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1. Γεμικά 
 
 Ὡπ γμχρςόμ, ὁ Χούραμθξπ1 δίμει ςὴμ διαςξμικὴ κλίμακα ρὲ ςμήμαςα (γοαμμέπ) 12-9-
7-12-12-9-7. Κατ’ ἀρχὴμ χρειάζεται προσοχὴ καθότι τὰ τμήματα τοῦ Χρυσάμθου 
προκύπτουμ ἀπὸ λόγους μηκῶμ, καὶ ὡς ἐκ τούτου φαίμεται ὅτι δὲμ εἶμαι τὰ γμωστά 
μας μουσικὰ διαστήματα2 (κόμματα), ὡς π.χ. τῆς Μουσικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ 1881, ἢ 
τῆς Εὐρωπαϊκῆς μουσικῆς. Ἀμεναοςήςχπ αὐςξῦ, εἶμαι γεγξμόπ (καὶ ἄγμχρςξ ἐμ 
πξλλξῖπ) ὅςι ξἱ ἁπλξὶ ἀοιθμηςικξὶ ὑπξλξγιρμξὶ ςξῦ Χοσράμθξσ ρςὸμ ποξρδιξοιρμὸ 
ςῶμ ςμημάςχμ 12, 9, 7 εἶμαι μεοικῶπ λαμθαρμέμξι. Τὴμ ὑπόδεινη ςξῦ λάθξσπ ςξῦ 
Χοσράμθξσ ἐπιρημαίμει ἡ πιςοξπὴ ςξῦ 18813, ἀλλὰ υχοὶπ ἀοκεςὲπ λεπςξμέοειεπ, 
ἀρκῶμςαπ πάμςχπ δοιμσςάςη κοιςική. Σὲ αὐςὸ ςὸ ἄοθοξ μαπ, ὑπξδεικμύξσμε ςὸ 
ἀοιθμηςικὸ λάθξπ ςξῦ Χοσράμθξσ (δηλ. ρύμτχμα μὲ ςὴμ μεθξδξλξγία ςξσ: ςὰ ςμήμαςα 
δι-κε, κε-ζχ, ζχ-μη εἶμαι 12, 8, 7, καὶ ὡπ ἐκ ςξύςξσ ςὸ ἄθοξιρμα ςῶμ ςμημάςχμ ςξσ 
εἶμαι ὄυι 68, ἀλλὰ 66), ἀλλὰ καὶ ςὸ ἀρσμβίβαρςξμ ςῆπ μεθξδξλξγίαπ ςξσ, καὶ 
ρυξλιάζξσμε ρυεςικά. 

 
2. Ἡ διατομικὴ κλίμακα τοῦ Χρυσάμθου. 

 
Ὁ καθξοιρμὸπ ςῶμ διαρςημάςχμ (ςῆπ διαςξμικῆπ κλίμακαπ) καςὰ ςὸμ Χούραμθξ, 
δίμεςαι ρςὶπ ρελίδεπ 26-28 ςξῦ μεγάλξσ θεχοηςικξῦ ςξσ4 (ρυῆμα 1): 
 

 Διαίοερε ςὸ διάρςημα Ο-Δι (μήκξσπ 1) ρὲ 9 ἴρα μέοη καὶ βάλε ςὸμ κε ἐπὶ ςξῦ 
ποώςξσ μέοξσπ ςξῦ ἀπὸ ςξῦ Δι. Ἄοα,  

 
Ο-κε = 8/9, καὶ Δι-κε = 1/9. 

 
 Διαίοερε ςὸ διάρςημα Ο-κε ρὲ 12 ἴρα μέοη, καὶ βάλε ςὸμ ζω ἐπὶ ςξῦ ποώςξσ 

μέοξσπ ςξῦ ἀπὸ ςξῦ κε. Ἄοα,  
 

Ο-ζχ = 8/9 - 8/9 x 1/12 = 22/27, καὶ κε-ζχ = 8/9 x 1/12. 
 

 Διαίοερε ςὸ διάρςημα Ο-Δι ρὲ 4 ἴρα μέοη, καὶ βάλε ςὸμ μη ἐπὶ ςξῦ ποώςξσ 
μέοξσπ ςξῦ ἀπὸ ςξῦ Δι. Ἄοα, 

 
Ο-μη = 3/4, καὶ ζχ-μη = 22/27 - 3/4 = 7/108. 

 
 Διαίοερε ςὸ Ο-μη ρὲ 9 ἴρα μέοη, καὶ βάλε ςὸμ πα ἐπὶ ςξῦ ποώςξσ μέοξσπ ςξῦ 

ἀπὸ ςξῦ μη. Ἄοα, 
 

Ο-πα = 8/9 x 3/4 = 2/3, καὶ μη-πα = 3/4 - 2/3 = 1/12. 
 

                                                   
1 Χρυσάνθου τοῦ ἐκ Μαδύτων, Θεωρητικὸν Μέγα τῆς Μουσικῆς, Τεργέστη 1832 

(ἀνατύπωσις ἐκδ. Κουλτούρα). 
2 Ὁ πρῶτος (ὡς γνωρίζουμε) ποὺ τὸ παρατήρησε αὐτὸ εἶναι ὁ κ. Ἰωάννης Ἀρβανίτης στὸ 

φόρουμ byzantinechant, ὁ ὁποῖος γνωστοποίησε συνάμα καὶ τὸν συγκερασμό τοῦ 

Παγκρατίου σέ 12-9-9, 14/5/2005. 
3 Μουσικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Οἰκ. Πατρ. (1881), Στοιχειώδης διδασκαλία τῆς Ἐκκλησιαστικῆς 

Μουσικῆς - ἐκπονηθεῖσα ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ ψαλτηρίου, Κωνσταντινούπολις 1888 (ἀνατύπ. 

ἐκδ. Κουλτούρα), σ. 10. 
4 Χρυσάνθου τοῦ ἐκ Μαδύτων, ὅ.π.. 
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 Διαίοερε ςὸ Ο-πα ρὲ 12 ἴρα μέοη, καὶ βάλε ςὸμ βξσ ἐπὶ ςξῦ ποώςξσ μέοξσπ ςξῦ 
ἀπὸ ςξῦ πα. Ἄοα, 

 
Ο-βξσ = 11/12 x 2/3 = 11/18, καὶ πα-βξσ = 2/3 - 11/18 = 1/18. 

 
 Διαίοερε ςὸ Ο-Δι ρὲ 2 ἴρα μέοη, καὶ βάλε ςὸμ δι. Ἄοα, 

 
Ο-δι = 1/2 x 1 = 1/2. 

 
 Διαίοερε ςὸ δι-Δι ρὲ 8 ἴρα μέοη, καὶ βάλε ςὸμ γα ἐπὶ ςξῦ ποώςξσ μέοξσπ ςξῦ 

ἀπὸ ςξῦ δι. Ἄοα 
 
Ο-γα = 1/2 + 1/8 x 1/2 = 9/16, καὶ βξσ-γα = 11/18 - 9/16 = 7/144, καὶ γα-δι = 9/16 - 1/2 = 

1/16. 
 
 

 
 

Συῆμα 1. Καςαρκεσὴ ςῆπ διαςξμικῆπ κλίμακαπ ςξῦ Χοσράμθξσ. 
 
  
 

 
3. Ὁ ὑπολογισμὸς τῶμ τμημάτωμ κατὰ τὸμ Χρύσαμθο καὶ 

τὸ λάθος του 
 
Γοάτει ὁ Χούραμθξπ, ρςὴμ ρ. 26 ςξῦ μεγάλξσ θεχοηςικξῦ5 ςξσ: 
 
«Τὰ διαρςήμαςα δι κε, κε ζχ, ζχ μη, ὅςι ἔυξσρι λόγξμ ςξιξῦςξμ, 12, 9, 7, δεικμύεςαι 
ἐμςεῦθεμ· ὡπ δι κε : κε ζχ :: 1/9 : 1/12, ἤγξσμ 4/36 : 3/36. ἀλλὰ μὴμ ὡπ 4/36 : 12 :: 3/36 : υ, 
ὅ ἐρςι, 4 : 12 . 36 :: 3 : 36 υ, ἄοα 4 . 36 υ = 12 . 36 . 3. ἄοα υ=9. 
 
Ὅςαμ ὅλη ἡ υξοδὴ ὑπξςεθῇ 27, ςῷ μὲμ Δι ἀμαλξγεῖ ςὸ 27/27 κλάρμα, ἤγξσμ ςὸ 1. ςὼ δὲ 
κε, ςὸ 24/27, ἤγξσμ ςὸ 8/9. ςῷ δὲ ζχ, ςὸ 22/27. καὶ ςῷ μη, ςὸ 3/4. ἄοα καὶ ςῷ διαρςήμαςι 
ζχ μη, ςὸ 7/108. διόςι 1/4 - 5/27 = 27/108 - 20/108 = 7/108. ὅθεμ ὡπ δι κε : ζχ μη :: 1/9 : 

7/108. ἀλλὰ μὴμ ὡπ 1/9 : 12 :: 
912

7

.
: υ. ἄοα 1/9 υ = 

912

712

.

.
 = 7/9· ὥρςε υ = 

19

97

.

.
 = 63/9 = 7». 

 
Οἱ παοαπάμχ ὑπξλξγιρμξὶ ςξῦ Χοσράμθξσ6, θὰ μπξοξῦραμ μὰ γοατξῦμ ἀπλξύρςαςα 
ὡπ ἐνῆπ: 

                                                   
5 Χρυσάνθου τοῦ ἐκ Μαδύτων, ὅ.π.. 
6 Οἱ ὑπολογισμοὶ τοῦ Χρυσάνθου μπερδεύουν μὲ τὴν πρώτη ματιά. Ἐπίσης, ὁ Χρύσανθος 

στοὺς ὑπολογισμούς του, ὅταν ἐμφανίζει τὸ 12 καὶ τὸ χ, ὑποννοεῖ ὅτι τὸ 12 ἀντιστοιχεῖ 

στὸ δι κε, καὶ φυσικὰ τὸ χ στὸ ἄλλο (ζητούμενο) διάστημα.  

ΔιΟ δι γα βου πα νε δω κε

1
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9
/1

6

1
1

/1
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2
2
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/9 1
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«δι κε : κε ζχ = 1/9 : 1/12 = 12/9 

καὶ  
δι κε : ζχ μη = 1/9 : 7/108 = 12/7». 

 
Ἄοα ἔδεινε ὁ Χούραμθξπ ὅςι ςὰ διαρςήμαςα δι κε, κε ζχ, ζχ μη, «ἔυξσρι λόγξμ 
ςξιξῦςξμ, 12, 9, 7». 
 

Πξιὸ εἶμαι ὅμωπ ςὸ λάθξπ ςξσ; 
 
Τὸ λάθξπ ςξσ εἶμαι ὅςι θεωοεῖ ςὸ διάρςημα κε-ζω = 1/12, ἐμὼ ὅπωπ δείναμε ρςὴμ 
παοάγοατξ §1, κε-ζω = 8/9 x 1/12. 
 
Ἄοα ςὰ διαρςήμαςα, ρύμτχμα μὲ ςὴμ μεθξδξλξγία ςξῦ Χοσράμθξσ, ἔυξσμ ρςὴμ 
ποαγμαςικόςηςα λόγξ: 

 
δι κε : κε ζχ = 1/9 : (8/9 x 1/12) = 12/8 

καὶ  
δι κε : ζχ μη = 1/9 : 7/108 = 12/7· 

 
δηλαδὴ ςὰ διαρςήμαςα δι-κε, κε-ζχ, ζχ-μη ἔυξσμ λόγξ 12, 8, 7, καὶ ὄυι 12, 9, 7 ὅπχπ 
ἔδεινε ὁ Χούραμθξπ. Αὐςὸ ςὸ λάθξπ ςὸ ρημειώμει καὶ ἡ Ἐπιςοξπὴ ςξῦ 1881 ὡπ 
ποξαματέοαμε ρςὴμ ἀουή. 
 
Νὰ ρημειώρξσμε ὅςι ὁ Χούραμθξπ ἐπαμαλαμβάμει ςὸ λάθξπ ςξσ ρςὶπ ρ. 97-98 ςξῦ 
μεγάλξσ θεχοηςικξῦ7 ςξσ: «Ὅςαμ ὑπξςεθῇ ςὸ δι κε ἴρξμ 12, εὐοίρκεςαι ςὸ μὲμ κε ζχ 
ἴρξμ 9, ςὸ δὲ ζχ μη ἴρξμ 7. Τόςε καὶ ἐπὶ ςῆπ υξοδῆπ εὑοίρκεςαι ςὸ δι κε μὰ ἔυῃ λόγξμ 
ποὸπ μὲμ ςὸμ κε ζχ, ὅμ 1/9 : 1/12· ποὸπ δὲ ςὸ ζχ μη, ὅμ 1/9 : 7/108». 
 
 

 
4. Τὸ ἀσυμβίβαστομ τῆς μεθοδολογίας τοῦ Χρυσάμθου 

 
Δείναμε (ρύμτχμα μὲ ςὴμ μεθξδξλξγία ςξῦ Χοσράμθξσ) ὅςι:  
 

(μείζχμ : ἐλάρρχμ) - δι κε : κε ζχ = 12/8, 
καὶ  

(μείζχμ : ἐλάυιρςξπ) - δι κε : ζχ μη = 12/7. 
 

Δὔκξλα δεικμύεςαι ὅςι: 
 

(μείζχμ : ἐλάρρχμ) - μη πα : πα βξσ = 12/8, 
καὶ  

(μείζχμ : ἐλάυιρςξπ) - μη πα : βξσ γα = 12/7. 
 
Ὅμχπ, ςὸ ἀρσμβίβαρςξμ ςῆπ μεθξδξλξγίαπ ςξῦ Χοσράμθξσ εἶμαι ὅςι, ρύμτχμα μὲ ςὴμ 
μεθξδξλξγία ςξσ, θὰ ἔποεπε π.υ.  
 

μείζχμ : μείζχμ = 1 (=12/12), 
 

                                                   
7 Χρυσάνθου τοῦ ἐκ Μαδύτων, ὅ.π.. 
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καθόςι ὅςαμ δίμει ςὴμ κλίμακα, δίμει π.υ. μη πα = γα δι = δι κε = 12. Ὅμχπ δὲμ εἶμαι 
ἔςρι γιὰ διατξοεςικξὺπ μείζξμεπ ςόμξσπ, π.υ. 
 

δι κε : μη πα = 1/9 : 1/12 = 12/9. 
 

Τὸ ἀρσμβίβαρςξμ, ὁ Χούραμθξπ ςὸ ...λύμει λέγξμςαπ8: «ἂμ ὑπξςεθῇ ὅςι ςὸ διάρςημα ςξῦ 
μείζξμξπ ςόμξσ εἶμαι ἴρξμ μὲ 12 γοαμμὰπ, ςὸ διάρςημα ςξῦ μὲμ ἐλάρρξμξπ ςόμξσ 
εὑοίρκεςαι ἴρξμ μὲ 9 γοαμμὰπ, ςξῦ δὲ ἐλαυίρςξσ ςόμξσ εὑοίρκεςαι ἴρξμ μὲ 7 γοαμμάπ». 
 
Ὁπόςε μξμίζξσμε (ἀματεοόμεμξι ρςὴμ διαςξμικὴ κλίμακα), καθόςι ὁ Χούραμθξπ δὲμ 
δίμει ξὐριαρςικὲπ λεπςξμέοειεπ, ὅςι θέςει ὅλξσπ ςξὺπ μείζξμεπ 12 γοαμμέπ (ςμήμαςα), 
καὶ μεςά, ἀπὸ ςξὺπ ἀμςίρςξιυξσπ μείζξμεπ ςξῦ ἑκάρςξσ ςεςοαυόοδξσ ὑπξλξγίζει ρςὰ 
ἀμςίρςξιυα ςεςοάυξοδα (π.υ. Δι-μη, μη-γα, ρςὸ ρυῆμα 1) ςξὺπ ἐλάρρξμεπ ρὲ 8 (9), καὶ 
ςξὺπ ἐλάυιρςξσπ ρὲ 7, ρύμτχμα μὲ ςὶπ παοαπάμχ ρυέρειπ. Ὅμχπ ἂμ εἶμαι ὄμςχπ ἔςρι, 
δὲμ ὑπάουει μαθημαςικὴ ρυέρη μεςανὺ ςῶμ ςμημάςχμ (γοαμμῶμ) ςξσ, καὶ ςῆπ 
διαςξμικῆπ ςξσ, ὅπχπ ςὴμ δίμει ρςὸ ρυῆμα 1 (μαθημαςικὴ ρυέρη ὑπάουει μόμξ ρςὰ 
ἐπιμέοξσπ ςεςοάυξοδα, καὶ ὄυι ρὲ ὅλημ ςὴμ κλίμακα). 
 
 

 
5. Σχόλια 

 
Βάρει ςῶμ ποξηγξσμέμχμ, ἡ διαςξμικὴ κλίμακα ςξῦ Χοσράμθξσ ρὲ ςμήμαςα/γοαμμέπ 
(καθὼπ ςὰ ὀοίζει αὐςόπ, καὶ παοαθεχοώμςαπ ςὸ ἀρσμβίβαρςξμ ςῆπ μεθξδξλξγίαπ ςξσ) 
εἶμαι  

 
12-8-7-12-12-8-7, 

 
καὶ ςὸ ὁπξῖξ ἔυει ρὰμ ρσμέπεια ὅςι ςὸ ἄθοξιρμα ςῶμ ςμημάςχμ ςξσ εἶμαι 66 καὶ ὄυι 68!  
 
Μᾶπ ἐκπλήρει πάμςχπ ςὸ γεγξμόπ, ὅςι αὐςὸ ςὸ ἀπλὸ ἀοιθμηςικὸ λάθξπ ςξῦ Χοσράμθξσ 
εἶμαι ἐμ πξλλξῖπ ἄγμχρςξ ςὴμ ρήμεοξμ, ὅπχπ ἐπίρηπ καὶ ςὸ ἀρσμβίβαρςξ ςῆπ 
μεθξδξλξγίαπ ςξσ. πίρηπ ςὰ ςμήμαςά ςξσ, ὡπ λέει ὁ Χούραμθξπ καὶ ἀματέοαμε ρςὴμ 
ἀουὴ, ποξκύπςξσμ ἀπὸ λόγξσπ μηκῶμ υξοδῶμ, «ςὰ διαρςήμαςα, δι κε, κε ζχ, ζχ μη,... 
ἔυξσρι λόγξμ ςξιξῦςξμ, 12, 9, 7...», καὶ ὡπ ἐκ ςξύςξσ δὲμ εἶμαι ςὰ γμχρςά μαπ μξσρικὰ 
διαρςήμαςα (κόμμαςα), ὡπ π.υ. ςῆπ Μξσρικῆπ πιςοξπῆπ ςξῦ 1881, ἢ ςῆπ Δὐοχπαψκῆπ 
μξσρικῆπ. Σςὸ Παοάοςημα, δίμξσμε ςὸμ ρσγκεοαρμὸ ςῆπ διαςξμικῆπ κλίμακαπ ςξῦ 
Χοσράμθξσ ρὲ κόμμαςα, ρύμτχμα μὲ ςὴμ μέθξδξ ρσγκεοαρμξῦ μαπ9, καὶ ὁ ὁπξῖξπ 
ρσγκεοαρμὸπ δίμει ἕμα ἐμδιατέοξμ ἀπξςέλερμα. 
 
Τέλξπ, ἂπ ρημειχθεῖ ὅςι ἡ πιςοξπὴ ςξῦ 1881 μιλώμςαπ γιὰ ςὴμ ἐογαρία ςξῦ 
Χοσράμθξσ ρςὴμ κλίμακα, μιλάει γιὰ «ἐμ πξλλξῖπ ἐρταλμέμη, ταμςαριώδη καὶ 
ἀόοιρςξ» ἐογαρία10. [2014: Σςὰ μεώςεοά μαπ ἄοθοα δείυμξσμε ὅςι δὲμ εἶμαι ἔςρι]. 
  

 

                                                   
8 Χρυσάνθου τοῦ ἐκ Μαδύτων, ὅ.π., σ. 21. 
9 Παναγιώτης Δ. Παπαδημητρίου, Μέθοδος συγκερασμοῦ κλιμάκων - οἱ διατονικὲς 

κλίμακες τοῦ Διδύμου, τῆς Ἐπιτροπῆς, τοῦ Χρυσάνθου, καὶ οἱ συγκράσεις τους, ἔκδ. 

29/6/05. 
10 Μουσικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Οἰκ. Πατρ. (1881), ὅ.π., σ. 9, 10. 

http://psaltiki.gr/articles/papadimitriou/016b-Xrusan0os-Epitroph-Pl-B-Papadimitriou.pdf
http://byzantine-music.gr/Klimakes/diatonikh_sugkrash1881.html


Π. Παπαδημηςοίξσ – Ἡ διαςξμικὴ Κλίμακα ςξῦ Χοσράμθξσ 12-9-7 
 

5 
 

Τέλξπ καὶ ςῷ Θεῷ δόνα. 
 
 

Παράρτημα - Συγκερασμὸς διατομικῆς Χρυσάμθου 
 
Ἡ διαςξμικὴ κλίμακα ςξῦ Χοσράμθξσ (ρυῆμα 1), δίμεςαι καὶ ὡπ ἐνῆπ ρὲ λόγξσπ μηκῶμ 
γειςξμικῶμ υξοδῶμ:  
 

Νη - 9/8 - Πα - 12/11 - Βξσ - 88/81 - Γα - 9/8 - Δι - 9/8 - Κε - 12/11 - Εχ - 88/81 - Νη'. 
 

Σύμτχμα μὲ ςὴμ μεθξδξλξγία ςξῦ Χοσράμθξσ, καὶ μὲ ρχρςὸ ὑπξλξγιρμὸ (καὶ παοὰ ςὸ 
ἀρσμβίβαρςξμ) ἡ παοαπάμχ κλίμακα «ἔυει» ὡπ ἐνῆπ: 
 

Νη - 12 - Πα - 8 - Βξσ - 7 - Γα - 12 - Δι - 12 - Κε - 8 - Εχ - 7 - Νη', 
 

ὅπξσ ςὰ 12, 8, 7 εἶμαι ξἱ γοαμμὲπ (ςμήμαςα) ςξῦ Χοσράμθξσ, πξὺ ποξέκσφαμ ὅπχπ 
εἴδαμε ρςὴμ §2 ἀπὸ ςὴμ ἀπλξπξίηρη ςῶμ λόγχμ ςῶμ μηκῶμ ςῶμ υξοδῶμ (λαμβάμξμςαπ 
ςὸμ μείζξμα ςόμξ 12 γοαμμέπ, §3). 
 
Ἂπ δξῦμε ὅμχπ καὶ ςὸμ ρσγκεοαρμὸ ςῆπ κλίμακαπ ςξῦ Χοσράμθξσ (ρυῆμα 1) ρὲ 
κόμμαςα (ἴρα μξσρικὰ διαρςήμαςα11), ὅπξσ γιὰ κλίμακα μὲ ἄθοξιρμα Ν κξμμάςχμ, ςὸ 
κόμμα ὀοίζεςαι ὡπ ὁ ἀοιθμὸπ 
 

 /122N . 
 

Ἀπὸ ςὴμ ποξαματεοθεῖρα ἐογαρία μαπ12, ἔυξσμε ὅςι γιὰ Ν≤100, ξἱ 3 καλύςεοεπ 
ρσγκοάρειπ εἶμαι ξἱ ἐνῆπ: 
 

1. Ν=94  Νη - 16 - Πα - 12 - Βξσ - 11 - Γα - 16 - Δι - 16 - Κε - 12 - Εχ - 11 - Νη' 
2. Ν=65  Νη - 11 - Πα - 8 - Βξσ - 8 - Γα - 11 - Δι - 11 - Κε - 8 - Εχ - 8 - Νη' 
3. Ν=41  Νη - 7 - Πα - 5 - Βξσ - 5 - Γα - 7 - Δι - 7 - Κε - 5 - Εχ - 5 - Νη'. 

 
Γιὰ Ν=66, ἡ μέθξδόπ μαπ13 βοίρκει ςὸμ ἐνῆπ ρσγκεοαρμό: 
 

Ν=66  Νη - 12 - Πα - 8 - Βξσ - 7 - Γα - 12 - Δι - 12 - Κε - 8 - Εχ - 7 - Νη'. 
 

Ὁ παοαπάμχ ρσγκεοαρμὸπ εἶμαι ὁ ἀκοιβέρςεοξπ ρύμτχμα μὲ ςὴμ μεθξδξλξγία μαπ γιὰ 
Ν=66, ἀλλὰ ὡπ ποὸπ ςὴμ ποξρέγγιρη ρςὴμ διαςξμικὴ κλίμακα ςξῦ ρυήμαςξπ 1, εἶμαι 
πξλὺ λιγόςεοξ ἀκοιβὴπ ἀπὸ ςὶπ 3 ποξαματεοθεῖρεπ ρσγκεοαρμέμεπ κλίμακεπ ςῶμ Ν=94, 
65, 41. 
 
Δἶμαι ἐμδιατέοξμ ὅςι γιὰ Ν=66, ἡ μέθξδόπ μαπ δίμει ἀοιθμὸ κξμμάςχμ, ἴδιξ μὲ ςὶπ 
γοαμμὲπ (ςμήμαςα) ςξῦ Χοσράμθξσ, ἀλλὰ δὲμ θὰ ποέπει μὰ νευμᾶμε ὅςι ἄλλξ ξἱ 
γοαμμὲπ ςξῦ Χοσράμθξσ (δὲπ §3), καὶ ἄλλξ ςὰ κόμμαςα (ἴρα μξσρικὰ διαρςήμαςα). 
 
[2014: Βοέπ ὄλξσπ ςξὺπ ρσγκεοαρμξὺπ ςῆπ διαςξμικῆπ ςξῦ Χοσράμθξσ ρςὸ ἐνῆπ ἄοθοξ 
μαπ:  

                                                   
11 Χρόνης Θ. Μωϋσιάδης καὶ Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης, Ἐφαρμοσμένα Μαθηματικὰ στὴν 

Ἐπιστήμη τῆς Μουσικῆς, ἐκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1994, σ. 39. 
12 Παναγιώτης Δ. Παπαδημητρίου, ὅ.π., Πίνακας 8. 
13 Παναγιώτης Δ. Παπαδημητρίου, ὅ.π.. 
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http://psaltiki.gr/articles/papadimitriou/005a_catalogue_of_all_diatonicsigkerasmoi_upt
o1200_09132005.pdf  
γιά Ν=68, Ν=72, ὁ ρσγκεοαρμόπ εἶμαι 12-8-8-12-12-8-8, 12-9-9-12-12-9-9 ἀμςίρςξιυα] 

http://psaltiki.gr/articles/papadimitriou/005a_catalogue_of_all_diatonicsigkerasmoi_upto1200_09132005.pdf
http://psaltiki.gr/articles/papadimitriou/005a_catalogue_of_all_diatonicsigkerasmoi_upto1200_09132005.pdf

