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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι.  
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
 
Όργανο στη μουσική είναι μια συνήθως χειρωνακτικά κατασκευασμένη συσκευή που 
παράγει κυρίως ήχους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μουσικά. Θεωρητικά μπορεί ως 
όργανο να θεωρηθεί και η ανθρώπινη φωνή, όμως αυτή συνήθως δεν καταλογίζεται στα 
μουσικά όργανα, αλλά αντίθετα χρησιμοποιείται ως κριτήριο δοκιμασίας της αρτιότητας των 
μουσικών οργάνων. 
 Για πολύ απλά όργανα που προέρχονται απ’ ευθείας από τη φύση, χωρίς επεξεργασία, 
καλό είναι να χρησιμοποιείται ο όρος ηχητική συσκευή ή ηχητικό αντικείμενο, αν και τα όρια 
μεταξύ των δύο δεν είναι πάντοτε σαφή. 
 
 Η επιστημονική οργανολογία μελετά τη δομή του μουσικού οργάνου κάτω από τις 
εξής δύο προϋποθέσεις: Ως περιγραφική οργανογνωσία και ως ταξινομική οργανολογία. 
Για την δεύτερη θα μιλήσουμε σε ιδιαίτερο κεφάλαιο. Με τους όρους της πρώτης, δηλ. της 
περιγραφικής οργανογνωσίας, κάθε όργανο μπορεί να εξετασθεί από τη μια κατεύθυνση 
σχετικά με : 

• τις πίστεις και τους συμβολισμούς που εκπροσωπεί, 
• τη θέση και χρήση του στην κοινωνία 
• την ιστορία και την εξέλιξή του 

 Εξετάζονται με τον τρόπο αυτό η χρήση του οργάνου μέσα στη μουσική 
πραγματικότητα και στον κοινωνικό περίγυρο που αυτό εντοπίζεται, οι ιδιαιτερότητες που 
παρουσιάζονται κατά τόπους και τρόπους χρήσεως, καθώς και οι ιδιαίτερες τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται. Εξετάζεται επίσης η διάδοσή του παλιότερα και τώρα μέσα στους 
διάφορους μουσικούς πολιτισμούς, αλλά και μέσα στις περιόδους και περιοχές της μουσικής 
παράδοσης. Η καταγωγή του οργάνου από παλιότερες μορφές και από άλλους μουσικούς 
πολιτισμούς, η εξέλιξή του στη διάρκεια του χρόνου, οι διαφοροποιήσεις που υπέστη (από 
την χρονική εξέλιξη και από την γεωγραφική του διάδοση), μ' ένα λόγο η ιστορία του 
οργάνου. 
 
 Από την άλλη κατεύθυνση ένα όργανο μπορεί να εξεταστεί ως προς: 

• Τη μουσική που παίζει 
• Τη συμμετοχή του σώματος, τις σωματικές κινήσεις που απαιτούνται για να παιχτει 

το όργανο 
• Την απόδοση του οργάνου 

 
 Ακολουθεί η περιγραφή του οργάνου και των λεπτομερειών κατασκευής του, καθώς 
και του πως αυτές υπαγορεύονται ή επιδρούν σε μια συγκεκριμένη χρήση του οργάνου 
(ενδεχομένως εξειδικευμένη τοπικα ή χρονικά). Εξετάζονται τα εργαλεία και τα μέσα που 
χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της κατασκευής. 
 
 
Ι.Α. Σύντομα περί ακουστικής και παραγωγής του ήχου 
 
Η μουσική είναι η τέχνη των ήχων. Το υλικό που χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται είναι οι 
ήχοι. Το μουσικά όργανα που εξετάζονται σ' αυτή την παράδοση δεν είναι παρά εργαλεία 
(λατ. instrumenta) που παράγουν τους ήχους. Για να αντιληφθούμε τη λειτουργία τους είναι 
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ανάγκη να εξετάσουμε περιληπτικά τον τρόπο παραγωγής και διαμόρφωσης του ήχου ως 
φυσικού φαινομένου και ως μέσου για την παραγωγή μουσικής. 
 Ο ήχος παράγεται από παλμικές κινήσεις (ταλαντώσεις) ενός φυσικού (ηχητικού) 
σώματος, της ηχητικής πηγής. Οι ταλαντώσεις που παράγουν τον ήχο χαρακτηρίζονται από 
δύο φυσικά μεγέθη: τη συχνότητα και το μήκος κύματος. Οι ταλαντώσεις διεγείρουν τα 
στρώματα του αέρα που εφάπτονται στην ηχητική πηγή και τα θέτουν και αυτά σε αντίστοιχη 
παλμική κίνηση. Αυτά πάλι μεταδίδουν την παλμική κίνηση από το ένα σημείο στο άλλο με 
μικροσκοπικές διαδοχικές μετατροπές πιέσεως στον αέρα, που εκτείνονται διαρκώς 
μακρύτερα από την αρχική ηχητική πηγή, τα λεγόμενα ηχητικά κύματα. Αυτά τέλος θέτουν 
σε παλμική κίνηση το τύμπανο του αυτιού μας, το οποίο καθιστά τον ήχο αντιληπτό στον 
εγκέφαλο. Ο ήχος μπορει επομένως να παραχθεί, αλλά δεν μπορεί να μεταδοθεί, και άρα να 
ακουστεί, εάν λείπει το μέσο μετάδοσής του, δηλαδή ο αέρας.  
 Ειδικότερα για τους μουσικούς ήχους, τα σώματα που πάλλονται παράγοντας ήχο, 
δηλ. οι ηχητικές πηγές, μπορεί να είναι: 

• Μια χορδή, 
• μια μεμβράνη, 
• ένα συμπαγές στερεό σώμα, 
• μια στήλη αέρος που περιέχεται μέσα σε στερεά τοιχώματα (ηχητικός 

σωλήνας). 
Από τη φύση του παλλομένου σώματος (της ηχητικής πηγής) και από τον τρόπο που αυτό 
τίθεται σε παλμική κίνηση γίνεται η ταξινόμηση των οργάνων σε γένη, οικογένειες, είδη κλπ. 
 
 Τα χαρακτηριστικά του μουσικού ήχου είναι το ύψος, η διάρκεια, η ένταση και το 
ηχόχρωμα. Απ' αυτά, εκείνα που χρειάζονται εκτενέστερη επεξήγηση είναι το ύψος και το 
ηχόχρωμα. 
 Το ύψος του ήχου εξαρτάται από τη φύση και τις διαστάσεις της ηχητικής πηγής 
(πάχος και μήκος της χορδής, της μεμβράνης ή του ηχητικού σωλήνα, υλικό και πυκνότητα 
του συμπαγούς σώματος κλπ.), αλλά και από την τάση (τέντωμα) που εφαρμόζεται επάνω 
της, ή από την ταχύτητα του παλλόμενου αέρα (αν πρόκειται για στήλη αέρος). Καθορίζεται 
από τη βασική συχνότητα της παλμικής κίνησης της ηχητικής πηγής. 
 Σε μια χορδή σταθερού πάχους και τάσεως ή σε ένα σωλήνα στον οποίο διοχετεύεται 
αέρας με σταθερή ταχύτητα, το ύψος των παραγομένων ήχων διαφοροποιείται με την αλλαγή 
του παλλομένου μήκους. Ο ήχος που παράγεται αν τεθεί σε παλμική κίνηση το συνολικό 
μήκος της χορδής (ή της στήλης αέρος) σε σχέση με τον ήχο που παράγεται αν τεθεί σε 
παλμική κίνηση μόνο ένα μέρος αυτής (αποκλείοντας π.χ. με τα δάκτυλα το υπόλοιπο μέρος 
της χορδής ή ανοίγοντας μια τρύπα στο πλάι του ηχητικού σωλήνα), μπορεί να εκφραστεί με 
αριθμητικές αναλογίες, όπως έδειξε ο αρχαίος 'Ελληνας φιλόσοφος Πυθαγόρας (η θεωρία του 
μας παραδίδεται από τον Αρχύτα τον Ταραντίνο και κυρίως τον Ευκλείδη, στο σύγγραμμά 
του με τον τίτλο "Κατατομή Κανόνος"). Τις αναλογίες αυτές ανακάλυψε και εφάρμοσε ο 
Πυθαγόρας και οι μαθητές του σε μια πειραματική ηχητική συσκευή, το περίφημο 
"μονόχορδον". 
 Οι ήχοι που παράγονται από τις απλές αριθμητικές αναλογίες 1/1, 2/1, 3/2, 4/3, 9/8, 
10/9 και 16/15, τοποθετούμενοι κατάλληλα μας δίνουν μια σειρά "μουσικών φθόγγων" (ή 
απλά νότες), που ονομάζεται φυσική κλίμακα. Η κλίμακα αυτή και οι σχέσεις που υφίστανται 
μεταξύ των βαθμίδων της (μουσικών φθόγγων) χρησιμοποιήθηκε ως βάση σε ολόκληρη την 
ευρωπαϊκή μουσική παράδοση μέχρι το Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, καθώς και στο 
σύνολο της Ελληνικής μουσικής από την Αρχαιότητα και το Βυζάντιο μέχρι το παλιότερο και 
το σύγχρονο δημοτικό τραγούδι. 
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 Το ύψος μόνο δεν είναι δυνατόν να ορίσει τον ήχο. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι 
αν ακούσουμε την ίδια νότα (μουσικό φθόγγο) παιγμένη από διαφορετικά όργανα, το 
άκουσμα που θα πάρουμε θα είναι διαφορετικό. Αυτό συμβαίνει επειδή έχουν διαφορετικό 
ηχόχρωμα. Το ηχόχρωμα είναι εκείνο το χαρακτηριστικό του ήχου που εξαρτάται 
περισσότερο από το υλικό και την κατασκευή της κάθε ηχητικής πηγής, αλλά και γενικότερα 
του μουσικού οργάνου. 
 Κατά τη διαδικασία της παραγωγής του ήχου η ηχητική πηγή τίθεται σε παλμική 
κίνηση κατά μια ορισμένη συχνότητα, που καθορίζει και το ύψος του ήχου. Στη συχνότητα 
αυτή πάλλεται η ηχητική πηγή σαν σύνολο. Στο 99% των περιπτώσεων όμως δεν είναι μόνο 
αυτή η συχνότητα της παλμική κίνησης. Διότι η ηχητική πηγή κατά την παλμική κίνηση 
χωρίζεται αυτόματα και σε μικρότερα τμήματα, τα οποία δημιουργούν τις δικές τους 
ανεξάρτητες παλμικές κινήσεις, και αυτά πάλι σε μικρότερα κλπ. Αυτές οι δευτερεύουσες 
παλμικές κινήσεις γίνονται ασυναίσθητα και αυτόματα και λαβαίνουν χώρα στις δικές τους 
συχνότητες, που είναι διαφορετικές (πολλπλάσιες) από τη βασική. Οι συχνότητες που 
δημιουργούνται μ' αυτόν τον τρόπο ονομάζονται δευτερεύουσες ή αρμονικές. Η σειρά των 
αρμονικών ήχων διέπεται και αυτή από τις αριθμητικές αναλογίες του συστήματος του 
Πυθαγόρα. 
 Οι αρμονικές συχνότητες παράγουν βεβαίως δικούς τους ξεχωριστούς αρμονικούς 
ήχους. Οι αρμονικοί ήχοι που θα δημιουργηθούν δεν είναι οι ίδιοι για κάθε ηχητική πηγή, 
αλλά εξαρτώνται και αυτοί από το υλικό και την κατασκευή της. Εκτός αυτού, εξαρτώνται 
και από τη φύση, το σχήμα και το μέγεθος του αντηχείου που είναι προσαρμοσμένο στην 
ηχητική πηγή, και το οποίο ενισχύει επιλεκτικά ορισμένους και υποβαθμίζει άλλους από τους 
αρμονικούς.  
 Οι αρμονικοί ήχοι συνήθως δεν μπορούν να ακουστούν ανεξάρτητα, διότι 
καλύπτονται από τον πρωτεύοντα ήχο, που έχει πολύ μεγαλύτερη ένταση. Ακούγονται μόνο 
συμπληρωματικά ως προς τη βασική συχνότητα και μόνο ένα ιδιαίτερα γυμνασμένο αυτί 
μπορεί να ξεχωρίσει ελάχιστους μόνο απ' αυτούς. Από το ποιοί αρμονικοί θα δημιουργηθούν 
στη διάρκεια της παλμικής κίνησης (λειτουργία της ίδιας της ηχητικής πηγής) και από το 
ποιοί θα ενισχυθούν περισσότερο από άλλους (λειτουργία του αντηχείου) διαμορφώνεται η 
χροιά του ήχου (ηχόχρωμα). Το αντηχείο είναι επομένως ένα από τα σημαντικά στοιχεία που 
συντελεί στη διαμόρφωση του ιδιαίτερου χαρακτήρα του ήχου κάθε οργάνου, και γι' αυτό 
αποτελεί πάντα ένα από τα σπουδαιότερα μέρη μιας οργανολογικής εξέτασης, αλλά και της 
ταξινόμησης ενός οργάνου. 
 Σε ορισμένες κατηγορίες οργάνων, κυρίως σ' αυτά που λειτουργούν με παλμικές 
κινήσεις μιας στήλης αέρος (πνευστά), είναι δυνατόν, με κατάλληλες τεχνικές φυσήματος 
(π.χ. δυνατότερο φύσημα), να αποφύγει κανείς τη βασική συχνότητα που παράγει ο σωλήνας 
και να παράγει μια από τις πρώτες της σειράς των αρμονικών συχνοτήτων. Τότε αυτή η 
θεωρητικά αρμονική συχνότητα θα ακουστεί στην πράξη σαν βασική, θα καθορίζει δηλαδή 
όχι μόνο το ηχόχρωμα αλλά και το ύψος του φθόγγου. Σ' αυτές τις περιπτώσεις, είναι 
απαραίτητο να γνωρίζει ο κατασκευαστής του οργάνου και ο οργανοπαίκτης το ποιές 
αρμονικές είναι δυνατόν να παραχθούν και να ενισχυθούν από το συγκεκριμένο ηχητικό 
σωλήνα, διότι ο ρόλος τους δεν περιορίζεται μόνο στη διαμόρφωση του ηχοχρώματος, αλλά 
και αυτού του ύψους του παραγομένου μουσικού φθόγγου (και κατ' επέκταση της μελωδίας 
που μπορεί ή δεν μπορεί να παίξει το συγκεκριμένο όργανο). 
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I.B.1.  Ιστορία των μουσικών οργάνων 
 
Τα πρώτα μουσικά όργανα που εμφανίζονται στον ανθρώπινο πολιτισμό χρησιμοποιούνται 
σαν ηχητικά αντικείμενα με εξωκαλλιτεχνικούς σκοπούς. Σκοπεύουν να παραγάγουν ήχους 
μέσω των οποίων ο πρωτόγονος άνθρωπος επικαλείται την αρωγή ή επιχειρεί την αποτροπή 
των πνευμάτων μέσα από τελετουργίες θρησκευτικού ή μαγικού περιεχομένου. Μόνο μετά 
από πολλές χιλιετηρίδες ανθρώπινου πολιτισμού, όταν ο άνθρωπος αρχίζει να 
απελευθερώνεται από τα δεσμά της μαγείας, αρχίζει και η μουσική να ξεφεύγει (εν μέρει 
μόνο) από την τελετουργία και να γίνεται τέχνη.  
 Απ' αυτές τις πανάρχαιες τελετουργίες ξεκινά ήδη η πολύ στενή σχέση του μουσικού 
οργάνου με το τραγούδι και το χορό. Χορός και μουσικό όργανο είναι στενά συνδεδεμένα 
από την καταγωγή τους. Το κτύπημα των χεριών, ποδιών, μηρών, στήθους, ο ήχος ποικίλων 
τυχαίων αντικειμένων και αργότερα μικρών κουδουνιών, οι διάφορες κραυγές (συνήθως με 
αλλαγμένη φωνή) την ώρα του τελετουργικού χορού αποτελούν τα πρώτα "μουσικά όργανα" 
που συνοδεύουν το χορό. 
 Ως αρχαιότερο μουσικό όργανο με την παραπάνω λειτουργία χρησιμοποιήθηκε το ίδιο 
το ανθρώπινο σώμα, το οποίο προσφέρει πολλές δυνατότητες να χρησιμοποιηθεί για την 
παραγωγή ήχου, είτε με το κτύπημα διαφόρων μερών του, είτε και με την ίδια την ανθρώπινη 
φωνή. Το ανθρώπινο σώμα, είτε μόνο του είτε με τη βοήθεια μικρών ηχητικών αντικειμένων, 
δημιουργεί τα δύο βασικά στοιχεία της μουσικής, τον ήχο και το ρυθμό. 
 Ακόμα και σήμερα διατηρούνται μαγικές τελετουργίες που έλκουν την καταγωγή τους 
από πανάρχαια έθιμα, στις οποίες το ανθρώπινο σώμα και διάφορα μικροαντικείμενα που 
κρεμιούνται πάνω του και τίθενται σε κίνηση παράγοντας ήχο ταυτόχρονα με την κίνηση του 
σώματος, χρησιμοποιούνται για να υπογραμμίσουν το ρυθμό του χορού. Π.χ. τα πολύ 
διαδεδομένα σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας αποκριάτικα δρώμενα, κατά τα οποία 
κρεμούν κουδούνια στο ζωνάρι ή κτυπούν ψεύτικα ξίφη κλπ. Η λειτουργία των απλών 
μουσικών οργάνων ως αποτρεπτικών των κακών πνευμάτων επιβιώνει ακόμη και σε άλλες 
εκδηλώσεις του βίου, όπως στο κρέμασμα κουδουνιών στο κοπάδι, ή ακόμη και τα μικρά 
κουδουνάκια που κρέμονται από το λιβανιστήρι του παπά. 
 Η μουσική θα συνεχίσει ακόμα και στις μέρες μας, ακόμα και στο δικό μας δυτικό 
πολιτισμό, να έχει ενίοτε στενότατη σχέση με τη θρησκεία και να χρησιμοποιείται στην 
τελετουργία. Το μουσικό όργανο διατηρεί ακόμα μιαν εξέχουσα θέση στη θρησκεία και την 
καθημερινή ζωή. Υπήρξε και είναι ένα από τα βασικότερα πολιτιστικά αντικείμενα. Η 
κυκλοφορία και η διάδοσή του αποτελεί βασικό βοήθημα για την εξερεύνηση της 
πολιτιστικής εξέλιξης ενός λαού, όπως και των σχέσεων και επαφών ορισμένων λαών μεταξύ 
τους. Υπάρχουν όργανα που είναι χαρακτηριστικά συγκεκριμένων πολιτιστικών παραδόσεων.  
 
 Το μουσικό όργανο παλαιότερων πολιτισμών σαν καθαρό αρχαιολογικό εύρημα 
ωστόσο είναι ιδιαίτερα σπάνια περίπτωση. Εξαιτίας του υλικού που συνήθως φτιάχνονται τα 
όργανα, και που είναι εύκολο να καταστραφεί, ελάχιστα αυθεντικά μουσικά όργανα έχουν 
διασωθεί. Πρόκειται για ορισμένες κατηγορίες, που κατασκευάζονταν από υλικά 
μεγαλύτερης αντοχής, όπως κόκκαλο, μέταλλο κλπ. 'Ετσι, η μελέτη της μουσικής 
αρχαιότερων πολιτισμών μέσω των ίδιων των οργάνων που χρησιμοποιούσαν, που θα ήταν 
ιδιαίτερα πολύτιμη, καθίσταται σχεδόν αδύνατη. 
 Πλουσιότερες πληροφορίες για τα όργανα που χρησιμοποιούνται σε παλιότερες 
εποχές μας δίνουν έμμεσες πηγές όπως οι απεικονίσεις σε διάφορα μνημεία. Τέτοιου είδους 
μνημεία μας πληροφορούν και για το σχήμα και την κατασκευή, αλλά συχνά και για τη 
χρήση ή τουλάχιστον το περιβάλλον που συναντώνται. Ωστόσο πρέπει να αντιμετωπίζονται 
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με ιδαίτερη προσοχή, γιατί είναι δυνατόν να μεταδίδουν εσφαλμένες πληροφορίες. Το 
μουσικό όργανο συχνά απεικονίζεται πλημμελώς, διότι ένας π.χ. ζωγράφος που δεν έχει 
ειδικές γνώσεις μουσικής ή δεν ζωγραφίζει εκ του φυσικού, πιθανόν να μη δίνει σημασία σε 
λεπτομέρειες, που όμως είναι βασικές για τη λειτουργία του οργάνου (αριθμός χορδών, 
μέγεθος του οργάνου, αποστάσεις των δεσμών μεταξύ τους, μέγεθος και αριθμός πλευρικών 
οπών στα πνευστά, τρόπος κρατήματος του οργάνου κλπ.). 
 'Αλλες πολύτιμες πηγές για την ιστορία των οργάνων είναι οι πληροφορίες που 
περιέχονται σε γραπτά κείμενα (ιστορικά, λογοτεχνικά κ.α., αλλά και μουσικοθεωρητικά 
συγγράμματα ή εγχειρίδια κατασκευής οργάνων). Και αυτές οι πληροφορίες πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη προσοχή, γιατί συχνά υπάρχει σύγχυση στις ονομασίες των 
οργάνων ή και στην αναφορά των συνθηκών υπό τις οποίες χρησιμοποιούνται.  
 
 
Ι.Β.2. Η ηλικία και η διάδοση των μουσικών οργάνων 
 
Τα μουσικά όργανα είναι από τα πολιτιστικά αντικείμενα που υπόκεινται σ' ένα αναγκαίο 
συντηρητισμό. Η μορφολογική τους εξέλιξη είναι ιδιαίτερα αργή, γιατί η λειτουργία τους 
βασίζεται σε αρχές της φυσικής και της ακουστικής, οι οποίες μόνο εν μέρει μπορούν να 
επηρεαστούν από τον άνθρωπο. 'Ετσι, οι οιεσδήποτε καινοτομίες εντοπίζονται στη χρήση του 
κάθε οργάνου και στον εμπλουτισμό του ήχου και των δυνατοτήτων του και πολύ σπανιότερα 
στην εξέλιξη της μορφής ή των άλλων οργανολογικών χαρακτηριστικών.  
 'Ενας τύπος οργάνου δεν αποτελεί σχεδόν ποτέ δημιούργημα ή αποκλειστικό 
πολιτιστικό αγαθό ενός λαού, αλλά συνήθως μιας ευρύτερης πολιτιστικής ενότητας. Ωστόσο, 
ο κάθε λαός κάνει χρήση του κοινού αγαθού (του οργάνου) ανάλογη με τη δική του 
ιδιοσυγκρασία, που μπορεί να είναι πολύ διαφορετική από άλλους γειτονικούς λαούς. 
Λέγοντας εδώ ότι κάθε λαός κάνει χρήση δεν εννοούμε μόνο τη συγκεκριμένη μουσική που 
παίζει, αλλά ακόμα και ειδικές τεχνικές παιξίματος. 
 Η εξάπλωση που παρατηρείται σ' ένα όργανο είναι ενδεικτικό στοιχείο για την ηλικία 
του. 'Οργανα που έχουν μεγαλύτερη διάδοση προέρχονται συνήθως από παλιότερες εποχές 
του πολιτισμού, κατά τις οποίες διάφοροι λαοί που είναι τώρα χωρισμένοι, ζούσαν μαζί, 
επικοινωνούσαν οικονομικά ή πολιτιστικά ή γειτόνευαν. 'Οργανα που είναι διαδεδομένα σε 
ευρύτατες γεωγραφικές ενότητες (κρόταλα, κτύπημα των μελών του σώματος) έλκουν την 
καταγωγή τους από τα βάθη της προϊστορίας. 'Οργανα αντίθετα που επιχωριάζουν σε 
ορισμένους μόνο λαούς ανακαλύφθηκαν αργότερα, μετά τη διάσπαση των φυλών μεταξύ 
τους. Τα πιό πρόσφατα όργανα περιορίζονται σε μια μόνο πολιτιστική περιοχή (π.χ. Δυτική 
Ευρώπη, όπως το πιάνο). Υπάρχουν ωστόσο και όργανα, των οποίων η λειτουργία βασίζεται 
σε κάποια προφανέστατη αρχή, και θα μπορούσαν να έχουν εφευρεθεί πολλές φορές 
ανεξάρτητα σε διάφορους πολιτισμούς (σύριγγα που συναντάται στη ΝΑ Aσία, Μελανησία, 
Πολυνησία, Αφρική, Ν. Αμερική κλπ.).  
 Η ανάλυση αυτή πάντως δεν παύει να είναι κάπως σχηματική και πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με προσοχή και σκεπτικισμό. Κάθε όργανο πρέπει να εξετάζεται σαν 
ξεχωριστή περίπτωση. 
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Ι.Γ. Η ταξινόμηση των οργάνων 
 
 
ΙΙ.Γ.1. Το πρόβλημα της ταξινόμησης 
 
Οι εμφανείς ομοιότητες που παρουσιάζουν ορισμένα όργανα μεταξύ τους οδηγεί πολύ 
εύκολα στη σκέψη ότι υπάρχουν μεταξύ τους συγγένειες και ενδεχομένως κοινοί πρόγονοι. Η 
προσπάθεια να καταταγούν τα όργανα σε μεγαλύτερες οικογένειες ή γένη δημιουργεί ωστόσο 
προβλήματα, που απασχόλησαν για πολλούς αιώνες τους ειδικούς. 
 Μία μάλλον ανεπιτυχής μέθοδος ταξινόμησης είναι αυτή που προσπαθεί να κατατάξει 
τα όργανα σύμφωνα με το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένα, δηλ. σε ξύλινα, 
μεταλλικά κλπ. Η ανεπάρκεια αυτής της μεθόδου είναι προφανής. 
 Η πιο γνωστή μέθοδος ταξινόμησης, που χρησιμοποιείται και σήμερα πολύ συχνά 
είναι ο διαχωρισμός σε έγχορδα, πνευστά και κρουστά. Η μέθοδος αυτή δεν έχει κάποιο 
σταθερό κριτήριο κατάταξης. Τα έγχορδα διαχωρίζονται ως προς το παλλόμενο σώμα (τη 
χορδή), τα πνευστά και τα κρουστά ως προς τον τρόπο επίδρασης του οργανοπαίκτη πάνω σ' 
αυτά (φύσημα, κτύπημα). Περαιτέρω οι τρείς αυτές κατηγορίες χωρίζονται σε 
υποκατηγορίες, στις οποίες όμως πάλι λείπει το ενιαίο κριτήριο ταξινόμησης. Τα έγχορδα π.χ. 
χωρίζονται ως προς τον τρόπο παραγωγής του ήχου σε όργανα στα οποία οι χορδές τίθενται 
στιγμιαία σε κίνηση και μετά πάλλονται ελεύθερα (τσίμπημα, τράβηγμα, κτύπημα) ή σ' αυτά 
που οι χορδές τρίβονται με δοξάρι, και επομένως το ερέθισμα προς την παλμική κίνηση δεν 
είναι στιγμιαίο, αλλά συνεχές. Ως προς τον τρόπο δε αυξομειώσεως του τονικού ύψους 
χωρίζονται σε όργανα 

• α/ με ανοικτές χορδές μόνο (άρπες, αρχ. λύρα, ψαλτήρια- σαντούρια) 
• β/ στα οποία το παλλόμενο (ωφέλιμο) μήκος της χορδής αυξομειώνεται με τα 

δάκτυλα του ενός χεριού.  
 Τα πνευστά χωρίζονται ως προς το υλικό κατασκευής (ξύλινα - χάλκινα). Τα κρουστά 
τέλος χωρίζονται σ' αυτά που παράγουν ορισμένο τονικό ύψος και σ' αυτά που δεν το 
παράγουν.  
 Ο τύπος αυτός του διαχωρισμού, εκτός της έλλειψης ενιαίου κριτηρίου, παραβλέπει 
και ορισμένες διαφοροποιήσεις που προήλθαν από την εξέλιξη των οργάνων. Στα ξύλινα 
πνευστά π.χ. κατατάσσονται και όργανα που για πολλές δεκαετίες κατασκευάζονται από 
μέταλλο (π.χ. το φλάουτο) ή από πλαστική ύλη (κλαρινέτο). Ενώ η βασική διαφορά που 
διαχωρίζει τα ξύλινα από τα χάλκινα δεν είναι το υλικό κατασκευής, αλλά ο τρόπος 
παραγωγής του ήχου, που προέρχεται από διαφορετικό φύσημα. Επίσης, το γεγονός ότι οι 
διάφορες νότες βγαίνουν στα μεν "ξύλινα" από το ανοιγοκλείσιμο οπών στα πλάγια του 
ηχητικού σωλήνα, ενώ στα "χάλκινα" από την εκμετάλλευση μιας ευρύτατης σειράς 
αρμονικών συχνοτήτων. 
 Παρόλα τα προβλήματα που παρουσιάζει, η παραδοσιακή αυτή μέθοδος ταξινόμησης 
διατηρείται ακόμη εν ισχύι και δεν παύει να είναι χρήσιμη για μια πρώτη προσέγγιση των 
οργάνων. 
 
 
ΙΙ.Γ.2. Η επικρατέστερη μέθοδος ταξινόμησης. 
 
Η μέθοδος που θεωρείται σήμερα η ορθότερη είναι η κατάταξη των οργάνων κατ' αρχάς 
σύμφωνα με τα φυσικά δεδομένα του σώματος που τίθεται κατ' αρχή σε παλμική κίνηση, 
μετά προχωρεί στην εξεταση του σχήματος και του τρόπου που αυτό έχει προσαρμοστεί στο 
μουσικό όργανο και σαν τρίτο παρεπόμενο κριτήριο έχει τον τρόπο που το ηχητικό σώμα 
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τίθεται σε κίνηση (δηλ. τον τρόπο και την τεχνική του παιξίματος). Βεβαίως ακολουθούν και 
άλλα κριτήρια, που θα δούμε στη συνέχεια. Το σύστημα αυτό έχει γίνει ευρύτατα αποδεκτό 
σήμερα, διότι παραμένει ανεξάρτητο από κατηγοριοποιήσεις και ομαδοποιήσεις που γίνονται 
από την καθημερινή μουσική πρακτική και που συνακόλουθα έχουν περιορισμένη ισχύ, και 
προχωρεί στην ταξινόμηση ξεκινώντας από τα λειτουργικά σημαντικά τμήματα του οργάνου, 
για να εξετάσει κατόπιν και τα πρόσθετα και επουσιώδη στοιχεία. 
 Η μέθοδος ταξινόμησης αυτή πρωτοεκφράστηκε από τον Mahillon,1 αλλά 
ολοκληρώθηκε και καθιερώθηκε από τους Γερμανούς μελετητές von Hornbostel και C. Sachs 
και δημοσιεύτηκε στην Zeitschrift fuer Ethnologie του 1914. Και αυτό το σύστημα 
ταξινόμησης δεν μπορεί παρά να παρουσιάζει ελλείψεις, γιατί τα αντικείμενα που προσπαθεί 
να ταξινομήσει είναι ζωντανά, εξελισσόμενα και ανεπίδεκτα οιασδήποτε καθορισμένης 
μορφής, ενώ κάθε σύστημα πρέπει από τη φύση του να είναι στατικό και να χρειάζεται 
σαφείς διαχωριστικές γραμμές. 
 Το σύστημα των Hornbostel-Sachs δεν διαφέρει στις πρωταρχικές του 
κατηγοριοποιήσεις και πολύ από την τριπλή διαίρεση σε έγχορδα, πνευστά και κρουστά. 
Ταξινομεί μεν σε τέσσερις κατηγορίες, οι δύο όμως απ' αυτές μπορούν εύκολα να ενταχθούν 
στα κρουστά, ενώ οι άλλες δύο αντιστοιχίζονται εύκολα με τα έγχορδα και τα πνευστά. Η 
μεγάλη προσφορά τους έγκειται στον παραπέρα διαχωρισμό. Οι τέσσερις κατηγορίες του 
συστήματός των είναι τα αυτόφωνα (αργότερα ονομάστηκαν ιδιόφωνα), τα μεμβρανόφωνα, 
τα χορδόφωνα και τα αερόφωνα. 'Οπως εύκολα αντιλαμβανόμαστε από τις ονομασίες, τα 
ιδιόφωνα είναι τα όργανα εκείνα των οποίων ολόκληρο το σώμα τίθεται σε παλμική κίνηση. 
Κλασικό παράδειγμα είναι το τρίγωνο που χρησιμοποιούμε στα κάλαντα ή τα κουδούνια και 
οι καμπάνες. Στα μεμβρανόφωνα τίθεται σε παλμική κίνηση μια λεπτή μεμβράνη (από δέρμα 
ζώου, πλαστική ύλη, χαρτί κλπ.), η οποία είναι τεντωμένη πάνω σε ένα σταθερό πλαίσιο, 
συνήθως σε κυκλικό σχήμα. Τα κάθε είδους τύμπανα κατατάσσονται σ' αυτή την κατηγορία. 
Τα αερόφωνα είναι τα όργανα στα οποία η ηχητική πηγή είναι μια στήλη αέρος, που συνήθως 
βρίσκεται κλεισμένη μέσα σε ένα σταθερό τοίχωμα (χωρίς ωστόσο αυτό να είναι απαραίτητο 
- π.χ. το τσιγαρόχαρτο). Στα χορδόφωνα τέλος η ηχητική πηγή είναι μια τεντωμένη χορδή. 
Κατά την περαιτέρω ταξινόμηση οι Hornbostel-Sachs διαχωρίζουν τα ιδιόφωνα και τα 
μεμβρανόφωνα κατά τον τρόπο που παίζονται, τα χορδόφωνα κατά εξωτερικά μορφολογικά 
χαρακτηριστικά και τα αερόφωνα κατά λειτουργικά-κατασκευαστικά χαρακτηριστικά, 
ξεκινώντας από τον τρόπο του φυσήματος. 
 Το σύστημα των Hornbostel-Sachs χρησιμοποιεί για την κωδικοποίηση της 
ταξινόμησης το δεκαδικό σύστημα του Dewey, γνωστό από τη χρησιμοποίησή του στη 
βιβλιοθηκονομία. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί αριθμούς, οι οποίοι αποκτούν 
συγκεκριμένη σημασία ανάλογα με τη θέση στην οποία βρίσκονται. Ο αρ. 3 π.χ., αν 
βρίσκεται στην πρώτη θέση μετα την πρώτη υποδιαστολή σημαίνει π.χ. χρησιμοποίηση 
πλήκτρου στα χορδόφωνα, άσχετα από τους προηγούμενους και επόμενους αριθμούς, οι 
οποίοι μπορούν να διαφοροποιούνται. Με τον τρόπο αυτό μπορούν σχετικά εύκολα να 
κατηγοριοποιηθούν τα όργανα αλλά και οι λειτουργίες, ο τρόπος παιξίματος και οι 
ιδιαιτερότητες καθενός. 
 Το σύστημα Hornbostel - Sachs  έχει πάντως την βασική αδυναμία ότι δεν διατηρεί 
την ίδια ιεραρχία και σειρά κριτηρίων μέσα σε κάθε ομάδα από τις τέσσερις μεγάλες, όπως 
θα φανεί εύκολα από το δείγμα της ταξινόμησης των αεροφώνων, που παραθέτουμε. 
 
 

                                                 
1 Catalogue descriptif et analytique du Musee instrumentale du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles I, 
Gent 1880. 
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Παράδειγμα ταξινόμησης με το σύστημα Hornbostel - Sachs 
 
4 Αερόφωνα (4) 
 
41 ελεύθερα αερόφωνα. 
(Εδώ περιλαμβάνονται ηχητικές συσκευές κατά τις οποίες ο αέρας τίθεται σε παλμική 
κίνηση, χωρίς να είναι περιορισμένος σε ένα σωλήνα ή δοχείο. Δεν πρόκειται για όργανα της 
ορχήστρας. Αναφέρουμε μερικά παραδείγματα χωρίς ταξινόμηση: Μαστίγιο, λεπίδα σπαθιού, 
πιστόλι με φελλό κλπ. Ίσως εδώ κατατάσσεται η Windmaschine, που χρησιμοποιήθηκε στην 
ορχήστρα της όπερας και αλλού).  
 
42 κυρίως αερόφωνα. Ο αέρας περιορίζεται μέσα στο όργανο.  
Ο τελευταίος αριθμός πριν την υποδιαστολή δηλώνει τον τρόπο παραγωγής των παλμικών 
κινήσεων στο εσωτερικό του σωλήνα του οργάνου. Δηλαδή: 

1: όργανα με κόγχη (φλάουτα) 
2: όργανα με γλωσσίδι που μεσολαβεί μεταξύ στόματος του οργανοπαίκτη και της 
στήλης αέρος 
3: Τρομπέτες. Το ρεύμα αέρος περνά μέσα από τα παλλόμενα χείλη του 
οργανοπαίκτη πριν θέσει σε παλμική κίνηση τη στήλη αέρος 

 
Ο πρώτος αριθμός μετά την υποδιαστολή παρουσιάζει μια ανακολουθία, διότι οι ίδιοι αριθμοί 
στην ίδια θέση δηλώνουν σε κάθε περίπτωση διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή: 
 

• στην ενότητα 421, ο πρώτος αριθμός μετά την υποδιαστολή δηλώνει: 
.1: φλάουτα χωρίς οδηγό 
.2: φλάουτα με οδηγό (όπως οι φλογέρες με ράμφος) 
 
• στην ενότητα 422, ο πρώτος αριθμός μετά την υποδιαστολή δηλώνει: 
.1 με διπλό γλωσσίδι (όμποε) 
.2: με μονό γλωσσίδι (κλαρινέτα) 
.3: με ελεύθερα γλωσσίδια 
 
• στην ενότητα 423, ο πρώτος αριθμός μετά την υποδιαστολή δηλώνει: 
.1: φυσικές τρομπέτες, χωρίς μηχανισμό για αλλαγή του τονικού ύψους 
.2: χρωματικές τρομπέτες, με μηχανισμό για αλλαγή του τονικού ύψους 

 
 
Στις τρομπέτες, ο τελευταίος αριθμός πριν τη δεύτερη υποδιαστολή δηλώνει: 

423.- - 1.: φυσικές τρομπέτες με φύσημα στο ένα άκρο, αλλά, σε άλλες περιπτώσεις, 
κωνικός σωλήνας 
423.- - 2.: φυσικές τρομπέτες με φύσημα στο πλάι, αλλά σε άλλες περιπτώσεις επί το 
πλείστον κωνικός σωλήνας 
423.- - 3.: επί το πλείστον κυλινδρικός σωλήνας. 

 
 
 Ειδικότερα, οι τέσσερις κύριες κατηγορίες του συστήματος των Hornbostel-Sachs 
περιγράφονται ως εξής: 
 Στην πρώτη κατηγορία, τα ιδιόφωνα, ο ήχος παράγεται όπως είπαμε από την παλμική 
κίνηση του ίδιου του σώματος του οργάνου, το οποίο είναι στερεό και αρκετά ελαστικό, ώστε 
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να μη χρειάζεται τεντωμένες μεμβράνες ή χορδές. Τα ιδιόφωνα υπάρχουν σε απλή ή και σε 
σύνθετη μορφή (όταν πολλά ομοειδή ιδιόφωνα τοποθετούνται μαζί, π.χ. ξυλόφωνα, 
μεταλλόφωνα, καμπάνες στη σειρά κλπ.). Τα ιδιόφωνα ξεχωρίζουν σε αυτά που παράγουν 
τον ήχο μετά από κατ'ευθείαν κτύπημα του εκτελεστή (καμπάνες, τρίγωνο) και σε αυτά που 
το κτύπημα γίνεται μεταξύ των διαφόρων μερών του οργάνου και προκαλείται έμμεσα από 
τον εκτελεστή με μια ταλάντευση ή κούνημα του οργάνου (σείστρα, ζίλια κλπ.). Περαιτέρω 
τα ιδιόφωνα ταξινομούνται σύμφωνα με το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένα, από το 
αν κτυπιούνται απ' ευθείας από το ανθρώπινο χέρι, με τη βοήθεια πλήκτρου ή και από 
κάποιον πολύπλοκο μηχανισμό (celesta) κλπ. 
 Τα μεμβρανόφωνα παράγουν ήχο από μια τεντωμένη μεμβράνη. Συνήθως ο ήχος 
παράγεται με (άμεσο ή έμμεσο) κτύπημα της μεμβράνης. Υπάρχουν ωστόσο και σπανιότερες 
περιπτώσεις, όπου η παλμική κίνηση μεταδίδεται στη μεμβράνη από το τράβηγμα μιας 
χορδής. 'Ενας συνδυασμός των δύο είνα το τύμπανο της παρέλασης. 'Αλλο κριτήριο 
ταξινόμησης είναι η ύπαρξη μιας ή δύο μεμβρανών, καθώς και το αν και οι δύο πάλλονται 
από κτύπημα ή αν η μία πάλλεται συμπαθητικά. Τα μεμβρανόφωνα αποτελούν ως προς τις 
κατηγοριοποιήσεις και τα κριτήρια ταξινόμησης την απλούστερη κατηγορία οργάνων. 
 
 Τα αερόφωνα παράγουν τον ήχο χρησιμοποιώντας τον αέρα σαν πρωταρχική ηχητική 
πηγή. Χωρίζονται κατ' αρχάς σε ελεύθερα και σε σωληνωτά αερόφωνα. Τα ελεύθερα 
αερόφωνα δεν περιορίζουν τον αέρα, αλλά προκαλούν τον ήχο προκαλώντας γύρω τους ένα 
ρεύμα αέρα. Αυτό το ρεύμα μπορεί να προκαλείται είτε με κίνηση του οργάνου μέσα στον 
αέρα είτε με τεχνητή δημιουργία ρεύματος αέρος γύρω από το όργανο (π.χ. με φύσημα από το 
στόμα). Οι ηχητικές συσκευές που λειτουργούν με αυτό το σύστημα ωστόσο είναι πολύ 
περιορισμένων δυνατοτήτων και μόνο καταχρηστικά μπορούν να καταταγούν στα όργανα 
όπως τα εννοούμε σήμερα. Μόνο σαν τελετουργικά ηχητικά αντικείμενα που 
χρησιμοποιούνται σε πρωτόγονους πολιτισμούς ή σαν ηχητικά παιγνίδια μπορούν να 
νοηθούν. Εδώ κατατάσσονται το μαστίγιο (ή το ξίφος ή η βέργα) που κινείται γρήγορα μέσα 
στον αέρα ή το φύλλο δένδρου ή το τσιγαρόχαρτο που βάζουμε ανάμεσα στα χείλη μας και το 
φυσάμε προκαλώντας ένα σφυριχτό ήχο. 
 Τα σωληνωτά αερόφωνα είναι εκείνα, στα οποία η ηχητική πηγή (ο αέρας) βρίσκεται 
περιορισμένος μέσα σε ένα σωλήνα. Εδώ γίνεται μια διάκριση ως προς το αν ο σωλήνας είναι 
μονός ή πολλαπλός (σύριγγα, εκκλησιαστικό όργανο). Ο κυριότερος όμως διαχωρισμός 
γίνεται κατά τον τρόπο με τον οποίο τίθεται σε παλμική κίνηση ο αέρας. Σύμφωνα μ' αυτή τη 
διάκριση έχουμε: 

α/ τα όργανα στα οποία ο αέρας τίθεται σε παλμική κίνηση με την πρόσκρουσή του 
πάνω σε μια σταθερή κόγχη του οργάνου (φλάουτα, φλογέρες, σουραύλια) 
β/ αυτά στα οποία η παλμική κίνηση δημιουργείται από το κτύπημα μιας λεπτής 
φλούδας καλαμιού πάνω στο τοίχωμα του σωλήνα ή από το κτύπημα δύο λεπτών 
φλουδών μεταξύ τους. 
γ/ αυτά στα οποία η παλμική κίνηση δημιουργείται από τα ίδια τα σφιγμένα χείλη του 
οργανοπαίκτη, που λειτουργούν σαν διπλό καλάμι (σάλπιγγες). 

 Περαιτέρω ταξινόμηση των αεροφώνων γίνεται σύμφωνα με το σχήμα του σωλήνα, 
αν δηλ. είναι κωνικό ή κυλινδρικό. Αυτή η διάκριση έχει ιδιαίτερη σημασία, διότι οι 
αρμονικές συχνότητες που ευνοούνται στον κυλινδρικο σωλήνα είναι άλλες απ' αυτές του 
κωνικού. Επομένως η τεχνική παιξίματος για την παραγωγή των φθόγγων που παράγονται με 
τη χρήση αρμονικών σαν βασικών συχνοτήτων διαφέρουν κατά περίπτωση. 'Αλλο κριτήριο 
είναι η παρουσία ή απουσία πλευρικών οπών κατά μήκος του σωλήνα. 
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 Τα χορδόφωνα αποτελούν την πιο πολύπλοκη από πλευράς ταξινόμησης αλλά και 
λειτουργίας κατηγορία οργάνων. Ο ήχος των χορδοφώνων παράγεται από λεπτές χορδές που 
είναι τεντωμένες ανάμεσα σε σταθερά σημεία. Χωρίζονται κατ' αρχάς σε απλά και σύνθετα. 

α/ Τα απλά χορδόφωνα αποτελούνται μόνο από τον φορέα της χορδής ή των χορδών, 
ο οποίος είναι μόνος του ή μαζί με ένα αντηχείο, το οποίο όμως μπορεί να διαχωριστεί 
χωρίς να καταστραφεί η ηχητική συσκευή (π.χ. ορισμένου τύποι σαντουριού, 
θεωρητικώς τουλάχιστον, ή το πιάνο). 
β/ Στα σύνθετα ο φορέας των χορδών και το αντηχείο είναι οργανικά ενοποιημένα και 
δεν μπορούν να διαχωριστούν (λαούτα, λύρες, άρπες, βιολιά κλπ.). 

 Τα όρια βέβαια αυτού του διαχωρισμού είναι ασαφή, κυρίως λόγω της σπανιότητας 
της πρώτης κατηγορίας ή του γεγονότος ότι όργανα τα οποία ιστορικά ανήκαν στα απλά 
χορδόφωνα, με την εξέλιξη της κατασκευής και για λόγους στερεότητας και αντοχής 
κατήργησαν το πρωταρχικό κριτήριο ταξινόμησης και ενοποίησαν την ηχητική συσκευή με 
το αντηχείο. Τα χορδόφωνα ταξινομούνται επίσης κατά την παρουσία ή την απουσία τόξου 
και κατά τον τρόπο που τίθεται σε παλμική κίνηση η χορδή (κτύπημα, τσίμπημα, τράβηγμα, 
τρίψιμο). Επίσης ως προς τον τρόπο που τεντώνονται και το σημείο που στερεώνονται οι 
χορδές, το σχήμα και την θέση των κλειδιών που στερεώνουν τις χορδές, ως προς το σχήμα 
της ηχητικής συσκευής ή του αντηχείου κλπ. 
 Στα σύνθετα χορδόφωνα δύο από τα βασικότερα γένη είναι: 

α/ το γένος του λαούτου, που χαρακτηρίζεται από το ότι οι χορδές βαίνουν παράλληλα 
προς την ηχητική τράπεζα (το καπάκι) και το ηχείο. Εδώ κατατάσσονται και τα 
χορδόφωνα με ζυγό (όπου δηλ. οι χορδές τεντώνονται πάνω σ' ένα εγκάρσιο πήχυ, 
όπως η αρχαία ελλ. λύρα). Τα περισσότερα (αλλά όχι όλα) από τα σύνθετα 
χορδόφωνα του γένους του λαούτου φέρουν το λεγόμενο χέρι, ένα μακρύ πήχυ, κατά 
μήκος του οποίου είναι τεντωμένες οι χορδές κατά το μεγαλύτερο μέρος τους. 
β/ το γένος της άρπας, στο οποίο οι χορδές βαίνουν κάθετα προς την ηχητική τράπεζα.  

 Οι λοιπές υποδιαιρέσεις στα χορδόφωνα θα εξεταστούν κατά τη μελέτη των επιμέρους 
οργάνων.  
 
 
Ι.Γ.2 Άλλες προσεγγίσεις του προβλήματος της ταξινόμησης 
 
Το σύστημα που με συντομία περιγράψαμε έχει ατέλειες, τις οποίες επεσήμαναν διάφοροι 
μελετητές, προτείνοντας ταυτόχρονα άλλα συστήματα με διαφορετικά κριτήρια, τα οποία 
όμως δεν ευτύχησαν να καθιερωθούν. Το 1936 ο Schaeffner παρατήρησε ότι το σύστημα των 
Hornbostel-Sachs υποφέρει από έλλειψη μιας ενιαίας αρχής που να καθορίζει τη σειρά 
εφαρμογής των κριτηρίων ταξινόμησης στις διάφορες κατηγορίες οργάνων. Παρατήρησε δηλ. 
ότι βασικά κριτήρια όπως π.χ. ο τρόπος που τίθεται σε παλμική κίνηση η ηχητική πηγή δεν 
έχουν την ίδια σειρά στα κριτήρια ταξινόμησης των ιδιοφώνων (αρχή), των αεροφώνων 
(μέση), και χορδοφώνων (αργότερα). Ο Schaeffner πρότεινε τον βασικό διαχωρισμό σε δύο 
γένη - κατηγορίες, δηλ. τα όργανα που λειτουγούν με παλμικές κινήσεις στερεών σωμάτων 
και εκείνα που λειτουργύν με παλμικές κινήσεις αέρος. Περαιτέρω, τα στερεά χωρίζονται σε 
τεινόμενα, μη τεινόμενα και ελαστικά. Η ταξινόμηση αυτή έχει τηνα αδυναμία ότι φέρνει 
στην ίδια κατηγορία τις χορδές και τις μεμβράνες: Το επίπεδο που τοποθετείται η συγγένεια 
αυτή χορδών και μεμβρανών είναι πολύ βασικό, σχεδόν στην αρχή του ταξινομικού 
συστήματος, και έτσι θα έπρεπε να δικαιολογείται από αντίστοιχη συγγένεια στην πράξη των 
δύο αυτών τύπων ηχητικών σωμάτων, πράγμα που δεν συμβαίνει. Το σύστημα λοιπόν 
διακατέχεται από μια καθαρά λογική συνέχεια, που δεν βρίσκει αντιστοιχία στην πράξη. 
 Το 1948 ο Draeger πρότεινε ένα νέο σύστημα, το οποίο είναι ουσιαστικά 
συμπλήρωση του συστήματος Hornbostel-Sachs, αλλά εξετάζει και κριτήρια όπως οι 
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μουσικές και άλλες λειτουργίες που έχει να εκπληρώσει ένα όργανο σε μια συγκεκριμένη 
εποχή και περιοχή. Το σύστημα αυτό όμως απαιτεί ένα τεράστιο εύρος εθνομουσικολογικών 
δεδομένων για να εφαρμοστεί. 
 Το 1971 ο Hood ζήτησε να εξεταστούν και οι ιδιαίτερες τεχνικές παιξίματος που 
χαρακτηρίζουν ένα όργανο, η μουσική του λειτουργία, η διακόσμησή του καθώς και η θέση 
του μέσα στο γενικότερο πολιτιστικό του περιβάλλον. Ο Hood προσέθεσε και μια πέμπτη 
κατηγορία, τα ηλεκτρόφωνα. Το 1974 τέλος, ο Reinecke αναίρεσε ουσιαστικα τα υφιστάμενα 
κριτήρια και θέλησε να εξετάσει τα μουσικά όργανα όχι ως προς την κατασκευή, λειτουργία, 
ηχητικές αρχές, τεχνικές παιξίματος κλπ., αλλά ως προς τη λειτουργία που παίζει το μουσικό 
όργανο στα διάφορα κοινωνικά και πολιτιστικά φαινόμενα. Π.χ. τα όργανα που 
χρησιμοποιούνται στις θρησκευτικές τελετές, στις α ή β κοινωνικές εκδηλώσεις κλπ. Το 
σύστημα αυτό γίνεται αντιληπτό ότι δεν εμποδίζει βέβαια και την παράλληλη ταξινόμηση 
των οργάνων σύμφωνα με καθαρά οργανολογικά κριτήρια. 
 Στις τελευταίες δεκαετίες αμφισβητείται η χρησιμότητα συστημάτων που προσπαθούν 
να συμπεριλάβουν όλες τις δυνατές κατηγορίες οργάνων (ακόμη και αυτές που δεν απαντούν 
στην πραγματικότητα). Τα συστήματα αυτά είναι κατ’ ανάγκην στατικά. Επίσης, 
ενδιαφέροται καθ’ υπερβολήν για δομικά κριτήρια, αντί να τα συνδυάσουν με λειτουργικά 
(Stockmann, 1971). Ο Heyde (1975), τέλος, συστηματοποιεί τα όργανα με βάση τα στοιχεία 
εκείνα που μεσολαβούν, ώστε ένα όργανα να μεταβάλε σε ακουστική ενέργεια την νευρική 
(μηχανική) ενέργεια που εκπορεύεται από τον μουσικό (ή τη μηχανή). Αναγνωρίζει το 
μέγιστο 11 στοιχεία, αλλα το σύστημά του δεν είναι παρά περιγραφή με επιστημονικούς 
όρους αυτού που όλου βλέπουν και αντιλαμβάνονται με την απλή παρατήρηση. 
 
 
 
 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ 
ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 
 
 
 
ΙΙ.Α. Η ιδιαιτερότητα της Ευρώπης 
 
Η έννοια της καθαρής οργανικής μουσικής, εκείνης δηλ. που παίζεται και ακούγεται 
ανεξάρτητα από ανθρώπινη φωνή και λόγο (τραγούδι) ή ανεξάρτητα από κίνηση (χορό) είναι 
χαρακτηριστικό σχεδόν αποκλειστικά δυτικοευρωπαϊκό. Τα μουσικά όργανα σε όλους του 
παραδοσιακούς πολιτισμούς, από τα πανάρχαια χρόνια, λειτουργούν σχεδόν αποκλειστικά 
μαζί με το τραγούδι και τον χορό. Σε καμμιά από τις δύο περιπτώσεις δεν είναι ανεξάρτητα 
από τη μια ή την άλλη κοινωνικοκαλλιτεχνική εκδήλωση. 
 Οι πρώτες χρήσεις μουσικών οργάνων γενικά στη δυτική Ευρώπη και μάλιστα από 
τότε που αυτή αρχίζει να διαμορφώνει την ιδιαίτερη φυσιογνωμία της, δηλ. από την εποχή 
του Μεσαίωνα και μετά, δεν πιστοποιούν ακόμη αυτήν την ανεξαρτησία της οργανικης 
μουσικής, αλλά συνεχίζουν την παράδοση που προέρχεται από την προϊστορία και την 
αρχαιότητα. Χρησιμοποιούνται δηλ. σε ποικίλες κοινωνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, 
όπως οι συγκεντρώσεις και τα πανηγύρια, χωρίς να υπάρχει έντεχνη μουσική γι’ αυτά. Τα 
μουσικά κομμάτια που ακούγονται παραδίδονται με τη γενική ονομασία «εσταμπί» για τους 
χορευτικούς σκοπούς και «μουσική των τρουβαδούρων και τρουβέρων» για το έντεχνο 
μονοφωνικό τραγούδι. Φυσικά υπάρχει και το λαϊκό τραγούδι στους διάφορους ευρωπαϊκούς 
πολιτισμούς. Ο ρόλος των μουσικών οργάνων αρχίζει να ξεχωρίζει από τη στιγμή που αυτά 
εντάσσονται στον κόσμο της έντεχνης μουσικής, αρχικά χρησιμοποιούμενα για διπλασιασμό 
της ανθρώπινης φωνής. Πολύ αργότερα, ουσιαστικά μετά το 1600, θα χρησιμοποιηθούν για 
ανεξάρτητη έντεχνη μουσική. 
 
 
 
ΙΙ.Β. Η «εξαρτημένη» οργανική μουσική 
 
 
ΙΙ.Β.1. Η χρήση μουσικών οργάνων τον Μεσαίωνα 
 
Στη Γαλλία οι τρουβαδούροι (από το 1070)  και τρουβέροι (έναν αιώνα αργότερα) 
χρησιμοποιούν όργανα για να συνοδέψουν το μονοφωνικό ερωτικό τραγούδι τους, κατά τον 
τύπο που παραδίδεται από την Αρχ. Ελλάδα, στη λυρική και την επική ποίηση. Η συνοδεία 
των τραγουδιών από τα όργανα (βιολί, λαούτο, άρπα) γίνεται με την τεχνική της ετεροφωνίας 
(η ίδια μελωδία με ποικίλματα). Καταγραφές της συνοδευτικής αυτής μελωδίας δεν 
υπάρχουν, διότι παιζόταν αυτοσχεδιαστικά. Από τον μορφολογικό τύπο της σεκουέντσας, 
που ακολουθείται στους τρουβαδούρους στην κοσμική του εκδοχή («λάι»), προέρχεται και η 
καθαρά οργανική χορευτική «estampida», με δίστροφη μορφή: μια μελωδία που 
επαναλαμβάνεται, με ανοικτή κατάληξη την πρώτη και κλειστή τη δεύτερη φορά. 
 Στον πρώτο μεγάλο σταθμό της πολυφωνικής μουσικής, τη σχολή της Νοτρ Νταμ 
(τέλος 12ου) και στην Ars antiqua (13ος αι), φαίνεται ότι η χρήση μουσικών οργάνων είναι 
συνήθως πρακτική. Στο συμπέρασμα αυτό φτάνουμε αν παρατηρήσουμε ότι, στα organa και 
τα μοτέτα, κάθε νότα του γρηγοριανού cantus firmus, που αποτελεί, ως γνωστό, το σκελετό 
κάθε πολυφωνικής σύνθεσης της εποχής, αντιστοιχεί σε πάρα πολλές νότες των άλλων 
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φωνών, πράγμα που σημαίνει ότι κάθε νότα του, κατά την εκτέλεσή της, είχε αρκετά μεγάλη 
διάρκεια, έτσι ώστε να μοιάζει με «ισοκράτημα» (εξ ου και ο όρος tenor). Είναι πιθανότατο 
ότι ήδη τότε οι μακριές νότες του cantus firmus θεωρητικά μόνο ήταν φωνητικές, στην 
πραγματικότητα όμως εκτελούνταν μόνο από (τοξωτά έγχορδα;) όργανα. Γενικότερα πάντως, 
στην εποχή εκείνη τα όργανα μπορούσαν να συνοδεύουν όλες τις φωνές μιας πολυφωνικής 
σύνθεσης σε ταυτοφωνία ή καμμιά φορά τις αντικαθιστούσαν. Στα μοτέτα έπαιζαν τον τένορ. 
Στον κώδικα Bamberg τέλος, που περιέχει μουσική της Ars antiqua, περιλαμβάνονται 7 
«χοκέτοι» χωρίς κείμενο, με τον τίτλο «για τον εκτελεστή βιέλλας», που προφανώς 
προορίζονταν για οργανική εκτέλεση. Επίσης, σε ένα γαλλικό κώδια του τέλους του 13ου 
αιώνα, το «Chansonnier du Roi», περιέχονται οι πρώτες καταγραφές μονόφωνων εσταμπί 
(μουσικής για χορό), σε μορφή σεκουέντσας (σειράς από μουσικές φράσεις, κάθε μια από τις 
οποίες επαναλαμβάνεται μια φορά με ανοικτή ή κλειστή κατάληξη). 
 Στην εποχή της Ars nova (14ος αι.) θα προστεθεί ένα ακόμα πεδίο χρήσης των 
μουσικών οργάνων, αυτό που απορρέει από την νέα τεχνική σύνθεσης κοσμικής μουσικής, 
την καντιλένα (τρίφωνες συνθέσεις, στις οποίες οι δύο χαμηλότερες φωνές παίζονται από 
όργανα). Και στην περίπτωση αυτή όμως οι φωνές που προορίζονται για οργανική εκτέλεση 
είναι συντεθειμένες κατά τα πρότυπα της φωνητικής μουσικής και όχι της οργανικής. 
Υπάρχουν πάντως έργα κυρίως γαλλοφλαμανδών συνθετών που περιέχουν φωνές γραμμένες 
με τη λογική να εκτελεστούν από όργανα (π.χ. τρομπόνι). 
 Εκτός όλων αυτών, στο Μεσαίωνα θα αρχίσει να εφαρμόζεται μια πολύ αγαπητή 
πρακτική των μουσικών, δηλ. η μεταγραφή πολυφωνικών συνθέσεων με σκοπό να παιχτούν 
από όργανα που μπορούσαν να παίξουν ταυτόχρονα όλες τις φωνές. Τέτοια όργανα είναι το 
λαούτο και τα πληκτροφόρα (και ειδικότερα, για την εποχή, το εκκλ. όργανο). Τότε είναι που 
δημιουργείται η νέα σημειογραφία της ταμπουλατούρας, που διαφέρει από την φωνητική 
σημειογραφία που χρησιμοποιούν οι τραγουδιοστές αλλά και οι εκτελεστές μονοφωνικών 
οργάνων. Με την ταμπουλατούρα, ο μεταγραφέας μεταφέρει τις φωνές όχι ως νότες αλλά ως 
θέσεις των δακτύλων πάνω στο όργανο.1 Η πρακτική αυτή, της μεταγραφής φωνητικών 
έργων για όργανα συνεχίζεται για αρκετούς αιώνες. 
 
 
ΙΙ.Β.2. Η χρήση μουσικών οργάνων στην Αναγέννηση 
 
Στην Αναγεννησιακή μουσική συνεχίζεται η χρήση των οργάνων που διπλασιάζουν ή 
αντικαθιστούν φωνές σε φωνητικές μορφές. Μεγάλη έκταση παίρνει το φαινόμενο της 
συμμετοχής μουσικών οργάνων στην βενετσιάνικη πολυχορικότητα (δεύτερο μισό 16ου 
αιώνα), όπου η συμμετοχή οργάνων επιδιώκεται για εμπλουτισμό του εντυπωσιακού 
αποτελέσματος του ακουστικού χώρου και για την αξιοποίηση των ηχοχρωμάτων. Δεν είναι 
τυχαίο επομένως, ότι ακριβώς στη βενετσιάνικη σχολή είναι που αντιλήφθηκαν και 
αξιοποίησαν τα όργανα και καθιέρωσαν τελικά την ανεξάρτητη οργανική μουσική, όπως θα 
δούμε. 
 Αναφορικά με τις εξελίξεις που συντελούνται μέσα στα χρονικά πλαίσια της 
Αναγέννησης, παρατηρούμε ότι οι πρώτες γενικευμένες μορφές σχεδόν αυτόνομης οργανικής 
μουσικής εμφανίζονται τον 16ο αιώνα. Πρόκειται για μεταγραφές ολόκληρων πολυφωνικών 

                                                 
1 Πηγές για μουσική για πληκτροφόρα - Μεσαίωνας και Αναγέννηση: 
• Robertsbridge Codex (1320) 
• Codex Faenza (1420) 
• Κώδικας μουσικής για εκκλ. όργανο του Buxheim (1460-70) 
• Ricercari, motetti, canzoni (Cavazzoni - 1523) σε ελεύθερη πιανιστική μορφή και όχι εξαρτημένα από 

φωνητική. 
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συνθέσεων για εκκλησιαστικό όργανο ή άλλο πληκτροφόρο ή για λαούτο. Στις μεταγραφές 
αυτές λαμβάνονται υπόψη και οι ιδιαιτερότητες και αξιοποιούνται οι ειδικές δυνατότητες των 
οργάνων. Οι συνηθέστερες μεταγραφές είναι σε διάφορα είδη ταμπουλατούρας (για όργανο, 
για λαούτο κλπ). Κατά το πρότυπο αυτό των μεταγραφών φωνητικών κομματιών, θα 
δημιουργηθούν λίγο αργότερα οι πρώτες συνθέσεις που γράφονται απευθείας για όργανα, 
αλλά έχουν ακόμη τη μορφή πολυφωνικών συνθέσεων, σαν να πρόκειται δηλαδή για 
μεταγραφές κάποιων πολυφωνικών συνθέσεων που δεν υπήρξαν ποτέ.2 Άλλο είδος 
εξαρτημένης μουσικής για όργανα είναι η οργανική επεξεργασία λειτουργικών μελωδιών, 
όπου το δεδομένο λειτουργικό κομμάτι ακούγεται στη χαμηλότερη φωνή (κάτι σαν το 
μεσαιωνικό organum). Εδώ χρησιμοποιείται η τεχνική ποικιλμάτων (χρωματισμός, 
colorismus - coloratura). Εμφανίζονται επίσης ελεύθερες επεξεργασίες των λειτουργικών 
μελωδιών, όπου οι δεδομένες μελωδίες ποικίλονται, χωρίς να ακούγεται η δεδομένη μελωδία.  
 Τέλος, υπάρχει και στην Αναγέννηση ο χορευτικός αυτοσχεδιασμός - χορευτική 
μουσική, χωρίς εξάρτηση από φωνητικά έργα. Στον 16ο αιώνα μάλιστα εμφανίζονται και οι 
πρώτες έντυπες εκδόσεις χορών για όργανα, σε ταμπουλατούρα (για πληκτροφόρα) ή σε 
παρτιτούρα (π.χ. για φλάουτα, για βιόλες ντα γκάμπα ή άλλες οικογένειες πνευστών ή 
εγχόρδων). Επομένως τη χρονική αυτή στιγμή ήδη έχουν δημιουργηθεί οικογένειες οργάνων, 
σε ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις. Παρατηρείται ήδη η τάση να δημιουργούνται ζεύγη 
χορών (αργό-γρήγορο), συχνά πάνω σε basso ostinato. Από το είδος αυτό προέρχεται τελικά 
το είδος των παραλλαγών του πρώιμου μπαρόκ, και της chaconne - passacaglia. 
 Από τους χορούς αυτούς αρχίζει να καλλιεργείται πλέον η σκέψη για εντελώς 
αυτόνομη οργανική μουσική. Αυτή αναπτύσσεται προς το τέλος του αιώνα, εκτός από τους 
χορούς και σε οργανικές εισαγωγές σε φωνητικά έργα, σε σειρές χορών (ιντράδα, συμφωνία 
κλπ.) Μια ακόμη ιδιαιτερότητα του τέλους του 16ου αιώνα είναι η εκτέλεση φωνητικών 
συνθέσεων από ένα όργανο σόλο που παίζει συνήθως την ψηλότερη φωνή και συνοδεύεται 
από πληκτροφόρο που συμπληρώνει τις υπόλοιπες φωνές (Diego Ortiz). Πρόκειται για τον 
πρόγονο της τεχνικής για ένα μελωδικό όργανο και μπάσο κοντίνουο του Μπαρόκ. 
 
 Οι σημαντικότερες εξελίξεις στο πεδίο της ανεξάρτητης οργανικής μουσικής 
συντελούνται στη Βενετία, όπου η αρχή της πολυχορικότητας μεταφέρεται στα όργανα. Οι 
συνθέτες πειραματίζονται εκεί με οργανικές χορωδιακές ομάδες που παίζουν μόνες τους ή 
εναλλάξ με φωνητικές. Έχουμε δηλαδή εδώ μια πολυχορική εναλλαγή κοντσερτάντε που 
παραπέμπει στα αντίστοιχα φαινόμενα του Μπαρόκ (πρβλ. κοντσέρτο γκρόσσο). Τα 
σημαντικότερα έργα οργανικής μουσικής συνθετών της βενετσιάνικης σχολής που εκδόθηκαν 
την εποχή εκείνη και επηρέασαν σαφώς τις εξελίξεις είναι: 

• 1584 Canzoni a sonare - F. Maschera 
• 1615 Canzoni e sonate - Andrea & Giovanni Gabrieli 
• 1597 Sacrae symphoniae - G. Gabrieli3 

 Το κορύφωμα της βενετσιάνικης σχολής αντιπροσωπεύει ο Giovanni Gabrielli (1555-
1612). Αυτός, εκτός των άλλων είναι και ο πρώτος που μεταφέρει την πολυχορικότητα από 
την φωνητική μουσική στο επίπεδο των οργάνων και δημιουργεί οργανικά σύνολα κατά το 
                                                 
2 Τα είδη της οργανικής μουσικής αυτού του τύπου, που είναι γραμμένη κυρίως για πληκτροφόρα είναι: 
• Τοκκάτα και πρελούδιο (μορφή ελέυθερη με γρήγορα περάσματα) 
• Ριτσερκάρε και Φαντασία (ύφος μοτέτου, με μίμηση - πρόδρομος της φούγκας) 
• Καντσόνα (απιμίμηση σανσόν) 
 
3 Στη συλλογή αυτή περιλαμβάνεται και το έργο «sonata pian e forte» που είναι η πρώτη σύνθεση με ενδείξεις 
για συγκεκριμένα όργανα και με σημάδια δυναμικής. Επίσης, η  Sonata con tre violini e basso se piace, το 
πρώτο μονωδικό οργανικό έργο. Ανάλογης σημασίας είναι το έργο του Andrea Gabrieli Intonazioni (κομμάτια 
και τοκκάτες σε όλες τις τονικότητες - πρβλ. Μπαχ, «Καλοσυγκερασμένο κλειδοκύμβαλο») 
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ίδιο πρότυπο. Έτσι, η πολυχορικότητα της βενετσιάνικης σχολής είναι πρωταρχικής σημασίας 
για την δημιουργία της πρώτης ανεξάρτητης οργανικής και ορχηστρικής μουσικής. 
 Τα στάδια της εξέλιξης της οργανικής μουσικής από την αρχή του Μεσαίωνα ως το 
τέλος της Αναγέννησης συνοψίζονται επομένως ως εξής: 
 
Στάδια οργανικής μουσικής 

1. Συνοδεία μονοφωνικών κομματιών (τρουβαδούροι κλπ) 
2. Συνοδεία ή ντουμπλάρισμα πολυφωνικών φωνητικών κομματιών (επομένως 

χρησιμοποιείται φωνητική σημειογραφία) 
3. Μεταγραφές φωνητικών κομματιών, συνήθως σε ταμπουλατούρα (ειδική οργανική 

σημειογραφία) 
4. Νέες συνθέσεις κατά το πρότυπο των μεταγραφών, σαν μεταγραφές ανύπαρκτων 

κομματιών (16ος αι) ή οργανική επεξεργασία φωνητικής καταγωγής μελωδιών 
5. Ανεξάρτητη οργανική μουσική (τέλος 16ου, Μπαρόκ) 

 
 Στην Αναγέννηση δεν υπήρχε σταθερός τύπος οργανικών συνόλων ή ορχήστρας, κι 
αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι δεν καθορίζονται όργανα στις ορχηστρικές συνθέσεις 
των αρχών του Μπαρόκ. Υπήρχαν μόνο μουσικά σύνολα με όργανα της ίδιας οικογένειας 
(whole consorts) και με όργανα διαφορετικών οικογενειών (Broken consorts).  
 
 
 
ΙΙ.Γ. Οργανική μουσική της νεότερης εποχής 
 
ΙΙ.Γ.1 Το Μπαρόκ 
 
Με την είσοδο της νέας εποχής στην Ιστορία της Μουσικής, η ανεξάρτητη οργανική μουσική 
έχει ήδη παρουσιάσει τα πρώτα της επιτεύγματα και ο δρόμος είναι ανοικτός για τη 
δημιουργία νέων μορφών. Μια από τις κυριότερες φόρμες οργανικής μουσικής του Μπαρόκ 
η Τρίο-σονάτα. Τα έργα αυτά γράφονται για δύο μελωδικά όργανα (δύο βιολιά, ή δύο 
φλάουτα ή δύο όμποε, ή δύο διαφορετικά μελωδικά όργανα) με συνοδεία μπάσο   κοντίνουο.   
Η   φόρμα   αυτή,   που   εκφράζει   καλλίτερα   και   την   "αρχή κοντσερτάντε",   δηλ.  τον  
συναγωνισμό  και  την  αλληλοσυμπλήρωση  μεταξύ  των μελωδικών φωνών, είναι πολύ 
χαρακτηριστική και ιστορικά πολύ σημαντική. Από αυτήν εξελίχτηκε λίγο αργότερα το 
Κοντσέρτο Γκρόσσο, καθώς και (στην κλασική περίοδο) η σονάτα για βιολί και πιάνο (το 
πιάνο παίζει ταυτόχρονα το ρόλο του δεύτερου μελωδικού οργάνου και του μπάσο 
κοντίνουο). 

Γενικότερα στη μουσική δωματίου, αλλά ακόμη περισσότερο στην Τριοσονάτα, 
εμφανίζονται δύο ξεχωριστές φόρμες, η Sonata da Chiesa (εκκλησιαστική σονάτα - 
εναλλαγή πολυφωνικών και μονωδικών μερών) και η Sonata da Camera (σονάτα δωματίου 
- σειρές χορών, μοιάζει με την σουίτα). Έχουν διαφορετικό αριθμό και σειρά μερών, και στην 
εκκλησιαστική σονάτα το μπάσο κοντίνουο παίζεται από όργανο, και είναι πιο μεγαλόπρεπη 
και πολύπλοκη (πολυφωνικό ύφος) στη γραφή της.4 

Στο πρώιμο Μπαρόκ μεταξύ των πνευστών οργάνων αγαπούσαν πολύ το φλάουτο με 
ράμφος. Υπάρχει ακόμη και το πλάγιο φλάουτο, που σιγά σιγά θα υποσκελίσει το φλάουτο 

                                                 
4 Το παλιότερο παράδειγμα τρίο-σονάτας είναι η Canzon alla francese no. 100 από τα cento concerti ecclesiastici 
του Lodovico Viadana. Ομως ήδη από το 1610 εμφανίζονται τα πρώτα δείγματα κομματιών για δύο μελωδικές 
φωνές και μπάσο κοντίνουο. Από τους κυριότερους εκπρόσωπους θεωρούνται ο Arcangelo Corelli (τρίοσονάτες 
έργα 1 και 3, 1680-1690) και Georg Friedrich Händel (έργα 2 και 3) Τριοσονάτες έγραψαν ακόμη οι Buxtehude, 
Bach, Sainmartini, Pergolesi, Torelli, Albinoni, Caldara κλπ. 
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με ράμφος. Άλλο πολύ αγαπητό όργανο είναι το όμποε. Επίσης, το κορνέττο, που όμως θα 
ξεχαστεί και θα αντικατασταθεί από το όμποε, την τρομπέτα και το κόρνο μετά το τέλος του 
17ου αιώνα. Υπάρχουν ακόμα σύνολα τρομπονιών (συνοδεύουν την χορωδιακή μουσική). 
Για όλα αυτά γράφεται μουσική δωματίου με συνοδεία μπάσο κοντίνουο. Το φαγκότο είναι 
όργανο του μπάσο κοντίνουο (συχνότατα αντί βιολοντσέλλου ή κοντραμπάσου, μαζί με 
τσέμπαλο ή λαούτο για τις συγχορδίες). Ας αναφερθούν τέλος τα σύνολα πνευστών 
(φανφάρες) για υπαίθρια μουσική, όπως οι σημερινές μπάντες. 
 
 
1Ι.Γ.2. Ορχήστρα του Μπαρόκ 
 
Η εποχή του Μπαρόκ είναι η πρώτη στην οποία παρουσιάζεται μια ανεξάρτητη ορχήστρα. Η 
ορχήστρα του Μπαρόκ σχηματιζόταν γύρω από το γκρουπ του μπάσο κοντίνουο. Η σύνθεση 
της ήταν, όπως και στην Αναγέννηση, συμπτωματική, με όσα όργανα τύχαινε να είναι 
διαθέσιμα. Αυτό οφειλόταν κυρίως στη δομή της μουσικής, που δεν άλλαζε ουσία με την 
αλλαγή των οργάνων διότι δεν έδινε ιδιαίτερη σημασία στα ηχοχρώματα ούτε στις 
αντιθέσεις, τις αντιπαραθέσεις και τη θεματική επεξεργασία με το πέρασμα των μοτίβων σε 
όλες τις ηχητικές περιοχές. Βέβαια υπήρχαν και μουσικά σύνολα με σταθερή σύνθεση, όπως 
τα «24 βιολιά του βασιλιά» στο Παρίσι, υπό τη διεύθυνση του Lully. Ακριβή στοιχεία για τα 
όργανα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν αρχίζουν να δίνονται περί τα μέσα του αιώνα. Σιγά 
σιγά σχηματίζεται μια ορχήστρα με βάση την οικογένεια του βιολιού, ενώ άλλα όργανα 
εισέρχονται σταδιακά και ευκαιριακά. Η σταθερή κλασική ορχήστρα όπως την ξέρουμε 
σήμερα δεν θα υπάρξει στην εποχή του Μπαρόκ. Θα σχηματισθεί μόλις την κλασική περίοδο 
(τέλος 18ου αιώνα). Πάντως σε ολόκληρη αυτή την περίδο έχουμε μεγάλα βήματα στην 
εξέλιξη πολλών σημαντικών οργάνων και στη δημιουργία καινούργιων, για να 
ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες. 

Η ορχήστρα διαδίδεται με την εξάπλωση της όπερας. Και επειδή το πρότυπο της 
όπερας είναι ιταλικό, τέτοιο είναι και το πρότυπο της ορχήστρας. Τα είδη της ορχηστρικης 
μουσικής αναπτύχθηκαν σιγά σιγά, ανάλογα με το ρόλο που έπαιζαν οι ορχήστρες κατά 
περιόδους και καταστάσεις. Από την όπερα προέρχονται η Ιταλική Εισαγωγή, δηλ. η 
Συμφωνία της Ναπολιτάνικης όπερας, που είναι γρήγορη και λαμπερή, το ριτορνέλλο, οι 
χοροί και οι σειρές χορών (σουίτες). Στις εκκλησίες ακούγονται οι ορχηστρικές καντσόνες 
και σονάτες. Επίσης υπάρχουν οι Ιντράδες, που ακούγονταν σε επίσημες κοσμικές 
εκδηλώσεις για την υποδοχή των επίσημων προσκεκλημένων. Μια σταθερή σχετικά μορφή 
είναι και η ορχηστρική σουίτα, που έχει γαλλικά πρότυπα. Από αυτήν την Εισαγωγή της 
γαλλικής ορχηστρικής σουίτας (αλλά και από την εισαγωγή της όπερας, που είναι παρόμοια) 
αποκρυσταλλώνεται η φόρμα της Γαλλικής Εισαγωγής, σε αργό και βαρύγδουπο-επίσημο 
ύφος. 

Το κοντσέρτο όμως είναι η πιο χαρακτηριστική φόρμα οργανικής και ορχηστρικής 
μουσικής του Μπαρόκ. Χαρακτηριστικό του είναι η εναλλαγή ανάμεσα σε ένα μεγάλο 
(ορχήστρα) και ένα μικρό οργανικό σύνολο. Το μικρό μπορούσε να αποτελείται από μερικά 
όργανα (συνήθως δύο ως τέσσερα - τότε είχαμετο Κοντσέρτο Γκρόσσο) ή να είναι μόνο ένα 
όργανο (Σόλο Κοντσέρτο). Σπουδαιότεροι συνθέτες κοντσέρτων του πρώιμου Μπαρόκ ήταν 
οι Stradella και Corelli. Στον 18ο αιώνα κυριαρχεί η μεγάλη μορφή του Antonio Vivaldi, 
τόσο στο κοντσέρτο γκρόσσο όσο και στο σόλο κοντσέρτο. 
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ΙΙ.Γ.3. Κλασικισμός 
 
Το πιο χαρακτηριστικό είδος μουσικής δωματίου του κλασικισμού, αυτό που ταιριάζει 
περισσότερο στο ύφος και το πνεύμα του, είναι το κουαρτέτο εγχόρδων. Στο κουαρτέτο 
ενώνεται το ατομικό-προσωπικό πνεύμα των τεσσάρων καλλιτεχνών σε ένα αρμονικό όλο, 
το οποίο μπορεί να δώσει εντελώς ιδιαίτερη απόχρωση σε κάθε μια από τις νότες της 
σύνθεσης.5 

Αναφορικά με την ορχηστρική μουσική, κατά τη διάρκεια της Προκλασικής περιόδου 
σταθεροποιήθηκε το σχήμα της ορχήστρας όπως περίπου διατηρείται και σήμερα. 
Οριστικοποιείται η χρήση των εγχόρδων με δοξάρι σε μια συγκεκριμένη αναλογία, την εξής: 

• Δύο ομάδες βιολιών (πρώτα και δεύτερα), 
• μία ομάδα βιόλες, 
• μία ομάδα βολοντσέλα και 
• μία ομάδα κοντραμπάσα, που, κατ' αρχάς απλώς διπλασιάζουν τα βιολοντσέλα. 

Σ'αυτά προστίθενται, αρχικά με εντελώς δευτερεύοντα ρόλο, αλλά αργότερα με 
ολοένα σημαντικότερο, τα πνευστά, συνήθως κατά ζεύγη: 

• δύο όμποε, 
• δύο φλάουτα, 
• δύο κόρνα, 
• δύο φαγκότα, 
• αργότερα και δύο κλαρινέτα. 
Το σχήμα αυτό θα υποστεί από τις αρχές του 19ου αιώνα τροποποιήσεις, που 

συγκεκριμενοποιούνται αφ'ενός στη σταδιακή ανεξαρτητοποίηση των κοντραμπάσων και 
αφ'ετέρου στην αύξηση του αριθμού των πνευστών και στη είσοδο παραλλαγών των ήδη 
υπαρχόντων οργάνων (Μπετόβεν). 

Τα είδη της μουσικής για ορχήστρα του κλασικισμού έλκουν την καταγωγή από 
αντίστοιχα είδη του Μπαρόκ. Αφ' ενός τα είδη με σολίστα και συνοδεία ορχήστρας 
(κοντσέρτα) υπάρχουν, όπως είδαμε, σε πολύ μεγάλο αριθμό στο Μπαρόκ. Αφ'ετέρου, 
υπάρχουν τα έργα χωρίς σόλο όργανο (συμφωνίες, ουβερτούρες κλπ), που είναι τα 
κυριότερα και αντιπροσωπευτικότερα είδη ορχηστρικής μουσικής του κλασικισμού και 
προέρχονται από την εισαγωγή της νεαπολιτάνικης όπερας. Αυτή ήταν μια φόρμα σχετικά 
σταθεροποιημένη, με ένα αργό μέρος που περικλειόταν ανάμεσα σε δύο γρήγορα. Το είδος 
ήταν ιδιαίτερα αγαπητό, λόγω του ελαφρού και εύληπτου ύφους, και πολύ σύντομα, ήδη 
κατά το τέλος του Μπαρόκ και τις πρώτες δεκαετίες της νέας περιόδου, συντέθηκαν στην 
Ιταλία πολλές ανεξάρτητες εισαγωγές, που δεν συνόδευαν καμιά όπερα. Σημαντική στην 
ανάπτυξη της συμφωνίας ήταν η συμβολή της περίφημης Σχολής του Μαννχάιμ, όπου είχε 
δημιουργηθεί μια ομάδα σημαντικών συνθετών που, πειραματιζόμενοι με την αξιόλογη 
ορχήστρα που υπήρχε εκεί, δημιούργησαν τα πρότυπα που επικράτησαν γρήγορα στην 
Ευρώπη. Εκεί σταθεροποιείται σε μεγάλο βαθμό το σχήμα της κλασικής ορχήστρας και 
ανακαλύπτονται αρκετά εντυπωσιακά ορχηστρικά εφέ (π.χ. το κρεσέντο, έντονες αντιθέσεις 
δυναμικής κλπ.), που συντελούν στη διαφοροποίηση της νέας μουσικής από το Μπαρόκ. 
Ονόματα συνθέτων της Σχολής του Μαννχάιμ είναι οι: Γιόχαν, Καρλ και Άντον Στάμιτς, ο 
Ρίχτερ, ο Κάνναμπιχ κα. 

Πάντως ο Haydn είναι εκείνος που πρώτος διεύρυνε τη φόρμα, τόσο από πλευράς 
ενορχήστρωσης όσο και από πλευράς χρονικής διάρκειας, και της έδωσε τη σημασία και το 
βάρος που κατέχει στη μουσική ιστορία. Σημαντική είναι η προσφορά του και στον τομέα της 
λεγόμενης μοτιβικής ή θεματικής επεξεργασίας, που αποτελεί την πεμπτουσία του κλασικού 
ύφους, τουλάχιστον στην οργανική μουσική. 

                                                 
5 Ο κοντινότερος πρόγονος του κουαρτέτου εγχόρδων (πρώτο και δεύτερο βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο) είναι η 
τρίο-σονάτα του Μπαρόκ, στην οποία το τσέμπαλο υποκαθίσταται από τη βιόλα και το βιολοντσέλο. 
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ΙΙ.Γ.4. Ρομαντισμός 
 
Στον 19ο αιώνα (και στα τέλη του 18ου) έχουμε την ανάπτυξη των πνευστών, των ξύλινων 
αρχικά και των χάλκινων αργότερα, και την είσοδό τους με διαρκώς διευρυνόμενο ρόλο στην 
ορχήστρα. Τα ζεύγη των ξύλινων πνευστών εξελίσσονται γρήγορα σε τριάδες με την 
προσθήκη ενός οργάνου στη υψηλότερη (π.χ. πίκολο) ή την χαμηλότερη (π.χ. κόντρα-
φαγκότο) περιοχή. Προς τα τέλη του αιώνα θα συναντήσουμε και τετράδες ξύλινων 
πνευστών, αλλά κυρίως θα παρακολουθήσουμε τη ραγδαία εξέλιξη των χάλκινων, που 
ευνοούνται από την ανακάλυψη και διάδοση της τεχνικής των βαλβίδων μετά το 1820.  
 Η εξέλιξη της ορχήστρας θα συμβαδίσει τον 19ο αιώνα με τη διαμόρφωση νέων 
μορφών για τα ορχηστρικά έργα. Το είδος της συμφωνίας, ως το κατεξοχήν είδος απόλυτης 
μουσικής, ζει μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. Μετά παραμερίζεται σε μεγάλο βαθμό ή 
παραλλάσσεται. Στη μουσική λειτουργούν εξωμουσικά ή προγραμματικά ερεθίσματα. Οι 
συνθέτες επιχειρούν να εντάξουν στη συμφωνία τις νέες τάσεις, με αποτέλεσμα να ξεφεύγουν 
από τα παραδεδομένα κλασικά όρια. Πολύ συχνά η συμφωνική μουσική του 19ου αιώνα 
εξαρτάται από το ποιητικό κείμενο και την εξωμουσική ιδέα. Έτσι φθάνουμε στη 
διαμορφωση της Προγραμματικής συμφωνίας και του Συμφωνικού ποίηματος, όπου η 
μουσική αφηγείται με ήχους ένα εξωμουσικό γεγονός, μια κατάσταση, μια ιστορία, την οποία 
συνήθως αναφέρεται και στον τίτλο. Η αξία της μουσικής αναγνωρίζεται μόνον ως 
περιγραφικής και εικονιστικής τέχνης, τομέας στον οποίο τα μουσικά όργανα, και ιδίως τα 
πνευστά με την μεγάλη ποικιλία ηχοχρωμάτων, καλούνται να παίξουν πρωταρχικό ρόλο. 
 Ένα ακόμη βήμα παραπέρα στην ίδια κατεύθυνση αποτελεί η μουσική του 
Ιμπρεσιονισμού, όπου το παιγνίδι του φωτός, της σκιάς και των ηχοχρωμάτων 
χρησιμοποιείται από τον καλλιτέχνη για να δοθεί μια εντύπωση, μια ατμόσφαιρα, μια 
διάθεση. Στη μουσική ο όρος πρωτοακούστηκε το 1887, με αφορμή έργα του Ντεμπυσσύ που 
τόνιζαν την ατμόσφαιρα και το συναίσθημα αντί της καθαρότητας της φόρμας. Σωστότερος 
θα ήταν ο χαρακτηρισμός του «συμβολιστή», ως κάποιου που ξεπερνά τον λογοκρατικό 
νατουραλισμό για χάρη του εξωλογικού, του ατμοσφαιρικού, του φανταστικού. 
 
 



 21

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 
ΤΑ ΝΥΚΤΑ ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ 
 
 
 Στα χορδόφωνα ο ήχος παράγεται από την παλμική κίνηση μιας τεντωμένης χορδής, 
που είναι συνήθως κατασκευασμένη από φυτική ίνα, έντερο ζώου, μετάξι, μέταλλο ή 
πλαστική ύλη. Τα χορδόφωνα είναι η κατηγορία με τις περισσότερες κατηγοριοποιήσεις και 
τους πολυπλοκότερους διαχωρισμούς, πράγμα που την καθιστά ίσως την πιο δύσκολη στη 
μελέτη της. 
 
 
ΙΙΙ.Α.1. Το γένος του λαούτου 
 
Ως ανήκοντα στο γένος του λαούτου νοούνται όλα τα σύνθετα χορδόφωνα, στα οποία το 
επίπεδο των χορδών είναι παράλληλο προς το καπάκι του αντηχείου και έχουν χέρι, δηλ ένα 
μακρύ σχετικά ξύλο, σταθερά προσαρμοσμένο στο αντηχείο (κοιλιά), πάνω από το οποίο 
περνούν οι χορδές πριν δεθούν στα κλειδιά. Οι χορδές των οργάνων που ανήκουν στο γένος 
αυτό είναι συνήθως διπλές δηλ. ζεύγη χορδών τοποθετημένων πολύ κοντά η μια στην άλλη, 
ώστε να τίθενται και οι δύο σε παλμική κίνηση με ένα κτύπημα.  
 Η ύπαρξη του χεριού σ' όλα τα χορδόφωνα αυτού του γένους εξυπηρετεί ένα 
σημαντικότατο λειτουργικό στόχο αυτών των οργάνων. Επιτρέπει δηλ. στον οργανοπαίκτη, ο 
οποίος έχει στη διάθεσή του ένα περιορισμένο σχετικά αριθμό χορδών, να τοποθετεί τα 
δάκτυλα του ενός χεριού πάνω στις χορδές και να τις πιέζει να ακουμπήσουν στην επιφάνειά 
του. Με τον τρόπο αυτό δεν επιτρέπει στις χορδές να πάλλονται καθ' ολόκληρο το μήκος 
τους, αλλά μόνο κατά ένα μέρος, μπορεί δηλ. να διαφοροποιεί κατά βούληση το "ωφέλιμο 
μήκος" των χορδών. 'Ετσι μπορεί να επιτύχει διαδοχικά πολλούς διαφορετικούς φθόγγους 
από την ίδια χορδή. Πρόκειται για μια διαδικασία ανάλογη με τη διάνοιξη οπών στο πλάι των 
σωληνωτών αεροφώνων, που επιτρέπει να πετύχουμε πολλές νότες από τον ίδιο ηχητικό 
σωλήνα. 
 Για να διευκολυνθεί η δακτυλοθεσία του οργανοπαίκτη κατά μήκος του χεριού, τα 
όργανα αυτά φέρουν συνήθως τους λεγόμενους δεσμούς. Οι δεσμοί (στην ελληνική 
παραδοσιακή οργανολογία λέγονται και "μπερντέδες") αρχικά ήταν λωρίδες από έντερο, 
δέρμα ή άλλο παρόμοιο υλικό, που δένονταν εγκάρσια κατά μήκος του χεριού και 
υποδείκνυαν στον οργανοπαίκτη τα σημεία όπου έπρεπε να τοποθετήσει τα δάκτυλα του 
αριστερού χεριού αναλόγως προς τους φθόγγους που θέλει να παραγάγει. Οι δεσμοί σιγά σιγά 
εξελίχθηκαν και άρχισαν να κατασκευάζονται και από άλλα υλικά, όπως ξύλο ή το μέταλλο. 
Οι μετάλλινοι δεσμοί καρφώνονταν στο ξύλο του χεριού και δεν μετακινούνταν, δίνοντας με 
περισσότερη βεβαιότητα τη σωστή θέση της κάθε νότας. Ωστόσο, σε μερικά όργανα 
διατηρήθηκαν οι δεσμοί από μαλακό υλικό, που μπορούσαν αν το ήθελε ο οργανοπαίκτης να 
μετακινηθούν ελαφρά από τη θέση τους και να αλλάξουν προς στιγμή τον ήχο του οργάνου, 
ανάλογα με το γούστο και τις ανάγκες της στιγμής. Ας αναφέρουμε εδώ ότι υπάρχει και η 
περίπτωση οι δεσμοί να λείπουν εντελώς, πράγμα που δίνει απόλυτη ελευθερία στον 
οργανοπαίκτη στη διαμόρφωση του ύψους του ήχου που θέλει να παιξει, αλλά ταυτόχρονα 
καθιστά εήαιρετικά δύσκολο το παίξιμο του οργάνου σε κάποιον που δεν έχει την κατάλληλη 
εξάσκηση. 
 Τα χορδόφωνα με χέρι παίζονται συνήθως με πλήκτρο. Το παίξιμο με τα δάκτυλα 
(όπως π.χ. στην κιθάρα) είναι μεταγενέστερη εξέλιξη. Χωρίζονται σε όργανα με μικρή κοιλιά 
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και μακρύ χέρι (οικογένεια του ταμπουρά) και σε όργανα με μεγάλη κοιλιά και σχετικά μικρό 
χέρι (οικογένεια του λαούτου).1 
 
 
 
ΙΙΙ.Α.2. Ιστορία του γένους του Λαούτου 
 
Το λαούτο είναι όργανο γνωστό ήδη από την αρχαιότητα. Το λαούτο με μακρύ χέρι είναι 
αρχαιότερο σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα και παρουσιάζεται χωρίς δεσμούς, ενώ 
το ηχείο παίρνει μεγάλη ποικιλία σχημάτων, κυρίως όμως οβάλ ή αχλαδόσχημο. Το ηχείο του 
κατασκευάζεται από κάποια φυσική κοιλότητα, π.χ.  ξεραμένη κολοκύθα ή καύκαλο 
χελώνας. Οι χορδές είναι συνήθως δύο και δένουν σε σταθερούς πείρους στην κεφαλή του 
οργάνου. Οι μηχανισμοί κλειδιών είναι σχετικά μεταγενέστεροι μέσα στη μακρά ιστορία του 
οργάνου. 
 Φαίνεται ότι τα πρώτα δείγματα λαούτου προέρχονται από την ακκαδική περίοδο, στη 
Μεσοποταμία το δεύτερο μισό της τρίτης χιλιετίεας π.Χ. Οι παίκτες λαούτου είναι συνήθως 
άνδρες (σε αντίθεση με την άρπα, που παρουσιάζεται να παίζεται από γυναίκες). Το όργανο 
παραμένει επί 1000 χρόνια στα ευρέα πλαίσια της των πολιτισμών εντός και πέριξ της 
Μεσοποταμίας και περνά στην Αίγυπτο με την επιρροή των Υκσώς (μετά το 1500). Τότε, 
στην Αίγυπτο, εμφανίζονται δεσμοί στο χέρι του τύπου αυτού του λαούτου, καθώς και τρύπες 
στο καπάκι. 
 Στην αρχαία Ελλάδα, ο εκπρόσωπος του γένους των λαούτων είναι η συγκριτικά 
εξελιγμένη μορφή της πανδούρας, που σώζεται σε γλυπτές και ανάγλυφες παραστάσεις από 
την Ελληνιστική περίοδο. Έχει τουλάχιστον τρεις χορδές και κοντό και χονδρό λαιμό. Το 
λαούτο αυτό με κοντό χέρι, ο δεύτερος δηλαδή τύπος,  εξελίχτηκε περισσότερο κατά τα 
φαινόμενα στην ανατολικότερη της Μεσοποταμίας Ασία. Το ηχείο των οργάνων αυτών δεν 
προέρχεται από φυσική κοιλότητα αλλά είναι τεχνητό (αρχικά σκαφτό μέσα σε ένα κομμάτι 
ξύλο). Έχει αχλαδόσχημο ηχείο και εμφανίζεται στην Ινδία και την Περσία της εποχής των 
Σασσανιδών. Εξέλιξη αυτού του τύπου αποτελεί το αραβικό ud, ο άμεσος πρόγονος του 
ευρωπαϊκού λαούτου. 
 
 
ΙΙΙ.Α.3. Νεοελληνικά λαούτα 
 
Στην ελληνική λαϊκή μουσική παράδοση απαντούν και οι δύο τύποι των νυκτών λαούτων. 
Στους ταμπουράδες, δηλ. τα λαούτα με μακρύ χέρι, ο αριθμός των χορδών ποικίλλει και είναι 
από δύο μέχρι έξι, συνήθως όμως τρεις ή τέσσερις. Οι χορδές είναι συνήθως διπλές, χωρίς 
ωστόσο να αποκλείονται και οι μονές ή ο συνδυασμός μονών και διπλών. Οι ελληνικοί 
ταμπουράδες έχουν πολλούς δεσμούς κατά μήκος του χεριού, που είναι είτε από έντερο και 
κινητοί είτε από μέταλλο ή ξύλο και ακίνητοι, ανάλογα με την επί μέρους κατηγορία. Η 
σημαντικότερη ίσως ειδοποιός διαφορά των ταμπουράδων από τα λαούτα με μακρύ χέρι 
(εκτός από το μέγεθος της κοιλιάς) είναι η ύπαρξη κινητού καβαλλάρη. Οι χορδές δένονται 
από τη μια μεριά στα κλειδιά και από την άλλη στη βάση της κοιλιάς σε ένα ή περισσότερα 
καρφιά και απλώς ανασηκώνονται από ένα καβαλλάρη, που πατάει στο καπάκι του οργάνου 
                                                 
1 Τα μέλη του γένους του λαούτου που εξετάζονται στο κεφάλαιο αυτό είναι νυκτά όργανα. Σύμφωνα όμως με 
το σύστημα ταξινόμησης που χρησιμοποιούμε, στο ίδιο γένος περιλαμβάνονται και οι λύρες και τα τοξωτά 
χορδόφωνα. Όπως είναι γνωστό, ιδίως τα τελευταία κατέχουν μια ξεχωριστή γενικά θέση στους μουσικούς 
πολιτισμούς. Διαφέρουν άλλωστε σε βασικά χαρακτηριστικά τους από τα υπόλοιπα λαούτα, αφού δεν είναι 
νυκτά και δεν έχουν ποτέ διπλές χορδές. Για τους λόγους αυτούς θα εξεταστούν σαν ιδιαίτερη κατηγορία. 
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και μεταδίδει τις παλμικές κινήσεις των χορδών στο ηχείο (κοιλιά), που πάλλεται πιο 
ελεύθερα. Κατά τα άλλα, το νεοελληνικό λαούτο με κοντό χέρι χρησιμοποιείται ως σολιστικό 
ή συνοδευτικό όργανο και έχει ευρύτατη διάδοση σε ολόκληρη σχεδόν την Ελλάδα. 
 Εκτός του λαούτου, αρκετά διαδεδομένο είναι και το ούτι, που είναι ουσιαστικά ο 
γνησιότερος απόγονος του αραβικού λαούτου, που διατηρεί άλλωστε αναλλοίωτο το όνομά 
του (ud). Δεν έχει υποστεί τις διαφοροποιήσεις που έχουν επηρεάσει το ευρωπαϊκό και 
ελληνικό λαούτο, αλλά διατήρησε όλα τα αρχικά χαρακτηριστικά του.  
 
 
 
ΙΙΙ.Α.4. Το ευρωπαϊκό λαούτο 
 
Μιλώντας για την ευρωπαϊκή οικογένεια του λαούτου με κοντό χέρι εννοούμε κυρίως ένα 
όργανο με τις παραλλαγές του, το λαούτο. Στη Δυτ. Ευρώπη το όργανο αυτό γνώρισε μια 
περίοδο ιδιαίτερης εκτίμησης και ακμής και αγαπήθηκε πολύ για τον ευαίσθητο και γλυκό 
ήχο του, αλλά και για τις μεγάλες μουσικές του δυνατότητες, αφού ήταν από τα λίγα 
χορδόφωνα που μπορούσε να παίξει με άνεση και την κύρια μελωδία ενός μουσικού 
κομματιού, αλλά και συγχορδίες. Γι' αυτό μπορούσε να χρησιμοποιηθεί άνετα και σαν 
σολιστικό αλλά και σαν συνοδευτικό όργανο. Συνήθιζαν μάλιστα να μεταγράφουν για λαούτο 
πολλά από τα πολυφωνικά κομμάτια της εποχής, που αρχικά ήταν γραμμένα για ανθρώπινες 
φωνές. 
 Το λαούτο πήρε το όνομά του από την περιοχή της καταγωγής του, την Αραβία, όπου 
ονομάζεται al 'ud. Ξεκινώντας από την Αραβία το όργανο μεταδόθηκε στο Βυζάντιο. Η 
είσοδος του αραβικού λαούτου στην Ευρώπη έγινε αφενός μέσω του Βυζαντίου και αφετέρου 
κατά τη διάρκεια της μακραίωνης κατοχής της Ισπανίας από τους Άραβες (711-1492), αλλά 
και εξαιτίας των απευθείας επαφών των ευρωπαίων με αφορμή τις Σταυροφορίες, το εμπόριο 
της Βενετίας και των άλλων Ιταλικών πόλεων με την ανατολική Μεσόγειο και την Μέση 
Ανατολή κλπ. Το αραβικό λαούτο της εποχής εκείνης, που δεν απέχει ουσιαστικά από το 
σύγχρονο ούτι, δεν έχει δεσμούς. Τα πρώτα δείγματα από απεικονίσεις στην Ευρώπη έχουν 4 
διπλές χορδές (με κούρδισμα σε απόσταση 4ης-3ης-4ης). 
 Το πρώτο ευρωπαϊκό λαούτο παιζόταν αρχικά, όπως και το αραβικό ud με πλήκτρο, 
πράγμα που το έκανε κυρίως μελωδικό όργανο. Η μελωδία δηλαδή σχηματιζόταν στην 
ψηλότερη χορδή, ενώ οι υπόλοιπες συνόδευαν με αρμονικό ισοκράτημα. Το παίξιμο με 
πλήκτρο δεν παρείχε άλλη δυνατότητα, παρά να παιχτούν μερικές μόνο από τις χορδές του 
οργάνου, όταν δηλ. αυτές ήταν διπλανές. Με την καθιέρωση του οργάνου στην Ευρώπη, αυτό 
άρχισε να ανεξαρτοποιείται σε πολλά από τον πρόγονό του και να λαμβάνει την αυτόνομη 
ευρωπαϊκή του εξέλιξη. Μια από τις πρώτες διαφοροποιήσεις ήταν και η χρήση της τεχνικής 
παιξίματος με τα δάκτυλα, που έδινε στο όργανο πολύ περισσότερη ευκινησία και επέτρεπε 
να χρησιμοποιούνται όσες χορδές επιθυμούσε ο οργανοπαίκτης, ακόμα κι αν αυτές δεν ήταν 
διπλανές. Η πολύ σημαντική αυτή μεταλλαγή συντελέστηκε μόλις στο δεύτερο μισό του 15ου 
αιώνα, αλλά οι δύο τεχνικές συνυπήρχαν παρέμειναν για κάποιο διάστημα. Αυτό μετέτρεψε 
σιγά σιγά το λαούτο σε κατ’εξοχήν αρμονικό - πολυφωνικό όργανο. Στον ίδιον αιώνα, που 
είναι ο πρώτος σημαντικός σταθμός στην εξέλιξη του ευρωπαϊκού λαούτου, προστίθεται η 
πέμπτη διπλή χορδή και φαίνεται ότι επινοούνται και επικρατούν οι ταμπουλατούρες για 
λαούτο (που έπονται χρονικά εκείνων του πληκτροφόρου). Για τις ταμπουλατούρες, κάθε 
χώρα είχε τη δική της παράδοση, κι έτσι παρατηρούμε την ύπαρξη Γερμανικού, Γαλλικού, 
Βορειοιταλικού και Ναπολιτάνικου συστήματος. Περί το 1500 προστίθεται και η έκτη διπλή 
χορδή, στην ψηλή περιοχή. Έτσι το κούρδισμα εξελίχτηκε σε 4η-4η-3η-4η-4η, αρχίζοντας 
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από χαμηλό Σολ (παρατηρούμε ότι η θέση της 3ης παραμένει στο κέντρο, μεταξύ 3ης και 4ης 
χορδής). 
 Η εξέλιξη στον τομέα του υλικού από το οποίο κατασκευάζονταν οι χορδές είναι πολύ 
βραδύτερη. Οι εντέρινες χορδές διατηρούνται με ελάχιστες βελτιώσεις ως τα μέσα του 17ου 
αιώνα. Μπασες χορδές εντέρινες τυλιγμένες με ασήμι εμφανίζονται μόλις μετά το 1650. Για 
το λόγο αυτό, τα γνήσια λαούτα της Αναγέννησης ήταν πολύ ελαφρά κατασκευασμένα, διότι 
η πίεση των εντέρινων χορδών δεν ήταν μεγάλη.  
 
 Το ευρωπαϊκό λαούτο έχει μεγάλο αχλαδόσχημο ηχείο φτιαγμένο από κολλημένες 
λωρίδες ξύλου. Η διάμετρός του είναι μεγαλύτερη από το μήκος του χεριού. Το ηχείο 
καλύπτεται από ένα επίπεδο καπάκι με ροζέτα στο κέντρο, που παίζει ρόλο τόσο 
διακοσμητικό όσο και ακουστικό. Το χέρι έχει δεσμούς από έντερο, σχεδόν κάθετη κεφαλή, 
πλάγια κλειδιά, δύο καβαλλάρηδες, εκ των οποίων ο κάτω είναι κολλημένος στο καπάκι. Το 
καπάκι είναι πολύ λεπτό, πάχους περ. 1,5 χιλιοστού, λόγω της μικρής πίεσης που ασκούν οι 
χορδές. Πάντως ενισχύεται εσωτερικά από ράβδους. Οι εντέρινες χορδές είναι πολύ λεπτές 
και δίνουν πολύ ψηλούς αρμονικούς. Γι αυτό ο ήχος του λαούτου ακούγεται πάντα, παρόλο 
που δεν είναι δυνατός. Ας σημειωθεί τέλος ότι το λαούτο ακολούθησε την γενικότερη τάση 
που υπήρχε στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, να κατασκευάζουν δηλαδή οικογένειες 
οργάνων, σε διάφορα μεγέθη. Έτσι εμφανίζονται τότε λαούτα πολύ μικρών ή μεγάλων 
διαστάσεων, στα οποία τροποποιείται ανάλογα η έκταση. 
 
 
Μπαρόκ 
Μετά το 1600 εμφανίζονται περισσότερες χορδές στη χαμηλή περιοχή, που κουρδίζονται 
πλέον όχι σε αποστάσεις 4ης και 3ης, αλλά σε διατονική σειρά. Έτσι έχουμε συχνά 
δεκάχορδο λαούτο, όπου κάτω από τη χαμηλότερη νότα, το Σολ, προστίθενται διπλές χορδές 
για το Φα, Μι Ρε Ντο. Για να «στεγαστούν» καλύτερα οι μακρύτερες αυτές χορδές, η 
κατασκευαστική τεχνική εξελίχτηκε προς την κατεύθυνση της προσθήκης μιας δεύτερης 
κεφαλής (απομίμηση της θεόρβης), όπου μάλιστα για κάθε πρόσθετη χορδή υπήρχε κι ένας 
πρόσθετος άνω καβαλλάρης. Έτσι, σύντομα κατέστη δυνατόν να προστεθεί το ενδέκατο και 
το δωδέκατο ζεύγος χορδών (γαλλικό λαούτο). Με την εφεύρεση όμως των τυλιχτών χορδών, 
η δεύτερη κεφαλή καταργήθηκε, διότι δεν ήταν απαραίτητες πια οι μακρύτερες χορδές, κι 
απλώς μεγάλωσε και πλάτυνε η μία κεφαλή. Στο τέλος του 17ου αι. προστέθηκε σε ορισμένες 
περιπτώσεις και η 13η χορδή. Λόγω του ότι οι χαμηλότερες χορδές ήταν κουρδισμένες 
διατονικά, περνούσαν συχνά έξω από την ταστιέρα, κι έτσι δεν μπορούσαν να βραχυνθούν 
από το αριστερό χέρι (βλ. αρχιλαούτο). Το κούρδισμα του λαούτου του Μπαρόκ ήταν κατά 
κανόνα σε ρε μινόρε. 
 
 Το Ρεπερτόριο του λαούτου στην Ιταλία αφορά κυρίως την εποχή της Αναγέννησης. 
Στη Γερμανία όμως έχουμε μια αναβίωση της μουσικής για λαούτο στον 18ο αιώνα (σουίτες), 
στην εποχή του Μπαχ. Baron, Bittner, Falckenhagen, Weiss, Bach. Στη Γαλλία και την 
Αγγλία η μουσική για λαούτο αφορά επίσης κυρίως την Αναγέννηση, συνεχίζεται όμως με 
λιγότερο σημαντικά έργα και στον 17ο αιώνα. Πέραν όμως του σολιστικού ρεπερτορίου, το 
λαούτο ήταν, ως γνωστόν, ένα από τα κατεξοχήν όργανα για το κοντίνουο κι επομένως 
κατείχε κεντρική θέση και στην εποχή του Μπαρόκ. 
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ΙΙΙ.Α.5. Παραλλαγές του λαούτου 
 
Θεόρβη 
Μοιάζει με το λαούτο, έχει όμως μεγαλύτερες διαστάσεις, διότι παίζει κυρίως στην χαμηλή 
περιοχή. Φέρει πρόσθετες μακρύτερες χορδές-ισοκράτες, που δένονται σε μια πλαϊνή 
προέκταση της κεφαλής. Ακμάζει στα μέσα του 16ου αιώνα. Είναι το μόνο από τα μέλη της 
οικογένειας του λαούτου που μπορεί να θεωρηθεί ξεχωριστό κι ανεξάρτητο όργανο, κι αυτό 
οφείλεται σε μια βασική οργανολογική διαφορά προς το λαούτο, ότι δηλαδή οι χορδές του 
είναι μονές. Έχει λοιπόν 13-17 κατά το πλείστον μονές χορδές. Χρησιμοποιήθκε όπως το 
λαούτο ως όργανο για το μπάσο κοντίνουο και δεν έχει παρά ελάχιστη δική του λογοτεχνία. 
 
Αρχιλαούτο 
Είναι ένα λαούτο με δύο κεφαλές (θήκες κλειδιών), όπου περνούν ελεύθερες χορδές περίπου 
1 ½ φορά μακρύτερες από τις κανονικές. Η διαφορά από τη Θεόρβη και το Κιταρόνε είναι ότι 
το ηχείο είναι μικρότερο και οι πρώτες χορδές κουρδίζονται όπως του λαούτου. 
Χρησιμοποιήθηκε ως σόλο και ως μπάσο κοντίνουο κυρίως στον 17ο αιώνα. Έχει 13-14 
διπλές χορδές, οι 6-8 των οποίων είναι ελεύθερες. Ονομάστηκε και liuto attiorbato 
(«θεορβοποιημένο» λαούτο). 
 
Chittarrone 
Πρόκειται για ένα τύπο αρχιλαούτου της Ιταλίας, από τα τέλη του 16ου αι. Ονομάστηκε και 
arciliuto ή liuto attiorbato. Το χαρακτηριστικό του είναι η πολύ μακρυά προέκταση του 
λαιμού, που φτάνει σε μήκος το διπλάσιο του κανονικού. Έχει 6 χορδές στην ταστιέρα (οι 
πέντε διπλές) και 5-8 χορδές-ισοκράτες απλές. 
 
 
 
ΙΙΙ.Β.1. Η Κιθάρα 
 
Μέλος της οικογένειας του λαούτου, με μόνιμους μεταλλικούς δεσμούς και επίπεδη πλάτη. Η 
επιλογή των ξύλων για την κατασκευή της είναι σημαντική, και ιδιαίτερα του καπακιού, διότι 
πρέπει να έχει μεγάλη πυνκότητα νερών. Οι παλμικές δονήσεις των χορδών μεταφέρονται 
στο καπάκι (αρμονική τράπεζα) μέσω της γέφυρας, που είναι κολλημένη πάνω σ’ αυτό. 
 Η ιστορία της κιθάρας πριν από την είσοδό της στην Ευρώπη δεν έχει διευκρινισθεί. 
Αρχαία δείγματα από ανάγλυφα οργάνων που μοιάζουν με την κιθάρα (οκτώσχημο ηχείο) δεν 
έχουν μελετηθεί αρκετά και δεν είναι γνωστό αν η κιθάρα ανήκει στα όργανα που ήλθαν στην 
Ευρώπη από τους Άραβες. Οι αναγεννησιακές κιθάρες είχαν το γνωστό οκτώσχημο ηχείο, 
αλλά η πλάτη μπορούσε να είναι είτε καμπύλη είτε επίπεδη. Κατά την έννοια αυτή είναι 
απόγονοι του λαούτου, που, όπως είδαμε, αναπτύσσεται επίσης μετά τον 14ο αιώνα. 
 Σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση της κιθάρας έπαιξε ένα εξαφανισμένο σήμερα 
όργανο, η vihuela de mano (με τα δάκτυλα) ή η vihuela de pendola (με πλήκτρο). Πρόκειται 
για μια εξέλιξη της vihuela de arco, τοξωτού οργάνου που συγγένευε με τις ευρωπαϊκές 
μεσαιωνικές βιέλλες και κατασκευαζόταν σε διάφορα μεγέθη (όπως και οι μεταγενέστερες 
βιόλες ντα γκάμπα). Η βιχουέλα κατείχε στην ισπανική αυλή τη θέση που κατείχε το λαούτο 
στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ήταν όργανο που παιζόταν από την αριστοκρατία και εθεωρείτο 
ικανό να παίζει κάθε είδος πολυφωνικής έντεχνης μουσικής. Ενώ αντίθετα η κιθάρα με τις 
τέσσερις χορδές σαφώς είχε λαϊκό χαρακτήρα, συνόδευε τους χορούς και τη λαϊκή μουσική 
και την περιφρονούσαν οι αριστοκράτες.  
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 Η βιχουέλα είναι όργανο με πολλές ομοιότητες με την κιθαρα.  Σε σύγκριση με την 
κιθάρα της εποχής είχε περισσότερες χορδές (έξι ή επτά), περισσότερες οπές στο καπάκι και 
λιγότερο βαθουλωτές εσοχές. Σοβαρές οργανολογικές διαφορές όμως μεταξύ τους δεν 
υπάρχουν και γι’ αυτό τα δύο όργανα γρήγορα ουσιαστικά συγχωνεύτηκαν. Η συγχώνευση 
συντελέστηκε  με την αύξηση των χορδών της κιθάρας, η οποία τον 15ο αιώνα έχει μόλις 4 
χορδές (διπλές και μονές), που στον 16ο αυξάνονται σε πέντε. Η μουσική της εποχής για 
βιχουέλα ή κιθάρα σημειογραφείται σε ταμπουλατούρα. Πεντάχορδη είναι και η κιθάρα του 
μπαρόκ, όταν αρχίζει πια να υπερισχύει της βιχουέλας. Η εξάχορδη κιθάρα πρωτοεμφανίζεται 
στα τέλη του 18ου αι. και καθιερώνεται στον 19ο. Οι εντέρινες χορδές αντικαταστάθηκαν 
οριστικά από νάυλον μόλις το 1946, ενώ το σημερινό καθιερωμένο σχήμα της η κιθάρα το 
έλαβε μόλις στον 20ό αιώνα. Το συνολικά μήκος της κιθάρας είναι σήμερα 98 εκ., το μήκος 
χορδών 65-66, πάνω καβαλλάρης μέχρι σώμα 30 εκ., βάθος ηχείου κάτω 10 εκ, κι επάνω 9,5 
εκ. 
 
 
 
ΙΙΙ.Β.2. Cittern ή Cister 
 
Όργανο με συρμάτινες χορδές που ήταν πολύ δημοφιλές στον 16ο και 17ο αιώνα. Έχει μικρό 
ηχείο με σχεδόν επίπεδη πλάτη, που όμως δεν είναι παράλληλη με το καπάκι αλλά συγκλίνει 
με αυτό στο κάτω μέρος. Παίζεται πάντα με πλήκτρο. Οι χορδές δεν δένουν σε καβαλλάρη 
κολλημένο στο καπάκι, όπως στο λαούτο, αλλά όπως στο βιολί με χτένι ή χορδοστάτη. 
Υπάρχει τρύπα στη μέση του ηχείου που στολίζεται με πρόσθετη ροζέτα (όχι σκαλιστή στο 
καπάκι όπως το λαούτο). Στο πίσω μέρος του λαιμού υπάρχει ένα αυλάκι που βοηθά στο 
σύρσιμο του αντίχειρα. Η ταστιέρα συνεχίζεται και πάνω από το καπάκι. Οι μεταλλικοί 
δεσμοί είναι 18-19 ή και περισσότεροι στις ψηλές νότες. Οι χορδές είναι κατά κανόνα διπλές, 
συνήθως 4-7, αλλά μπορεί να φτάσουν μέχρι και δώδεκα. Καμμιά φορά υπάρχουν και 
ελεύθερες χορδές εκτός της ταστιέρας. Το μεγαλύτερο όργανο της οικογένειας (17ος αι) 
ονομάζεται Τσετερονε και είναι μπάσο. Χρησιμοποιήθηκε και ως μπάσο κοντίνουο. 
 
 
ΙΙΙ.Γ. Το γένος της Λύρας 
 
Λύρες ονομάζονται τα όργανα των οποίων οι χορδές στηρίζονται σε ένα ζυγό στο ίδιο 
επίπεδο με την αρμονική τράπεζα, που αποτελείται από δύο βραχίονες και μια εγκάρσια 
ράβδο. Οι χορδές είναι ισομήκεις και βαίνουν παράλληλα προς το αντηχείο, όπως και στο 
λαούτο ή το ψαλτήριο. Ξεκίνησε από τη Μεσοποταμία και από την αρχ. Ελλάδα, διαδόθηκε 
σ’ ολόκληρη την Ευρώπη και χρησιμοποιήθηκε στο Μεσαίωνα. Είναι όργανο με πάρα πολλές 
παραλλαγές. Στο Μεσαίωνα προστίθεται συχνά μια ταστιέρα. Σ’ αυτήν είναι άλλοτε 
στερεωμένες οι χορδές, καθιστώντας του βραχίονες απλώς διακοσμητικούς, ενώ άλλοτε οι 
χορδές δένονται στο ζυγό, και η ταστιέρα χρησιμεύει απλώς για διευκόλυνση του 
οργανοπαίκτη. Πάντως στην αρχ. ελληνική λύρα δεν ειναι σαφής ο ρόλος του αριστερού 
χεριού, αν δηλαδή μίκραινε το μήκος των χορδών, αν απλώς τις άγγιζε ελαττώνοντας την 
ένταση του ήχου ή παράγοντας αρμονικούς (πρβλ. τους αρμονικούς της σύγχρονης κιθάρας) 
ή αν έπαιζε κι αυτό με τα δάκτυλα, σε αντίθεση με το δεξί που έπαιζε με πλήκτρο. 
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ΙΙΙ.Δ. Το γένος της Άρπας 
 
Στο γένος αυτό περιλαμβάνονται χορδόφωνα όργανα στα οποία το επίπεδο των χορδών είναι 
λοξό ως προς το ηχείο. Το μήκος των χορδών τους είναι άνισο. Οι άρπες είναι συνήθως 
τριγωνικές και ο βασικός διαχωρισμός του κατά την ταξινόμηση Hornbostel-Sachs είναι σε 
άρπες ανοικτές και άρπες με πλαίσιο. Οι άρπες με πλαίσιο έχουν μια κολώνα που συνδέει το 
αντηχείο με τον λαιμό ή ζυγό, όπου στηρίζονται  οι χορδές και προσθέτει στερεότητα. Άρπες 
μα πλαίσιο απαντούν σχεδόν μόνο στους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς.  
 Τόσο ο ζυγός της άρπας όσο και το αντηχείο παίρνουν γενικά διάφορα σχήματα: Π.χ. 
τοξωτή άρπα, γωνιώδης άρπα κλπ. Το ένα άκρο της χορδής δένεται είτε απευθείας στην 
αρμονική τράπεζα (καπάκι του αντηχείου) είτε σε ένα ξύλινο χορδοδέτη που βρίσκεται πάνω 
και εφάπτεται σ’ αυτήν (όταν η αρμ. τράπεζα είναι από δέρμα ή μεμβράνη). 
 Η άρπα είναι πανάρχαιο και πολύ διαδεδομένο όργανο και το πρώτο δείγμα άρπας 
είναι το κυνηγετικό τόξο, το οποίο μπορεί να παραγάγει ένα μουσικό φθόγγο από την 
τεντωμένη χοδρή του. Τα πρώτα εξελιγμένα δείγματα πολύχορδής άρπας προέρχονται από 
τους Σουμέριους το 3000- 2500 π.Χ. Είναι κυρίως τοξωτές και ανοικτές άρπες. Πολύ 
σύντομα η άρπα εμφανίζεται σε παραστάσεις και στην Αίγυπτο (Αρχαίο βασίλειο). Στην 
τρίτη χιλιετία έχουμε και δείγματα από τις Κυκλάδες (το πασίγνωστο κυκλαδικό εδώλιο του 
αρπιστή). Στην αρχαία Ελλάδα η ονομασία ήταν «τρίγωνον». Οι όροι «Μάγαδις, σαμβύκη 
και πηκτίς», που επίσης χρησιμοποιούνται για να ονομάσουν το όργανο, δεν είναι σαφείς, 
διότι μπορεί να δηλώνουν και άλλους τύπους οργάνων. Ποτέ όμως δεν θεωρήθηκε η άρπα 
καθαρόαιμο ελληνικό όργανο, αλλά μάλλον προέλευσης ανατολικής (περσικής, 
μεσοποταμιακής). 
 Η ευρύτατη διάδοση της πρωτόγονης άρπας σε όλον τον κόσμο καθιστά δύσκολη την 
εξιχνίαση του δρόμου μέσω του οποίου το όργανο αυτό φθάνει στη Δυτική Ευρώπη. Οι 
πρώτες ευρωπαϊκές απεικονίσεις εκτός των αρχαιοελληνικών και των ρωμαϊκών είναι του 
8ου αιώνα, αγγλοσαξωνικές και τευτονικές, της χριστιανικής εικονογραφίας, κυρίως σε 
αναπαραστάσεις των ψαλμών του Δαβίδ. Από τον 12ο αιώνα μόνο άρπες με πλαίσιο 
(κλειστές) απαντούν στις ευρωπαϊκές απεικονίσεις. Από την εποχή αυτή επέζησε ένας τύπος 
άρπας που εξελίχθηκε σε λαϊκό όργανο στην Ιρλανδία και έχει καμπυλωτή κολώνα (αλλά 
αρκετά χονδροκομμένο).  
 Τα πρώτα σωζόμενα όργανα χρονολογούνται από τον 14ο αιώνα. Οι χορδές είναι 
αρχικά εντέρινες, αλλά αργότερα εξελίσσονται σε μεταλλικές. Στη διάρκεια του Μεσαίωνα 
και της Αναγέννησης σημειώνονται διαρκείς αλλαγές του σχήματος, ώστε να επιτευχθεί 
καλύτερη στήριξη, να αυξηθεί ο αριθμός των χορδών, να μπορούν να τοποθετηθούν 
μακρύτερες μπάσες χορδές κλπ. Λιγότερο απ’ όλα φαίνεται ν’αλλάζει το αντηχείο, που 
παραμένει ρηχό και μικρό. Οι αλλαγές αυτές σχετίζονται και με τις εξελίξεις στα χορδωτά 
πληκτροφόρα, που ξεκινούν την ίδια εποχή (βλ. κατωτέρω: κλαβικόρντ- τσέμπαλο). Οι άρπες 
της εποχής αυτής έχουν γύρω στης 24-26 χορδές.  
 
 
Η ένταξη της άρπας στην έντεχνη ευρωπαϊκή μουσική 
Το πρόβλημα της άρπας είναι η διατονική διάταξη των χορδών της. Παρόλο τον μεγάλο 
αριθμό των χορδών της, ή μάλλον εξαιτίας αυτού, δεν μπορεί να έχει τις προσωρινές 
χρωματικές αλλοιώσεις των φθόγγων που παράγει. Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
μουσικοί μ’ αυτό το πρόβλημα είναι εμφανείς ήδη από την εποχή της μέσης Αναγέννησης, 
όταν δηλαδή η άρπα εισέρχεται στον χώρο της έντεχνης μουσικής. Η απλούστερη μέθοδος 
επίλυσης του προβλήματος, που θα χρησιμοποιηθεί την εποχή αυτή, είναι να ψηλώνεται ο 
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ήχος των χορδών μικραίνοντας στιγμιαία το μήκος με το ένα χέρι κοντά στον λαιμό ή στο 
αντηχείο ή πιέζοντας ώστε να αυξηθεί προσωρινά η τάση. Η μέθοδος αυτή είναι που θα 
εξελιχθεί αργότερα στον μηχανισμό των κλειδιών. Βεβαίως υπάρχουν απόπειρες μερικώς 
χρωματικού χορδίσματος στις άρπες την εποχή αυτή. Άλλη μέθοδος επίλυσης είναι να 
χορδίζουν με διαφορετικούς (χρωματικούς ή διατονικούς) τρόπους διάφορες περιοχές της 
άρπας. Έτσι όμως δεν μπορούσαν να χρησιμοποιούν διαρκώς όλη την έκταση της άρπας, 
παρά μόνο την περιοχή κάθε φορά που περιείχε το χόρδισμα που τους εξυπηρετούσε. 
 Η προσπάθεια να φτιαχτούν όργανα που να μπορούν να παίζουν οποιαδήποτε 
χρωματική μουσική συνεχίστηκε πάντως με την κατασκευή άρπας με δύο ή τρεις σειρές 
χορδών. Για την άρπα με δύο σειρές χορδών υπάρχουν δύο τύποι: Με παράλληλες σειρές 
χορδών και με χορδές που τέμνονται σταυρωτά. Στον πρώτο τύπο οι χρωματικές χορδές ήταν 
κατά το μισό στα δεξιά του οργανοπαίκτη και κατά το μισό στ’ αριστερά του (για να 
βολεύονται τα χέρια, όπου οι χαμηλές διατονικές χορδές παίζονται με τ΄αριστερό και οι 
ψηλές με το δεξί). Για να παιχτούν οι χρωματικές χορδές ο οργανοπαίκτης έπρεπε να περάσει 
τα δάκτυλά του ανάμεσα από τις κύριες, που παρέμεναν φυσικά στο κέντρο. Ο σταυρωτός 
τύπος άρπας είναι κυρίως πειραματικό όργανο που δεν είχε επιτυχία (π.χ. Πλεγιέλ στις αρχές 
του 20ου αιώνα). 
 Στον 16ο αιώνα δημιουργήθηκε και η άρπα με τρεις σειρές χορδών. Οι δύο 
εξωτερικές σειρές ήταν οι διατονικές (για να μπορούν να παίζονται κατά περίπτωση και από 
τα δύο χέρια) και η ενδιάμεση ήταν η χρωματική. Το όργανο είχε αρκετά μεγάλη επιτυχία και 
διάδοση διότι ήταν πιο εύχρηστο από την άρπα σε δύο σειρές χορδών. Εξάλλου, οι εντέρινες 
χορδές που ούτως ή άλλως χρησιμοποιούσαν την εποχή εκείνη, περιόριζαν τη συνολική τάση 
που ασκείτο στο όργανο σε χαμηλά επίπεδα. Μια (σκόπιμη;) παρενέρχεια του συστήματος 
αυτού είναι ότι προκύπτουν διπλές διατονικές χορδές, που δημιουργούν συμπαθητικές 
ταλαντώσεις μεταξύ τους και δίνουν ιδιαίτερη ηχητική ποιότητα. 
 
  
Μηχανισμός αλλαγής τονικού ύψους 
Όμως τόσο οι διπλές όσο και οι τριπλές άρπες (παρόλο που οι τελευταίες είχαν μεγαλύτερη 
διάδοση) ήταν δύσκολες στο παίξιμο και την κατασκευή και πολύ δυσκίνητες μουσικά. Γι’ 
αυτό από το β’ μισό του 17ου αιώνα αρχίζουν να επινοούνται άλλου είδους τεχνικές. 
Άγκιστρα τοποθετούνταν στις χορδές που ήταν πιθανότερο να χρειαστούν αλλαγή ύψους 
σύμφωνα με το μουσικό ύφος της εποχής. Τα άγκιστρα γυρνούσαν με το χέρι του αρπιστή, 
ακουμπούσαν τη χορδή και την ύψωναν κατά μισό τόνο, μειώνοντας το ωφέλιμο μήκος. Ο 
μηχανισμός αυτός αφορούσε μόνο μια χορδή κάθε φορά και απασχολούσε το αριστερό χέρι, 
που έτσι δεν μπορούσε να παίξει ανεμπόδιστα. Για να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία, 
δημιουργήθηκε για πρώτη φορά το σύστημα των πεντάλ, που με μια κίνηση του ποδιού και 
ένα μηχανισμό ψήλωνε κατά μισό τόνο όλες τις χορδές της ίδιας νότας (π.χ. όλα τα ρε). Το 
πεντάλ είχε μόνο μια θέση και υπήρχαν 5 πεντάλ για τις πέντε από τις επτά νότες (αυτές που 
σχηματίζουν ολόκληρο τόνο με τις από πάνω τους: Ντο Ρε Φα Σολ Λα). Η εφεύρεση 
προέρχεται από τις νότιες γερμανόφωνες χώρες στις αρχές του 18ου αιώνα. Ως τα μέσα του 
ίδιου αιώνα τα πεντάλ είχαν γίνει 7. Το μειονέκτημα του συστήματος αυτού με τα άγκιστρα 
(με ή χωρίς πεντάλ) ήταν ότι με το άγγιγμα της χορδής αυτή μετακινούνταν ελαφρά από τη 
θέση της και δεν ήταν πια ακριβώς παράλληλη προς τις υπόλοιπες. Το βασικό κούρδισμα 
αυτής της άρπας (χωρίς κανένα πεντάλ) ήταν σε Μι ύφεση. 
 Το 1792 ο Σεβαστιανός Εράρ χρησιμοποίησε διπλό άγκιστρο (φουρκέτα ή πειρούνι), 
με δύο κάθετα στελέχη πάνω σε ένα δίσκο. Με το σύστημα αυτό, η χορδή περνάει ανάμεσα 
από τα δύο κάθετα στελέχη (πείρους). Με το πεντάλ ο δίσκος στρέφεται λίγο και οι πείροι 
μειώνουν το μήκος της χορδής και την ψηλώνουν κατά μισό τονο, χωρίς να την μετακινούν 
από τη θέση της ώστε να αποκλίνει από τις υπόλοιπες. Ο Εράρ βελτίωσε ακόμη περισσότερο 
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το σύστημά του το 1810 με τα πεντάλ δύο θέσεων. Με το σύστημα αυτό, που είναι 
ουσιαστικά το ίδιο που χρησιμοποιείται σήμερα, σε κάθε χορδή αντιστοιχούν δύο 
περιστρεφόμενοι δίσκοι με πείρους. Έτσι, οι χορδές μπορούν να αλλάξουν ωφέλιμο μήκος 
δύο φορές, παράγοντας κάθε μία τρεις διαφορετικές νότες (μια ανοικτές και δύο με το 
πεντάλ). Αργότερα σε ορισμένες περιπτώσεις προστίθεται ένα μεσαίο πεντάλ, που λειτουργεί 
όπως το μεσαίο πεντάλ του πιάνου. 
 Η σύγχρονη άρπα ορχήστρας έχει 46-47 χορδές (Ρε’ έως σολ’’’’), ύψος 1.83 μ., βάρος 
35 κιλά και συνολική τάση χορδών 730 κιλά. Οι ανοικτές χορδές στις άρπες του συστήματος 
Εράρ είναι χορδισμένες σε Ντο ύφεση μείζονα. Πιέζοντας τα πεντάλ, ανεβαίνουν σταδιακά οι 
αντίστοιχες χορδές, ώστε να παράγεται χόρδισμα σε σολ ύφεση, ρε υφεση, λα ύφεση ... φα, 
ντο, σολ, ρε, λα, μι, ... φα δίεση, ντο δίεση, δηλαδή σε όλες τις τονικότητες. Ας τονιστεί όμως 
ότι, παρόλο που με το σύστημα αυτό η άρπα μπορεί να παίξει σε όλες τις τονικότητες, δεν 
σημαίνει ότι έγινε χρωματικό όργανο. Η κάθε θέση των πεντάλ δίνει μια διαφορετική μεν, 
αλλά πάντως διατονική σειρά φθόγγων σε κάθε τονικότητα. Το γράψιμο για την άρπα 
επομένως έχει πολλούς περιορισμούς διότι το όργανο δεν μπορεί εύκολα να μετατρέψει από 
τη μια τονικότητα στην άλλη κατά τη διάρκεια του κομματιού, παρά μόνο αν μεσολαβούν 
επαρκή κενά διαστήματα. Επίσης, στην άρπα με απλό μηχανισμό πεντάλ, που ήταν σε γενική 
χρήση ως τα μέσα του 19ου, οι δυνατές τονικότητες είναι περιορισμένες. Τα αγαπημένα εφφέ 
της άρπας είναι οι «αρπισμοί», οι κλειστές νότες (το δάκτυλο χρησιμοποιείται και ως 
«σουρντίνα») και οι «αρμονικές» (παίζονται περίπου όπως στην κιθάρα). Στον 19 αιώνα 
ανακαλύφθηκαν πολλές τεχνικές και εφφέ που είναι δυνατά από την άρπα σε δύο πεντάλ. 
Π.χ., να μπορεί ο αρπιστής να μετακινήσει τα πεντάλ όχι μόνο με την κανονική σειρά που 
παράγει τα διαδοχικά χορδίσματα, αλλά και ανακατεμένα, παράγοντας διάφορους 
συνδυασμούς χορδισμάτων, όπως ζητούν συχνά οι συνθέτες του 20ου αιώνα.  
 Οι κυριότεροι συνθέτες έργων για άρπα του 18-19ου αιώνα είναι οι Krumpholtz, L. 
Spohr, Dussek. Επίσης σημαντικά είναι τα έργα των Eichner, Albrechtsberger. Η ορχηστρική 
χρήση της άρπας ξεκίνησε από την ορχήστρα της όπερας. Στη συμφωνική ορχήστρα εισήχθη 
από τον Μπερλιόζ. 
  
 
 
 
ΙΙΙ.Ε. Το γένος των Ψαλτηρίων 
 
 Τα όργανα που ανήκουν στο γένος των ψαλτηρίων κατατάσσονται κατά το σύστημα 
των Hornbostel-Sachs θεωρητικά στα απλά χορδόφωνα, σ' εκείνα δηλ. που το ηχείο τους 
μπορεί να διαχωριστεί από τη συσκευή που φέρει τις χορδές, χωρίς να καταστραφεί το 
όργανο. Ωστόσο στην πράξη πια η ειδοποιός αυτή διαφορά δεν υφίσταται, διότι τα όργανα 
αυτής της οικογένειας κατασκευάζονται έτσι, ώστε αν επιχειρηθεί διαχωρισμός αυτών των 
δύο στοιχείων, το όργανο καταστρέφεται. Οι χορδές τους δεν ξεπερνούν τις διαστάσεις του 
αντηχείου. 
 Τα όργανα αυτής της οικογένειας έχουν κοινά χαρακτηριστικά και με τα δύο γένη των 
συνθέτων χορδοφώνων, δηλ. και με το γένος του λαούτου και με το γένος της άρπας. Με το 
γένος της άρπας έχουν τα κοινά χαρακτηριστικά ότι δεν έχουν χέρι, και επομένως όλες οι 
χορδές τους πάλλονται μόνο καθ' ολόκληρο το μήκος (δηλ. είναι όλες "ανοικτές"). Ακριβώς 
λόγω του γεγονότος ότι για κάθε νότα χρειάζεται μια χορδή, τα ψαλτήρια, όπως και οι άρπες 
έχουν πολυάριθμες χορδές (30, 40 ή και περισσότερες). Επίσης, ότι οι χορδές δεν είναι 
ισομήκεις, αλλά διαφορετικού μήκους. Με το γένος του λαούτου, τα ψαλτήρια έχουν το κοινό 
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χαρακτηριστικό ότι οι χορδές βαίνουν παράλληλα προς το ηχείο και όχι κάθετα (όπως στις 
άρπες). Πολλοί χρησιμοποιούν για τα ψαλτήρια τη γενική ονομασία "χορδόφωνα με κουτί". 
 Τα ψαλτήρια είναι πανάρχαια όργανα, πολύ διαδεδομένα και με πολλές παραλλαγές. 
Απεικονίσεις οργάνων αυτού του τύπου υπάρχουν σε αρχαιολογικά ευρήματα των λαών της 
Μεσοποταμίας (Ασσυρίων) από τον 7ο αι. π.Χ. Κατά την παράδοση, το αρχέτυπο της 
οικογένειας ήταν το όργανο με το οποίο έψαλλε ο Δαβίδ τους ψαλμούς του, απ' όπου 
άλλωστε προέρχεται και το όνομα.  
 Τα ψαλτήρια έχουν σχεδόν πάντοτε τριγωνικό ή τραπεζοειδές σχήμα, που 
υπαγορεύεται από το άνισο μήκος των χορδών. Μπορούν να παίζονται με τα δάκτυλα, με 
μεταλλικά τεχνητά νύχια ή με λεπτά ξύλινα σφυράκια, ανάλογα με το είδος.  
 Τα όργανα του γένους των ψαλτηρίων δεν μπορούν να ενταχθούν εξολοκλήρου στη 
χορεία της ευρωπαϊκής έντεχνης μουσικής, διότι μετά τη λήξη του Μεσαίωνα γενικά 
εγκαταλείπονται και χρησιμοποιούνται κατά κανόνα μόνο στη λαϊκή παράδοση των 
ευρωπαϊκών λαών. Τόσο όμως για την πληρότητα όσο και λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν 
κάποιες εμφανίσεις τύπων του οργάνου σε έργα γνωστών συνθετών (έστω και ως 
«φολκλορικές» προσθήκες), αναφερόμαστε εδώ συνοπτικά στα κυριότερα είδη. 
 
 
 
ΙΙΙ.Ε.1. Το Ψαλτήριο 
 
Αποτελείται από ένα ξύλινο κουτί με χορδές άνισου μήκους παράλληλες προς την αρμονική 
τράπεζα. Παίζεται με τα δάκτυλα ή με πλήκτρα. Η ονομασία συγχέεται συχνά με άλλα 
όργανα και κυρίως με την άρπα, αλλά κυρίως αναφέρεται στη εκκλησιαστική γραμματεία σε 
σχέση με το βιβλίο των Ψαλμών. Σε όλη την έκταση των αρχαίων, ελληνιστικών και 
πρωτοχριστιανικών πηγών δεν γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ ψαλτηρίου και άρπας. Και τα 
δύο όργανα έχουν τριγωνικό σχήμα, χωρίς να διευκρινίζεται αν υπάρχει αντηχείο παράλληλο 
ή κάθετο προς τις χορδές. Οι κάπως μεταγενέστερες πηγές αναφέρονται σε τετράπλευρο 
ψαλτήριο. Σαφέστερος διαχωρισμός αρχίζει να γίνεται από τον 9ο αιώνα μ.Χ. στις 
απεικονίσεις. Συχνά τα ψαλτήρια αυτά δεν έχουν καπάκι, αλλά για αντηχείο έχουν απλώς ένα 
ξύλινο κουτί με ψηλά τοιχώματα. Στον 12ο αιώνα το καπάκι εμφανίζεται μόνιμα. Είναι η 
εποχή της εμφάνισης του αραβικού κανούν (κανόνος), που εισέρχεται από την αραβική 
Ισπανία. Το σχήμα ήταν τραπεζοειδές με τρεις ή τέσσερις χορδές σε κάθε νότα. 
 Το Ψαλτήριο χρησιμοποιήθηκε στη Δύση μέχρι το 1550. Δεν είχε δικό του 
ρεπερτόριο, αλλά μπορούσε να παίξει οποιαδήποτε μουσική απαιτούσε η περίσταση. Όμως 
είχε περιορισμένες δυνατότητες χρωματικών φθόγγων γι’ αυτό σιγά σιγά με την εξέλιξη της 
αναγεννησιακής μουσικής ήταν ακατάλληλο κι εγκαταλείφθηκε. Την ίδια άλλωστε εποχή έχει 
αναπτυχθεί και διαδοθεί η μηχανική μορφή του ψαλτηρίου, δηλ. το τσέμπαλο. Μια τοξωτή 
μορφή του ψαλτηρίου είναι το ρωσικό Gusli και το φινλανδικό Kantele. Το λαϊκό 
νοτιογερμανικό Zither επίσης έχει πέντε μελωδικές χορδές με δεσμούς (παίζονται με τον 
αντίχειρα) και πολλές ανοικτές χορδές που παίζονται με τα υπόλοιπα δάκτυλα του δεξιού 
χεριού ή ηχούν συμπαθητικά. 
 Το νεοελληνικό παραδοσιακό κανονάκι είναι το όργανο του γένους των ψαλτηρίων 
που βρίσκεται πιο κοντά στο αρχέτυπο: Διατηρεί σχεδόν πλήρως το αρχικό τριγωνικό σχήμα 
και παίζεται, όπως και το αρχαίο ψαλτήριο, με τα δάκτυλα ή με τεχνητά μεταλλικά ή 
κοκκάλινα νύχια που περνιούνται στα δάκτυλα με δακτυλήθρες. Το όνομα προέρχεται από το 
αραβικό qanun, που, όπως πιστεύεται, κατάγεται από την ελλ. λέξη "κανών" (πρβλ. τον 
κανόνα του Πυθαγόρα). Το κανονάκι έχει πολύ μικρότερη διάδοση στην Ελλάδα απ' αυτή του 
σαντουριού και παίζεται μόνο σε μουσική που διατηρεί στενές σχέσεις με τον Ελληνισμό της 
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Μ. Ασίας και της Κωνσταντινούπολης. Παλιότερα το χρησιμοποιούσαν πολύ και στα 
συγκροτήματα ρεμπέτικου τραγουδιού. 
 
 
 
ΙΙΙ.Ε.2. Το σαντούρι 
 
Έχει τραπεζοειδή μορφή και δύο έως έξι ελεύθερες χορδές για κάθε νότα. Το τραπεζοειδές 
κουτί χρησιμεύει για ηχείο, στο οποίο είναι στερεωμένες κατά μήκος των μη παραλλήλων 
πλευρών οι χορδές. Aυτές στερεώνονται από τη μια πλευρά σε μόνιμα καρφιά και από την 
άλλη σε στρεφόμενα μεταλικά κλειδιά, που είναι απαραίτητα για το κούρδισμα του οργάνου. 
Επειδή ο αριθμός των χορδών του σαντουριού είναι μεγάλος, η τάση που ασκούν οι 
τεντωμένες χορδές πάνω στο ηχείο ανέρχεται σε εκατοντάδες κιλά, γι' αυτό χρειάζεται πολύ 
δυνατή ενίσχυση του ξύλινου σκελετού για να μη σκευρώνει και να μη σπάει. Οι χορδές 
περνούν από μια γέφυρα που τις διαχωρίζει στα δύο κι έτσι κάθε χορδή παράγει δύο νότες. 
Το πέρασμα πάνω απ' αυτές τις γέφυρες χωρίζει κάθε χορδή αυτομάτως σε δύο (άνισα) 
τμήματα, που έχουν τη δυνατότητα να πάλλονται ελεύθερα και ανεξάρτητα το ένα από το 
άλλο, δίνοντας μάλιστα το κάθε ένα διαφορετικό τονικό ύψος. 'Ετσι, με το τέχνασμα αυτό, 
είναι σαν να διαθέτει το όργανο διπλάσιο αριθμό χορδών από ότι πραγματικά έχει, και 
συνακόλουθα παίζει διπλάσιο αριθμό φθόγγων, απ' ότι θα έπαιζε αν δεν υπήρχαν οι γέφυρες. 
 Η ιστορία του οργάνου (ως ξεχωριστού από το ψαλτήριο) μαρτυρείται 
λεπτομερέστερα από τα μέσα του 15ου αιώνα. Υπάρχει όμως από πολύ παλιότερα, μολονότι 
συγχέεται με το ψαλτήριο. Η πρώτη απεικόνιση (οργάνου με σφυράκια) είναι βυζαντινή, του 
12ου αιώνα. Η αμέσως μεταγενέστερη ανήκει στα μέσα του 15ου αιώνα. Το Βυζάντιο πρέπει 
να είναι ο σταθμός από τον οποίο το όργανο έφτασε από τη Μέση Ανατολή στην Ευρώπη. Το 
κυριότερο είδος για την Ευρωπαϊκή ιστορία είναι το περσικό «santur» (κατά πολλούς 
παραφθορά της λέξης «ψαλτήριον»). Η ονομασία «κύμβαλον» (σίμπαλομ, τσέμπαλο, ταμπάλ 
κλπ., ακόμα και τύμπανον) χρησιμοποιείται στην παράδοση πολλών λαών της ανατολικής 
Ευρώπης. Αξιοσημείωτο για την Ευρώπη είναι το μεγάλο ουγγρικό «σίμπαλομ», με μόνιμα 
πόδια και μηχανισμούς πεντάλ. Μοιάζει με πιάνο που έχει όλους τους μηχανισμούς εκτός από 
τα πλήκτρα. Ο Λιστ χρησιμοποίησε το σίμπαλομ σε ορισμένα έργα του με «ουγγρικό» 
φολκλορικό χρώμα - 6η ραψωδία και ουγγρικό εμβατήριο). Επίσης γράφουν γι’ αυτό οι 
Μπαρτοκ και Κοντάυ. 
 Ας μη παραλείψουμε ν’ αναφέρουμε εδώ (ως μια απόπειρα να επανεισαχθούν τα 
ψαλτήρια στην έντεχνη ευρωπαϊκή μουσική) και το όργανο «Πανταλέον», που 
κατασκευάστηκε στο 1704 από τον κατασκευαστή οργάνων Pantaleon Hebenstreit. Πρόκειται 
για ένα μεγάλο σαντούρι που ο κατασκευαστής δώρισε στον Γάλλο βασιλέα Λουδοβίκο 14ο. 
Το όργανο αυτό διαδόθηκε αρκετά στην Ευρώπη και πολλά έργα γράφτηκαν στις πρώτες 
δεκαετίες του 18ου αιώνα γι’ αυτό με μπάσο κοντίνουο ή σε τρίο με άλλα όργανα. Επίσης 
υπάρχουν και δύο κοντσέρτα, σε στίλε γκαλάντε (μέσα του 18ου). Από το 1800 το σαντούρι 
(με εξαίρεση το σίμπαλομ, βλ. προηγ. παράγραφο) ξαναπεριορίζεται στη λαϊκή μουσική, 
ίσως και λόγω της διάδοσης του πιάνου, με το οποίο έχει πολύ παραπλήσιες ιδιότητες. 
 Το σαντούρι ήταν γνωστό στην Ελλάδα και παλιότερα σε περιορισμένη έκταση, 
καθιερώθηκε όμως στη νεώτερη Ελλάδα από τα τέλη του περασμένου αιώνα, ερχόμενο μαζί 
με συγκροτήματα ανατολίτικης (μικρασιάτικης, αρμένικης κλπ.) λαϊκής μουσικής που ήταν 
τότε του συρμού στην Αθήνα. Σιγά σιγά μονιμοποιήθηκε μαζί με το κλαρίνο και το βιολί σαν 
μέλος της «κομπανίας», που είναι το σταθερότερο σχήμα λαϊκού μουσικού συγκροτήματος, 
τουλάχιστον στην ηπειρωτική Ελλάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. 
ΤΑ ΧΟΡΔΟΦΩΝΑ ΜΕ ΔΟΞΑΡΙ 
 
 
Τα όργανα αυτής της μεγάλης οικογενειας κατατάσσονται οργανολογικά στο γένος του 
λαούτου, δηλ. στα χορδόφωνα με χέρι. Επομένως τα βασικά τους μέρη, η κοιλιά, το χέρι, η 
κεφαλή, ο καβαλλάρης, τα κλειδιά, οι χορδές κλπ. δεν χρειάζονται ιδιαίτερη επεξήγηση. Η 
βασική τους όμως διαφορά είναι το ότι οι χορδές τίθενται σε παλμική κινηση όχι πλέον με 
ένα πλήκτρο το οποίο τις κτυπά αλλά με ένα τόξο, το οποίο τις τρίβει.  
 Κατά τους μελετητές το τόξο δεν είναι παρά μια εξέλιξη του πλήκτρου που 
δημιουργήθηκε από την επιθυμία να βρεθεί ένας τρόπος να επιμηκύνουν τη διάρκεια της 
παλμικής κίνησης (και επομένως του ήχου) μιας χορδής. 'Οπως κι αν έχει το πράγμα, το τόξο 
(δοξάρι) εμφανίζεται πάρα πολύ αργά μέσα στην πορεία της ιστορίας των οργάνων. Η πρώτη 
του παρουσία εντοπίζεται γύρω στον 9ο αιώνα εκτός Ευρώπης, στην περιοχή της Κεντρικής 
Ασίας. Στη Μέση Ανατολή, που έρχεται σε στενότερη επαφή με την Ευρώπη, τα χορδόφωνα 
με τόξο φέρουν τη γενική ονομασία "ραμπάμπ". Τα όργανα αυτής της κατηγορίας 
παρουσιάζουν ποικιλία σχημάτων, στα οποία περιλαμβάνεται και το αχλαδόμορφο σχήμα που 
επικράτησε στην Ευρώπη. 
 Στον Ελληνικό χώρο, που σίγουρα έχει στενότερες επαφές με τους 'Αραβες, η 
διάδοση των τοξοτών οργάνων του τύπου του ραμπάμπ πρέπει να ήταν επίσης γρήγορη. 
Επικρατεί πάντως το αχλαδόμορφο σχήμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σχεδόν από την αρχή 
της εμφάνισής του στον Ελληνικό χώρο το νέο όργανο βαφτίζεται με το όνομα ενός 
πανάρχαιου ελληνικού μουσικού οργάνου, που είχε από αιώνες εξαφανιστεί, της λύρας. 
Χρησιμοποιείται δηλ. ένα όνομα που δεν είχε πια περιεχόμενο, αλλά φαίνεται πως δεν είχε 
σβήσει από τις μνήμες των ανθρώπων, για ένα νέο και εντελώς διαφορετικό όργανο που δεν 
είχε δικό του όνομα στην ελληνική γλώσσα. 
 Ας μη γίνεται λοιπόν σύγχυση μεταξύ της αρχαίας ελληνικής και της νεοελληνικής 
λύρας ως προς την οργανολογική τους κατάταξη. Ενδιαφέρον είναι όμως εδώ να αναφέρουμε 
την ύπαρξη σε κάποιο άλλο λαϊκό πολιτισμό της Ευρώπης ενός οργάνου που διαστηρεί το 
σχήμα και τον οργανολογικό τύπο της αρχαίας ελληνικής λύρας και παίζεται με τόξο. 
Πρόκειται για το κρουθ, ένα όργανο που απαντάται στην Ουαλλία και φαίνεται ότι είναι 
κελτικής προςλευσης. Αλλά και αγγλοσάξονες τραγουδιστές του μεσαίωνα χρησιμοποιούσαν 
ένα όργανο που καταγόταν επίσης απ'ευθείας από την αρχαιοελληνική λύρα και παιζόταν με 
πλήκτρο. 
 
 
 
IV.Α. Πρόγονοι των βιολιών 
 
Γενικές εξελίξεις 
Στην Δυτική Ευρώπη η οικογένεια των τοξωτών εισέρχεται μέσω του Βυζαντίου και των 
Αράβων της Ισπανίας (από τον 10ο αιώνα), αλλά και μέσω των επαφών που 
πραγματοποιήθηκαν με τις Σταυροφορίες. Στην Ισπανία του 11ου αιώνα βρίσκουμε την 
πρώτη γραπτή μαρτυρία για τη χρήση του τόξου στην Ευρώπη. Ωστόσο, αν και η εμφάνιση 
του τόξου είναι σχετικά πρόσφατη, η διάδοσή του υπήρξε ραγδαία, έτσι ωστε πολύ γρήγορα 
τα χορδόφωνα με τόξο να πάρουν περίοπτη θέση μέσα στο πάνθεο των μουσικών οργάνων, 
και στην λαϊκή αλλά και στην έντεχνη μουσική. Ας μη ξεχνούμε ότι στη συμφωνική 
ορχήστρα χρησιμοποιούνται από τα μέσα του 18ου αι. σχεδόν αποκλειστικά χορδόφωνα με 
τόξο (βιολιά, βιολοντσέλα κλπ.), ενώ όλα τα υπόλοιπα χορδόφωνα παρουσιάζονται 
σπανιότατα και πάντοτε περιστασιακά. 
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 'Ισως η διάδοση της τεχνικής του τόξου στη Μεσαιωνική Ευρώπη να οφείλεται κατα 
ένα μεγάλο μέρος στο ότι αυτή μπορούσε να εφαρμοστεί πάνω σε ήδη υπάρχοντα όργανα της 
οικογένειας του λαούτου, χωρίς ιδιαίτερες μετατροπές. Υπήρχαν π.χ. στην Ευρώπη του 
Μεσαίωνα μικρά λαούτα, οι "μαντόρες", που τα συναντούμε σε απεικονίσεις να παίζονται 
άλλοτε με πλήκτρο και άλλοτε με τόξο. 'Οταν η μαντόρα παίζεται με τόξο, δεν διαφέρει 
σχεδόν καθόλου από το παλιότερο γνωστό ευρωπαϊκό χορδόφωνο με τόξο, το ρέμπεκ, που 
θυμίζει έντονα τη νεοελληνική λύρα (και κατά κάποιους μελετητές προέρχεται απ' αυτήν). Το 
ρέμπεκ μάλιστα αρχικά έφερε και δεσμούς, πράγμα που επιβεβαιώνει την καταγωγή του από 
τα λαούτα. 
 Η ύπαρξη του τόξου απαιτούσε ισχυρότερο κράτημα των χορδών και έτσι αυτές αντί 
να κολλούνται σε καβαλλάρη στο καπάκι (όπως στο λαούτο), προτιμάται να περνιούνται και 
να στηρίζονται στο κάτω πλευρό του ηχείου με κουμπί και (ή χωρίς) χορδοστάτη (χτένι). Σε 
γενικές γραμμές η εξέλιξη των τοξωτών χορδοφώνων στο Μεσαίωνα και την Αναγέννηση 
περιλαμβάνει εκτός των ανωτέρω και: 

• Εξέλιξη του σχήματος του καβαλλάρη σε καμπυλόγραμμο, έτσι ώστε οι χορδές να 
μπορούν να παίζονται ανεξάρτητα. 

• Δημιουργία εσοχών στο αντηχεία, για την ελεύθερη κίνηση του δοξαριού. 
Τοποθέτηση τραβέρσο (βλ. παρακάτω) και ψυχής για καλύτερη μετάδοση των 
δονήσεων στο καπάκι και γενικότερα στο αντηχείο. 

• Μετασχηματισμός της σχισμής αντήχησης στο πάνω μέρος του καπακιού από 
κύκλο, σε ημικύκλιο, σε σχήμα c, και τέλος σε σχήμα f.  

 
 
Ρέμπεκ 
Στο Μεσαίωνα, από το αραβικό ραμπάμπ προέρχονται δύο παραλλαγές: το ρεμπέκ ή 
ρουμπέμπε (αχλαδόσχημο) και η κάπως μεταγενέστερη βιέλλα (οκτώσχημη). Το ρέμπεκ 
προέρχεται από τη βυζαντινή λύρα και το αραβικό ραμπάμπ. Υπάρχει στην Ευρώπη από τον 
10 αιώνα. Ο όρος «ρέμπεκ» εμφανίζεται όμως μόλις στον 13ο, ενώ προηγουμένως χρησιμο-
ποιούνται οι ονομασίες Rubebe, Gigue (πρβλ. γερμ. Geige) κλπ. Στο ρέμπεκ η ταστιέρα δεν 
ξεχωρίζει από το υπόλοιπο σώμα του οργάνου. Η κοιλιά σκάβεται σε ενιαίο ξύλο και δεν 
υπάρχει πάντοτε ψυχή. Διαφορές μεταξύ των διαφόρων τύπων υπάρχουν στην κεφαλή με τα 
κλειδιά, που είναι πολλές φορές με έντονη κλίση προς τα πίσω. Το σύνηθες για τον αριθμό 
χορδών ήταν τρεις, μπορούσε όμως να φτάσει ως πέντε, κουρδισμένες σε πέμπτες, αλλά με 
κάποιες εξαιρέσεις. Ο καβαλλάρης ήταν σχεδόν ευθύς, χωρίς έντονη καμπύλωση στο επάνω 
μέρος. 
 Το ρέμπεκ παιζόταν κρατημένο κάθετα, με την κοιλιά ακουμπημένη στον μηρό. Όμως 
στη βόρεια Ευρώπη σταδιακά η στάση αλλάζει και έχουμε μαρτυρίες όπου το ρέμπεκ 
παίζεται στηριζόμενο στον ώμο. Το ρέμπεκ ήταν όργανο των επαγγελματιών μουσικών και 
τραγουδιστών που έπαιζαν στις αυλές των βασιλέων, αλλά και στα χωριάτικα πανηγύρια. Το 
ρέμπεκ άνθισε σε μια εποχή που δεν υπήρχε μουσική γραμμένη ειδικά για κάποιο όργανο, 
αλλά εχρησιμοποιείτο όποιο όργανο ήταν διαθέσιμο σε κάθε στιγμή. Έτσι, το ρεπερτόριό του 
δεν είναι καθορισμένο. Επέζησε ως την εποχή του μπαρόκ (μικρή παρουσία), όπου 
συναντάμε και μεμονωμένες περιπτώσεις ολόκληρων οικογενειών ρέμπεκ. Τελικά 
εγκαταλείφθηκε, παραχωρώντας τη θέση του στους απογόνους της βιέλλας. Μια επιβίωσή 
του είναι η λεγόμενη «ποσέτ» (pochette), δηλαδή ένα πολύ μικρό βιολί «τσέπης» που 
χρησιμοποιήθηκε ως τον 19ο αιώνα. 
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Βιέλλα (Fiddle) 
Οι βιέλλες ξεχωρίζουν από το ρέμπεκ λόγω του πιο μακρόστενου σχήματος του σώματος, 
που συχνότατα θυμίζει τον αριθμό οκτώ. Διαχωρίζονται δύο τύποι. Ο ένας παίζεται κάθετα, 
πάνω στο μηρό του οργανοπαίκτη, όπως οι μεταγενέστερες βιόλες ντα γκάμπα. Έζησε μέχρι 
περ. 1300. Ο άλλος τύπος, που διατηρήθηκε περισσότερο, και που κυρίως εννοούμε με τη 
λέξη βιέλλα, παιζόταν στηριγμένος στον ώμο. 
 Ο δεύτερος αυτός τύπος είχε εμφάνιζε διάφορες παραλλαγές στο σχήμα του ηχείου 
(σχήμα οκτώ ή απλώς επίμηκες οβάλ), το οποίο αρχικά κατασκευαζόταν από ένα κομμάτι 
ξύλου. Τα ανοίγματα του καπακιού μπορούσαν να είναι μικρές τρύπες που σχημάτιζαν 
ροζέτα ή, αργότερα, ζεύγος οπών σε σχήμα C. Ο καβαλλάρης ήταν σχεδόν ίσιος. Σε ορισμένα 
όργανα έλειπε ο καβαλλάρης, και τότε ο χορδοστάτης έπαιζε και τον ρόλο καβαλλάρη. Δεν 
είναι βέβαιο αν υπήρχε ψυχή. Η βιέλλες είχαν συνήθως και χορδές-ισοκράτες, ελεύθερες, 
δίπλα στο χέρι.  
 Στον 15ο αιώνα, από τη βιέλλα προήλθε η βιόλα ντα μπράτσιο (ουσιαστικά απλώς 
όνομα γένους, διότι δεν διαφέρει από τα πραγματικά όργανα της οικογένειας του βιολιού), 
άμεσος πρόγονος του βιολιού. Μια άλλη εξέλιξη της βιέλλας στην Αναγέννηση ήταν η λύρα 
ντα μπράτσιο, που είχε οκτόσχημο ηχείο, μεγάλο σχήμα, επίπεδη πλάτη, ξεχωριστό λαιμό. 
Είχε πέντε χορδές, εκ των οποίων η μία ήταν εκτός λαιμού, σαν ισοκράτης. Το κούρδισμα 
ήταν σε πέμπτες και τέταρτες, έτσι ώστε να σχηματίζονται ζεύγη οκτάβας ή ταυτοφωνίας. 
 
 
 
IV.Β. Οικογένεια του βιολιού (βιόλας ντα μπράτσιο) 
 
 
Το Βιολί 
 
Η δημιουργία του τετράχορδου βιολιού όπως περίπου το ξέρουμε σήμερα ξεκινά και σχεδόν 
ολοκληρώνεται μέσα στα όρια του 16ου αιώνα. Στην αρχή του αιώνα φαίνεται ότι το όργανο 
έχει μόνο τρεις χορδές, όμως δείχνει να είναι πλήρως διαμορφωμένο ήδη περί το 1550 στην 
Ιταλία.1 Οι αλλαγές που συντελέστηκαν μετά από αυτή την περίοδο είναι δευτερεύουσες και 
έχουν να κάνουν κυρίως με την βελτίωση της ποιότητας του ήχου και όχι με την αλλαγή 
βασικών οργανολογικών χαρακτηριστικών. Για το λόγο αυτό, μεταξύ των πργάνων που 
χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη συμφωνική ορχήστρα, το βιολί πρέπει να θεωρηθεί από τα 
αρχαιότερα ως προς την τελική του διαμόρφωση. Την ίδια περίπου εποχή με το βιολί 
εμφανίζονται και τα άλλα δύο κύρια μέλη της οικογένειας, η βιόλα και το βιολοντσέλο.  
 Το βιολί συνδυάζει χαρακτηριστικά οργάνων που ήταν αγαπητά στην Ιταλία του 
Μεσαίωνα και της Αναγέννησης περί το 1500: Του ρέμπεκ, της βιέλλας και της λύρας ντα 
μπράτσιο. Από την τελευταία είχε πάρει τα κοψίματα στη μέση που διευκόλυναν το δοξάρι 
και την ηχηρότητα, από το ρέμπεκ το κούρδισμα σε πέμπτες και τις τρεις χορδές που είχε 
αρχικά.2 Το όργανο εμφανίζεται εξελιγμένο σε πλήρη οικογένεια στις αρχές του 17ου αιώνα. 
Τα μέλη της οικογένειας φέρουν τις εξής ονομασίες: Violino piccolo, violino, viola, viola 
tenore, violoncello, violone. 

                                                 
1 Jambe de Fer, Epitome musical, Lyons 1556. 
2 Κακώς νομίζεται ότι οι βιόλες (ντα γκάμπα) ήταν πρόγονοι του βιολιού. Συνυπήρξαν μαζί του για περισσότερο 
από έναν αιώνα και εξαφανίστηκαν όταν η μουσική για την οποία ήταν κατάλληλες, εξέλιπε. Οι ονομασίες 
γένους που χρησιμοποιούνταν στο 16 και 17ο αιώνα ήταν «βιόλες ντα μπράτσιο» για τα βιολιά και «βιόλες ντα 
γκάμπα» για τις βιόλες. 
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 Τα ονόματα των πρώτων κατασκευαστών βιολιού δεν σώζονται, όμως μεταξύ των 
πρώτων συγκαταλέγεται ο Andrea Amati, ιδρυτής της σχολής της Κρεμόνας (γενν. περ. 1505) 
και ο Gasparo da Salo από την Brescia. Τον 17ο και 18ο αιώνα αυτές είναι οι δύο κύριες 
πόλεις της Ιταλίας, όπου οι δυναστείες των Amati, Stradivari, Guarneri θα τελειοποιήσουν το 
βιολί. Ταυτόχρονα αναπτύσσεται και η γερμανική σχολή με τους Stainer, Klotz. 
 
 
Τα μέρη του βιολιού 
Ένα σύγχρονο βιολί αποτελείται από τα εξής κύρια οργανολογικά μέρη: την κοιλιά, το χέρι, 
την κεφαλή, τις χορδές, τον χορδοστάτη, τον πάνω και τον κάτω καβαλλάρη. Προχωρώντας 
στις λεπτομέρειες, αναφέρουμε ότι για την κατασκευή ενός βιολιού χρησιμοποιούνται 70 
περίπου διαφορετικά μέρη. Η κοιλιά έχει το χαρακτηριστικό σχήμα του αριθμού 8, με τρία 
τόξα (δύο κυρτά και ένα κοίλο) σε κάθε πλευρά. Η ράχη και πλευρές είναι κατασκευασμένες 
από σφένδαμο, το καπάκι από μαλακό άσπρο ξύλο (πεύκο ή έλατο). Το ξύλο πρέπει να είναι 
καλά ξηραμένο. Για το καπάκι χρησιμοποιείται εγκάρσια τομή κορμού και για τη ράχη 
κάθετη - η ράχη είναι από το ίδιο κομμάτι ξύλο κομμένο στη μέση και κολλημένο 
αντικρυστά. Μεγάλη σημασία έχει το κόψιμο του ξύλου και τα «νερά» του, διότι επηρεάζουν 
σοβαρά τον ήχο. Το μήκος της κοιλιάς είναι περ. 35,5 εκ., οι πλευρές δεν είναι ισουψείς σε 
όλο το μήκος και κυμαίνονται από 2,8 ως 3,2 εκ. 
 Το μπράτσο ή χέρι καλύπτεται από μια εβένινη πλάκα, πάνω από την οποία βαίνουν 
οι χορδές. Τα κλειδιά προσαρμόζονται στην κεφαλή, που προεκτείνεται στον διακοσμητικό 
κοχλία. Ο κάτω καβαλλάρης δεν είναι κολλημένος στο καπάκι, αλλά ελεύθερος και 
συγκρατείται στη θέση του από την πίεση των χορδών που περνούν από πάνω του και δένουν 
στον χορδοστάτη (δέστρα), που με τη σειρά του στερεώνεται στο κουμπί. Σημαντικότατο 
ρόλο στη διαμόρφωση του ήχου του βιολιού παίζουν δύο μικρά ξυλάκια που βρίσκονται 
αθέατα στο εσωτερικό του ηχείου. Το ένα είναι μια λεπτή μπάρα που κολλάται στο κάτω 
μέρος του καπακιού, κάτω ακριβώς από την χαμηλότερη χορδή και το αριστερό πόδι του 
καβαλλάρη και ονομάζεται «τραβέρσο». Χρησιμεύει στην καλύτερη στήριξη του καπακιού, 
αλλά μεταδίδει αρμονικά  τις δονήσεις της χαμηλότερης χορδής σε όλο το ηχείο. Το δεύτερο 
ξυλάκι είναι η «ψυχή», ένα λεπτό στέλεχος που τοποθετείται κάτω από το δεξί πόδι του 
καβαλλάρι και την ψηλότερη χορδή. Το σημείο που η ψυχή ακουμπάει στο καπάκι είναι ένα 
κομβικό σημείο ηρεμίας των δονήσεων του καπακιού, που τις διανέμει αρμονικά. Επίσης η 
ψυχή ρυθμίζει τις ταλαντώσεις του καβαλλάρη, επιτρέποντας αραιότερες και βαθύτερες 
ταλαντώσεις στην πλευρά προς τις μπάσες χορδές. Το τραβέρσο διανέμει επίσης αρμονικά τις 
βαθειές συχνότητες του μπάσου σε όλο το καπάκι. Σημαντικό ρόλο παίζει απίσης και το είδος 
του βερνικιού που χρησιμοποιείται καθώς και ο τρόπος που περνιέται αυτό στο ξύλο. Οι 
χορδές του βιολιού ήταν αρχικά εντέρινες, σήμερα είναι εντέρινες ή μετάξινες, τυλιγμένες με 
ασήμι ή ατσάλινες. Το κούρδισμά τους φαίνεται ότι είναι από την αρχή αυτό που ξέρουμε και 
σήμερα, σηλ. σολ-ρε’-λα’-μι’’. 
 Οι αλλαγές στην κατασκευή και τη διάταξη των μερών του οργάνου είναι αρκετές 
κατά τη διάρκεια του 17ου αιώνα και όλες στοχεύουν στην βελτίωση της ακουστικής και της 
τεχνικής δυνατότητάς του. Το μέταλλο στις χορδές άρχισε να καθιερώνεται στη σολ από το 
1700. Λίγο νωρίτερα, στη διάρκεια του 17ου αιώνα, η ταστιέρα μακραίνει λίγο. Επίσης οι 
καβαλλάρηδες ήταν χαμηλότεροι και λιγότερο καμπυλωτοί απ’ ότι σήμερα, ενώ 
τοποθετούνταν κοντύτερα στο χορδοστάτη και όχι ακριβώς στη μέση των δύο οπών σε σχήμα 
f όπως σήμερα. 
 Η άποψη ότι μετά τους μεγάλους κρεμονέζους σταματά η ανάπτυξη του βιολιού δεν 
είναι εντελώς αληθινή. Και στον 18ο αιώνα σημειώνονται αλλαγές, επουσιώδεις βέβαια, που 
προσαρμόζουν το όργανο στις ανάγκες της εποχής. Μια απ’ αυτές είναι η χρήση ψηλότερου 
και πιο καμπυλωτού καβαλλάρη, οι ατσάλινες χορδές κλπ. Την ίδια περίοδο το χέρι του 
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οργάνου παίρνει μεγαλύτερη κλίση προς τα πίσω, υποβοηθώντας την αύξηση του ύψους του 
καβαλλάρη (μετά το 1785). Επίσης, σημαντική είναι και η εξέλιξη του δοξαριού, στο οποίο 
δόθηκε εσωτερική καμπύλη (που πλησιάζει τις τρίχες προς το κέντρο) αντί της εξωτερικής 
που υπήρχε μέχρι τότε (δοξάρι Tourte). Γενικά από τον 19ο αιώνα, σκοπός είναι η παραγωγή 
βιολιών και τόξων για ισχυρότερο ήχο, που θα ταιριάζει σε μεγαλύτερες αίθουσες και 
μεγαλύτερες ορχήστρες. Τέλος, το υποσιάγωνο χρησιμοποιείται από το 1820, ενώ αργότερα 
ακόμη χρησιμοποιήθηκαν μικρορυθμιστές του κουρδίσματος στον χορδοστάτη. 
 Εξέλιξη επίσης υπάρχει και στον τρόπο κρατήματος τόσο του βιολιού (ώμος, θέση 
αριστερού χεριού) όσο και του δοξαριού. Το κράτημα πριν το 1750 ήταν διαφορετικό. Το 
όργανο στηριζόταν περισσότερο χαμηλά στο στήθος ή στην άκρη του ώμου και μόνο 
αργότερα στο λαιμό. Το κράτημα του τόξου επίσης διέφερε, κυρίως ως προς τη θέση του 
αντίχειρα (κάτω από το καρύδι ή πλάι σ’ αυτό). Πάντα όμως το τόξο του βιολιού κρατιόταν 
με την παλάμη στραμμένη προς τα κάτω, και φαίνεται ότι δεν υπήρξε ποτέ κράτημα του 
τόξου από κάτω προς τα πάνω, όπως στις γκάμπες. 
 Μερικές από τις ειδικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται κατά το παίξιμο με βιολί είναι 
οι: Νύξη (pizzicato), δοξαριές πίσω ή επάνω στον καβαλλάρη, πάνω από το χέρι, φλαουτάτα 
(αρμονικοί), κτυπήματα με το διξάρι στο καπάκι, κτύπημα ή τρίψιμο της χορδής με το ξύλο 
του δοξαριού, γκλισσάντο κ.α. πολλά. 
 
 
Η μουσική για βιολί 
Το βιολί είναι ένα από τα τελειότερα όργανα. Πρότυπό του είναι η ανθρώπινη φωνή, είναι 
όμως πιο ευκίνητο από αυτήν. Είναι σίγουρα το όργανο με το μεγαλύτερο ρεπερτόριο. Η 
χρήση του βιολιού κατά τον πρώτο αιώνα της ζωής του (16ο), ήταν ο διπλασιασμός των 
φωνών σε φωνητικές συνθέσεις ή η συνοδεία χορού. Και στις δύο περιπτώσεις δεν 
χρειαζόταν ειδικές νότες για το βιολί, διότι έπαιζε είτε από τις νότες των τραγουδιστών είτε 
από μνήμης (στους χορούς). Οι βιολονίστες ήταν επαγγελματίες συνήθως κατώτερης 
κοινωνικής τάξης, που ζούσαν από την τέχνη τους. Αντιθέτως, οι βιολίστες ήταν συχνά 
ερασιτέχνες της αριστοκρατίας, που έπαιζαν για καλλιέργεια ή διασκέδαση. 
 Μετά το 1600 οι αλλαγές στη μουσική σύνθεση ευνόησαν το βιολί και την 
εκφραστική φωνή του. Η ορχήστρα της όπερας και οι οργανικές μονωδίες με μπάσο 
κοντίνουο (σονάτες) ήταν ένα νέο πεδίο δράσης. Ήδη στις αρχε΄ς του 17ου αιώνα το βιολί 
παίρνει μια σταθερή θέση στην ορχήστρα που συνοδεύει τις όπερες (π.χ. Μοντεβέρντι), αλλά 
και σαν όργανο σόλο, με συνοδεία μπάσο κοντίνουο, ή και χωρίς συνοδεία. Έτσι ο ρόλος του 
και η εκτίμηση του κόσμου προς αυτό αναβαθμίστηκε. Σημαντική ένδειξη για την κοινωνική 
αναβάθμιση του βιολιού και των καλλιτεχνών που ασχολούνταν μ’ αυτό είναι η δημιουργία 
της ορχήστρας των 24 βιολιών του Βασιλιά (Λουδοβίκος 14ος, 17ος αιώνας). Το ρεπερτόριο 
που αναπτύσσεται για βιολί αυτή την εποχή αποτελείται κυρίως από σονάτες για βιολί με 
μπάσο κοντίνουο, με υποχρεωτικό πληκτροφόρο, σονάτες, σουίτες ή άλλα κομμάτια για σόλο 
βιολί, και, αργότερα, το κοντσέρτο για βιολί και τα κομμάτια για βιολί και ορχήστρα.  
 Το πρώτο έργο για βιολί και μπάσο κοντίνουο είναι η σονάτα violino e violone του 
Cima (1610-Concerti ecclesiastici). Ο πρώτος πραγματικά μεγάλος συνθέτης μουσικής για 
βιολί θεωρείται ο Biaggio Marini (Affetti musicali, 1617). Στον Carlo Farina συναντούμε ήδη 
(1627 - Capriccio stravagante) ειδικές τεχνικές όπως pizzicato (με νύξη), sul ponticello (πάνω 
στον καβαλλάρη), col legno (με το ξύλο του δοξαριού) κλπ. Στα τέλη του 17ου και στις αρχές 
του 18ου συγκεντρώνονται μεγάλοι συνθέτες μουσικής για βιολί, όπως είναι οι Κορέλλι, 
Ταρτίνι, Βιότι, Βιβάλντι κλπ. Στο είδος της σονάτας για βιολί και υποχρεωτικό πληκτροφόρο, 
τα πρώτα έργα είναι οι σονάτες του Μπαχ, που συνήθως έχουν δομή τριοσονάτας (το δεξί 
χέρι του πιάνου παίζει το ρόλο του δεύτερου μελωδικού οργάνου (περ. 1720). Πιο γνωστά 
στην εποχή όμως ήταν τα έργα του Mondonville (περ. 1730). Από το είδος αυτό προήλθε στα 
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μέσα του αιώνα ένας τύπος σονάτας για πληκτροφόρο, όπου το βιολί ήταν προαιρετικό και 
παίζει συνήθως συνοδευτικές φιγούρες (Schobert, J.Christan Bach, πρώιμος Mozart). Απ’εκεί 
τέλος εξελίχτηκε η κλασική σονάτα για βιολί και πιάνο. 
 Η μουσική για βιολί σόλο καθιερώνεται στο δεύτερο μισό του 17ου αι. (Passacaglia 
του Biber, 1675), κυρίως από γερμανούς συνθέτες (αποκορύφωμα τα μνημειώδη έργα του 
Μπαχ). Οι Ιταλοί συνθέτες έδειχναν τις ικανότητές τους στο γράψιμο για σόλο βιολί στις 
καντέντσες των κοντσέρτων τους. Το δεξιοτεχνικό κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα 
γεννιέται ουσιαστικά μετά το 1700 και δίνει δείγματα μεγάλης τέχνης μέχρι το 1900 (Tartini, 
Vivaldi, Locatelli, Viotti, Paganini, Spohr, Vieuxtemps κ.α.π). Στη μορφή των παραλλαγών 
για βιολί και συνοδεία έχουμε από το Μπαρόκ τον Marini, Corelli (Follia), μαζί με όλους 
τους μεγάλους βιολονίστες του 18ου και του 19ου αι. 
 
 
 
Βιολοντσέλο 
 
Το όνομα καθιερώνεται στον 17ο αιώνα, αλλά το όργανο, ως μπάσο της οικογένειας του 
βιολιού υπάρχει από τότε που υπάρχει και το βιολί, δηλ. την αρχή του 16ου (πρβλ. Jambe de 
Fer). Πριν την εμφάνιση του όρου βιολοντσέλο (Giuliο Cesare Arresti, 1665) έχουμε τον όρο 
βιολοντσίνο (μικρό βιολόνε, G.B. Fontana, 1641). 
 Το βιολοντσέλο του 16ου αιώνα είχε αρχικά τρεις και μετά τέσσερις χορδές (Σι 
ύφεση, Φα, ντο, σολ, δηλ. συνέχιζαν χαμηλότερα τη σειρά των πεμπτών του βιολιού). Πολύ 
γρήγορα επίσης, μέσα στον 16ο αιώνα, το κούρδισμα έγινε όπως το σημερινό, δηλ. Ντο-Σολ-
ρε-λα. Στις αρχές του 17ου αναφέρεται και ένα όργανο με χαμηλότερη νότα Φα και ενα άλλο 
με χαμηλότερη Φα’, μια οκτάβα χαμηλότερα. Τα βιολοντσέλα εκείνης της εποχής ήταν 
μεγαλύτερα σε διαστάσεις. Το μήκος μειώθηκε στον 17ο αιώνα με τη χρήση χορδών 
τυλιγμένων με ασήμι, που έδιναν βαθύτερο ήχο με μικρότερο μήκος. Κατά τον 18ο αιώνα 
σημειώθηκαν και στο βιολοντσέλο αλλαγές ανάλογες με εκείνες του βιολιού: Το χέρι 
μάκρυνε, η ταστιέρα έγινε πιο καμπυλωτή και πήρε κλίση, ο καβαλλάρης πιο καμπυλωτός 
και ψηλός. Οι μόνες μεταγενέστερες προσθήκες ήταν το καρφί στήριξης και η αλλαγή του 
τόξου (πρβλ. όσα σημειώνουμε για το τόξο του βιολιού). Τώρα, το καθιερωμένο μέγεθος 
είναι 75-76 εκ. για το σώμα του τσέλου και περ. 69 εκ. για το μήκος των χορδών. 
 Το μέγεθος του βιολοντσέλου, το σχήμα του και ο τρόπος παιξίματος υποχρεώνουν σε 
άμεση σύνδεση με τη βιόλα ντα γκάμπα. Ο ρόλος του, όπως και του βιολιού, αυξήθηκε μετά 
το 1600, με τη μονωδία και το μπασο κοντίνουο. Μετα το 1700 το όργανο κρατιέται 
ψηλότερα, ακουμπώντας ανάμεσα στις γάμπες, και έτσι κινείται ευκολότερα σε όλη την 
έκταση το αριστερό χέρι, ακουμπά τις χορδές κάθετα, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ολόκληρο το μήκος του δοξαριού. Το κράτημα του δοξαριού του βιολοντσέλου μετατράπηκε 
πολύ νωρίς και γίνεται από πάνω, όπως του βιολιού. Οι σωζόμενες απεικονίσεις που δείχνουν 
κράτημα του δοξαριού από κάτω φαίνεται ότι εικονίζουν εκτελεστές βιόλας, που 
μεταπηδούσαν στο νέο όργανο μεταφέροντας την παλιά τους τεχνική. 
 Στην Ιταλία το βιολοντσέλο αντικατέστησε πλήρως τις βιόλες ντα γκάμπα στο μπασο 
κοντίνουο από την αρχή του 17ου αι. και σύντομα άρχισε να εξελίσσεται σε σόλο όργανο 
(προς τα τέλη του αιώνα). Στις βορειότερες χώρες, η βιόλα ντα γκάμπα διατηρήθηκε για 
αρκετές δεκαετίες ακόμη (ως το 1730 περ.). Ο σολιστικός ρόλος του βιολοντσέλου 
καλλιεργήθηκε στην τριοσονάτα, όπου έπαιζε ρόλο μπασο κοντίνουο, αλλά αυτός ο ρόλος 
σταδιακά γινόταν και πιο ανεξάρτητος. Τα παλιότερα έργα για βιολοντσέλο σόλο 
προέρχονται από την Μπολόνια.3 Πολύ σύντομα εμφανίζονται και σονάτες για βιολοντσέλο 
                                                 
3 Π.χ. Antoni, Ricercare op. 1 (1687), D. Gabrielli, Ricercari (1689), Dom. Galli, Trattenimento musicale (1691), 
έργα για σόλο τσέλο. 
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και κοντίνουο.4 Η πρακτική γενικεύτηκε στον 18ο αιώνα. Οι Jacchini, Dall’Abaco, Vivaldi 
έδωσαν το παράδειγμα του κοντσέρτου για βιολοντσέλο. Το μεγαλύτερο ρόλο όμως για την 
καθιέρωση του βιολοντσέλου τον έπαιξε ο Λουίτζι Μποκερίνι, στην καμπή προς τον 19 αι., 
κυρίως μέσω των κουιντέτων του και των κοντσέρτων. 
 
 
 
Βιόλα (ντα μπράτσιο) 
 
Έχει ήχο γλυκύτερο, σκοτεινότερο, θερμότερο από το βιολί, αλλά ενίοτε πιο αβέβαιο ή 
υποβαθμισμένο. Οι διαστάσεις της δεν έχουν ποτέ καθοριστεί επακριβώς, και μπορεί να είναι 
από 2,5 ως 10 εκατοστά μεγαλύτερη από το βιολί. Κουρδίζεται μια πέμπτη χαμηλότερα (ντο - 
σολ - ρε’ - λα’). Η αδυναμία της βιόλας είναι ότι, εφόσον παίζεται στον ώμο, οι χορδές της 
έχουν περιορισμένο μήκος και επομένως δεν μπορούν να παίξουν με καθαρότητα τις χαμηλές 
νότες που απαιτιούνται απ’ αυτές. Το ωφέλιμο μήκος των χορδών της κυμαίνεται γύρω στα 
38,5 εκ. Ο μουσικός ρόλος της βιόλας ήταν πάντα ενδιάμεσος, μεταξύ τενόρο και άλτο, χωρίς 
ποτέ να σταθεροποιηθεί στη μια από τις δύο θέσεις. Τόσο ως σόλο όργανο όσο και ως μέλος 
μεγαλύτερων συνόλων η βιόλα ήταν πάντα υποβαθμισμένη, διότι τα άλλα δύο μέλη της 
οικογένειας (βιολί και βιολοντσέλο) έχουν τελιότερες ηχητικές ιδιότητες και μπορούν να 
ανταγωνισθούν καλύτερα μεταξύ τους ακόμη και σε ορχηστρικό επίπεδο. Υπάρχουν μερικά 
δείγματα στον 18ο αιώνα σε κοντσέρτι γκρόσσι του Τζεμινιάνι, όπου η βιόλα παίζει ένα ρόλο 
στο κοντσερτίνο. Μερικά σόλο έργα άρχισαν να γράφονται μετά το 1740 (Telemann, Graun, 
C. Stamitz, Benda, Pleyel etc). Από τα ενδιαφέροντα έργα που θέτουν μεγάλες απαιτήσεις 
στη βιόλα είναι η συμφωνία κοντσερτάντε Κ. 364 του Μότσαρτ. Στο 19ο αιώνα το πιο 
διάσημο έργο για βιόλα και ορχήστρα είναι ο Χάρολντ στην Ιταλία του Μπερλιόζ, που 
γράφτηκε επειδή ο Παγκανίνι του είχε ζητήσει ένα έργο για τη βιόλα Stradivari που είχε 
αγοράσει. Στα τέλη του 19ου και στον 20ο αιώνα, τα έργα για βιόλα αυξάνονται σημαντικά. 
Πάντως φαίνεται ότι οι ποιότητες της βιόλας αναδεικνύονται κυρίως στη μουσική δωματίου. 
 
 
 
Βιολόνε - Κοντραμπάσο 
 
Πρόκειται στην πραγματικότητα για το μπάσο της βιόλας ντα γκάμπα, της οποίας τα κύρια 
χαρακτηριστικά διατηρεί (λοξοί ώμοι, ίσια πλάτη, χόρδισμα σε τέταρτες). Χρησιμοποιήθηκε 
όμως από πολύ νωρίς για να ενισχύσει τη γραμμή του μπάσου σε σύνολα της οικογένειας του 
βιολιού κι έτσι καθιερώθηκε ως (νόθο) μέλος αυτής της οικογένειας και επέζησε και μετά την 
εξαφάνιση της βιόλας ντα γκάμπα.  
 Η σημασία της λ. violone ως «μπάσα βιόλα ντα γκάμπα» σταθεροποιήθηκε στα 1600, 
οπότε υπάρχουν οι όροι Violone da gamba (πέντε χορδές, χορδισμένες σε τέταρτες και τρίτες 
ξεκινώντας από Σολ’) και Violone del contrabasso (έξι χορδές, σε τέταρτες και τρίτες, από 
κάτω Ρε’). Ο αρχικός ρόλος του οργάνου ήταν η χαμηλότερη γραμμή στα σύνολα βιόλας ντα 
γκάμπα. Σχεδόν ποτέ δεν έπαιζε σόλο. Στη Γερμανία υπάρχουν οι όροι Gross Contra Bass 
Geige (πέντε χορδές) και Violon, Gross viol-de Gamba (έξι χορδές). Σιγά σιγά όμως, όπως 
φαίνεται, το όργανο αυτό πήρε χαρακτηριστικά τόσο από την οικογένεια της βιόλας ντα 
γκάμπα όσο και από την οικογένεια του βιολιού. Σήμερα κατασκευάζονται βιολόνε (με την 
ονομασία «κοντραμπάσο») που έχουν τις εξωτερικές αναλογίες και την εμφάνιση του 
βιολιού. 

                                                 
4 Jacchini, 1697, Talieti (1697), Fiore (1698) κ.α. 
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IV.Γ. Η οικογένεια της Βιόλας ντα γκάμπα 
 
Η οικογένεια της βιόλας ντα γκάμπα έχει τα δικά της οργανολογικά χαρακτηριστικά που την 
διαφοροποιούν από την άλλη μεγάλη οικογένεια τοξωτών οργάνων, την οικογένεια της 
βιόλας ντα μπράτσιο (δηλ. των βιολιών). Οι βιόλες ντα γκάμπα παίζονται στηριζόμενες στους 
μηρούς ή ανάμεσα στα πόδια του οργανοπαίκτη, έχουν έξι χορδές κουρδισμένες σε τέταρτες 
και τρίτες, φέρουν δεσμούς (τάστα), έχουν βάθος ηχείου μεγαλύτερο από του βιολιού, 
σχισμές ημικυκλικές στο καπάκι, επίπεδη ράχη, ακμές χωρίς εξοχές, ώμους που σχηματίζουν 
οξεία και όχι ορθή γωνία με το σώμα του οργάνου. 
 Η οικογένεια της βιόλας ντα γκάμπα που χρησιμοποιείται στην Αναγέννηση και το 
πρώιμο Μπαρόκ αποτελείται κανονικά από έξι έως επτά μελη, από την σοπράνο ως την 
κοντραμπάσο (βιολόνε, πρβλ. παραπάνω). Εμφανίστηκε στα τέλη του 15ου αιώνα και άνθισε 
για δυόμιση περίπου αιώνες. Από τα μέλη της οικογένειας μόνο η μέτζο, η τένορ και η μπάσο 
ήταν τα μόνιμα και συχνότερα. 
 Το σχήμα της βιόλας ντα γκάμπα είναι μεταβλητό, αλλά έχει πάντα βαθειές πλευρές, 
μέτριες καμπύλες και κυρτούς ώμους. Η κατασκευή της είναι πολύ ελαφριά, φτιαγμένη από 
πολύ λεπτό ξύλο, τόσο, όσο χρειάζεται να αντέχει στη μικρή πίεση που ασκούν οι εντέρινες 
χορδές. Το καπάκι έχει μικρή κύρτωση, ενώ στο εσωτερικό της πλάτης υπάρχουν ξύλινες 
εγκάρσιες μπάρες. Οι δεσμοί είναι συνήθως επτά, σε απόσταση ημιτονίου. Υπάρχει μπάρα 
του μπασου (τραβέρσο) και ψυχή, όπως στα βιολιά. Το δοξάρι κρατιέται από κάτω. Στο 
δοξάρι, το δάκτυλο χρησιμοποιείται και για να αυξομειώνει την τάση των χορδών. Η ελαφρή 
κατασκευή και οι εντέρινες χορδές κάνουν τη βιόλα εξαιρετικά ευκίνητο και ευαίσθητο στο 
άγγιγμα του δοξαριού όργανο. Το χρώμα του ήχου είναι έρρινο και καθαρό, πράγμα που την 
καθιστά ιδανικό όργανο για πολυφωνία. Οι δεσμοί καθιστούν τον ηχο σαφή και σίγουρο, με 
το λαμπερό χρώμα της ανοικτής χορδής για όλες τις νότες. Το κράτημα του δακτύλου του 
αριστερού χεριού πάνω στον δεσμό και μετά το πέρασμα του δοξαριού κάνει τον ήχο να 
συνεχίζει να ακούγεται (όπως ακριβώς στις κιθάρες). 
 Το κράτημα της βιόλας ντα γκάμπα στο γόνατο έλκει την καταγωγή από το ρέμπεκ, 
που διατήρησε σχεδόν μέχρι την εξαφάνισή του το κάθετο παίξιμο μαζί με το οριζόντιο. Η 
εμφάνιση της βιόλας και η εξάπλωσή της στην Ευρώπη φαίνεται ότι ξεκίνησε από την 
Ισπανία. Οι αρχαιότερες τυπωμένες συλλογές έργων για σύνολα βιόλας είναι η Musica 
Teusch (1532, 1546), με μεταγραφές φωνητικών έργων. Αλλά γενικά όλα τα έργα που ήταν 
da sonar, μπορούσαν να παίζονται με οποιοδήποτε οργανικό σύνολο, άρα και με βιόλες, όπως 
επίσης και τα φωνητικά κομμάτια, όπου είχαμε διπλασιασμό ή και αντικατάσταση της 
ανθρώπινης φωνής. 
 Από τον 16ο αιώνα, πολύ αγαπητές ήταν οι συνθέσεις σε πολυφωνική μορφή που 
γράφονταν απ’ ευθείας για σύνολα βιόλας, διότι η καθαρή απόδοση της πολυφωνικής 
μουσικής είναι ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα του οργάνου, ιδιαίτερα στην Αγγλία. Στη 
χώρα αυτή η ανάπτυξη της μουσικής για βιόλα τον 16 αι. ήταν πολύ μεγάλη. Τότε μάλιστα 
εξερευνήθηκε η δυνατότητα να παίζουν στις ψηλές περιοχές, όπου δεν υπήρχαν δεσμοί, 
μιμούμενες τα βιολιά. Μεγάλη ανάπτυξη της βιόλας είχαμε και στη Γαλλία στον 17 και 18ο 
αι. Marais, Saint Colombe. Αναπτύχθηκε μάλιστα μια ειδική σχολή δεξιοτεχνίας για την 
βιόλα μπάσο, με την ηχηρή φωνή και δημιουργήθηκε ρεπερτόριο σολιστικό, αντίστοιχο 
(αλλά προγενέστερο χρονικά) με εκείνο του βιολοντσέλου. Επίσης, το ίδιο όργανο είχε 
σπουδαιότατο ρόλο στο κοντίνουο. Στη Γερμανία έχουμε χρήση της βιόλας σε καντάτες, 
δεξιοτεχνικά κομμάτια σε μικρή κλίμακα, ενώ το γνωστότερο παράδειγμα ορχηστρικής 
χρήσης είναι το 6ο Βραδεμβούργειο του Μπαχ. Η βιόλα αντικαταστάθηκε από το 
σταθερότερο και δυνατότερο  βιολοντσέλο οριστικά στα μέσα του 18ου αιώνα. 
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IV.Δ. Παραλλαγές των χορδοφώνων με δοξάρι 
 
 
Βιόλα ντ’ αμόρε 
Η βιόλα ντ’ αμόρε είναι πολύ δημοφιλές όργανο του 17ου και 18ου αιώνα, σε μέγεθος βιόλας 
ντα μπράτσιο, αλλά με τα χαρακτηριστικά της βιόλας ντα γκάμπα: ίσια πλάτη, κυρτούς 
ωμους, σκαλιστό κεφάλι και πολλές χορδές. Οι τρύπες του καπακιού είναι σε σχήμα φλόγας. 
Παίζεται στον ώμο και έχει γλυκύτατο ήχο, που οφείλεται στις 7 συμπαθητικές χορδές, που 
περνούν κάτω από τον καβαλλάρη και την ταστιέρα. Οι κανονικές χορδές είναι επτά, χωρίς 
δεσμούς. 
 Η καταγωγή της βιόλας ντ’ αμόρε πρέπει να είναι ανατολίτικη - ισλαμική (τρύπες σε 
σχήμα φλόγας). Το χόρδισμά της δεν ήταν πάντα σταθερό. Έργα για βιόλα ντ’ αμόρε έχουν 
γράψει μεταξύ άλλων οι Fux, Al. Scarlatti, Matthesson, Biber, Telemann, Graupner, Vivaldi, 
ενώ την χρησιμοποίησε στην ορχήστρα για κάποιες καντάτες ο Bach. Ιδιαίτερη άνθηση 
γνώρισε και στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα, όπου γράφτηκαν και κοντσέρτα (C. Stamitz, 
Hoffmeister).  Χρησιμοποιήθηκε στην ορχήστρα του 19ου και 20ου αιώνα μεμονωμένα σε 
έργα των Meyerbeer, Puccini, Janacek, Prokofieff κ.π.α. 
 
 
Μπάρυτον 
Το μπάρυτον (βιόλα ντι μπορντόνε) έχει 6-7 κανονικές και 8-22 συμπαθητικές χορδές που 
περνούν κάτω από τον καβαλλάρη και πίσω από το ξύλο του χεριού και μπορούσαν να 
παιχθούν με νύξη από τον αντίχειρα του αριστερού χεριού του οργανοπαίκτη. Το σχήμα του 
μπάρυτον πλησιάζει περισσότερο στις βιόλες ντα γκάμπα. Άκμασε στο 2ο μισό του 18ου 
αιώνα, όταν ο Haydn έγραψε πολλές δεκάδες έργων για τον εργοδότη του, τον πρίγκιπα 
Εστερχάζυ. 
 
 
Τενόρο βιολί 
Ο όρος δηλώνει ένα όργανο μεταξύ βιόλας και βιολοντσέλου, μια μεγάλη βιόλα ή ένα μικρό 
βιολοντσέλο. Η καθαρόαιμη μορφή ήταν ένα όργανο με κούρδισμα σε Πέμπτες από Φα ή 
Σολ. χαμηλότερο της βιόλας. Το όργανο αυτό όμως ποτέ δεν σταθεροποηίθηκε στην 
οικογένεια των βιολιών, παρόλο που χρησιμοποιήθηκε σποραδικά. Συχνότερα ο όρος 
αποδόθηκε σε μεγαλύτερες βιόλες, που μπορούσαν να έχουν καλύτερο ήχο στις χαμηλές 
νότες. 
 
 
Λύρα ντα μπράτσιο 
Άκμασε τον 15ο και 16ο αι. στις ιταλικές αυλές. Το σχήμα της είναι όπως του βιολιού, αλλά 
με μπροστινά κλειδιά, και είχε επτά χορδές εκ των οποίων οι δύο ελεύθερες ως ισοκράτες 
(ήταν μια διπλή, σε απόσταση οκτάβας). Επίσης από τις πέντε κανονικές, οι δύο χαμηλότερες 
σχημάτιζαν διπλή χορδή στο Σολ. Επομένως το κούρδισμα ήταν όπως του βιολιού, με 
προσθήκη μιας διπλής χορδής-ισοκράτη στο ρε και διπλή χορδή στο σολ. Το όργανο 
μπορούσε να παίζει συγχορδίες. Το τόξο πρέπει να ήταν αρκετά καμπυλωτό. Κρατιόταν στον 
ώμο, με την κεφαλή πολύ χαμηλά. Η λύρα είναι απόγονος της βιέλλας, παρόλο το κούρδισμα 
σε πέμπτες, που δείχνει και σχέση με το ρέμπεκ. Η ονομασία, που υποδηλώνει σχέση με την 
αρχ. ελληνική λύρα, είναι φυσικά καταχρηστική. Υπάρχει και το λιρόνε, στη μπάσα περιοχή, 
με πολύ περισσότερες χορδές (14-16 και 4 ισοκράτες), που παιζόταν στα γόνατα. 
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Τρόμπα μαρίνα 
Μονόχορδο με παλλόμενο καβαλλάρη, που έπαιζε μόνο αρμονικές συχνότητες, μέχρι τον 16ο 
αρμονικό. 15ος-18ος αι. Πρόγονός της το δίχορδο, που υπάρχει από τον 12ο αιώνα. Ο 
καβαλλάρης της τρόμπα μαρίνα στηρίζεται μόνο στο ένα πόδι, το άλλο είναι ελεύθερο και 
πάλλεται. 
 
 
Drehleier - Hurdy-Gurdy 
Έχει δύο χορδές μελωδίας και μερικές χορδές-ισοκράτες. Λειρουργεί με ένα τροχό που 
γυρίζει με μηχανισμό «μανιβέλας» και τρίβει τις χορδές, και με μια σειρά πλήκτρων που 
ακουμπούν τις χορδές και αυξομειώνουν το μήκος τους (αντί για τάστα). Υπάρχει σχεδόν σε 
όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα (από τον 12ο αιώνα). Το χρησιμοποιούσαν στα πανηγύρια, 
αλλά και για τη συνοδεία τραγουδιού. 
 
 
Παραλλαγές του βιολοντσέλου 
Ως παραλλαγές του βιολοντσέλου πρέπει να θεωρηθούν η βιόλα πομπόζα (παραδίδεται ότι 
την εφηύρε ο Μπαχ), που ήταν μικρότερη αλλά είχε το ίδιο χόρδισμα συν μία ψηλή χορδή μι’ 
και παιζόταν στον ώμο, και το βιολοντσέλο πίκολο, επίσης με πέντε χορδές. Για πεντάχορδο 
βιολοντσέλο έγραψε και ο Μπαχ την έκτη από τις γνωστές σουίτες. Άλλες παραλλαγές είναι 
το βιολοντσέλο ντ’ αμόρε (με συμπαθητικές χορδές) και το αρπετζιόνε, με έξι χορδές και 
δεσμούς όπως της κιθάρας. Αυτά τα όργανα σύντομα εγκαταλείφθηκαν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 
ΤΑ ΠΛΗΚΤΡΟΦΟΡΑ ΟΡΓΑΝΑ 
 
 
V.l. Το εκκλησιαστικό όργανο 
 
Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Αρχαιότητα 
 
Η ιστορία του εκκλησιαστικού οργάνου, του παλιότερου από όλα τα πληκτροφόρα όργανα, 
αρχίζει τον τρίτο προχριστιανικό αιώνα. Εφευρέτης του θεωρείται ο μηχανικός Κτησίβιος 
από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Είναι ο πρώτος που κατασκεύασε μια συσκευή 
παραγωγής ήχου με όλα τα χαρακτηριστικά του οργάνου: Ήταν δηλαδή ένα αερόφωνο 
όργανο αποτελούμενο από ένα σύνολο σωλήνων διαφορετικού μεγέθους, που ο καθένας τους 
αντιστοιχούσε σε ένα μουσικό φθόγγο, και που εφοδιάζονταν με αέρα από έναν ειδικό 
μηχανισμό. Το όργανο διέθετε επίσης ένα πρωτόγονο μηχανισμό πλήκτρων, ο οποίος, κατά 
τη θέληση του εκτελεστή, επέτρεπε ή διέκοπτε την είσοδο του αέρα μέσα στους σωλήνες και 
καθόριζε επομένως έτσι την παραγωγή του ήχου. 

Το πρώτο όργανο της ιστορίας, αυτό που κατασκεύασε ο Κτησίβιος, ονομάστηκε 
ύδραυλις, εξαιτίας του ότι η σταθεροποίηση της πίεσης του αέρα πετυχαινοταν με ένα 
υδραυλικό μηχανισμό. Οι τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής και της λειτουργίας της 
υδραύλεως περιέχονται λεπτομερώς σε δύο μελέτες κατασκευής οργάνου των ελληνιστικών 
και ρωμαϊκών χρόνων, και συγκεκριμένα στα "Πνευματικά" του Ήρωνος του Αλεξανδρέως 
(3ος αιώνας π.Χ.) και στο "De architectura" του Βιτρούβιου (1ος αιώνας π.Χ.). Οι 
προσπάθειες ορισμένων ερευνητών να φθάσουν σε τελεσίδικα συμπεράσματα σε ότι αφορά 
τις διαστάσεις και τον αριθμό των σωλήνων, δεν συναντούν γενική αποδοχή. Κατά τον πρώτο 
και δεύτερο μεταχριστιανικό αιώνα έγινε η αντικατάσταση του υδραυλικού μηχανισμού 
σταθεροποίησης της πίεσης από ένα σύστημα φυσερών (πνευματικό όργανο). 
Το όργανο έγινε πολύ γρήγορα γνωστό ανάμεσα στους ανθρώπους της ελληνιστικής και 
ρωμαϊκής περιόδου. Εχρησιμοποιείτο στο ιπποδρόμιο, το αμφιθέατρο και το θέατρο, όπου 
συμμετείχε μαζί με άλλα μουσικά όργανα σε παραστάσεις μίμων και χορευτών, τις 
μονομαχίες και τα θεατροκυνήγια του ιπποδρομίου και του αμφιθεάτρου. Εκτός των 
παραπάνω λειτουργιών, το όργανο χρησιμοποιήθηκε σε γεύματα, γλέντια και όργια. Το 
όργανο λοιπόν παραμένει κατά την αρχαιότητα μακριά από κάθε είδους τελετουργία και 
ακόμη μακρύτερα από οτιδήποτε έχει σχέση με τη χριστιανική θρησκεία. 
 
 
Το όργανο στο Βυζάντιο 
 
Το όργανο εισέρχεται στο Βυζαντινό κόσμο κατ' αρχήν με την ίδια λειτουργία, δηλαδή τη 
συμμετοχή στις κοσμικές διασκεδάσεις. Ήδη όμως στην τελευταία περίοδο του ρωμαϊκού 
κράτους, το όργανο ακουγόταν και σε διάφορες επίσημες τελετές, συνδέοντας ήδη από τότε 
την παρουσία του με ένα είδος τελετουργίας, που συνδέεται με την επευφημία σημαντικών 
πολιτικών προσώπων. Σιγά σιγά αυτή η πορεία οδήγησε στη συμμετοχή του οργάνου στις 
τελετές που αφορούσαν όλο και σημαντικότερα πρόσωπα, και τέλος του ίδιου του 
αυτοκράτορα. Οι ομάδες εκείνες, που αναλαμβάνουν το έργο της επευφημίας του 
αυτοκράτορα είναι οι δήμοι, οι οργανώσεις οπαδών των αρματοδρομιών του ιπποδρόμου. Το 
επόμενο στάδιο της εξέλιξης αντιπροσωπεύεται από την επίσημη είσοδο του οργάνου στο 
αυτοκρατορικό παλάτι, που γίνεται με τη δημιουργία του "Βασιλικού οργάνου", που μάλιστα 
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ήταν χρυσό. Το όργανο αυτό χρησιμοποιείται πολύ συχνά στο παλάτι, και αποκτά ήδη το 
αργότερο στην αρχή του 9ου αιώνα δύναμη και σημασία αυτοκρατορικού συμβόλου, που 
συμβολίζει τίποτε λιγότερο από τον πλούτο, την ισχύ και την κοσμοκρατορία του βυζαντινού 
αυτοκράτορα. Το αυτοκρατορικό όργανο και τα όργανα των δήμων χρησιμοποιούνται στη 
βυζαντινή αυλή για καθαρά κοσμικούς σκοπούς, χωρίς ούτε μια φορά να μαρτυρείται η 
χρήση τους στο χώρο της εκκλησίας. 
Οι πληροφορίες για την εμφάνιση και τη λειτουργία του βυζαντινού οργάνου είναι σχεδόν 
ανύπαρκτες. Φαίνεται πάντως ότι είχε μικρές διαστάσεις, όσες περίπου ένα μεταγενέστερο 
ποζιτίφ (στο μέγεθος ενός σημερινού μικρού όρθιου πιάνου), και συγκριτικά λίγους σωλήνες. 
Δεν είναι τίποτε γνωστό για το μηχανισμό των πλήκτρων, αλλά φαίνεται ότι και το βυζαντινό 
όργανο λειτουργούσε με μοχλούς, όπως και το σύγχρονο του δυτικοευρωπαϊκό. 
 
 
Το όργανο στη Δυτική Ευρώπη 
 
Ήδη από τον 9ο αιώνα, το βυζαντινό όργανο έχει περάσει στη Δύση, όπου και θα συνεχίσει 
την ιστορία του. Η αρχή της καθιέρωσης του όμως πέφτει στο πρώτο μισό του 9ου αιώνα, 
όταν ο αυτοκράτορας Λουδοβίκος Α' ο Ευσεβής, γιος και διάδοχος του Καρλομάγνου, 
παραγγέλνει ένα όργανο κατά το βυζαντινό πρότυπο. Όπως ρητά αναφέρεται στις πηγές, ο 
Λουδοβίκος στοχεύει με αυτή του την πράξη να αποκτήσει η αυλή του, το κύρος και την 
αίγλη του Βυζαντίου, από το οποίο οι Φράγκοι διεκδικούσαν τότε τον τίτλο του συνεχιστή 
της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Ο τρόπος με τον οποίο το όργανο από κοσμικό έγινε 
εκκλησιαστικό είναι ένα δυσεξήγητο μυστήριο, που όμως ίσως σύντομα να διαλευκανθεί. Η 
μετατροπή από κοσμικό σε εκκλησιασικό έχει πάντως ολοκληρωθεί μέχρι το 1200. 
 
Το όργανο μεταξύ 1100 και 1450. 
Η περίοδος του ύστερου Μεσαίωνα και της πρώιμης Αναγέννησης είναι η καθοριστική για 
την γενίκευση της χρήσης του οργάνου κατά τη διάρκεια των θρησκευτικών τελετών στους 
χριστιανικούς ναούς της Ρωμαιοκαθολικής Ευρώπης. Το γεγονός σίγουρα δεν συντελείται 
παρά βαθμιαία και σταδιακά, ενώ οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν δεν είναι ξεκάθαρες για 
την έρευνα. Φαίνεται βέβαια ότι σε κάποια χρονική στιγμή μέσα στους τρισήμισι αιώνες 
αυτής της περιόδου, αρχίζουν οι κατασκευαστές να ανακαλύπτουν και να θέτουν σε 
εφαρμογή μερικές από τις βασικές μηχανικές δυνατότητες του οργάνου, που πλουτίζουν τον 
ήχο, ποικίλουν τα ηχοχρώματα και διευκολύνουν τη χρήση του. Μελετάται δηλαδή αυτή την 
εποχή και σταδιακά τίθεται σε εφαρμογή η χρήση των ρεγκίστρων, που δίνουν τη δυνατότητα 
της κατ' επιλογήν αντιστοίχισης πολλών σωλήνων σε ενα μόνο πλήκτρο. Οι σωλήνες των 
ρεγκίστρων είναι συνήθως του ιδίου ηχοχρώματος, αλλά διαφορετικού ύψους, που μπορούν 
να ενεργοποιηθούν όλοι μαζί και να συνδεθούν ή να αποσυνδεθούν από τον μηχανισμό των 
πλήκτρων με τη χρήση ενός μοχλού. Το ηχητικό αποτέλεσμα είναι η ενίσχυση της έντασης 
αλλά και ο πλουτισμός του χρώματος του ήχου, στον οποίο προστίθενται περισσότερες 
αρμονικές συχνότητες. 

Αδιευκρίνιστη παραμένει ακόμη η ακριβής χρονολογία της προσθήκης του δεύτερου 
πληκτρολογίου. Μπορεί πάντως να μιλήσει κανείς για καθιέρωση δύο (τουλάχιστον) 
πληκτρολογίων στην υπό εξέταση περίοδο. Τα περισσότερα του ενός πληκτρολόγια δίνουν τη 
δυνατότητα πολύ γρήγορης εναλλαγής ή ακόμη και συνήχησης διαφορετικών ηχοχρωμάτων 
που παράγονται από διαφορετικές περιοχές ή κατηγορίες σωλήνων του οργάνου, κάθε μια 
των οποίων ενεγοποιείται από ένα πληκτρολόγιο. 
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Το όργανο από το 1450 ως το 1700. 
Κατά την περίοδο αυτή οι κατασκευαστές οργάνων ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη 
διερεύνηση των δυνατοτήτων των πολλαπλών πληκτρολογίων, των ρεγκίστρων και των 
μοχλών που τα ενεργοποιούν. Για την εξέταση της κατάστασης στην αρχή αυτής της 
περιόδου, πολύτιμο είναι το εγχειρίδιο του Henri Arnaut de Zwolle, γραμένο μεταξύ 1436 και 
1454. Κατά την ίδιαν εποχή μάλλον γίνεται και η εμφάνιση ενός άλλου πολύ σημαντικού 
στοιχείου του οργάνου, οι κλειστοί σωλήνες. Ένας κλειστός σωλήνας, σύμφωνα με τους 
νόμους της ακουστικής, ηχεί μια οκτάβα χαμηλότερα από ότι ένας ανοικτός σωλήνας με ίδιο 
μήκος και διάμετρο. 

Στην ίδια περίπου εποχή εμφανίζονται και τα πρώτα χειρόγραφαπου περιέχουν 
αυτόνομη μουσική για όργανο. Βέβαια, τα πρώτα αυτά κομμάτια δεν είναι παρά μεταγραφές 
γνωστών εκκλησιαστικών μελωδιών. Αντιπροσωπεύουν όμως το πρώτο βήμα στην σταδιακή 
ανεξαρτητοποίηση του οργάνου από τη στενή σύνδεση του με την εκκλησιαστική πρακτική 
της συνοδείας των θρησκευτικών ύμνων. Τα πρώτα αυτά δείγματα αυτόνομης μουσικής για 
όργανο, όπως και κάθε άλλη μη φωνητική μουσική της Αναγέννησης και του πρώιμου 
Μπαρόκ, είναι σημειωμένα σε "ταμπουλατούρα". Το παλιότερο χειρόγραφο με τέτοιου είδους 
σημειογραφία για το όργανο ειναι ένα χειρόγραφο από το Μοναστήρι του Buxheim στη 
Γερμανία, που σήμερα φυλάσσεται στην Κρατική Βιβλιοθήκη του Μονάχου και περιέχει 
γερμανική μουσική για όργανο από τον 15ο αιώνα. Από τις αρχές του 16ου αιώνα η χρήση 
του οργάνου στις εκκλησίες και τα μοναστήρια είναι πλέον γενικευμένη και θεωρείται 
αυτονόητη. Τότε παρουσιάζονται για πρώτη φορά στον βασικό εξοπλισμό του οργάνου 
στοιχεία που θα υιοθετηθούν αργότερα παντού, όπως οι κωνικοί σωλήνες, καθώς και οι 
σωλήνες με επικρουστικά γλωσσίδια. Επίσης, η πρακτική που χρησιμοποιείται είναι ο 
διαχωρισμός του οργάνου σε ανεξάρτητα τμήματα, το καθένα από τα οποία μπορεί να παίξει 
αυτόνομα, αλλά και να ενοποιηθεί με τα υπόλοιπα, όταν είναι αναγκαίο. 
 
 
Το όργανο του Μπαχ 
 
Η ομοιομορφία που σχεδόν καθιερώνεται στην κατασκευή του οργάνου δεν εφαρμόζεται σε 
ορισμένους σημαντικούς τομείς. Ο κυριότερος από αυτούς είναι η επιλογή των ηχορωμάτων 
που μπορούσε να παράγει ένα όργανο. Αυτός ο παράγων ήταν αποκλειστικά εξαρτημένος 
από τις δυνατότητες που ο κατασκευαστής, μέσω της διάταξης και της λειτουργίας των 
ρεγκίστρων, των σωλήνων με διαφορετικά σχήματα και επιστόμια και των μοχλών 
συνδυασμού, έδινε στο όργανο του. Οι τέτοιου είδους ιδιαιτερότητες συνετέλεσαν ώστε να 
αναδειχθούν και στο εκκλησιαστικό όργανο, όπως συνέβη και κάθε άλλο τομέα της μουσικής 
οι κατασκευαστές εκείνοι που θα είχαν την ικανότητα να συνδυάσουν όλους εκείνους τους 
παράγοντες και να υπερπηδήσουν όλα τα αντικειμενικά εμπόδια, ώστε να κατασκευάσουν το 
πληρέστερο όργανο κατά περίπτωση. Η περίοδος ακμής των κατασκευαστών οργάνου 
συμπίπτει με τα τέλη του 17ου και τις αρχές του 18ου αιώνα, όταν η τεχνική είχε προοδεύσει 
αρκετά, αλλά και οι επαφές μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών είχαν αυξηθεί τόσο, ώστε να είναι 
δυνατή η επιλογή των καλλίτερων στοιχείων κάθε μιας από τις υπάρχουσες παραδόσεις. 
Δεν είναι τυχαίο ότι ο συγκερασμός των στοιχείων των διαφόρων παραδόσεων, που είχε σαν 
αποτέλεσμα την κατασκευή των τελειότερων μέχρι τότε οργάνων εντοπίζεται στην Γερμανία. 
Πράγματι, την ίδια περίοδο έχουμε στη χώρα αυτή και τη μεγαλύτερη ανάπτυξη της 
συνθετικής παραγωγής μουσικής για όργανο, που αντιπροσωπεύεται από συνθέτες όπως οι 
Buxtehude, Froberger, Pachelbel, Kuhnau κλπ. Πρόκειται για ένα φαινόμενο αλληλεπίδρασης 
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της μουσικής πάνω στην κατασκευαστική τεχνική και αντίστροφα, παρόμοιο με τη μουσική 
για βιολί στην Ιταλία, την ίδια περίπου περίοδο. Οι δυο κυριότεροι Γερμανοί κατασκευαστές 
της περιόδου ήταν ο Arp Schnitger και ο Gottfried Silbermann. Αυτοί δημιούργησαν τα 
κατασκευαστικά πρότυπα πάνω στα οποία μπόρεσε να αναπτυχθεί η μουσική για όργανο του 
Ιωάννη Σεβαστιανού Μπαχ. Ο Μπαχ φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε διάφορους ξένους προς 
την Κεντρική Γερμανία συνδυασμούς ρεγκίστρων, πράγμα που έκανε τους συγχρόνους του 
να λένε ότι εφεύρισκε πολλά δικά του νέα ηχοχρώματα, εκπλήσσοντας τους συντοπίτες του. 
Προσάρμοζε τα ηχοχρώματα που θα χρησιμοποιούσε στο χώρο και τις δυνατότητες κάθε 
οργάνου. 
 
Ο 19ος αιώνας - Οι πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα 
Οι καινοτομίες που εισάγονται στον 19ο αιώνα έχουν το γενικό χαρακτηριστικό ότι 
προέρχονται από εφευρέσεις και επιτεύγματα της Φυσικής επιστήμης, την εποχή εκείνη. Η 
μεγάλη ανάπτυξη της συμφωνικής ορχήστρας, η έρευνα πάνω στα ηχοχρώματα και η συνεχής 
προσπάθεια να κατασκευαστούν νέα όργανα, με στόχο την επαύξηση των επιλογών του 
ενορχηστρωτή, είχε τον αντίκτυπο της και στο όργανο. Η μουσική για όργανο που γράφτηκε 
στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, συμπύκνωνε τελικά όλες αυτές τις εξελίξεις που 
προαναφέρθηκαν. Το όργανο στο οποίο απευθύνθηκαν ο Liszt, ο Franck, ο Saint-Saens και ο 
Reger ήταν ένα όργανο μεγάλο, με σοβαρό ήχο, που βασιζόταν περισότερο στον ηχητικό 
όγκο και τις ακραίες αντιθέσεις μεταξύ δυνατού και σιγανού, παρά στη λεπτότητα και 
ποικιλία των ηχοχρωμάτων. 

Σε αντίδραση αυτής της παρακμής, που την παραδέχθηκαν και οι πιο ένθερμοι 
υποστηρικτές των τεχνικών καινοτομιών του οργάνου, ξεκίνησε στην περίοδο του 
Μεσοπολέμου αρχικά από τη Γερμανία και αργότερα και από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
μια κίνηση για την αναγέννηση του οργάνου, που επιθυμούσε την επιστροφή στα 
κατασκευαστικά πρότυπα του Μπαρόκ. Ο βαθμός που πλησίασαν ή έφθασαν το πρότυπο 
τους οι διάφοροι κατασκευαστές ποικίλλει κατά περίπτωση, ενώ το ερώτημα της χρήσης ή 
όχι του ηλεκτρισμού για τη διευκόλυνση της κίνησης των πλήκτρων και της σταθεροποίησης 
της πίεσης του αέρα, δεν έχει βρει ενιαία απάντηση. 
 
 
V.B. Η εξέλιξη του Πληκτρολογίου 
 
Ο σχετικά ευρύς λόγος που έγινε για την ιστορία του εκκλησιαστικού οργάνου οφείλεται στο 
γεγονός ότι σ’ αυτό εφαρμόζεται για πρώτη φορά η χρήση του πληκτρολογίου και σ’αυτό 
συντελείται το μεγαλύτερο μέρος της εξέλιξης του μηχανισμού αυτού κατά τον οποίο ο 
οργανοπαίκτης δεν έρχεται σε άμεση επαφή με την ηχητική πηγή, αλλά μόνο μέσω ενός 
μηχανισμού, που ενεργοποιείται με τα πλήκτρα. Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι 
φανερό ότι η ύπαρξη του πληκτρολογίου δεν περιορίζεται μόνο σε ορισμένα χορδόφωνα, 
όπως είναι τα γνωστότερα πληκτροφόρα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιείται και στα αερόφωνα, 
ακόμη και σε ιδιόφωνα.  
 Το πληκτρολόγιο εφευρίσκεται λοιπόν με την ελληνιστική ύδραυλι. Ο μηχανισμός 
των κλειδιών εξελίσσεται με την εξέλιξη του εκκλ. οργάνου στη δυτική Ευρώπη. Αρχικά οι 
αποστάσεις μεταξύ των πλήκτρων είναι όσες και οι αποστάσεις μεταξύ των σωλήνων, δηλ. 
μπορεί να φθάνουν τα 10 εκ ή και περισσότερο. Λόγω της μεγάλης αυτής απόστασης, τα 
πρώτα πληκτρολόγια δεν παίζονταν με τα δάκτυλα, αλλά με τις παλάμες του εκτελεστή. 
Αργότερα όμως εφευρίσκεται ένας γεφυρωτικός μηχανισμός που επιτρέπει στα πλήκτρα να 
πλησιάσουν μεταξύ τους και να μπορούν να παίζονται με τα δάκτυλα. Η χρήση του 
εκκλησιαστικού οργάνου στον Μεσαίωνα ήταν κατά κανόνα η συνοδεία του γρηγοριανού 
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μέλους, που ήταν διατονικό. Τα παλιότερα πληκτρολόγια ήταν λοιπόν κι αυτά διατονικά, με 
μόνη χρωματική νότα το σι ύφεση (οι συνήθεις για την εποχή μεταφορές των εκκλ. τρόπων 
κατά μια πέμπτη χαμηλότερα απαιτούσε την ύπαρξη αυτής της νότας). Με την ανάπτυξη και 
διάδοση της πολυφωνίας όμως, άρχισαν να προστίθενται και άλλες χρωματικές νότες (πρβλ. 
τους θεωρητικούς του 14ου αι. Johannes de Muris, Jakobus de Liege) Τα διατονικά 
πληκτρολόγια διατηρήθηκαν εν μέρει για πολλούς αιώνες ακόμα, κυρίως στο πεντάλ, αλλά 
και σε ορισμένες περιπτώσεις στο μανουάλ (π.χ. στη βαθύτερη οκτάβα, όπου δεν υπάρχουν 
χρωματικά πλήκτρα πλην του σι ύφεση), μέχρι τον 17ο αιώνα. 
 Στον 16ο αιώνα αυξάνεται η έκταση του πληκτρολογίου του εκκλησιαστικού οργάνου 
προς τα πάνω, ως το φα’’’ και προς τα κάτω ως το Ντο. Αργότερα, η περαιτέρω αύξηση της 
έκτασης του πληκτρολογίου περιορίζεται στα χορδόφωνα πληκτροφόρα, διότι στο όργανο, με 
το πεντάλ και τα ρεγκίστρα οκτάβας, κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο. Μετά το 1700, το 
τσέμπαλο είχε 5 οκτάβες, το πιάνο έξι. Σήμερα, το πιάνο έχει επτά οκτάβες και μια τρίτη. 
 
 
 
V.Γ. Το Κλαβικόρντ 
 
Το όργανο και η λειτουργία του 
Το απλούστερο από τα χορδόφωνα πληκτροφόρα έχει σχήμα παραλληλόγραμμο. Τα πλήκτρα 
είναι τοποθετημένα στη μια από τις μακριές παράλληλες πλευρές. Οι χορδές δένονται στο 
αριστερό μέρος του πλαισίου σε σταθερά καρφιά και δεξιά σε κλειδιά που κουρδίζουν. Προς 
την μεριά των σταθερών καρφιών υπάρχει ένα κομμάτι τσόχας περασμένο ανάμεσα από τις 
χορδές, ενώ από την μεριά των κλειδιών, οι χορδές περνούν πάνω από ένα καβαλλάρη.  
 Ο τρόπος που λειτουργεί το κλαβικόρντ είναι περίπου ο εξής: Όταν πατηθεί ένα 
πλήκτρο, το όρθιο έλασμα (λεπίδα) που υπάρχει στο πίσω μέρος, ακουμπά μαλακά πάνω σε 
ένα ζεύγος χορδών. Το τμήμα της χορδής που βρίσκεται μεταξύ της λεπίδας και του 
καβαλλάρη τίθεται σε παλμική κίνηση, παράγοντας ένα μικρό (που ενισχύεται από το 
αντηχείο) αλλά πολύ ευαίσθητο και ευέλικτο ήχο. Οι ταλαντώσεις του υπολοίπου μέρους της 
χορδής φιμώνονται από την τσόχα και δεν παράγουν ήχο. Όταν το πλήκτρο αφεθεί, η τσόχα 
σταματά τις παλμικές κινήσεις και του υπολοίπου μέρους της χορδής, διακόπτοντας τον ήχο. 
Όση ώρα το πλήκτρο είναι πατημένο και η λεπίδα αγγίζει τη χορδή, ο ήχος συνεχίζει να 
ακούγεται και μπορεί να επηρεαστεί και μετά το πάτημα της χορδής, με μεγαλύτερη πίεση 
του πλήκτρου (βιμπράτο, πορταμέντο κλπ.). Επίσης, το κυριότερο χαρακτηριστικό είναι ότι ο 
οργανοπαίκτης μπορεί να κτυπήσει δυνατότερα ή σιγανότερα, πράγμα που δεν μπορεί να 
γίνει με το τσέμπαλο. Βεβαίως, υπερβολική πίεση της χορδής για δυνατότερο ήχο, πιθανόν 
αντ’ αυτού να αλλοιώσει προς τα επάνω τον τόνο και να παραγάγει διαφορετική νότα. Η 
εξαιρετική ευαισθησία του οργάνου το κάνει πολύ δύσκολο στο παίξιμο, διότι και η 
παραμικρή διαφορά στην πίεση από το ένα δάκτυλο στο άλλο ακούγεται καθαρά ως διαφορά 
έντασης ή τόνου. 
 Ο πολύ σιγανός ήχος του κλαβικόρντ οφείλεται στον ατελή μηχανισμό του, που 
λειτουργεί όπως όταν κτυπούμε τη χορδή της κιθάρας με ένα δάκτυλο του αριστερού χεριού 
πάνω στο τάστο (μεταλλικό δεσμό): Το μεγαλύτερο ποσοστό ενέργειας χάνεται και ο ήχος 
είναι πολύ αδύναμος. Με το μηχανισμό όμως του κλαβικόρντ, μπορούν από το ίδιο ζεύγος 
χορδών να παραχθούν περισσότερες από μία νότες. Αυτό επέτρεπε ευκολότερο κούρδισμα, 
ελαφρότερη κατασκευή, ευρύτερη ταλάντωση της αρμονικής τράπεζας. Η τεχνική αυτή 
υπήρχε στα παλιότερα κλαβικόρντ. Προέκυπτε όμως το μειονέκτημα ότι σε πολλές 
περιπτώσεις δεν μπορούσαν να ακουστούν ορισμένες νότες ταυτόχρονα, ή δεν μπορούσε να 
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παιχτεί λεγκάτο κλπ. Από 17ο αιώνα και μετά, τα κλαβικόρντ κατασκευάζονταν έτσι ώστε σε 
κάθε πλήκτρο αντιστοιχούσε σε ξεχωριστή χορδή. 
 
 
Ιστορικά στοιχεία 
Η πρωτότυπη τεχνική του κλαβικόρντ, αυτού δηλαδή στο οποίο σε κάθε πλήκτρο 
αντιστοιχούσαν περισσότερες της μιας διπλές χορδές (ονομάστηκε και κλαβικόρντ «με 
δεσμούς») προέρχεται από το οφείλεται στο μονόχορδο του Πυθαγόρα. Η πρώτη εμφάνιση 
του όρου παρουσιάζεται το 1404 στη Γερμανία. Τα πρώτα κλαβικόρντ είχαν χορδές ίδιου 
μήκους χορδισμένες όλες στον ίδιο τόνο, δηλ. ήταν ουσιαστικά πολλαπλά μονόχορδα. Ο 18ος 
αιώνας, όταν δηλ. καθιερώνονται τα κλαβικόρντ με μία διπλή χορδή ανά πλήκτρο, είναι η 
εποχή μιας γενικότερης ανάπτυξης του κλαβικόρντ, που εκτιμώνται οι αρετές του και τα 
πλεονεκτήματα έναντι του τσέμπαλου και του όργανου. Τότε κατασκευάζονται και 
μεγαλύτερα όργανα, με μεγαλύτερη έκταση κλπ. Όμως η έλευση και η επικράτηση του 
πιάνου στο δεύτερο μισό του αιώνα εξαφάνισε το κλαβικόρντ. 
 Το κλαβικόρντ εκτιμήθηκε και αγαπήθηκε κυρίως ως όργανο μελετης για το 
τσέμπαλο και το όργανο, και ως βοήθημα του συνθέτη. Είναι κατεξοχήν όργανο που παίζεται 
μόνο από έναν (δεν μπορεί να συμμετάσχει σε σύνολα π.χ. μουσικής δωματίου) και μόνο για 
τον εαυτό του. Δεν προσφέρεται για δημόσια εμφάνιση. Καμμιά φορά συνοδεύει το τραγούδι. 
Δεν υπήρχε μουσική γραμμένη αποκλειστικά γι’ αυτό, παρόλο που ενίοτε παρουσιαζόταν ως 
εναλλακτική λύση αντί άλλων οργάνων. Μόνο περί τα μέσα του 18ου αι. γράφτηκε μουσική 
πρωταρχικά για το κλαβικόρντ ή για το φορτεπιάνο, κυρίως στη Γερμανία, και κυρίως ως 
μουσική σαλονιού με μέτριες τεχνικές και μουσικές απαιτήσεις (C.P.E. Bach, Muethel, 
Haessler, Neefe. Tuerk. Rust). 
 
 
 
 
V.Δ. Το Τσέμπαλο (σπινέτο, βίρτζιναλ) 
 
Το όργανο και η λειτουργία του 
Το τσέμπαλο θα μπορούσε άνετα να θεωρηθεί ένα ψαλτήριο με μηχανισμό νύξης των 
χορδών. Υπάρχουν τρεις μορφές του οργάνου αυτού, που διαφέρουν κυρίως ως προς το 
μέγεθος, τον αριθμό των πληκτρολογίων και τη θέση των χορδών ως προς την προέκταση της 
ευθείας των πλήκτρων. Το κυρίως τσέπμαλο είναι το μεγαλύτερο και μπορεί να έχει μέχρι 
δύο πληκτρολόγια. Το σχήμα του αντηχείου ποικίλει ανάλογα με το μήκος των χορδών. Οι 
άλλες δύο παραλλαγές, το σπινέτο και το βίρτζιναλ έχουν μόνο ένα πληκτρολόγιο, είναι 
ελαφρότερα κατασκευασμένες και στο μεν σπινέτο οι χορδές βαίνουν λοξά, στο δε βίρτζιναλ 
κάθετα προς την προέκταση της ευθείας των πλήκτρων. Ο μηχανισμός των δύο μικρότερων 
οργάνων δεν παρουσιάζει ουσιαστικές διαφορές από εκείνον του τσέμπαλου, γι’ αυτό 
εξετάζεται μαζί μ’ εκείνον. 
 Ο μηχανισμός του τσέμπαλου βασίζεται σε ένα κάθετο ξύλινο στέλεχος, στην άκρη 
του οποίου είναι στερεωμένο ένα πλήκτρο από φτερό, ξύλο ή δέρμα (σήμερα από πλαστικό). 
Με την πίεση του τάστου, το ξύλινο στέλεχος υψώνεται και το φτερό, που είναι στερεωμένο 
σε μια γλώσσα, κτυπά τη χορδή από κάτω προς τα επάνω. Όταν αφήσουμε το πλήκτρο, η 
γλώσσα επιστρέφει χωρίς πίεση στη θέση της με τη βοήθεια ενός ελατηρίου, κι έτσι το 
κτύπημα που κάνει στη χορδή δεν ακούγεται, αφού άλλωστε λειτουργεί ως φίμωτρο και η 
τσόχα που ακουμπά και σταματά τις ταλαντώσεις της χορδής. 



 48

 Το μειονέκτημα είναι ότι με το μηχανισμό αυτό, το κτύπημα της χορδής γίνεται 
παντοτε με σταθερή δύναμη και δεν είναι δυνατόν να ελεχθεί η δύναμη του κτυπήματος (και 
επομένως και η ένταση του παραγόμενου ήχου) από τον εκτελεστή. Έτσι, η αυξομείωση της 
έντασης είναι αδύνατη, εκτός αν υπάρχουν περισσότερες χορδές και περισσότερα σετ από 
πλήκτρα που μπορεί να θέσει σε λειτουργία ή να απενεργοποιήσει κατά προτίμηση ο 
μουσικός. Και στην περίπτωση αυτή όμως, παραμέναι αδύνατη η σταδιακή αυξομείωση της 
έντασης (crescendo - diminuendo). Τα περισσότερα τσέμπαλα έχουν δύο σειρές χορδών και 
πλήκτρων, μπορεί όμες να υπάρχουν και τρεις ή, σπανιότατα τέσσερις ή πέντε σειρές χορδών 
(ποτέ πλήκτρων). Αν είναι πάνω από δύο, τότε οι πρόσθετες χορδές τοποθετούνται 
χαμηλότερα ή ψηλότερα (πάντως σε διαφορετικό επίπεδο) από τις άλλες. Κάθε σετ χορδών 
συνήθως έχει τοους δικούς του πάνω και κάτω καβαλλάρηδες. 
 
 
Ιστορικά στοιχεία 
Η πρώτη αναφορά στο τσέμπαλο γίνεται το 1397 και η πρώτη απεικόνιση είναι του 1425. 
Επομένως δεν απέχει χρονολογικά η εφεύρεσή του από το κλαβικόρντ. Έζησε ακμαίο μέχρι 
περ. το 1810 τόσο ως σόλο έργανο όσο και ως μέρος μουσικής δωματίου (κοντίνουο), αλλά 
και με πολύ μεγάλη δραστηριότητα στην όπερα (ρετσιτατίβα). Τα πρώτα τσέμπαλα ήταν 
κοντά, με βαρειά κατασκευή  και άκομψο προφίλ. Μετά το 1550 στην Ιταλία η μορφή 
επιμηκύνεται και λεπταίνει, και η κατασκευή γίνεται ελαφρότερη. Στην Ιταλία άλλωστε 
σημειώνονται και οι σημαντικότερες εξελίξεις αυτή την εποχή. Από τις άλλες χώρες έχουμε 
μόνο περιγραφές και ελάχιστα δείγματα, που είναι πολύ λιγότερο εκλεπτυσμένα, κατά τον 
16ο αιώνα. Προς το τέλος του 16ου αιώνα εμφανίζονται στην Ιταλία αλλά και στη Φλάνδρα 
και τα πρώτα τσέμπαλα με δύο πληκτρολόγια. Το δεύτερο μανουάλ (πρότυπο είναι το εκκλ. 
όργανο) είναι άλλος ένας τρόπος να κτυπάς περισσότερα σετ χορδών, ή λιγότερα κατά 
προτίμηση, χωρίς να μετακινείς μοχλούς (με τη μετακίνηση μοχλών πετυχαινόταν η 
ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση πρόσθετων σετ χορδών). Μπορούσε κανείς έτσι να παίξει 
με ένα χέρι στο επάνω και με ένα στο κάτω πληκτρολόγιο, διαφοροποιώντας σε δύο επίπεδα 
την ένταση και το ηχόχρωμα (ενώ με τους μοχλούς η διαφοροποίηση στην ένταση και το 
ηχόχρωμα μεταδιδόταν σε όλο το πληκτρολόγιο κάθε φοορά που εχρησιμοποιείτο ένας 
μοχλός). Υπάρχουν και διπλά πληκτρολόγια που κάνουν μεταφορά τονικότητας (τρανσπόρτο 
- για διευκόλυνση των τραγουδιστών;), όμως αυτά σταμάτησαν να φτιάχνονται περί το 1640). 
 Στο δεύτερο μισό του 18ου αιώνα κατασκευάζονται στη Γαλλάι τσέμπαλα με 
πολύπλοκους μηχανισμούς που παράγουν κρεσέντο (με μοχλούς που κινούνται από τα 
γόνατα και εισάγουν ή εξάγουν διαδοχικά σετ χορδών από την επαφή με τα πλήκτρα). 
Πάντως γενικά τα γαλλικά τσέμπαλα είναι πλουσιότατα στολισμένα ή ζωγραφισμένα. Στα 
τέλη του 18ου και στον 19ο αιώνα η κατασκευή τσέμπαλου φθίνει, διότι η ανάγκη για την 
ύπαρξη του οργάνου δεν συμβαδίζει πια με τις μουσικές προτιμήσεις της εποχής.  
 
 
 
V.E. Το Πιανοφόρτε 
 
Στην καμπή προς τον 18ο αιώνα υπήρχε γενικά πειραματισμός για τη δημιουργία ενός 
οργάνου που να συνδυάζει τις ιδιότητες του κλαβικόρντ (δυναμικό παίξιμο) και του 
τσέμπαλου (στέρεη δομή, μεγάλος ήχος), χωρίς να έχει τα εκάστοτε μειονεκτήματα. Ο 
Βαρθολομαίος Κριστόφορι στη Φλωρεντία άρχισε τους πειραματισμούς περ. το 1690 και 
έφτιαξε το πρώτο πιανοφόρτε (ονομάστηκε έτσι ακριβώς επειδή μπορούσε να παίξει και σιγά 
και δυνατά) το 1709. Μέχρι το 1731 έφτιαξε περίπου 20 κομμάτια. Ανάλογες προσπάθειες 
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έγιναν (ανεξάρτητα) και στη Γαλλία (Marius), και στη Γερμανία (Schroeter). Μετά τον 
Κριστόφορι, τη σκυτάλη στην ανάπτυξη του πιανοφόρτε πήρε ο Silbermann στη Γερμανία. 
Στις πρώτες δεκαετίες της ζωής του νέου οργάνου, ο ήχος ήταν αδύνατος και οι ιδιότητες του 
οργάνου περιορισμένες. Για την κατασκευή πιάνων χρησιμοποιούνταν κυρίως μετα-
σκευασμένα τσέμπαλα. Η τεχνική βελτιώθηκε μετά το 1750, οπότε το πιάνο άρχισε να 
εκτοπίζει τα άλλα πληκτροφόρα και οι συνθέτες να το προτιμούν. Η τελευταία σημαντική 
τεχνική εξέλιξη ήταν η «διπλή ρεπετισιόν» του Εράρ (1821). Επίσης, από το 1820 περίπου 
υπάρχει το όρθιο πιάνο, για οικιακή χρήση. Το 1825 οι χορδές δένονται σε πλαίσιο από 
χυτοσίδηρο, αλλά η ξύλινη αρμονική βάση παραμένει για ακουστικούς λόγους. 
 
 
 
Συγκερασμός 
 
Μιλώντας για τα πληκτροφόρα όργανα που χρησιμοποιούνται στον δυτικοευρωπαϊκό 
μουσικό πολιτισμό, σκόπιμο είναι να εξηγήσουμε σύντομα την έννοια του συγκερασμού και 
της συγκερασμένης κλίμακας, που ξεκίνησε χρησιμοποιείται κυρίως απ’ αυτά. Συγκερασμός 
ονομάζεται η τακτοποίηση (διόρθωση) για τη μουσική πράξη των αναπόφευκτων αποκλίσεων 
που προκαλούνται από την καθαρή μορφή των διαστημάτων της φυσικής κλίμακας 
(αναλογίες του Πυθαγόρα). Κατά την περίοδο που εξετάζουμε εφαρμόστηκαν δύο είδη 
συγκερασμού. Ο ισομερής συγκερασμός χωρίζει την κλίμακα σε νέα διαστήματα και δίνει 
μέσες αξίες σε όλες τις ανωμαλίες που προκαλούνται από τις Πυθαγόρειες αναλογίες. Καμμιά 
από τις νότες που διορθώνονται με βάση αυτό το σύστημα δεν είναι καθαρή, αλλά είναι όλες 
κατάλληλες για την πρακτική χρήση. Ο συγκερασμός αυτός εφαρμόστηκε στα μέσα του 16ου 
αιώνα κι έτσι κουρδιζόταν π.χ. το λαούτο. Η τεχνική αυτή εφαρμόστηκε στα πληκτροφόρα 
από τον Werckmeister, που θεωρήθηκε έτσι λανθασμένα ως ο εφευρέτης της (το αναφέρει ο 
Mattheson). Την ίδια εποχή εφαρμόστηκε ο ισοτονικός συγκερασμός, όπου εξισώνεται ο 
μικρός και ο μεγάλος τόνος και μικραίνουν λόγο οι τρίτες. Και αυτός όμως παρουσιάζει 
προβλήματα σε ορισμένα από τα διαστήματα. Οι απομακρυσμένες τονικότητες (με πολλές 
διέσεις και υφέσεις) παρουσιάζουν έντονες διαφοροποιήσεις από τη φυσική διατονική 
κλίμακα του Ντο, τις οποίες πολλοί θεωρητικοί θεώρησαν χαρακτήρα των τονικοτήτων. 
 Στον εικοστό αιώνα χρησιμοποιείται το σύστημα των cent, επινοήθηκε από τον A. 
Ellis το 1885, και μπορεί να μετρά τα διαστήματα αναξάρτητα από τον αριθμό ταλαντώσεων. 
Ως βάση χρησιμοποιήθηκε το συγκερασμένο ημιτόνιο, που περιέχει εκατό σεντς. Επομένως η 
οκτάβα περιέχει 1200. Με το σύστημα αυτό μπορούν να μετρηθούν όλα τα διαστήματα, και 
τα καθαρά και τα συγκερασμένα και να προσδιοριστούν ήχοι οργάνων, εξωευρωπαϊκών 
μουσικών παραδόσεων κλπ. 
 
 
 
V.Στ. Ιστορία της μουσικής για πληκτροφόρα 
 
1. Πριν το 1750 
 
Όπως είναι φανερό από όσα σημειώσαμε σχετικά με την ιστορία του εκκλησιαστικού 
οργάνου, η μουσική για πληκτροφόρα υπήρχε από πολύ νωρίς, ήδη από την αρχαιότητα, 
αλλά τα πρώτα χειρόγραφα που την διασώζουν είναι ένα δίφυλλο με την ονομ. Κώδικας 
Robertsbridge, των αρχών του 14ου αι. Ο κώδικας αυτός περιέχει τους δύο κύριους τύπους 
οργ. μουσικής της εποχής: Καθαρή οργανική μουσική με μορφή χορών και μουσική που 
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αποτελεί μεταγραφή φωνητικών κομματιών για πληκτρολόγιο. Μετά αυτόν τον κώδικα 
ακολουθούν και άλλοι, είτε βρίσκονται μεμονωμένα κομμάτια σε κώδικες φωνητικής 
μουσικής. Δεν είναι ίσως περιττό να τονιστεί και πάλι ότι η μουσική για πληκτροφόρα της 
εποχής εκείνης σημειώνεται σε «ταμπουλατούρα», δηλ. σε σημειογραφία που δεν δείχνει τις 
νότες αλλά την θέση των δακτύλων πάνω στο όργανο. 
 Στον 15ο αιώνα, οι σπουδαιότερες πηγές  για τα πληκτροφόρα όργανα είναι το 
fundamentum organizandi του Conrad Paumann (1452) και το βιβλίο για όργανο του 
Buxheim (1460-70). Στις πηγές αυτές, που περιέχουν επίσης κυρίως μεταγραφές φωνητικών 
έργων, αναφέρεται και η χρήση πεντάλ. Στον 16ο αιώνα εμφανίζεται για πρώτη φορά έντυπη 
μουσική για πληκτροφόρα. Πρόκειται για λειτουργικό γρηγοριανό μέλος, επεξεργασμένα 
λουθηρανικά κοράλ, χοροί και «εναρμονίσεις» λαϊκών μελωδιών, αλλά και πολυφωνική 
μουσική για πληκτροφόρα, που προέρχεται από τις φωνητικές φόρμες του 16ου αι. (ricercare, 
canzona, capriccio, fantasia). Η παλιότερη τέτοια έντυπη μορφή είναι του Arnolt Schlick.1 Το 
1517 ακολουθεί το πρώτο τυπωμένο βιβλίο στην Ιταλία2 (κυρίως έργα του Tromboncino, σε 
μεταγραφές). Στο πρώτο μισό του 16ου αιώνα ο σπουδαιότερος συνθέτης μουσικής για 
πληκτροφόρα ήταν ο Antonio de Cabezon. 
 Στα τέλη του 16ου αιώνα εμφανίζονται στο προσκήνιο οι οργανίστες του Αγ. Μάρκου 
της Βενετίας Andr. Gabrieli, Giov. Gabrieli, Cl. Merulo. Οι Gabrieli έγραψαν από μια σειρά 
intonazioni, σε όλους του τόνους ή τρόπους της εποχής, που χρησιμοποιούσαν σαν πρελούδια 
ή ιντερλούδια ή όταν επρόκειτο να εισαγάγουν τη χορωδία. Σε πολλά σημεία υπήρχαν 
τμήματα με έντονο δεξιοτεχνικό στοιχείο και αυτό είναι ο πρόγονος αυτού που ονομάζουμε 
τοκάτα, δηλ. ένα κομμάτι με διάφορα αντιτιθέμενα τμήματα, που σκοπό έχουν να επιδείξουν 
τις ικανότητες του εκτελεστή και του οργάνου. Στην Αγγλία τον 16ο αιώνα εκπροσωπεί το 
Mulliner book, με μουσική των Redford, Preston Tallis, Blitheman, δεν περιέχει όμως μόνο 
μουσική για πληκτροφόρα. Μεταφέρει μουσική των μέσων του αιώνα. Υπάρχει και το Dublin 
Virginal Manuscript, με ανώνυμους χορούς. Από τη Γαλλία υπάρχουν επτά τυπωμένα τεύχη 
του Attaignant. 
 Στον 17ο αιώνα, σε συμφωνία με το νέο μονωδικό ύφος που επικρατεί, εισάγοντα τα 
εξής νέα είδη μουσικής για πληκτροφόρα: Σουίτες, χαρακτηριστικά κομμάτια, ζεύγη 
πρελουδίων και φουγκών, πρελούδια κοράλ και (από το 1680) σονάτες. Στην αρχή του αιώνα 
την πρωτοβουλία έχει η Αγγλία, με τη μουσική για βίρτζιναλ. Το πρώτο τυπωμένο βιβλίο 
είναι η Parthenia (1612-13) και το δεύτερο το «Fitzwilliam Virginal Book» (1609-19), που 
αντιπροσωπεύει όλο τον 16ο αιώνα. Περιέχει χορούς, επεξεργασίες γνωστών τραγουδιών, 
παραλλαγές, φαντασίες και χαρακτηριστικά κομμάτια. 

 Στη Γερμανία αναφέρουμε τον Scheidt3 και τον Scheidemann. Εδώ δημιουργείται 
στον 17ο αιώνα μια παράδοση μουσικής για όργανο, που βασίζεται σε διάφρους τρόπους 
επεξεργασίας του κοράλ. Σ' αυτή την παράδοση θα στηριχθεί η μεγάλη ακμή της γερμανικής 
μουσικής για πληκτροφόρο της εποχής του Μπαχ. Στο τέλος του αιώνα εμφανίζεται ο 
Dietrich Buxtehude: Πρελούδια και φούγκες κυρίως για όργανο, που μοιάζουν μορφολογικά 
με τοκάτες γιατί χωρίζονται σε τμήματα. Στο γερμανικό Νότο έχουμε τον Froberger, που 
είναι επηρεασμένος από τον διάσκαλό του, τον Frescobaldi, που ήταν ο σπουδαιότερος 
Ιταλός συνθέτης της εποχής. Υπήρξε οργανίστας στον Αγ. Πέτρο της Ρώμης και έγραψε και 
έγραψε Παρτίτες, Τοκκάτες, Πρελούδια, Άριες, Φαντασίες, Ριτσερκάρε, Καντσόνες και 
Καπρίτσια.4 Το πιο σπουδαίο του έργο είναι τα "Μουσικά άνθη" (Fiori musicali, 1635). 

                                                 
1 Tabulaturen etlicher Lobgesang und Lidlein uff die Orgel und Lauten (Mainz 1512).  
2  Frottole intabulate da sonare organi  
3 Tabulatura nova (1624), Tabulatur-Buch hundert geistlicher Lieder und Psalmen (1650)  
4 Πολλοί από τους όρους αυτούς δηλώνουν την εξάρτηση από φωνητικές φόρμες (π.χ. καντσόνα, άρια κλπ.). Την 
ίδια εποχή, ο όρος καντσόνα δηλώνει συχνά ένα οργανικό έργο για περισσότερα όργανα, με μια τάση για δημιουργία 
σολιστικών ομάδων (οδηγεί στο κοντσέρτο γκρόσσο). 
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Άλλος σπουδαίος συνθέτης μουσικής για πληκτροφόρα του πρώιμου Μπαρόκ είναι ο 
Σουέλινκ, από την Ολλανδία.5 Εντελώς ιδιαίτερο ύφος έχει η ιταλική μουσική για 
πληκτροφόρα του 18ου αιώνα, που αντιπροσωπεύεται από τον Pasquini και τον Domenico 
Scarlatti (1685-1757). Οι Ιταλοί καλλιεργούν το είδος της σονάτας σε ένα μέρος. Ο 
Σκαρλάτα έργαψε πάνω από 500 τέτοιες σονάτες, που συνεχίζουν την παράδοση των 
Capriccio και τοκκάτες του πρώιμου Μπαρόκ του Frescobaldi. 

Στη Γαλλία προτιμούσαν τις σειρές χορών, τις Σουίτες. Το στιλ παιξίματος ήταν πολύ 
χαριτωμένο και γεμάτο στολίσματα, που ποτέ δεν γράφονταν από το συνθέτη, αλλά 
επαφίονταν στην ελευθερία και την ευρηματικότητα του εκτελεστή (αυτό είναι άλλο ένα 
δείγμα της ελευθερίας που παρείχε το μουσικό ύφος του Μπαρόκ στον αυτοσχεδιασμό του 
εκτελεστή.6 Στη Γαλλία του 18ου αιώνα συναντάμε για πρώτη φορά συστηματικά και 
γενικευμένα το Charakterstück (απλή προγραμματική μουσική, κομμάτια με τίτλους, που 
προσπαθούν να περιγράψουν εικόνες και εντυπώσεις - θα αναλυθούν στον Ρομαντισμό και 
τον Ιμπρεσιονισμό). 

Η Μουσική του Μπαχ για εκκλησιαστικό όργανο είναι η σπουδαιότερη μουσική γι' 
αυτό το όργανο που έχει ποτέ γραφτεί. Ο Μπαχ συνέθεσε μουσική γι' αυτό σε όλες τις 
περιόδους της ζωής του. Το έργο του αποτελείται από Κοράλ, Πρελούδια-κοράλ, 
Φαντασίες-κοράλ, τοκκάτες, φούγκες, μεταγραφές κοντσέρτων του Βιβάλντι κλπ. 
Γνωστές συλλογές έργων είναι το "Βιβλιαράκι για Όργανο", οι 6 Τρίο-σονάτες (για 
όργανο με πεντάλ=τρεις φωνές), η "Μουσική προσφορά", κλπ. Από τα πληκτροφόρα με 
χορδές, στον Μπαχ άρεσε περισσότερο το κλαβικόρντ, διότι είχε μεγαλύτερες εκφραστικές 
δυνατότητες, παρόλο που είχε πολύ σιγανό ήχο. Τα έργα του παίζονται όμως κυρίως σε 
τσεμπαλο (ή, τώρα, σε πιάνο) και είναι γραμμένα για τσεμπαλο με ένα πληκτρολόγιο (εκτός 
από τα τρία μεγάλα κομμάτια, που είναι γραμμένα για διπλό πληκτρολόγιο: 
 
 

2. Η εποχή του Κλασικισμού 
Η μουσική για πιάνο είναι ίσως η πιο αντιπροσωπευτική μουσική για ένα όργανο του 
Κλασικισμού. Στην περίοδο αυτή έχουμε την πολύ γρήγορη καθιέρωση του πιάνου ως του 
κυρίαρχου πληκτροφόρου οργάνου, σε βάρος του τσέμπαλου και του εκκλησιαστικού 
οργάνου. Ταυτοχρόνως, η σταδιακή αλλά ολοκληρωτική υποχώρηση της πρακτικής του 
μπάσο κοντίνουο ευνόησε την ανάπτυξη του σολιστικού ρόλου του οργάνου, που έδινε την 
ευκαρία στον πιανίστα να επιδείξει τις δεξιοτεχνικές του ικανότητες. Το νέο ύφος του 
κλασικισμού προετοιμάζεται στη μουσική για πιάνο κυρίως στις γερμανόφωνες χώρες, και 
μάλιστα μέσω του καλλιτεχνικού κλίματος του Empfindsamer Stil και Sturm und Drang. O 
Carl Philipp Emmanuel Bach παίζει την εποχή εκείνη σημαντικότατο ρόλο στη μουσική για 
πιάνο και επηρεάζει βαθειά τους μεταγενέστερους, παρόλο που πολύ λίγες από τις σονάτες 
του τυπώθηκαν όσο ζούσε. Στη μουσική του είναι ιδιαίτερα τονισμένο το στοιχείο του 
συναισθήματος. Ο Λουδοβίκος φαν Μπετόβεν εθεωρείτο ένας από τους καλύτερους 
βιρτουόζους πιανίστες της εποχής του. Η μουσική για πιάνο του Μπετόβεν αποτελεί την 
κορύφωση του κλασικισμού γι' αυτό το είδος. Είναι γεμάτη από εξαιρετικά προσεγμένη 
συνθετική δουλειά στο μοτιβικό και το θεματικό επίπεδο και πήκκεται από έντονη 
συναισθηματική φόρτιση. 
 
 

                                                 
5 Σε πολλά από τα έργα για πληκτροφόρα του Frescobaldi (αλλά και των υπολοίπων σύγχρονων του συνθετών), ιδίως σε όσα 
έχουν πολυφωνική δομή, οι νότες σημειώνονται όχι σε δύο πεντάγραμμα, αλλά σε όσα είναι και οι φωνές (δηλ. τρία 
πεντάγραμμα αν έχουμε τρεις φωνές, τέσσερα για τις τέσσερις κοκ). Συχνότατα χρησιμοποιεί την τεχνική ο σύγχρονος του 
Frescobaldi σπουδαίος γερμανός συνθέτης μουσικής γι απληκτροφόρα, ο Froberger. Την παράδοση αυτή διατηρεί και ο Μπαχ 
στο έργο του Τέχνη της Φούγκας, που είναι πιανιστικό έργο. 
6 Οι σπουδαιότεροι Γάλλοι συνθέτες μουσικής για πληκτροφόρο όργανο ήταν οι Σαμπονιέρ, Ανγκλμπέρ, Λουί 
Κουπρέν και Φρανσουά Κουπρέν. 
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3.  Ρομαντισμός 
 
Στην περίοδο αυτή συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η επικράτηση του πιάνου στο μουσικό 
στερέωμα. Είναι το όργανο που ευκολότερα και πληρέστερα ανταποκρίνεται στο ιδανικό της 
εποχής, δηλ. στην έκφραση έντονων συναισθηματικών μεταπτώσεων. Στη μουσική 
εισέρχονται εξωμουσικά ερεθίσματα (ποιητικά, εικόνες κλπ.). Δημιουργείται έτσι ένας 
ολόκληρος καινούριος κόσμος σύντομων κομματιών με διάφορους χαρακτήρες και διαθέσεις. 
Το αντιπροσωπευτικότερο είδος μουσικής για πιάνο στον ρομαντισμό είναι το το σύντομο 
κομμάτι σε απλή μορφή και με έντονη λυρική διάθεση, που συνήθως ονομάζεται 
«Χαρακτηριστικό κομμάτι»,7 που δημιουργείται ως παράλληλο προς το έντεχνο τραγούδι 
(πρβλ. «τραγούδια χωρίς λόγια»). Οι πρώτοι εκπρόσωποι του είδους αυτού στον πρώιμο 
ρομαντισμό είναι οι Hummel, Field, Weber κλπ. Από τους πρώτους δημιουργούς πρέπει να 
θεωρηθεί ο Schubert, ο οποίος συνθέτει έργα τέτοιου είδους εκ παραλλήλου προς τα 
τραγούδια του. Από τους κεντρικότερους συνθέτες αυτού του είδους είναι και οι Fr. Chopin, 
Robert Schumann, Franz Liszt, ο μεγαλύτερος βιρτουόζος του πιάνου του 19ου αιώνα, και 
Johannes Brahms. 

                                                 
7 Τους προδρόμους βρίσκουμε, όπως είπαμε, στους γάλλους κλαβεσενίστες του μπαρόκ (Κουπρέν, Ραμώ κλπ.) 
και στους άγγλους βιργιναλιστές της ύστερης Αναγέννησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI.  
ΤΑ ΑΕΡΟΦΩΝΑ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ 
 
 
VΙ.Α. Τρόπος λειτουργίας 
 
Τα αερόφωνα είναι τα όργανα στα οποία η ηχητική πηγή είναι ο ίδιος ο αέρας, που συνήθως 
βρίσκεται περιορισμένος σε ένα συγκεκριμένο χώρο, όπως ένας σωλήνας (τα ελεύθερα 
αερόφωνα έχουν περιορισμένη διάδοση και δεν χρησιμοποιούνται σχεδόν καθόλου σαν 
αυτοτελή μουσικά όργανα). Το μουσικό ύψος του ήχου που παράγεται από τα αερόφωνα 
εήαρτάται από το μήκος, τη διάμετρο και το σχήμα του σωλήνα. Μεταξύ δύο σωλήνων με 
ίδια διάμετρο, βαθύτερο ήχο θα δίνει ο μακρύτερος. Μεταξύ δύο σωλήνων με ίδιο μήκος, 
βαθύτερο ύψος θα δίνει αυτός με τη μεγαλύτερη διάμετρο.  
 'Οπως είναι γνωστό, τα αερόφωνα είναι ικανά να παίζουν μελωδίες, μουσικά 
κομμάτια δηλαδή που αποτελούνται από πολλές νότες, από πολλά διαφορετικά μουσικά ύψη. 
Για να έχουμε αυτά τα τα διάφορα ύψη, πρέπει, κατά τα ανωτέρω, να υπάρχουν διάφορα 
μήκη σωλήνα, πράγμα που πετυχαίνεται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι να υπάρχει ένας 
ξεχωριστός σωλήνας (με διαφορετικό κάθε φορά μήκος) για κάθε επιθυμητό ύψος, αρχή στην 
οποία βασίζεται η αρχαιοελληνική σύριγγα, που είναι όργανο διαδεδομένο σε πάρα πολλές 
περιοχές του κόσμου, καθώς και το εκκλησιαστικό όργανο, που εξετάσαμε παραπάνω μεταξύ 
των πληκτροφόρων. 
 Στα περισσότερα αερόφωνα ακολουθείται όμως ένας δεύτερος τρόπος: οι διάφοροι 
μουσικοί φθόγγοι παράγονται μέσα στον ίδιο σωλήνα και διαμορφώνονται με οπές, που 
ανοίγονται στο πλάι του σωλήνα (πλευρικές οπές). Οι οπές χρησιμεύουν για να 
αυξομειώνεται το μήκος του σωλήνα, μέσα στο οποίο κυκλοφορεί παλλόμενος αέρας. Αυτό 
συμβαίνει ως εξής: Εάν είναι όλες οι τρύπες ενός αεροφώνου κλεισμένες, τότε πάλλεται 
ολόκληρος ο όγκος του αέρα, από το μέρος που ακουμπά στο στόμα μέχρι την κάτω άκρη, 
και το όργανο βγάζει τη χαμηλότερη από τις νότες που μπορεί παίξει. Εάν ανοιχτεί η πρώτη 
τρύπα, τότε πάλλεται μόνο ο αέρας που φτάνει μέχρι αυτή, το ωφέλιμο μήκος του σωλήνα 
είναι μέχρι εκεί και η νότα που βγαίνει είναι η αμέσως ψηλότερη κ.ο.κ. Το υπόλοιπο μήκος 
του σωλήνα είναι σαν να μην υπάρχει. Εάν ανοιχτεί μια τρύπα π.χ. από τις μεσαίες της 
φλογέρας, τότε πάλι το ωφέλιμο μήκος φτάνει μέχρι εκεί, ακόμα κι αν κλείσουμε όλες τις 
υπόλοιπες. (Για κάποιους βέβαια λόγους δημιουργίας των ηχητικών κυμάτων μέσα στο 
σωλήνα, τους οποίους δεν είναι δυνατόν να εξηγήσουμε εδώ, στις περισσότερες περιπτώσεις 
το κλείσιμο μιας ή περισσοτέρων οπών κάτω από μια ανοιχτή επηρεάζει τον ήχο της, 
χαμηλώνοντας για λίγο το ύψος του). Επομένως, αν θέλουμε να παίξουμε τις νότες ενός 
αεροφώνου με οπές, πρέπει να μικρύνουμε και να μεγαλώνουμε διαδοχικά το ωφέλιμο μήκος 
του σωλήνα ανοίγοντας ή κλείνοντας τις τρύπες. 
 
 Το σχήμα του σωλήνα, αν δηλαδή αυτός είναι κυλινδρικός ή κωνικός, επηρεάζει το 
χρώμα του ήχου στα αερόφωνα. Οι κυλινδρικοί σωλήνες δίνουν συνήθως ήχο στρογγυλότερο 
και γλυκύτερο, χωρίς βέβαια αυτό να αποτελεί γενικό κανόνα (σπουδαίο ρόλο παίζει και ο 
μηχανισμός παραγωγής των παλμικών κινήσεων).  Τα (σωληνωτά) αερόφωνα με πλευρικές 
οπές χωρίζονται σε δύος κύριες κατηγορίες, αναλόγως με τον τρόπο που τίθεται σε παλμική 
κίνηση ο αέρας που περιέχεται μέσα στο σωλήνα. Τα αερόφωνα με κόγχη και τα αερόφωνα 
με γλωσσίδι (μονό ή διπλό). 
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VΙ.Β. Αερόφωνα με κόγχη 
 
 
VΙ.Β.1. Το πλάγιο φλάουτο 
 
Σ' αυτά το κυριότερο οργανολογικό χαρακτηριστικό είναι η ύπαρξη μιας λεπτής κόγχης στο 
ένα άκρο του σωλήνα, στην οποία προσπίπτει ο αέρας. Με την πρόσκρουση ενός ρεύματος 
αέρα στην κόγχη, ένα μέρος του αέρα εισέρχεται με ορμή μέσα στο σωλήνα και τίθεται σε 
παλμική κίνηση. Ο όρος ταιριάζει σε ένα τεράστιο αριθμό οργάνων που απαντώνται σε 
μουσικούς πολιτισμούς όλων των επιπέδων και των βαθμών εξέλιξης. Το ρεύμα αέρος μπορεί 
να κατευθύνεται προς την κόγχη κατ’ ευθείαν από τα χείλη του οργανοπαίκτη ή μέσω ενός 
προετοιμασμένου διαδρόμου. 
 Το σύγχρονο φλάουτο είναι ένας σωλήνας κατασκευασμένςοπ από ξύλο ή, συχνότερα, 
από μέταλλο με μήκος περ. 66 εκατοστά και διάμετρο 2 εκ. Κατασκευάζεται σε τρία 
κομμάτια. Το πρώτο φέρει το επιστόμιο και μια τάπα στο επάνω μέρος. Η ένωσή του με το 
δεύτερο κομμάτι είναι σχετικά χαλαρή, έτσι ώστε να μπορεί να μετακινηθεί για να κουρδιστεί 
το όργανο (κάτι που ισχεύει για όλα τα αερόφωνα). Τα άλλα δύο μέρη φέρουν τα κλειδιά (το 
τρίτο έχει μόνο τα κλειδιά που αντιστοιχούν στο μικρό δάκτυλο του δεξιού). Η έκταση του 
φλάουτου αρχίζει από ντο ή σι και εκτείνεται σε μια πλήρη χρωματική κλίμακα τριών 
οκταβών ή περισσότερο. 
 Το σύγχρονο φλάουτο είναι ένα τεχνικό επίτευγμα του κατασκευαστή Theobald 
Boehm, που ολοκληρώθηκε το 1847. Ο Βoehm προσπάθησε να ομογενοποιήσει τον ήχο σε 
ολόκληρη την έκταση του οργάνου, να τον ενισχύσει και να διευκολύνει τους δακτυλισμούς, 
ώστε το όργανο να μπορεί να παίξει με ευκολία σε όλες τις τονικότητες. Ο Βoehm μετέτρεψε 
το επάνω μέρος του σωλήνα σε κωνικό με μια ανεπαίσθητη παραβολική καμπύλη. Οι 
πλευρικές οπές σύμφωνα με το σύστημά του είναι ανοιγμένες με κριτήριο τη σωστή 
τονικότητα και όχι την ευκολία των δακτύλων. Για τη διευκόλυνση των τελευταίων 
προστέθηκε ένα περίπολοκο σύστημα κλειδιών που κάνει προσιτές με εύκολους 
δακτυλισμούς όλες τις νότες του φλάουτου. Το φλάουτο Βoehm έχει 13 κύριες τρύπες με 
κλειδιά για όλες τις χρωματικές νότες της πρώτης οκτάβας και μερικές μικρότερες που 
διευκολύνουν τις τρίλιες. Οι επάνω οκτάβες παράγονται με υπερφύσημα, που πετυχαίνεται με 
στένεμα του ανοίγματος των χειλιών. Από τη γωνία πρόσπτωσης του αέρα εξαρτάται και σε 
κάποιο βαθμό το ύψος της νότας, κι έτσι οι φλαουτίστες μπορούν να σηκώνουν ή να 
χαμηλώνουν ελαφρά μια νότα. Τα ξύλινα φλάουτα έχουν καλίτερο και πλουσιότερο ήχο, 
ιδίως στις χαμηλές περιοχές, αλλά είναι πιο δύσκολα στο παίξιμο. 
 Στις παραλλαγές του πλάγιου φλάουτου περιλαμβάνεται το πίκολο, που έχει το μισό 
μήκος και ηχεί μια οκτάβα ψηλότερα. Δεν κατεβαίνει όμως μέχρι το ντο αλλά μόνο μέχρι το 
ρε. Γράφεται οκτάβα χαμηλότερα από ό,τι ακούγεται. Το σύστημα κλειδιών Βoehm άργησε 
να εφαρμοστεί στο πίκολο και υπάρχουν ακόμη και σήμερα πίκκολο με παλιότερο σύστημα. 
Ο Μπετόβεν το χρησιμοποίησε στην 5η και 6η συμφωνίες, αλλά μόνο με τον Τσαϊκόφσκι 
μπορούμε να πούμε ότι σταθεροποιείται στην ορχήστρα. 
 Άλλες παραλλαγές είναι το φλάουτο άλτο, που ηχεί σε σολ και γράφεται τετάρτη 
ψηλότερα. Έχει μελαγχολικό και φαντασιακό ήχο. Το φλάουτο ντ’ αμούρ ηχεί Τρίτη μικρή 
χαμηλότερα από το κανονικό φλάουτο, κατ’ αναλογία προς το όμποε ντ’ αμόρε. Υπάρχει 
επίσης και φλάουτο σε Μι μπεμόλ ψηλό. Τέλος, αναφέρουμε το μπάσο φλάουτο, που ηχεί 
οκτάβα χαμηλότερα από το σοπράνο. Χρησιμοποιείται στην ορχήστρα σχετικά τακτικά από 
τα τέλη του 19ου αιώνα. Το σχήμα δεν έχει σταθεροποιηθεί και υπάρχουν ακόμη διάφορες 
εκδοχές, στην προσπάθεια να βρεθεί η πιο βολική θέση για τον μουσικό ορχήστρας, το κύριο 
όργανο του οποίου είναι το σοπράνο φλάουτο. 
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Ιστορικά στοιχεία 
 
Ο αυλός με κόγχη στο επάνω μέρος του σωλήνα εμφανίζεται στην αρχ. Αίγυπτο το 3000 π.Χ. 
και στη Μεσοποταμία το 2500 π.Χ. Όμως τέτοιοι ηχητικοί σωλήνες φτιαγμένοι από κόκκαλα 
και άλλα σκληρά υλικά σώζονται από την παλαιολιθική εποχή. Επομένως πρόκειται για ένα 
από τα παλιότερα όργανα του ανθρώπου. Αλλά και άλλα είδη φλάουτου, όπως φλάουτα-
δοχεία και σύριγγες είναι πολύ γνωστά σ’ ολόκληρο τον αρχαίο κόσμο. Στην ελληνική λαϊκή 
παράδοση το όργανο αυτό αντιπροσωπεύεται από την γνωστή μας φλογέρα,που απαντά σε 
διάφορους τύπους και μεγέθη. Η φλογέρα είναι το απλούστερο από τα αερόφωνα με κόγχη, 
αλλά και ένα από τα δυσκολότερα στο παίξιμο. H φλογέρα είναι ως γνωστόν το κατ' εξοχήν 
ποιμενικό όργανο, διαδεδομένο σε ολόκληρη την Ελλάδα. Διατηρεί ακόμη την πανάρχαια 
μορφή της του απλού σωλήνα με τρύπες, που κρατιέται λοξά ώστε να επιτυγχάνεται η 
κατάλληλη γωνία προσπτώσεως του αέρα στην κόγχη. Ο αριθμός των οπων δεν είναι πάντα 
σταθερός. 
 Όλα τα παραπάνω όργανα όμως, παρόλο που λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο, είναι 
φλάουτα που τα φυσούν στην άκρη του σωλήνα. Οι παραστάσεις πραγματικών πλαγιαύλων, 
που φυσούν στο πλάι του σωλήνα είναι σπανιότερες, αλλά υπάρχουν. Φαίνεται ότι ο 
πραγματικός πλαγίαυλος δεν ήλθε ποτέ στην Ελλάδα, αλλά μόνο σε άλλους μεσογειακούς 
πολιτισμούς, όπως οι Ετρούσκοι. Το όργανο εξαφανίζεται με τις μεταναστεύσεις των λαών 
και επανεμφανίζεται στη Δ. Ευρώπη στον 10 και 11ο αιώνα. Η οδός της επανόδου του στην 
Ευρώπη ήταν από το Βυζάντιο με πρώτο σταθμό τοις γερμανικές χώρες. Γι’ αυτό και για 
πολλούς αιώνες το γνωστό μας σύγχρονο φλάουτο ονομαζόταν «γερμανικό φλάουτο». Έξω 
από τη Γερμανία διαδίδεται μόλις τον 14ο αιώνα (Ιταλία, Γαλλία). 
 Με τις αρχές του 17ου αιώνα και την είσοδο του νέου ύφους μουσικής (της 
μονωδίας), το πλάγιο φλάουτο συναντά μια παρακμή που οφείλεται στην αδυναμία του ν’ 
ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις (ψηλές νότες, αλλοιώσεις φθόγγων που έβγαιναν μη 
ικανοποιητικά από αυτό κλπ.) Οι κατασκευαστές όμως επέφεραν αλλαγές στο όργανο (όπως 
και στα άλλα ξύλινα της εποχής) για να το κάνουν ν’ ανταποκριθεί στις ανάγκες. Το όργανο 
που επικράτησε τότε ήταν το κωνικό φλάουτο με ένα κλειδί, που διατηρήθηκε κυρίαχο όλον 
τον 18ο αιώνα. Εφευρέτης του θεωρείται μια ομάδα γάλλων μουσικών του 17ου, μέλος της 
οποίας ήταν ο Jean Hotetterre. Το 1752 υπάρχει το θεωρητικό έργο του Quanz για το παίξιμο 
του φλάουτου, που μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για το φλάουτο της εποχής και τον 
τρόπο παιξίματός του. Τα τεχνικά προβλήματα του φλάουτου όμως συνέχισαν να υπάρχουν 
και είχε πάντα μεγάλη αδυναμία στις δύσκολες τονικότητες και τις αλλοιωμένες νότες. Από 
τα τέλη του 18ου αιώνα άρχισαν οι προσπάθειες να λυθούν τα προβλήματα με προσθήκη 
κλειδιών (πρώτα το φλάουτο με τέσσερα κλειδιά), μέχρι που φθάσαμε στο σύστημα Βoehm. 
 Φαίνεται ότι στην αρχή της ευρωπαϊκής ιστορίας τους τα φλάουτα έπαιζαν σε 
ισπανικά μονοφωνικά λατρευτικά τραγούδια και σε γερμανικά ερωτοτράγουδα, όπως 
μαθαίνουμε κυρίως από εικονογραφικές μαρτυρίες. Μετά το 1500 το φλάουτο συμμετέχει σε 
σύνολα (κόνσορτς) σε οικογένειες φλάουτων ή με άλλα όργανα, όπως οι βιόλες και τα 
φλάουτα με ράμφος. Μετά την υποχώρηση του πρώτου μισού του 17ου αι., η μεγάλη εποχή 
του φλάουτου είναι το πρώτο μισό του 18ου αιώνα, όταν γράφονται πάρα πολλά εργα. Τότε 
χρησιμοποιείται σε κοντσέρτα, μουσική δωματίου και ως μέλος της ορχήστρας του Μπαρόκ. 
Μετά τα μέσα του αιώνα μπαίνει ως ένα από τα πρώτα πνευστά στην κλασική ορχήστρα σε 
μονάδες ή δυάδες. 
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VΙ.Β.2. Το Φλάουτο με ράμφος (ή «με τάπα») 
 
 Από τον 14ο ως τον 18ο αιώνα το κυρίαρχο όργανο της οικογένειας των αεροφώνων 
με κόγχη δεν ήταν το πλάγιο φλάουτο, αλλά το φλάουτο με ράμφος, και ιδίως αυτό σε φα. Το 
όργανο έχει επτά τρύπες μπροστά και μια πίσω και αποτελεί το αντιπροσωπευτικότερο 
όργανο με δίοδο του αέρα προς την κόγχη. Αυτός ο τύπος αεροφώνων δημιουργήθηκε για να 
αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες στο φύσημα και στην εξεύρεση της σωστής γωνίας 
πρόσπτωσης του αέρα πάνω που παρουσιάζονταν στα πλάγια φλάουτα. Στα όργανα αυτά, η 
κόγχη ανοίγεται όχι στο άκρο του σωλήνα, αλλά λίγο πιο μέσα, στο πλευρό του ξύλου, και η 
επάνω άκρη του σωλήνα κλείνεται με μια τάπα από φελλό ή άλλο μαλακό ήύλο, το οποίο 
εφαρμόζει εντελώς στην εσωτερική διάμετρο του σωλήνα, αφήνοντας μόνο μια στενή 
χαραμάδα-διάδρομο, ακριβώς απέναντι από την κόγχη. Η διάταξη αυτή δίνει τη δυνατότητα 
στον αέρα από το στόμα του οργανοπαίκτη να κατευθύνεται αυτόματα, χωρίς καμμιά 
προσπάθεια και από τη σωστή γωνία πάνω στην κόγχη. 'Ετσι και ο ήχος βγαίνει 
καθαρότερος, δυνατότερος και βεβαιότερος. 
 Το φλάουτο με ράμφος χρησιμοποιήθηκε πολύ στα τέλη του 17ου και αρχές του 18ου 
αιώνα ως σόλο και ως μέλος ορχήστρας. Κατασκευάζεται συνήθως σε τρία τμήματα. Με 
απλές τρύπες και χωρίς κλειδιά έχει μια έκταση πάνω από δύο οκτάβες. Η οικογένεια έχει 
τέσσερα βασικά μέλη, αλλά υπάρχουν και μεγαλύτερες ή μικρότερες προεκτάσεις. Το μπάσο 
φλάουτο με ράμφος έχει ένα βοηθητικό σωλήνα σαν του φαγκότου. Κλειδιά δεν 
χρησιμοποιήθηκαν (παρά μόνο για τις χαμηλότερες νότες του μπάσου και του τενόρου), διότι 
οι σταυρωτοί δακτυλισμοί ήταν εύκολοι και έδιναν ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ο αρχικά 
κυλινδρικός του σωλήνας μετατράπηκε σε συγκλίνοντα κωνικό (κλείνει προς το κάτω μέρος 
του οργάνου) κατά τον 16ο αιώνα. 
 Στην ελληνική λαϊκή παράδοςη, τον τύπο του φλάουτου με τάπα εκπροσωπεί το 
«σουραύλι», όργανο διαδεδομένο σε όλες σχεδόν τις περιοχές, παράλληλα με την φλογέρα. 
 
 
 
VΙ.Γ. Τα αερόφωνα με γλωσσίδι 
 
Στην κατηγορία αυτή των αεροφώνων ο μηχανισμός με τον οποίον ο αέρας τίθεται σε 
παλμική κίνηση είναι διαφορετικός απ' ότι στην προηγούμενη κατηγορία. Η διαφορά είναι ότι 
η παλμική κίνηση του αέρα έχει ήδη δημιουργηθεί πριν ακόμα αυτός εισέλθει στο σωλήνα. 
Αυτό γίνεται με το στέρεο δέσιμο στο ένα άκρο του σωλήνα ενός μονού ή διπλού λεπτού 
ελαστικού φύλλου καλαμιού, το οποίο μπαίνει στο στόμα. 'Οταν περνά αέρας από το καλάμι 
το ανασηκώνει, αλλά αυτό, λόγω της ελαστικοτητάς του έχει την τάση να επιστρέψει αμέσως 
στη θέση του. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται με πολύ γρήγορο ρυθμό, δημιουργώντας 
την παλμική κίνηση. Αυτή πάλι η παλμική κίνηση θέτει με τη σειρά της τον αέρα αμέσως 
μετά το γλωσσίδι σε κίνηση, η οποία μεταδίδεται κατόπιν σ' ολόκληρο το εσωτερικό του 
σωλήνα, παράγοντας και διαμορφώνοντας τον ήχο. 
 
 
VΙ.Γ.1 Τα αερόφωνα με μονό γλωσσίδι  
 
Η πρώτη κατηγορία είναι αυτά που διαθέτουν ένα μόνο λεπτό καλάμι στη μια άκρη του 
σωλήνα, το οποίο είναι στερεωμένο στην άκρη της κυρτής εξωτερικής επιφάνειας του 
κυλίνδρου. 'Οταν ο αέρας περνά γύρω από το γλωσσίδι το κάνει να κτυπά πάνω στον 
κύλινδρο, δημιουργώντας την παλμική κίνηση. 
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 Το μονό επικρουστικό γλωσσίδι, όπως λέγεται, μπορεί να είναι είτε κομμένο από το 
ίδιο το σώμα του κυλίνδρου είτε προσαρμοσμένο και στερεωμέο πάνω σ' αυτόν. Και στις δύο 
περιπτώσεις, το τοίχωμα του σωλήνα κάτω ακριβώς από το γλωσσίδι είναι ανοικτό, 
επιτρέποντας να εισέλθει ο αέρας που έχει τεθεί σε σε παλμική κίνηση μέσα στο εσωτερικό 
του σωλήνα. Στα εξελιγμένα αερόφωνα με μονό επικρουστικό γλωσσίδι, το καλάμι είναι 
σχεδόν πάντα ξεχωριστό από το σώμα του οργάνου. Στα λαϊκά, και ιδιαίτερα σ' αυτά που 
χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, το επικρουστικό γλωσσίδι ειναι απλώς κομμένο στο 
εξωτερικό τοίχωμα του κυλινδρικού σωλήνα. Το πλάτος, το μήκος, αλλά και το βάρος του 
γλωσσιδιού είναι αυτά που επηρεάζουν τη συχνότητα των παλμικών κινήσεων, και επομένως 
παίζουν πρωτεύοντα ρόλο και στο ύψος και στο χρώμα του ήχου. 
 
 
VΙ.Γ.2. Το Κλαρινέτο 
 
Το κλαρινέτο είναι το αντιπροσωπευτικότερο από τα όργανα με μονό επικρουστικό γλωσσίδι, 
που έχουν κυλινδρικό σωλήνα, κλειστό από το επάνω άκρο (αυτό στο οποίο είναι 
προσαρμοσμενο το γλωσσίδι). Το ίδιο όνομα χρησιμοποιείται ως όνομα γένους για όλα τα 
αερόφωνα μα μονό γλωσσίδι, έντεχνα ή λαϊκά.  
 Το κλαρινέτο έχει φτιαχτεί σε μεγαλύτερη ποικιλία μεγεθών και σχημάτων από κάθε 
άλλο όργανο, αλλά δεν χρησιμοποιούνται πια όλες του οι παραλλαγές.  Το βασικό όργανο της 
οικογένειας. είναι σε Σι μπεμόλ, με μέγεθος 66 εκ. Κατασκευάζεται σε πέντε συνήθως 
τμήματα. Το επιστόμιο από την πάνω μεριά είναι φτιαγμένο για να ταιριάζει στα χείλη του 
οργανοπαίκτη. Η κάτω μεριά του είναι ανοικτή και πάνω της δένεται (με σπάγγο ή με 
μεταλλικό δακτυλίδι) ένα λείο κομμάτι καλάμι, που είναι αυτό που προκαλεί τις παλμικές 
κινήσεις. Ο μικρός θάλαμος αέρος που δημιουργείται μεταξύ του επιστομίου και του 
καλαμιού, και το σχήμα του, είναι μέγιστης σημασίας για την ποιότητα του ήχου. Τα 
υπόλοιπα τμήματα είναι το βαρελάκι (χρησιμεύει μάλλον για να μη χρειάζεται 
αντικατάσταση αλλαγές όλου του επιστομίου ή ολόκληρου του κάτω μέρους του οργάνου σε 
κάθε περίπτωση σπασίματος). Ακολοθούν τα δύο κομμάτια του κυρίως σώματος με τις 
τρύπες και τα κλειδιά, και τέλος η καμπάνα. Η κάμπάνα ουσιαστικά ενισχύει μόνο τους ήχους 
των χαμηλότερων φθόγγων. Το μεγαλύτερο και κυριότερο μήκος του σωλήνα (αυτό στο 
οποίο σχηματίζονται οι νότες) είναι κυλινδρικό, με ελάχιστες αποκλίσεις που μετριούνται σε 
εκατοστά του χιλιοστού. Το υλικό από το οποίο κατασκευάζεται είναι μαύρο αφρικανικό 
σκληρό ξύλο. Φθηνότερα όργανα κατασκευάζονται από πλαστικό ή και από μέταλλο. 
 
 
Έκταση, δυνατότητες, τρόπος παιξίματος. 
 
Το κλαρινέτο συμπεριφέρεται ως κλειστός κυλινδρικός σωλήνας. Παράγει δηλ. ήχους μια 
οκτάβα χαμηλότερους από τους αντίστοιχους σωλήνες του όμποε και του φλάουτου. Κατά 
δεύτερο, στις χαμηλές περιοχές ακούγονται σχεδόν αποκλειστικά περιττοί αρμονικοί, που 
διαμορφώνουν ένα «κούφιο ηχόχρωμα» στις χαμηλές περιοχές. Επίσης, επειδή οι διαθέσιμες 
συχνότητες για υπερφύσημα στις ψηλές περιοχές είναι οι μονοί αρμονικοί, το κλαρινέτο 
υπερφυσά στη δωδέκατη (Τρίτη αρμονική συχνότητα, δηλ. η πρώτη από της μονές μετά τη 
βασική) αντί της οκτάβας, όπως το φλάουτο. Κι αυτό δημιουργεί ανάγκες για πιο 
πολύπλοκους δακτυλισμούς και την ανάγκη για γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της οκτάβας 
και της δωδέκατης. Οι νότες δεν παράγονται παρά μόνο με συνδυασμό σωστής πίεσης από τα 
χείλη και σωστού δακτυλισμού. 
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 Το κλαρινέτο σε σι μπεμόλ ξεκινάει από το κάτω μι (ακούγεται ρε) ή σπανιότερα από 
μι μπεμόλ. Η κανονική έκταση είναι τρεις οκτάβες και μια έκτη, αλλά οι δεξιοτέχνες μπορούν 
να φτάσουν μέχρι και πάνω από τέσσερις οκτάβες. Έτσι το κλαρινέτο είναι το ξύλινο πνευστό 
με τη μεγαλύτερη έκταση. Τέσσερις είναι οι ηχητικά διακριτές περιοχές του οργάνου. Η 
Chalumeau, η χαμηλότερη, στην οποία, όπως είπαμε, κυριαρχούν οι μονές αρμονικές και ο 
ήχος είναι «κούφιος». Η περιοχή αυτή καλύπτει περίπου μια δωδεκάτη της χαμηλότερης 
έκτασης (μι μέχρι σολ’). Ο κύρια περιοχή είναι η «Κλαρίνο ή κλαρινέτο», η μεσαία, που 
παράγεται κυρίως από το υπερφύσημα στη δωδέκατη της προηγούμενης περιοχής και 
περιλαμβάνει σι’ ως ντο’’’. Η «ενδιάμεση περιοχή», που καλύπτει την τρίτη περίπου μεταξύ 
των δύο προηγουμένων, δεν είναι τόσο καλή ηχητικά. Για την ψηλότερη περιοχή (την 
«οξεία»), ο ήχος παράγεται από υπερφύσημα, αλλά υπάρχουν πολλοί δυνατοί δακτυλισμού 
για κάθε νότα, και η πίεση των χειλιών παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο. 
 
 
Ιστορικά στοιχεία 
 
Η εφεύρεση του σύγχρονου κλαρινέτου οφείλεται στον Johann Christoph Denner, στις αρχές 
του 18ου αι. Το όργανο πάνω στο οποίο βασίστηκε είναι το chalumeau (όρος που έχει τη ρίζα 
του στη λέξη calamus, "καλάμι"), όργανο που άκμασε στον 17ο αιώνα (βλ. παρακάτω). Το 
όνομα "κλαρινέτο" έχει τη δική του ιστορία. «Κλαρίνο» ονομαζόταν λεγόταν κατά τη 
διάρκεια της Αναγέννησης και του πρώιμου μπαρόκ ένα είδος μικρής τρομπέτας, που ήταν 
έτσι κατασκευασμένη, ώστε να δίνει στον οργανοπαίκτη τη δυνατότητα να παίζει με μεγάλη 
δεξιοτεχνία ψηλές νότες που ήταν αδύνατον να παιχτούν στα άλλα είδη τρομπέτας. Λίγο 
αργότερα, κατασκευάστηκε ένα είδος μια παραλλαγή του chalumeau που μπορούσε και αυτή 
να παίζει με την ίδια μεγάλη δεξιοτεχνία και το οξύ ηχόχρωμά της θύμιζε αρκετά τον ήχο της 
τρομπέτας. Αυτό το όργανο, που χρησιμοποιήθηκε συχνά στη θέση της τρομπέτας διότι ήταν 
πολύ πιο εύκολο στο παίξιμο, πήρε το όνομα εκείνης και ονομάστηκε μικρό κλαρίνο ή 
κλαρινέττο. Η διαφορά του κλαρινέτου από το chalumeau είναι ότι το κλαρινέτο έχει 
καλύτερη επίδοση στις ψηλότερες συχνότητες, δηλ. στη μεσαία περιοχή, ενώ το σαλυμώ στις 
χαμηλότερες. Η διαφοροποίηση αυτή επιτυγχάνεται με το άνοιγμα μιας μικρής τρύπας από 
τον αριστερό αντίχειρα (ψυχής), που διευκολύνει τις ψηλότερες νότες.  
 Σε όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα η προσθήκη κλειδιών στο κλαρινέτο γινόταν 
προσεκτικά και με πολύ αργούς ρυθμούς. Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε και στον 19ο 
αιώνα. Μια σημαντική βελτίωση στις τρύπες, στο σύστημα των κλειδιών σλλά και το σχήμα 
του εσωτερικού του σωλήνα σημειώθηκε στις αρχές του 19ου από τον Σιμιό, γάλλο 
κατασκευαστή από τη Λυών. Αυτός παρήγαγε ένα όργανο σχεδόν χωρίς ηχητικά ελαττώματα 
σε όλες τις περιοχές και με μεγάλη διαυκόλυνση της δακτυλοθεσίας με περίπου είκοσι 
κλειδιά. 
 Η χρήση του οργάνου αρχίζει να διαδίδεται ευρύτερα μετά τα μέσα του 18ου αιώνα, 
να γράφονται κοντσέρτα γι αυτό και να μπαίνει στην ορχήστρα του Μπαρόκ (π.χ. Χαίντελ, 
Ραμώ, ορχήστρα του Μαννχάιμ). Συχνά όμως το κλαρινέτο στην ορχήστρα χρησιμοποιείται 
ακόμη ως υποκατάστατο του φλάουτου ή του όμποε. Η πρώτη χρήση από τον Μότσαρτ 
γίνεται σε ντιβερτιμέντι της δεκαετίας του 1770. Στη δεκαετία του 1780 η χρήση του 
γενικεύεται στις όπερες του Μότσαρτ και άλλα φωνητικά (θρησκευτικά) έργα. Αργότερα 
χρησιμοποιείται σε ορισμένες από τις τελευταίες συμφωνίες και κοντσέρτα για πιάνο, αλλά 
και στις τελευταίες συμφωνίες του Haydn. Αλλά την ιστορία του κλαρινέτου επηρέασε η 
γνωριμία του Μότσαρτ με τον κλαρινεττίστα Άντον Στάντλερ, για τον οποίο έγραψε τρία 
σημαντικόττατα έργα: το Kegelstatt-Trio (Κλαρινέτο, βιόλα και πιάνο), το Κουιντέτο K 498 
και το κοντσέρτο K 622. Επίσης δεξιοτεχνικά μέρη για τον ίδιο καλλιτέχνη γράφτηκαν σττην 
όπερα «Επιείκια του Τίτου». Από τότε οι συνθέτες γράφουν για το κλαρινέτο με απαίτηση να 
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παίζει το ίδιο καλά σε όλες του τις περιοχές. Την ίδια εποχή γράφεται επίσης μουσική για 
Harmoniemusik (πρόγονος της στρατιωτικής μπάνυτας), η οποία περιείχε και κλαρινέτο. 
 Στιν 19ο αιώνα η εξέλιξη του κλαρινέτου συμβαδίζει με έργα συνθετών όπως ο Σπορ, 
ο Βέμπερ κι ο Μέντελσον, οι οποίοι επίσης έγραψαν για διάσημους βιρτουόζους του 
οργάνου. Στο επίπεδο της ορχήστρας, με την επέκτασή της (Μπερλιόζ) αρχίζουν να 
χρησιμοποιούνται παραλλαγές του κλαρινέτου, που ξεχώριζαν μεταξύ τους ως προς τη χροιά 
του ήχου. Από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα ψηλά κλαρινέτα είναι το Ντο και το Μι 
μπεμόλ. 
 
 
Είδη κλαρινέτων 
 
Το κλαρινέτο είναι κατεξοχήν «μεταφερόμενο» όργανο, δηλ. όργανο που, κατά την κοινή 
ορολογία, κάνει «τρανσπόρτο». Μεταφερόμενα ονομάζονται τα όργανα στα οποία ο 
πραγματικός ήχος δεν είναι ο ίδιος με τον σημειούμενο, αλλά απέχει από αυτόν κατά ένα 
συγκεκριμένο και πάντα αναλλοίωτο διάστημα.  Ο σκοπός του συστήματος είναι να 
διατηρηθεί μια σταθερή και δεδομένη σχέση μεταξύ σημειογραφίας και εκτέλεσης με βάση 
ένα «στάνταρ» όργανο, ιδίως μεταξύ οργάνων παρόμοιου είδους αλλά διαφορετικής 
ιντονασιόν ή μεγέθους. 
 Ένα παράδειγμα είναι το αγγλικό κόρνο. Γράφεται σε φα, δηλ. ηχεί μια πέμπτη 
χαμηλότερα από όσο γράφεται. Έτσι, πρέπει να γραφτεί μια πέμπτη ψηλότερα, για να 
ακουστεί στη σωστή τονικότητα, και ταυτόχρονα οι δακτυλισμοί του να είναι όμοιοι με του 
όμποε, εφόσον το όργανο παίζεται συνήθως από ομποίστα. Η πρακτική αυτή ήταν γνωστή 
από την αρχή του 18ου αιώνα, αλλά γενικεύτηκε στα τέλη του αιώνα. 
 Στην περίπτωση των κλαρινέτων, υπάρχουν πολλά είδη μεταφερόμενων οργάνων, 
πράγμα που φαίνεται ότι οφείλεται στην δυσκολία των δακτυλισμών. Υπάρχουν δηλαδή 
κλαρινέτα που ηχούν σχεδόν σε όλες τις νότες (π.χ. σε μι μπεμόλ, σε ντο, σε φα, σε ρε κλπ.) 
Εκτός όμως από τα κλαρινέτα σε σι μπεμόλ και αυτά σε λα, που είναι τα συχνότερα 
χρησιμοποιούμενα στη σύγχρονη ορχήστρα, τα αμέσως επόμενα σε συχνότητα είναι σε μι 
μπεμόλ (ψηλό) και σε ντο.  
 Υπάρχει ακόμη το μπάσσο κλαρινέτο, σε σι μπεμόλ, που ηχεί μια οκτάβα 
χαμηλότερα από το κλαρινέτο. Έχει ωραία χαμηλή (σαλυμώ) περιοχή και πολύ μεγάλη 
δυνατότητα δυναμικής διαφοροποίησης, μεγαλύτερη από όλα τα ξύλινα πνευστά. Τα πρώτα 
δείγματα μπάσου κλαρινέτου κατασκευάστηκαν στα τέλη του 18ου, αλλά η χρήση 
γενικεύεται στα τέλη του 19ου αιώνα. Υπάρχει ένα σημαντικό σόλο (το πρώτο στην ιστορία) 
στους Ουγενότους του Μάγερμπεερ.  
 Αναφέρουμε επίσης ως μια άλλη σημαντική παραλλαγή του κλαρινέτου το Κόρνο ντι 
Μπασέτο ή Bassetthorn, που ηχεί σε φα. Το σχήμα του οργάνου αυτού δεν είναι σταθερό. 
Για να αποφευχθεί το μεγάλο μήκος του οργάνου, ένα τμήμα του σωλήνα περιελίσσεται γύρω 
από τον εαυτό του στο εσωτερικό μιας θήκης-κουτιού πριν βγεί έξω προς την καμπάνα. Ηχεί, 
όπως είπαμε μια Πέμπτη χαμηλότερα και η έκτασή του φθάνει μέχρι το γραμμένο Ντο, που 
ακούγεται Φα. Φαίνεται ότι το όργανο αυτό δεν είναι εξέλιξη από το κλαρινέτο, αλλά 
απευθείας από το σαλυμώ, αφού η εξέλιξη των κλειδιών του δεν έπεται αλλά συμβαδίζει 
χρονικά με εκίνη του κλαρινέτου. Ο Μότσαρτ το χρησιμοποίησε πολύ, ως γνωστό. Τότε 
υπήρχαν δύο μορφές, μια σε Φα και μια σε Σολ. Ο Μπετόβεν το χρησιμοποίησε μόνο στον 
Προμηθέα. Γενικά χρησιμοποιείται πολύ λίγο. Η εξέλιξη του κλαρινέτου κατέστησε την 
παραγωγή του κόρνο ντι μπασέτο περιττή και το όργανο εύχρηστο μόνο για ιστορικές 
εκτελέσεις, που ζητούσαν το ειδικό ηχόχρωμά του.  Στον 19ο αιώνα σπανιότατα 
περιλαμβάνεται στην ορχήστρα. 
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 Ο πρόγονος του κλαρινέςτου, το Chalumeau δημιουργήθηκε πιθανότατα στα τέλη 
του 17ου αιώνα, στην προσπάθεια να ενισχυθεί ο ήχος του φλάουτου με ράμφος. Αυτό 
φαίνεται και από το σχήμα του, που είναι πανομοιότυπο με το φλάουτο με ράμφος, εκτός από 
το επιστόμιο. Υπερφυσούσε στην δωδέκατη, όπως το κλαρινέτο, αλλά ήταν καλύτερο στην 
χαμηλή περιοχή. Μέχρι τα 1730 περίπου χρησιμοποιήθηκε και ως όργανο ορχήστρας. 
Σημαντική χρήση ως ορχηστρικό και ως σόλο όργανο έκανε ο Τέλεμαν. Ως τα τέλη του 18ου 
αιώνα όμως, είχε υποκατασταθεί εντελώς από το κλαρινέτο. 
 Στην ελληνική λαϊκή παράδοση, το γνήσιο όργανο με μονό γλωσσίδι που 
χρησιμοποιείται είναι η μαντούρα, που τη συναντάμε κυρίως στην Κρήτη. Το γλωσσίδι της 
μαντούρας κόβεται από το ίδιο καλάμι που φτιάχνεται και το κυρίως όργανο. Η χρήση του 
οργάνου αυτού δεν είναι πουθενά πολύ διαδεδομένη, και αποτελεί περισσότερο άσκηση 
παιξίματος ή κατασκευής για τους διάφορους τύπους του άσκαυλου. Σε άλλες περιοχές της 
Μεσογείου (π.χ. Σαρδηνία) η μαντούρα διατηρεί ακόμα τη σημασία της και έχει μάλιστα 
εξελιχθεί σε διπλή ή τριπλή, που δίνει πολυφωνικό άκουσμα, θυμίζοντας τον αρχαιοελληνικό 
δίαυλο. 
 Το κλαρινέτο χρησιμοποιείται όμως ως γνωστό και στην ελληνική δημοτική μουσική, 
όπου αρχίζει να εμφανίζεται στις πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα, προερχόμενο από την 
Τουρκία (εκεί είχε χρησιμοποιηθεί αρχικά στις στρατιωτικές μουσικές). Φορείς αυτής της 
διαδόσεως είναι κυρίως τσιγγάνοι μουσικοί, που θεωρούνταν πάντα οι πιο ικανοί 
οργανοπαίκτες. Το κλαρίνο ήρθε στην Τουρκία και την Ελλάδα ήδη σε τυποποιμένη μορφή, 
όπως είχε διαμορφωθεί ως την αρχή του 19ου αιώνα στη Δ. Ευρώπη, κι έτσι δεν αφομοίωσε 
πλέον τις μετέπειτα εξελίξεις στο σύστημα των κλειδιών. Γι’ αυτό, ακόμη και σήμερα, οι 
λαϊκοί κλαριτζήδες ψάχνουν για όργανα με λίγα κλειδιά, που τους επιτρέπεουν καλύτερη 
διαμόρφωση του ήχου με λεπτές κινήσεις των δακτύλων τους.  
 
 
 
 
VΙ.Δ. Τα αερόφωνα με διπλό γλωσσίδι 
 
 Σ' αυτή την κατηγορία των οργάνων, η παλμική κίνηση του αέρα δημιουργείται από 
το πολύ γρήγορο κτύπημα δύο λεπτών φύλλων καλαμιού που είναι δεμένα σφικτά και 
αντικρυστά μεταξύ τους. Τα δύο αυτά φύλλα μπαίνουν μέσα στο στόμα του οργανοπαίκτη, ο 
οποίος τα σφίγγει με τα χείλια του και φυσά με δύναμη ανάμεσά τους. Το διπλό αυτό καλάμι, 
ή διπλό γλωσσίδι, προκαλεί ένα ξηρό και διαπεραστικό, σχεδόν ενοχλητικό ήχο, ο οποίος 
όμως μαλακώνει με την προσαρμογή του πάνω σε κάποιο είδος σωλήνα. Ωστόσο το 
ηχόχρωμα όλων των οργάνων που έχουν διπλό γλωσσίδι είναι διαπεραστικό και δυνατό, 
κατάλληλο για μουσική εξωτερικών χώρων. 'Εχει επίσης και μια έντονα έρρινη χροιά. Σ' αυτό 
συμβάλλει και το κωνικο σχήμα του σωλήνα, που συνήθως έχουν τα όργανα με διπλό 
γλωσσίδι. 
 
 
VI.Δ.1. Το Όμποε 
 
Είναι το βασικό πνευστό με διπλό γλωσσίδι. Είναι επίσης το πνευστό με τη σημαντικότερη 
ιστορία σε ότι αφορά τη συμμετοχή του στην εξέλιξη της ευρωπαϊκής μουσικής. Το σύγχρονο 
όμποε συνίσταται από ένα στενό κωνικό σωλήνα μήκους περ. 59 εκ., που κατασκευάζεται σε 
τρία τμήματα. Το τελευταίο τμήμα του σωλήνα ανοίγει περισσότερο, σχηματίζοντας μια 
μέτρια καμπάνα. Στο μήκος του σωλήνα ανοίγονται 16 έως 20 πλευρικές οπές, έξι από τις 
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οποίες βρίσκονται κάτω από τα χέρια του οργανοπαίκτη και οι υπόλοιπες ενεργοποιούνται με 
κλειδιά. Ο ήχος παράγεται από ένα διπλό γλωσσίδι από καλάμι που είναι προσαρμοσμένο σε 
ένα μεταλλικό σωληνάκι και αυτό μπαίνει στον σωλήνα του κυρίως οργάνου. Η διάμετρος 
του σωληνακιού δεν είναι ίδια με εκείνη του κυρίως σωλήνα. Η διαφορά αυτή έχει μεγάλη 
ακουστική σημασία. Ο χειρισμός του γλωσσιδιού και γενικά του επιστομίου είναι το πιο 
δύσκολο σημείο στην τεχνική του οργάνου. 
 Η έκταση του όμποε είναι από σι ύφ ώς το λα΄΄΄, δηλ. τρεις οκτάβες. Οι πρώτες 16 
από αυτές τις νότες είναι βασικές, παράγονται δηλαδή απ’ ευθείας από τις πλευρικές οπές. Οι 
υπόλοιπες 20 παράγονται από υπερφύσημα, που στο όμποε καθορίζεται από την πίεση των 
χειλέων στο γλωσσίδι, με τη βοήθεια βοηθητικών οπών στην πλευρά του οργάνου. Το όμποε 
με τον κωνικό σωλήνα του έχει ισχυρούς ζυγούς αρμονικούς και αυτό σημαίνει ότι υπερφυσά 
στην οκτάβα, παράγοντας εύκολα με επανάληψη του δακτυλισμού τους ψηλούς τόνους μια 
οκτάβα ψηλότερα. Η καμπάνα, όποιο κι είναι το σχήμα της, δεν επηρεάζει αισθητά το 
ηχόχρωμα, όπως πιστευόταν παλιότερα και το ίδιο συμβαίνει και με την αχλαδόσχημη 
καμπάνα των χαμηλότερων μελών της οικογένειας. 
 
 
Ιστορικά στοιχεία 
 
Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί το όμποε, δηλ. η ηχητική αρχή του διπλού γλωσσιδιού 
είναι πανάρχαιη. Ο αρχαίος ελληνικός αυλός, που παιζόταν συνήθως σε ζεύγη και λεγόταν 
δίαυλος, ανήκει σ' αυτή την κατηγορία. Απόγονος επομένως του ελληνικού αυλού είναι ο 
ζουρνάς. Πριν την εμφάνιση του όμποε, το κυρίαρχο αερόφωνο με διπλό γλωσσίδι ήταν ο 
ζουρνάς. Το όμποε δεν είναι τίποτε άλλο από ένα εξευγενισμένο ζουρνά, οπου γίνεται 
προσπάθεια να μετριασθεί η σκληρότητα και η διαπεραστικότητα του ήχου. Ο ζουρνάς 
κατασκευαζόταν από ψηλό σοπράνο μέχρι πολύ χαμηλό μπάσο και ήταν σε μεγάλη χρήση 
στην έντεχνη μουσική στην Ευρώπη από τον 13ο ως τον 17ο αιώνα. Φαίνεται ότι έγινε 
γνωστό στους Ευρωπαίους από τους 'Αραβες, κατά την περίοδο των Σταυροφοριών (κυρίως 
Ε’ Σταυροφορία, 1217-21). Εχρησιμοποιείτο στους στρατούς των Αράβων σαν στρατιωτικό 
όργανο, αλλά και στις τελετές και γενικά στην οργανική μουσική. 'Ενας άλλος δρόμος 
εισόδου του ζουρνά στην Ευρώπη είναι η Ισπανία, η οποία, ως γνωστόν, τελούσε για μια 
μακρά περίοδο υπό αραβική κατοχή. Το χαρακτηριστικό του είδους είναι η πιρουέτα, 
στήριγμα του στόματος για δυνατό φύσημα. Τα μεγαλύτερα μεγέθη έχουν ονομασίες όπως 
Bombarda, Pumhart, Pommer. Ακόμα και η ονομασία όμποε (Hautbois) χρησιμοποιήθηκε για 
τον ζουρνά πριν καθιερωθεί το καινούριο όργανο. 
 Οι ζουρνάδες κατασκευάζονταν συνήθως σε ένα κομμάτι με κωνικότητα μεγαλύτερη 
από το όμποε και φαρδύτερη καμπάνα. Το σύστημα του επιστομίου αποτελείται από τρία 
μέρη και είναι ξεχωριστό. Το παίξιμο είναι πιο άνετο από το όμποε. Στο μπάσο, ο ήχο των 
ζουρνάδων είναι μεστότερος και πιο ικανοποιητικός από το φαγκότο. Οι οπές είναι επτά, 
χωρίς ψυχή. Φθάνουν μόνο μέχρι τα μέσα του οργάνου. Απ’ εκεί και κάτω, το υπόλοιπο 
χρησιμεύει ως ενίσχυση και έχει μικρές τρύπες στη μέση, που δεν επιτρέπεουν το χαμήλωμα 
του ήχου σε όλο το μήκος του σωλήνα. Οι ζουρνάδες από άλτο και χαμηλότεροι έχουν την 
φοντανέλα, ένα βαρέλάκι με μικρές τρύπες που καλύπτει την τελευταία τρύπα και 
στρυγγυλεύει τον ήχο. 
 Στον ευρωπαϊκό Μεσαίωνα, οι ζουρνάδες ήταν όργανο συχνότατα χρησιμοποιούμενο 
στην «δυνατή μουσική», δηλ. λαϊκή μουσική για ανοικτούς χώρους, πανηγύρια κλπ. Το 
όμποε όμως σταθεροποιείται σχετικά στη Γαλλία και κατά δεύτερον Αγγλία στις αρχές του 
17ου αιώνα. Για το τενόρο όργανο της οικογένειας υπάρχουν οι ονομασίες Oboe da caccia 
και cor anglais, καμιά από τις οποίες δεν μπορεί να εξηγηθεί επαρκώς. Οι πρώτοι 
κατασκευαστές όμποε, που καθόρισαν τη μορφή και λειτουργία του σύγχρονου οργάνου είναι 
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οι περίφημοι γάλλοι Philidors, Chedevilles, Hotteterres. Το όργανο είναι εξέλιξη του 
εξευγενισμένου ζουρνά που υπήρχε στην αυλική ορχήστρα των Λουδοβίκων στον 17ο αιώνα 
στο Παρίσι. Όμως ο ζουρνάς, επειδή διατηρούσε σηγμαντικές διαφορές, επέζησε για 
παράλληλα με το όμποε, συνεχίζοντας να παίζει τον δικό του ιδιαίτερο ρόλο σε άλλο 
κοινωνικό περίγυρο. 
 Η βελτίωση που διαφοροποίησε το όμποε από τον ζουρνά, ώστε να παράγει 
μαλακότερο ήχο, είναι κυρίως η κατάργηση της πιρουέτας, που επέτρεψε ένα καλύτερο 
έλεγχο του επιστομίου από τα χείλη του οργανοπαίκτη και επομένως την πάραγωγή 
περισσότερων και καλύτερων φθόγγων, καθώς και η χρήση στενότερων καλαμιών στο 
γλωσσίδι και μικρότερου ανοίγματος του κωνικού σωλήνα. Επίσης βελτιώθηκαν οι αναλογίες 
του σωλήνα και οι θέσεις των οπών. Το νέο όργανο εφοδιάστηκε αρχικά με μερικά μόνο 
κλειδιά για τις μακρυνές τρύπες και ελαττώθηκε το εύρος της καμπάνας. Είχε έκταση δύο 
οκταβών. Το όμποε χρησιμοποιήθηκε στην ορχήστρα αγγλικής και γαλλικής όπερας στο 
δεύτερο μισό και προς το τέλος του 17ου αιώνα. 
 Μετά το 1700 το νέο όργανο παίρνει ολοένα και πιο σταθερή θέση στην ορχήστρα, 
που τότε σταθεροποιεί τη σύνθεσή της. Στην αρχή απλώς διπλασιάζει τα βιολιά, πολύ 
γρήγορα όμως παίρνει δικό του ανεξάρτητο ρόλο, προσφέροντας μια ιδιαίτερα εκφραστική 
φωνή. Επίσης παίρνει περίοπτη θέση στη μουσική δωματίου. Την ίδια εποχή έχουμε 
σταδιακές προσπάθειες για τλειοποίηση του συστήματος των οπών και την ενιαιοποίηση των 
χρησιμοποιούμενων κλειδιών. Μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα το όμποε είχε μόνο δύο 
κλειδιά. Στον 19ο όμως έχουμε τη μηχανοποίηση με την προσθήκη ολόκληρου συστήματος 
κλειδιών. Μέχρι το 1825 είχαν εμφανιστεί 8 κλειδιά, με πρώτο το κλειδί για την ψυχή, που 
χρησιμεύει για το υπερφύσημα. Λίγο αργότερα, οι πλευρικές οπές είχαν φτάσει τις 14 και είχε 
13 κλειδιά, ήταν δηλ. περίπου το ίδιο όργανο που χρησιμοποιείται σήμερα ως βιεννέζικο 
σύστημα. Τότε γίνεται ο διαχωρισμός και προς το γαλλικό σύστημα. Μετά το 1830-40 οι 
ανακαλύψεις του Boehm επηρέασαν όλα τα άλλα πνευστά και το όμποε, αλλά χωρίς να 
επικρατήσουν ποτέ ολοκληρωτικά σ’ αυτό. Απλώς έδωσαν νέες ιδέες για βελτίωση της 
τεχνικής. Οι μουσικοί δεν έμειναν ικανοποιημένοι λόγω του «κούφιου» ήχου που έδιναν οι 
πολύ μεγάλες οπές. Το γαλλικό σύστημα είναι αυτό που χρησιμοποιείται σήμερα γενικότερα 
στις μη γερμανόφωνες χώρες. 
 
 
 
Μεγαλύτερα όμποε 
 
Το Όμποε ντ’ αμόρε ηχεί σε Λα. Κατασκευάστηκε πιθανότατα, εκτός από την κάπως 
διαφορετική χροιά του, και για να διευκολύνει τους οργανοπαίκτες σε ορισμένες τονικότητες 
που, με το όμποε του Μπαρόκ ήταν αλλά πολύ δύσκολες στο παίξιμο (δηλ. όπως το 
κλαρινέτο). Χρησιμοποιήθηκε κυρίως από τον Μπαχ, αλλά τελικά δεν είχε μεγάλη διάδοση. 
στη νεότερη εποχή, το χρησιμοποίησε ο Ρ. Στράους στην Οικιακή συμφωνία. 
 Το Αγγλικό κόρνο είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο μεγάλο όμποε. Ηχεί μια 
Πέμπτη χαμηλότερα και ήταν γνωστό ήδη στα τέλη του 17ου αιώνα. Η παλιότερη γνωστή 
ορχηστρική χρήση είναι στην όπερα Διοκλητιανός του Πέρσελλ, είχε όμως και στρατιωτική 
χρήση. Το σχήμα του είναι ασταθές, από ημικυκλικό μέχρι ολόισιο, με μια γωνία στη μέση ή 
στο επιστόμιο. Η καμπύλωση του οργάνου έχει μάλλον καθαρά πρακτικούς κι όχι ηχητικούς 
λόγους. 
 Αρκετά σημαντική είναι και η ιστορία του βαρύτονου όμποε, που προέρχεται από την 
εποχή στο μεταίχμιο Αναγέννησης και Μπαρόκ, όπου κατασκεύαζαν οικογένειες οργάνων 
διαφόρων μεγεθών. Σήμερα, τη θέση του έχει πάρει το Heckelphone. Αυτό είναι ένα 
βαρύτονο αερόφωνο με διπλό γλωσσίδι που προέρχεται από την οικογένεια του όμποε, αλλά 
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ο κωνικός του σωλήνας έχει πολύ διαφορετικές αναλογίες. Πιθανόν η ιδέα του κατασκευαστή 
να προήλθε από συζήτηση με τον Βάγκνερ, που ζήτησε ένα όργανο με διπλό γλωσσίδι στη 
θέση του βαρύτονου που να ακούγεται σ’ ένα μεγάλο ορχηστρικό σύνολο. Το πρώτο δείγμα 
παρήχθη το 1904. Είχε φαρδύτερο γλωσσίδι, παρόμοιο με του φαγκότου. Ο R. Strauss το 
χρησιμοποίησε στη Σαλώμη το 1905 και από τότε χρησιμοποιείται αρκετά συχνά, ενίοτε σε 
αντικατάσταση του μπάσου όμποε. 
 Καταχρηστικά αναφέρουμε μεταξύ των όμποε και το Ράκετ ή Ράνκετ. Ήταν κι αυτό 
όργανο με διπλό γλωσσίδι, την εποχή της Αναγέννησης και του Μπαρόκ. Μέσα σε πολύ 
μικρό κομμάτι ξύλου υπάρχει ένας μακρός σωλήνας με τρύπες τοποθετημένες ώστε να 
παίζονται εύκολα με τα δάκτυλα. Βγάζει αρκετά χαμηλές νότες. Ο σωλήνας είναι κλειστός 
και έτσι ηχεί μια οκτάβα χαμηλότερα. Οι νότες που μπορεί να παίξει είναι όσες και οι τρύπες. 
Υπάρχει δυνατότητα υπερφυσήματος ή άλλης τεχνικής με το γλωσσίδι, αλλά μόνο για 
έμπειρους οργανοπαίκτες. Έπαιζε πολύ χαμηλές νότες, αλλά δεν είχε ισχύ, γι’ αυτό 
εκαταλείπεται στα μέσα του 17ου ιαώνα. 
 Άλλες παραλλαγές μεγαλύτερων όμποε υπάρχουν στη στρατιωτική μουσική. 
 
 
 
VΙ.Δ.2. Το Φαγκότο 
 
Ξύλινο κωνικό πνευστό με διπλό γλωσσίδι. Παλιότερα υπήρχαν ολόκληρες οικογένειες 
φαγκότων μέχρι πέντε μεγέθη, αλλά σήμερα υπάρχουν μόνο το φαγκότο και το 
κοντραφαγκότο, που ηχεί οκτάβα χαμηλότερα. Έχει μεγάλη ποικιλία χαρτακτηριστικών 
ηχοχρωμάτων, πράγμα που το καθιστά από τα χρησιμότερα όργανα της ορχήστρας. Η έκτασή 
του είναι από Σι’ μπεμόλ μέχρι μι’’. 
 Σήμερα κατασκευάζεται με δύο συστήματα, το γερμανικό (Heckel) και το γαλλικό 
(Buffet). Το γαλλικό έχει κάπως διαφορετικά κλειδιά και σωλήνωση. Το ξύλο από το οποίο 
κατασκευάζεται είναι μέτριας σκληρότητας. Το φαγκότο έχει μήκος 134 εκ. και αποτελείται 
από τέσσερα ενωνόμενα κομμάτια, εκτός του εξωτερικού επιστομίου και του γλωσσιδιού. Το 
συνολικό μήκος του σωλήνα είναι 254 cm. με άνοιγμα από 4 χιλ. μέχρι 39 χιλ. στην καμπάνα. 
Χαρακτηριστικό του φαγκότου, που επηρεάζει τον ήχο του και του δίνει μεγαλύτερη έκταση 
από τους άλλους κωνικούς σωλήνες, είναι η στενός σωλήνας σε σχέση με το μήκος, τα 
χονδρά τοιχώματα και το σχετικά μικρό μέγεθος των οπών. 
 Στο φαγκότο οι ήχοι μπορύν να διαφοροποιηθούν σε μεγάλο βαθμό από τα χείλη του 
οργανοπαίκτη. Γι’ αυτό η ιντονασιόν χρειάζεται μεγάλη προσοχή, διότι ακόμη και σε 
περιπτώσεις οργάνων βιομηχανοποιημένων υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Τεράστια σημασία για 
τον ήχο, την ανταπόκριση και την ιντονασιόν έχει το καλάμι (υλικό, λέπτυνση, σχήμα, μήκος 
κλπ.) 
 
Ιστορικά στοιχεία 
 
Το πρώτο φαγκότο ήταν το ντούλτσιαν, που χρησιμοποιείτο μέχρι περ. το 1700. Φτιαχνόταν 
με ένα κομμάτι ξύλο. Την εποχή που χρησιμοποιείται το Ντούλτσιαν, αναπτύσσονται και τα 
άλλα όργανα με διπλό γλωσσίδι (όμποε, πόμμερ, ζουρνάς) κι έτσι υπάρχει σύγχυση στις 
ονομασίες, αλλά και στις τεχνικές που χρησιμοποιούνται. Επίσης, ανακαλύψεις και νέες 
τεχνικές που γίνονται για ένα όργανο εφαρμόζονται και σε άλλα. Το Ντούλτσιαν 
χρησιμοποίησε την τεχνική του τρυπήματος δύο καναλιών μέσα σε ένα μοναδικό κομμάτι 
ξύλο, που είχε χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά από ένα όργανο με την ονομασία φαγκότο, 



 64

που όμως είναι ένα είδος άσκαυλου με ασκό και μεταλλικά γλωσσίδια. Έτσι προήλθε τελικά 
η σύγχρονη ονομασία του οργάνου 
 Το Ντούλτσιαν χρησιμοποιήθηκε στην ύστερη Αναγέννηση και στον πρώτο αιώνα 
του Μπαρόκ και υπήρχε ολόκληρη οικογένεια σε όλα τα μεγάθη, όπως αναφέρει ο Praetorius. 
Τα μπάσα μέλη της οικογένειας, που ήταν τα πιο διαδεδομένα, συνήθως έπαιζαν τον μουσικό 
ρόλο της υποστήριξης του μπάσου σε χορωδιακά κομμάτια, γι’ αυτό και χρησιμοποιήθηκε η 
ονομασία Choristfagott. Το μήκος του ξύλου ήταν περ. ένα μέτρο, ο σωλήνας κωνικός και τα 
τοιχώματα πολύ παχιά, πράγμα που επέτρεπε τη λοξή διάτρηση των οπών, ώστε να μπορούν 
να ταιριάζουν στο άνοιγμα των δακτύλων. 
 Το πρώτο κανονικό φαγκότο, σε τέσσερα μέρη που ενώνονταν, κατασκευάστηκε στη 
Γαλλία, μετά τα μέσα του 17ου αιώνα από τον κύκλο του Hotetterre. Μετά το 1700 και 
κυρίως μετά το 1800 οι κατασκευαστές προχωρούν σε διαδοχικές βελτιώσεις που αφορούν 
την ιντονασιόν και τη δακτυλοθεσία με κλειδιά. Δοκιμάστηκε και το σύστημα Boehm 
χρησιμοποιήθηκε, χωρίς όμως να επικρατήσει, όπως και στο κλαρινέτο. Τον 19ο αιώνα 
γενικά οι απαιτήσεις των συνθετών για αύξηση των δυνατοτήτων των πνευστών ήταν μεγάλες 
κι αυτές προκάλεσαν πολλές προσπάθειες για βελτιώσεις. Π.χ. ο Sax έφτιαξε ένα μεταλλικό 
φαγκότο με σύστημα κλειδιών παραπλήσιο του Boehm. Η σύγχρονη μορφή του γερμανικού 
φαγκότου, που έχει πια διεθνώς καθιερωθεί, είναι του Almenraeder (πεθ. 1843), που 
θεωρείται ο Μπεμ του φαγκότου. Τις προσοπάθειεές του συνέχισε και ολοκλήρωσε ο Heckel. 
Ο ίδιος βελτίωσε και το Κοντραφγκότο 
 
 Στο πρώιμο Μπαρόκ δεν λείπουν οι συνθέσεις για σόλο φαγκότο και μπάσο 
κοντίνουο, ή για σύνολα δωματίου με το φαγκότο σε ρόλο σολίστ. Όμως η κύρια λειτουργία 
είναι η ενίσχυση του μπάσου είτε στη χορωδία είτε στο κοντίνουο, είτε μαζί με τα bassi στον 
ορχήστρα. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε στα πλαίσια της ορχήστρας ως το 
μπάσο κάτω από δύο όμποε. Στις αρχές του 18ου, ο Βιβάλντι έγραψε για το φαγκότο 39 
κοντσέρτα, δίνοντάς του τη δεύτερη θέση σε αριθμό κοντσέρτων μετά το βιολί! Μετά τα 
μέσα του 18ου, το φαγκότο παίρνει την ανεξάρτητη θέση του τόσο ως σολιστικό όργανο όσο 
και σταδιακά μέσα στην ορχήστρα, αποδεσμευόμενο από τα βιολοντσέλλα. 
 
 
Το Κόντρα Φαγκότο δεν έχει ουσιαστικές δομικές διαφορές από το φαγκότο. Το μήκος του 
λυγισμένου σαωλήνα είναι 1.22 μ. Μεγάλα φαγκότα υπήρχαν ήδη από τον 16ο αιώνα, στα 
πλαίσια των γνωστών οικογενειών οργάνων, αλλά φαίνεται ότι καθιερώνεται ως σταθερό 
όργανο στον 18ο αιώνα. Εισέρχεται στις στρατιωτικές μπάντες στα τέλη του 18ου και στη 
συμφωνική ορχήστρα με τον Μπετόβεν στις αρχές του 19ου. (Υπάρχει και μεμονωμένα σε 
έργα του Χάυδν και του Μότσαρτ). Υπάρχει επίσης και το Harmonie-Bass, με ευρύτερο 
κωνικό σωλήνα και κλειδιά όπως η οφικλείς (βλ. παρακάτω), που χρησιμοποιήθηκε μόνο στις 
στρατιωτικές μπάντες. Υπάρχουν και άλλες πολλές προσπάθειες με όχι ικανοποιητικό ήχο, 
που έμειναν μόνο στη στρατιωτική μουσική. Όλα αυτά αντικαταστάθηκαν στη στρατιωτική 
μουσική από τα Saroussophon σε όλες τις εκτάσεις, προς τα τέλη του αιώνα. Το σύγχρονο 
Κοντραφαγκότο κατασκευάστηκε από τον Χέκελ, με τρόπο που να συγγενεύει με το 
ηχόχρωμα του φαγκότου και στον τρόπο λειτουργίας και απόκρισης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. 
ΤΑ ΑΕΡΟΦΩΝΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ 
 
 
Τα αερόφωνα της κατηγορίας αυτής παράγουν τον ήχο από την παλμική κίνηση των ίδιων 
των χειλιών του εκτελεστή, που μεταδίδεται στο εσωτερικό του σωλήνα του οργάνου. Τα 
χείλη του εκτελεστή προσαρμόζονται και στηρίζονται σε ένα ιδιότυπο επιστόμιο, 
διαφορετικό από όσα γνωρίσαμε στις άλλες κατηγορίες αεροφώνων. Το επιστόμιο 
αποτελείται από τρία σημαντικά στοιχεία: Το κύπελλο, τον λαιμό και τον σωλήνα, που το 
συνδέει με το όργανο. Το σχήμα του κύπελλου (ημισφαιρικό ρηχότερο ή βαθύτερο, μέχρι 
κωνικό), καθώς και το σχήμα του λαιμού (φαρδύτερος ή στενότερος, γωνιώδης, 
στρογγυλεμένος λιγότερο ή περισσότερο, ανύπαρκτο, όπως του κόρνου, κλπ.) παίζουν 
πρωτεύοντα ρόλο στο χρώμα του ήχου του οργάνου πυ θα παραχθεί. 
 Τα όργανα αυτής της κατηγορίας λειτουργούν με τρόπο που επιτρέπει να 
αξιοποιούνται οι ψηλότερες αρμονικές συχνότητες που παράγονται από τον ηχητικό σωλήνα. 
Το φαινόμενο που ήδη συναντήσαμε στα αερόφωνα με κόγχη ή με γλωσσίδι, η παραγωγή 
δηλαδή της δεύτερης (οκτάβας) ή της τρίτης (δωδέκατης) αρμονικής με υπερφύσημα, που 
δίνει τις ψηλότερες νότες της έκτασης των οργάνων αυτών, συμβαίνει στα αερόφωνα με 
επιστόμιο σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Η ύπαρξη του επιστομίου που περιγράψαμε επιτρέπει 
στον εκτελεστή να τροποποιεί την πίεση του αέρα που διοχετεύει στον ηχητικό σωλήνα, ώστε 
να παράγονται όχι μόνο η δεύτερη ή η τρίτη αρμονική, αλλά και πολλές περισσότερες. 
Μπορούν δηλαδή τα όργανα αυτά να παίξουν αρμονικές συχνότητες σε περιοχές όπου αυτές 
σχηματίζουν νότες γειτονικές, που απέχουν μεταξύ τους διαστήματα τόνου ή ημιτονίου. 
Μπορούν επομένως να παίξουν πραγματικές μελωδίες. Το μειονέκτημα όμως των ίδιων 
οργάνων είναι ότι στις χαμηλές αρμονικές συχνότητες, οι νότες απέχουν μεταξύ τους μεγάλα 
διαστήματα, κι έτσι η έκταση αυτών των οργάνων προς τα κάτω δεν είναι τόσο εύχρηστη ή 
παραγωγική, ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο περιορισμένα. 
 Η ιστορία της εξέλιξης των αεροφώνων με επιστόμιο είναι στην πραγματικότητα η 
ιστορία των προσπαθειών να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα αυτού του τρόπου παραγωγής 
του ήχου, αλλά ταυτόχρονα να μετριασθούν ή να εξαλειφθούν τα μειονεκτήματά τους στις 
χαμηλότερες περιοχές τους. Όπως θα δούμε, οι λύσεις που επιχειρήθηκαν είναι πολλές και 
ποικίλες. 
 
 
 
VII.Α. Αερόφωνα με επιστόμιο και πλευρικές κόγχες 
 
VII.Α.1. Το κορνέτο 
 
Ξύλινο όργανο με πλευρικές κόγχες, αλλά που παίζεται με επιστόμιο όπως της τρομπέτας και 
με παλλόμενα χείλη του εκτελεστή. Η διάρκεια ζωής του ήταν από το τέλος του 15ου ως το 
τέλος του 17ου  αιώνα. Έχει κωνικό σωλήνα με συνήθως ελαφρά καμπύλο σχήμα και 6+1 
τρύπες. Το επιστόμιο είναι συνήθως πρόσθετο που κολλιέται στο όργανο μετά την 
ολοκλήρωση της κατασκευής του και έχει πολύ κοφτερή κόγχη (λαιμό). Υπάρχουν όμως και 
επιστόμια που είναι σκαλισμένα στο ίδιο το τοίχωμα του οργάνου και δεν έχουν τόσο 
κοφτερή κόγχη. Ο ήχος που παράγεται τότε είναι σιγανότερος και προκειται για μια ειδική 
ποικιλία κορνέτου, του cornetto muto. Η έκταση του οργάνου είναι περίπου δύο οκτάβες, από 
το μεσαίο σολ ή λα. 
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 Οι δακτυλισμοί του κορνέτου μοιάζουν πολύ με του φλάουτου με ράμφος και έχει 
δυνατότητα να παίξει σιγανά ή δυνατά, θυμίζοντας περισσότερο από κάθε όργανο την 
ανθρώπινη φωνή. Ήταν ικανό για πολύ μεγάλη δεξιοτεχνία και το χρησιμοποιούσαν για 
επίδειξη. Εχρησιμοποιείτο επίσης για διπλασιασμό της φωνής σε χορωδιακά ή γενικά 
φωνητικά έργα (μουσική πράξη - συνήθεια της εποχής - δεν γράφεται στην παρτιτούρα). Η 
ακμή του κορνέτου τελείωσε απότομα με την είσοδο του όμποε και δευτερευόντως του 
κλαρινέτου. 
 Υπάρχουν και άλτο και τενόρο κορνέτα, και το μπάσο, που ονομάζεται σερπέντ, αλλά 
συχνότερα σε μουσικά σύνολα διάφορων οργάνων, τις χαμηλότερες φωνές έπαιζαν τα 
τρομπόνια. 
 
 
 
VII.Α. 2. Το Σερπέντ 
 
Το μπάσο της οικογένειας των κορνέτων, που έχει όμως τις δικές του ιδιότητες. 
Χρησιμοποιήθηκε για την ενίσχυση της φωνής σε χορωδίες και στα μέσα του 18ου αιώνα 
εισήλθε στις στρατιωτικές μπάντες, όπου έζησε μέχρι την αρχή του 19ου, όταν 
αντικαταστάθηκε από όργανα του τύπου της οφικλείδος. Έτσι η ζωή του σερπέντ είναι πολύ 
μεγαλύτερη από αυτή του κορνέτου. 
 Το σερπέντ έχει κωνικότερο σωλήνα από το κορνέτο και δεν έχει πίσω τρύπα. Το 
συνολικό μήκος μαζί με το επιστόμιο πλησιάζει τα 2,5 μέτρα. Το επιστόμιο μοιάζει με αυτό 
του τρομπονιού. Αρχικά το σερπέντ είχε μόνο έξι τρύπες, αλλά αργότερα προστέθηκαν κι 
άλλες, με την προσθήκη κλειδιών που στην κανονική του θέση παρέμεναν κλειστά. Το 
σερπέντ παιζόταν, όπως και το κορνέτο, και με αρμονικούς και με τις τρύπες. Πολύ μεγάλο 
ρόλο στη διαμόρφωση και διαφοροποίηση του ήχου παίζει η πίεση των χειλιών, και αυτό 
είναι και προσόν και μειονέκτημα. 
 Η κατασκευή του πρώτου σερπέντ τοποθετείται στο τέλος του 16ου αιώνα, κατά την 
περίοδο ακμής των κορνέτων, αλλά δεν είχε διάδοση σε πολλές χώρες. Στη Γερμανία 
χρησιμοποιήθκε μόλις στα μέσα του 18ου αιώνα σε στρατιωτικές μπάντες. 
 
 Το Basshorn είναι παραλλαγή του σερπέντ με κωνικό σωλήνα, από χαλκό και 
κλειδιά. Το επιστόμιό του είναι σε σχήμα κύπελλου. Ο ήχος ήταν ισχυρότερος από το 
σερπέντ και χρησιμοποιήθηκε κυρίως στην Αγγλία για το ρόλο που αλλού έπαιζαν το σερπέντ 
ή το ρωσικό φαγκότο, δηλαδή κυρίως σε μπάντες πνευστών. Στα γερμανικά η ίδια ονομασία 
σημαίνει συνήθως το ρωσικό φαγκότο (βλ. παρακάτω). Μια βελτίωση του οργάνου 
(ουσιαστικά γαλλική παραλλαγή) ονομάστηκε Basse trompette. Είχε φαρδύτερες καμπύλες, 
όπως της τρομπέτας και έφερε ανταλλακτικά σωληνάκια. Τελικά όλα αυτά τα όργανα έδωσαν 
τη θέση τους στις Οφικλείδες.  
 
 
 
VII.Α. 3. Σάλπιγγα με κλειδιά 
 
Κωνικό όργανο με μεγάλη μέση διάμετρο και πλευρικές οπές, που παίζεται με επιστόμιο. Το 
επιστόμιο είναι βαθύ και κωνικό, πλησιάζει περισσότερο με του κόρνου παρά με της 
τρομπέτας. Ο ήχος είναι στρογγυλός και γλυκός. Η εφεύρεση του οργάνου οφείλεται σε έναν 
άγγλο στρατιωτικό μουσικό, που προσέθεσε πέντε κλειδιά στην απλή στρατιωτική σάλπιγγα, 
στηριζόμενος στον τρόπο λειτουργίας του κορνέτου και του σερπέντ. Την αρχή αυτή 
χρησιμοποίησαν στη Γαλλία για τη δημιουργία της Οφικλείδος και ολόκληρης της 
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οικογένειας (Halary). Η Οφικλείς διατηρήθηκε και είχε επιτυχία, όπως θα δούμε, αλλά η 
σάλπιγγα με κλειδιά έμεινε βασικά στρατιωτικό όργανο και πέρασε και στην Αμερική, χωρίς 
όμως να γίνει ποτέ πραγματικό ορχηστρικό όργανο στην Ευρώπη. Επέζησε στη στρατιωτική 
μουσική μέχρι περίπου το 1860. 
 
 
 
VII.Α. 4. Οφικλείς 
 
Ανήκει στην οικογένεια των σαλπίγγων με κλειδιά, της οποίας αποτελεί το μπάσο. Είναι 
δηλαδή ένα αερόφωνο με επιστόμιο, του οποίου οι νότες δεν σχηματιζονται μόνο από 
αξιοποίηση μεγάλων τμημάτων της σειράς των αρμονικών, αλλά και από πλευρικές οπές που 
ανοιγοκλείνουν με κλειδιά. Γενικά είχε καθαρό και μεγάλο ήχο, παρόλα κα σκωπτικά σχόλια 
που κάοιοι χρησιμοποίησαν. Είναι ευκίνητο και η αντικατάστασή του από την τούμπα δεν 
είναι πάντα επιτυχής. Χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα. 
 Ο σωλήνας του είναι εξολοκλήρου κωνικός με μεγάλη μέση διάμετρο σε σχέση μτ το 
μήκος του, όπως άλλωστε όλες οι σάλπιγγες. Ο σωλήνας έχει μήκος περ. 2,5 μέτρα. Το 
επιστόμιό του είχε μορφή μπάσου τρομπονιού. Είχε 9 ως 12 κλειδιά, που παραμένουν 
κλειστά στη φυσική τους θέση. Με τους κατάλληλους συνδυασμούς φθόγγων που 
παράγονταν με αρμονικές συχνότητες και με άνοιγμα των κλειδιών, παραγόταν μια πλήρως 
χρωματική έκταση τριών οκτάβων, από το Ντο. Υπάρχουν άλτο και κοντραμπάσο 
οφικλείδες, εκτός από τη μπάσο σε Ντο, που είναι το «στάνταρ» της οικογένειας. Τα 
υπόλοιπα μέλη είναι μεταφερόμενα (με τρανσπόρτο). 
 Το βασικό μεινέκτημα της οφικλείδος είναι ότι δεν είχε ομοιγενή ήχο, διότι τα κλειδιά 
που ήταν κοντά στο επιστόμιο έβγαζαν πολύ χαμηλότερο ήχο. Μόνο πολύ ικανοί εκτελεστές 
μπορούσαν να το παίξουν με ομοιογενή ήχο.  
 Η οφικλείς κατασκευάστηκε από τον Halary το 1817 σαν επέκταση της αρχής της 
σαλπιγγας με κλειδιά. Στην ίδια περιόδο επιχειρήθηκαν προσπάθειες να βελτιωθεί το σερπέντ 
ώστε να φτάσει την οφικλείδα. Έτσι φτάσαμε σε μερικά περίεργα όργανα που ονομάστηκαν 
Ρωσικό φαγκότο, Οφιβαρύτονο κλπ. Η κοντραμπάσο οφικλείς που κατασκευάστηκε το 
1849 ονομάστικη Omniton. Υπήρχαν και άλλες παραλλαγές με διάφορα ευφάνταστα 
ονόματα, μετά το 1850 όμως όλα αυτά τα όργανα εγκαταλείφθηκαν εξαιτίας της μεγάλης 
βελτίωσης της τεχνικής των βαλβίδων, που οδήγησε στη βελτίωση των αεροφώνων χωρίς 
κλειδιά. Εκεί οφείλεται η μεγάλη ανάπτυξη των διαφόρων ειδών και σχημάτων κόρνων, 
σαπίγγων, τρομπετών κλπ. στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. 
 
 
 
 
VII.Β. Αερόφωνα με επιστόμιο χωρίς πλευρικές κόγχες:  
 
Φυσικά αερόφωνα και αερόφωνα με βαλβίδες 
 
Τα αερόφωνα της κατηγορίας αυτής, στην πρωταρχική-φυσική τους μορφή, εφόσον δεν 
διαθέτουν πλευρικές κόγχες, λειτουργούν με τον τρόπο που περιγράψαμε με συντομία 
παραπάνω. Ο εκτελεστής δηλαδή τροποποιεί την πίεση του αέρα που διοχετεύει στον ηχητικό 
σωλήνα, ώστε να παράγονται πολλές αρμονικές συχνότητες που ηχούν ως βασικές. Η 
δοαμόρφωση του σωλήνα των οργάνων αυτών επιτρέπει την παραγωγή μεγάλης σειράς 
αρμονικών συχνοτήτων και όχι μόνο των σύο-τριών πρώτων, κι έτσι τα όργανα αυτά μπορούν 
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να παίξουν αρμονικές συχνότητες σε περιοχές όπου αυτές απέχουν μεταξύ τους διαστήματα 
τόνου ή ημιτονίου και επομένως να σχηματίσουν πραγματικές μελωδίες. Όπως είπαμε 
παραπάνω επίσης, οι χαμηλότερες αρμονικές συχνότητες απέχουν μεταξύ τους μεγαλύτερα 
διαστήματα, κι έτσι χρησιμοποιούνται λιγότερο για μελωδίες και περισσότερο για αρμονική 
στήριξη, διότι προκύπτουν διαστήματα πέμπτης, τετάρτης κλπ.  
 Αυτό είναι ένα σοβαρό ελάττωμα, αλλά το σοβαρότερο μειονέκτημα είναι ότι κάθε 
ένα από τα όργανα αυτού του τύπου μπορεί να παραγάγει μόνο μια σειρά αρμονικών 
συχνοτήτων, αυτή δηλαδή που ανταποκρίνεται στη βασική του συχνότητα. Αυτή η έλλειψη 
είναι ιδιαίτερα αισθητή κατά τη χρήση των οργάνων αυτών στην ορχήστρα, διότι είναι 
περιορισμένα να παίζουν σε μία μόνο τονικότητα. Χρειαζόταν δηλαδή ένα όργανο για να 
παίξει σε ένα κομμάτι σε ντο μείζονα και άλλο όργανο για ένα κομμάτι σε ρε μείζονα, διότι οι 
φθόγγοι που παρήγε το όργανο της μιας τονικότητας δεν υπήρχαν παρά μόνο εν μέρει στην 
αρμονική σειρά του άλλου οργάνου. Το πρόβλημα ανέκυψε κυρίως με την πρώτη ανάπτυξη 
της ορχηστρικής μουσικής στον 18ο αιώνα και από τότε επιχειρήθηκαν πολλές λύσεις, που 
όλες είχαν κοινό παρονομαστή την προσπάθεια να εφοδιαστεί το όργανο με τη δυνατότητα να 
μεταβάλλει το συνολικό μήκος σωλήνα, έτσι ώστε να μπορεί να παράγει περισσότερες της 
μιας σειρές αρμονικών συχνοτήτων. 
 Ο σκοπός επιτεύχθηκε με διάφορους τρόπους. Ένας ήταν να κατασκευαστεί έτσι ο 
σωλήνας του οργάνου, ώστε να μπορεί ένα τμήμα του να σύρεται (σαν τηλεσκόπιο) μέσα στο 
άλλο, αυξομειώνοντας το συνολικό μήκος (π.χ. τρομπόνι). Άλλος ήταν να εφοδιάσουν το 
όργανο με σειρές ανταλλακτικών τμημάτων σωλήνα, που μπορούσαν να προστίθενται και να 
αφαιρούνται κατά περίπτωση και ανάλογα με την επιθυμητή τονικότητα (π.χ. παλαιό κόρνο). 
Ένας τρίτος τρόπος ήταν να κατασκευάζουν όργανα με μόνιμους πολλαπλούς σωλήνες (που 
μπορούσαν να παίζουν σε διάφορες τονικότητες) και μετακινούμενο επιστόμιο, που 
προσαρμοζόταν κάθε φορά σε έναν από αυτούς.  
 Η τελική και οριστική λύση στο πρόβλημα δόθηκε όμως στις αρχές του 19ου αιώνα 
με το σύστημα των βαλβίδων. Το σύστημα αυτό χρησιμοποιεί ιδέες από όλα τα προηγούμενα 
συστήματα, αλλά με ένα διαφορετικό τρόπο. Η βαλβίδα χρησιμοποιείται για προσθέτει 
προσωρινά ωφέλιμα μήκη σωλήνος στα όργανα με σταθερό μήκος και χωρίς πλευρικές οπές, 
έτσι ώστε να δημιουργούνται μαζί με την βασική και μερικές ακόμη σειρές αρμονικών 
συχνοτήτων, που συμπληρώνουν τα κενά μεταξύ των υπολοίπων. Στα όργανα με βαλβίδες, 
υπάρχει ένας βασικός σωλήνας του οργάνου και μαζί του άλλα μικρότερα τμήματα σωλήνων, 
μόνιμα προσαρμοσμένα στο όργανο, αλλά με αποφραγμένη είσοδο. Με το πάτημα της 
βαλβίδας, σε κάποια από τα τμήματα αυτά η είσοδος ανοίγει και διοχετεύεται αέρας μέσα 
τους. Με τον τρόπο αυτό, το συνολικό μήκος σωλήνα του οργάνου αυξάνεται κι έτσι αλλάζει 
η βασική του συχνότητα και η σειρά αρμονικών συχνοτήτων.  
 Στα περισσότερα όργανα με στενό σωλήνα, η βασική συχνότητα δεν ακούγεται, κι 
έτσι τα κενά που δημιουργούνται μεταξύ των ανώτερων αρμονικών είναι μικρότερα. Γι’ αυτό 
τρεις βαλβίδες (η πρώτη κατεβάζει τον τόνο ένα ημιτόνιο, η δεύτερη δύο και η Τρίτη τρία 
ημιτόνια, ενώ οι βαλβίδες μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ανά δύο ή ανά τρεις). Στα 
όργανα με φαρδύτερο σωλήνα (όπως π.χ. η τούμπα, βλ. παρακάτω), όπου η βασική ακούγεται 
κανονικά, χρειάζονται περισσότερες βαλβίδες, τέσσερις, πέντε ή και έξι. 
 Η αδυναμία των βαλβίδων είναι ότι όταν ήδη έχει χρησιμοποιηθεί η μία, η προσθήκη 
ης δεύτερης δίνει ένα μήκος σωλήνα μικρότερο σε αναλογία από αυτό που θα χρειαζόταν κι 
έτσι οι νότες που χρησιμοποιούν δύο ή τρεις βαλβίδες είναι συχνά ψηλές. Το πρόβλημα 
αντιμετωπίζεται εύκολα με τα χείλια στα μικρότερα όργανα, αλλά στα μεγάλα, όπου οι 
αποκλίσεις είναι μεγαλύτερες, χρειάζονται περισσότερες βαλβίδες, ώστε κατά το δυνατόν 
κάθε μία να χρησιμοποιείται μόνη της κι όχι σε συνδυασμό με άλλες. Εξάλλου υπάρχουν και 
οι βαλβίδες που ενεργοποιούν όχι έναν, αλλά ένα ολόκληρο σύστημα σωλήνων, όπως στα 
διπλά κόρνα κλπ. Υπάρχουν και βαλβίδες που αντί να προσθέτουν ένα σωλήνα, τον 
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αφαιρούν, ψηλώνοντας έτσι αντί να χαμηλώνουν τον τόνο του οργάνυ (το φαινόμενο είναι 
πάντως σπανιότερο και απαντά κυρίως στα κόρνα, και σε ορισμένες μόνο χώρες). 
 Η πρώτη φορά που η ιδέα της αλλαγής του ήχου με την προσθήκη ολόκληρων 
τμημάτων σωλήνων (όχι όμως ανταλλακτικων) γεννήθηκε στα 1788 από τον Ιρλανδό 
Clagget. Επρόκειτο ουσιαστικά όχι για βαλβίδες αλλά για ένα σύστημα με μετακινούμενο 
επιστόμιο. Το 1814-15 ο Heinrich Stoeltzel, ένας κορνίστας ορχήστρας επινόησε ένα 
σύστημα με δύο βαλβίδες που προσέθετε τρεις νέες συχνότητες σε ένα κόρνο, κι έτσι μείωνε 
την ποσότητα ανταλλακτικών που έπρεπε να κουβαλά μαζί του κάθε κορνίστας, χωρίς όμως 
ακόμη τα τα καταργεί. Τα πρώτα συστήματα βαλβίδων ήταν ανεπαρκή (προβλήματα 
κουρδίσματος των πρόσθετων κομματιών σωλήνα που ενεργοποιούνται με τη βαλβίδα), αλλά 
σιγά σιγά βελτιώθηκαν και καθιερώθηκαν ολοκληρωτικά. Μέχρι το 1850 περίπου το 
σύστημα των βαλβίδων ήταν το ίδιο του Stoeltzel, χωρίς ουσιώδεις αλλαγές. Οι διάφοροι 
κατασκευαστές όμως είχαν πάρει την ιδέα και ο καθενας την είχε τροποποιήσει και την 
εφάρμοζε με τον δικό του τρόπο, επιδιώκοντας να βελτιώσει την τεχνική. Η ανακάλυψη των 
βαλβίδων ήταν μια πραγματική επανάσταση για τα αερόφωνα με επιστόμιο, που τους άνοιξε 
διάπλατους ορίζοντες συμμετοχής στην ορχήστρα, αλλά και έδωσε τη δυνατότητα στους 
κατασκευαστές να κατασκευάσουν πλήθος νέων οργάνων, που μέχρι τότε ήταν ακουστικά 
αδύνατο να λειτουργήσουν. 
 
 
 
VII.Β. 1. Το Κόρνο 
 
Ο όρος «κόρνο» αναφέρεται σε ευρύτατη ποικιλία οργάνων με επιστόμιο, που συνήθως έχουν 
κατά το πλείστο κωνικό σωλήνα. Στην πανάρχαιη ιστορία του το κόρνο, φτιαγμένο με φυσικά 
υλικά (π.χ. κέρατο ζώου) χρησιμοποιείτο για σινιάλα, παίζοντας αρχικά μια μόνο νότα και 
μετά μια σειρά από λίγες νότες (αρμονικές συχνότητες). 
 Η απλούστερη μορφή κόρνου είναι ένας κωνικός σωλήνας από 2 ως 5,5 μέτρα μήκους 
και τυλιγμένος σε σχήμα κύκλου, με ένα πλατύ κώδωνα στην άκρη. Παίζεται με ενα μικρό 
επιστόμιο χωρίς γωνίες, που παράγει ένα γλυκύτερο ήχο και όχι τόσο λαμπερό όσο το 
γωνιώδες επιστόμιο της τρομπέτας. Το μεγάλο μήκος του σωλήνα του επιτρέπει να έχει 
δυνατότητα για πολλές νότες. Στον 18ο και 19ο αιώνα υπήρχε μαζί με το κόρνο μια σειρά 
από ανταλλακτικούς σωλήνες που μπορούσαν να εναλλαγούν, αυξάνοντας κάθε φορά σε 
διαφορετικό βαθμό το μήκος του σωλήνα και έτσι να παράγεται μια διαφορετική σειρά 
αρμονικών, στις βασικότερες τονικότητες. Άλλος τρόπος για να διαμορφωθεί ο τόνος ήταν το 
κλείσιμο του σωλνήνα με την παλάμη του χεριού. Την εποχή εκείνη όλα τα μέρη του κόρνου 
γράφονταν σε Ντο μείζονα και δινόταν οδηγία για την βασική τονικότητα του κόρνου που 
έπρεπε να χρησιμοποιηθεί. Σήμερα, οι σύγχρονοι οργανοπαίκτες κάνουν μόνοι τους τη 
μεταφορά για το κόρνο που έχουν.  
 Τα σύγχρονα κόρνα έχουν αντικαταστήσει όλες αυτές τις τεχνικές με τις βαλβίδες (για 
τον τρόπο που λειτουργούν οι βαλβίδες βλ. παρακάτω). Οι βαλβίδες είναι συνήθως τρεις ή 
τέσσερις, αλλά μπορούν να φτάσουν ως τις έξι. Τα σύγχρονα κόρνα ηχούν σε Σι μπεμόλ ή σε 
Φα. Αλλά υπάρχουν και τα διπλά κόρνα, όπου μια τέταρτη βαλβίδα μετατρέπει όλο το 
σύστημα από τη μια βασική τονικότητα στην άλλη. Από τον 19ο αιώνα τα μέρη του κόρνου 
γράφοντα όλα σε Φα. Ακόμα και σήμερα όμως υπάρχουν διάφορες παραλλαγές κόρνου ως 
προς τον αριθμό των βαλβίδων ή διαφορετικοί τύποι διπλών κόρνων. Κάθε ένας τύπος έχει 
πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και σίγουρα υπάρχουν τύποι που ταιριάζουν περισσότερο 
στη μουσική κάθε εποχής. 
 Η έκταση του κόρνου είναι κανονικά από τη δεύτερη ως την 16η αρμονική (η πρώτη, 
δηλ. η βασική συχνότητα, δεν ακούγεται). Η έκταση αυτή είναι πολύ μεγάλη και δεν είναι 
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δυνατόν να υπάρχουν οργανοπαίκτες που να την παίζουν ολόκληρη εξίσου καλά. Για το λόγο 
αυτό, οι κορνίστες ορχήστρας εξειδικεύονται παραδοσιακά στη χαμηλότερη ή την ψηλότερη 
περιοχή. Υπάρχει και η τάση να εξειδικεύονται καλά στη χρωματική χρήση της μεσαίας 
περιοχής και να αγνοούν τις δύο ακραίες. Οι ψηλές νότες πάντως είναι πολύ κουραστικές για 
τον οργανοπαίκτη. Όσο ψηλότερη η νότα τόσο περισσότερη προσπάθεια χρειάζεται (σφίξιμο 
χειλιών, δύναμη φυσήματος). 
 Η τεχνική του κλεισίματος του σωλήνα με το χέρι αρχικά χρησιμοποιήθηκε για να 
παράγει νότες έξω από την αρμονική σειρά (στα φυσικά κόρνα). Όμως και μετά την 
επικράτηση του κόρνου με βαλβίδες, η τεχνική αυτή συνέχισε να χρησιμοποιείται διότι 
παρήγε και τόνους με ιδιαίτερα μαλακή ποιότητα, που χρησιμοποιήθηκαν έτσι ως πολύ 
χρήσιμα ορχηστρικά εφφέ. Επίσης όμως, με την είσοδο του χεριού στην καμπάνα καθίσταται 
ευκολότερη και βεβαιότερη η ιντονασιόν πολλών φθόγγων. Κι έτσι η τεχνική αυτή 
χρησιμοποιείται σχεδόν μόνιμα. 
 
 
Ιστορικά στοιχεία 
 
Το κόρνο, που προέρχεται από κέρατο ζώου είναι όργανο πανάρχαιο και χρησιμοποιήθηκε 
ευρύτατα κυρίως στη ρωμαϊκή περίοδο. Το κόρνο της Αναγέννησης, από το οποίο 
διαμορφώθηκε το σύγχρονο, ήταν ένα όργανο με ελικοειδείς περιελίξεις του σωλήνα σε 
κυκλικό σχήμα και μήκος περ. 2 μέτρα. Ονομαζόταν trombe Maricourt. Ένα δεύτερο κόρνο, 
που χρησιμοποιούνταν περισσότερο για το κυνήγι και έβγαζε μόνο μια νότα (είχε έναν έλικα) 
ήταν η trombe Dufouilloux. Και τα δύο είναι γαλλικής προέλευσης (εξ ού και η ονομασία 
«γαλλικό κόρνο» για το σύγχρονο όργανο). Και στις άλλες χώρες όμως υπάρχουν κυνηγετικά 
κόρνα. Η όψη των κόρνων αυτών έμοιαζε στο εξωτερικό σχήμα με το σύγχρονο κόρνο, χωρίς 
όμως τις εσωτερικές σωληνώσεις και βαλβίδες. 
 Οι πρώτες (αμφίβολες) εμφανίσεις κόρνου στην ορχήστρα είναι στα μέσα του 17ου σε 
έργα του Cavalli  και του Lully, σε μεμονωμένα σημεία. Η πρώτη κανονική χρήση σε 
ορχήστρα είναι στην όπερα Octavia του Keiser (1705). Οι Γάλλοι δεν χρησιμοποίησαν το 
κόρνο στην ορχήστρα παρά μόνο μετά τα μέσα του 18ου αιώνα, συνέχισαν όμως να το 
τελειοποιούν ως όργανο κυνηγίου και φανφάρας. Τα πρώτα ορχηστρικά κόρνα ήταν 
αναλλοίωτες μονάδες, δηλ. για κάθε αλλαγή τονικότητας χρειαζόταν ένα διαφορετικό 
όργανο. Αλλά σχεδόν ταυτόχρονα με την κανονική χρήση του στην ορχήστρα μετά του 1700, 
άρχισε να επινοείται η τεχνική των ανταλλακτικών τμημάτων σωλήνα σε διάφορα μεγέθη. 
Με κάθε αγορά κόρνου παραδίδονταν έξι διαφορετικά ανταλλακτικά συνήθως. Με τον τρόπο 
αυτό το κόρνο μπορούσε να παίξει στις βασικές τονικότητας και συνθέτες όπως ο Μπαχ 
έγραψαν σόλο για το κόρνο, που τα έπαιζαν καλλιτέχνες της τρομπέτας, χρησιμοποιοώντας 
την τεχνική «κλαρινο». Την ίδια εποχή, δηλ. στα μέσα του 18ου, αναπτύσσεται η τεχνική της 
παλάμης, που δίνει περισσότερες νότες στη μεσαία και χαμηλή περιοχή και, όπως είπαμε, τον 
χαρακτηριστικό μυστηριώδη ήχο του κόρνου. Κι έτσι, από τότε ο ρόλος του κόρνοπυ στην 
ορχήστρα παίρνει τη γνωστή προκλασσική και κλασική μορφή του αρμονικού γεμίσματος με 
μεγάλες νότες, που δίνουν όγκο και μεγαλοπρέπεια. 
 Οι πρώτες μορφές ανταλλακτικών τοποθετούνταν στην αρχή του σωλήνα και επάνω 
τους προσαρμοζόταν το επιστόμιο. Στα μέσα του αιώνα όμως επινοήθηκαν τα ανταλλακτικά 
που μπαίνουν στις ενδιάμεσες αποστάσεις, αφήνοντας το επιστόμιο μόνιμα προσαρμοσμένο 
σε ένα τμήμα του οργάνου. Έτσι δεν χρειαζόταν κιόλας το κόρνο να κόβεται στα δύο κάθε 
φορά που έμπαινε ένα καινούργιο ανταλλακτικό. Το νέο μοντέλο σχεδιάστηκε από τον Anton 
Joseph Hampel και κατασκευάστηκε στη δεκαε΄τια του 1750 από τον Johann Werner στη 
Δρέσδη και ονομάστηκε Inventionshorn (Invention είναι το προστιθέμενο κομμάτι που δεν 
επηρεάζει το επιστόμιο). Το όργανο αυτό ήταν αρκετά ικανοποιητικό, και αποτέλεσε τη βάση 
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πάνω στην οποία θα προσαρμοσοτύν οι βαλβίδες. Αλλά δεν σταμάτησαν οι προσπάθειες να 
κατασκευαστεί ένα χρωματικό κόρνο, π.χ. με διάφορα συστήματα μετακινούμενου 
επιστομίου, προσαρμοσμένου σε ένα διπλό κόρνο κλπ. 
 Περί το 1815 κατασκευάζεται το Omnitonic horn, με ένα ξεχωριστό ολόκληρο κόρνο 
για κάθε τονικότητα. Την ίδια εποχή όμως άρχισαν να κατασκευάζονται και τα πρώτα όργανα 
με βαλβίδες, από τους Stoeltzel και Bluehmel, στη Σιλεσία. Μέχρι τα μέσα όμως του αιώνα, 
τα κόρνα με βαλβίδες εθεωρούντο ξεχωριστά όργανα και δεν εκτόπισαν τα φυσικά κόρνα. Ο 
πρώτος συνθέτης που φαίνεται να αποδέχτηκε ολοκληρωτικά το καινούργιο όργανο και 
εκτίμησε κι αξιοποίησε τις αρετές του είναι ο Schumann, σε δύο έργα για κόρνο του 1849. Σε 
χώρες όπως η Γαλλία, το κόρνο με βαλβίδες δεν διδασκόταν καν στο Ωδείο μέχρι τις αρχές 
του 20ου αιώνα. Στη Γερμανία ο δρόμος ήταν ευκολότερος και μάλιστα στα τέλου του 19ου 
παρήχθη και το διπλό κόρνο (Φα/Σι μπεμόλ) σε διάφορες μορφές. 
 
 
VII.Β. 2. Η Κορνέττα 
 
Παίζει στο Σι μπεμόλ, μαζί με την τρομπέτα και έχει μεγάλη σχέση και οιμοιότητα μ’ εκείνη. 
Έχει όμως φαρδύτερο κωνικό σωλήνα. Το επιστόμιο είναι βαθύτερο από της τρομπέτας και οι 
γωνίες του λαιμού πιο στρογγυλεμένες. Γι αυτό έχει ήχο λιγότερο οξύ από της τρομπέτας. 
Έχει πολύ μεγάλη έκταση. Αρχικά έτσι ονομάστικε ένα μικρό κόρνο κυνηγιού ή ταχυδρομικό 
κόρνο, όπως εκείνα του 18ου αιώνα, χωρίς βαλβίδες ή ανταλλακτικά. Το όργανο 
αναπτύχθηκε περισσότερο με την εφεύρεση των βαλβίδων. Πολλές φορές υποκαθιστούσε την 
τρομπέτα, όταν οι βαλβίδες της τρομπέτας δεν είχαν ακόμη αναπτυχθεί, και καμιά φορά 
ακόμα και σήμερα. Η θέση της είναι όμως κυρίως στις μπάντες. 
 
 
VII.Β.3. Η Τρομπέτα 
 
Όργανο παραδοσιακά με κυλινδρικό στενό σωλήνα κατά τα δύο τρίτα (στο κόρνο οι 
αναλογίες είναι αντίθετες), που τυλίγεται κατά επιμήκη τρόπο. Όπως όλα τα όργανα που 
λειτουργούν με την παλμική κίνηση των χειλιών, η τρομπέτα λειτουργούσε αρχικά 
παράγοντας τη σειρά των αρμονικών και αργότερα της προστέθηκε ο μηχανισμός των 
βαλβίδων. 
 Η δυτική φυσική τρομπέτα έχει την ικανότητα να παράγει μια σειρά 24 αρμονικών σε 
5 οκτάβες, αλλά πολλοί τόνοι δεν είναι ακριβείς. Η σύγχρονη τρομπέτα έχει τρεις βαλβίδες 
που κατεβάζουν την βασική συχνότητα κατά ένα τόνο, ένα ημιτόνιο και μια μικρή Τρίτη. 
Συνολικά κατά μια ελαττωμένη Πέμπτη, πλουτίζοντας έτσι το όργανο με πέντε ακόμη σειρές 
αρμονικών εκτός της βασικής. Η τρομπέτα σημειώνεται σε ντο και είναι μεταφερόμενο 
όργανο. Συνήθως ηχεί σε σι μπεμόλ Έχει 130 εκ. μήκος σωλήνα και τρεις βαλβίδες. Στη 
σύγχρονη τρομπέτα ο σωλήνας είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος (80%) κωνικός για καλύτερη 
ιντονασιόν. Υπάρχουν διάφορα μεγέθη και τύποι, μικρότεροι και μεγαλύτεροι, μέχρι την 
Μπάσα τρομπέτα του Βάγκνερ, αλλά και τύποι που χρησιμοποιούνται μόνο στη μπάντα. 
 
 
Ιστορικά στοιχεία 
 
Η τρομπέτα χρησιμοποιήθηκε από αρχαιοτάτων χρόνων ως όργανο για στρατιωτική ή 
τελετουργική χρήση. Ήδη από την αρχαία Αίγυπτο εικονίζεται να συνοδεύει πορεία 
στρατιωτών. Τρομπέτες βρέθηκαν και στον τάφο του Τουταγχαμών και αναφέρονται στον 
Ηρόδοτο. Υπάρχει επίσης και στους Ασσύριους, τους Εβραίους κλπ. Στον ελληνορωμαϊκό 
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κόσμο έχουμε την ελληνική σάλπιγγα και τα ρωμαϊκά lituus, tuba, buccina, cornu, που είναι 
παραπλήσια είδη τρομπέτας σε διάφορα είδη σωλήνων και σχήμα. 
 Η ευρωπαϊκή πορεία της τρομπέτας στο Μεσαίωνα δεν είναι ξεκάθαρη. Πολλοί 
μελετητές πιστεύουν ότι εξαφανίζεται με τις μεταναστεύσεις των λαών και επιστρέφει με 
τους Σαρακηνούς της Ισπανίας ή μετά τις Σταυροφορίες. Όμως στο βυζάντιο δεν παύει να 
χρησιμοποιείται, κι έτσι δεν ξέρουμε αν όντως έχει εξαφανιστθεί από τη δύση. Στην αρχή της 
Αναγέννησης πάντως τόσο το όργανο όσο και η ονομασία του φαίνονται υπαρκτά και 
διαδεδομένα. Ήταν όμως ένα όργανο που μπορούσε να παίξει μόνο τέσσερις νότες. Ήδη 
έχουν διαμορφωθεί δύο είδη οργανικών συνόλων με συμμετοχή τρομπέτας: Σύνολο 
τρομπετών-ζουρνάδων (η τρομπέτα έπαιζε κάτι σταν ισοκράτη) και σύνολο τρομπετών-
τυμπάνων (για στρατιωτική χρήση). Το 1400 περίπου για πρώτη φορά κατασκευάστηκαν 
τρομπέτες με λυγισμένο σωλήνα σαν S, που αργότερα εξελίχτηκε στο γνωστό σήμερα 
μακρόστενο σχήμα. Περίπου την ίδια εποχή χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά η τρομπέτα με 
ολκό, με επιστόμιο που μπορούσε να μπαίνει και να βγαίνει στο σωλήνα, αλλάγοντας το 
μήκος κατά την ώρα του παιξίματος. 
 Στον 16ο αιώνα η έκταση της τρομπέτας αυξάνεται προς τα πάνω (με μάκρυμα του 
σωλήνα και βελτίωση της τεχνικής των χειλιών). Λόγω της δυσκολίας της τεχνικής των 
χειλιών, οι οργανοπαίκτες ειδικεύονταν σε ορισμένες μόνο περιοχές κάθε φορά. Η πιο 
δεξιοτεχνική περιοχή ήταν η ψηλή, «κλαρίνο», που έπαιζε πάνω από τον 8ο αρμονικό. Στην 
τεχνική αυτή βοηθούσε και το πιο γωνιώδες επιστόμιο της τρομπέτας του μπαρόκ και της 
Αναγέννησης, σε σύγκριση με το σύγχρονο. Έτσι η τρομπέτα άρχισε να ξεφεύγει από τους 
στενούς της ορίζοντες και να γράφεται πιο ενδιαφέρουσα μουσική γι’ αυτήν (Biber, Torelli, 
Bach), μέχρι και για σύνολα έξι ή οκτώ τρομπετών και κοντίνουο, χωρίς όμως να χάνει και τα 
παραδοσιακά της στοιχεία, όπως π.χ. η σύνδεση με τα τύμπανα, που της διατήρησε για 
πολλούς αιώνες, ακόμη και μέσα στη συμφωνική ορχήστρα. Στην κλασική εποχή όμως η 
τρομπέτα περιορίζεται ολοένα και περισσότερο σε ρόλο ορχηστρικό κι όχι σόλο. Η τεχνική 
του κλαρίνο υποχώρησε σχετικά απότομα. 
 Μαζί με τα άλλα χάλκινα και η τρομπέτα στις αρχές του 19ου προσπάθησε να βρει 
νέες τεχνικές για να επιτυχθεί η χρωματικότητα. Μερικές από αυτές ήταν η τρομπέτα με 
κλειδιά (πρβλ. τις σάλπιγγες με κλειδιά παραπάνω), η Inventionstrompete, και τελικά 
ανακαλύφθηκε η τεχνική των βαλβίδων, στις δεκαετίες 1810 και 1820, που διαδόθηκε 
σταδιακά σε όλες τις χώρες. Πάντως οι αναλιγίες σωλήνων, καμπανών, βαλβίδων και πολλών 
άλλων λεπτομερειών σταθεροποιήθηκαν μόλις στον 20ο αιώνα, και πάλι όχι εντελώς. 
 
 
 
VII.Β. 4. Το Τρομπόνι 
 
Κυρίως κυλινδρικός σωλήνας με ένα ολκό που μεταβάλλει το μήκος του σωλήνσα. Γενικές 
ακουστικές αρχές όμοιες με της τρομπέτας, της οποίας είναι ουσιαστικά μια άλλη μορφή, με 
κυριότερη διαφορά το μεταβαλλόμενο μήκος σωλήνα. Ο ολκός κινείται ελέυθερα, επτά όμως 
είναι οι θέσεις, που μπορούν να παιχτούν άνετα από τον εκτελεστή, κατεβάζουν τον τόνο 
αντίστοιχα κατά επτά ημιτόνια. Εκτός από τον ολκό, τα μοντέρνα τρομπόνια έχουν και 
πρόσθετα μήκη σωλήνα που ενεργοποιούνται κατά βούληση με κλειδιά, αλλάζοντας τον 
βασικό τόνο του οργάνου. Τα τρομπόνια παίρνουν την ονομασία «σε σι ύφεση» ή «σε φα» 
κλπ., ανάλογ αμε τη βασικής τους συχνότητα που ακούγεται με κλειστό ολκό, αλλά δεν είναι 
μεταφερόμενα όργανα. Γράφονται πάντα στον τόνο που ακούγονται, και συνήθως είναι σε 
ομάδες των τριών (με τέταρτη στο μπάσο την τούμπα). 
 Το πιο τυπικό τρομπόνι είναι σε σι μπεμόλ. Το τενόρο-μπασο είναι διπλό τρομπόνι, σε 
Σι μπεμόλ και Φα. Υπάρχουν ακόμη το Μπάσο (σε σολ) και το Κοντραμάσο (ή Cimbasso) 
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(σε χαμηλό Σι ύφ), που συχνά έχει διπλό ολκό (δηλ. τυλιγμένο σωλήνα, που μειώνει στο μισό 
της απαιτούμενες κινήσεις). Τα άλτο και σοπράνο τρομπόνια χρησιμοποιούνται σε μουσική 
του 16ου ως 18ου αιώνα. Στον 19ο αιώνα κατασκευάστηκε και το τρομπόνι με βαλβίδες (στα 
ίδια βασικά τρία μεγέθη), που είχε διάδοση ως το τέλος του αιώνα και κυρίως στην Ιταλία και 
τις λατινικές χώρες. Το εξωτερικό σχήμα δεν παραλλάσσει από το ολκωτό τρομπόνι. Όμως το 
τρομπόνι με βαλβίδες έχει αρκετά σοβαρά προβλήματα ιντονασιόν και του λείπει το πολύ 
χαρακτηριστικό λεγκάτο του ολκωτού. 
 
 
Ιστορικά στοιχεία 
 
Το τρομπόνι εμφανίζεται μετά τα μέσα του 15ου αιώνα σαν βελτίωση και εξέλιξη της 
τρομπέτας με ολκό. Το σχήμα του τρομπονιού δεν είναι τέτοιο που μπορεί να υποστεί 
σοβαρές διαφοροποιήσεις. Μόνο η διάμτερος αλλάζει, και το σχήμα της καμπάνας. Η ιστορία 
του τρομπονιού το τοποθετεί σε δημοτικές ή αυλικές ορχήστρας ή στην εκκλησία, να 
υποστηρίζει τις φωνές της χορωδίας, θέση που ήταν ισχυρότατη παραδοσιακά και 
διατηρήθηκε μέχρι και τον 19ο αιώνα τόσο στην εκκλησιαστική μουσική όσο και στην 
όπερα. Το μέρος της σοπράνο στην Αναγέννηση και το Μπαρόκ παιζόταν από το κορνέτο 
(βλ. και παραπάνω). Η συμμετοχή τους στα περισσότερα μουσικά σύνολα ήταν αυτονόητη, 
γι’ αυτό συχνά δεν αναφέρονται καν (16ος), π.χ. στον Giovanni Gabrieli (canzone etc.), κι 
αυτό γιατί το τρομπόνι, αντίθετα από την τρομπέτα, μπορούσε να παίζει με ήχο στρογγυλό 
και χαμηλόφωνο και να συνδυάζεται πολύ καλά σε οργανική ή φωνητικά μουσικά σύνολα. 
 Η σύνδεση αυτή του τρομπονιού με την εκκλησιαστική και γενικότερα τη φωνητική 
μουσική (όπερα, πρβλ. Γκλουκ, Μότσαρτ) του στέρησε την είσοδο στη συμφωνική ορχήστρα 
μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα ή καλύτερα στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Οι ρομαντικοί 
συνθέτες εκτίμησαν την ηχηρότητά του και την ευκινησία του, κυρίως όμως το 
χρησιμοποίησαν για να ενισχύσουν το μπάσο στα τούττι ή για διακριτική συνοδεία στο πιάνο, 
και λιγότερο για το ειδικό ηχόχρωμά του. 
 
 
 
VII.Β.5. Όργανα που δημιουργήθηκαν  
μετά την εφεύρεση των βαλβίδων 
 
Η ανακάλυψη των βαλβίδων, όπως σημειώνουμε και παραπάνω, έδωσε το έναυσμα για την 
κατασκευή πλήθους παραλλαγών αεροφώνων με επιστόμιο, τα οποία είχαν διάφορες 
ακουστικές ικανότητες. Η κατασκευαστική αυτή «επανάσταση» συνδυάστηκε σε αμφίδρομη 
σχέση αιτίου-αιτιατού με την μεγάλη ανάπτυξη του τμήματος των πνευστών (και κυρίως των 
χάλκινων) στην ορχήστρα. Η ανάπτυξη αυτή δεν επηρέασε μόνο την τεχνική της 
ενορχήστρωσης, αλλά και την ίδια την σύνθεση, αφού αύξανε σε σημαντικότατο βαθμό τόσο 
την ηχηρότητα όσο και τις ηχοχρωματικές δυνατότητες της ορχήστρας και έδινε στους 
συνθέτες κίνητρα για να τις αξιοποιήσουν. 
 Εκτός όμως από την τούμπα, κανένα από το πλήθος αυτών των οργάνων δεν βρήκε 
τελικά μόνιμη θέση στην ορχήστρα. Η χρήση τους είναι με εναλλαγές, που οφείλεται εν μέρει 
και στη μεγάλη ποικιλία που υπάρχει. Αυτός ο τελευταίος παράγων προκάλεσε άλλωστε και 
μια άνευ προηγουμένου αστάθεια στα σχήματα, τα μεγέθη, ακόμη και τις ονομασίες, όπως θα 
δούμε. 
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Τα Fluegelhorn 
 
Όργανο με βαλβίδες που κατασκευάζεται σε ακανόνιστη ποικιλία σχημάτων, τονικοτήτων 
και μεγεθών, σχηματίζοντας πολυπληθή οικογένεια. Πρόκειται για τον αντικαταστάτη της 
σάλπιγγας με κλειδιά και της οικογενείας της.  Έχει φαρδύ κωνικό σωλήνα, φαρδυά καμπάνα 
και βαθύ, σχεδόν κωνικό επιστόμιο. Έχει συνήθως τρεις βαλβίδες και είναι σε Σι μπεμόλ, 
όπως και η κορνέττα. Παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις στρατιωτικές μπάντες.  
 Η ονομασία fluegelhorn χρησιμοποιήθηκε στον 18ο αιώνα για ένα είδος κυνηγετικού 
κόρνου, το οποίο αναπτύχθηκε σε στρατιωτικό όργανο στα μέσα του 18ου αιώνα. Από αυτό 
αναπτύχθηκε η στρατιωτική σάλπιγγα, η οποία εξελίχθηκε στην η σάλπιγγα με κλειδιά. Αυτή 
τέλος αντικαταστάθηκε με τη σειρά της από ένα όργανο με τον ίδιο σωλήνα και βαλβίδες αντί 
κλειδιά, στο οποίο δόθηκε τελικά το όνομα Fluegelhorn, όπως περιγράφεται παραπάνω. 
Πάνω στο όργανο αυτό βάσισε αργότερα ο Σαξ το Saxhorn σε διάφορα μεγέθη (βλ. 
παρακάτω). Υπάρχει και το σοπράνο flugelhorn, γνωστό και ως piccolo ή «μικρή σάλπιγγα» 
(σε μι ύφεση). Υπάρχουν μεμονωμένες χρήσεις του οργάνου σε συμφωνικά έργα των αρχών 
του 20ού αιώνα.  
 Τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας παίρνουν κάποτε τη δική τους ανεξαρτησία ως 
προς τις αναλογίες (Althorn, Baritone etc) και παίζονται με την καμπάνα προς τα επάνω (ιτ. 
flicorno alto, basso etc.). Ο ήχος τους συγκρίθηκε με την οφικλείδα (ως το μεγαλύτερο 
όργανο της οικογένειας των σαλπίγγων με κλειδιά, όμως τα φλικόρνα είναι τα μεγαλύτερα 
μέλη της οικογένειας των απογόνων των σαλπίγγων με κλειδιά) και οι σύγχρονοι τον 
έβρισκαν πιο ικανοποιητικό, γι’ αυτό άλλωστε και την αντικατέστησε. Πάντως, Flugelhorn, 
Saxhorn και flicorno έχουν παραπλήσιες αλλά όχι ακριβώς όμοιες αναλογίες, πράγμα που 
δείχνει ότι το κάθε ένα διατηρεί την τοπική του παράδοση. Υπάρχει στην ιταλική παράδοση 
ολόκληρη οικογένεια με 7-8 μέλη. Ορισμένα από τα μέλη της είναι ισοδύναμα με μέλη άλλων 
οικογενειών, όπως το βαρύτονο φλικόρνο με το ευφώνιο ή την βοβμάρδα και το μπάσο, πάλι 
με το ευφώνιο ή την βομβάρδα. Το κοντραμπάσο είναι ισοδύναμο με το Bombardone. 
 
 
 
Η Τούμπα 
 
Το όνομα προέρχεται από την αρχαία ρωμαϊκή στρατιωτική σάλπιγγα. Είναι χάλκινο με πολύ 
φαρδύ κωνικό σωλήνα και έχει τρεις ως έξι βαλβίδες. Ο φαρδύς σωλήνας της επιτρέπει να 
παίζει και τον πρώτο αρμονικό κι έτσι είναι το καλύτερο μπάσο των χάλκινων. Τα όργανα με 
διάφορα ευφάνταστα ονόματα (ευφώνιο, Bombardon, Sousaphon, Helikon) είναι ουσιαστικά 
μέλη της οικογένειας της τούμπας σε διάφορα σχήματα και φόρμες. Το ίδιο συμβαίνει και μα 
τα χαμηλότερα μέλη των οικογενειών Saxhron - Fluegelhorn. Η τούμπα δεν έχει απευθείας 
απογόνους από τα πνευστά χωρίς βαλβίδες. Εμφανίστηκε ως μπάσο τούμπα για πρώτη φορά 
στη Γερμανία του 1835, για να αντικαταστήσει την Οφικλείδα, το ρωσικό φαγκότο κλπ. 
 Το βαθύ του επιστόμιο και ο κωνικός σωλήνας δίνουν βαθύ και πλούσιο ήχο πιο 
συγγενή προς τα κόρνα παρά προς τις τρομπέτες. Το Ελικόν και το Σουσαφόν ουσιαστικά 
έχουν τη μόνη διαφορά ότι το σχήμα τους είναι έτσι ώστε να περιστρέφεται γύρω από το 
σώμα του οργανοπαίκτη. Οι πολλές βαλβίδες προστίθενται για να καλυτερεύσουν την 
ιντονασιόν. 
 Σήμερα χρησιμοποιούνται κυρίως:  
1. Τενόρο τούμπα (=tuba basse, saxhorn basse, Baryton, eyphonium, flicorno basso) 
2. Μπάσσο τούμπα (= tuba contrebasse, Basstuba, flicorno basso-grave). Ενδιάμεσα υπάρχει 
η τούμπα σε Φα, που αντιστοιχεί στην μπάντα με το bombardon. 
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 Μετά τον πόλεμο όμως, το κυρίως όργανο του τουμπίστα είναι η κοντραμπάσο 
τούμπα σε Ντο’’.  Οι τούμπες ορχήστρας, παρόλο που έχουν τις ίδιες δυνάμεις και την ίδια 
λειτουργία, έχουν φαρδύτερους σωλήνες από τα αντίστοιχα όργανα με τις διάφορες 
ονομασίες, που είναι για τις μπάντες. 
 
 
Saxhorn 
 
Ομογενής οικογένεια χάλκινων με βαλβίδες που επινοήθηκε από τον Sax στα έτη 1842-45. 
Το σημαντικό είναι ότι δημιουργήθηκε για πρώτη φορά μια ομάδα με ομοιογενή 
χαρακτησριστικά σε όλα τα μεγέθη, καταργώντας την ασυναρτησία που υπήρχε μεταξύ των 
διαφόρων ειδών φλικόρνων με βαλβίδες. Κυρίως είναι όργανα της στρατιωτικής μπάντας. 
Είναι και η μόνη οικογένεια που κρατά μια σταθερή ονομασία, μέσα στη σύγχυση που 
επικρατεί. 
 Τα Σαξχορν έχουν κωνικό σωλήνα, που ανοίγει πιο απότομα στο τέλος, αλλά δεν 
έχουν πολύ φαρδιά καμπάνα. Η μέση διάμετρος είναι σχεδικά μεγάλη για το μήκος του 
σωλήνα. Μπορούν συνήθως να παίξουν τη βασική συχνότητα. Αρχικά είχαν τρεις βαλβίδες, 
σύντομα όμως προστέθηκε η τέταρτη στα χαμηλότερα μέλης της οικογένειας, ώστε να 
παίζεται ολόκληρη η οκτάβα των βασικών φθόγγων. 
 
 
Το Helicon είναι χάλκινο με βαλβίδες σε μεγέθη για στρατιωτική μπάντα Φα, Μι μπεμόλ και 
Σι μπεμόλ, σε κυκλική μορφή. Περνά κάτω από τον αριστερό βραχίονα του οργανοπαίκτη και 
στηρίζεται στον δεξί του ώμο κι έτσι είναι ιδανικό για να παίζεται όρθια και περπατώντας 
(μπάντες). Κατασκευάστηκε στη Βιέννη από τον I. Stowasser το 1845. Έχει κωνικό σωλήνα 
και στενή καμπάνα και μοιάζει πολύ με το σουσαφόν, που απλώς έχει μεγαλύτερη καμπάνα. 
 Το Bombardon είναι μια τούμπα, χαμηλής έκτασης. Η ονομασία όμως 
χρησιμοποιείται τόσο για μέλη της οικογένειας των φλικόρνων όσο και για οφικλείδες. Στη 
Γερμανία έτσι λέγεται η κοντραμπάσο τούμπα. Μπομπαρντίνο ονομάζουν στην Ιταλία μερικά 
από τα μεσαία μέλης της οικογένειας των φλικόρνων.  
 Το Ευφώνιο, τέλος, είναι μια τούμπα, με πολύ φαρδύ κωνικό σωλήνα. Εφευρέθηκε το 
1843. Σύντομα έγινε το πιο συχνό μπάσο όργανο στις μπάντες. Το σχήμα του ακολουθεί 
γενικά τις τούμπες. Μεταξύ των όρων Tenor, baritono, basso, ως συνθετικών στο corno, horn 
κλπ, που όλοι είναι τύποι ισοδύναμοι με το ευφώνιο, αλλά αλλάζουν ονόματα στις διάφορες 
ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει τεράστια σύγχυση. Όταν το ευφώνιο εμφανίζεται στην 
συμφωνική ορχήστρα, συνήθως φέρει την ονομασία τενόρο τούμπα. Το ευφώνιο είναι πολύ 
παρόμοιο με το γερμανικό Μπάρυτον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII.  
ΤΑ ΙΔΙΟΦΩΝΑ - ΤΑ ΜΕΜΒΡΑΝΟΦΩΝΑ 
 
 
Τα ιδιόφωνα και τα μεμβρανόφωνα, τα κρουστά όπως γενικά έχει επικρατήσει να 
ονομάζονται, είναι τα αρχαιότερα μουσικά όργανα. Το κτύπημα του χεριού πάνω σε ένα 
αντικείμενο ή το κτύπημα δύο αντικεινένων μεταξύ τους παράγει ήχο και δημιουργεί 
αυτόματα ένα ιδιόφωνο όργανο. Κάθε αντικείμενο μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί ως 
τέτοιο όργανο, πράγμα που καθιστά την ποικιλία τους ανεξάντλητη, τόσο στους λαϊκούς 
πολιτισμούς όσο και στην ορχήστρα. Επίσης, είναι προφανές ότι μπορεί να υπάρχουν πάρα 
πολλές παραλλαγές αυτών των οργάνων. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τα μεμβρανόφωνα, 
παρόλο που τα είδη και οι ποικιλίες τους είναι πολύ λιγότερες. 
 Τα μεμβρανόφωνα είναι, ως γνωστόν, τα όργανα, στα οποία η ηχητική πηγή είναι μια 
τεντωμένη μεμβράνη, συνήθως κυκλική, από δέρμα, πλαστική ύλη ή χαρτί. Για το χρώμα του 
ήχου των μεμβρανοφώνων παίζει σπουδαίο ρόλο το μέγεθος το πάχος και η τάση της 
μεμβράνης, όπως βέβαια και το μέγεθος και η φύση του αντηχείου. Τα μεμβρανόφωνα 
χωρίζονται σε εκείναι με μια και εκείνα με δύο μεμβράνες. Στα μεμβρανόφωνα με δύο 
μεμβράνες δημιουργείται στο εσωτερικό του οργάνου ένας κλειστός χώρο, ο οποίος ενισχύει 
πολύ τις παλμικές κινήσεις των μεμβρανών και επομένως τον ήχο. Ακόμα και στις 
περιπτώσεις που το όργανο παίζεται μόνο από τη μια πλευρά, ο αέρας του κυλίνδρου θέτει σε 
συμπαθητική παλμική κίνηση και την απέναντι μεμβράνη, έτσι που να επηρεάζεται το 
ηχόχρωμα του ήχου με την προσθήκη πλουσιώτερων αρμονικών συχνοτήτων. 
 Στα μεμβρανόφωνα με μια μεμβράνη λείπει το χαρακτηριστικό της συμπαθητικής 
κινήσεως της απέναντι μεμβράνης, που δημιουργεί ένα δυνατό και βαθύ, αλλά ακαθόριστο 
ήχο. Εδώ ο ήχος διαμορφώνεται μόνο από τη μια μεμβράνη και επηρεάζεται πολύ από το 
σχήμα, το βάθος και το υλικό του αντηχείου. Ωστόσο, έχει το μεγάλο πλεονέκτημα, ότι εδώ 
μπορεί να δημιουργηθεί ήχος με αρκετά σαφές τονικό ύψος. 
 
 Για λόγους χώρου και χρόνου, δεν είναι δυνατόν να εξεταστούν εδώ τα ιδιόφωνα και 
τα μεμβρανόφωνα με την ίδια λεπτομέρεια που εξετάστηκαν τα χορδόφωνα και τα αερόφωνα. 
Τα παραθέσουμε δύο λόγια για το σπουδαιότερο από τα όργανα αυτής της κατηγορίας, τα 
τύμπανα, και θα παραπέμψουμε τον αναγνώστη για μια ευσύνοπτη αναφορά σε δύο εύχρηστα 
εγχειρίδια, απ’ όπου θα πάρει περισσότερες λεπτομέρειες, τα εξής: 

1. Baines, A. (εκδ.), Musical Instruments Trough the Ages, Pelican-Penguin 1961, και 
σε πολλές νεότερες εκδόσεις, σελ. 326-349. 
2. Michels, U., Άτλας της Μουσικής, μτφρ. Κ. Μόσχου, τομ 1, Συστηματικό μέρος, 
Νάκας, Αθήνα 1994 σελ. 26-33. 

 
 
 
Τα τύμπανα 
 
Προέρχονται κι αυτά από τους Άραβες, που χρησιμοποιούσαν ζεύγη ημισφαιρικών τυμπάνων 
και τα έπαιζαν έφιπποι. Στην Ευρώπη έφτασαν κατά τον 15ο αιώνα και χρησιμοποιήθηκαν 
αρχικά κατά τον ίδιο τρόπο, τόσο στην Αγγλία όσο και στη Γερμανία, όπου σχημάτιζαν 
σύνολα με τρομπέτες. Το γεγονός ότι τα τύμπανα αυτά έχουν μόνο μια μεμβράνη επέτρεπε 
την παραγωγή ενός ευκρινούς ήχου και πιθανότατα αυτό είχε γίνει αντιληπτό από τους 
Άραβες, που κούρδιζαν τα ζεύγη τυμπάνων σε κάποιο δεδομένο διάστημα. Στην ευρωπαϊκή 
τους πορεία το σύστημα κουρδίσματος βελτιώθηκε με την προσθήκη κλειδιών στην 
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περιφέρια του τυμπάνου που μπορούσαν να τεντώνουν ομοιόμορφα τη μεμβράνη. Το μέγεθος 
του τυμπάνου και η τάση της μεμβράνης είναι καθοριστικοί παράγοντες για το ύψος του 
ήχου. Η ποιότητα του ήχου εξερτάται από τη λεπτότητα και την ομοιομορφία του πάχους της 
μεμβράνης. Οι νότες που παράγουν δεν είναι πολύ σαφείς, μπορούν όμως να πλησιάσουν 
αρκετά σε καθαρότητα μια συγκεκριμένη νότα. 
 Τα τύμπανα χρησιμοποιούνται σε οργανικά σύνολα ήδη από τον 17ο αιώνα, αλλά 
σταθεροποιούνται σχετικά στην ορχήστρα τον 18ο, χωρίς όμως να είναι πάντα παρόντα. 
Συνεχίζοντας την παράδοση εμφανίζονται σχεδόν πάντα κατά ζεύγη και κουρδίζονται σε 
διαστήματα πέμπτης μεταξύ τους. Σε μια μεγαλύτερη ορχήστρα μπορεί να υπάρχουν 
περισσότερα του ενός ζεύγη τυμπάνων. Κατά τα μέσα του 19ου αιώνα απαιτήθηκε 
γρηγορότερο κούρδισμα των τυμπάνων, διότι πολλοί συνθέτες ζητούσαν αλλαγή 
κουρδίσματος π.χ. κατά τη διάρκεια του μέρους μιας συμφωνίας. Το πρόβλημα 
αντιμετωπίστηκε με την χρήση στροφέων με κεφαλή σε σχήμα Τ, που μπορούσε να χειριστεί 
πιο εύκολα ο εκτελεστής. Η τεχνική εξέλιξη οδήγησε όμως στην ανάπτυξη ενός συστήματος 
όπου, αφού όλοι οι στροφείς γύρω γύρω από τη μεμβράνη κουρδιστούν μια φορά, μετά η 
μεμβράνη μπορεί να τεντώνεται περισσότερο ή λιγότερο με τη χρήση ενός κεντρικού 
κλειδιού ή ενός πεντάλ.  
 
 Από τα υπόλοιπα μεμβρανόφωνα της ορχήστρας, τα περισσότερα έχουν δύο 
μεμβράνες, πράγμα που τα εμποδίζει να παράγουν ήχο με σαφές τονικό ύψος. Από τα όργανα 
αυτά τα κυριότερα είναι το στρατιωτικό τύμπανο ή τύμπανο με χορδές (βγαίνει και σε 
μεγαλύτερα ή βαθύτερα μεγέθη) και το μπασο τύμπανο (gran cassa) 
 
 Από τα ιδιόφωνα όργανα αναφέρουμε τα κύμβαλα ή πιάτα, το γκονγκ, το τρίγωνο, το 
ντέφι, οι καστανιέτες κλπ. Πολλά ιδιόφωνα έχουν σαφές τονικό ύψος, όπως το Glockenspiel, 
το ξυλόφωνο, το μεταλλόφωνο και οι σωληνωτές καμπάνες, ενώ υπάρχει και το πληκτροφόρο 
μεταλλόφωνο, που φέρει το ποιητικό όνομα celesta (ουράνια). 
 
 


