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Εισαγωγή

Η συνοπτική περιγραφή των τρόπων της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής εξακολουθεί να 
είναι μια θεωρητική πρόκληση. Την αντιλαμβάνομαι ως προσπάθεια κανονικοποίησης και 
εκδυτικοποίησης που θα προάγει την παιδαγωγική και τις τεχνικές διδασκαλίας. Συγκερασμένα 
όργανα και συγχορδίες θα οδηγούσαν αναπόφευκτα στην αποτύπωση στο πεντάγραμμο. Είναι 
ίσως περισσότερο πρακτικό να αντιμετωπίζουμε αυτές τις κλίμακες ως χάρτες μελωδικών 
φθόγγων και συγχορδιών, ως πεδία πιθανών διαδρομών (τετραχόρδων και πενταχόρδων) και 
αρμονικών συνοδειών. Κάθε τέτοιος χάρτης δεν αποτελεί συμπύκνωση ενός μοναδικού ύφους. 
Αντιθέτως, είναι εργαλείο πρόσληψης και ανάλυσης διαφορετικών τεχνοτροπιών. Τι είναι αυτό 
που μας ωθεί να προβάλλουμε πάνω στο ίδιο πλάνο μουσικές κατασκευές διαφορετικού ύφους; 
Τρεις λόγοι: η κοινή πρακτική των μουσικών που εξασφαλίζει προτεραιότητα στη λειτουργία 
της τονικής συγχορδίας και της βασικής αρμονικής πτώσης, η παιδαγωγική στόχευση και η 
κομψότητα. Ωστόσο, η συζήτηση συνεχίζεται.

 Πόσοι είναι και πώς κατηγοριοποιούνται οι τρόποι της ελληνικής μουσικής; Νομίζω ότι δώδεκα 
επτάφθογγες κλίμακες μαζί με τις βασικές πεντατονικές είναι αρκετές για να αποδώσουν τη 
συνολική εικόνα.Είναι μάλλον ορθότερο να αντιλαμβανόμαστε κάθε κλίμακα ως συσσωμάτωμα 
των διαφορετικών μορφών της, όπως ακριβώς οι διαφορετικές μορφές της ελάσσονας κλίμακας 
συνυπάρχουν, συνεκδηλώνονται και συναποτελούν τον ενιαίο τύπο της. Αυτές οι δώδεκα κλίμακες, 
ως συμφύσεις διαφορετικών μορφών, δεν είναι ανεξάρτητες οντότητες, αλλά ομαδοποιούνται σε 
διακριτές οικογένειες. Κριτήρια συγκρότησης των ομάδων είναι το είδος της τονικής συγχορδίας, 
τα χαρακτηριστικά μελωδικά σχήματα και η αρμονική λειτουργία (πτώσεις). Σχηματίζονται έτσι 
πέντε κατηγορίες (πλην των πεντατονικών): δύο των μειζόνων τρόπων και τρεις των ελασσόνων.

Τετράχορδα

Πριν προχωρήσουμε στην έκθεση των τρόπων της ελληνικής μουσικής, ας εστιάσουμε 
την προσοχή μας στα μικρότερα δομικά τους στοιχεία: τα τετράχορδα και τα πεντάχορδα. 
Σημειώνονται, στον παρακάτω πίνακα, οι βασικότεροι σχηματισμοί τετραχόρδων.

Τετράχορδα μείζονος τρόπου

μείζον ή 
ιωνικό

αρμονικό ή 
μείζον φρυγικό

ιωνικό 
αυξημ. 2ας

λυδικό ή 
ολοτονικό

λυδικό 
αυξημ. 2ας

αινιγματικό
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Πεντάχορδα

Είναι πρακτικότερο να αντιλαμβανόμαστε μια κλίμακα της ελληνικής μουσικής σαν ένα ενεργειακό 
πεδίο όπου κυριαρχούν ο τονικός και οι δεσπόζοντες φθόγγοι. Ανάμεσά τους αναπτύσσονται 
τρίχορδες, τετράχορδες και πεντάχορδες βηματικές κινήσεις υπό την επίδραση των ελκτικών 
δυνάμεων. Αναγράφονται, στον παρακάτω πίνακα, οι βασικότεροι σχηματισμοί πενταχόρδων.

μείζον ή 
ιωνικό

λυδικό ή 
ολοτονικό

ιωνικό 
αυξημ. 2ας

λυδικό 
αυξημ. 2ας

μείζον 
φρυγικό

μείζον φρυγικό 
αυξημ. 4ης

μείζον φρυγικό 
ελαττ. 5ης

έλασσον ή 
δωρικό

δωρικό 
αυξημ. 4ης

(έλασσον)
φρυγικό

δωρικό 
ελαττ. 4ης

(έλασσον) φρυγικό 
ελαττ. 4ης

ελαττωμένο λοκρικό αλλοιωμένο

Τετράχορδα ελάσσονος τρόπου

έλασσον ή 
δωρικό

έλασσον 
φρυγικό

έλασσον 
αυξημ. 4ης

ελαττωμένο αλλοιωμένο

Μείζονες Τρόποι

Η πρώτη κατηγορία (Μ) περιλαμβάνει τους τρόπους: (Μ1) μείζονα ή ιωνικό, (Μ2) λυδικό/
μιξολυδικό ή υπερμείζονα και (Μ3) αρμονικό μείζονα. Στο σχήμα της βασικής πτώσης, η 
δεσπόζουσα συγχορδία οδηγεί στη μείζονα τονική. Χαρακτηριστικό είναι το ιωνικό πεντάχορδο 
της τονικής βαθμίδας. Σε σύγκριση με τον ιωνικό, χαρακτηριστικοί φθόγγοι του λυδικού/
μιξολυδικού είναι η υποτονική σε κατιούσες κινήσεις και η αυξημένη τετάρτη σε ανιούσες, 
ενώ χαρακτηριστικός φθόγγος της αρμονικής μείζονας είναι η μικρή έκτη. Υποσχηματισμοί 
τετραχόρδων ή πενταχόρδων αναπτύσσονται με κέντρο την τρίτη, την τετάρτη και την πέμπτη 
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βαθμίδα κάθε κλίμακας. Στους πίνακες που ακολουθούν, οι παρενθέσεις επισημαίνουν τις 
επιλεκτικές ενεργοποιήσεις. Συνήθως, σε ανιούσες κινήσεις ενεργοποιούνται οξύνσεις, ενώ σε 
κατιούσες κινήσεις ενεργοποιούνται βαρύνσεις. Στην αρμονία, οι συγχορδίες μικρότερης αξίας 
αντιπροσωπεύουν είτε δευτερεύουσες δεσπόζουσες είτε ελαττωμένες με δεσποζουσιακή ή 
χρωματική δράση.  

(Μ1) Μείζων ή Ιωνικός

(Μ2) Λυδικός/Μιξολυδικός ή Υπερμείζων

(Μ3) Αρμονικός Μείζων

Χρωματικοί Μείζονες Τρόποι

Η δεύτερη κατηγορία (ΧΜ) περιλαμβάνει τους τρόπους: (ΧΜ1) φρυγικό μείζονα και (ΧΜ2) διπλό 
αρμονικό μείζονα. Στο σχήμα της βασικής πτώσης, η ελάσσονα υποτονική οδηγεί στη μείζονα 
τονική. Χαρακτηριστικό είναι το μείζον φρυγικό πεντάχορδο της τονικής βαθμίδας, ενώ τον διπλό 
αρμονικό μείζονα χαρακτηρίζει ο φθόγγος του προσαγωγέα. Το μείζον φρυγικό πεντάχορδο 
με ελαττωμένη πέμπτη ενεργοποιείται σε καταληκτικές μελωδικές κινήσεις. Υποσχηματισμοί 
τετραχόρδων και πενταχόρδων αναπτύσσονται με κέντρο την τρίτη, την τετάρτη, την πέμπτη και 
την υποτονική.  

(ΧΜ1) Φρυγικός Μείζων

(ΧΜ2) Διπλός Αρμονικός Μείζων
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Διατονικοί Ελάσσονες Τρόποι

Η τρίτη κατηγορία (ΔΕ) περιλαμβάνει τους τρόπους: (ΔΕ1) δωρικό/αιολικό ελάσσονα και (ΔΕ2) 
δωρικό/φρυγικό ελάσσονα. Ο δωρικός διακρίνεται από τον φθόγγο της φυσικής έκτης, ο αιολικός 
από τον φθόγγο της μικρής έκτης και ο φρυγικός από τον φθόγγο της μικρής δευτέρας. Βασική 
πτώση είναι η σύνδεση υποτονικής - ελάσσονας τονικής, με μείζονα υποτονική στην περίπτωση 
του δωρικού/αιολικού τρόπου και με ελάσσονα υποτονική στην περίπτωση του δωρικού/
φρυγικού τρόπου. Υποσχηματισμοί τετραχόρδων ή πενταχόρδων αναπτύσσονται με κέντρο 
σχεδόν κάθε βαθμίδα των δύο αυτών τρόπων (το πεντάχορδο της σχετικού μείζονα τρόπου 
σχηματίζεται στην τρίτη βαθμίδα). Είναι ίσως η πιο σημαντική κατηγορία τρόπων της ελληνικής 
μουσικής, με ευρεία χρήση και αμείωτη δημοτικότητα έως σήμερα.

(ΔΕ1) Δωρικός/Αιολικός

(ΔΕ2) Δωρικός/Φρυγικός

Αρμονικοί Ελάσσονες Τρόποι

Η τέταρτη κατηγορία (ΑΕ) περιλαμβάνει τους τρόπους: (ΑΕ1) αρμονικό ελάσσονα και (ΑΕ2) 
αρμονικό ελάσσονα αυξημένης 4ης. Χαρακτηριστικό είναι το αρμονικό τετράχορδο της υψηλής 
περιοχής και για τους δύο τρόπους, καθώς και η αυξημένη 4η για τον δεύτερο τρόπο. Βασική 
πτώση είναι η σύνδεση δεσπόζουσας - ελάσσονας τονικής. Θα μπορούσαμε να ενοποιήσουμε 
σε έναν και μόνο χάρτη τους δύο αυτούς τρόπους, αφού η όξυνση της τετάρτης έχει συνήθως 
παροδικό χαρακτήρα. Ωστόσο, διατηρούμε τον διαχωρισμό λόγω συμμετρίας ως προς τη δεύτερη 
κατηγορία (των χρωματικών μειζόνων) τρόπων. Υποσχηματισμοί τετραχόρδων ή πενταχόρδων 
αναπτύσσονται κυρίως με κέντρο την τρίτη, την τέταρτη (ΑΕ1) και την πέμπτη βαθμίδα.

(ΑΕ1) Αρμονικός Ελάσσων

(ΑΕ2) Αρμονικός Ελάσσων Αυξημένης 4ης
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Χρωματικοί Ελάσσονες Τρόποι

Η πέμπτη κατηγορία (ΧΕ) περιλαμβάνει τους τρόπους: (ΧΕ1) δωρικό ελάσσονα αυξημένης 4ης, 
(ΧΕ2) αιολικό ελάσσονα ελαττωμένης 4ης και (ΧΕ3) δωρικό ελάσσονα ελαττωμένης 5ης. Οι 
χαρακτηριστικοί φθόγγοι δηλώνονται στα ονόματα των τρόπων. Παρόλο που οι τρεις αυτοί 
τρόποι δεν έχουν ισχυρή μεταξύ τους συγγένεια, τις κατατάσσουμε στην ίδια κατηγορία ως 
αναστροφές των χρωματικών μειζόνων κλιμάκων. Επιπλέον, μπορούμε να διακρίνουμε το βασικό 
πεντάχορδο του ΧΕ1 στην τρίτη βαθμίδα του ΧΕ3, καθώς και την πτωτική δράση της υποτονικής 
στους ΧΕ2 και ΧΕ3. Στην αρμονία του ΧΕ1 κυριαρχεί η αντίθεση της ελάσσονας τονικής με την 
ελαττωμένη συγχορδία που σχηματίζεται στην ίδια βαθμίδα (και επομένως στις βαθμίδες: έκτη, 
αυξημένη τετάρτη και μικρή τρίτη). Συχνά ο ΧΕ1 συμπλέκεται με τον δωρικό τρόπο ή ο φθόγγος 
της τετάρτης εκφέρεται χωρίς αλλοίωση, ενώ στην αρμονία παράγεται το quartal άκουσμα της 
Isus πάνω από τον ισοκράτη της τονικής ή εμφανίζεται η μείζονα υποτονική συγχορδία. Η βασική 
αντίθεση στους ΧΕ2 και ΧΕ3 προέρχεται κυρίως από την αντιπαράθεση των πενταχόρδων που 
σχηματίζονται στην τονική και στην τρίτη βαθμίδα με τις αντίστοιχες αρμονίες τους: δωρικό και 
μείζον φρυγικό στην περίπτωση του ΧΕ2,  δωρικό και δωρικό #4ης στην περίπτωση του ΧΕ3. Σε 
καταληκτικές κατιούσες κινήσεις στον ΧΕ3, εμφανίζεται το ελαττωμένο ή λοκρικό πεντάχορδο.

(ΧΕ1) Δωρικός Αυξημένης 4ης

(ΧΕ2) Αιολικός Ελαττωμένης 4ης

(ΧΕ3) Δωρικός Ελαττωμένης 5ης

Πεντατονικοί Τρόποι

Η έκτη κατηγορία (Π) περιλαμβάνει τους πεντατονικούς τρόπους: (Π1) μείζονα, (Π2) μείζονα 
καθαρής 4ης, (Π3) ελάσσονα και (Π4) ελάσσονα ελαττωμένης 5ης. Οι τρεις πρώτοι πεντατονικοί 
τρόποι αποτελούν αναστροφές της ίδιας βασικής μορφής. Μεταξύ αυτών, εκτενέστερη χρήση 
έχει ο ελάσσων πεντατονικός. Η μορφή του με ελαττωμένη πέμπτη δανείζεται τον χαρακτηριστικό 
φθόγγο του δωρικού με ελαττωμένη 5η, δημιουργώντας υβριδική κατασκευή που ομοιάζει με την 
blues κλίμακα. Η αρμονία των πεντατονικών τρόπων είναι περισσότερο στατική, με παρατεταμένη 
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ήχηση της τονικής συγχορδίας. Χαρακτηριστικό άκουσμα στον μείζονα πεντατονικό είναι η 
εναλλαγή πέμπτης-έκτης, ενώ χαρακτηριστικό άκουσμα στον ελάσσονα πεντατονικό είναι η 
εναλλαγή πέμπτης-εβδόμης. Στην αρμονία του ελάσσονα πεντατονικού με ελαττωμένη 5η 
συναντάμε την αντιπαράθεση των ελασσόνων συγχορδιών που κατασκευάζονται στην πρώτη 
και στην τρίτη βαθμίδα. 

(Π1) Μείζων Πεντατονικός

(Π2) Μείζων Πεντατονικός Καθαρής 4ης

(Π3) Ελάσσων Πεντατονικός

(Π4) Ελάσσων Πεντατονικός Ελαττωμένης 5ης


