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1. Πρόλογος 
 
 Ἡ ἐμαρυόληρή μαπ, ἐρυάςχπ, μὲ ςὶπ (ἀρσγκέοαρςεπ) κλίμακεπ ςξῦ Χοσράμθξσ ἐκ 
Μαδύςχμ, κοίθηκε ἀμαγκαῖα λόγχ ςῆπ ἐταομξγῆπ «Ἰρξκοάςηπ Πιάμξ» [2]. Θέλξμςαπ 
μὰ βάλξσμε ςὶπ κλίμακεπ ςξῦ Χοσράμθξσ ρςὸμ Ἰρξκοάςη-Πιάμξ, βοεθήκαμε ρὲ 
θεχοηςικὸ ρκόπελξ: 
 
 Ὡπ ποὸπ ςὶπ ἀρσγκέοαρςεπ (κλαρμαςικέπ) κλίμακεπ ςξῦ Χοσράμθξσ: 
 

α. ἀρσγκέοαρςη (κλαρμαςική) κλίμακα ςξῦ Χοσράμθξσ, ὑπῆουε μόμξ ἡ διαςξμική 
ςξσ [3]. 
β. ἀρσγκέοαρςη (κλαρμαςική) κλίμακα γιὰ ςὸμ πλάγιξ ςξῦ δεσςέοξσ καὶ ςὴμ 
ἐμαομόμια κλίμακα (καςὰ ςὸμ Χούραμθξ), δὲμ ὑπῆουε -ἐν ὅρχμ γμχοίζξσμε- 
καθόλξσ ρςὴμ βιβλιξγοατία. 
γ. ἀρσγκέοαρςη (κλαρμαςική) κλίμακα γιὰ ςὸμ δεύςεοξ ἤυξ δὲμ ὑπῆουε κας’ 
ξὐρίαμ, πέοα ἀπὸ ἀλληλξ-ἀμςικοξσόμεμεπ ὑπξθέρειπ. 

 
 Ὡπ ποὸπ ςὶπ ρσγκεοαρμέμεπ κλίμακεπ ὑπῆουε πλήοηπ ρύγυσρη μεςανὺ ςῶμ 
ἐοεσμηςῶμ, ἐκςὸπ ςῆπ διαςξμικῆπ [8-10]. 
 
 Μὲ ςὶπ ἐογαρίεπ [1, 4-8], θεχοξῦμε ὅςι ρσμπληοώραμε καὶ ςοόπξμ ςιμά 
«ςεκμηοιώραμε» ςὴμ ἐογαρία ςξῦ Χοσράμθξσ ρςὶπ κλίμακεπ καὶ ςξὺπ ρσγκεοαρμξύπ, 
καὶ ςὴμ ρύμςξμη πεοίληφη αὐςῶμ ςῶμ ἐογαριῶμ θὰ ἐκθέρξσμε ρςὰ ἐπόμεμα.  
 Ἐπίρηπ θὰ δώρξσμε καὶ ςὴμ γμώμη μαπ γιὰ ςὸ πξιὸμ ςῶμ ςμημάςχμ ςξῦ 
Χοσράμθξσ, ὕρςεοα ἀπὸ ςὰ ςελεσςαῖα ἐοεσμηςικὰ ρςξιυεῖα [12]. 
 
 
 

2. Ἡ διατομικὴ κλίμακα τοῦ Χρυσάμθου 
 
 Ἡ πεοίληφη ςῆπ διαςξμικῆπ κλίμακαπ ςξῦ Χοσράμθξσ ἔυει ὡπ ἐνῆπ: 
 

Πίμακαπ 1. Διαςξμικὴ Χοσράμθξσ 
 

Ἀρσγκέοαρςη Χοσράμθξσ (λόγξι μηκῶμ) 1, 8/9, 22/27, 3/4, 2/3, 16/27, 44/81, 1/2  
Ἀρσγκέοαρςη Χοσράμθξσ [3] 9/8-12/11-88/81-9/8-9/8-12/11-88/81 
«Ποξρεγγιρςικὸπ» ρσγκ. Χοσράμθξσ [3, 10] 12-9-7-12-12-9-7 
Σχρςόπ ρσγκεοαρμόπ Ν=68 [8] 12-8-8-12-12-8-8 
Σσγκεοαρμόπ Ν=72, [11] 12-9-9-12-12-9-9 
Σσγκεοαρμόπ Ν=1200, [11] 204-151-143-204-204-151-143 
 
 
  Παοαςηοξῦμε ὅςι ὁ ρσγκεοαρμὸπ ςξῦ Χοσράμθξσ 12-9-7 εἶμαι ςῷ ὄμςι 
«ποξρεγγιρςικὸπ» ρσγκεοαρμόπ (κας’ἀμςίθερη μὲ ςὸμ «ἀκοιβή» ρσγκεοαρμό, διόςι 
γεμικὰ ὅλξι ξἱ ρσγκεοαρμξὶ εἶμαι ποξρεγγιρςικξί) καθόςι ἀπέυει μέυοι 1 μόοιξ ἀπὸ 
ςὸμ ἀκοιβὴ ρσγκεοαρμό 12-8-8. 
 Σςὴμ καςεύθσμρη αὐςὴ ρσμςείμει ςὸ γεγξμὸπ ὅςι ρύμτχμα μέ ςξ [12], ὁ ρσγκεοαρμὸπ 
ςξῦ Χοσράμθξσ 12-9-7 εἶμαι ρςὴμ ξὐρία ὁ δεύςεοξπ καλύςεοξπ ρσγκεοαρμὸπ ςῆπ 
ἀρσγκέοαρςηπ διαςξμικῆπ ςξσ, υοηριμξπξιώμςαπ ςὴμ μέθξδξ ρσγκεοαρμξῦ [8] (ἐπίρηπ 
εἶμαι καὶ ὁ καλύςεοξπ ρσγκεοαρμὸπ ςῆπ διαςξμικῆπ ςῆπ Ἐπιςοξπῆπ 1881 ρέ Ν=68 [11] !). 
 Τὴμ ἐπξυὴ ςξῦ Χοσράμθξσ, ξἱ λξγάοιθμξι εἶυαμ ἐτεσοεθεῖ πεοίπξσ μόλιπ διακόρια 
υοόμια, καὶ ὑπξλξγίζξμςαμ ποξρεγγιρςικὰ βάρει ὑπαουόμςχμ πιμάκχμ.  
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 Ποξρχπικά, θεχοξῦμε ὅςι ἡ μέθξδξπ ὑπξλξγιρμξῦ ςῶμ ςμημάςχμ ἀπὸ ςὸμ 
Χούραμθξ ρςὶπ κλίμακέπ ςξσ, καὶ ἰδιαίςεοα ρςὴμ διαςξμικὴ κλίμακα πξὺ μᾶπ ἀματέοει 
μὲ λεπςξμέοεια [3, 10, 9], μᾶλλξμ εἶμαι μιὰ «ποακςικὴ» μέθξδξπ ςῆπ ἐπξυῆπ ςξσ γιὰ ςὸμ 
«ποξρεγγιρςικὸ» ὑπξλξγιρμὸ ςῶμ μξοίωμ [12]. 
 Σσμεπῶπ ςὶπ ρσγκεοαρμέμεπ κλίμακεπ ςξῦ Χοσράμθξσ, δὲμ ποέπει μὰ ςὶπ 
λαμβάμξσμε ὡπ κας’ἀκοίβειαμ ρσγκεοαρμέμεπ ἀπὸ ςὶπ ἄγμχρςεπ μέυοι ποόςεοξμ 
ἀμςίρςξιυεπ ἀρσγκέοαρςέπ ςξσ κλίμακεπ.  
 
 
 
 

3. Ἡ Κλίμακα τοῦ Πλαγίου Δευτέρου τοῦ Χρυσάμθου 
 
 Ἡ πεοίληφη ςῆπ κλίμακαπ ςξῦ πλαγίξσ δεσςέοξσ ςξῦ Χοσράμθξσ (ἡ ἀρσγκέοαρςη 
ἐδόθη ποώςη τξοά ἐν ὅρχμ γμχοίζξσμε ρςό [5], ὁ Χούραμθξπ μᾶπ παοέδχρε μόμξ ςὴμ 
ρσγκεοαρμέμη ςξσ) ἔυει ὡπ ἐνῆπ: 
 

Πίμακαπ 2. Κλίμακα ςξῦ πλ. Β’ ςξῦ Χοσράμθξσ 
 

Ἀρσγκέοαρςη Χοσράμθξσ (λόγξι μηκῶμ) [5] 1, 81/88, 2187/2816, 3/4, 
                          2/3, 27/44, 729/1408, 1/2 

Ἀρσγκέοαρςη Χοσράμθξσ [5] 88/81-32/27-729/704-9/8- 
                            -88/81-32/27-729/704    

«Ποξρεγγιρςικὸπ» ρσγκ. Χοσράμθξσ [3] 7-18-3-12-7-18-3 
Σσγκεοαρμόπ Ν=68 [5] 8-17-3-12-8-17-3 
Σσγκεοαρμόπ Ν=72, [5] 8-18-4-12-8-18-4 
Σσγκεοαρμόπ Ν=1200, [5] 144-294-60-204-144-294-60 
Σσγκεοαρμόπ Ν=1200, [8] (*)1 143-294-61-204-143-294-61 
 
 
  Παοαςηοξῦμε ὅςι ἡ «ποξρεγγιρςικὰ» ρσγκεοαρμέμη κλίμακα ςξῦ Χοσράμθξσ, 
ἀπέυει μόλιπ 1 μόοιξ ἀμὰ ςόμξ, ἀπὸ ςὴμ ἀμςίρςξιυη ρσγκεοαρμέμη ςξῦ [5]. 
 Ὁ ςόμξπ μὲ ςὰ κόκκιμα γοάμμαςα (κε ζχ’) ςξμίρςηκε γιὰ μὰ ρσγκοιθεῖ ἀογόςεοα μὲ 
ςὸμ κε ζχ’ ςῆπ ἐμαομξμίξσ ςξῦ Χοσράμθξσ §5. 
 
 
 
 

  

                                                   
1 (*) Ἐπειδὴ ὁ ἀκοιβὴπ ρσγκεοαρμὸπ [5] δίμει ςό 88/81 ὡπ 144 μόοια ρςά 1200, ἐμὼ ρςὴμ 
διαςξμικὴ εἴδαμε ὄςι δίμει ςό 88/81 ὡπ 143, «ςοέναμε» πάλι ςὴμ μέθξδξ ρσγκεοαρμξῦ ρςὰ 
ποόςσπα ςξῦ [12], καὶ ὁ δεύςεοξπ καλύςεοξπ ρσγκεοαρμόπ ρύμτχμα μὲ ςὴμ μέθξδξ [8] ρςά 1200 
εἶμαι 143-294-61. Τὸ ρτάλμα ρσγκεοαρμξῦ ςξῦ μέμ ἀκοιβέρςεοξσ ρσγκεοαρμξῦ 144-294-60 
εἶμαι 3.4055e-007, ςξῦ δέ δεύςεοξσ καλύςεοξσ ρσγκεοαρμξῦ 143-294-61 εἶμαι 4.6315e-007. 
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4. Ἡ Κλίμακα τοῦ Δευτέρου τοῦ Χρυσάμθου 
 
 Ἡ πεοίληφη ςῆπ κλίμακαπ ςξῦ δεσςέοξσ ἤυξσ ςξῦ Χοσράμθξσ (αὐςὴ ἡ 
ἀρσγκέοαρςη ἐδόθη ποώςη τξοά ἀοιθμηςικῶπ ρςό [4]· ὁ Χούραμθξπ μᾶπ παοέδχρε 
μόμξ ςὴμ ρσγκεοαρμέμη ςξσ) ἔυει ὡπ ἐνῆπ: 
 

Πίμακαπ 3. Κλίμακα ςξῦ Β’ ἤυξσ ςξῦ Χοσράμθξσ 
 

Ἀρσγκέοαρςη Χοσράμθξσ (λόγξι μηκῶμ) [4] 1,81/88, 22/27, 3/4, 2/3, 27/44, 44/81, 1/2 
Ἀρσγκέοαρςη Χοσράμθξσ [4] 88/81, 2187/1936, 88/81,  9/8, 

                           88/81, 2187/1936, 88/81 
«Ποξρεγγιρςικὸπ» ρσγκ. Χοσράμθξσ [3] 7-12-7-12-7-12-7 
Σσγκεοαρμόπ Ν=68 [4] 8-12-8-12-8-12-8 
Σσγκεοαρμόπ Ν=72, [4] 9-12-9-12-9-12-9 
Σσγκεοαρμόπ Ν=1200, [4] 143-212-143-204-143-212-143 
 
 
 Γιαςί ὅμχπ ὁ Χούραμθξπ ἔδχρε 64-άοα κλίμακα (Ν=64) ρςὸμ δεύςεοξ ἤυξ (καί όυι 
68άοα ὅπχπ ρςὶπ ὑπόλξιπεπ), μὲ ἀπξςέλερμα μὰ δημιξσογηθεῖ πλήοηπ ρύγυσρη μεςανὺ 
ςῶμ θεχοηςικῶμ; Ὁ λόγξπ δὲμ εἶμαι ἄλλξπ ἀπὸ ςὸ γεγξμὸπ ὅςι δὲμ μπξοξῦρε μὰ κάμει 
διατξοεςικά. Ἅπαν καὶ ἔδχρε ςὸμ ἐλάυιρςό ςξσ ὡπ 7 ρςὴμ διαςξμική, καὶ λέγξμςαπ ὅςι 
θέλει ρςὸμ β’ ἤυξ ἐλάυιρςξ, ἔποεπε μὰ βάλει ςό 7. Ποξταμῶπ δὲμ ὑπξφιαζόςαμ ςὶ θὰ 
ἐπακξλξσθξῦρε ὅςαμ ἀμςιπαοαλλήλιζε 64-άοα μὲ 68-άοα κλίμακα [3, §244], δέπ 
Παοάοςημα. 
 
 
 
 

5. Ἡ Ἐμαρμόμιος Κλίμακα τοῦ Χρυσάμθου 
 
 Ἡ πεοίληφη ςῆπ ἐμαομόμιαπ κλίμακαπ ςξῦ Χοσράμθξσ (ὁ Χούραμθξπ μᾶπ παοέδχρε 
μόμξ ςὴμ ρσγκεοαρμέμη ςξσ) ἔυει ὡπ ἐνῆπ: 
 

Πίμακαπ 4. Ἐμαομόμια Κλίμακα ςξῦ Χοσράμθξσ 
 

Ἀρσγκέοαρςη Χοσράμθξσ (λόγξι μηκῶμ) [6] 1, 8/9, 64/81, 3/4, 2/3, 16/27, 9/16, 1/2 
Ἀρσγκέοαρςη Χοσράμθξσ [6] 9/8-9/8-256/243-9/8-9/8-256/243-9/8 
«Ποξρεγγιρςικὸπ» ρσγκ. Χοσράμθξσ [3] 12-13-3-12-12-5-11 
Σσγκεοαρμόπ Ν=68 [6] 12-12-4-12-12-4-12 
Σσγκεοαρμόπ Ν=72, [6] 12-12-6-12-12-6-12 
Σσγκεοαρμόπ Ν=1200, [6] 204-204-90-204-204-90-204 
 
 
  Καὶ ἐδὼ παοαςηοξῦμε ὅςι ἡ «ποξρεγγιρςικὰ» ρσγκεοαρμέμη κλίμακα ςξῦ 
Χοσράμθξσ, ἀπέυει μόλιπ 1 μόοιξ ἀμὰ ςόμξ, ἀπὸ ςὴμ ἀμςίρςξιυη ρσγκεοαρμέμη ςξῦ [6]. 
 Παοαςηοώμςαπ ςξὺπ πίμακεπ 2 καί 4 βλέπξσμε ὅςι ρςὸμ Χούραμθξ, ὁ Ζω’ 
ἐμαομόμιξπ μὲ ςὸμ Ζω’ ςξῦ πλαγίξσ δεσςέοξσ δὲμ ρσμτωμξῦμ (δὲμ εἶμαι ρςὸ ἴδιξ 
ὕφξπ), ὅπχπ ρσμτχμξῦμ ρςὴμ Ἐπιςοξπή ςξῦ 1881. 
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5. Ἐπίλογος 
 
 Θεχοξῦμε ὅςι παοξσριάραμε μιὰ ἐμιαῖα θεχοία γιὰ ςὶπ κλίμακεπ καὶ ςξὺπ 
ρσγκεοαρμξὺπ ςξῦ Χοσράμθξσ, καὶ ρσμεπῶπ ὁ θεχοηςικὸπ ρκόπελξπ πξὺ ἀματέοθηκε 
ρςὸμ ποόλξγξ νεπεοάρςηκε. 
 
 

Τέλξπ καὶ ςῷ Θεῷ δόνα. 
 

Παράρτημα 
 
Ἡ ἐξήγησή μας στήν [3, §244] παοάγοατξ ςξῦ Χοσράμθξσ (τσρικὰ δὲμ ρσμτχμξῦμε μὲ 
ςὸμ ἀμςιπαοαλληλιρμὸ πξὺ ἔκαμε ὁ Χούραμθξπ μεςανὺ 64-άοαπ καὶ 68-άοαπ 
κλίμακαπ). 
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