
ΕΝΑΡΜΟΝΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΙΕΣ 

Γίνονται με την χρήση εναρμόνιων φθόγγων δηλ. ΣΙ# - ΝΤΟ, ΦΑ#-ΣΟΛb κ.τ.λ. και μας δίνουν την δυνατότητα για 
απομακρυσμένες μετατροπίες π.χ. από την Em στην Εb: 

 

Η αλλαγή του τόνου γίνεται πάνω στην 2η εναρμόνια νότα και συνήθως τοποθετείται η VII ή V του νέου τόνου χωρίς να 
αποκλείονται και άλλες κύριες βαθμίδες π.χ. Ι, IV). H εναρμόνια αλλαγή της συγχορδίας μπορεί να είναι ολική (σε όλες 
τις φωνές) ή μερική (ένα ή δύο φωνές):            

    

Ιδιαίτερα πρόσφορες για εναρμόνια μετατροπία είναι οι ντιμινουίτες (VII7) συγχορδίες και οι V7: 

 

 Τονικότητες που απέχουν μεταξύ τους διάστημα 3ης μικρής πάνω ή κάτω π.χ. Am – Cm, έχουν την ίδια 
ντιμινουίτα με εναρμόνιους φθόγγους στην μία φωνή ( ο πρώτος είναι ο προσαγωγέας της αρχικής τονικότητας 
και ο δεύτερος η 7η της VII ή το αντίστροφο) και κοινούς φθόγγους στις υπόλοιπες φωνές, έτσι η σύνδεση αυτή 
προσφέρεται για εύκολη εναρμόνιση: 

 
 
 
 
 



 Τονικότητες που απέχουν διάστημα 4ης αυξημένης ή 5ης ελαττωμένης μπορούν να συνδεθούν με δύο 
ντιμινουίτες που θα έχουν σε δυο φωνές εναρμόνιους φθόγγους και στις άλλες δύο κοινούς. Επίσης μπορούν 
να συνδεθούν και με την V7 της μίας και την ντιμινουίτα της άλλης: 

 
 Τονικότητες που απέχουν διάστημα 2 μεγάλο, μπορούν να συνδεθούν με δύο ντιμινουίτες που θα έχουν σε 

δυο φωνές εναρμόνιους φθόγγους, στην 3η φωνή κοινό φθόγγο και στην 4η φωνή χρωματική κίνηση. Η πρώτη 
συγχορδία θα είναι η ντιμινουίτα της αρχικής τονικότητας και η δεύτερη η ντιμινουίτα της V της τελικής 
τονικότητας: 

 
 H V7 της αρχικής κλίμακας και η V7 της εναρμόνιας της (κλίμακας), έχουν όλες τις νότες εναρμόνιες και 

μπορούν να συνδεθούν άμεσα: π.χ. Η V7 της Ab με την V7 της G#: 

 
 Γράφοντας όλες τις νότες της ΙΙ ναπολιτάνικης ενός τόνου εναρμόνιες, σχηματίζεςται η V της νέας τονικότητας, 

πάλι για σύνδεση κλιμάκων που απέχουν διάστημα 4ης αυξημένης ή 5ης ελαττωμένης: 

 
Έτσι όταν έχουμε στη μελωδία εντοπίσει δυο εναρμόνιες νότες, μπορούμε για ευκολία να κάνουμε εναρμόνια 
μετατροπία σε τονικότητα που απέχει από την προηγούμενη διάστημα 2Μ, ή 3μ, ή 4Α(ή5Ε) ή στην εναρμόνια 
τονικότητα. 


