, θα έπρεπε να ακούσει χιλιάδες 

συνδυασµούς και πάλι για να βρει κάποια που δηµιουργεί σωστή, ή καλύτερα ωραία 

µετάβαση απ’ την µία στην άλλη. Στη συνέχεια θα έπρεπε να κάνει και το ίδιο στην 

τρίτη συγχορδία, την τέταρτη κ.ο.κ. Θέλουµε να τονίσουµε δηλαδή, ότι παρόλο που 

έχουµε όλες τις συγχορδίες µπροστά µας, η πολύ καλή ακουστική αντίληψη και η 

µουσική σκέψη είναι αυτά που θα βοηθήσουν κάποιον να δουλέψει πάνω σε µία 

τέτοια προσέγγιση στη σύνθεση. Γι’ αυτά θα µιλήσουµε λεπτοµερέστερα παρακάτω, 

στο 3o κεφάλαιο, κατά τη διάρκεια της ανάλυσης της µουσικής µας σύνθεσης,. 

 Ως τώρα εξηγήσαµε διάφορες έννοιες, βάλαµε τον αναγνώστη στο µουσικό 

τρόπο σκέψης µας, δείξαµε το πως έχουµε σκοπό να κινηθούµε µουσικά και 

καταλήξαµε στην ανάγκη ενός βοηθητικού εργαλείου που θα µας βοηθήσει σε αυτή 

την µουσική διερεύνηση. Το εργαλείο αυτό πρέπει να είναι πλήρες σε αυτά που 

πρέπει να µας προσφέρει, και επίσης να είναι όσο πιο εύκολο γίνεται στο χειρισµό. 

Στο επόµενο κεφάλαιο θα αναλύσουµε την κατασκευή και χρήση του εργαλείου 

αυτού. 
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2. Σχεδιασµός της εφαρµογής  synchordion                                                                            

Σε αυτό το κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της εφαρµογής που σχεδιάστηκε σαν 

βοηθητικό εργαλείο για τον πειραµατισµό στις σύνθετες αρµονικές δοµές. Η 

εφαρµογή synchordion υλοποιήθηκε στο περιβάλλον µουσικού προγραµµατισµού 

Max/Msp. Ο χρήστης, της ορίζει κλίµακες ή φθόγγους και η εφαρµογή του δίνει την 

δυνατότητα να ακούσει τους ποικίλους συνδυασµούς των συνηχήσεών τους καθώς 

και να παρέµβει στην δηµιουργία τους µε διάφορους τρόπους. 

 Το περιβάλλον µουσικού προγραµµατισµού Max/Msp είναι ένα ευρείας χρήσης 

προγραµµατιστικό περιβάλλον που δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης και σχεδιασµού 

εφαρµογών πραγµατικού χρόνου µε χρήση σε διάφορους τοµείς της µουσικής πράξης 

και διάδρασης. Κατασκευάστηκε από την εταιρία λογισµικού Cycling '74 και 

χρησιµοποιείται πάνω από δεκαπέντε χρόνια από συνθέτες, εκτελεστές, σχεδιαστές 

λογισµικού, ερευνητές και καλλιτέχνες. Κάποιες πρώτες εκδόσεις του σχεδιάστηκαν 

στην δεκαετία του 1980. 

 Το περιβάλλον αυτό αποτελείται από πολλές υποµονάδες µε τις περισσότερες 

εντολές να περιέχονται µοιρασµένες κατάλληλα και οµαδοποιηµένες σε συλλογές. 

Επιτρέπει, επίσης, τη δηµιουργία και πρόσθεση νέων εντολών (που ονοµάζονται 

external objects). Σαν αποτέλεσµα, η Max χρησιµοποιείται από πολλούς 

προγραµµατιστές που δεν συνεργάζονται µε τη Cycling '74, οι οποίοι εµπλουτίζουν 

το λογισµικό αυτό εµπορικά και µη, µε νέες προεκτάσεις του προγράµµατος. Εξαιτίας 

της συνεχόµενα εµπλουτιζόµενης µορφής της και του γραφικού της περιβάλλοντος 

(το οποίο κατά ένα καινούριο τρόπο παρουσιάζει στο χρήστη την προγραµµατιστική 

δοµή και λειτουργία ταυτόχρονα), η Max είναι ευρέως διαδεδοµένη σαν η 

πρωταρχική γλώσσα κατασκευής λογισµικού αλληλεπιδρώσας µουσικής εκτέλεσης. 

 Το synchordion είναι ένα πρόγραµµα το οποίο δέχεται σαν στοιχείο εισόδου µία 

µουσική κλίµακα και δίνει στην έξοδό του το άκουσµά των διαφόρων συνδυασµών 

των νοτών της κλίµακας, καθώς και τη θέση τους στο πεντάγραµµο. 

 Η πληροφορία που δέχεται το πρόγραµµα από το χρήστη, είναι µία κλίµακα µε 

τις νότες της τοποθετηµένες στα κουτάκια αναµονής, µε τη σειρά που βρίσκονται 

στην κλίµακα. Επίσης δέχεται σαν στοιχείο, το ποιες νότες θα µείνουν σταθερές στη 

θέση τους κατά την δηµιουργία των συνδυασµών. Όταν ο χρήστης εισάγει την 

πληροφορία στην εφαρµογή οι νότες µεταφράζονται σε midi πληροφορία έτσι ώστε 
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να παίζονται από οποιοδήποτε midi instrument και να µπορεί να ακουστεί το ηχητικό 

αποτέλεσµα. Στη συνέχεια το synchordion δηµιουργεί τους διαφορετικούς 

συνδυασµούς των νοτών, που δεν είναι επιλεγµένες ως σταθερές και υπολογίζει τον 

αριθµό των συνδυασµών, δίνοντας µία θέση στον κέρσορα του player για κάθε 

συνδυασµό. Το player είναι ένας µηχανισµός που παίζει διαδοχικά τους συνδυασµούς 

µε την ταχύτητα που επιλέγει ο χρήστης µέσω ενός µετρονόµου. Προτού φτάσουν 

όλα αυτά στην έξοδο της εφαρµογής, προς ακρόαση από το χρήστη, προστίθενται σε 

κάθε συνδυασµό, οι νότες που έχει επιλέξει ο χρήστης ως σταθερές. Υπάρχει 

περίπτωση οι νότες του συνδυασµού να είναι τοποθετηµένες έτσι, ώστε να ξεπερνάνε 

την έκταση του keyboard που χρησιµοποιείται, µε αποτέλεσµα να χάνουν τη σειρά 

τους. Έτσι το synchordion πριν την έξοδο διορθώνει τη θέση των νοτών και σε εκείνο 

το σηµείο είναι που δίνει και την τελική έντασή τους (η οποία ρυθµίζεται και αυτή 

από το χρήστη). 

 Αυτό που βλέπουµε εµείς σαν έξοδο είναι το τελικό αποτέλεσµα των νοτών κάθε 

συνδυασµού, που φαίνεται σε ένα πεντάγραµµο και σε ένα εικονικό keyboard. Επίσης 

ο συνδυασµός ακούγεται από κάποιο midi instrument που µπορεί να επιλέξει ο 

χρήστης. 

 Τέλος, πριν από την έξοδο υπάρχει άλλος ένας κέρσορας στον οποίο 

αποθηκεύονται µε επιλογή του χρήστη οι πιθανοί συνδυασµοί της αρεσκείας του. 

Θα περιγράψουµε τη ροή του προγράµµατος, δηλαδή τα αντικείµενα και τις 

εντολές του περιβάλλοντος µουσικού προγραµµατισµού Max/Msp, που 

χρησιµοποιήθηκαν, τον τρόπο µε τον οποίο συνδέθηκαν µεταξύ τους, καθώς και το τί 

κάνει το κάθε κοµµάτι του synchordion. Λόγω του µεγάλου όγκου της εφαρµογής, 

έχουµε διαιρέσει το πρόγραµµα σε µικρότερα σύνολα εντολών και αντικειµένων, τα 

οποία είναι οµαδοποιηµένα για να κάνουν µία συγκεκριµένη δουλειά και σε 

συνεργασία µεταξύ τους  να δίνουν το τελικό και επιθυµητό αποτέλεσµα. Έτσι σε 

κάθε υποκεφάλαιο αυτού του κεφαλαίου θα εξηγούµε και ένα ξεχωριστό σύνολο 

αντικειµένων και εντολών του προγράµµατος και παράλληλα θα υπάρχουν διακριτές 

εικόνες που θα παρουσιάζουν τα οµαδοποιηµένα αντικείµενα καθώς και τη µεταξύ 

τους σύνδεση. 
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2.1. Interface επιλογής νοτών  

 
Το «interface επιλογής νοτών» µαζί µε το «επιλογή κλίµακας» που θα εξηγηθεί 

στο επόµενο υποκεφάλαιο, είναι τα πρώτα κοµµάτια της εφαρµογής µε τα οποία 

έρχεται σε επαφή ο χρήστης. Εδώ επιλέγει αρχικά ποιες νότες ή ποια κλίµακα προς 

επεξεργασία θέλει να εισάγει στην εφαρµογή. 

Στο synchordion όλη η διαδικασία γίνεται µέσω midi ήχων. Άρα αυτό που 

περιµένει η εφαρµογή σαν δεδοµένο προς επεξεργασία και στη συνέχεια προς 

ακρόαση, είναι αριθµοί. Ο χρήστης όµως του synchordion είναι µουσικός άρα πρέπει 

µε κάποιο τρόπο οι αριθµοί να µεταφράζονται σε νότες. Έτσι, το συγκεκριµένο 

κοµµάτι του αλγορίθµου είναι αυτό που µεταφράζει τους αριθµούς του midi σε νότες. 

Ο χρήστης µπορεί να εισάγει τις νότες που επιθυµεί στα οχτώ κενά message box που 

φαίνονται στην εικόνα 2.1. Τα κενά message box δουλεύουν σαν µόνιτορ 

επικοινωνίας του προγράµµατος µε το χρήστη, γι’ αυτό και από εδώ και µπρος θα τα 

αναφέρουµε ως monitor box. Παρακάτω θα εξηγηθεί πώς δουλεύει µόνο ένα από τα 

οχτώ monitor box, καθώς το ίδιο συµβαίνει και στα υπόλοιπα. 

εικόνα 2.1: interface επιλογής νοτών 
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Πολύ βασικό όµως πριν εξηγηθεί οτιδήποτε άλλο, είναι να πούµε λίγα λόγια για 

το start/reset button. Είναι το bang που βρίσκεται στην κορυφή της εικόνας 2.1 και 

είναι αναγκαίο να πατηθεί πριν γίνει οτιδήποτε άλλο. Όταν πατηθεί το start/reset 

button, µηδενίζονται όλες οι τιµές της εφαρµογής και γίνεται και κάτι πολύ 

σηµαντικό για να λειτουργήσει το «interface επιλογής νοτών». Στέλνεται ένα bang σε 

όλα τα message box που περιέχουν το µήνυµα “x” ( βλ. Εικόνα 2.2) και έτσι το “x” 

προωθείται στα monitor box, τα οποία είναι άδεια µέχρι εκείνη τη στιγµή, χωρίς 

βέβαια να πηγαίνει παρακάτω αφού µεσολαβεί το object box “show”1. 

 

 

εικόνα 2.2: object box “show”  

 

Αυτό είναι πολύ χρήσιµο, γιατί ο χρήστης πατάει πάνω στα monitor box για να 

εισάγει κάποια νότα. Αν, λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιο µήνυµα στα monitor box, τα 

οποία είναι message box, τότε δεν ενεργοποιούνται οι υπόλοιπες εντολές της 

εφαρµογής οι οποίες περιµένουν κάποιο bang από αυτό το πάτηµα του χρήστη2. 

Πάµε, λοιπόν, να δούµε τί συµβαίνει σε αυτό το κοµµάτι της εφαρµογής. 

Όταν ο χρήστης πατήσει επάνω σε ένα monitor box, ενεργοποιείται το bang πάνω 

από το message box µε τον αντίστοιχο αριθµό (πάνω αριστερά της εικόνας 2.1). Για 

παράδειγµα η πρώτη νότα ενεργοποιεί το message box “1”, η δεύτερη το message 

box “2” και ούτω καθ’ εξής. Το µήνυµα αυτό εισέρχεται στην αριστερή είσοδο του 

object box “gate 8” και καθορίζει σε ποιά από τις οχτώ εξόδους του “gate”3 θα 

προωθείται η πληροφορία που θα εισέρχεται στη δεξιά είσοδο. Στη δεξιά είσοδο του 

“gate” αναµένεται η πληροφορία από το ποτενσιόµετρο «επιλογέας νότας» και η 

µορφή της πληροφορίας είναι ένας αριθµός από το 1 µέχρι το 12 (από τους δώδεκα 
                                                 
1 Το “show” είναι το object box που χρησιµοποιείται σε αυτή την εφαρµογή για να εµφανίζεται η 

πληροφορία που θέλουµε να µεταφέρουµε, έως και το επόµενο box. ∆εν επιτρέπει δηλαδή την 
ασταµάτητη µεταφορά της πληροφορίας στα επόµενα box. 

2 Στο περιβάλλον µουσικού προγραµµατισµού Max/Msp όταν πατάµε πάνω σε ένα message box 
εκτός από το µήνυµα που ξεκινάει να µεταφέρεται, µεταδίδεται και ένα bang. Εκτός απ’ την 
περίπτωση που το message box δεν περιέχει τίποτα, οπότε και να πατηθεί, δε µεταδίδεται τίποτα. 

3 Το “gate” είναι ένα object box δύο εισόδων και ρυθµιζόµενου αριθµού εξόδων (στη 
συγκεκριµένη περίπτωση οχτώ “gate 8”), το οποίο λειτουργεί σαν διακόπτης /επιλογέας εξόδων για 
την εξαγωγή της πληροφορίας που εισέρχεται από τη δεξιά είσοδο. Η επιλογή εξόδου γίνεται από την 
αριστερή είσοδο. 
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φθόγκους του συγκερασµένου συστήµατος) συν 60, καθώς µεσολαβεί ένα object box 

“+ 60”1. Αυτό γίνεται, γιατί το 1 είναι πολύ χαµηλή συχνότητα και δε θα ακούγεται, 

ενώ το 60 είναι το Ντο που βρίσκεται στο κέντρο των πλήκτρων ενός keyboard και 

ακούγεται εύκολα από οποιοδήποτε αυτί. Επίσης, αυτό είναι το τονικό ύψος που 

εξυπηρετεί στη σωστή δηµιουργία των συνδυασµών. Στη συνέχεια, ο αριθµός αυτός 

στέλνεται από το προεπιλεγµένο κανάλι του “gate” σε ένα από τα κανάλια του 

κοµµατιού της εφαρµογής «διαδικασία αποστολής κλίµακας», που θα εξηγηθεί σε 

επόµενο κεφάλαιο. Ο αριθµός αυτός στέλνεται, επίσης, και στο monitor box, αφού 

περάσει µέσα από το υπο-patcher “p show-pitchclass”2 για να βλέπει το αποτέλεσµα 

της επιλογής του ο χρήστης. 

 

εικόνα 2.3: p show-pitchclass 

 

 Το “p show-pitchclass”, είναι εκείνο που µεταφράζει τον αριθµό σε νότα, έτσι 

ώστε να τον καταλαβαίνει ο χρήστης. Στην εικόνα 2.3 βλέπουµε τι περιέχει το υπο-

patcher “show-pitchclass”. Έχει µία είσοδο για να υποδεχτεί τον αριθµό, στη 

συνέχεια µε το object box “%12”3 δίνει το υπόλοιπο της διαίρεσης του αριθµού µε το 

12, και αναλόγως µε το αποτέλεσµα (το οποίο θα κυµαίνεται από 0 έως 11) 

                                                 
1 Το “+ ..” είναι το object box που χρησιµοποιείται για την πρόσθεση αριθµών. Στη δεξιά είσοδο 

εισέρχεται ο αρχικός αριθµός (αν δεν υπάρχει ηδη κάποιος αριθµός δίπλα στο +) και στην αριστερή 
είσοδο ο δεύτερος αριθµός ο οποίος και ενεργοποιεί το box για την εξαγωγή του αποτελέσµατος στην 
έξοδο. 

2 Όταν σε ένα object box προηγείται το “p” πριν από την ονοµασία του, τότε αυτό ανήκει στην 
κατηγορία υπο-patcher. Είναι ένα νέο patcher δηλαδή, που περιέχεται στην ίδια εφαρµογή, µε τις δικές 
εντολές, τα δικά του object και message box και έχει εισόδους και εξόδους για να συνδέεται µε τα 
υπόλοιπα αντικείµενα του προγράµµατος. 

3 Το “% 12” είναι το object box που χρησιµοποιείται για να δώσει το υπόλοιπο από τη διαίρεση 
δύο αριθµών. Στη δεξιά είσοδο εισέρχεται ο διαιρέτης (αν δεν υπάρχει ηδη κάποιος αριθµός δίπλα στο 
%) και στην αριστερή είσοδο ο διαιρετέος ο οποίος και ενεργοποιεί το box για την εξαγωγή του 
αποτελέσµατος στην έξοδο. 



Σύνθεση µουσικής βασισµένης σε σύνθετες αρµονικές δοµές 
µε την χρήση αλγορίθµου στο περιβάλλον µουσικού προγραµµατισµού Max/Msp 
 

30 
 

ενεργοποιεί µία από τις εξόδους του object box “sel …”1. Στη συνέχεια το bang από 

την έξοδο του “sel …”, ενεργοποιεί το αντίστοιχο message box, που περιέχει για 

µήνυµα µία νότα, και µε το “show” βλέπουµε τη νότα στην έξοδό του, δηλαδή στο 

monitor box. 

Επίσης, όταν πατηθεί κάποιο monitor box, αυτόµατα ενεργοποιείται το µήνυµα 

“x” που βρίσκεται ακριβώς από πάνω του και ξαναστέλνεται στο monitor box, έτσι 

ώστε αν υπάρχει κάποια νότα µέσα σε αυτό, να µηδενίζεται και να είναι σε 

κατάσταση αναµονής για την εισαγωγή µίας νέας νότας. Με αυτή την κίνηση 

µηδενίζεται ακόµα και ο αριθµός της νότας που έχει µεταφερθεί στο «διαδικασία 

αποστολής κλίµακας» µε τρόπο που θα εξηγηθεί σε επόµενο κεφάλαιο.  

Όλα τα παραπάνω ισχύουν για όλα τα monitor box. Απλά κάθε φορά οι αλλαγές 

από το χρήστη προκαλούνται µόνο σε εκείνο το οποίο έχει πατηθεί, όπως εξηγήθηκε 

παραπάνω. Αν πάλι θέλουµε να αφαιρέσουµε όλες τις νότες από τα monitor box 

µπορούµε να πατήσουµε το start/reset button όπως εξηγήθηκε προηγουµένως. 

Τέλος, στο κάτω µέρος της εικόνας 2.1, βλέπουµε κάποια κόκκινα “led”2 τα οποία 

χρησιµοποιούνται σαν διακόπτες και καθορίζουν το αν µία από τις νότες της σειράς 

που εισάγουµε θα είναι σταθερή σε όλους τους συνδυασµούς. 

                                                 
1 Το “sel …” είναι ένα object box που δέχεται αριθµούς από την είσοδό του, οι οποίοι επιλέγουν 

σε ποιά από τις εξόδους του θα δωθεί ένα bang. Οι έξοδοί του είναι όσοι είναι οι αριθµοί που 
αναγράφονται µετά από το “sel”. 

2 Το “led” είναι ένα αντικείµενο το οποίο χρησιµεύει σαν φωτεινή ένδειξη ή σαν διακόπτης αφού 
όταν ανάβει προωθεί το µήνυµα «1» (ανοιχτό), ενώ όταν σβήνει το µήνυµα «0» (κλειστό). 
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2.2. Επιλογή κλίµακας 

 
Εδώ βρισκόµαστε ακόµα στο κοµµάτι της εφαρµογής που φαίνεται στο χρήστη 

και είναι το σηµείο όπου µπορεί να εισάγει σαν σειρά, κάποια συγκεκριµένη κλίµακα 

µε την τονικότητα της αρεσκείας του. 

 

 

εικόνα 2.4: Επιλογή κλίµακας 

 

Όπως βλέπουµε και στην εικόνα 2.4, υπάρχουν δύο “pop-up menu”1, πάνω στα 

οποία όταν πατήσει ο χρήστης, του εµφανίζεται λίστα µε όλες τις κλίµακες, καθώς 

και όλες τις τονικότητες για να διαλέξει. Όταν επιλέγουµε µία κλίµακα από τον 

«επιλογέα κλίµακας», τότε αυτό που προωθείται στην έξοδο του “pop-up menu” είναι 

ένας αριθµός ο οποίος εισέρχεται στο υπο-patcher “p klimakes nums” (εικόνα 2.5). 

Εκεί υπάρχουν εικοσιπέντε message box (ένα για κάθε κλίµακα), τα οποία περιέχουν 

µε τη σειρά, τους αριθµούς που αντιστοιχούν στις νότες της κλίµακας, ξεκινώντας 

όλες από τη νότα 60 (Ντο) για midi. Έτσι, το “select”2 που δέχεται έναν αριθµό από 

τον «επιλογέα κλίµακας», δίνει ένα bang στο αντίστοιχο message box και βγάζει στην 

έξοδο του “p klimakes nums” την αντίστοιχη σειρά αριθµών. 

                                                 
1 Το “pop-up menu” είναι ένα αντικείµενο του περιβάλλοντος µουσικού προγραµµατισµού 

Max/Msp το οποίο δίνει τη δυνατότητα δηµιουργίας menu το οποίο εµφανίζεται σαν λίστα και βγάζει 
στην έξοδό του το µήνυµα που επιλέγουµε. 

2 Το “select” είναι ένα object box  το οποίο δουλεύει όπως το “sel…” που εξηγήθηκε στο 
κεφάλαιο 2.1. 
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εικόνα 2.5: p klimakes nums 

 

Από την έξοδο του “p klimakes nums” ενεργοποιείται και ένα bang µε ένα 

“delay”1, που ενεργοποιεί το “pop-up menu” «αλλαγή τονικότητας» µε µία 

καθυστέρηση, για να προλάβει η σειρά που επιλέξαµε να κατέβει στο επόµενο υπο-

patcher. Αυτό χρειάζεται, γιατί αυτό που καθορίζει το αν θα προχωρήσει παρακάτω η 

κλίµακα που διαλέξαµε (για να τη δούµε δηλαδή), είναι το «αλλαγή τονικότητας», 

και αν δεν έχουµε σκοπό να αλλάξουµε τονικότητα δεν υπάρχει ενέργεια που να 

προωθεί την κλίµακα για τις επόµενες επεξεργασίες της, µέχρι την εµφάνισή της. 

Όταν αυτή η σειρά εισέρχεται στη συνέχεια στο υπο-patcher “p tuner” (βλ. εικόνα 

2.6), τότε µέσω του “unpack”2 διαχωρίζονται οι αριθµοί της σειράς για να 

προστεθούν στα object box “+”, µε τον αριθµό που έρχεται από το “pop-up menu” 

«αλλαγή τονικότητας», στη δεξιά είσοδο του “p tuner”.  

                                                 
1 Το “delay” είναι το object box που χρησιµοποιείται για την καθυστέρηση ενός bang. 

Συντάσσεται σαν “delay x” όπου “x” είναι ο αριθµός των millisecond καθυστέρησης που επιθυµούµε. 
2 Το “unpack” είναι το object box που δέχεται ένα µήνυµα µορφής λίστας και το χωρίζει δίνοντας 

στις εξόδους του τα χωρισµένα πλέον τµήµατα της λίστας. 
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εικόνα 2.6: p tuner 

 

Επίσης, το µήνυµα µε τη σειρά των αριθµών (νοτών) της κλίµακας εισέρχεται και 

µέσα στο “zl len”1, το οποίο δίνει στην έξοδό του τον αριθµό του συνόλου των 

στοιχείων της σειράς. Αυτό είναι χρήσιµο, γιατί αυτός ο αριθµός καθορίζει ποιο από 

τα τρία “sel” που υπάρχουν θα ενεργοποιηθεί. Το “unpack” είναι οχτώ εξόδων. Αλλά 

οι κλίµακες δεν είναι όλες οχτάφωνες και όταν το “unpack” εξάγει µία εφτάφωνη ή 

εξάφωνη συγχορδία, δίνει και στις εξόδους που περισσεύουν κάποιους αριθµούς και 

έχουµε στο τέλος λάθος αποτέλεσµα στην τελική έξοδο του “p tuner”. Οπότε τα bang  

από τα “sel” ενεργοποιούν και απενεργοποιούν τους δύο διακόπτες2 που µεσολαβούν 

στη γραµµή εξόδου των δύο τελευταίων νοτών. Έτσι, αν η συγχορδία είναι εξάφωνη 

ενεργοποιείται το “sel 6” που είναι συνδεδεµένο µε τα message box µε το µήνυµα “0” 

πάνω από τους διακόπτες, µε αποτέλεσµα να τους κλείνει και τους δύο και να µην 

επιτρέπει στην έξοδο από το “p tuner”, την µη επιθυµητή πληροφορία των δύο 

                                                 
1 Το “zl len” είναι το object box που δέχεται µηνύµατα µορφής λίστας ή σειράς και εξάγει τον 

αριθµό των στοιχείων που αποτελούν τη λίστα / σειρά. 
2 Οι διακόπτες είναι αντικείµενα του περιβάλλοντος µουσικού προγραµµατισµού Max/Msp, τα 

οποία επιτρέπουν ή διακόπτουν την πληροφορία στη διαδροµή που µεσολαβούν. Με κάθε bang στη 
αριστερή είσοδο ενεργοποιούνται/απενεργοποιούνται, ενώ µε τα µηνύµατα “1” και “0” 
ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται αντίστοιχα, και επιτρέπουν την έξοδο της πληροφορίας, που 
εισέρχεται από τη δεξιά είσοδο, να εξέλθει από την αριστερή ή τη δεξιά έξοδο. Έτσι όταν 
ενεργοποιούµε το διακόπτη, παίρνουµε την πληροφορία στη δεξιά έξοδο, ενώ όταν τον 
απενεργοποιούµε στην αριστερή.  
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τελευταίων εξόδων. Το “sel 7” είναι συνδεδεµένο µε τα message box “1” πάνω από 

τον αριστερό διακόπτη και “0” πάνω από τον δεξί, ενώ το “sel 8” είναι συνδεδεµένο 

µε τα message box “1” και στους δύο διακόπτες. Τέλος τα bang από τα“sel 6” και “sel 

7” χρειάζονται και για άλλο λόγο, γι’ αυτό και στέλνονται στις δύο αριστερές εξόδους 

του “p tuner”. 

 Αυτό που εξάγεται τελικά από το «επιλογή κλίµακας», στέλνεται στο «διαδικασία 

αποστολής κλίµακας» και ταυτόχρονα στο «interface επιλογής νοτών», για να βλέπει 

ο χρήστης τις νότες της κλίµακας που πρόκειται να στείλει για επεξεργασία, καθώς 

και να µπορεί να επιλέξει ποιες από αυτές θα κρατήσει σταθερές. Επίσης τα bang που 

εξάγονται από τις δύο πρώτες εξόδους του “p tuner”, όπως είπαµε προηγουµένως, 

χρησιµοποιούνται για να µηδενίσουν τις τιµές της σειράς στο synchordion και τα 

τελευταία monitor box που βλέπει ο χρήστης, σε περίπτωση που η κλίµακα που 

εισάγουµε είναι µικρότερη από οχτάφωνη. 

 

2.3. ∆ιαδικασία αποστολής κλίµακας 

 
 Εδώ έχουµε έναν κόµβο µε επιλογείς και διακόπτες, όπου καθορίζεται το πού θα 

αποσταλούν οι αριθµοί που έχει εισάγει ο χρήστης, όπως είδαµε στα δύο 

προηγούµενα κεφάλαια, µε σκοπό την επεξεργασία τους. Πιο συγκεκριµένα, γίνεται ο 

διαχωρισµός των νοτών που θέλει να διατηρήσει σταθερές ο χρήστης µέσα από τη 

σειρά των νοτών που θέλει να στείλει για επεξεργασία. 

 Όταν έχουν επιλεγεί κάποιες νότες στα monitor box ή κάποια κλίµακα από το 

«επιλογή κλίµακας» (η οποία στη συνέχεια εµφανίζεται και στα monitor box), 

αυτόµατα οι αριθµοί που αντιστοιχούν στις νότες, αποστέλλονται στα “show” που 

φαίνονται στην εικόνα 2.7 και στη συνέχεια εµφανίζονται στη σειρά από message box 

που βρίσκεται ακριβώς από κάτω, χωρίς φυσικά να προχωρήσουν πιο κάτω. Αυτοί οι 

ίδιοι αριθµοί αποστέλλονται, επίσης, και στην πρώτη σειρά µε διακόπτες από κάτω, 

έτσι ώστε να ενεργοποιούν κάθε φορά το διακόπτη που αντιστοιχούν (οι διακόπτες 

ενεργοποιούνται όχι µόνο µε το “1” αλλά µε οποιοδήποτε αριθµό διαφορετικό του 

µηδενός). Αυτοί οι πρώτοι οχτώ διακόπτες υπάρχουν για να αποτρέπουν τη διέλευση 

της πληροφορίας που περιέχεται στα προηγούµενα message box σε περίπτωση που 

δεν υπάρχει κάποια νότα.  
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εικόνα 2.7: ∆ιαδικασία αποστολής κλίµακας 

 

 Ακριβώς κάτω από αυτή τη σειρά µε διακόπτες, υπάρχει άλλη µία, η οποία 

καθορίζει το ποιές νότες θα παραµείνουν σταθερές, από τη σειρά που θα εισάγει ο 

χρήστης, και ποιες θα συνδυαστούν και θα αλλάξουν. Αυτοί οι διακόπτες, 

ενεργοποιούνται από τα “led” που φαίνονται στην εικόνα 2.1 και δίνουν στην δεξιά 

τους έξοδο τον αριθµό της νότας που δέχονται, σαν σταθερή, ενώ στην αριστερή 

έξοδο στέλνουν όλους τους αριθµούς που περισσεύουν στο object box “zl group”1, το 

οποίο στη συνέχεια στέλνει τη σειρά των αριθµών, οµαδοποιηµένη σε µία 

πληροφορία, στα object box “zl rev”2 για την αναστροφή της σειράς των αριθµών 

(καθώς το “zl group” δίνει στην έξοδό του τη σειρά ξεκινώντας από το τέλος προς 

την αρχή) και “zl len”3 για τον καθορισµό του αριθµού των στοιχείων που 

περιλαµβάνονται στη σειρά. Στη συνέχεια αυτές οι πληροφορίες αποστέλλονται στο 

«∆ηµιουργία συνδυασµών» που αναλύεται σε επόµενο κεφάλαιο. Οι αριθµοί που 

εξέρχονται από τη δεξιά έξοδο (σταθερές νότες σειράς) εισέρχονται σε µία σειρά από 

                                                 
1 Το “zl group” είναι το object box που δέχεται µία σειρά µηνυµάτων και µε την επέµβαση 

κάποιου bang δίνει στην έξοδό του όλα τα µηνύµατα που δέχτηκε οµαδοποιηµένα σε ένα µήνυµα 
σειράς που τα στοιχεία του χωρίζονται µε κενό. 

2 Το “zl rev” είναι το object box που δέχεται ένα µήνυµα σειράς και δίνει στην έξοδό του το ίδιο 
µήνυµα ανεστραµµένο από το τέλος προς την αρχή. 

3 “zl len” (έχει εξηγηθεί στο προηγούµενο κεφάλαιο). 
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number box1 και µε τη µεσολάβηση του object box “- 48”2, µειώνονται κατά 48 (για 

λόγο που θα εξηγηθεί παρακάτω) όλοι εκτός από τον πρώτο αριθµό ο οποίος 

µεταδίδεται απείραχτος στην επόµενη σειρά από number box. Αυτοί οι αριθµοί 

συνεχίζουν την πορεία τους προς το “p statheri nota”, το οποίο αναλύεται στο 

κεφάλαιο 2.6. 

Το πιο σηµαντικό σε αυτό το κοµµάτι της εφαρµογής, είναι το κουµπί “send”. 

Είναι το κουµπί που φαίνεται στο χρήστη και στέλνει bang σε όλα τα message box 

στα οποία έχει µαζευτεί η σειρά µε τους αριθµούς των νοτών, έτσι ώστε να 

προχωρήσουν όλοι προς τα κάτω. Επίσης, ενεργοποιεί µε µία καθυστέρηση και το “zl 

group” για να ολοκληρώσει την οµαδοποίηση της σειράς των αριθµών και να τη 

στείλει στα επόµενα κοµµάτια του synchordion.  

Τα bang τα οποία µηδενίζουν, στην ουσία, τα monitor box στο «Interface 

επιλογής νοτών» (εικόνα 2.1) είναι αυτά που ενεργοποιούν και τα message box µε 

µήνυµα “0” (εικόνα 2.7), για να µηδενιστεί το message box της σειράς κάτω από τα 

“show”, το οποίο µπορεί να µην έχει κάποιον αριθµό νότας. Τέλος, τα message box 

µε µήνυµα “0” είναι συνδεδεµένα και µε την πρώτη σειρά από διακόπτες, για να τους 

απενεργοποιούν όταν υπάρχει µηδενική πληροφορία, γιατί και το “0” είναι 

πληροφορία, η οποία στη συγκεκριµένη περίπτωση δεν είναι επιθυµητή. 

 

 

                                                 
1 Τα number box είναι αντικείµενα τα οποία χρησιµοποιούνται σαν monitor για να εµφανίζεται 

πληροφορία σε µορφή αριθµού. Επίσης, µπορούν να χρησιµοποιούνται και για να εξάγουν τέτοιες 
πληροφορίες. 

2 Το “- ..” είναι το object box που χρησιµοποιείται για την αφαίρεση αριθµών. Στη δεξιά είσοδο 
εισέρχεται ο αρχικός αριθµός (αν δεν υπάρχει ηδη κάποιος αριθµός δίπλα στο “- ..”) και στην αριστερή 
είσοδο ο δεύτερος αριθµός, ο οποίος και ενεργοποιεί το box για την εξαγωγή του αποτελέσµατος στην 
έξοδο. 
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2.4. ∆ηµιουργία συνδυασµών 

 
 Αφού έχουν χωριστεί οι σταθερές νότες και έχουν αφαιρεθεί από τη σειρά στο 

«∆ιαδικασία αποστολής κλίµακας», όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, οι 

νότες που έχουν παραµείνει στη σειρά συνεχίζουν το δρόµο τους οµαδοποιηµένες 

σαν ένα µήνυµα, στο «∆ηµιουργία συνδυασµών» (εικόνα 2.8). Σε αυτό το κοµµάτι 

της εφαρµογής γίνεται η επεξεργασία των νοτών, ώστε να αποδοθούν όλοι οι 

συνδυασµοί της σειράς. 

 

 

εικόνα 2.8: ∆ηµιουργία συνδυασµών 

 

 Μόλις φτάσει εδώ το µήνυµα της σειράς, των µη σταθερών νοτών, εισάγεται στη 

δεξιά είσοδο του object box “gate 8” που βρίσκεται στα δεξιά της εικόνας. Ο αριθµός 

µε το µέγεθος της σειράς εισέρχεται στην αριστερή είσοδο και των δύο “gate 8”, για 

να επιλεγεί έτσι η κατάλληλη έξοδος που θα στείλει τις νότες στο κατάλληλο υπο-

patcher “p perm..4, 5, 6, 7 και 8”, όπου κάθε ένα αντιστοιχεί στο αντίστοιχο µέγεθος 

της σειράς. Αν για παράδειγµα η σειρά των µη σταθερών νοτών αποτελείται από 5 

νότες, τότε τα “gate 8” θα στείλουν την πληροφορία τους στο “p perm…5”. Η 

τέταρτη έξοδος του αριστερού “gate 8” εισέρχεται στη αριστερή είσοδο του 

αντίστοιχου “p perm..4”, ενώ η τέταρτη έξοδος του δεξιού “gate 8” στη δεξιά είσοδο 

του “p perm..4”. Το ίδιο ισχύει για όλα τα “p perm..”. Παράκάτω θα αναλύσουµε τι 

συµβαίνει µονο στο “p perm..4”, καθώς είναι το πιο µικρό και λειτουργεί µε τον ίδιο 

ακριβώς τρόπο µε τα υπόλοιπα. 
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εικόνα 2.9: p perm..4 

 

 Όλα τα υπο-patcher “p perm..” είναι κατασκευασµένα όπως φαίνεται στην εικόνα 

2.9. Στη δεξιά είσοδο δέχονται τη σειρά των αριθµών η οποία εισάγεται στο object 

box “permute”1. Η σειρά κατά την εισαγωγή περνάει από το “delay 0.5” και 

ενεργοποιείται το message box “0” µε µία µικρή καθυστέρηση, ώστε να προλάβει το 

“permute”να λάβει το µήνυµα της σειράς. Αυτό γίνεται για να µας δώσει το 

“permute” στην έξοδό του τον πρώτο συνδυασµό της σειράς, το οποίο είναι η ίδια η 

σειρά απείραχτη. Στη συνέχεια µέσω του “unpack 1 2 3 4” χωρίζεται το µήνυµα 

σειράς που εξάγεται και εισάγονται τώρα στο υπο-patcher “p theseis”(θα εξηγηθεί 

παρακάτω) οι τέσσερεις ξεχωριστοί αριθµοί (νότες) για να καθοριστεί η θέση τους 

πάνω στο keyboard. Οι νέοι αριθµοί που  εξάγονται από το “p theseis” εµφανίζονται 

στη σειρά από message box µε τη βοήθεια του “show”, που φαίνεται στο κάτω µέρος 

της εικόνας. Όταν εξέρχεται ο συνδυασµός της σειράς από το “permute”, 

ενεργοποιείται και το “delay 3”, το οποίο στέλνει µε µία καθυστέρηση (τριών ms για 
                                                 
1 Το “permute” είναι το object box που δέχεται µηνύµατα λίστας ή σειράς στη δεξιά του είσοδο 

και µας δίνει στην έξοδο τον συνδυασµό που ζητάµε. Από την αριστερή είσοδο του δίνουµε έναν 
αριθµό ο οποίος καλεί καποιον από τους πιθανούς συνδυασµούς της σειράς και από εκεί δίνεται η 
εντολή για να τον εµφανίσει και στην έξοδο.  
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να προλάβουν να γίνουν όλες οι διεργασίες στο “p theseis” και να µαζευτούν όλοι οι 

αριθµοί στα κάτω message box) ένα bang στα message box, για να εξέλθουν τελικά 

από το “p perm..4” οι αριθµοί. Η µόνη διαφορά στα άλλα “p perm..” είναι ότι το 

“unpack” και το “p theseis”, που περιέχεται σε αυτά, έχουν παραπάνω από τέσσερις 

εισόδους και εξόδους, όσες είναι οι νότες της σειράς που  δέχονται. 

 Πάµε τώρα να εξηγήσουµε το “p theseis”. Όπως βλέπουµε και στην εικόνα 2.10  

ο πρώτος αριθµός που εισέρχεται από την πρώτη είσοδο, εισέρχεται αµέσως στην 

αντίστοιχη είσοδο του υπο-patcher “p fit” και στην πρώτη είσοδο του object box 

“pack 1 2 3”1 αριστερά στην εικόνα (Τα number box που φαίνονται στην εικόνα 

χρησιµοποιούνται µόνο σαν monitor και δεν επηρεάζουν την πληροφορία). Στην 

δεύτερη είσοδο του “pack 1 2 3” εισέρχεται η δεύτερη νότα της σειράς και στην τρίτη 

πάλι η δεύτερη νότα αυξηµένη κατά µία οκτάβα (+ 12 ηµιτόνια). Το µήνυµα σειράς 

τριών στοιχείων που εξέρχεται περνάει µέσα από το object box “if $i1 > $i2 then set 

$i3 else set $i2”2 το οποίο ορίζει ότι αν ο αριθµός της δεύτερης νότας είναι 

µικρότερος από την πρώτη, τότε θα περάσει ο τρίτος αριθµός, ο οποίος είναι η 

δεύτερη νότα αυξηµένη κατά µία οκτάβα. Αυτό γίνεται διότι στην περίπτωση που η 

πρώτη νότα του συνδυασµού είναι “e” και η δεύτερη “c” , στο keyboard, η δεύτερη 

βρίσκεται κάτω από την πρώτη, οπότε για να µην αλλάξει η θέση της δεύτερης νότας 

στο συνδυασµό και γίνει πρώτη την ανεβάζουµε κατά µία οκτάβα µε τον τρόπο που 

προαναφέρθηκε. Το bang που µεσολαβεί είναι για να ενεργοποιήσει το µήνυµα που 

συσσωρεύεται στο message box, ώστε να προχωρήσει προς τα κάτω. Μετά από αυτό, 

η δεύτερη νότα εισάγεται στην αντίστοιχη δεύτερη είσοδο του “p fit” αλλά και στην 

πρώτη είσοδο του πρώτου “pack 1 2” µαζί µε την τρίτη νότα, όπως φαίνεται και στο 

κέντρο της εικόνας. 

                                                 
1 Το “pack” είναι ένα object box «ν» εισόδων που δέχεται «ν» µηνύµατα και τα οµαδοποιεί στην 

έξοδό του σαν ένα µήνυµα σειράς µε «ν» στοιχεία. 
2 Το “if ..” είναι το object box που εκτελεί συναρτήσεις επιλογής τύπου «Αν .... τοτε ... αλλιως». 

Το “if $i1 > $i2 then set $i3 else set $i2” δέχεται µήνυµα τριών αριθµών και ορίζει ότι αν ο δεύτερος 
αριθµός είναι µικρότερος από τον πρώτο, τότε να δίνεται στην έξοδο ο τρίτος αλλιώς, να δίνεται ο 
δεύτερος. 
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εικόνα 2.10: p fit 

 

Στη συνέχεια, το οµαδοποιηµένο µήνυµα εισέρχεται στο “if ($i1 < $i2) then $i2 

else out2 $i2”1 όπου εκεί καθορίζεται αν θα βγεί η τρίτη νότα από την αριστερή έξοδο 

του object box για να πάει στην τρίτη είσοδο του “p fit”. Αν  βγει από τη δεξιά έξοδο, 

τότε ξαναγυρίζει επάνω αυξηµένη κατα µία οκτάβα (+ 12) και ξαναµπαίνει στο ίδιο 

“pack 1 2” ενεργοποιώντας έτσι και την δεύτερη νότα που έχει αποθηκευθεί 

προηγουµένως στο number box, για να ξαναπεράσουν από το “if..”, µέχρι η τρίτη 

νότα να βρίσκεται στο keyboard πάνω από την πρώτη και τη δεύτερη.  

 Το ίδιο ακριβώς πράγµα που γίνεται στην τρίτη νότα και περιγράψαµε παραπάνω, 

γίνεται και στην τέταρτη, καθώς και στις υπόλοιπες, σε περίπτωση που βρισκόµαστε 

σε κάποιο άλλο “p theseis” των άλλων “p perm..” που δέχονται περισσότερες νότες. 

 Τώρα όλες οι νότες έχουν φτάσει στο “p fit”. Αυτό χρησιµεύει στην περίπτωση 

που η τελευταία νότα ξεφεύγει από τα όρια του keyboard, ώστε να κατεβάζει όλες τις 

νότες τόσες οκτάβες όσες χρειάζεται, ώστε να είναι όλες οι νότες της συγχορδίας 

µέσα στα περιθώρια του keyboard. Εδώ θα εξηγήσουµε τι συµβαίνει από το τέλος 

προς την αρχή αφού η τελευταία νότα του συνδυασµού είναι αυτή που πρέπει να µην 

ξεπερνάει τα όρια του keyboard. Έτσι, όταν εισέρχεται η τελευταία νότα στη δεξιά 

είσοδο που φαίνεται στην εικόνα 2.11 (και αυτό ισχύει για όλα τα “p fit” που 

βρίσκονται στα “p perm..4,5,6,7 και 8”), µπαίνει στην αριστερή είσοδο του “pack 1 

                                                 
1 Το συγκεκριµένο “if” δέχεται µήνυµα δύο αριθµών και αν ο δεύτερος είναι µεγαλύτερος από τον 

πρώτο, τότε δίνει τον δεύτερο στην αριστερή έξοδο, αλλιώς τον δίνει στη δεξιά έξοδο. 
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2” µαζί µε τον αριθµό 107, που είναι ο µεγαλύτερος αριθµός νότας που µπορεί να 

φανεί στο keyboard, και σε περίπτωση που είναι µεγαλύτερη από το 107 βγαίνει από 

τη δεξιά έξοδο του “if ($i1 < $i2) then $i1 else out2 $i1”1 και κάνει τον ίδιο κύκλο 

µέχρι να γίνει µικρότερη από 107 και να βγει τελικά από την αριστερή έξοδο 

µειωµένη. Όταν έχει γίνει αυτό, η τελευταία νότα εξάγεται τελείως από το “p fit” και 

τροφοδοτεί το “-” που βρίσκεται στο κέντρο της εικόνας (κάτω από το“delay 1”), 

 

εικόνα 2.11: p theseis 

 

µαζί µε την αρχική (µη µειωµένη) νότα για να µας δώσει το κατά πόσο µειώθηκε, 

έτσι ώστε να ενηµερωθεί και η σειρά µε τα “-” που βρίσκεται στα αριστερά της 

εικόνας. Αυτά θα µειώσουν και τις υπόλοιπες νότες του συνδυασµού για να µη χαθεί 

τελικά η πραγµατική σειρά των νοτών. Φυσικά οι νότες δεν αλλάζουν, καθώς απλά 

αλλάζουν οκτάβα. 

                                                 
1 Το συγκεκριµένο “if” δέχεται µήνυµα δύο αριθµών και αν ο δέυτερος είναι µεγαλύτερος από τον 

πρώτο, τότε δίνει τον πρώτο στην αριστερή έξοδο, αλλιώς τον δίνει στη δεξιά έξοδο. 
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2.5. Επιλογή συνδυασµού 

 
 Όπως είπαµε προηγουµένως, ο τρόπος που δουλεύει το “permute”1 (εικόνα 2.9) 

είναι να δέχεται αριθµούς, οι οποίοι να επιλέγουν το συνδυασµό που αντιστοιχούν και 

να τον εµφανίζει στη συνέχεια στην έξοδό του. Αυτό ακριβώς γίνεται εδώ. Είναι ένα 

κοµµάτι του synchordion που φαίνεται στο χρήστη και του επιτρέπει να επιλέξει το 

συνδυασµό που θέλει να ακούσει, ή ακόµα και να ακούσει όλους τους συνδυασµούς 

µε τη σειρά.  

 
εικόνα 2.12: Επιλογή συνδυασµού 

 

 Ο αριθµός µε το µέγεθος της σειράς που εισάγεται στα “p perm..” (εικόνα 2.8) 

εισάγεται στο “select 4 5 6 7 8”, όπως βλέπουµε και στην εικόνα 2.12, το οποίο δίνει 

µε τη σειρά του ένα bang στο αντίστοιχο message box από κάτω, που περιέχει τον 

αριθµό των συνδυασµών της αντίστοιχης σειράς. Έτσι καθορίζει το µέγεθος και τα 

όρια του “counter 0 0 0”2. Για παράδειγµα, αν η σειρά περιέχει πέντε στοιχεία, τότε 

το µέγεθος του “counter 0 0 0” θα είναι 119 αφού οι πιθανοί συνδυασµοί πέντε 

αριθµών είναι 120 (το «0» είναι ο πρώτος συνδυασµός γι αυτό το µέγεθος θα είναι ν-

1). Επίσης, καθορίζει και το µέγεθος του οριζόντιου “slider”3 που φαίνεται στην 

                                                 
1 Εξηγήθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο και είναι το κύριο αντικείµενο που δίνει τους 

συνδυασµούς των πληροφοριών µίας σειράς. 
2 Το “counter 0 0 0” είναι το object box το οποίο χρησιµοποιείται σαν µετρητής. Στην πρώτη από 

τα δεξιά είσοδο δέχεται το µέγεθος του µετρήµατος, στη δεύτερη το σηµείο εκκίνησης, στην τέταρτη 
την ολίσθηση του µετρήµατος (προς τα πανω/κάτω) και στην τελευταία ένα bang για την εξαγωγή του 
αριθµού που βρίσκεται το µέτρηµα. 

3 Το “slider” είναι ένα αντικείµενο, µε το οποίο µπορούµε να επιλέγουµε, σε ένα εύρος τιµών, τον 
αριθµό που επιθυµούµε. 
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εικόνα, µέσω του message box “size $1” και είναι αυτό µε το οποίο επιλέγει ο 

χρήστης συνδυασµό. 

 Πάνω από το “counter 0 0 0” υπάρχουν δύο bang. Ένα για την ολίσθηση των 

αριθµών προς τα πάνω και ένα προς τα κάτω. Κάθε φορά που ο χρήστης πατάει το 

bang µε την ένδειξη “up”, ενεργοποιεί το number box που φαίνεται στην εικόνα, το 

οποίο ενηµερώνει το “counter 0 0 0” για τη θέση που βρίσκεται (αφού το number box 

ανατροφοδοτείται από την έξοδο του “counter 0 0 0”), µετά ενηµερώνει, µε µία µικρή 

καθυστέρηση, ότι η ολίσθηση θα γίνει προς τα πάνω, ενεργοποιώντας το message box 

“up”, και τέλος ενεργοποιεί το “counter 0 0 0” για να εξάγει τον επόµενο αριθµό. Το 

ίδιο γίνεται και µε το “down” bang, µόνο που συµβαίνει το αντίθετο στην έξοδο.  

 Επίσης, ο χρήστης µπορεί να ακούει διαδοχικά τους συνδυασµούς, ξεκινώντας τη 

συνεχή ολίσθηση των αριθµών προς τα πάνω, πατώντας πάνω στο “toggle”1 (εικόνα 

2.13). Το “toggle” ενεργοποιεί το “metro 1000”2 και δίνει συνεχόµενα διαδοχικά 

bang, των οποίων η συχνότητα ρυθµίζεται πάλι από το χρήστη µέσω του “slider”. 

 

 

εικόνα 2.13: metro 1000 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Το “toggle” είναι ένα αντικείµενο που δίνει στην έξοδό του µηνύµατα του τύπου on/off 
2 To “metro” είναι ένα object box που χρησιµεύει σαν µετρονόµος, δίνοντας στην έξοδό του bang 

ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, τα οποία καθορίζονται από τη δεξιά είσοδό του σε milliseconds. Από 
την αριστερή είσοδο γίνεται επιλογή για να ξεκινήσει ή να σταµατήσει. 
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2.6. Επιλογή σταθερής νότας 

 

 εικόνα 2.14: Κοµβικό σηµείο διαδροµής σήµατος 

 

 Εδώ βρισκόµαστε σε ένα κοµβικό σηµείο όπου συναντιούνται ο συνδυασµός της 

σειράς νοτών, από το κοµµάτι της εφαρµογής «∆ηµιουργία συνδυασµών», µε τις 

νότες που ο χρήστης είχε επιλέξει από την αρχή να παραµείνουν σταθερές στη σειρά. 

Όπως βλέπουµε στην εικόνα 2.14 αυτό γίνεται στο “p statheri nota” όπου στην πρώτη 

είσοδο εισάγεται ένα “bang” ενεργοποίησης, το οποίο έρχεται από το κουµπί “send”1. 

Στις επόµενες οχτώ, εισάγεται ο συνδυασµός της σειράς (από 4 έως 8 νότες) και στις 

τελευταίες οχτώ οι πιθανές νότες που έχουν επιλεγεί να είναι σταθερές στο 

συνδυασµό της σειράς.2 Πάµε, λοιπόν, να δούµε τί συµβαίνει µέσα στο “p statheri 

nota”. 

 

                                                 
1 Εξηγείται στο κεφάλαιο 2.3 «∆ιαδικασία αποστολής κλίµακας». 
2 Το πρόγραµµα τίθεται σε εφαρµογή όταν έχει δεχτεί τουλάχιστον τέσσερεις µη σταθερές νότες, 

καθώς οι συνδυασµοί τριών νοτών είναι έξι, όπου δεν χρειάζεται κάποιος εξωτερική βοήθεια για να 
τους βρει. Για αυτό τον λόγο, δεν µπορούµε στην πράξη να επιλέξουµε παραπάνω από τέσσερεις 
σταθερές νότες, αφού αποµένουν, απ’ τις συνολικά οχτώ νότες, µόνο άλλες τρεις προς επεξεργασία. 
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εικόνα 2.15: p statheri nota 

 

 Επάνω αριστερά στο υπο-patcher (βλ. εικόνα 2.15), υπάρχουν διάσπαρτες σε µία 

γραµµή οι οχτώ εισόδοι απ’ όπου εισέρχονται οι νότες από το «δηµιουργία 

συνδυασµών» και επάνω δεξιά µπορούµε να δούµε µία σειρά µε οχτώ µαζεµένες 

εισόδους απ’ όπου εισέρχονται οι σταθερές νότες. Κάθε σταθερή νότα εισέρχεται από  
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την αντίστοιχή της είσοδο. Αν για παράδειγµα θέλουµε την όγδοη νότα της σειράς 

σταθερή, η τιµή της θα δοθεί στην όγδοη είσοδο. Όταν λοιπόν εισέρχεται στο “p 

statheri nota” µία σταθερή νότα από τη δεξιά οχτάδα εισόδων, ενεργοποιεί και τον 

αντίστοιχο από τους οχτώ διακόπτες που βρίσκονται κάθετα, στα δεξιά του υπο-

patcher. Εδώ θα πρέπει να πούµε τι γίνεται µε το συνδυασµό της σειράς που έχει 

εισέλθει στην αριστερή οχτάδα εισόδων. Κάθε νότα εισέρχεται σε δύο “number box” 

και στη συνέχεια αν ο διακόπτης που προαναφέραµε είναι ενεργοποιηµένος, το 

“bang” που εισέρχεται από την πρώτη (αριστερή) είσοδο σπρώχνει τη νότα στην 

επόµενη δυάδα από “number box”. Έτσι, αν υπάρχει στην πρώτη θέση της σειράς µία 

σταθερή νότα, ο διακόπτης είναι απενεργοποιηµένος, οπότε ολισθαίνει όλη τη σειρά 

προς τα δεξιά και κάτω και τοποθετείται η σταθερή νότα πρώτη στη σειρά, ενώ όλες 

οι υπόλοιπες µετατίθενται µία θέση δεξιά. Έτσι ελέγχεται αν υπάρχει κάποια σταθερή 

νότα για κάθε θέση της τελικής σειράς, και αν δεν υπάρχει, τότε τοποθετείται η 

πρώτη νότα του συνδυασµού που έχει περισσέψει. Φτάνουν, λοιπόν, όλες οι νότες 

στη σωστή θέση της σειράς και σχηµατίζουν την τελική σειρά στα “number box” που 

φαίνονται στο κάτω µέρος της εικόνας 2.15. Έπειτα, µε ένα “bang” εισέρχονται στο 

“zl group” και “zl rev”1 για να εξέλθουν από το “p statheri nota” σαν ένα µήνυµα µε 

µορφή λίστας. 

                                                 
1 Έχουν εξηγηθεί στο κεφάλαιο 2.3 «∆ιαδικασία αποστολής κλίµακας» 
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2.7. ∆ιόρθωση θέσεων  
 

 
εικόνα 2.16: Τελική διόρθωση θέσεων 

 

 

 Εδώ γίνεται η διόρθωση των αριθµών των νοτών, στη σειρά που έχει 

δηµιουργηθεί, έτσι ώστε να είναι µία σειρά µε αριθµούς από τον µικρότερο προς το 

µεγαλύτερο. Αυτό γίνεται, επειδή οι αριθµοί των σταθερών νοτών που 

ενσωµατώθηκαν στο συνδυασµό προηγουµένως, ίσως χαλάσουν τη σειρά των νοτών 

στο τελικό αποτέλεσµα.  

 

εικόνα 2.17: p thesis2..4 
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Έτσι, το µήνυµα µε τη µορφή λίστας που έχει εξέλθει από το “p statheri nota” 

δίνει τον αριθµό των στοιχείων του στο “gate 8” αφού περάσει από το “zl len”, και 

στη συνέχεια εισέρχεται στο αντίστοιχο “p thesis2..4, 5, 6, 7 ή 8”. Στο “p thesis2..4” 

(εικόνα 2.17), συµβαίνει ακριβώς το ίδιο µε το “p thesis” τεσσάρων εισόδων, που 

εξηγήσαµε ήδη στο κεφάλαιο «∆ηµιουργία συνδυασµών». Υπάρχει απλά σαν υπο-

patcher προετοιµασίας, µε ένα “unpack” για να ξεχωρίσει τα στοιχεία του µηνύµατος 

και να τα εισάγει στο “p thesis” και στη συνέχεια να τα οµαδοποιήσει πάλι µε το “zl 

group” και το “zl rev” για την εξαγωγή και την αναπαραγωγή της συγχορδίας, όπως 

θα δούµε στη συνέχεια. 

 

2.8. Λειτουργία αναπαραγωγής 

 
 Παρακάτω θα δούµε πώς εµφανίζονται οι θέσεις των νοτών της συγχορδίας στον 

χρήστη και πως αναπαράγονται προς ακρόαση. 

 Μόλις είναι έτοιµο το µήνυµα που περιέχει τη συγχορδία, µετά από το «Τελική 

διόρθωση θέσεων», πρέπει να αποδοθεί σε κάθε νότα η ένταση που θα ακούγεται. 

Οπότε µέσω του “unpack” (βλ. εικόνα 2.18), χωρίζονται τα στοιχεία του µηνύµατος 

και µε το ποτενσιόµετρο “volume” δίνεται η συγκεκριµένη τιµή της έντασης για κάθε 

νότα (από 0 έως 127). Αυτό γίνεται καθώς το “volume” δίνει την τιµή στη δεξιά 

είσοδο των οχτώ object box “if $1==0 then set 0 else set $2)”1, ενώ στην αριστερή 

είσοδο εισέρχεται η αντίστοιχη νότα από το “unpack”. Έτσι, οι νότες µαζί µε τις 

εντάσεις τους συγκεντρώνονται σε ένα µήνυµα λίστας δεκαέξι στοιχείων, και µέσω 

του “prepend chord”2 προστίθεται η ειδοποίηση “chord” στο µήνυµα, η οποία είναι 

χρήσιµη για την αναγνώριση του µηνύµατος ως συγχορδία από το keyboard που 

ακολουθεί. Τελικά οι νότες της συγχορδίας εµφανίζονται στο keyboard για να τις δει 

ο χρήστης και µέσω του “noteout”3 αναπαράγονται µε το midi ήχο που έχει επιλεγεί, 

έτσι ώστε να µπορεί να τις ακούσει. Επίσης, πάνω δεξιά βλέπουµε ένα message box 

µε οχτώ µηδενικά. Αυτό λειτουργεί σαν “stop chord” κουµπί για να µηδενίζονται οι 

τιµές των νοτών µαζί µε τις εντάσεις τους µέσω του “if…”, οπότε σταµατάει το 

                                                 
1 Αν ο αριθµός που δέχεται στην αριστερή είσοδο είναι ίσος µε 0 τότε δίνει στην έξοδο 0 αλλιώς 

δίνει στην έξοδό του τον αριθµό που δέχεται στη δεξιά είσοδο. 
2 Το “prepend …” είναι το object box που εισάγει µία λίστα ή ένα µήνυµα πριν από το µήνυµα ή 

τη λίστα που µπορεί να δέχεται και τα δίνει στην έξοδό του σαν ένα µήνυµα λίστας. 
3 Το “noteout” είναι το object box που έχει τρεις εισόδους και δέχεται note on ή note off µηνύµατα 

για την αναπαραγωγή τους από το midi instrument που χρησιµοποιούµε. 
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“noteout” να τις αναπαράγει ή καθαρίζεται το keyboard από την προηγούµενη 

συγχορδία για να δεχτεί την επόµενη. Το ίδιο συµβαίνει και στο πεντάγραµµο που 

υπάρχει ακριβώς από κάτω(µέσω του µηνύµατος “clear” που ενεργοποιείται 

αυτόµατα από το “stop chord”), το οποίο χρησιµεύει επίσης για την εµφάνιση της 

συγχορδίας. 

 

 

εικόνα 2.18: Αναπαραγωγή συγχορδίας 

 

 Επίσης, µέσω ενός “pgmout”1, που η ολοκληρωµένη του δοµή φαίνεται στην 

εικόνα 2.19, ο χρήστης µπορεί, µέσω του αριστερού slider, να επιλέξει διαφορετικό 

ήχο για την αναπαραγωγή της συγχορδίας. Το δεξί slider στο “pgmout”, χρησιµεύει 

για την επιλογή midi channel, όµως σε αυτή την εφαρµογή δεν µας είναι αναγκαίο. 

 
εικόνα 2.19: pgmout 

 

 

 

                                                 
1 Είναι το object box που εξάγει midi program change µηνύµατα. 
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2.9. Λειτουργία αποθήκευσης 

 
 Όταν η συγχορδία εξέρχεται από το “p statheri nota”, εκτός από το «τελική 

διόρθωση θέσεων», εισέρχεται και στο “zl join” (βλ. εικόνα 2.20), έτσι ώστε κάθε 

φορά που ο χρήστης πατάει το message box “append”1 να αποθηκεύεται στο “pop-up 

menu”2. Επίσης ο “counter”3 µετράει τις φορές που έχει πατηθεί το “append” για να 

ρυθµίσει το “slider” µέσω του message box “size $1”. Στη συνέχεια, µπορούν µε το 

“slider” να ανακληθούν οι συγχορδίες, εφ’ όσων η έξοδος του “pop-up menu” οδηγεί 

στο «τελική διόρθωση θέσεων» και τελικά στο «αναπαραγωγή συγχορδίας». ∆ίπλα 

από το “slider” υπάρχει ένα “number box” για να φαίνεται η αρίθµηση της 

συγχορδίας που επιλέγεται κάθε φορά από τη λίστα. Πάνω αριστερά υπάρχει ένα 

“bang” το οποίο λειτουργεί ως “clear” ώστε να τα µηδενίζει σε περίπτωση που ο 

χρήστης θέλει να αποθηκεύσει νέες συγχορδίες. 

 
εικόνα 2.20: Αποθήκευση συγχορδίας 
 
 

 
 

 

                                                 
1 Πρέπει να προηγείται πριν από κάποιο µήνυµα για την τοποθέτησή του στη λίστα του “pop-up 

menu”. 
2 Έχει εξηγηθεί στο κεφάλαιο 2.2 «Επιλογή κλίµακας». 
3 Έχει εξηγηθεί στο κεφάλαιο 2.5 «Επιλογή συνδυασµού». 
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3. Σύνθεση µουσικής µε τη χρήση του synchordion 

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζεται η διαδικασία που ακολουθήθηκε για την 

δηµιουργία πρωτότυπης µουσικής σύνθεσης χρησιµοποιώντας σαν βοηθητικό 

εργαλείο την εφαρµογή synchordion, καθώς και ανάλυση των δοµικών στοιχείων της 

σύνθεσης αυτής.  

 

3.1. Βασική δοµή και προσέγγιση  

 
 Αρχικά, πριν ακόµα ξεκινήσει η διαδικασία για να γραφτεί το κοµµάτι, είναι      

απαραίτητο µέσα στα πλαίσια µιας εργασίας, να έχουµε ένα πρωταρχικό πλάνο για το 

τί θέλουµε να δείξουµε µέσα από αυτό το κοµµάτι, οπότε και να επιλέξουµε το πώς 

θα είναι τα µέρη του κοµµατιού δοµικά µε βάση αυτό που θέλουµε να τονίσουµε. Θα 

δείξουµε δηλαδή κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις, προσπαθώντας να τις βάλουµε 

όλες µέσα σε ένα ενιαίο σύνολο. Μία δυσκολία που θα έχουµε να αντιµετωπίσουµε 

είναι ότι θα πρέπει οι διαφορετικές αυτές προσεγγίσεις να µην είναι ξένες µεταξύ 

τους, µιας και θα βρίσκονται σαν ροή µέσα σε ένα µουσικό κοµµάτι. Αυτό θα γίνει, 

καθώς το κοµµάτι προχωράει, µε το να δηµιουργούµε µεταβάσεις από το ένα σηµείο 

στο άλλο, όπου αλλάζουµε κάθε φορά την εκάστοτε προσέγγιση. 

 Σε αυτό το σηµείο, θα αναφέρουµε επιγραµµατικά ποιες προσεγγίσεις θα 

ακολουθήσουµε και γιατί. Αξίζει, επίσης, να αναφέρουµε ότι η όλη διαδικασία θα 

γίνει όσο πιο απλά γίνεται, ώστε να έχουµε συγχρόνως «κατανοητό» ηχητικό 

αποτέλεσµα και όσο πιο απλή µουσική ανάλυση.  

 Ξεκινώντας λοιπόν, στο πρώτο µέρος θα δείξουµε το πώς από πανδιατονικές 

συγχορδίες (και όχι µόνο), οι οποίες θα είναι φτιαγµένες κατά ένα ποσοστό τυχαία 

(σε αυτό θα µας βοηθήσει βέβαια το synchordion), θα φτάσουµε µέσω της 

ενορχήστρωσης σε ένα πιο βατό ηχητικό αποτέλεσµα, κάνοντας το αρχικό άκουσµα 

να αλλάζει δραστικά, δίνοντας µπάσο σε συνδυασµό µε µελωδικές γραµµές. Έπειτα, 

µετά από κάποια µεταβατικά µουσικά µέτρα, θα περάσουµε σε µία λίγο διαφορετική 

προσέγγιση. Σε αυτήν την περίπτωση θα φτιάξουµε µία σχετικά απλή σειρά 

αρµονικών συγχορδιών τις οποίες θα χτίσουµε τελικά εµπλουτισµένες µε τη βοήθεια 

του synchordion. Σε αυτό δηλαδή το µέρος θα δείξουµε το πώς συνηθισµένες 
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συγχορδίες µπορούν να µεταµορφωθούν σε συγχορδίες και αρµονίες πολύ πιο 

πλούσιες και γεµάτες ηχητικά. Μετά από αυτό το µέρος το κοµµάτι θα συνεχιστεί µε 

µια απλή jazz φόρµα, στην οποία θα ακολουθήσουµε για άλλη µια φορά αυτό που 

επιδιώκουµε να δείξουµε, το πώς δηλαδή θα ακουστούν οι συγχορδίες 

εµπλουτισµένες, αλλά αυτή τη φορά µε προκαθορισµένη αρµονική  ροή. 

 Πριν περάσουµε στην ανάλυση, θεωρούµε ότι αξίζει να αναφέρουµε ότι το 

µουσικό αποτέλεσµα συνολικά ίσως να είναι πιο «βαρύ» απ’ ότι θα έπρεπε και αυτό 

γιατί όλα αυτά δεν ενδείκνυται να χρησιµοποιούνται κατά κόρον σε µία σύνθεση, 

αλλά εκεί που χρειάζονται για να τονίσουν π.χ. κάτι που θέλει να δείξει 

συναισθηµατικά ο συνθέτης. Σε αυτή την εργασία όµως δουλειά µας είναι να 

δείξουµε το πώς λειτουργεί αυτή η λογική σε διάφορες περιπτώσεις και όχι 

απαραίτητα να συνθέσουµε κάτι που ίσως να µπορούσαµε και να το πούµε 

«ολοκληρωµένο». 

 

3.2. Ανάλυση µουσικής διαδικασίας 

 
Στην µουσική ανάλυση του κοµµατιού θα ασχοληθούµε κυρίως µε την φύση των 

συγχορδιών και θα αναφέρουµε σε κάποιες περιπτώσεις το πώς υπήρξε 

αλληλεπίδραση µεταξύ των συγχορδιών αυτών και της ενορχήστρωσης, καθώς και 

διάφορα προβλήµατα και δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στην πορεία. Η ανάλυση 

θα γίνει τµηµατικά ανάλογα µε το ποια προσέγγιση ακολουθήσαµε κάθε φορά µέσα 

στο κοµµάτι. Επίσης για να µπορέσουµε να δείξουµε και το ηχητικό αποτέλεσµα 

αυτών που κάνουµε, θα υπάρχουν κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης παραποµπές σε 

ηχητικά δείγµατα που θα βρίσκονται σε cd. 

 Είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι δεν είναι εφικτό από ποικίλες απόψεις να 

αναλύσουµε την ενορχήστρωση και την αρµονία που δηµιουργήσαµε, σε κάθε βήµα 

της διαδικασίας, αλλά θα κάνουµε τον αναγνώστη να καταλάβει τη γενική ιδέα, 

αναφέροντας επιλεκτικά κάποιες λεπτοµέρειες. Αρχικά, λοιπόν, θα έχουµε 

λεπτοµερείς εξηγήσεις ώστε να δείξουµε τις σκέψεις και διαδικασίες που 

ακολουθούµε, αλλά όσο προχωράει η ανάλυση δεν θα µπαίνουµε σε λεπτοµέρειες, 

θεωρώντας ότι ο αναγνώστης έχει καταλάβει την µέθοδο εργασίας µας. Επιπλέον, να 

προσθέσουµε ότι εφόσον το κοµµάτι δοµείται µέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις 
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πάνω στο ίδιο θέµα, θα αναφερόµαστε στο είδος της προσέγγισης ως Α,Β κ.ο.κ. 

ανάλογα µε το µέρος στο οποίο βρισκόµαστε. 

 

3.2.1.  Πρώτο µέρος – Προσέγγιση Α 
 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αρχίσαµε τον πειραµατισµό δηµιουργώντας 

σύνθετες συγχορδίες µε σχεδόν τυχαίο τρόπο. Εδώ βέβαια χρησιµοποιήσαµε αρχικά 

το synchordion. Αυτό που προσπαθήσαµε να πετύχουµε είναι ξεκινώντας µε την 

πρώτη συγχορδία να οδηγηθούµε στη δεύτερη κ.ο.κ. ώστε να έχουµε ένα ενιαίο 

σύνολο από σύνθετες συγχορδίες (βλ. παρτιτούρα, µέτρα: 1 έως 15). 

 Με βάση τη λειτουργία, λοιπόν, του synchordion, ξεκινήσαµε βάζοντας 7 

διαφορετικές νότες πρακτικά µε τυχαίο τρόπο, απλά µε την προϋπόθεση ότι είναι 

διαφορετικές µεταξύ τους και «ζητήσαµε» από το εργαλείο να µας δώσει 

συνδυασµούς συγχορδιών να ακούσουµε. Η χρησιµότητά του, είναι σαφώς τεράστια, 

καθώς έχουµε τη δυνατότητα να ακούσουµε µεγάλη ποικιλία συνδυασµών και να 

σηµειώσουµε ποιοι µας αρέσουν, κάτι που µε χρήση µόνο των ανθρωπίνων 

δυνατοτήτων µας, είναι φοβερά χρονοβόρο και δύσκολο. Έτσι, λοιπόν, ξεκινήσαµε 

βάζοντας τυχαία τις νότες:  c#, d, e, f#, g, ab, bb, από τις οποίες ακούσαµε και 

κρατήσαµε ποικίλους συνδυασµούς συγχορδιών. Έτσι, µέσω αυτής της διαδικασίας  

καταλήξαµε µε ποιον συνδυασµό θέλουµε να ξεκινήσουµε. Η συγχορδία που µας 

άρεσε πιο πολύ για αρχή φαίνεται στην εικόνα 3.1. 

 

 

εικόνα 3.1: 1η επιλογή συγχορδίας (cd: sound example 03 - picture 3.1.wav) 

 

 Το πρώτο πράγµα που παρατηρήσαµε είναι το ότι κάποιες φορές αλλάζει 

δραστικά το αν ένας συνδυασµός ακούγεται καλά ή άσχηµα, µε το να παιχτεί σε 

διαφορετική οκτάβα. Κάποιοι συνδυασµοί ακούγονται καλύτερα χαµηλά από ότι 

ψηλά και το αντίθετο. Πολύ σοβαρό ρόλο επίσης παίζει το τι όργανα θα 

χρησιµοποιηθούν για να παιχτεί µία τέτοια συγχορδία. Αν µια συγχορδία την παίξουν 
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µόνο βιολιά θα ακουστεί διαφορετικά από το να βάλουµε π.χ. διαφορετικά πνευστά 

να παίζουν συγχρόνως διαφορετικές νότες. Σε πολλές περιπτώσεις αν αλλάξεις τον 

ήχο ή τις δυναµικές η συγχορδία «καταστρέφεται» ακουστικά. Έτσι, η διαδικασία 

ευρέσεως συνδυασµών έγινε µε βάση τον ήχο που είχαµε σκοπό να 

χρησιµοποιήσουµε, όµως συναντήσαµε πρόβληµα στην µη µουσικότητα του 

synchordion. Αυτό συνέβη γιατί ένα µηχάνηµα µπορεί να βγάζει συνδυασµούς 

συγχορδιών µε µαθηµατικό τρόπο, όµως δεν ακούει, δηλαδή δεν µπορεί να «κρίνει» 

ποιες δυναµικές είναι σωστές σε µια τέτοια συγχορδία για να ακουστεί σωστά. Για να 

γίνουµε πιο σαφείς, όταν ορίσουµε σε ένα µηχάνηµα να µας παίξει συγχορδίες θα 

παίξει την κάθε νότα στην ένταση που του έχουµε ορίσει. Σαφώς, στο συγκεκριµένο 

εργαλείο που εµείς  χρησιµοποιούµε παίζει όλες τις νότες µε την ίδια ένταση. Οι 

συγχορδίες όµως που ψάχνουµε απαιτούν την «ευελιξία» του ανθρώπινου αυτιού να 

κατανοεί την φύση της συγχορδίας. Αυτό σηµαίνει ότι αν δώσεις µία τέτοια σύνθετη 

συγχορδία σε κάποιους ανθρώπους να την παίξουν στο πιάνο, ο καθένας µε βάση το 

αυτί του και τα χέρια του θα δώσει άλλη δύναµη σε κάποια δάχτυλα ώστε να 

αποδώσει όσο καλύτερα µπορεί τη συγχορδία. Το περιβάλλον µουσικού 

προγραµµατισµού Max/Msp όµως, δεν έχει ακουστική αντίληψη, ώστε να µπορέσει 

να αναδείξει όσο πιο σωστά γίνεται κάθε συγχορδία και έτσι κάποιες συγχορδίες που 

είναι καλές ακουστικά, τις κάνει και ακούγονται άσχηµα. Αυτό σηµαίνει ότι έπρεπε 

εµείς πρώτα να ακούσουµε τί συνδυασµούς έχει να µας προσφέρει το synchordion και 

µετά να τους εκτελέσουµε οι ίδιοι και να ακούσουµε αν βρήκαµε αυτό που θέλαµε. 

 Στην εικόνα 3.1, παραπάνω, αναφέραµε την συγχορδία που τελικά επιλέξαµε. 

Αφού την ακούσαµε κάποιες φορές σωστά παιγµένη σε πιάνο, κάναµε κάποιες µικρές 

αλλαγές µε βάση αποκλειστικά την κρίση µας και την πρόθεσή µας. Έτσι «ανοίξαµε» 

λίγο τη συγχορδία ανεβάζοντας µία οκτάβα πάνω την f# και µετακινήσαµε την 

χαµηλά τοποθετηµένη νότα d, βάζοντάς την σαν την πιο ψηλή νότα στην συγχορδία 

(βλ εικόνα 3.2). 

 

 
εικόνα 3.2: Παραλλαγή αρχικής επιλογής (cd: sound example 04 - picture 3.2.wav) 
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 Επιλέξαµε για λόγους συνθετικούς να κρατήσουµε τη συγχορδία δύο µέτρα µέσα 

στο κοµµάτι, αφαιρώντας την νότα d από το πρώτο µέτρο και προσθέτοντάς την στο 

δεύτερο µέτρο µαζί µε τις υπόλοιπες νότες. 

 Αν προσπαθήσουµε τώρα να δούµε πώς θα µπορούσε να περιγραφεί µια τέτοια 

συγχορδία, θα δούµε ότι οι επιλογές είναι πολλές. Ανάλογα µε το πώς είναι δοµηµένη 

η συγχορδία, δηλ. µε ποια σειρά είναι βαλµένες οι νότες, το αποτέλεσµα είναι 

εντελώς διαφορετικό. Επίσης, σε επίπεδο ενορχήστρωσης, οι αλλαγές στο µπάσο ή σε 

τυχόν µελωδικές γραµµές µπορούν να επιφέρουν αλλαγές στο άκουσµα και στο πως 

δένει αρµονικά η συγχορδία µε το σύνολο. Αυτό µας λέει ότι στην ουσία µία τέτοια 

συγχορδία είναι αρκετά ευέλικτη ως προς µε ποιον τρόπο µπορεί να τη χειριστεί 

κάποιος. Αυτό συµβαίνει κυρίως γιατί µία τέτοιου είδους συγχορδία τείνει να µην 

υποδηλώνει τονικό κέντρο. 

 Μπορούµε, λοιπόν, να δώσουµε ένα τρόπο ανάλυσης της συγχορδίας που έχουµε 

στην διάθεσή µας. Θεωρώντας ότι η χαµηλότερη νότα µας δίνει την αρχή της 

κλίµακας, µπορούµε να πούµε ότι η κλίµακα σε αυτήν την περίπτωση είναι αυτή που 

φαίνεται στην εικόνα 3.3. 

 

 

εικόνα 3.3: Κλίµακα της αρχικής συγχορδίας(cd: sound example 05 - picture 3.3.wav) 

 

 Παρατηρούµε ότι από την συγχορδία λείπει η νότα b της κλίµακας, και έχουµε 

µία νότα η οποία είναι πρόσθετη στη συγχορδία, η νότα d. ∆ικαιολογώντας αρµονικά 

το πώς η συγχορδία µας είναι χτισµένη σε σχέση µε την κλίµακά της, µπορούµε να 

πούµε ότι από την συγχορδία µας λείπει η 3η της κλίµακας (b) και έχουµε σαν ξένη 

νότα την d, που υποδηλώνει την χαµηλωµένη 5η της κλίµακας.  

 Όλη αυτή η διαδικασία δείχνει τη δική µας αντιµετώπιση απέναντι σε αυτήν τη 

συγχορδία. Ανάλογα µε το πώς ο µουσικός θα αντιµετωπίσει ή θα προσεγγίσει µία 

τέτοια συγχορδία το αποτέλεσµα θα ποικίλει. 

 Ως τώρα είπαµε το πώς ξεκινήσαµε τον πειραµατισµό µας. Η συνέχεια όµως µας 

προβληµάτισε γιατί συνειδητοποιήσαµε ότι η ίδια διαδικασία δεν µπορεί να γίνει και 

στην δεύτερη συγχορδία. Αυτό συνέβη, γιατί παρόλο που ψάχνοντας συγχορδίες µε 

αντίστοιχο τρόπο, βρίσκαµε πολλές ωραίες συγχορδίες, καµία από όσες βρήκαµε, όσο 



Σύνθεση µουσικής βασισµένης σε σύνθετες αρµονικές δοµές 
µε την χρήση αλγορίθµου στο περιβάλλον µουσικού προγραµµατισµού Max/Msp 
 

56 
 

ωραία και να ακουγόταν δεν µπορούσε να συµβαδίσει µε την πρώτη. Καταλάβαµε, 

λοιπόν, ότι απ’ την στιγµή που µπαίνει δεύτερη συγχορδία συνεχόµενη µε την πρώτη, 

αυτές αλληλεπιδρούν µεταξύ τους αρµονικά. Έτσι, σε αυτό το σηµείο δεν 

µπορούσαµε να ακολουθήσουµε ακριβώς την τυχαία διαδικασία της πρώτης 

συγχορδίας, αλλά δούλεψε πρώτα το αυτί µας και µετά το synchordion. Βρήκαµε 

νότες που κατά την κρίση µας θα ήταν ωραίο αισθητικά να υφίστανται στην δεύτερη 

συγχορδία, τις βάλαµε ως σταθερές στο synchordion και κατόπιν ορίσαµε άλλες νότες 

ως τυχαίες και πήραµε τυχαίες συγχορδίες µε κάποιες προκαθορισµένες νότες, οι 

οποίες πια είχαν πολύ µεγαλύτερη πιθανότητα να δώσουν φυσική ροή στο άκουσµα 

των δύο συγχορδιών. Τελικά, κατά περίεργο τρόπο, καταλήξαµε σε µια συγχορδία 

(βλ. παρτιτούρα, µέτρα: 3-4) όπου οι νότες ήταν σχεδόν ίδιες µε την προηγούµενη 

αλλά µε τεράστια διαφορά στο άκουσµα.(βλ. εικόνα 3.4). 

 

εικόνα 3.4: Κλίµακα και συγχορδία (cd: sound example 06 - picture 3.4.wav) 

 

 Είδαµε, λοιπόν, ότι παρόλο που οι νότες τις κλίµακας είναι όλες ίδιες µε την 

προηγούµενη εκτός της νότας c, το άκουσµα είναι εντελώς διαφορετικό και αυτό 

επειδή η συγχορδία είναι διαφορετικά χτισµένη και υποδηλώνει έµµεσα µία άλλη 

κλίµακα. Εδώ φαίνεται έντονα το πόσο ευέλικτες είναι αυτές οι συγχορδίες. Ακόµα 

και µε τις ίδιες νότες µπορεί να καταλήξεις σε εντελώς διαφορετικό άκουσµα. 

 Στη συνέχεια (µέτρο 5) φτιάξαµε µία συγχορδία µε παρόµοια λογική, αλλά πιο 

απλή στη φύση της, για την οποία δεν χρειάζεται να πούµε κάτι, εφόσον οι 

διαδικασίες δηµιουργίας έχουν ήδη αναφερθεί (βλ εικόνα 3.5). 

 

εικόνα 3.5: Κλίµακα και συγχορδία (cd: sound example 07 - picture 3.5.wav) 
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 Αµέσως µετά, στα µέτρα 6-7, χρησιµοποιήσαµε µία καινούρια λογική, χωρίς 

βέβαια να αποκλίνουµε από το ποια είναι η προσέγγισή µας σε αυτό το µέρος της 

σύνθεσης. Φτιάξαµε µικρότερης διάρκειας συγχορδίες (δύο σε κάθε µέτρο) αφού 

δηλώσαµε στο synchordion σαν σταθερή την ψηλότερη νότα. ∆ιαλέξαµε δηλ. αρχικά 

ποια θα είναι η πιο ψηλή νότα σε κάθε συγχορδία και µετά µε παρόµοια τυχαίο τρόπο 

όπως πριν φτιάξαµε συγχορδίες κάτω από τις αρχικές νότες. Σκοπός µας ήταν να 

καταλήξει όλο αυτό να ακουστεί σαν µία πτώση προς τα µέτρα 8-9, σε µία πολύ απλή 

συγχορδία. (βλ. παρτιτούρα, µέτρα: 6-9) 

 Στα υπόλοιπα µέτρα του πρώτου µέρους της σύνθεσης (βλ. παρτιτούρα, µέτρα: 

10-15) χρησιµοποιούµε παρόµοιες λογικές στο πως χτίζουµε συγχορδίες σε ροή, 

όπως προαναφέραµε και θα ήταν περιττό να µπούµε σε µουσικές λεπτοµέρειες που 

δεν έχουν να κάνουν µε τη φύση της συγκεκριµένης εργασίας. 

 Έτσι, έχουµε πια τελειώσει αρµονικά το πρώτο µέρος της σύνθεσης και 

ακούγοντάς το, ακούµε συγχρόνως και αυτά για τα οποία µιλήσαµε ως τώρα. 

Ακούγεται το πώς από µία πολύ σύνθετη πρώτη συγχορδία καταλήγουµε σταδιακά µε 

µία ιδιαίτερη πτώση σε µία απλή συγχορδία, πώς κατόπιν συνεχίζουµε πάλι µε πιο 

«δύσκολα» ακούσµατα ώστε να καταλήξουµε στο τέλος αυτού του µέρους. Αυτό που 

κάποιος ίσως µπορεί να καταλάβει σε κάποιες στιγµές είναι ότι θα είχαµε µουσικά 

παρόµοιο αποτέλεσµα τοποθετώντας πολύ πιο απλές συγχορδίες, όµως µε αυτόν τον 

τρόπο έχουµε εµπλουτισµένες αρµονίες που δίνουν µία άλλη διάσταση στο άκουσµα.  

 Εφόσον έχουµε τελειώσει σε αυτό το σηµείο µε την πρώτη σειρά συγχορδιών, 

πριν περάσουµε στη συνέχεια, θα µιλήσουµε λίγο για το πώς σκεφτήκαµε για την 

ενορχήστρωση. 

 Ξεκινώντας, συνειδητοποιήσαµε ότι το πώς θα αναλύσεις µια τέτοια συγχορδία 

δεν έχει απαραίτητα σηµασία τελικά, γιατί τελικά σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις 

αυτού του είδους συγχορδιών, το που βρίσκεται το τονικό κέντρο της κάθε µίας, 

εξαρτάται από το ποια συγχορδία έχουµε πριν, ποια συγχορδία ακολουθεί και το πώς 

έχει γίνει η ενορχήστρωση. Αυτό γιατί, όπως έχει προαναφερθεί, στις συγχορδίες 

αυτές δεν διαφαίνεται καθαρά το τονικό κέντρο και είναι κάτι που ο καθένας µπορεί 

να µεταβάλλει µε βάση την κρίση του. Προσπαθώντας λοιπόν να τοποθετήσουµε 

µπάσο το οποίο να δίνει µία αίσθηση τονικού κέντρου, είδαµε ότι σε κάποιες 

περιπτώσεις είχαµε, µουσικά και ηχητικά, πολλές επιλογές στο τι µπάσο θα µπορούσε 

να µπει, σε άλλες όµως περιπτώσεις, ότι µπάσο και να βάζαµε έδειχνε να µην 
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ταιριάζει µε τη εκάστοτε συγχορδία. Επίσης, µία τελευταία περίπτωση ήταν να µας 

δίνεται καθαρά µε βάση το συνολικό άκουσµα το ποια νότα θα έπρεπε να µπει για 

µπάσο, ορίζοντάς µας µε µία έννοια ένα τονικό κέντρο. Αυτό βέβαια συµβαίνει λόγω 

της πολυδιάστατης φύσης των συγχορδιών. Να σηµειώσουµε ότι όλα αυτά δεν είναι 

απόλυτα και ίσως να µην µπορεί να οριστεί κάποιος κανόνας που να ταιριάζει σε όλες 

τις περιπτώσεις συγχορδιών και αρµονικών συνδέσεων σαν αυτές που έχουµε εδώ. 

 Έτσι, λοιπόν, όσο περίεργο κι αν είναι, σε κάποιες περιπτώσεις ταίριαζε σχεδόν 

οποιοδήποτε µπάσο λόγω της πολλαπλής τονικότητας της συγχορδίας. Αυτό 

θεωρούµε ότι συµβαίνει κυρίως σε σύνθετες συγχορδίες όπου υπάρχουν νότες που 

µπορούν κατ’ επιλογή να οριστούν σαν ξένες. Γιατί έτσι, αν έχουµε την ευχέρεια να 

ορίζουµε κάθε φορά άλλες νότες σαν ξένες και άλλες σαν τις νότες της κλίµακας 

στην οποία ανήκει η συγχορδία, έχουµε ποικιλία διαφορετικών κλιµάκων που θα 

µπορούσε να ταιριάζει. Έτσι, σε αυτή την περίπτωση, µπορούσαµε να βάλουµε ότι 

µπάσο θέλαµε και κάθε φορά να ορίζεται µε διαφορετικό τρόπο, πράγµα που 

σηµαίνει ότι έπρεπε εµείς να δούµε τι θέλουµε να ακούσουµε, αλλά αυτό όχι µε 

τυχαία επιλογή, καθώς οι επόµενες συγχορδίες µας έδειχναν τελικά ότι παρόλο που 

µε µία συγχορδία µπορεί να ταιριάζουν πολλές διαφορετικές νότες που να µπουν σαν 

µπάσο και να ορίζουν τη συγχορδία, συγχρόνως πρέπει να υποστηρίζεται και η κάθε 

συγχορδία σαν ένα ενιαίο σύνολο µε αυτές που ακολουθούν ή έχουν προηγηθεί. Έτσι 

συµβαίνει ενώ ταιριάζει απόλυτα ένα µπάσο µε τη συγχορδία, µε το που ακούσουµε 

µαζί π.χ. τις δύο επόµενες συγχορδίες, να έχουµε την αίσθηση ότι η πρώτη ακούγεται 

λάθος.  

 Εδώ, λοιπόν, περνάµε στη δεύτερη κατηγορία συγχορδιών που συναντήσαµε, σε 

αυτές που καµία νότα στο µπάσο δεν φαινόταν σωστή. Εδώ έχουµε να κάνουµε 

συνήθως µε µία συγχορδία που είναι τόσο αόριστο το τονικό της κέντρο, που στην 

πραγµατικότητα οποιαδήποτε προσπάθεια να την ορίσεις κατά κάποιο τρόπο µε ένα 

µπάσο της καταστρέφει την ουσία, η οποία ουσία είναι να παραµείνει χωρίς καµία 

συγκεκριµένη αίσθηση τονικότητας. Κάτι που µπορεί κανείς να κάνει για να 

ξεπεράσει ένα τέτοιο πρόβληµα µέσα σε ένα κοµµάτι είναι να βάλει το µπάσο µε 

τέτοια ρυθµολογική λογική ώστε τα ισχυρά µέρη του µέτρου να είναι αυθαίρετα, 

αφήνοντας τη συγχορδία ελεύθερη όπως ήταν αρχικά. Στη δική µας σύνθεση το 

µπάσο φτιάχτηκε έτσι ώστε απλά να εξυπηρετεί την ένωση των προηγούµενων και 

επόµενων συγχορδιών. Όπου αυτό φαινόταν πολύ δύσκολο ή δεν βρίσκαµε τρόπο να 
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το φέρουµε εις πέρας, απλά µεταβάλαµε λίγο τη δοµή της συγχορδίας, ώστε να την 

κάνουµε να έρθει λίγο πιο πολύ στα µέτρα µας. 

Υπάρχει όµως και µία τελευταία περίπτωση, η συγχορδία να µας δείχνει τι µπάσο 

να ορίσουµε. Θεωρούµε σαν βασικούς δύο λόγους που αυτό συµβαίνει. Ένας λόγος 

είναι ότι η συγχορδία παρόλο που είναι πολύφωνη, ανήκει σε µια απλή κλίµακα, δεν 

περιέχει ξένες νότες και είναι τοποθετηµένη έτσι ώστε µας δίνει ισχυρές νότες από τις 

οποίες ακούγεται και ορίζεται η τονικότητά της. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι η 

συγχορδία έχει ταιριάξει αρµονικά µε ένα σύνολο και πια έχει αποκτήσει τον 

αρµονικό της χαρακτήρα µέσα σε αυτό το σύνολο. ∆ηλαδή ως συνέχεια µιας 

προηγούµενης συγχορδίας η οποία είναι πια «έτοιµη» και µε καθορισµένο 

χαρακτήρα, τείνει να οδηγείται και σε ένα συγκεκριµένο τονικό κέντρο. 

 Από εκεί και πέρα, τα υπόλοιπα όργανα που θα µπουν σε µία σύνθεση θα έχουν 

µουσική σχέση µε τις συγχορδίες και το µπάσο, ώστε να ολοκληρωθεί σαν 

αποτέλεσµα. Σε αυτό το σηµείο θα προσθέσουµε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι στο 

πώς κάποιος θα φτιάξει µια τέτοια ενορχήστρωση, καθώς το µπάσο µε τα υπόλοιπα 

όργανα έχουν αλληλεπιδραστική σχέση. Σε κάποιες περιπτώσεις, λοιπόν, ξεκινήσαµε 

βάζοντας πρώτα µελωδία πάνω σε αυτές τις συγχορδίες και κατόπιν βάλαµε το µπάσο 

που οριζόταν αρµονικά µε βάση τη συγχορδία και τη µελωδία της, καθώς η µελωδία 

έδινε συγκεκριµένο χαρακτήρα στη συγχορδία µε παρόµοιο τρόπο.  

 Έτσι, στο πρώτο µέρος της σύνθεσής µας, έχουµε ένα αποτέλεσµα, όπου σε 

κάποια σηµεία τονίζεται η φύση της συγχορδίας από το µπάσο, σε άλλα τονίζεται από 

τη µελωδία µε το µπάσο απλά να γεµίζει το σύνολο και σε άλλες η ίδια η συγχορδία 

κυριαρχεί, τοποθετώντας το µπάσο και τις µελωδίες σε µια θέση όπου αιωρούνται 

αρµονικά σαν απλοί ακόλουθοί της. Ολοκληρώνοντας, να προσθέσουµε ότι το πρώτο 

µέρος της σύνθεσης αυτής είναι ίσως το πιο «βρώµικο» ακουστικά, καθώς ο τρόπος 

προσέγγισης που ακολουθήσαµε είναι ιδιαίτερα δύσκολος στον χειρισµό τέτοιων 

συγχορδιών. 
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3.2.2.  ∆εύτερο µέρος – Προσέγγιση Β 

 
 Στο δεύτερο σκέλος της σύνθεσής µας, ακολουθήσαµε ένα διαφορετικό δρόµο 

από ότι προηγουµένως. Έτσι, αυτή τη φορά δεν φτιάξαµε τυχαία συγχορδίες 

προσπαθώντας να τις δέσουµε µεταξύ τους και να προσπαθήσουµε να τις 

αναλύσουµε κατόπιν, αλλά σκεφτήκαµε πρώτα τί συγχορδίες θέλουµε να έχουµε ως 

το τέλος του µέρους, ώστε όλο το µέρος να έχει εξαρχής συγκεκριµένο χαρακτήρα. 

Πάνω σε αυτό που σκεφτήκαµε λοιπόν, το οποίο είχε «εύπεπτη» ακουστικά ροή 

επειδή είχε αρχικά απλές συγχορδίες, βάλαµε σύνθετες συγχορδίες και τονίσαµε 

αυτές σαν βασικό συστατικό του µέρους αυτού (βλ. παρτιτούρα, µέτρα: 16 έως 24). 

 Οι δυσκολίες που συναντήσαµε εδώ δεν ήταν τόσο θέµα χειρισµού των 

συγχορδιών όσο της αρµονικής ροής. Επειδή ακριβώς σε αυτό το µέρος οι κλίµακες 

και οι συγχορδίες ήταν προεπιλεγµένες και θέλαµε να δείξουµε το τι µπορούν να 

κάνουν οι σύνθετες συγχορδίες τους όταν έχουν τον πρώτο λόγο στη σύνθεση, έπρεπε 

να ακολουθήσουµε κάποιους βασικούς κανόνες κίνησης των φωνών καθώς αλλάζει 

κάθε συγχορδία. Έτσι, αν παρατηρήσουµε το πώς κινούνται οι φωνές κάθε 

συγχορδίας, βλέπουµε µια πιο «απαλή» αρµονική κίνηση µεταξύ τους σε σχέση µε το 

πρώτο µέρος. 

 Χωρίς να µπούµε σε περιττές λεπτοµέρειες για το πώς δουλέψαµε, καθώς µεγάλο 

µέρος της λογικής µας έχει καλυφθεί στην ανάλυση του προηγούµενου µέρους, θα 

µιλήσουµε επιλεκτικά για κάποια µουσικά στοιχεία σε αυτό το µέρος. 

 Κοιτώντας, λοιπόν, τα µέτρα 20-21, βλέπουµε αρµονική κίνηση σε τέσσερεις 

πεντάφωνες συγχορδίες, εκ των οποίων οι δύο πρώτες ανήκουν στην Εb ηµιτόνιο-

τόνο και οι άλλες δύο στην Ab µείζονα και την Db µείζονα. Είναι µία ευκαιρία να 

σχολιάσουµε εδώ τον όγκο και την ποικιλία τέτοιων συγχορδιών. Εδώ βέβαια δεν 

έχουµε να κάνουµε µε 7φωνες ή 8φωνες συγχορδίες, αλλά απλά 5φωνες βαλµένες µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να χάνουν κατά κάποιο τρόπο την αρχική τους διάθεση στο πώς θα 

ακουστούν. Παρατηρούµε λοιπόν ότι παρόλο που είναι 5φωνες συγχορδίες δεν έχουν 

καµία σχέση µε κάποια συνηθισµένη 5φωνη συγχορδία. Βλέπουµε συγχρόνως ότι 

αυτό που ακούγεται και στις τέσσερεις συγχορδίες είναι σαν άκουσµα κοντά, παρόλο 

που οι πρώτες δύο συγχορδίες είναι παρµένες από µία 8φωνη κλίµακα ενώ οι 

επόµενες δύο από µία απλή µατζόρε. Αυτό µας δείχνει το πώς µπορούµε µε τη χρήση 

τέτοιας λογικής στη σύνθεση να «µεταµορφώσουµε» ακόµα και µια απλή µατζόρε 
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συγχορδία, αντικαθιστώντας µε µία σύνθετη, παρµένη βέβαια από την κλίµακά της. 

Αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο να αντικαταστήσει παραδείγµατος χάριν κάποιες 

συγχορδίες σε ένα κοµµάτι που θέλουµε να διασκευάσουµε, ή να γράψουµε κάτι 

απλό, το οποίο στη συνέχεια να το κάνουµε πιο πλούσιο αρµονικά, αντικαθιστώντας 

µε τέτοιου είδους συγχορδίες. Έτσι, για να αναφερθούµε συγκεκριµένα, στο µέτρο 

21, είχαµε αρχικά δύο συγχορδίες, την Λα ύφεση µατζόρε και τη Φα µινόρε, 

(µιξολύδιος και αιολικός τρόπος αντίστοιχα). Εµείς στην ουσία πήραµε τις απλές 

αυτές συγχορδίες , τις οποίες είχαµε σκεφτεί αρχικά, και τις αντικαταστήσαµε µε δύο 

πλούσιες συγχορδίες από τις κλίµακές τους. Παίζοντας τους τρόπους σε αυτό το 

σηµείο, βάζοντας από πάνω πρώτα τις βασικές συγχορδίες και µετά τις σύνθετες, 

µπορεί κανείς να καταλάβει ακριβώς ποια είναι η επιρροή αυτής της λογικής στον 

εµπλουτισµό µιας σύνθεσης. 

 Αφού εξηγήσαµε, στην ουσία, το τί κάναµε σε αυτό το µέρος µε βάση τα µέτρα 

20 και 21, θέλουµε να προσθέσουµε ότι η αυτοσχεδιαστική µελωδία στο πιάνο 

παρόλο που βασίζεται στις βασικές κλίµακες είναι προσαρµοσµένη στις 

αντικαταστάσεις των απλών συγχορδιών µε σύνθετες. Αυτό, γιατί σε τέτοιες 

περιπτώσεις εµπλουτισµού απλών συγχορδιών, πρέπει συνήθως και η υπόλοιπη 

ενορχήστρωση να ακολουθήσει την αλλαγή που κάναµε και να προσαρµοστεί στα 

νέα δεδοµένα. Η κλίµακες, λοιπόν, µπορεί να παραµένουν οι ίδιες, αλλά η 

ενορχήστρωση µεταβάλλεται ανάλογα µε την υφή που αποκτάνε οι συγχορδίες µετά 

την αντικατάσταση. Το ίδιο δεν ισχύει για το µπάσο, καθώς στις περισσότερες 

περιπτώσεις δεν χρειάζεται να αλλάξει σε τέτοιου είδους αντικαταστάσεις. 

Συναντάµε όµως και αλλαγές στο µπάσο, όταν η αντικατάσταση που έχουµε κάνει 

είναι τέτοια ώστε να διώχνει δραστικά την συγχορδία από το αρχικό τονικό της 

κέντρο. 

 Τελειώνοντας, στο τέλος του µέρους αυτού έχουµε, όπως και προηγουµένως, 

δηµιουργήσει µία οµαλή µετάβαση, προς το επόµενο µέρος της σύνθεσής µας. 
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3.2.3.  Τρίτο µέρος – Προσέγγιση Γ  και επίλογος 

 
 Στο επόµενο σκέλος της σύνθεσής µας (βλ. παρτιτούρα, µέτρα: 25-40), 

ακολουθήσαµε έναν διαφορετικό δρόµο, πιο συνηθισµένο, τον εµπλουτισµό µε 

πολύφωνες συγχορδίες ενός jazz αρµονικού µοντέλου, που χτίζεται από τις βαθµίδες 

I, VI, II και V της F ελάσσονας. Επειδή έχουµε να κάνουµε µε jazz αρµονία, στην 

κάθε βαθµίδα έχουµε συγχορδίες και τρόπους που δεν ανήκουν στην F ελάσσονα 

αυστηρά, αλλά έχει γίνει αντικατάσταση µε βάση την jazz αρµονία. Έτσι έχουµε σαν 

I τον F δώριο τρόπο, σαν VI τον D λόκριο φ91,  σαν II τον G λόκριο και σαν V τον C 

ηµιτόνιο-τόνο. 

 Σε αυτό, λοιπόν, το µοντέλο βασιστήκαµε το οποίο το επαναλάβαµε τέσσερεις 

φορές, την πρώτη φορά χωρίς συγχορδίες, πολύ απλά φτιαγµένο µε µία απλή 

µελωδία, και τις άλλες τρεις φορές προσθέσαµε τις εµπλουτισµένες συγχορδίες, 

βάζοντας αντίστοιχα κάθε φορά ένα απλό σόλο πιάνο, µία µελωδία και τέλος 

αφήνοντας τις συγχορδίες να ακουστούν ακριβώς το πώς είναι φτιαγµένες. 

 Αρχικά, θεωρήσαµε ότι αυτή η διαδικασία θα ήταν αρκετά εύκολη ώστε να 

δείξουµε αυτό που θέλουµε και αυτό γιατί οι µελωδίες ή το σόλο πιάνο βασίζονται σε 

jazz νοοτροπία, οπότε δεν γράφουµε κάτι εντελώς από το µηδέν, όπου η µελωδία 

µπορεί να είναι οποιουδήποτε ύφους, ή το σόλο να έχει µεταβολές ανάλογα µε το τι 

θα βγει σαν ακουστικό αποτέλεσµα από την ενορχήστρωση. Για να γίνουµε πιο 

συγκεκριµένοι, στο πρώτο µέρος ξεκινήσαµε βάζοντας συγχορδίες και µετά 

συνεχίσαµε ενορχηστρώνοντας, προκαλώντας µεταβολές στις αρχικές συγχορδίες και 

είχαµε µία «ελεύθερη» αλληλεξάρτηση µεταξύ των συγχορδιών, του µπάσου και της 

υπόλοιπης ενορχήστρωσης, όπου κάθε ένα από αυτά  δεν ήταν σταθερό αλλά ανά 

πάσα στιγµή θα µπορούσε να αλλάξει σαν νότες, ή στο πώς ακούγεται. Έπειτα, στο 

δεύτερο µέρος, γράψαµε κάτι εντελώς δικό µας αρµονικά, το οποίο εµπλουτίσαµε µε 

πολύφωνες συγχορδίες και κάναµε τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να γεµίσουµε και 

να οµορφύνουµε το τελικό αποτέλεσµα. Οπότε µπορούσαµε να µεταβάλουµε κατά 

βούληση το αποτέλεσµα. Τώρα όµως έχουµε κάτι πολύ συγκεκριµένο, στο οποίο 

πρέπει να τοποθετήσουµε πολύφωνες συγχορδίες. Στην πραγµατικότητα, κάνουµε την 

ανάποδη διαδικασία από ότι στο πρώτο µέρος. Η αρµονική λογική, οι µελωδίες και το 

τελικό αρµονικό αποτέλεσµα είναι εξαρχής καθορισµένα, πράγµα το οποίο σηµαίνει 

                                                 
1 τρόπος της µελωδικής µινόρε 
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ότι πρέπει να βάλουµε σύνθετες συγχορδίες σε ένα ήδη υπάρχον σύνολο. Αυτό όµως 

αποδείχτηκε πιο δύσκολο από ότι αρχικά θεωρούσαµε. Η δυσκολία βρίσκεται στο ότι 

τώρα δεν πρέπει να µεταβληθεί η αρχική πρόθεση, αφού µιλάµε για κάτι πολύ 

συγκεκριµένο. Όταν όµως βάζουµε τέτοιας φύσης σύνθετες συγχορδίες µπορεί να 

έρθουµε σε σύγκρουση µε αυτό που υπάρχει ήδη.  

 Μετά από πολύ προσεκτική ακρόαση και πολλές αλλαγές, βάλαµε συγχορδίες 

που δεν άλλαξαν την αρχική µας πρόθεση και που έδωσαν ένα νέο άκουσµα σε µια 

συνηθισµένη αρµονική ροή. 

 Μετά από αυτό το µέρος περάσαµε µε µία σχετικά απότοµη µετάβαση στις 

πρώτες δύο συγχορδίες από όπου ξεκίνησε το κοµµάτι αυτό, δείχνοντας το πώς 

ξεκινήσαµε και πόσο µακριά φτάσαµε αισθητικά, αλλάζοντας κάθε φορά τον τρόπο 

που προσεγγίζουµε τέτοιου είδους συγχορδίες. Έτσι µετά το τρίτο µέρος, έχουµε µία 

έντονη στιγµή έντασης, η οποία καταλαγιάζει, οδηγώντας το κοµµάτι στο τέλος του 

(βλ. παρτιτούρα, µέτρα: 41-τέλος). 

Το κοµµάτι αυτό το ονοµάσαµε Lesih και υπάρχει στο cd που συνοδεύει αυτή την 

εργασία δύο φορές, µία φορά µόνο µε τις συγχορδίες, το µπάσο και τα 

κρουστά/ηχητικά εφέ (cd: Lesih(strings,bass,percussion and sound effects).wav), και 

µία φορά πλήρες (cd: Lesih(full).wav).  
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Συµπεράσµατα 

 Μετά την περάτωση όλης αυτής της διαδικασίας, πολλές σκέψεις µπορέσαµε να 

κάνουµε, είτε πάνω σε µουσικά θέµατα, είτε σε τεχνικά. 

 Ξεκινώντας, χρησιµοποιήσαµε κάποιους τρόπους προσέγγισης για να πετύχουµε 

το στόχο µας. Αναγνωρίζουµε, όµως, ότι οι τρόποι προσέγγισης ποικίλουν ανάλογα 

µε το τι θέλει να πετύχει ο καθένας κάνοντας κάτι τέτοιο. Ένα από τα καλά που µας 

προσέφερε, λοιπόν, αυτή η µουσική διαδικασία, είναι ότι µας έδωσε την ελευθερία να 

επιλέξουµε, µέσα από νέους τρόπους για µας, το πώς θα χειριστούµε µία σύνθεση. 

 Ένα άλλο καλό που µας δόθηκε, είναι η µουσική εξοικείωση µε πιο δύσκολα και 

πιο σύνθετα µουσικά µοντέλα, καθώς η δυσκολία στο να «πιάσει» τέτοια ακούσµατα 

το αυτί είναι µεγάλη. Μέσα από τη δουλειά που έγινε, συνειδητοποιήσαµε ότι σε 

τελική ανάλυση δεν είχε τόσο σηµασία αν το αποτέλεσµα έβγαινε απαραίτητα αυτό 

που θα θέλαµε ή αν θα πετυχαίναµε τον µουσικό στόχο που βάλαµε, αλλά η 

διαδικασία της γνώσης, της ακρόασης και της µουσικής µας εξέλιξης. Θεωρούµε, 

λοιπόν, ότι κάποιος που θα ασχοληθεί µε µία τέτοια διαδικασία, ακόµα και να µην 

βγάλει ικανοποιητικά αποτελέσµατα, εξασκείται στο να αρχίζει να αναγνωρίζει πιο 

δύσκολα ακούσµατα, συνεπώς αρχίζει να αποδίδει, να ακούει και να κατανοεί 

καλύτερα τη µουσική συνολικά. 

 Επίσης, θεωρώντας ότι κάθε άνθρωπος διαθέτει µία εσωτερική τάση όσο αφορά 

τη µουσική, είτε ως ακροατής, είτε ως συνθέτης, είτε ως εκτελεστής, διαπιστώσαµε, 

ότι µε τέτοιες είδους προσεγγίσεις στη σύνθεση, είχαµε τη δυνατότητα να επιλέξουµε 

το πόσο ελεύθεροι θα είµαστε συνθετικά. Ορίσαµε εµείς οι ίδιοι τους κανόνες, 

προσπαθώντας να εκφράσουµε όσο καλύτερα µπορούσαµε τον εαυτό µας. Γιατί, 

ξεφεύγοντας από συγκεκριµένα αρµονικά µοντέλα που µας περιόριζαν, είχαµε, µέσω 

των επιλογών µας, µουσικά αποτελέσµατα που ήταν πιο προσωπικά. Πιστεύουµε ότι 

όσο περισσότερη είναι η ελευθερία που περιλαµβάνει ένας τρόπος σύνθεσης, τόσο 

πιο εύφορο είναι το έδαφος για να αναπτύξει και να αναδείξει κανείς την εσωτερική 

του τάση. 

 Το synchordion, µας βοήθησε τεχνικά για µια τέτοια διαδικασία, χωρίς βέβαια να 

είναι απαραίτητο για τη µουσική διαδικασία που ακολουθήσαµε. Χρησιµοποιώντας 

ένα τέτοιο πρόγραµµα, µπορέσαµε να γλιτώσουµε πολύωρες διαδικασίες, οι οποίες 

πολλές φορές δεν έχουν να κάνουν µε τη µουσική ικανότητα, αλλά µε το γεγονός ότι 
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δεν είµαστε «ροµπότ». Παρόλα αυτά, το εργαλείο αυτό, ίσως θα µπορούσε να 

εξελιχθεί πειραµατικά στο να µπορεί να κάνει αρµονικές κινήσεις µεταξύ συγχορδιών 

που του δίνονται. Αυτό θα χρειαζόταν τον ορισµό πολλών αρµονικών κανόνων, τους 

οποίους το πρόγραµµα θα αναγνώριζε, όπως επίσης και αµέτρητες δοκιµές για να 

ακούσει κανείς και να αναλύσει τα αποτελέσµατα, µε σκοπό να διορθώσει όσο µπορεί 

το πώς ορίζει κανείς κανόνες σε ένα µηχάνηµα, φτάνοντας είτε σε ένα ικανοποιητικό 

αποτέλεσµα, είτε σε αδιέξοδο.  

 Τελειώνοντας, θεωρούµε ότι κανένα µηχάνηµα δεν θα µπορέσει να ξεπεράσει την 

ικανότητα του ανθρώπου να δηµιουργεί τέχνη. Η ακουστική αντίληψη, η 

διαφορετικότητα στον συναισθηµατικό κόσµο, οι διαφορετικές εσωτερικές 

διεργασίες, είναι κάποια από αυτά που µας ξεχωρίζουν και µας διαφοροποιούν, 

κάνοντας καθέναν από εµάς µοναδικούς σαν προσωπικότητες και οδηγώντας µας, σε 

αντίθεση µε ένα µηχάνηµα, σε ποικίλους δρόµους καλλιτεχνικής έκφρασης. 
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Παράρτηµα 1   Οδηγίες χρήσης του synchordion 

 

 
 Στο πρώτο τµήµα του synchordion εισάγουµε τις νότες των οποίων θέλουµε να 

ακούσουµε τους συνδυασµούς. Αυτό γίνεται µε δύο τρόπους. Ο ένας είναι να 

διαλέξουµε έναν από τους εικοσιπέντε έτοιµους τρόπους (κλίµακες) που µας παρέχει 

η εφαρµογή µέσω του µενού, στην επιθυµητή για εµάς τονικότητα, που τη 

διαλέγουµε µέσω του δεύτερου µενού που υπάρχει στην εφαρµογή. Ο δεύτερος είναι 

να επιλέξουµε εµείς ποιες νότες θα περιέχει η συγχορδία και να τις τοποθετήσουµε 

στα κουτιά µε την σειρά που επιθυµούµε. Για να εισάγουµε µία νότα σε ένα κουτί, 

πατάµε πάνω στο συγκεκριµένο κουτί και µε τη βοήθεια του ποτενσιόµετρου (choose 

note) επιλέγουµε µία νότα. Αν θέλουµε να αναιρέσουµε µία νότα που δεν 

επιθυµούµε, απλά πατάµε πάνω στο συγκεκριµένο κουτί. Αν θέλουµε να αναιρέσουµε 

όλες τις νότες και να χτίσουµε πάλι τη συγχορδία µας από την αρχή, πατάµε το 

κουµπί Χ. 

 Έχουµε, επίσης, την επιλογή να κρατήσουµε κάποιες νότες της συγχορδίας 

σταθερές κατά τη δηµιουργία των συνδυασµών. Αυτό γίνεται, ενεργοποιώντας το 

κόκκινο κουµπί που βρίσκεται δίπλα από τη νότα που θέλουµε να κρατήσουµε 

σταθερή. Με αυτό τον τρόπο µπορούµε να παίρνουµε συνδυασµούς, όπου κάποια ή 

κάποιες νότες παραµένουν σταθερές στο που βρίσκονται µέσα σε κάθε συγχορδία. 

 Όταν είµαστε έτοιµοι να εισάγουµε τη συγχορδία στην εφαρµογή, για τον 

υπολογισµό των συνδυασµών της, πατάµε το “Apply”. Να σηµειωθεί ότι το 

πρόγραµµα παράγει συνδυασµούς τεσσάρων µέχρι και οχτώ νοτών, οπότε για να 

τεθεί σε εφαρµογή, πρέπει να του ορίσουµε τουλάχιστον τέσσερεις µη σταθερές 

νότες. 
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 Τέλος σε αυτό το τµήµα του synchordion, έχουµε την επιλογή αυξοµείωσης της 

έντασης του ήχου µέσω του ποτενσιόµετρου “Volume”, όπως και την επιλογή 

κάποιου άλλου ήχου αναπαραγωγής των συνδυασµών µέσω του ποτενσιόµετρου 

“change sound”. 

 

Στο δεύτερο τµήµα του synchordion, µπορούµε να αναπαράγουµε και να 

ακούσουµε όλους τους πιθανούς συνδυασµούς των νοτών που εισάγαµε. 

Αφού έχουµε ήδη πατήσει “Apply”, µπορούµε πατώντας το “play” να ακούσουµε 

διαδοχικά όλους τους συνδυασµούς, από τον πρώτο µέχρι τον τελευταίο, µε µία 

περίοδο αλλαγής που ρυθµίζεται από το ποτενσιόµετρο που βρίσκεται στα δεξιά. Την 

εναλλαγή των συνδυασµών τη βλέπουµε από τον κινούµενο κέρσορα και από το 

κουτί “number of combination”, όπου φαίνεται η αρίθµηση του συνδυασµού που 

ακούµε. Πατώντας το “pause” σταµατάµε την αναπαραγωγή των συνδυασµών καθώς 

διακόπτουµε και την κίνηση του κινούµενου κέρσορα χωρίς να τον επαναφέρουµε 

στην αρχή. Με τα κουµπιά “next” και “previous” µπορούµε να ακούσουµε τους 

συνδυασµούς διαδοχικά και µε το “pause” σταµατάµε πάλι την αναπαραγωγή. 

Ένας άλλος τρόπος επιλογής και αναπαραγωγής κάποιου συνδυασµού είναι 

χειροκίνητα, µετακινώντας τον κινούµενο κέρσορα. Και πάλι για την διακοπή της 

αναπαραγωγής χρησιµοποιούµε το κουµπί “pause”. 
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 Το τρίτο και τελευταίο µέρος του synchordion είναι εκείνο όπου χρησιµοποιείται 

σαν µόνιτορ για να έχουµε εικόνα του συνδυασµού που ακούγεται, έτσι ώστε να 

µπορούµε να τον χρησιµοποιήσουµε τελικά σε κάποιο µουσικό κοµµάτι µας. Γι’ αυτό 

το σκοπό υπάρχει ένα keyboard και ένα πεντάγραµµο, στα οποία παρουσιάζεται ο 

κάθε συνδυασµός που ακούµε. 

Επίσης, εδώ µπορούµε να σώσουµε όσους συνδυασµούς θέλουµε, πατώντας το 

“save” κάθε φορά που ακούµε το συνδυασµό που µας αρέσει. Στη συνέχεια, για να 

ακούσουµε τους συνδυασµούς που βρίσκονται στη µνήµη, αρκεί να διαλέξουµε 

χειροκίνητα, µε τον δεύτερο µικρό κινούµενο κέρσορα, το συνδυασµό που 

επιθυµούµε. Επίσης, έχουµε και τη δυνατότητα να ακούσουµε τις συγχορδίες που 

σώσαµε µε τη σειρά, πατώντας τα βελάκια προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Αν θέλουµε 

να διακόψουµε την αναπαραγωγή του συνδυασµού, πατάµε το “stop”. Τέλος, για να 

αδειάσουµε τη µνήµη πατάµε το κουµπί “clear”.  
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Παράρτηµα 2     Περιεχόµενα CD 

 

Το επισυναπτόµενο cd περιέχει τους εξής φακέλους: 

 Keimeno ptyxiakis, Lesih, Sound examples, Synchordion 

 

Ο φάκελος “Keimeno ptyxiakis” περιέχει το θεωρητικό κείµενο της εργασίας: 

Moustakas_Kalpakis_ptyxiaki.pdf 

 

Ο φάκελος “Lesih” περιέχει τα αρχεία ήχου: 

Lesih(full).wav 

Lesih(strings,bass,percussion and sound effects).wav 

 

Ο φάκελος “Sound examples” περιέχει τα αρχεία ήχου: 

sound example 01 - picture 1.8.wav 

sound example 02 - picture 1.9.wav 

sound example 03 - picture 3.1.wav 

sound example 04 - picture 3.2.wav 

sound example 05 - picture 3.3.wav 

sound example 06 - picture 3.4.wav 

sound example 07 - picture 3.5.wav 

 

Ο φάκελος “Synchordion” περιέχει τα αρχεία: 

clear.bmp 

delete.bmp 

info text.bmp 

info.bmp 

load.bmp 

next.bmp 

pause.bmp 

play.bmp 

previous.bmp 

save.bmp 

stop.bmp 

synchordion.mxb 
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Παράρτηµα 3     Παρτιτούρα Lesih 

Εδώ παρατίθεται η παρτιτούρα της σύνθεσης που εµπεριέχεται σε αυτή την 

εργασία και περιέχει τα έγχορδα, το γαλλικό κόρνο και το µπάσο, τα οποία είναι τα 

απαραίτητα για τον αναγνώστη που επιθυµεί να δει µε λεπτοµέρεια τη ροή της 

αρµονίας. 
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