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ΛΗΞΟΥΡΙ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 2012 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η εργασία αυτή στόχο έχει να δώσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

με την εξέλιξη του κλαρίνου, σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευόμενους και τεχνικούς κλαρίνου. 

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού διεκπεραιώθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά 

με τα γενικά χαρακτηριστικά του οργάνου (μορφή, είδη κλαρίνου, τεχνικά 

χαρακτηριστικά, υλικά κατασκευής) εστιάζοντας στην εξέλιξη του μηχανισμού του 

οργάνου από το 1700 μέχρι σήμερα. Η ανάλυση ερωτηματολογίων που δημιουργήθηκαν 

για τις ανάγκες της εργασίας αυτής έδειξαν ότι οι δύο τύποι μηχανισμού ελάχιστα 

διαφοροποιούνται μεταξύ τους και υπάγεται στον κάθε οργανοπαίκτη και στη σχολή του η 

επιλογή του μεν η δεν. Εντούτοις, από την έρευνά αυτή διαφαίνεται ότι οι Έλληνες 

οργανοπαίκτες προτιμούν κυρίως το γαλλικό μηχανισμό κυρίως για λόγους ευχρηστίας 

προς τα κλειδιά. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: κλαρίνο, ξύλινο πνευστό μουσικό όργανο, μηχανισμός, Boehm, 

Öhler, chalumeau οικογένεια κλαρίνου, οκτάβα, κλειδιά, Selmer. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

 

Από πολύ παλιά ο άνθρωπος ασχολιόταν με την οργάνωση ήχων για την 

έκφραση τόσο των συναισθημάτων του όσο και μουσικών μελωδιών. Τα ανθρώπινα 

όργανα όπως η γλώσσα και τα χέρια χρησιμοποιούνται ως μέσα παραγωγής ήχου. Με 

την πάροδο των χρόνων και την εξέλιξή του, ο άνθρωπος έμαθε να επεξεργάζεται 

διάφορα υλικά όπως το ξύλο, το μέταλλο για την κατασκευή αντικειμένων πρώτης 

ανάγκης αλλά και μουσικών οργάνων. Έπειτα από επεξεργασία καθημερινών 

αντικειμένων όπως ένα κόκκαλο ζώου ο άνθρωπος ανακάλυψε τον αυλό, ο οποίος στην 

πορεία εξελίχτηκε σε πολυσύνθετο πνευστό όργανο με τη προσθήκη μεταλλικών 

κλειδιών κτλ. 

Με την χρήση ανθρώπινων οργάνων και την επεξεργασία απλών καθημερινών 

αντικειμένων και υλικών ο άνθρωπος ανακάλυψε την ποικιλομορφία ήχων και κατά 

συνέπεια μουσικά όργανα τα οποία έχουν ομαδοποιηθεί σήμερα σε τρεις μεγάλες 

κατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο παραγωγής ήχου: πνευστά, κρουστά και έγχορδα. Η 

πληθώρα οργάνων και η πολυπλοκότητα των μηχανισμών τους οδήγησε στην 

κατάρτιση τεχνολόγων μουσικών οργάνων με ειδικότητα σε μία από τις πιο πάνω 

κατηγορίες. 

Είναι σημαντικό, ο επαγγελματίας τεχνολόγος να γνωρίζει τόσο την ιστορική 

όσο και μηχανική εξέλιξη των οργάνων των οποίων καλείται να επισκευάσει και να 

συντηρήσει. Θα χρειαζόμασταν εκατοντάδες σελίδες για να αναπτύξουμε το πιο πάνω 

θέμα για όλα τα πνευστά όργανα. Έτσι επιλέξαμε να επικεντρωθούμε μόνο στο 

κλαρίνο, όργανο το οποίο μελετούμε εδώ και λίγα χρόνια 

Αντικείμενο μελέτης λοιπόν αυτής της εργασίας αποτελεί το κλαρίνο ή αλλιώς 

το κλαρινέτο, ξύλινο πνευστό μουσικό όργανο το οποίο στη σημερινή του μορφή 

εμφανίστηκε το 18
ο
 αιώνα. Στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές χώρες των Βαλκανίων, 

αποτελεί ένα από τα βασικά όργανα της παραδοσιακής μουσικής. 
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Ποια είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του κλαρίνου; Σε τι οφείλεται ο ιδιαίτερος 

αυτός ήχος του που το κάνει μοναδικό στο είδος του; Τι πιστεύουν οι σύγχρονοι 

οργανοπαίκτες για το μηχανισμό του κλαρίνου; 

Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια αναδρομή στο παρελθόν, αναζητώντας τις 

ρίζες του κλαρίνου, τα τεχνικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του. Στη συνέχεια, 

μελετάται η εξέλιξη του μηχανισμού του κλαρίνου από το 1700 μέχρι σήμερα, η οποία 

δεν είναι πλήρως τυποποιημένη, επειδή  δύο συστήματα συνυπάρχουν δίνοντας δύο 

ελαφρώς διαφορετικές μορφές κλαρίνου: το Γερμανικό «öchler» και το Γαλλικό 

«Boehm». Παρουσιάζονται επίσης τα διάφορα συστήματα κλαρίνου και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους. Για την αξιολόγηση των μηχανισμών κλαρίνου που επικρατούν 

στις μέρες μας, καθηγητές και εκπαιδευόμενοι κλαρίνου κλήθηκαν να απαντήσουν ένα 

ερωτηματολόγιο, του οποίου τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο τρίτο κεφάλαιο της 

εργασίας αυτής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

Ιστορική αναδρομή και 

χαρακτηριστικά του κλαρίνου 
 

 

 

 

1 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΚΛΑΡΙΝΟΥ 
 

1.1 Βαθιές ρίζες: Ο γαλλικός κάλαμος του μεσαίωνα εξελίσσεται σε 

κλαρίνο 

Το κλαρίνο προήλθε από μετεξέλιξη παλαιότερων παρόμοιων οργάνων. Η 

βιβλιογραφία αναφέρει ως πρόγονο του κλαρινέτου το γαλλικό πνευστό λαϊκό όργανο 

chalumeau, που σημαίνει «κάλαμος» δηλαδή φλογέρα (Μουσικά όργανα συλλογή 

Κλαρινέτο, 2007: 134), όργανο μικρών διαστάσεων διαδεδομένο στο γαλλικό 

μεσαίωνα. Η γαλλική δάδα-φλογέρα αποτελείτο από ξύλο πυξού και δεν είχε πτερύγιο. 

Είχε μόνο δυο κλειδιά και ο ερμηνευτής δεν είχε έλεγχο του γλωσσιδίου αφού αυτό 

βρισκόταν στο εσωτερικό του σωλήνα (Μουσικά όργανα συλλογή Κλαρινέτο, 2007: 

134). 

1.2 Από την εποχή του Μπαρόκ μέχρι σήμερα 

Στα τέλη του 17o αιώνα, η γαλλική φλογέρα αποτελείτο από 8 οπές και το 

γλωσσίδιο και ήταν φτιαγμένο από ξύλο τριανταφυλλιάς. Η εκτέλεση νότων ήταν πολύ 

περιορισμένη, εφόσον δεν εκτελούσε την δέκατη. Ως αποτέλεσμα η παραγωγή 

αρμονικών νότων παραμένει αδύνατη. 
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Παρόλα τα μειονεκτήματα της, η γαλλική δάδα αποτέλεσε αντικείμενο έρευνας και 

επεξεργασίας στα χέρια του Γερμανού κατασκευαστή ξύλινων πνευστών οργάνων 

Johann Christoph Denner, στον οποίο οφείλουμε την ύπαρξη του κλαρίνου (Selmer: 6). 

Σταδιακά προστέθηκε μια σειρά κλειδιών. Βασικό σταθμό αποτελεί η προσθήκη 

από το Denner το 1700 (Μουσικά όργανα συλλογή Κλαρινέτο, 2007: 134, Selmer: 6) 

δύο κλειδιών (ΛΑ «LΑ» και ΣΙ ύφεση «SΙb») δίπλα στην πίσω οπή του οργάνου 

(«ψυχή») και την μεταφορά του γλωσσιδίου στο εξωτερικό, το οποίο στηριζόταν στο 

ράμφος με ένα μικρό κορδόνι. Επίσης, επέκτεινε των σωλήνα του οργάνου 

προσθέτοντας μια καμπάνα και μεταφέροντας προς τα πάνω το κλειδί ΣΙ ύφεση, το 

οποίο αποτελεί το δέκατο κλειδί. Η διεύρυνση αυτή είχε ως αποτέλεσμα την επέκταση 

του κλαρινέτου, δηλαδή των αριθμών νότων που μπορούσε να παράγει μέσω της τάπας, 

της οκτάβας. Ο Denner θέλησε επίσης να φτιάξει την οπή της Σι ύφεση από ένα μικρό 

σωλήνα χαλκού αποφεύγοντας έτσι την συσσώρευση νερού στο εσωτερικό του 

οργάνου. Αν και το κλαρίνο είχε δυνατότητα παραγωγής μέχρι και τρεις οκτάβες, δεν 

μπορούσε να κατέβει κάτω από την ΦΑ «FΑ», κάτι το οποίο αποκαλεί την παραγωγή 

του SΙ melodie, μια δωδέκατη οπή πιο πάνω. Αυτή η έλλειψη, διορθώθηκε από τον γιό  

του Denner,  Jacob Denner, οποίος επέκτεινε το όργανο με σκοπό να αποκτήσει ένα 

καινούριο κλειδί, το MΙ, με τη χρήση του δεξιού αντίχειρα (Selmer: 7). 

Από εκείνη τη στιγμή, διάφοροι κατασκευαστές επικεντρώνονται στις 

καλύτερες μηχανικές του κλαρινέτου που παρουσιάζεται τακτικά στην ορχήστρα από 

το τέλος του 18oυ αιώνα. 

Τους επόμενους αιώνες, οι Βιρτουόζοι και οι συνθέτες εκμεταλλεύτηκαν τη 

δυνατότητα μουσικότητας αυτού του οργάνου, που είχε εγκαταλείψει τις αρχικές του 

ρίζες για να γίνει ένα ανεξάρτητο εξάρτημα σε όλους τους τύπους. 

Ήδη από την αρχή του 19oυ αιώνα, το κλαρινέτο, έχοντας μια μορφή πολύ 

κοντινή στη σημερινή, είχε βρει τη θέση του στη συμφωνική ορχήστρα. Το 1839, ο 

Γάλλος επαγγελματίας οργανοπαίκτης κλαρίνου του Conservatory of Paris, Hyacinthe 

Eleonore Klose (Μουσικά όργανα, 2007: 137) ανικανοποίητος από το μηχανισμό του 

κλαρινέτου, αναδιέταξε τα κλειδιά, βασιζόμενος στις αρχές του φλάουτου Boehm σε 

συνεργασία με το Buffet, φέρνοντας το όργανο στη μορφή που είναι σήμερα γενικά 

γνωστό. 

1.3 Το κλαρίνο στην Ελλάδα 

Το κλαρίνο έφθασε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Βόρεια Ελλάδα γύρω στα 

1830 και έκτοτε χρησιμοποιείται εκτεταμένα από τα συγκροτήματα της ελληνικής 

δημοτικής μουσικής. 
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Διαδόθηκε στην Βαλκανική και την Μ. Ασία από τις μουσικές μπάντες του 

Οθωμανικού στρατού και τους τσιγγάνους που το παρέλαβαν από την Κ. Ευρώπη1. 

2 ΜΟΡΦΗ 
 

Το κλαρινέτο εμφανίστηκε στη σημερινή του μορφή τον 19ο αιώνα. Έχει επίμηκες 

σωληνωτό σχήμα, ενώ στο κύριο μέρος του υπάρχουν έξι βασικές οπές στη μπροστινή 

πλευρά και μία οπή στην πίσω πλευρά, κάνοντας το να μοιάζει οπτικά με φλογέρα και 

άλλα παρεμφερή πνευστά μουσικά όργανα
2
. Επιπλέον όμως, το κλαρινέτο διαθέτει μια 

σειρά από μεταλλικά κλειδιά που καλύπτουν ή αποκαλύπτουν άλλες οπές στο σώμα 

του. Ο ήχος του κλαρινέτου προέρχεται από το παλλόμενο επιγλωσσίδιο που βρίσκεται 

τοποθετημένο στο επιστόμιο στην κορυφή του οργάνου, και στο οποίο στερεώνεται 

μέσω του σφιγκτήρα. 

Το κλαρινέτο διασπάται σε πέντε τμήματα και αποθηκεύεται σε βαλιτσάκι σε 

κομμάτια. Τα τμήματα αυτά του κλαρινέτου ξεκινώντας από την κορυφή, είναι το 

επιστόμιο, το βαρελάκι, το άνω στέλεχος, το κάτω στέλεχος και η καμπάνα (για 

περισσότερες λεπτομέρειες βλ. §5.1: 19). Το κλαρινέτο κατασκευάζεται από ξύλο, 

κυρίως Αφρικάνικο έβενο ή τριανταφυλλιά Ονδούρας. Το επιγλωσσίδιο 

κατασκευάζεται από καλάμι, κομμένο σε κατάλληλο πάχος. Σήμερα υπάρχουν στην 

αγορά και κλαρινέτα από πλαστικό, τα οποία είναι κατάλληλα για εκμάθηση, σε πολύ 

προσιτότερες τιμές. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Ταξινόμηση του κλαρίνου σε βαλιτσάκι 

 

Αναφορικά με τα είδη κλειδιών του οργάνου, δύο είναι τα βασικότερα συστήματα: 

αφενός το σύστημα Öhler, το οποίο είναι ιδιαίτερα γνωστό στην Αυστρία και τη 

Γερμανία και αφετέρου το σύστημα Boehm που επικρατεί στις συμφωνικές ορχήστρες
3
. 

Βέβαια, οφείλουμε να αναφέρουμε και το σύστημα Albert το οποίο είναι παλαιότερο 

και χρησιμοποιείται κυρίως στις νότιες περιοχές των ΗΠΑ. 

                                                 
1
 http://gym-mous-agrin.ait.sch.gr/jsite/index.php/el/2009-02-16-10-52-35 

2
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AD%C

F%84%CE%BF  
3
 http://toklarino.blogspot.com/2010/07/blog-post.html 

http://gym-mous-agrin.ait.sch.gr/jsite/index.php/el/2009-02-16-10-52-35
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%AD%CF%84%CE%BF
http://toklarino.blogspot.com/2010/07/blog-post.html
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3 ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ 
 

Το όνομά του οργάνου προέρχεται από το λατινικό ότο clarus που σημαίνει 

καθαρός, διαπεραστικός. Πολλοί θα αναρωτιούνταν γιατί το κλαρινέτο ονομάζεται έτσι. 

Όπως αναφέρεται στο δεκαπενθήμερο περιοδικό (Μουσικά όργανα, 2007: 139). 

Το ψιλό ρετζίστο του κλαρινέτου σημειώνεται ως ρετζίστο κλαρίνο επειδή, από 

μακριά, ηχεί σαν τρομπέτα. Πράγματι, το όνομα κλαρίνο έδειχνε τις πιο οξείς 

τρομπέτες με επιστόμιο επίπεδο και ευθύ. Στις μέρες μας η λέξη κλαρίνο έγινε 

συνώνυμη με τη φανφάρα ή τη τρομπέτα κήρυκα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η 

ονομασία κλαρινέτο προκύπτει από αυτό το οξύ τυπικό ήχο ορισμένων τρομπετών. 

Ως τόσο  το όνομα δεν χρησιμοποιήθηκε σε σχέση με το όργανο μέχρι και το 1712, 

πιθανών για παραπάνω από μια δεκαετία. Ύστερα από την πραγματοποίηση του 

πρώτου κλαρινέτου χειρός του γερμανού κατασκευαστή  Johann Christoph 

Denner. 

4 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ4 
 

Αν κι η μεγαλύτερη οικογένεια κλαρινέτων είναι γνωστή από το κλαρίνο ΣΙ ύφεση 

στο σύστημα Boehm, υπάρχουν επίσης πολλά άλλα μοντέλα τα οποία οι σύγχρονοι 

συνθέτες ευνοούν. Ακόμα κι αν όλα τα κλαρινέτα ανταποκρίνονται στην ίδια ηχητική 

αρχή, εκπέμπουν ήχους με δονήσεις ενός απλού γλωσσιδίου και παίζονται με τον ίδιο 

τρόπο. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα τα οποία διαφοροποιούνται στις διαστάσεις και σε 

μερικές περιπτώσεις και στη φόρμα. Πιο κάτω παρουσιάζονται τα κυριότερα  είδη 

κλαρίνου στις μέρες μας. 

Το μπασέτ κόρνο (Basset horn) είναι ένα άλτο κλαρινέτο που παρουσιάστηκε το 

1760 στο Passau της Βαυαρίας
5
. Το όργανο αυτό προσέλαβε σε διάφορες χρονικές 

περιόδους διαφορετικές μορφές και παρά το γεγονός ότι ήταν δημοφιλές στα τέλη του 

18ου αιώνα, για έργα  όπως το Divertimento του Mozart για μπασέτ κόρνο και 

ορχήστρα, δεν διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στη μουσική σκηνή του 19oυ αιώνα και 

δεν αποτέλεσε επιλογή των ορχηστρών. Τα έργα που είχαν γραφτεί παλαιότερα για 

αυτό, τροποποιήθηκαν έτσι ώστε να εφαρμοστούν στο κλαρινέτο. Τις τελευταίες 

δεκαετίες κατασκευάστηκαν μερικά μπασέτ κόρνα σύμφωνα με τα παλιά πρότυπα και 

εκτελέστηκαν με αυτά έργα που είχαν γραφτεί γι' αυτό το όργανο και παίζονταν ή 

παίζονται ακόμα σε μεταγραφή με κλαρινέτο. 

                                                 
4
 http://sfrang.com/selides/musorg/Instrum43a.htm 

5
 http://sfrang.com/selides/musorg/Instrum43a.htm  

http://sfrang.com/selides/musorg/Instrum43a.htm
http://sfrang.com/selides/musorg/Instrum43a.htm
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Το μπάσο κλαρινέτο (Bass clarinet) είναι ένα κλαρινέτο που παίζει σε νότα  ΣΙ 

(SI)
6
. Το όργανο αυτό παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1770 και είχε αρχικά τη 

μορφή φαγκότου (ξύλινο πνευστό μουσικό όργανο της οικογενείας του όμποε). Το 

1836 ο γάλλος κατασκευαστής μουσικών οργάνων, Adolphe Edourd Sax παρουσίαση 

μια  τελειοποιημένη έκδοσή του και έτσι το όργανο αυτό άρχισε να διαδραματίζει έναν 

σημαντικό ρόλο συμμετέχοντας σε ορχήστρες. Σημαντικό σολιστικό ρόλο του έδωσε 

και o γερμανός συνθέτης Giacomo Μejerbeer στην όπερα «Οι Ουγενότοi» (Les 

Huguenots). 

Το κοντραμπάσο κλαρινέτο (Contrabasse clarinet) είναι ένα όργανο που 

κατασκευάστηκε το 1890 και ηχεί στην κάτω οκτάβα του μπάσου κλαρινέτου
7
. Το 

όργανο αυτό χρησιμοποιείται σπάνια στην ορχήστρα και κυρίως για στρατιωτικά 

εμβατήρια. Κατασκευάζεται σε διάφορες παραλλαγές, από ξύλο και μέταλλο ή 

αποκλειστικά από μέταλλο. 

Στους πιο κάτω πίνακες παρουσιάζεται η οικογένεια του κλαρίνου από το πιο 

μικρό και οξύ προς το πιο μεγάλο και βαθύ (Selmer, 2008: 2-3). 

                                                 
6
 http://sfrang.com/selides/musorg/Instrum43a.htm  

7
 http://sfrang.com/selides/musorg/Instrum43a.htm    

 
8 
 http://www.hansonclarinets.com/clarinet%20making/Materials.html  

http://sfrang.com/selides/musorg/Instrum43a.htm
http://sfrang.com/selides/musorg/Instrum43a.htm


 

 

 

 

 

  

 

Sopranino 

clarinet 

in LΑ♭ (ΛΑ 

ύφεση) 

 

 

Το μικρό κλαρίνο 

σε ΛΑ ύφεση   ή 

αλλιώς  

σοπρανίνο, στις 

μέρες μας είναι 

ένα από τα πιο 

περιζήτητα 

συλλεκτικά 

κομμάτια εφόσον 

χρησιμοποιείται 

περισσότερο σε 

στρατιωτικές 

πάντες. 

 

Sopranino 

clarinet 

in MΙ♭ (ΜΙ 

ύφεση) 

 

 

Το μικρό 

κλαρινέτο ή 

τερτσίνο σε τόνο 

ΜΙ ύφεση  

διαθέτει το πιο 

ψηλό ρετζίστρο. 

Κύριο 

χαρακτηριστικό 

του είναι η 

αναγκαιότητα 

χρήσης 

συγκεκριμένων 

δακτύλων για 

την παραγωγή 

του 

ηχοχρώματός 

του. Εντούτοις 

παραμένει στις 

επιλογές των 

οργανοπαικτών 

χάριν στην 

ποιότητα του 

ήχου του. 

 

Sopranino 

clarinet 

in RΕ (ΡΕ) 

 

 

Χάριν στην 

μοναδικότητα 

του ήχου του 

υπήρξε η 

προτίμηση του 

Molter στα 

κονσέρτα του 

και του 

Richard 

Strauss στο 

συμφωνικό 

του έργο Till 

Eulenspiegel. 

Είναι πολύ πιο 

εύκολο στην 

χρήση από το 

ΜΙ ύφεση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clarinet 

in ΝΤΟ 

 

 

 

Σήμερα δεν 

είναι πια στις 

προτιμήσεις των 

οργανοπαικτών 

οι οποίοι 

προτιμούν το ΣΙ 

ύφεση. 

Γοήτευσε τον 

Franz Liszt  στη 

συμφωνία μου 

με χοροδοία 

Faust. 

 

Clarinet 

in  SΙ♭ (ΣΙ 

ύφεση) 

 

 

Το μοντέλο σε 

τόνο ΣΙ ύφεση 

θεωρείται το 

πρωτότυπο 

της 

οικογένειας 

και διατηρεί 

πολλές 

αναλογίες με 

το κλαρινέτο 

σε ΝΤΟ. Είναι 

το πιο 

διαδεδομένο 

στις μέρες μας 

τόσο για 

κλασσική όσο 

και για  jazz 

και σύγχρονη 

μουσική. 

 

 

 

 

 

 

Clarinet 

in LΑ (ΛΑ) 

 

 

 

Το κλαρίνο σε 

ΛΑ 

χαρακτηρίζεται 

από μια 

μοναδική 

γλυκύτητα  και 

μια όμορφη 

βαθύτητα στην 

χροιά του. 

Αγαπήθηκε από 

το Mozart και 

τον Brahms. 

 

 

Basset clarinet 

in LΑ (ΛΑ) 

 

 

 

Παρουσιάζει τη 

λειτουργία του 

κλαρίνου σε ΛΑ 

με την 

ιδιαιτερότητα 

ότι ακούγεται 

μια οκτάβα πιο 

κάτω από αυτό. 

Εκτιμήθηκε 

ιδιαίτερα από το 

Mozart  για τα 

έργα του για 

κλαρίνα και 

έγχορδα 

«Auintette et 

cordes ». 
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Basset horn 

in FΑ (ΦΑ) 

 

Όργανο που υπερ 

αγαπήθηκε από 

συνθέτες όπως το 

Mozart το Strauss και 

το Massenet. 

 

Alto clarinet 

in MΙ♭ (ΜΙ ύφεση) 

 

Το Αlto  σε ΜΙ 

ύφεση 

διαφοροποιείται από 

τα υπόλοιπα μοντέλα  

χάριν στο μεταλλικό 

λαιμό του με κλίση 

και 

στη μεταλλική του 

καμπάνα σε σχήμα 

« S » όπως και το 

κλαρίνο μπάσο σε 

ΦΑ. Προτιμείται 

ιδιαίτερα για τη 

μουσική δωματίου. 

 

 

Bass clarinet 

in SΙ♭ (ΣΙ ύφεση) 

 

Έχει το διπλάσιο 

μήκος του κλαρίνου 

ΣΙ ύφεση. Ο λαιμός 

και η καμπάνα 

έχουν σχήμα « S », 

διευκολύνοντας 

έτσι τον 

οργανοπαίκτη στην 

εκτέλεση των 

μουσικών 

κομματιών. Η 

τονικότητα του 

είναι μια οκτάβα 

χαμηλότερη από το 

κλαρίνο σε ΝΤΟ. 

 

 

 

Contralto clarinet 

in MΙ♭ (ΜΙ ύφεση) 

 

Φημίζεται για το 

μπάσο ήχο του. Είναι 

σπάνιο όργανο το 

οποίο χρησιμοποιείται 

συνήθως σε 

συμφωνικές 

ορχήστρες. Ο λαιμός 

και η καμπάνα έχουν 

σχήμα « S ». 

 

Contrabasse clarinet 

in SΙ♭(ΣΙ ύφεση) 

 

Το τελευταίο και 

μεγαλύτερο σε μήκος 

κλαρίνο. Έχει το 

τριπλάσιο μήκος του 

κλαρίνου ΣΙ ύφεση (στο 

σύνολο 2,31m). Διαθέτει 

τον βαθύτερο ήχο 

απ’όλα τα κλαρίνα. 

Όπως και τα 2 

προηγούμενα μοντέλα, 

το πάνω μέρος του 

σωλήνα είναι λυγισμένο 

προς τα πίσω για να 

μπορεί να φτάσει εύκολα 

το στόμα του εκτελεστή 

στο επιστόμιο. 

Χάριν στην 

μοναδικότητα του ήχου 

του, οι συνθέτες όλο και 

πιο πολύ το εντάσσουν 

στα έργα τους. 

 

Και στα 5 αυτά μοντέλα υπάρχει ένα βοηθητικό μεταλλικό ποδαράκι, ρυθμιζόμενο αναλόγως 

του επιθυμητού ύψους του οργανοπαίκτη 

 



 

 

 

 

5 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΛΑΡΙΝΟΥ 
 

Το κλαρίνο έχει γίνει γνωστό χάριν στον ιδιαίτερο του ήχο και την κατασκευή του. 

Πιο κάτω παρουσιάζονται τα βασικά μέρη του κλαρίνου και η αναγκαιότητά τους για 

την παραγωγή ήχου. Το κλαρινέτο συμπεριφέρεται ακουστικά σαν κλειστός ηχητικός 

σωλήνας (παράγει δηλαδή μόνο τους περιττούς αρμονικούς) και γι’αυτό το λόγο, 

χρειάζονται επιπρόσθετες οπές για να αποδοθούν οι μουσικοί φθόγγοι μεταξύ δεύτερου 

και τρίτου αρμονικού (Κίτσος, 2008: 18). 

5.1 Μέρη κλαρίνου 

Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, το κλαρίνο είναι η φυσική εξέλιξη της φλογέρας 

εκ του και το επίμηκες σωληνωτό σχήμα του. Ανεξαιρέτως τύπου, το κλαρίνο 

αποτελείται από πέντε μέρη ξεκινώντας από την κορυφή (Διπλάρης: 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2:  Μέρη  κλαρίνου 

5.1.1 Επιστόμιο 

Το επιστόμιο του κλαρινέτου είναι το μέρος αυτό του 

οργάνου που συμβάλλει στη διαμόρφωση της χροιάς στον ήχο 

του. Διατίθεται στο εμπόριο, σε διάφορα μεγέθη με 

διαφορετικούς εσωτερικούς θαλάμους καθώς και διαφορετική 

κλήση της εξωτερικής επιφάνειας στο σημείο εφαρμογής με τη 

γλωττίδα και βεβαίως ανάλογα με το είδος μουσικής που      Εικόνα 3: Επιστόμιο            

θέλει να παίξει ο εκάστοτε μουσικός. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Clarinet_construction_el
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Σημαντικό ρόλο παίζει και η εταιρεία κατασκευής. Τα υλικά κατασκευής του 

είναι εβονίτης (μαύρο πλαστικό από καουτσούκ με πρόσμιξη θειου 20%-30%), ξύλο 

(έβενος, παλίσσανδρος κ.ά.) ακόμη και μέταλλο (ορείχαλκος, σίδηρος κ.ά.). Ενδεικτικά 

κάποιες εταιρείες κατασκευής επιστόμιων είναι οι Vandoren, Μejer και Bobby Dukoff. 

5.1.2 Βαρελάκι 

Είναι το αμέσως επόμενο τμήμα του κλαρινέτου που ενώνει το επιστόμιο με το 

κυρίως σώμα του οργάνου και είναι κατασκευασμένο από τα ίδια υλικά με το υπόλοιπο 

σώμα (έβενος, εβονίτης, μέταλλο). Το βαρελάκι παίζει κυρίως το ρόλο του χορδιστή για 

τον τονικό του συντονισμό με τα υπόλοιπα όργανα. 

 

 

 

 

Εικόνα 4: Βαρελάκι 

5.1.3 Πάνω μέρος 

Το πάνω μέρος του κλαρινέτου ή αλλιώς πρώτο κύριο μέρος, είναι το ένα από 

τα δυο κύρια μέρη του οργάνου που φέρει κλειδιά και οπές. Στο πίσω μέρος του 

υπάρχει η πιο βασική οπή του οργάνου, η επονομαζόμενη και ως ψυχή, η οποία το 

«μεταφέρει» τονικά σε διάστημα δωδέκατης και όχι οκτάβας όπως στα αλλά ξύλινα 

πνευστά. Ο αριθμός των κλειδιών που φέρει το πάνω μέρος ποικίλλει ανάλογα με τον 

τονικό τύπο του οργάνου καθώς και με τον τρόπο κατασκευής του (κλασσικό - 

παραδοσιακό). Εκτός όμως από τα κλειδιά, το πάνω μέρος φέρει και δυο φελλούς με 

τους οποίους προσαρμόζεται με το βαρελάκι και με το κάτω ή δεύτερο κύριο μέρος, 

όπου και με την προσθήκη βαζελίνης επιτυγχάνεται η πλήρης στεγανοποίηση του 

οργάνου 

 
Εικόνα 5: Πάνω μέρος κλαρίνου 

5.1.4 Κάτω μέρος 

Είναι το αμέσως επόμενο τμήμα του κλαρινέτου μετά το  πάνω μέρος. Ο 

αριθμός των κλειδιών και των οπών ποικίλλει και εδώ από όργανο σε όργανο. Γενικά, 

τα υλικά κατασκευής είναι τα ίδια με το πάνω μέρος όπως και τα υλικό των κλειδιών 

και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του οργάνου. Η μόνη ίσως διάφορα έκτος της 

εσωτερικής αυξανόμενης διαμέτρου στο εσωτερικό του οργάνου είναι ότι το κάτω 

μέρος φέρει από τη μια άκρη του φελλό προσαρμογής και από την άλλη εξωτερικό 

μεταλλικό δαχτυλίδι για λόγους προστασίας και καλαισθησίας. 
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Εικόνα 6: Κάτω μέρος κλαρίνου 

5.1.5 Καμπάνα 

Η καμπάνα είναι το τελευταίο κομμάτι του οργάνου και καθορίζει τις τελευταίες  

νότες του κλαρίνου, αυτό γιατί διαχέει τον ήχο του οργάνου στο χώρο και τον 

χρωματίζει. Ανατομικά φέρει δυο δαχτυλίδια στις δυο άκρες της για λόγους προστασίας 

περισσότερο από πεσίματα ή χτυπήματα αλλά και για λόγους καλαισθησίας (εικόνα 7). 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 7: Καμπάνα κλαρίνου 

5.2 Ήχος 

Στο κλαρινέτο, ο συνδυασμός των καλυπτόμενων και αποκαλυπτόμενων οπών 

του δίνουν τη δυνατότητα εξαγωγής μιας μεγάλης γκάμας ήχων, με έκταση σε 

περισσότερες από τρείς οκτάβες, ανάλογα με τις ικανότητες του οργανοπαίκτη. 

Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα κλαρινέτων, τα οποία διαχωρίζονται ανάλογα με την 

τονικότητά τους. Το πιο συνηθισμένο είναι το κλαρινέτο σε ΣΙ♭, το οποίο διαθέτει την 

τυπική μορφή και τις διαστάσεις του οργάνου όπως είναι ευρύτερα γνωστό. Αυτά με 

τον πιο οξύ ήχο παίζουν σε ΛΑ♭, MΙ♭ και ΡΕ. Με μεσαίο τόνο υπάρχουν κλαρινέτα 

σε ΝΤΟ, SΙ♭, SΙ φυσικό και ΛΑ. Σε πιο χαμηλό τόνο υπάρχουν μπάσα και κόντρα 

μπάσα κλαρινέτα σε MΙ♭ και SΙ♭, τα οποία διαφέρουν και στη μορφή τους από τη 

συνηθισμένη, διαθέτοντας μεγαλύτερο μήκος και καμπάνα. Πρέπει επίσης να 

αναφέρουμε και το μεταλλικό κλαρίνο σε ΣΟΛ, το οποίο είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο 

στην Τουρκία (για περισσότερες πληροφορίες βλ. Κεφάλαιο ΙΙ, §3.3: 37). 

Η χροιά του οργάνου εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό τόσο από τη δεξιοτεχνία του 

οργανοπαίκτη, όσο και από την ποιότητα και το υλικό κατασκευής του οργάνου. Το 

πάχος του επιγλωσσιδίου που χρησιμοποιείται επηρεάζει  και αυτό τη χροιά, αλλά 

κυρίως την ευκολία παιξίματος. Συνήθως οι μαθητευόμενοι χρησιμοποιούν λεπτότερα 

επιγλωσσίδια, γιατί είναι ευκολότερα στο παίξιμο (αριθμός 1 σε μια κλίμακα 1 έως 5) 

ενώ οι επαγγελματίες μουσικοί προτιμούν παχύτερα επιγλωσσίδια (μεγαλύτερα από 

2,5) γιατί ο ήχος τους είναι πολύ καλύτερος, ιδιαίτερα στις ψηλές νότες. 
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5.3 Φυσική λειτουργίας 

Κάθε λειτουργικό σύστημα τροφοδοτείται από μία πηγή ενέργειας. Για το 

κλαρίνο, η πηγή ενέργειας είναι η ροή του αέρα που φυσάει ο οργανοπαίχτης. 

Για να εκκινήσει το κλαρίνο, η ροή του αέρα που εισέρχεται σε αυτό πρέπει να 

είναι ελεγχόμενη, και γι’αυτό τον σκοπό είναι απαραίτητο το καλάμι. Μόλις φτάσει η 

ροή του αέρα την ελεύθερη άκρη του καλαμιού, αυτό τρέπεται σε γρήγορη ταλάντωση 

και λειτουργεί σαν βαλβίδα, η οποία ανοιγοκλείνει την κοιλότητα του επιστομίου. Η 

κοιλότητα θεωρείται ότι «κλείνει» όταν το καλάμι, πάνω στην κίνησή του (η οποία 

μοιάζει με αυτή ενός ταλαντευόμενου χάρακα στην άκρη ενός τραπεζιού), ακουμπάει 

στιγμιαία την άκρη του λεπτού χείλους του επιστομίου. Τότε η κοιλότητα του 

επιστομίου απομονώνεται, στιγμιαία, από τον εξωτερικό αέρα και η επαφή καλάμι-

χείλους επιστομίου θέτει το εξωτερικό όριο της στήλης του αέρα εντός του κλαρίνου. 

Επειδή η επαφή αυτή επαναλαμβάνεται πολλές φορές το δευτερόλεπτο, ο σωλήνας του 

κλαρίνου συμπεριφέρεται ακουστικά σαν να είναι κλειστός στο σημείο αυτό. Ανάλογα 

με το είδος των ταλαντώσεων του καλαμιού, καθορίζονται εν μέρει η τονικότητα και το 

ηχόχρωμα της παραγόμενης νότας. Το γρήγορο ‘ανοιγοκλείσιμο’ της κοιλότητας του 

επιστομίου δημιουργεί διαδοχικές εναλλαγές υψηλής και χαμηλής πίεσης μέσα στον 

σωλήνα, οι οποίες μεταδίδονται κατά μήκος του χάρη στην ελαστικότητα του αέρα. Η 

διάδοση εναλλαγών πίεσης προκαλεί τη δημιουργία ηχητικών κυμάτων μέσα στο 

όργανο, τα οποία μεταδίδονται στην ίδια ταχύτητα που διαδίδονται οι εναλλαγές 

πίεσης, και διανύουν επανειλημμένα μπρος-πίσω την απόσταση μεταξύ επιστομίου και 

καμπάνας. Η κίνηση αυτή των κυμάτων μεταξύ καμπάνας και επιστομίου δεν δηλώνει 

ότι τα ίδια τα μόρια του αέρα μέσα στον σωλήνα κινούνται και αυτά από επιστόμιο 

προς καμπάνα - δεν πραγματοποιείται μαζική μετακίνηση αέρα δηλ. δεν υπάρχει ρεύμα 

μέσα στον σωλήνα• τα μόρια του αέρα ‘πάλλονται’ – κινούνται πολύ γρήγορα πέρα-

δώθε διατηρώντας μονίμως ένα σταθερό κεντρικό σημείο όπως θα έκανε π.χ. μία 

χαρούμενη παρέα φίλων πιασμένη με τα χέρια στους ώμους πηγαίνοντας αριστερά-

δεξιά στον ρυθμό του τραγουδιού (όλοι μαζί ταλαντεύονται ρυθμικά, αλλά ο καθένας 

παραμένει στην θέση του). Η ‘μετάδοση’ του κύματος είναι, στην ουσία, μία 

αλυσιδωτή κίνηση μορίων αέρα. Γενικά, ο ήχος που βγάζουν όλα τα πνευστά όργανα 

είναι ενέργεια που μεταφέρεται από το όργανο στα αυτιά μας διαμέσου του αέρα με την 

μορφή κυμάτων και δεν είναι η ροή του ίδιου του αέρα από τα πνευμόνια του 

οργανοπαίχτη, προς το όργανο και από το όργανο προς τα αυτιά μας. Ο αέρας που 

όντος φυσάνε οι οργανοπαίχτες πάνω στο επιστόμιο λειτουργεί μόνο σαν κινητήρια 

πηγή ενέργειας για το παλλόμενο καλάμι. Κατά την εξάπλωση ηχητικών κυμάτων μέσα 

στον χώρο, υπάρχει τριβή ανάμεσα σε διπλανά παλλόμενα μόρια αέρα, με αποτέλεσμα 

να χάνεται ενέργεια του κύματος και να μετατρέπεται σε θερμότητα. Όσο μεγαλύτερη 

απόσταση διανύει το κύμα, τόσο περισσότερη ενέργεια χάνει, που σημαίνει ότι 

μειώνεται η ένταση του ήχου. Για την ακρίβεια, ο ήχος χάνει 6dB ανά διπλασιασμό της 

απόστασης που έχει ήδη διανύσει. Αυτή η σχέση έντασης-απόστασης αποκτά 
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μεγαλύτερο νόημα εάν γνωρίζουμε την ταχύτητα διάδοσης ηχητικών κυμάτων 

διαμέσου του αέρα: κάτω από συνθήκες 20˚ Κελσίου και σε περιβάλλον εξωτερικού 

χώρου, τα ηχητικά κύματα εξαπλώνονται με μία ταχύτητα περίπου 343 μέτρων ανά 

δευτερόλεπτο - η γνωστή ταχύτητα του ήχου. Όταν διαδίδονται ηχητικά κύματα 

χαμηλών συχνοτήτων σε ανοιχτό χώρο, η εξάπλωσή τους γίνεται με την μορφή 

ομόκεντρων κύκλων προς όλες τις κατευθύνσεις γύρω από την πηγή τους και η 

ενέργεια που μεταφέρεται είναι περισσότερη απ’ότι στις ψηλότερες συχνότητες, 

γεγονός το οποίο σημαίνει ότι οι χαμηλοί ήχοι ακούγονται μέχρι πιο μακριά από τους 

ψηλούς. 

Στις υψηλές συχνότητες, τα κύματα τείνουν να εξαπλώνονται προς μικρότερο 

εύρος κατευθύνσεων σε σχέση με τις χαμηλές, και η πορεία τους είναι ευαίσθητη σε 

τυχόντα ανακλαστικά και απορροφητικά εμπόδια. Εάν σκεφτούμε το κλαρινέτο ως 

μηχανικό σύστημα, το παλλόμενο καλάμι που βρίσκεται τοποθετημένο πάνω στην 

επίπεδη επιφάνεια του επιστομίου είναι ο μηχανισμός εκκίνησης ταλάντωσης 

ολόκληρης της στήλης του αέρα η οποία αποτελείται από το σύνολο του όγκου αέρα 

της κοιλότητας του επιστομίου και του όγκου αέρα μέσα στον σωλήνα και του αέρα 

εσωκλειόμενου στις καμινάδες των τρυπών. Η στήλη του αέρα έχει τον ρόλο του 

αντηχείου του συστήματος. 

Το κλαρινέτο είναι, κατ’ ουσίαν, ο συνδυασμός ενός μηχανισμού εκκίνησης με 

ένα αντηχείο – ο μηχανισμός εκκίνησης από μόνος του δεν αποτελεί μουσικό όργανο. 

Το σχήμα του σωλήνα του οργάνου είναι κυλινδρικό κατά 2/3 του συνολικού του 

μήκους και θεωρείται κλειστός από την μία του άκρη, άρα ανήκει στην κατηγορία των 

κλειστών-ανοιχτών κυλινδρικών σωλήνων. Κατά συνέπεια, η πορεία των ηχητικών 

κυμάτων εντός του σωλήνα διέπεται από τους κανόνες φυσικής αυτής της κατηγορίας 

σωλήνων. Η ιδιαιτερότητα αυτών των σωλήνων, είναι ότι, θεωρητικά, παράγουν μόνο 

τις μονές συχνότητες της σειράς των αρμονικών. 

5.4 Κλίμακες 

Ας υποθέσουμε ότι διαθέτουμε έξι οπές και ότι είναι όλες κλειστές. Αρχίζουμε να 

ανοίγουμε μια οπή κάθε φορά ξεκινώντας από αυτήν που βρίσκεται σε μεγαλύτερη 

απόσταση από το επιστόμιo. H κλίμακα που δημιουργείται θα είναι αύξουσα κάθε φορά 

που ανοίγουμε μια οπή. Οι έξι οπές θα μας πάνε μέχρι την έβδομη νότα της κλίμακας. 

Καθώς ο σωλήνας είναι κλειστός από το ένα άκρο και ανοιχτός στο άλλο, δονείται με 

στάσιμα κύματα τα οποία είναι περιττά πολλαπλάσια της θεμελιώδης συχνότητας, 

δηλαδή το επόμενο στάσιμο κύμα του κλαρινέτου θα είναι τρεις φορές η θεμελιώδης, 

το οποίο από μουσικής πλευράς σημαίνει μια οκτάβα και μια πέμπτη. Η χαμηλότερη 

νότα του κλαρίνου Si♭ είναι η D3 (χρησιμοποιείται ολόκληρο το μήκος του κλαρίνου) 

η οποία γράφεται σαν «Ε3». 
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6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 
 

6.1 Υλικά 

Το σώμα του κλαρινέτου κατασκευάζεται από ποικιλία υλικών, όπως ξύλο, 

πλαστικό, μέταλλο, ρητίνη και ελεφαντόδοντο. Η πλειονότητα των κλαρινέτων που 

χρησιμοποιούνται από επαγγελματίες μουσικούς κατασκευάζονται από σκληρό 

αφρικανικό ξύλο
8
. 

Τα περισσότερα σύγχρονα λιγότερο ακριβά όργανα κατασκευάζονται από 

πλαστική ρητίνη. Τα υλικά αυτά αποκαλούνται συχνά “resonite”, που είναι το εμπορικό 

σήμα Selmer για τον συγκεκριμένο τύπο πλαστικού
9
. 

Το σώμα των κλαρινέτων κατασκευάζεται από διάφορα είδη ξύλου. Το 

ελεφαντόδοτο συναντάται σε λιγοστά κλαρινέτα του 18ου αιώνα, αλλά συχνά ραγίζει 

και δεν διατηρεί το σχήμα του καλά. 

Τα μεταλλικά κλαρινέτα ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή στις αρχές του 20ου αιώνα, 

μέχρι που αντικαταστάθηκαν από τα πλαστικά. Η μεταλλική κατασκευή 

χρησιμοποιείται ακόμη για το σώμα ορισμένων κόντρα μπάσο και μπάσο άλτο 

κλαρινέτων, καθώς και για το λαιμό και τις καμπάνες όλων σχεδόν των άλτο 

κλαρινέτων. 

Τα κλαρινέτα Buffet Crampon’s Greenline κατασκευάζονται από ένα μείγμα 

ξύλου και ανθρακονήματος. Τα όργανα αυτά επηρεάζονται λιγότερο από την υγρασία 

σε σχέση με τα κλαρινέτα που είναι κατασκευασμένα αποκλειστικά από ξύλο, είναι 

όμως βαρύτερα. Διάφορα σκληρά ελαστικά, όπως ο εβονίτης, χρησιμοποιούνται γύρω 

στα 1860 για την κατασκευή κλαρινέτων, παρότι υπάρχουν και κάποια σύγχρονα 

κλαρινέτα που έχουν κατασκευαστεί από το ίδιο υλικό. 

6.2 Μηχανισμός 

Το σώμα ενός σύγχρονου κλαρινέτου είναι εξοπλισμένο με πολυάριθμες οπές, εκ των 

οποίων επτά καλύπτονται από τις άκρες των δακτύλων και οι υπόλοιπες ανοίγουν ή 

κλείνουν με έναν ιδιαίτερο συνδυασμό των κλειδιών
10

. Οι οπές αυτές επιτρέπουν σε 

κάθε νότα της κλίμακας να παραχθεί (καθώς και σε ορισμένα ακόμη κλαρινέτα, 

ορισμένες ή όλες οι οπές που καλύπτονται από τα δάχτυλα, αντικαθίστανται από οπές 

που καλύπτονται με κλειδιά). Το πιο γνωστό σύστημα κλειδιών ονομάζεται Σύστημα 

Boehm και δανείστηκε το όνομά του από τον σχεδιαστή του Hyacinthe Eleonore Klose 

                                                 
8 
 http://www.hansonclarinets.com/clarinet%20making/Materials.html  

9
 http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/en/Clarinet  

10
 http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/en/Clarinet  

http://www.hansonclarinets.com/clarinet%20making/Materials.html
http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/en/Clarinet
http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/en/Clarinet
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τιμητικά για τον κατασκευαστή του φλάουτου Theobald Boehm, ωστόσο δεν έχει καμιά 

σχέση με το Σύστημα  Boehm που χρησιμοποιείται στο φλάουτο. Το άλλο σύστημα 

κλειδιών ονομάζεται Öhler και χρησιμοποιείται κυρίως στη Γερμανία και την Αυστρία. 

Η οπή του οργάνου διαθέτει κυλινδρικό σχήμα και έχει την ίδια διάμετρο με το 

μήκος του σωλήνα. Υπάρχει ένα λεπτό σχήμα κλεψύδρας με το λεπτότερο μέρος του να 

βρίσκεται στην ένωση μεταξύ του άνω και του κάτω συνδέσμου. Αυτή η κλεψύδρα δεν 

είναι ορατή με γυμνό μάτι, αλλά βοηθά στην ακουστική. Η διάμετρος της οπής 

επηρεάζει διάφορα χαρακτηριστικά όπως η σταθερότητα ή η έκταση. 

Το σταθερό καλάμι και η διάμετρος του κλαρινέτου προσδίδουν στο όργανο μια 

ηχητική συμπεριφορά που πλησιάζει εκείνη ενός κυλινδρικού σωλήνα. Η κάλυψη ή 

αποκάλυψη των οπών τροποποιεί το μήκος του σωλήνα, αλλάζοντας τις συχνότητες του 

αέρα και συνεπώς τον τόνο που παράγεται. 

Οι υψηλότερες νότες ενός κλαρινέτου μπορεί να είναι δύσκολο να συντονιστούν με 

ακρίβεια. Διαφορετικά μεμονωμένα όργανα μπορούν επομένως να έχουν διαφορετικό 

παίξιμο. Το γεγονός αυτό είναι εξαιρετικής σημασίας εάν απαιτούνται να 

συγχρονιστούν πολλά όργανα. Ευτυχώς για το κοινό, οι πεπειραμένοι μουσικοί έχουν 

τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν πληθώρα συνδυασμών με τα δάχτυλα, προκειμένου 

να παράγουν εύηχους υψηλούς τόνους. 



 

 

 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

Μηχανισμός του κλαρίνου 
 

 

 

 

2 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗXAΝΙΣΜΟΥ KAI HXEIOY 

ΤΟΥ ΚΛΑΡΙΝΟΥ 
 

Το κλαρινέτο, το οποίο αναδύει μια ζεστή και διακριτική χροιά, εκτείνεται σε 

περισσότερες από τρεις οκτάβες. Ο χαρακτηριστικός θλιμμένος ήχος αυτού του 

οργάνου οφείλεται στην ιδιαίτερη συγκρότηση των ανώτερων αρμονικών που 

παράγονται στο σωλήνα
11

. Λόγω της εσωτερικής κοπής στο πάνω και κάτω μέρος του 

οργάνου, στη χαμηλή περιοχή (πρώτη οκτάβα A) δεν ακούγονται οι άρτιες αρμονικές 

με αποτέλεσμα το όργανο να έχει ένα σκοτεινό και βαρύ ήχο. Στους μεσαίους τόνους 

(περιοχές Β και Γ) αρχίζουν να ακούγονται οι άρτιες αρμονικές. Οι ήχοι της περιοχής Β 

είναι ασθενείς, ενώ εκείνοι της περιοχής Γ («C») που είναι και η περιοχή σόλο του 

οργάνου, είναι διαυγείς με πλούσιο ηχόχρωμα. Στους υψηλούς τόνους (περιοχή Δ, «D») 

οι άρτιες αρμονικές ακούγονται κανονικά, γι' αυτό το όργανο έχει στην υψηλή περιοχή 

σκληρούς και τσιριχτούς ήχους. 

 

 

Εικόνα 10: Παρουσίαση οκτάβων ανά περιοχή 

                                                 
11

 http://sfrang.com/selides/musorg/Instrum43.htm 
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Ο σημερινός  μηχανισμός του κλαρινέτου είναι ιδιαίτερα περίπλοκος και γι' 

αυτό ο χειρισμός του εν λόγω οργάνου, σε σύγκριση με τα άλλα ξύλινα πνευστά, είναι 

σύνθετος. Mέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα - στην Ιταλία μάλιστα μέχρι το τέλος του, το 

κλαρινέτο παιζόταν με το επιγλωσσίδιο προς τα επάνω. Αργότερα υιοθετήθηκε η 

αντίστροφη τοποθέτηση ώστε να ελέγχεται η πίεση στο επιγλωσσίδιο με το κάτω 

χείλος. 

Ο  Johann Cristoph Denner πραγματοποίησε ορισμένες τροποποιήσεις στο 

αρχικό όργανο chalumeau. Πρόσθεσε δύο μέρη με τα αντίστοιχα κλειδιά στο επάνω 

κομμάτι (Μαζαράκη, 1985: 18). Το ένα μέρος προστέθηκε για το A και το άλλο για το 

B♭.Αυτό το τροποποιημένο όργανο που προέκυψε επικράτησε να λέγεται κλαρινέτο. 

Ο γιος του Enner και άλλοι τεχνίτες πρόσθεσαν με την πάροδο του χρόνου περισσότερα 

κλειδιά. Στα 1800 ο τεχνίτης Iwan Muller παρουσίασε ένα όργανο με 13 κλειδιά. 

Αργότερα, στα 1830, ο Γερμανός φλαουτίστας Theobald Boehm προέβη σε ορισμένες 

τελειοποιήσεις στο φλάουτο. Συγκεκριμένα, συστηματοποίησε τον τρόπο με τον οποίο 

ανοίγονταν οι οπές για τα δάχτυλα στον σωλήνα του οργάνου. Το αποτέλεσμα ήταν η 

παραγωγή ενός ήχου στο  σημερινό κοντινό σύγχρονο κλαρινέτου. 

Ο Γάλλος καθηγητής κλαρίνου στο Ωδείο του Παρισιού, Hyacinthe Eleonore 

Klose, εφάρμοσε στο κλαρίνο τις τελειοποιήσεις που είχε κάνει ο Boehm στο φλάουτο. 

Στα 1843 ο γαλλικός οίκος Μπουφέ  έφτιαξε, με υπόδειξη του Klose τον πρώτο τέτοιο 

τύπο κλαρίνου. Από τότε τα κλαρίνα Boehm έχουν επικρατήσει στην ευρωπαϊκή 

μουσική σκηνή. 

Τα κλαρινέτα πού χρησιμοποιούν σήμερα οι λαϊκοί οργανοπαίκτες είναι 

συνήθως σε ΣΙ♭ή ΛΑ. Στη Θράκη τα κλαρίνα που χρησιμοποιούνται παίζουν με σολ. 

Παλιότερα όμως χρησιμοποιούνται κλαρίνα σε ντο λόγω της έντασης και της οξύτητας 

του ήχου που αναδύουν (δυνατά και πρίμα). 

ΚΑΛΑΜΙ 

Το όργανο αυτό χρησιμοποιεί ένα καλάμι κατασκευασμένο από μπαμπού
 12

. Τα 

καλάμια κατασκευάζονται επίσης από συνθετικά υλικά. Όταν διοχετεύεται αέρας 

μεταξύ του καλαμιού και του επιστομίου, το καλάμι δονείται και παράγει τον ήχο. 

 

 

 

 
Εικόνα 8:  Επεξεργασμένο καλάμι για κλαρίνο 

                                                 
12

  http://www.multilingualarchive.com/ma/enwiki/en/Clarinet 
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Παρότι ορισμένοι παραδοσιακοί μουσικοί κατασκευάζουν οι ίδιοι τα καλάμια 

τους, οι περισσότεροι τα αγοράζουν και προβαίνον σε τροποποιήσεις προκειμένου να 

βελτιώσουν το παίξιμο. Τα καλάμια έχουν διάφορες βαθμίδες σκληρότητας,  από το 

μαλακό (1)  μέχρι το σκληρό (5). Η συγκεκριμένη αρίθμηση δεν είναι τυποποιημένη, 

καθώς ποικίλει μεταξύ των διάφορων κατασκευαστών.  Η σκληρότητα του καλαμιού 

και τα χαρακτηριστικά του επιστομίου συνεργάζονται για να καθορίσουν την ευκολία 

του παιξίματος, τη σταθερότητα και τα τονικά χαρακτηριστικά. 

Για απλούς τόνους η κλαμίδα δεν αγγίζει το επιστόμιο και έτσι η ροή του αέρα δεν 

διακόπτεται. Καθώς η πίεση του φυσήματος αυξάνεται, η κλαμίδα ακουμπά το 

επιστόμιο κατά την διάρκεια περίπου μισού κύκλου, ώστε η ροή είναι λιγότερο 

ημιτονοειδής (απλή συχνότητα) και εμφανίζονται περισσότερες αρμονικές. Οι 

συχνότητες συντονισμού της κλαμίδας του κλαρίνου βρίσκονται γύρω στα 2000-

3000Hz. 

ΤΑΠΕΣ 

Η δερμάτινη κυρίως τάπα (τρόπος ασφάλισης των οπών) του κλαρινέτου 

κυριαρχεί εδώ και εκατοντάδες χρόνια πρόσφατα.  Ωστόσο, παρατηρούμε μια αλλαγή 

στο υλικό της επένδυσης. Συχνά χρησιμοποιείται φελλός, μαλλί ή τσόχα
13

. Στις μέρες 

μας χρησιμοποιείται και σιλικόνη, ενώ δε μπορούμε να γνωρίζουμε τι υλικά αναμένεται 

να φέρει το μέλλον. 

Η δερμάτινη τάπα διαθέτει πολλά πλεονεκτήματα: 

λειτουργεί σωστά, κρατά το όργανο σφιχτό και μπορεί να 

αντέξει μικρές ατέλειες στο κλειδί, καθώς –όταν βρέχεται- 

προσαρμόζεται ξανά στην τονική οπή. Προσαρμόζεται 

εύκολα στα κλειδιά και αφαιρείται εξίσου εύκολα. 

Το μοναδικό μειονέκτημα είναι ότι ο ήχος 

αλλοιώνεται σε μεγάλο βαθμό όταν παλιώσει η επένδυση 

και το δέρμα γίνεται εύθραυστο. Τότε, θα πρέπει να 

αλλαχτεί η επένδυση. Γενικότερα, όταν η επένδυση 

βρέχεται, πρέπει να αντικαθίσταται το συντομότερο 

Εικόνα 9:  Δερμάτινες τάπες        δυνατό. 

 

Αυτό σημαίνει ότι η επένδυση που βρίσκεται στα ανώτερο μέρος του 

κλαρινέτου πρέπει να αντικαθίσταται συχνότερα από την επένδυση που βρίσκεται στο 

κατώτερο μέρος του οργάνου. 

Σήμερα, πολλές επενδύσεις είναι κατασκευασμένες από ελαστική σιλικόνη. Η 

σιλικόνη έχει διάφορα πλεονεκτήματα: μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιοδήποτε 
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σχήμα, είναι ελαστική και δεν παραμορφώνεται με την υγρασία. Μπορεί να αντέξει για 

πάντα, χωρίς να χρειαστεί αντικατάσταση ύστερα από κάποια χρόνια χρήσης. Ωστόσο, 

ένα από τα πλεονεκτήματά της λειτουργεί και ως μειονέκτημα: το σχήμα της παραμένει 

το ίδιο, επομένως εάν λυγίσει το κλειδί, η επένδυση δεν θα κλείνει πλέον την οπή, σε 

αντίθεση με το δέρμα το οποίο έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στις διάφορες 

μεταβολές σχήματος. 

2.1 Μηχανισμός λειτουργίας της κλαμίδας (καλάμι) 

Ας υποθέσουμε ότι ένα ακροστόμιο κλαρίνου προσαρμόζεται σε έναν κυλινδρικό 

σωλήνα μήκους L (μαζί με το ακροστόμιο). Καθώς ασκούμε πίεση φυσώντας, η 

κλαμίδα επιτρέπει στο φύσημα του αέρα να εισέλθει μέσα στο όργανο και ταυτόχρονα  

ο παλμός της πίεσης αρχίζει να μετακινείται προς το ακροστόμιο. Το φύσημα του αέρα 

ταξιδεύει κατά μήκος του σωλήνα μέχρι να φτάσει στο ανοιχτό άκρο όπου η πίεση 

απότομα πέφτει στο μηδέν. Αυτό προκαλεί έναν αρνητικό παλμό που διαδίδεται πίσω 

στο σωλήνα προς το ακροστόμιο. Όταν φτάσει στο ακροστόμιο η κλαμίδα έχει τελείως 

λυγίσει προς το ακροστόμιο και ο αρνητικός παλμός «σπρώχνει» την κλαμίδα. Καθώς η 

κλαμίδα είναι τελείως κλειστή πολύ λίγος αέρας εισέρχεται, έτσι ο αρνητικός παλμός 

αρχίζει να κινείται πίσω προς το ανοιχτό άκρο του σωλήνα
14

. 

Τώρα αντιστρέφουμε τη σειρά των γεγονότων της προηγούμενης παραγράφου. Ο 

αρνητικός παλμός φτάνει στο ανοιχτό άκρο του σωλήνα όπου η πίεση ξαφνικά 

αυξάνεται ως το μηδέν (ουσιαστικά στην κανονική ατμοσφαιρική πίεση) και ο θετικός 

παλμός ξεκινά το ταξίδι του πίσω για το ακροστόμιο. Όταν φτάσει εκεί η κλαμίδα είναι 

σχεδόν ανοιχτή και ο θετικός παλμός την κρατά περισσότερο ανοιχτή έτσι ώστε έναν 

νέο φύσημα να μπορεί να εισαχθεί από το στόμα του μουσικού. Οι συχνότητες των 

τρόπων δόνησης μπορούν να υπολογιστούν εύκολα. Για το θεμελιώδη τρόπο δόνησης, 

ο παλμός ταξιδεύει πάνω-κάτω το μήκος του σωλήνα στο μισό κύκλο δόνησης της 

κλαμίδας. 

2.2 Τονικές οπές 

Η λειτουργία των τονικών οπών είναι να αλλάζουν το ακουστικό μήκος του 

κλαρινέτου. Στην περίπτωση της μιας απλής οπής, όσο μεγαλύτερη είναι η οπή τόσο 

μειώνεται το αποτελεσματικό μήκος. Όταν το μέγεθος της οπής είναι συγκρίσιμο με το 

πάχος του σωλήνα, τότε ο σωλήνας τελειώνει στην ανοιχτή αυτή οπή. Ο εκάστοτε 

μουσικός, ανοίγοντας και κλείνοντας τις οπές, έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τον τόνο 

(το ύψος της νότας) του οργάνου του.  Όταν στο σωλήνα υπάρχουν περισσότερες από 

μια οπές, ο ήχος και η ακουστική του συμπεριφορά παρουσιάζουν διάφορα 

χαρακτηριστικά. 
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Εικόνα 10:  Ακουστικό μήκος τονικών οπών 

 

Αυτό το ανοιχτό πλέγμα οπών δρα ως φίλτρο το οποίο μεταφέρει τα κύματα 

υψηλών συχνοτήτων και αντανακλά τα αντίστοιχα κύματα των χαμηλών συχνοτήτων. 

Η κρίσιμη συχνότητα πάνω από την οποία τα ηχητικά κύματα δεν μπορούν να 

εκπεμφθούν από το πλέγμα των ανοιχτών οπών ονομάζεται συχνότητα αποκοπής του 

πλέγματος (εκπέμπονται όμως από την άκρη του σωλήνα της φλογέρας). Η συχνότητα 

αποκοπής εξαρτάται από το μέγεθος, το σχήμα και την απόσταση των οπών. 

Το κλαρίνο αποτελείται από έναν κυλινδρικό σωλήνα διαμέτρου περίπου 15 

χιλιοστών(εξωτερικα). Μια απλή κλαμίδα από καλάμι (ή μπαμπού) συνδέεται με έναν 

σφιγκτήρα σε μια ειδικά σχεδιασμένη επιφάνεια η οποία ονομάζεται πίνακας (table). Το 

ταλαντούμενο τμήμα της κλαμίδας έχει ξυστεί και έχει πάχος περίπου 0.1mm. Το 

άνοιγμα μεταξύ της κλαμίδας και επιστομίου είναι περίπου 1-4mm. Όταν το όργανο 

παίζεται, το κάτω χείλος πιέζει την κλαμίδα περίπου στο μισό αυτής της απόστασης και 

δονείται γύρω από αυτή τη θέση. 

2.3 Κλειδιά (κοχλίες) 

Στο κλαρινέτο, τα κλειδιά χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση και γρήγορη 

αλλαγή νοτών για παραγωγή ήχου
15

. 

Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με τα δάχτυλα, τουλάχιστον όσον αφορά 

το κλείσιμο των οπών. Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβεί με όλες τις οπές για δύο 

λόγους: πρώτον διότι η περιορισμένη επιφάνεια του χεριού δεν μπορεί να καλύψει 

ολόκληρο το κλαρινέτο και δεύτερον διότι οι μεγαλύτερες τονικές οπές είναι πολύ 

μεγάλες για τα δάχτυλα. Επιπλέον, υπάρχουν κλειδιά σε σημεία που το χέρι δεν θα 

μπορούσε να φτάσει με ευκολία και αυτό επιτρέπει στον κατασκευαστή να 

δημιουργήσει καλύτερο ήχο, βασιζόμενος στις δυνατότητες των κλειδιών και όχι στην 

ανατομία του οργανοπαίχτη. 
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Για να λειτουργήσει σωστά ένα κλειδί, θα πρέπει: 

α. Να κλείνει και να ασφαλίζει την οπή, ώστε να μην εξέρχεται αέρας. Αυτό 

προϋποθέτει το κλειδί να επανέρχεται στην αρχική του θέση. 

β. Να ανοιγοκλείνει με ταχύτητα και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η μια κίνηση 

πραγματοποιείται με το δάχτυλο χωρίς κανένα πρόβλημα, στη συνέχεια όμως ένα 

ελατήριο θα πρέπει να επαναφέρει το κλειδί στην αρχική του θέση. Δεν πρέπει να 

ξεχνούμε πως ορισμένα κλειδιά ανοιγοκλείνουν διαφορετικές οπές ταυτόχρονα. 

Το σύστημα κλειδιών του κλαρινέτου αποτελεί ευφυή επινόηση, η οποία 

βελτιώνεται συνεχώς εδώ και δεκάδες χρόνια. Με τη βοήθεια των κλειδιών, μπορούμε 

να ανοίγουμε και να κλείνουμε τις οπές χωρίς να παράγουμε δυσάρεστους ήχους. 

Στο ξεκίνημα της κατασκευής των  πρώτων κλειδιών, ωστόσο, δεν ήταν απόλυτα 

επιτυχημένα, όντας απλώς μια προέκταση των δακτύλων προκειμένου να φτάσουν τις 

οπές.  Ήταν μεταλλικά και είχαν ένα κομμάτι μαλλί κολλημένο σε μια τετράγωνη άκρη 

με σκοπό το σφράγισμα της καμινάδας. 

Το πρώτο μεγάλο βήμα πραγματοποιήθηκε με την επινόηση του «κλειδιού σε σχήμα 

κουταλιού» από τον Muller. Με αυτό το κλειδί, κατάφερε να κλείνει τέλεια μεγάλες 

οπές. Ο συγκεκριμένος τύπος κατασκευής κλειδιού χρησιμοποιείται ακόμη στις μέρες 

μας. 

Η δεύτερη σημαντική βελτίωση ήταν το κλειδί του Klose. Με το κλειδί αυτό, δόθηκε 

η δυνατότητα να κλείνουν οι οπές που είναι προσεγγίσιμες με τα δάχτυλα, αλλά από τη 

στιγμή που επεκτείνεται η διάμετρος των δακτύλων, οι οπές μπορούν να λάβουν την 

βέλτιστη ακουστική. 

Στη συνέχεια, έγιναν πολυάριθμες προσπάθειες τις οποίες μπορούμε να 

συνοψίσουμε ως μηχανικές συνδέσεις μεταξύ των κλειδιών, γεγονός που βελτίωσε 

εξαιρετικά τους παραγόμενους ήχους. 

2.4 Ελατήρια 

Τοποθετούνται στις βάσεις στήριξης του μηχανισμού του οργάνου. 

Συγκεκριμένα, υπάρχει μία αρκετά μικρή τρύπα στο μέσο των περισσοτέρων 

βάσεων.Εκεί τοποθετείτε το έλασμα σε μορφή βελόνας.Το πίσω μέρος του ελάσματος 

είναι πλατύ και όχι κυλινδρικό όπως το υπόλοιπο μέρος του,με σκοπό να  σφηνώσει 

στη τρύπα της βάσης και να παραμείνει σταθερό. Όλα τα κλειδιά χρησιμοποιούν 

ελατήρια, είτε για να κρατήσουν ανοιχτό το κλειδί όταν δεν πιέζεται είτε για να το 

κλείσουν, ανάλογα με τη λειτουργία του κλειδιού
16

. 
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Εικόνα 11:  Ελατήρια για κλαρίνο 

 

3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΚΛΑΡΙΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1700 

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 
 

Για τους ιστορικούς, τους μελετητές μουσικών οργάνων και τους ενδιαφερόμενους 

αναγνώστες, όπως αναφέρει στο βιβλίο του ο Γερμανός τεχνικός και οργανοπαίκτης για 

κλαρίνα και σαξόφωνα, Günter Dullat (2001), θα ήταν ιδιαίτερα ελκυστικό το να 

μπορούν να παρακολουθήσουν την διαδοχική αύξηση των οπών, με χρονολογική σειρά 

χωρίς κενά, με τη βοήθεια των υφιστάμενων πηγών. Κάτι τέτοιο θα ίσχυε για μουσικά 

όργανα όπως το φλάουτο και το όμποε, αλλά με βάση το μέχρι τώρα υλικό που έχει 

ερευνηθεί,  δεν ισχύει το ίδιο και για το κλαρινέτο. Δεν είναι δυνατόν να καταγραφεί 

λεπτομερώς μια ολοκληρωμένη από χρονικής πλευράς εξέλιξη των αλλαγών του 

συστήματος των οπών, καθώς και των τεχνικών του βελτιώσεων. 

Το φλάουτο, το όμποε και το κλαρινέτο αλληλοεπηρεάζονται ως προς τον τρόπο 

τοποθέτησης των δακτύλων μέχρι τον 19o αιώνα, αλλά και στο παρόν, σε τέτοιο βαθμό 

που σήμερα δεν μπορούμε να ανιχνεύσουμε ποιο κλειδί είχε αρχικά σχεδιαστεί πάνω σε 

ποιο όργανο και από ποιον ειδικό (ή οργανοπαίκτη) (Gunter
,
 2001: 19). 

Αρκετά συχνά, υπάρχοντα όργανα υποδηλώνουν ενδιάμεσες μεταβατικές 

περιόδους, στα οποία είναι εμφανές ένα συνονθύλευμα διαφορετικών τάσεων χωρίς 

ενιαίο στιλ και σε περιπτώσεις ανωνυμίας μπορούν να αναφέρονται με κάθε επιφύλαξη 

σε κάποιον ειδικό, σε εκείνους που ανέλαβαν το εργαστήρι του και στη συνέχεια, σε 

κάποια σχολή ή σε μια μόνο συγκεκριμένη εποχή. Επιπλέον, είναι συχνό το φαινόμενο 

να αλλάζουν τα όργανα αναλόγως και των συστάσεων και των επιθυμιών των 

βιρτουόζων (κάτι που εκ των υστέρων δεν αποτελεί ουσιαστικά βελτίωση) ή να 

αλλάζουν προς το χειρότερο εξαιτίας αυτών των ερασιτεχνικών διαδικασιών. Όλα αυτά 

τα λίγο έως πολύ οικιοθελή μέτρα,  τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις αποτέλεσαν και 
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ενδιαφέροντα δείγματα μικτών μορφών και στυλ, δημιούργησαν μια ποικιλία 

τροποποιημένων τύπων οργάνων. Ωστόσο, όλες αυτές οι ποικιλίες δεν δημιουργούν 

καμία θεμελιώδη πρόοδο ή σταδιακή βελτίωση υπό την άποψη ακουστικών τεχνικών σε 

θέματα παιξίματος και τεχνολογικών τελειοποιήσεων, ούτε παρουσιάζεται στους 

τόσους τύπους η ένδειξη ενός νέου στυλ ή ενός νέου είδους. Καθιστούν μάλλον σαφές 

πως ο τότε τρόπος παιξίματος ήταν αρκετά διαφορετικός και περιορισμένος σε τοπικά 

πλαίσια, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο, ενώ η βελτίωση σε συγκεκριμένους 

τομείς –μερικές φορές και μεταγενέστερα- είχε σχεδόν παράλληλη πορεία. Η ποικιλία, 

η οποία συμπίπτει σχεδόν χρονικά με την διαμόρφωση εθνικών προτύπων, 

αντικατοπτρίζει εν τέλει και τον μεγάλο αριθμό μουσικών σχολών για το κλαρινέτο, οι 

οποίες ιδρύθηκαν λίγο μετά το 1760 και ο αριθμός των οποίων αυξήθηκε σε πολύ 

σύντομο χρονικό διάστημα (Gunter
,
 2001: 20). 

3.1 Το κλαρίνο από το 1700 έως 1810 (βλέπετε εικόνες: 65) 

Όπως δείχνουν πολυάριθμες σύγχρονες πηγές, το κλαρινέτο στο εργαστήρι του 

Denner είχε δύο κλειδιά, με τη βοήθεια των οποίων παίζονταν οι τόνοι ΛΑ και ΣΙ. Μία 

πρώτη παρουσίαση της θέσης των δακτύλων απαντάται στο έργο του γερμανού 

συνθέτη Heinrich Friedrich Μejer (1732). Το 1738 ο οργανοπαίκτης, John Ph. Eisel 

δημοσίευσε μια μέθοδο εκμάθησης κλαρινέτου άνευ διδασκάλου προσανατολιζόμενος 

εμφανώς προς τον Μejer. Και οι δύο (ο Eisel και ο Mayer) ορίζουν μια κλίμακα 

παιξίματος από (οξύ/tenor) ΦΑ μέχρι ΛΑ και NΤΟ. Για κάποιους βιρτουόζους είναι 

αδύνατον να φυσήξουν μια νότα 5
η
 ή 6

η
 ψηλότερα. 

Συγκρίνοντας τις θέσεις των δακτύλων στους Μejer και Eisel επισημαίνεται σε 

παλιότερες δημοσιεύσεις, οι οποίες δεν συμφωνούν απόλυτα σε ό,τι αφορά την έκταση 

του τόνου και τις θέσεις των δακτύλων, παρόλο που και οι δύο βασίζονται στο 

κλαρινέτο δύο κλειδιών του Denner. Αντίθετα υπάρχουν μάλιστα σημαντικές 

αποκλίσεις. 

O οργανοπαίκτης Becker δικαιολόγησε την εν λόγω αντίφαση, η οποία 

προφανώς οφειλόταν και σε διάφορα τυπογραφικά λάθη, με τις συχνά απαραίτητες 

χειλικές διορθώσεις. Σίγουρα οι οργανοπαίκτες του 18ου αιώνα κατείχαν απόλυτα την 

τέχνη του να παίζουν έναν τόνο και να τον αφήνουν στη συνέχεια. Στο σημείο αυτό 

προστίθεται και το γεγονός ότι στις αρχές του 18ου αιώνα δεν είχε εκδηλωθεί η 

επιθυμία ύπαρξης μιας σταθερής τονικής κλίμακας. 

Ήδη από τα μέσα του 18
ου

 αιώνα γίνονται προσπάθειες να προσαρμοστεί το 

κλαρινέτο στις αυξημένες μουσικές απαιτήσεις της εποχής. Γύρω στο 1760-65 

εμφανίστηκαν όργανα με τρία (ή και περισσότερα) κλειδιά, τα οποία όμως 

κατασκευάζονταν από λιγοστούς μόνο τεχνίτες και δεν ήταν ευρέως διαδεδομένα, όπως 

έγινε αργότερα με άλλα μοντέλα. 
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Ο Lorents Nicolai Berg (Gunter
,
 2001: 22), οργανοτεχνίτης υπό βασιλική 

κηδεμονία, ο οποίος για τον τρόπο απεικόνισης βασίζεται επίσης στους Mejer και Eisel, 

παρουσίασε μόλις το 1782 την γνωστή μέχρι τότε μορφή του τρόπου παιξίματος με τρία 

κλειδιά, στην οποία, αφού το όργανό είχε τροποποιηθεί με μια μικρή επιμήκυνση, 

προστέθηκε ένα κλειδί με μακρύ βραχίονα, το οποίο παιζόταν με τον αντίχειρα και ήταν 

τοποθετημένο στην πίσω πλευρά ή στην πλαϊνή πλευρά της καμπάνας. Για άλλους 

τρόπους παιξίματος προβλεπόταν συχνά η κατασκευή μιας επιπλέον οπής. Κατά το 

παίξιμο του οργάνου, η πλαϊνή οπή  που δεν χρησιμοποιούταν κλεινόταν αεροστεγώς 

με κερί. 

Ο V. Roeser ιδρυτής της πρώτης πρακτικής σχολής κλαρινέτου και ο L. N. 

Berg, ανήκουν στους πρώτους που μελέτησαν το θέμα των προσαρτημάτων και 

προσθηκών στο κλαρινέτο. Σε αυτούς τους δύο βρίσκουμε οδηγίες για το  εξάρτημα 

που βρίσκεται κάτω από το πηγούνι του οργανοπαίκτη και στο οποίο υπάρχει και το 

γλωσσίδι. Υποστηρίζεται επίσης ότι αυτό το καινούριο προσάρτημα εμφανίστηκε σε 

συνάρτηση με το μεγαλύτερο επιστόμιο του Μπάσου Κλαρινέτου. 

Το τέταρτο κλειδί (χρονολογείται γύρω στα 1760) προστέθηκε στο όργανο από 

μερικά εργαστήρια ως κλειδί ΛΑ/MΙ. Ορισμένοι άλλοι όμως προόριζαν το κλειδί του 

μικρού δακτύλου για ΦΑ# (δίεση)/NΤΟ#.  Και οι δυο βέβαια εκδοχές  συναντώνται εκ 

νέου αργότερα στο μοντέλο του κλαρινέτου με πέντε κλειδιά. Αν θελήσουμε να 

συσχετίσουμε τα ανωτέρω με την εξέλιξη των κλειδιών στο μπασέτ κόρνο, θα πρέπει 

να υποθέσουμε πως  σε αυτό αρχικά εμφανίστηκε το κλειδί LΑ #/MΙ #. 

Μια σημαντική, μετέπειτα εξέλιξη του κλαρινέτου, δεν αποτελεί μόνο η 

σταδιακή αύξηση των κλειδιών, αλλά και η μεγαλύτερη χρήση των χεριών στον 

χειρισμό του οργάνου, το οποίο τελικά απέκτησε τέσσερα μέρη: το επιστόμιο, το άνω 

στέλεχος, το κάτω στέλεχος και την καμπάνα. Το συγκεκριμένο μοντέλο με 

περισσότερα μέρη, το οποίο ουσιαστικά περιλαμβάνει πέντε μέρη- διαθέτοντας ένα 

ξεχωριστό βαρελάκι- φέρει το πλεονέκτημα, πως τα μικρότερα ξύλινα μέρη είναι 

καλύτερα επεξεργάσιμα και ταυτόχρονα αποτρέπεται η πρόκληση πιθανής ζημιάς στο 

όργανο. Πλέον, υπάρχει η δυνατότητα συναρμολογούμενων μερών που επηρεάζουν την 

τονικότητα, τα οποία κατασκευάζονται από μερικούς τεχνίτες ήδη από το 1780, και 

είκοσι χρόνια μετά ανήκουν στον εξοπλισμό υψηλού επιπέδου του οργανοπαίκτη. 

Ακόμα και στα μέσα του 19ου αιώνα κατασκευάζονταν για την εξομοίωση των τοπικών 

τονικών διαφορών. Τα κλαρινέτα με πέντε κλειδιά έκανα την εμφάνισή τους γύρω στο 

1770 (Collier). 

Ο γάλλος καθηγητής και κατασκευαστής, Lefevre, τον οποίο επικαλούνται συχνά 

μετέπειτα συγγραφείς αναφερόμενοι στην προσθήκη ενός επιπλέον κλειδιού στο 

κλαρινέτο, θεωρείται πως εισήγαγε το τέταρτο και πέμπτο κλειδί στο εκκλησιαστικό 

όργανο. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος ισχυρισμός δεν έχει  επιβεβαιωθεί μέχρι τώρα από 

αξιόπιστες πηγές. Επιπλέον, το όνομα του  βιρτουόζου Josepf Beer αναφέρεται όταν 
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γίνεται λόγος για την εμφάνιση του τέταρτου και πέμπτου κλειδιού, γεγονός που όμως 

είναι μάλλον απίθανο. Υποθέτουμε πως ήταν αρχικά ο Fetis εκείνος που διενέργησε μια 

σχετικά επιφανειακή έρευνα πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και χωρίς να αναφέρει 

πηγές απέδωσε την εφεύρεση στον Beer. 

Τα κλαρινέτα, τα οποία κατασκευάστηκαν με πέντε τάπες (ή και περισσότερες) 

μετά το 1770, προβλέπουν κλειδιά για τους τόνους που ακολουθούν (Gunter
,
 2001: 25): 

1. ΣΙ - κλειδί αντίχειρα (ράχης) 

2. ΛΑ - μπροστινό για τον δείκτη 

3. ΜΙ - αρχικά με μακρύ βραχίονα και στη συνέχεια για το αριστερό μικρό δάχτυλο 

4. ΦΑ#/NΤΟ# - μικρό δάχτυλο ή με μακρύ βραχίονα, τοποθετημένο ακριβώς δίπλα 

από το κλειδί Mi/Re) 

5. ΣΟΛ#/ΡΕ# - δεξή δείκτη 

Η πρώτη σχολή για κλαρινέτο με πέντε κλειδιά αναφέρεται στο σύγγραμμα ενός 

άγνωστου συγγραφέα γύρω στο 1780 στο Λονδίνο με τίτλο «Οδηγός Κλαρινέτου» 

(Clarinet Instructor). Στο σύγγραμμα αυτό η τονική έκταση του κλαρινέτου έφτανε ήδη 

μέχρι το Fa. 

Ο Johann Georg Heinrich Backofen, γερμανός κλαρινετίστας και συνθέτης, 

απεικόνισε και αυτός τον συγκεκριμένο τύπο κλαρινέτου στις οδηγίες του για το 

κλαρινέτο σαν το μπασέτ κόρνο. Γνωστοί κατασκευαστές αυτού του μοντέλου ήταν 

κυρίως οι C.A. και J.H.W. Grensen, J.E. Grundmann, G. Walch, J. Baumann και M. 

Amelingue. 

Σχετικά με κάποιες αποκλίσεις, διαπιστώνει κανείς πως η κατασκευή του 

συστήματος των κλειδιών μέχρι και το έβδομο κλειδί ίσχυε σχεδόν σε όλες τις περιοχές. 

Όργανα με πέντε, έξη και επτά κλειδιά ήταν σχεδόν όμοια, ωστόσο δεν αποκλειόταν 

στις διδακτικές μεθόδους να προσφέρονται εναλλακτικές τεχνικές παιξίματος για ψηλές 

φωνές. Η εκτεταμένη αναλογία των κλειδιών άρχισε να εγκαταλείπεται μετά την 

εμφάνιση του «Invention clarinet» από τον Muller, το οποίο πολύ σύντονα 

κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις διάφορες εκδοχές που υπήρχαν, αλλά δεν 

αντιγράφθηκε αυστηρά. 
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3.2 Μικρές Βελτιώσεις στο κλαρινέτο μεταξύ 1800 και 1850, που δεν 

σχετίζονται άμεσα με το σύστημα των κλειδιών (βλ. εικόνες: 67) 

(Gunter, 2001: 29). 

Μετά το 1810 η μηχανοποίηση όλων των ξύλινων πνευστών οργάνων βασιζόταν 

ουσιαστικά στη γνώση της ακουστικής, η οποία χρησιμοποιούνταν τώρα σε πολύ 

μεγαλύτερο βαθμό στην κατασκευή των πνευστών οργάνων, ενώ παράλληλα 

εγκαταλείφθηκαν παλιότερες τεχνικές δίνοντας χώρο σε νέες τεχνολογίες. Εδώ αξίζει 

να αναφέρουμε τη δουλειά του τεχνίτη F.F. Chladni και την συνεισφορά του G. Weber, 

οι οποίες υποστηρίζουν την απομάκρυνση από τις παραδοσιακές μεθόδους των 

τεχνιτών και τον αυστηρό, «γεωμετρικό» θα λέγαμε, τρόπο εργασίας (βάσει 

αναλογιών), και αντί για αυτά θέτουν στην κατασκευή των πνευστών οργάνων ένα 

φυσικό-ακουστικό υπόβαθρο. Σε αυτό συνέβαλε και η εφαρμογή των νέων 

τεχνολογιών. Όταν το κλαρινέτο γύρω στο 1800  αλλά και τις επόμενες δεκαετίες, σε 

κάπως περιορισμένο βαθμό βέβαια- δεν εμφάνιζε εξέλιξη, τα αίτια  για αυτό 

εντοπίζονταν όχι τόσο στον ανεπαρκή τρόπο τοποθέτησης των δακτύλων (fingering), 

όσο στο άλυτο ακόμη τονικό πρόβλημα, το οποίο εξαιτίας των αυξημένων απαιτήσεων 

στον τόνο και στη φωνή εμφανιζόταν συνεχώς στο  προσκήνιο και αποτελούσε αφορμή 

δημόσιων συζητήσεων στο τύπο αλλά και σε παλιότερα διδακτικά συγγράμματα. 

Στα κλασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά παλαιότερων τύπων κλαρινέτου ανήκει 

το δυσανάλογα μακρύ επιστόμιο με ένα σχετικά μικρό και κοντό κλειδί και το 

αντίστοιχο μικρό γλωσσίδι. Ο διαχωρισμός του επιστομίου από το βαρελάκι έγινε στην 

Ευρώπη γύρω στα μέσα του 18
ου

 αιώνα. Στη Βρετανία, ο διαχωρισμός αυτός 

πραγματοποιήθηκε μόλις το 1780. 

Στη πρώιμη εποχή του κλαρινέτου, όταν ακόμα το επιστόμιο και το βαρελάκι 

αποτελούσαν ως  ενιαία κατασκευή το ανώτερο μέρος του οργάνου, πολλοί 

κατασκευαστές ξεχώριζαν τα τρία μέρη: στην μπροστινή πλευρά έχουμε το πάνω 

μέρος, το σωλήνα και την άκρη. Με την έναρξη την κατασκευής περισσότερων μερών, 

όταν το γλωσσίδι και το βαρελάκι ανέπτυξαν δικές τους λειτουργίες, απέκτησε το 

βαρελάκι και τα άλλα μέρη του οργάνου ένα σήμα, δηλαδή μια σφραγίδα. Σπανιότερα 

θα δούμε μια τέτοια σφραγίδα στο επιστόμιο. 

Σε αντίθεση με τις μπαρόκ μορφές κλαρινέτου, όπου το βαρελάκι και το γλωσσίδι 

ήταν ενιαία, τώρα πια διαχωρίζονται, γεγονός το οποίο συμβάλει στην διόρθωση της 

φωνής. Όργανα με βαρελάκι κατασκευάζονται όλο και συχνότερα σε διαφορετικά 

μεγέθη, όμως σε σύντομο χρονικό διάστημα εμφανίζονται πάλι διαφορετικοί τύποι 

αναλόγως της περιοχής, ή ακόμα και της χώρας. Το κλειδί του επιστομίου 

διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε για την στήριξη του γλωσσιδίου να εξυπηρετεί 

μόνο το πλευρικό μέρος το μήκος της άκρης είχε αρχίσει ήδη από τον 18
ο
 αιώνα να 

ελαττώνεται σημαντικά. Το επιστόμιο ωστόσο μεγάλωνε, τόσο στην εξωτερική του 

μορφή, όσο και σε συνάρτηση με το μήκος και το πλάτος των οπών, καθώς ήταν 
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ακουστικά απαραίτητη η μεταφορά του αέρα στο σώμα (βαρελάκι) χωρίς διαβαθμίσεις. 

Βέβαια και η άκρη του επιστομίου προσαρμόζεται στο γλωσσίδι και γίνεται τοξοειδής. 

Αρχικά το επιστόμιο κατασκευαζόταν από το ίδιο ξύλο που χρησιμοποιούταν για τα 

υπόλοιπα μέρη του οργάνου. Αργότερα όμως, μετά τον διαχωρισμό του επιστομίου από 

το βαρελάκι, και όταν άρχισε η αναζήτηση αδιάβροχων υλικών, έγινε χρήση εξωτικών 

ξύλων. 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, αρχικά το επιστόμιο και το γλωσσίδι αποτελούσαν 

ένα ενιαίο μέρος. Μετά τον διαχωρισμό τους, το βαρελάκι τρυπήθηκε κυλινδρικά, 

μάλλον εξαιτίας του εύκολου τρόπου κατασκευής. Κατά το πρώτο μισό του 19ου  

αιώνα έλαβε μια ελαφρώς κωνική μορφή, ακόμα και η εσωτερική οπή αυτού του 

σημαντικού μέρους του οργάνου, καθώς κατέστη σαφές πως το βαρελάκι και η 

καμπάνα είναι πλέον δύο μέρη, τα οποία έχουν σημαντικότατες λειτουργίες. 

Ταυτόχρονα, ολοένα και περισσότεροι κατασκευαστές κατασκευάζουν δυο 

διαφορετικού μήκους βαρελάκια, όπως είναι σήμερα σχεδόν αυτονόητο. 

Το 19
ο
 αιώνα εγκαταλείπεται η παραδοσιακή επισήμανση του οικόσημου. Τη 

θέση της παίρνει συχνά το όνομα της περιοχής, στην οποία βρίσκεται το κάθε 

εργαστήριο. 

Μετά το 1820, όταν οι οργανοτεχνίτες άρχισαν να επισκέπτονται τοπικές αλλά 

και διεθνείς εκθέσεις, στις οποίες συχνά βραβεύονταν για τα επιτεύγματά τους, 

εμφανίζονται σήματα-σφραγίδες όπως: «κάτοχος ενός τιμητικού μεταλλείου». Επίσης,  

χρησιμοποιούνταν και τα αποτυπώματα  S.M. IL. RE, τα οποία παρέπεμπαν σε 

διακρίσεις από έκθεση. 

Τα σήματα -«σφραγίδες» χρησιμοποιούνται από την εποχή του  Denner σε 

διαφορετικές εκδοχές και μορφές. Με την εμφάνιση των ξεχωριστών μερών του 

οργάνου, οι σφραγίδα εμφανίζεται κατά βάση πάνω σε όλα τα μέρη του σωλήνα, αλλά 

σπανιότερα πάνω στο επιστόμιο – κυρίως στο κάτω μέρος του πάνω κομματιού. 

Ένας λόγος για το γεγονός ότι τα γερμανικά εργαστήρια κατά την περίοδο 1759 

μέχρι 1810 σημάδευαν σπανιότερα το επιστόμιο σε σχέση με τα αντίστοιχα αγγλικά ή 

γαλλικά ήταν το γεγονός ότι ήθελαν να καταστίσουν εφικτή μια μεταβολή της θέσης 

του γλωσσιδίου. Επεξηγηματικά, όταν η μία ή η άλλη πλευρά είναι σημαδεμένη, ο 

κατασκευαστής υποστηρίζει το παίξιμο του γλωσσιδίου με το άνω ή το κάτω χείλος. 

Οι πολλαπλές διορθώσεις, εξελίξεις και τεχνολογικές καινοτομίες κατά την περίοδο 

1810-1840 βασίζονται κυρίως στα παρακάτω κριτήρια: 

1. Η μετάδοση της ακουστικής. 

2. Η εξειδίκευση των τεχνικών σε συνδυασμό με τον καταμερισμό των διαφόρων 

εργασιών. 

3. Η ανάπτυξη ιδιαίτερων τεχνικών επεξεργασίας του ξύλου οδηγεί σε ολοένα και 

πιο μηχανοποιημένη παραγωγή. 
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4. Η αύξηση της ζήτησης μουσικών οργάνων από τις στρατιωτικές μπάντες. 

5. Η συνεργασία μεταξύ οργανοπαικτών και κατασκευαστών οργάνων. 

3.3 Μεταλλικό κλαρίνο: 1895-1965 

Τα μεταλλικά κλαρινέτα αναπτύχθηκαν από το 1895 έως το 1965 (κυρίως κατά 

την περίοδο 1924-1939) για την αμερικανική αγορά. Οι διάφορες απόπειρες 

δημιουργίας μεταλλικού κλαρινέτου πριν την επινόηση του μοντέλου του 

κατασκευαστή Agostino Rampone ήταν προφανώς ανεπιτυχείς. Το σχέδιο του 

Rampone προωθήθηκε από τον αμερικανό οργανοπαίκτη κορνέτα, Charles Gerard 

Conn με σημαντική επιτυχία
17

. 

Κατά την διάρκεια της ιστορίας του Conn υπήρξαν πολλές καινοτομίες. Το 1888, 

ο Conn ξεκίνησε μια συζήτηση σχετικά με τους κατασκευαστές οργάνων στην 

Αμερική, η οποία οδήγησε σε εξελίξεις που τοποθέτησαν τον Conn σε εξέχουσα θέση 

μεταξύ των κατασκευαστών μουσικών οργάνων. Το πρώτο σαξόφωνο κατασκευάστηκε 

στην Αμερική από τον ίδιο και το πρώτο μεταλλικό κλαρινέτο μαζικής παραγωγής 

κατοχυρώθηκε με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το 1888. Το Conn Wonder ήταν ένα διπλό 

κλαρινέτο συστήματος Albert, το οποίο κυκλοφόρησε το 1895. Το κλαρινέτο αυτό είχε 

εξαιρετικό τόνο και ήταν εκπληκτικό στο παίξιμο, παρότι τα όργανα αυτά ήταν υψηλής 

συχνότητας, γεγονός το οποίο τότε αποτελούσε θετικό στοιχείο
18

. 

Λίγο μετά το ξεκίνημα του Conn Wonder, ακολούθησαν οι Ευρωπαίοι 

κατασκευαστές με το διπλό μεταλλικό κλαρινέτο συστήματος Boehm. 

Κατασκευάστηκαν σχεδόν ταυτόσημα μοντέλα από τον Couesnon και από τον Triebert, 

στους οποίους απονεμήθηκε βραβείο το 1900, ωστόσο λίγα σε αριθμό. Τα λιγοστά 

μονά μεταλλικά κλαρινέτα που κατασκευάστηκαν στην Ευρώπη τότε και μέχρι τη 

δεκαετία του 1920 παρουσίαζαν σοβαρά τονικά προβλήματα και κάποιες φορές έναν 

αποκρουστικό ήχο, επομένως το ενδιαφέρον για τα διπλα κλαρινέτα συνεχίστηκε και 

κορυφώθηκε το 1910 με το “CLARI-MET”, έργο του Penzel-Mueller. 

                                                 
17

 http://www.silver-clarinet.com/ 
18

 http://www.silver-clarinet.com/ 
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Εικόνα 12:  Μεταλλικά κλαρίνα 

 

Το “CLARI-MET” ξεχάστηκε από την ιστορία το 1925 όταν η εταιρεία Cundy-

Bettoney Co. της Βοστόνης, η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής ξύλινων πνευστών 

στην Αμερική, ισχυρίστηκε ότι παρήγαγε το πρώτο επιτυχές μεταλλικό κλαρινέτο 

εισάγοντας το Silva- Bet. Το Silva- Bet δεν παρουσίαζε τονικά προβλήματα ούτε είχε 

τον τραχύ ήχο των προηγούμενων μεταλλικών κλαρινέτων. Θα μπορούσαμε να το 

συγκρίνουμε με ένα ξύλινο κλαρινέτο για την τονικότητα και την ποιότητα του ήχου 

του. Θεωρήθηκε ότι το μυστικό βρισκόταν στη χρήση γερμανικού ασημιού για την 

κατασκευή, ωστόσο το πάχος του μετάλλου και η ποιότητα του σχεδιασμού 

αποτέλεσαν πολύ σημαντικότερο παράγοντα. Είναι δύσκολο να πει κανείς με σιγουριά 

ποιος ήταν ο πρώτος που το επινόησε. Ο Penzel-Muller ξεχάστηκε, άλλοι αγνοήθηκαν 

και τα αρχεία έχουν χαθεί
19

. 

 

                                                 
19

 http://www.silver-clarinet.com/ 
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4 ΣΤΑΔΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΛΑΡΙΝΟ 
 

Τα δακτυλικά κλειδιά που επινόησε ο Boehm κατά την κατασκευή του φλάουτου, 

έδωσαν στους άλλους εφευρέτες τα μέσα για να διακρίνουν λογικά δακτυλικά 

συστήματα που επιτρέπουν μεγαλύτερη ευκινησία. Τα κλειδιά και τα ελατήρια 

αποτελούσαν τα βασικά γνωρίσματα στο νέο κλαρινέτο του Klose και του Buffet. 

Τα δακτυλικά κλειδιά έχουν θεωρητικά εξαλείψει τα προβλήματα σύγκρουσης των 

δακτύλων κατά το παίξιμο. Τα δακτυλίδια αυτά περιβάλλουν τις τονικές οπές, έτσι 

ώστε όταν το δάκτυλο καλύπτει την οπή, ταυτόχρονα να πιέζει το μεταλλικό κλειδί 

προς τα κάτω. Το δαχτυλίδι, με τη σειρά του, συνδέεται με έναν μακρύ άξονα (ο οποίος 

έχει δανειστεί απευθείας από το φλάουτο του Boehm) δημιουργώντας μια ακόμη οπή η 

οποία καλύπτεται από κλειστό κλειδί. 

Καθώς αποτελούσε πρωτότυπη εφεύρεση, ο Boehm χρησιμοποίησε δύο ελατήρια 

προκειμένου να ελέγχει το άνοιγμα και το κλείσιμο των κλειδιών που ήταν 

τοποθετημένα σε άξονες. Τα ελατήρια τοποθετούνταν σε άξονες που ενσωματώνονταν 

κατευθείαν στο ξύλινο σώμα του κλαρινέτου και χρησιμοποιούνταν για όλα τα κλειδιά, 

εκτός από εκείνα που είχαν εξαιρετικό μικρό άξονα περιστροφής. 

4.1 Σύστημα ΟΕHLER 

Το σύστημα κλειδιών ΟΕHLER κατασκευάστηκε από τον Oskar Oehler. Είναι 

βασισμένο στο σύστημα Müller στο οποίο προστέθηκαν οπές με στόχο τη βελτίωση του 

τονισμού και της ακουστικής του οργάνου κυρίως των νότων ΣΙ ύφεση και ΦΑ. Το 

επιστόμιό του είναι μικρότερο και στενότερο κάτι το οποίο δημιουργεί ένα ελαφρώς 

διαφορετικό ήχο. Χρησιμοποιείται κυρίως στη Γερμανία και στην Αυστρία. Ένα 

κλαρίνο Oehler αποτελείται σήμερα από 13 κλειδιά. Στην ελλάδα ονομάζεται και 

παραδοσιακό κλαρίνο γιατί χρησιμοποιήθηκε στην παραδοσιακή ελληνική μουσική.  

4.2 Σύστημα BOEHM 

Το σύστημα Boehm για κλαρινέτο διαμορφώθηκε μεταξύ του 1839 και 1843 από 

τους γάλλους Eleonore Klose και  Louis Auguste Buffet. Το όνομα που δόθηκε στο 

σύστημα είναι περιγραφικό, καθότι εμπνεύστηκε από το σύστημα του Theobald Boehm 

για το φλάουτο, ωστόσο αφενός  παρουσιάζει σημαντικές διαφορές επειδή αφορά το 

κλαρινέτο και αφετέρου ο ίδιος ο Boehm δεν ήταν παρόν στην διαμόρφωσή του
20

. 

Τα κλειδιά που δημιούργησε ο Boehm όταν κατασκεύασε το φλάουτο έδωσε σε 

άλλους κατασκευαστές τη δυνατότητα να σχεδιάσουν διάφορα συστήματα για τα 

δάχτυλα, τα οποία να παρέχουν φυσική ευκινησία. 
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Τα κλειδιά του Boehm σχεδόν απαλείφουν τα προβλήματα σύγκρουσης των 

δαχτύλων. Τα κλειδιά αυτά περιβάλλουν τις τονικές οπές, έτσι ώστε όταν ένα δάχτυλο 

καλύπτει την οπή, ταυτόχρονα να πιέζει ένα μεταλλικό κρίκο. Το κλειδί, με τη σειρά 

του, συνδέεται με ένα μακρύ άξονα (ο οποίος έχει παρθεί από το φλάουτο του Boehm) 

ο οποίος δημιουργεί μια ακόμα οπή η οποία τοποθετείται σε άλλο σημείο του οργάνου 

και κλείνεται από καλυμμένο κλειδί
21

. 

Ο Buffet, κατασκευαστής οργάνων, χρησιμοποίησε ελατήρια, προκειμένου να 

ελέγξει τα κλειδιά για άνοιγμα και  κλείσιμο που ήταν τοποθετημένα στους άξονες. Τα 

ελατήρια αυτά τοποθετούνταν στα σημεία και βιδώνονταν απευθείας στο ξύλινο σώμα 

του κλαρινέτου και χρησιμοποιούνταν για όλα τα κλειδιά, εκτός από εκείνα που είχαν 

πολύ μικρό άξονα περιστροφής, που εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούν απλά ελατήρια 

που συνδέονταν με το κατώτερο μέρος κάθε κλειδιού. Αυτή είναι η μέθοδος 

λειτουργίας των κλειδιών του απλού συστήματος Boehm για τα ξύλινα πνευστά. 

Έχουν γίνει πολυάριθμες προσπάθειες για τη δημιουργία νέων συστημάτων 

κλειδιών για κλαρινέτο με βάση το σύστημα Boehm. Παρόλα αυτά, κανένα δεν έχει 

επιτύχει πραγματικά, παρότι μερικά χρησιμοποιούνται ακόμη από ορισμένους 

μουσικούς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13: Κλαρίνο τύπου Buffet, 1825 
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4.3 Πλήρες κλαρίνο BOEHM 

Το πλήρες σύστημα Boehm αποτελεί την μοναδική ευρέως αποδεκτή 

τροποποίηση των Klose και Buffet, παρότι η πολυπλοκότητα, το βάρος και το κόστος 

του έχουν αποτελέσει σημαντικά μειονεκτήματα. Παρουσιάζει 4 βελτιώσεις, 

δημιουργώντας ένα ακόμη πιο εκσυγχρονισμένο δακτυλικό σύστημα. 

4.4 Τροποποίηση του συστήματος BOEHM 

4.4.1 Σύστημα WURLITZER 

Το σύστημα Wurlitzer για τροποποίηση του συστήματος Boehm διαμορφώθηκε 

στα μισά του 20ου αιώνα από τον κατασκευαστή, Fritz Wurlitzer και τα κλαρινέτα του 

συστήματος αυτού κατασκευάζονται πλέον από την εταιρεία Herbert Wurlitzer 

Kunstwerkstatt für Holzblasinstrumente GmbH. 

Το εν λόγω σύστημα συνδυάζει τα χαρακτηριστικά των οπών των κλαρινέτων 

του συστήματος Öhler με τους δακτυλισμούς του συστήματος Boehm. Διαφορές 

μεταξύ του συστήματος αυτού και του κλασσικού συστήματος Boehm περιλαμβάνουν 

επίσης διαφορετικούς δακτυλισμούς altissimo, μικρότερο χώρο για το χέρι και 

μεγαλύτερη αντίσταση της οπής που χρειάζεται περισσότερο αέρα για να παίξει. 

Το σύστημα αυτό είναι ένας εύστοχος συνδυασμός του δυνατού ήχου και του 

ταχέως γαλλικού δακτυλικού συστήματος, εκσυγχρονισμένο για να συμπεριλάβει 

ακόμη περισσότερους δακτυλικούς συνδυασμούς. 

4.5 Σύστημα MAZZEO 

Το σύστημα Mazzeo επινοήθηκε από τον Rosario Mazzeo το 1961. Τα 

χαρακτηριστικά του είναι τα εξής
22

: 

1. Ο «λαιμός» Σι ύφεση που χρησιμοποιεί το κλειδί La και οποιονδήποτε συνδυασμό 

του δεύτερου ή τρίτου δαχτύλου του αριστερού χεριού ή του πρώτου δεύτερου ή 

τρίτου δαχτύλου του δεξιού χεριού για να επιτύχει σύνδεση ανοίγοντας το τρίτο 

δάχτυλο του δεξιού χεριού. 

2. Ένα κλειστό κλειδί αριστερού χεριού 

3. Μια άηχη καμπάνα 

Τα πλήρως τροποποιημένα κλαρινέτα Mazzeo διαθέτουν: 

1. Ένα κλειδί Mi♭/Si♭που παίζεται με τον αντίχειρα, το πρώτο και το τρίτο δάχτυλο 

και ένα κλειδί Re♭/La♭που παίζεται με το αριστερό χέρι. 

2. Εμφανή κλειδιά από Si♭ μέχρι Nto♯. 

3. Ένα εναλλακτικό κλειδί La♭/Mi♭αριστερού χεριού. 
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4.6 Σύστημα McINTYRE 

Το Σύστημα McIntyre επινοήθηκε από τους Robert και Thomas McIntyre
23

. 

Συγκεκριμένα, διαμόρφωσαν έναν νέο μηχανισμό για να ελέγχει τους δύσκολους ήχους 

χρησιμοποιώντας κλειδιά μόνο του αριστερού χεριού, γεγονός το οποίο επιτρέπει στις 

νότες να ακούγονται χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί το αριστερό χέρι. 

Υπάρχουν μόνο τρία κλειδιά έναντι τεσσάρων του κλασσικού συστήματος 

Boehm για το πρώτο δάχτυλο του δεξιού χεριού. Κατά τα άλλα, οι δακτυλισμοί είναι 

ακριβώς οι ίδιοι με τους αντίστοιχους του συστήματος Boehm. 

Οι McIntyre κατασκεύαζαν και πωλούσαν κλαρινέτα, δυσκολεύονταν ωστόσο 

ιδιαίτερα στο να τα προωθούν. Εκτός από την ανάγκη του οργανοπαίχτη να ενημερωθεί 

για τους νέους δακτυλισμούς, τα βασικότερα μειονεκτήματα αυτού του συστήματος 

ήταν το βάρος και η πολυπλοκότητα του μηχανισμού. Απουσία του απαραίτητου 

κεφαλαίου προκειμένου να γίνουν τροποποιήσεις, οι McIntyre προσπάθησαν να 

προσελκύσουν το ενδιαφέρον ενός μεγάλου κατασκευαστή, δεν κατάφεραν ωστόσο να 

έλθουν σε συμφωνία με αποτέλεσμα την διακοπή της παραγωγής του οργάνου. 

4.7 Σύστημα NX 

Το σύστημα αυτό δημιουργήθηκε από τον κλαρινετίστα Άρθουρ Μπενέιντ από το 

1970 μέχρι και τον θάνατό του το 1987
24

. Ξεκινώντας στα 1970, δημιούργησε ένα 

ζεύγος κλαρινέτων (ξεκινώντας από τα ήδη υπάρχοντα όργανα και αναπτύσσοντάς τα 

σταδιακά), ενσωματώνοντας μια σειρά χαρακτηριστικών -είτε νέα είτε παλαιότερα 

επηρεασμένα από άλλα όργανα- τα οποία θεωρούσε βελτιώσεις σε ήδη υπάρχουσες 

μορφές κλαρινέτων. Η ερμηνεία της ονομασίας NX που τους δόθηκε, παραμένει 

άγνωστη. Τα όργανα αυτά διαμορφώθηκαν σε τέτοιο βαθμό που τα χρησιμοποιούσε για 

να συνθέτει μουσική και  ένιωθε ότι είχε επιτύχει τον αρχικό του στόχο στο μέγιστο. 

Ο Καναδός κατασκευαστής κλαρινέτων Stephen Fox, έχοντας πραγματοποιήσει 

περαιτέρω έρευνα, προσφέρει βελτιωμένα και διαφοροποιημένα κλαρινέτα του 

συστήματος NX προς πώληση. 
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5 ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΛΑΡΙΝΟ 
 

5.1 Σύνδεση δύο κλαρινέτων σε ένα όργανο, Lässig, Theodor 

Γερμανική προδιαγραφή Αρ. 49793. Καταχωρήθηκε στις 06/04/1889. 

Δημοσιεύτηκε στις 21/11/1889. 

Αντιστοιχεί στην αυστριακή προδιαγραφή Αρ. 39/1826 που κατατέθηκε στις 

30/03/1889 (Gunter
,
 2001: 134). 

Αυτό το μοντέλο, το οποίο θυμίζει από κάποια άποψη το μεταγενέστερο διπλό 

κλαρινέτο τόνου τετάρτων του Schüller, παρουσιάζει μια ιδιαιτερότητα. Σε αυτό, 

αντίθετα με τα άλλα μοντέλα που αναφέρθηκαν παραπάνω, ο ταλαντευόμενος αέρας 

του σωλήνα δεν επιμηκύνεται «τεχνητά» μέσω μικρών σωλήνων ή των πτυσσόμενων 

στελεχών. Εδώ επιτυγχάνεται το απαιτούμενο μήκος μέσω ενός σταθερού επιπρόσθετου 

μεταλλικού σωλήνα. Η αλλαγή γειτονικού τόνου από La σε Si ή από Mi σε Re 

πραγματοποιείται με το ίδιο παίξιμο (fingering) χάρις ενός μοχλού κάτω από το 

επιστόμιο. Οι επιρροές αυτού του μηχανισμού περιγράφονται στο έγγραφο ως εξής: « 

Στο σχήμα 1 και 2 εμφανίζεται ο σωλήνας στη θέση που απαιτείται για να φυσήξει ο 

χρήστης τον αέρα στο α-κλαρινέτο.  Για να χρησιμοποιήσει Β-κλαρινέτο, πιέζει την 

εξωτερική άκρη του μοχλού b στην κατεύθυνση του τόξου 1. Με αυτόν τον τρόπο 

σηκώνεται ο σωλήνας 1 από τον σωλήνα Β και πιέζεται το ελατήριο c. Τότε πιάνει τo 

πλαίσιο χειρισμού g και στρίβει τον ανεβασμένο σωλήνα 180 μοίρες, μέχρι να έρθει 

στη θέση που φαίνεται στο σχήμα. 

Σύμφωνα με τον Kroll, ο οίκος Berthold στο Speyer της Γερμανίας έφτιαξε 

τουλάχιστον ένα πρωτότυπο στηριζόμενο στα σχέδια του Lässig. 
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Εικόνα 14:  Διπλό κλαρινέτο τόνου τετάρτων του Schüller 
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5.2 Winter, E και Clinton, J. 

Βρετανική Προδιαγραφή Αρ. 17975. Κατατέθηκε στις 20/08/1898. Δημοσιεύτηκε 

στις 19/08/1899 (Gunter
,
 2001: 131). 

Λίγα χρόνια μετά την δημιουργία του «συνδυαστικού κλαρινέτου» οι τεχνικοί-

κατασκευαστές Clinton και Winter προέβησαν  σε μια  επιπλέον μετατροπή αυτού του 

τύπου κλαρινέτου. Εδώ,  η εξωτερική επένδυση δεν χωρίζεται κατά αντιστοιχία με τον 

σωλήνα τόνου, αλλά αντίθετα  αποτελείται από ένα τμήμα. 

Το σχήμα 1 (FIG: 1),  εικόνα 15,  που ακολουθεί απεικονίζει μια περιοχή Α 

όπου τα κλειδιά  για λόγους ευκρινούς απεικόνισης δεν εμφανίζονται. 

Στο σχήμα 2 (FIG: 2) παρουσιάζει μια πλευρά την μεταλλικής επένδυσης, η 

οποία ενώνεται με το βαρελάκι και ανήκει στην περιοχή Α. 

Το σχήμα 3 (FIG: 3) δείχνει μια περιοχή Β και το σχήμα 4 (FIG: 4) το 

αντίστοιχο εξάρτημα με τις πλευρικές οπές. 

Στο σχήμα 5 (FIG: 5) παρουσιάζεται σχηματικά ο τρόπος με τον οποίο επιδρά η 

αποτελεσματική μετατόπιση των πλευρικών οπών μέσω μετατροπής (σμίκρυνσης) των 

οπών. Οι οπές σε αυτή την περίπτωση βρίσκονται σε μικρότερη απόσταση μεταξύ τους 

και το άνοιγμά τους είναι πιο μικρό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 15:  Κλαρίνο Winter και Clinton 

Οι οπές α αντιστοιχούν στις οπές του ξύλινου σωλήνα, ενώ οι a’’ αντιστοιχούν στις 

οπές της ράβδου. Για να επιτευχθεί αντιστοιχία, πρέπει οι οπές στο ξύλο να έχουν το 

ανάλογο μέγεθος.  Ένας μηχανισμός σταθεροποίησης στο βαρελάκι ενδέχεται να 

εμποδίζει την μετατόπιση του μεταλλικού εξωτερικού καλύμματος, ενώ  υπάρχει η 
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δυνατότητα ακριβούς ρύθμισης της θέσης σταθεροποίησης χάρις ενός μηχανισμού 

βιδώματος πάνω σε έναν φαινομενικό σωλήνα.  Σε κάθε αλλαγή τόνου κατά ένα 

ημιτόνιο πρέπει η εξωτερική επένδυση να περιστρέφεται κατά το ήμισυ. Σύμφωνα με 

την προδιαγραφή: 

1. Ένα κλαρινέτο αποτελείται από τα εξωτερικά στελέχη Α και Β, το βαρελάκι D 

και την καμπάνα C,  μπορεί να διασπαστεί σε αυτά και το βαρελάκι 

σταθεροποιείται στον εσωτερικό σωλήνα. Στον εξοπλισμό ανήκουν δύο «σετ» 

όπως έχουν περιγραφεί ανωτέρω. 

2. Ένα κλαρινέτο διαθέτει έναν επιπλέον εσωτερικό σωλήνα με οπές διαφορετικής 

θέσης, οι οποίες  εάν ρυθμιστούν σωστά στον κύριο σωλήνα παράγουν και  

διαφορετικούς τόνους. 

5.3 K. Antos 

Γερμανική προδιαγραφή Αρ. 522015. Καταχώρηση στις 8 Σεπτεμβρίου 1929, 

δημοσιεύτηκε στις  28/03/1931 (Gunter, 2001: 132). 

Ενώ στα προηγούμενα έγγραφα, κατά κανόνα η προσέγγιση ή η απομάκρυνση 

των στελεχών του σωλήνα θεωρείτο ως αρχή «κουρδίσματος», σε αυτό το σημείο 

αναφέρεται για πρώτη φορά πως αυτό το είδος της διόρθωσης του τόνου τόσο για 

θεωρητικούς όσο και για πρακτικούς λόγους δεν είναι ορθό. Ο Gunter συγκεκριμένα 

αναφέρει: 

«Θεωρητικά γιατί με αυτό το κούρδισμα παραμένει μόνο ο βασικός τόνος 

καθαρός, ενώ οι υπόλοιποι τόνοι έχουν λανθασμένη θέση καθώς οι 

αναλογίες των αποστάσεων των οπών βγαίνουν λάθος, έτσι ώστε αυτό  ο 

τρόπος κουρδίσματος να χρησιμοποιείται μόνο σε αρκετά περιορισμένο 

βαθμ. Για πρακτικούς λόγους, η γνωστή ρύθμιση είναι ελλιπής, καθώς η 

προσέγγιση και η απομάκρυνση των δύο στελεχών δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με την απαιτούμενη ακρίβεια και επίσης απαιτείται η 

χρήση και των δύο χεριών, έτσι ώστε η προσαρμογή κατά τη διάρκεια του 

παιξίματος να καθίσταται αδύνατη. Τέλος πλήττεται το πιο δύσκολο σημείο 

όλων των προσαρμογών, όταν αναφέρει: «η ιδανική λύση θα ήταν να 

διατηρεί το όργανο κατά το κούρδισμα την γεωμετρική μορφή του, δηλαδή 

κάθε αλλαγή μέτρησης να εφαρμόζεται αναλογικά σε όλο το μήκος του 

οργάνου, γεγονός που είναι πρακτικά αδύνατο.» 

Συμπερασματικά, αυτός είναι και ο σημαντικός παράγοντας για το κούρδισμα 

ενός οργάνου. Οι αναλογίες πρέπει να ισχύουν και να διατηρηθούν, και όχι μόνο στις 

μετρήσεις του συνολικού μήκους του οργάνου, αλλά έχοντας υπόψη την μετατόπιση 

των οπών, την σμίκρυνση ή την διεύρυνσή τους σε σχέση με την αντίστοιχη κατά 

πλάτος τομή του σωλήνα. 
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Ο Antos στηρίζει την βελτίωσή του σε μια ρύθμιση μήκους των στελεχών που 

αλλάζει αναλογικά, η οποία επιτυγχάνεται με τη βοήθεια μίας ή περισσοτέρων 

ατράκτων και ασκείται μέσω της κίνησης  οδοντωτών τροχών ή ελικοειδών 

κυλινδρικών γραναζιών συγχρόνως σε όλα τα στελέχη, χωρίς να παρατηρείται 

μεταβολή της «κλίμακας». Συνεχίζει γράφοντας για το σχέδιό του, η οποία εμφανίζεται 

ως αρχή και σε άλλες παραλλαγές του τρόπου κατασκευής: «Μια επιπλέον δυνατότητα 

είναι να τοποθετηθούν ελατήρια, τα οποία αναλόγως με την μετατόπιση των στελεχών, 

που θέλουμε να επιτύχουμε, διαθέτουν ένα μέτρο ελαστικότητας. Για να επιμηκυνθεί ο 

σωλήνας μπορούμε να χαλαρώσουμε μία άτρακτο που συνδέει το πρώτο και το 

τελευταίο τμήμα ή κάποιον άλλον άξονα, ενώ η μείωση του μεγέθους πετυχαίνεται 

μέσω έλξης των τμημάτων. Αυτή η ανακάλυψη έχει επιπλέον το πλεονέκτημα πως το 

όργανο μπορεί να εναρμονίζει πολλούς τόνους, όπως για παράδειγμα ένα Α-κλαρινέτο 

και ένα Β-κλαρινέτο. 

 

Εικόνα 16: Κλαρίνο Antos 
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5.4 Το διπλό κλαρινέτο με μηχανισμό προσαρμογής και συνδεδεμένα 

τμήματα σωλήνα, Stein, Friedr. 

Γερμανική προδιαγραφή Αρ. 510975 στις 09/10/1930 (Gunter
,
 2001: 134). 

Αυτό το μοντέλο διακρίνεται στην ουσία από τέσσερα χαρακτηριστικά: 

1. Μια αλλαγή του βασικού τόνου από Si σε La – ή το αντίστροφο – επιτυγχάνεται 

μέσω ενός ειδικού μηχανισμού προσαρμογής. 

2. Οι συνδυασμοί στο παίξιμο του οργάνου γίνονται πιο εύκολοι. 

3. Οι κακόηχοι τόνοι βελτιώνονται. 

4. Η έκταση του τόνου αυξάνεται σε σχέση με τα συνηθισμένα κλαρινέτα ίδιας 

τονικότητας από Mi μέχρι Nto
4
. 

Σε αντίθεση με πολλές μέχρι τώρα προτάσεις να αλλάξουν την απόχρωση του 

οργάνου σε έναν άλλο τόνο, ο Stein προσπάθησε να επιλύσει αυτό το πρόβλημα μέσω 

ενός μηχανισμού προσαρμογής που αφορούσε δύο διαφορετικούς και μεταξύ τους 

συνδεόμενους σωλήνες.  Ο τρόπος διάταξης των κλειδιών προσεγγίζει το σύστημα 

Boehm. Βασικό πλεονέκτημα της ανακάλυψής του θεωρεί ο Stein: 

«… για να υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής μια ενιαίας χρωματικής 

ακολουθίας τόνων, οι απαραίτητες οπές μοιράζονται κατά τη διάρκεια του 

παιξίματος στους εναλλασσόμενους χρησιμοποιούμενος σωλήνες με τέτοιο 

τρόπο, ώστε οι οπές του ενός σωλήνα να συμπληρώνουν εκείνες του άλλου 

στην ενιαία χρωματική ακολουθία τόνων. Επιπλέον, οι δύο διαφορετικοί 

σωλήνες διαθέτουν μια σημαντική ιδιότητα, η οποία αφορά την 

αντικατάσταση των προβληματικών τόνων....» (Gunter
,
 2001: 134). 

Αυτή η αρχή προσφέρει την δυνατότητα να βελτιωθούν στο κλαρινέτο «οι εκ 

φύσεως κακόηχοι τόνοι» ή να ξεπεραστούν με αυτό τον τρόπο δύσκολα κομμάτια, 

καθώς ο παίκτης δεν επιτυγχάνει πια αυτούς τους τόνους με τον συνηθισμένο τρόπο, 

αλλά μέσω κανονικού φυσήματος. 
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6 ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΡΙΝΟΥ Β♭ 
Τα πιο κάτω σχήματα παρουσιάζουν τη σημερινή μορφή ενός κλαρίνου σε τόνο 

Β♭καθώς επίσης και πίνακας επεξήγησης των ορολογιών που χρησιμοποιούνται για τα 

μέρη που το αποτελούν. 

6.1 Επιστόμιο, βαρελάκι και πάνω μέρος κλαρινέτου  Β♭ 
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6.2 Κάτω μέρος και καμπάνα 
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6.2.1 Πίνακας ορολογίας μερών κλαρινέτου Β♭ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

 

Η συνεισφορά του κλαρινέτου 
στη μουσική 

 

 

3 Buffet, Öhler: Ποιά η γνώμη του έλληνα 

οργανοπαίκτη; 
 

Όπως έχουμε δει στα προηγούμενα κεφάλαια, το κλαρίνο είναι από τα 

βασικότερα πνευστά όργανα ορχήστρας το οποίο έχει γράψει μεγάλη πορεία στην 

ιστορία του, ιδιαίτερα στο τομέα του μηχανισμού του. 

Σήμερα οι κυριότεροι μηχανισμοί είναι ο γερμανικός (Öhler) και ο γαλλικός 

(Buffet). Ποία είναι λοιπόν η συνεισφορά του οργάνου στις μέρες μας; Ποιός από τους 

δύο μηχανισμούς κλαρινέτου είναι προτιμότερος στην Ελλάδα και γιατί; Ποια η γνώμη 

των σύγχρονων οργανοπαικτών για το μηχανισμό του κλαρινέτου; 

4 Μεθοδολογία 
 

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι η έρευνα των πιο πάνω μέσα από την ανάλυση 

ενός ερωτηματολογίου το οποίο φτιάχτηκε ειδικά για την εργασία αυτή και την 

διεξαγωγή συνέντευξης με δύο Έλληνες τεχνολόγους πνευστών οργάνων πάνω στις 

θεματικές του ερωτηματολογίου. 
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4.1 Ερωτηματολόγιο 

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε εκπαιδευόμενους και καθηγητές κλαρίνου. 

Γι’αυτό το λόγο διανεμήθηκε σε Ωδεία της Ελλάδας έπειτα από συγκατάθεση των 

διευθυντών των σχολών αυτών και σε Εργαστήρια επιδιόρθωσης και συντήρησης 

πνευστών μουσικών οργάνων στην Ελλάδα επίσης. Μερικά ερωτηματολόγια 

διανεμήθηκαν δια χειρός και άλλα στάλθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή στους 

ενδιαφερόμενους οι οποίοι τα επέστρεψαν επίσης ηλεκτρονικά. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πάρα πάνω προσπάθεια, διανομής και λήψης των 

ερωτηματολογίων, δεν είχε την αναμενόμενη ανταπόκριση, εφόσον ελήφθησαν μονάχα 

4 ερωτηματολόγια. Έτσι πραγματοποιήθηκε και δεύτερη διαμονή συγκεντρώνοντας το 

στατιστικό δείγμα των 17 απαντημένων ερωτηματολογίων. 

Ακολούθως, οι απαντήσεις που λήφθηκαν, περάστηκαν σε ηλεκτρονική μορφή με 

τη χρήση του διαδικτυακού εργαλείου «Google Φόρμα» η οποία είναι διαθέσιμη στον 

διαδικτυακό τόπο που ακολουθεί καθώς επίσης στο Παράρτημα 2.1 (σελίδα 71-72): 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDRmV2VJaGdtMVVtc1ZrZ

DFfY1R3YUE6MQ 

Αρχικά, ο ερωτούμενος καλείται να δώσει τα προσωπικά του στοιχεία και στην 

συνέχεια να προσδιορίσει πιο μηχανισμό κλαρίνου μεταξύ του γαλλικού και του 

γερμανικού προτιμάει (ερώτηση 1). Μέσα από τις ερωτήσεις κλειστού τύπου που 

ακολουθούν (ερώτηση 2-7) ο ερωτούμενος προσδιορίζει τους λόγους για τους οποίους 

προτιμά το μεν ή δεν μηχανισμό. 

Ο μικρός σχετικά αριθμός δείγματος, παρά τις συνεχείς προσπάθειές μας και 

υπενθυμίσεις των συμμετεχόντων, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μεγάλο μέρος των 

ερωτηθέντων δεν ενδιαφέρεται να εκθέσει τις απόψεις τους για το μηχανισμό του 

κλαρίνου που χρησιμοποιεί. Παρόλα αυτά, πάνω στα δείγματα αυτά στηριχτήκαμε για 

την έρευνά μας. Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων καταγράφτηκαν λεπτομερώς 

σε συγκεντρωτικό πίνακα και είναι διαθέσιμα στο Παράρτημα 2 (σελίδα 73). 

4.2 Συνέντευξη 

Έπειτα από ανάλυση των απαντήσεων των ερωτηματολογίων, λήφθηκαν δύο 

συνεντεύξεις από τεχνολόγους πνευστών οργάνων πάνω στην ίδια θεματολογία.  

Απώτερος σκοπός των συνεντεύξεων αυτών ήταν η λήψη διεπιστημονική άποψης περί 

των δυο μηχανισμών κλαρίνου. Πρωταγωνιστές των συνεντεύξεων μας ο κύριος,  

Νίκος Διπλάρης (βλ. Παράρτημα 2, §2.2.1: 76) και κύριος Γιώργος Βαζδέκης (βλ. 

Παράρτημα 3, §2.2.2: 79). 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDRmV2VJaGdtMVVtc1ZrZDFfY1R3YUE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDRmV2VJaGdtMVVtc1ZrZDFfY1R3YUE6MQ
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5 Συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 

ερωτηματολογίου 
 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί τα αποτελέσματα που συλλέχτηκαν, περάστηκαν σε 

ηλεκτρονική μορφή και παρουσιάστηκαν σε μορφή στατιστικών πινάκων και γραφικών 

παραστάσεων (για πιο λεπτομερή ανάλυση βλ. Παράρτημα 2, §2.1.2: 73). 

Στο  ερωτηματολόγιο απάντησαν συνολικά 17 άτομα: 12 άνδρες και 5 γυναίκες 

από τους οποίους οι 4 είναι καθηγητές και οι 13 εκπαιδευόμενοι κλαρίνου. Από τα 17 

άτομα που έχουν συμμετάσχει στην έρευνα, 2 απάντησαν ανώνυμα.   

 

ΦΥΛΟ 

 
 
 
 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

 

 

Το 59% του δείγματος μας τείνει να παίζει το γαλλικό σύστημα ενώ το 41% το 

γερμανικό. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΑΡΙΝΟΥ 

 

 

 

Γυναίκα 
 

5 29% 

Άνδρας 
 

12 71% 

Καθηγητής/τρια 
 

4 24% 

Εκπαιδευμένος/η 
 

13 76% 

Boehm (γαλλικό) 
 

10 59% 

Öhler (γερμανικό) 
 

7 41% 
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Στην ερώτηση αν τα κλειδιά του κλαρίνου είναι εύκολα ή δύσκολα στον 

χειρισμό, η πλειοψηφεί (53%) έχει απαντήσει ότι είναι δύσκολα. Συγκεκριμένα για το 

γερμανικό 6 από τους 7 απάντησαν «δύσκολο» και μόνο ένα άτομο «εύκολο». Για το 

γαλλικό 3 άτομα απάντησαν «εύκολο» και 7 «δύσκολο». 

 

 ΤΑ ΚΛΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΡΙΝΟΥ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ: 

  

 

 

 

Δυσκίνητα, πολύπλοκα, βαριά λόγο ελατηρίων, μικρά στο μέγεθος, ελλιπείς 

είναι οι κυριότεροι λόγοι που τα κλειδιά θεωρούνται από αρκετούς οργανοπαίκτες 

δύσκολα. Για το γερμανικό 6 άτομα εκτιμούν ότι τα κλειδιά είναι δυσκίνητα, 3 βαριά, 1 

άτομο πολύπλοκα, 1 άτομο ελλιπείς, 1 άτομο μεγάλα και ακόμα  1 άτομο μικρά. Για το 

γαλλικό μόνο 5 άτομα θεωρούν ότι τα κλειδιά του οργάνου τους είναι δύσκολα: 3 

άτομα πολύπλοκα, 1 άτομο δυσκίνητα, 1 άτομο βαριά, 1 άτομο μικρά.   

 

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΑ ΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ, ΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ 

ΚΑΤΩ ΦΡΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ΕΚΦΡΑΖΟΥ; 

 

  

Οι ερωτούμενοι, δηλώνουν ότι αν είχαν την ευκαιρία να αλλάξουν κάτι στο 

κλαρίνο τους αυτό θα ήταν κυρίως το βάρος του οργάνου (2 άτομα για το γερμανικό 

και 6 άτομα για το γαλλικό) και η απόσταση των κλειδιών μεταξύ τους (3 άτομα για το 

γερμανικό και 4 για το γαλλικό). 6% του δείγματος (1 άτομο, θα επιθυμούσε να αλλάξει 

την ελαστικότητα των κλειδιών έτσι ώστε να έχουν πιο εύκολη ανταπόκριση (1 άτομο 

για το γαλλικό).  

 

εύκολα στον χειρισμό 
 

8 47% 

δύσκολα στον χειρισμό 
 

9 53% 

πολύπλοκα 
 

4 36% 

ελλιπείς 
 

1 9% 

δυσκίνητα 
 

7 64% 

βαριά λόγο ελατηρίων 
 

4 36% 

μεγάλα στο μέγεθος τους 
 

1 9% 

μικρά στο μέγεθός τους 
 

2 18% 
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ΑΝ ΑΛΛΑΖΑΜΕ ΚΑΤΙ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΛΑΡΙΝΟΥ 

ΣΑΣ, ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ: 

 

Επίσης, 4 άτομα του δείγματός (2 για το γερμανικό και 2 για το γαλλικό) 

έδωσαν την προσωπική τους άποψη επισημαίνοντας τα πιο κάτω. Αξίζει να λεχτεί ότι 

ένα από αυτά τα άτομα το οποίο παίζει γαλλικό κλαρίνο δήλωσε ότι δεν έχει σκεφτεί να 

αλλάξει κάτι στο όργανο.  

Α. τα κλειδιά να είναι ελαφρότερα στο χειρισμό (γερμανικό κλαρίνο) 

Β. την ευελιξία του μηχανισμού – περισσότερες ευκολίες (γαλλικό κλαρίνο) 

Γ. την ανταπόκριση του οργάνου (γερμανικό κλαρίνο) 

 

 Αναφερόμενοι στην 5
η
 ερώτηση, ένα μεγάλο ποσοστό του δείγματος, αντίστοιχο 

στο 65% δεν θα ήθελε να υπάρχει μηχανισμός που να έδινε στο κλαρίνο μεγαλύτερη 

έκταση δηλαδή μεσοδιαστήματα. Το ποσοστό αυτό είναι αντίστοιχο σε 6 αρνητικές 

απαντήσεις για το γαλλικό μηχανισμό και 5 για το γερμανικό. 35% του δείγματος έχει 

απαντήσει θετικά πέρνοντας 4 «ναι» για το γαλλικό και μόνο 2 για το γερμανικό.  

 

          ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΝΑ  
ΕΔΙΝΕ ΣΤΟ ΚΛΑΡΙΝΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΚΤΑΣΗ -

ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ; 

  

 

  

 

Τέλος ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας αυτής, είναι το γεγονός 

ότι οι πλειοψηφία των συμμετεχόντων (59%) δηλώνει ότι επισκέπτεται τον τεχνολόγο 

του οργάνου όποτε είναι αναγκαίο κυρίως όταν το όργανο παρουσιάζει κάποιο 

πρόβλημα το οποίο τους είναι άγνωστο (65%). Μερικά βασικά προβλήματα του 

κλαρίνου έτσι όπως παρουσιάζονται στην έρευνα αυτή είναι οι απορυθμίσεις (3 άτομα 

για το γερμανικό και 5 για το γαλλικό), το ξεστράβωμα κλειδιών (5 άτομα για το 

το βάρος του οργάνου  
(κλειδιά και σώμα)  

8 47% 

την ελαστικότητα των κλειδιών 
(εύκολη ανταπόκριση)  

1 6% 

την απόσταση των κλειδιών μεταξύ 
τους (δακτυλοθεσία)  

7 41% 

Άλλο 
 

4 24% 

ναί 
 

6 35% 

όχι 
 

11 65% 
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γαλλικό και 2 για το γερμανικό) και ο καθαρισμός του οργάνου (4 άτομα για το 

γερμανικό και 1 άτομο για το γαλλικό).    

 

 ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ  
ΤΟΥ ΚΛΑΡΙΝΟΥ ΣΑΣ;  

  

κάθε μήνα 
 

0 0% 

κάθε τρίμηνο 
 

1 6% 

κάθε εξάμηνο 
 

1 6% 

μιά φορά τον χρόνο 
 

5 29% 

όποτε είναι αναγκαίο 
 

10 59% 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΛΟΓΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ  

 ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΡΙΝΟΥ ΣΑΣ; 

 

 

 

 

 

απορυθμίσεις 
 

8 47% 

αλλαγή φελλών 
 

2 12% 

αλλαγή ταπών 
 

3 18% 

ξεστραβώματα κλειδιών 
 

7 41% 

καθαρισμός του οργάνου 
 

5 29% 

πέσιμο του οργάνου 
 

3 18% 

άγνωστο πρόβλημα 
 

11 65% 

Άλλο 
 

0 0% 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

 

 

 

Συμπερασματικά η μικρή αυτή έρευνα, αποδεικνύει ότι μεταξύ των δύο τύπων 

κλαρίνου, το γαλλικό (Boehm)  είναι η πιο κοινή μορφή στην Ελλάδα, δηλαδή το 

κλαρίνο με 17-19 κλειδιά. Συγκεκριμένα,  ο κύριος Διπλάρης στην συνέντευξή του 

αναφέρει ότι η επιλογή του μηχανισμού του κλαρίνου είναι καθαρά επιλογή του 

οργανοπαίκτη και της σχολής του, τονίζοντας ότι στην Ελλάδα, λόγω γεωγραφικής 

θέσης προτείνεται περισσότερο το γαλλικό κλαρίνο (Παράρτημα 2, §2.2.1, ερώτηση 8: 

77).  

Τόσο ο κύριος Διπλάρης όσο και ο κύριος Βαζδέκης υποστηρίζουν ότι οι δυο 

μηχανισμοί ελάχιστα διαφοροποιούνται μεταξύ τους εξαιτίας των αριθμών των 

κλειδιών. Παρόλα αυτά τα τεχνικά προβλήματα πάνω κάτω είναι τα ίδια και για τους 

δυο τύπους.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων 

οργανοπαικτών γερμανικού κλαρίνου θεωρούν ότι τα κλειδιά είναι δύσκολα (6 από 7) 

ενώ του γαλλικού εύκολα (7 από 10). Η γνώμη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι στο 

γερμανικό κλαρίνο ο οργανοπαίκτης ακολουθεί μια συγκεκριμένη σειρά για την 

εκτέλεση  μιας νότας. Αντίθετα, το γαλλικό προσφέρει περισσότερους συνδυασμούς για 

την εκτέλεση μιας νότας. Εντούτοις, η πληθώρα συνδυασμών δυσκολεύει τον 

οργανοπαίκτη στην επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού που θα ευκολύνει στη 

συνέχεια την εκτέλεση της επόμενης νότας εξού και ο λόγος για τον οποίο το 30% των 

οργανοπαικτών γαλλικού κλαρίνου θεωρεί ότι τα κλειδιά είναι πολύπλοκα.   

Σε ότι αφορά το γερμανικό κλαρίνο, από το δείγμα μας συμπεράνουμε ότι τα 

κλειδιά του είναι κυρίως δυσκίνητα. Αυτό οφείλεται στο βάρος των ελατηρίων και των 

κλειδιών του σε σχέση με αυτά του γαλλικού. Μετά από μετρήσεις στο εργαστήριο έχει 

παρατηρηθεί ότι το συνολικό βάρος των ελατηρίων μαζί με τα κλειδιά και τις βάσεις 

τους, ενός γερμανικού κλαρίνου σε ΣΙ ύφεση σε σχέση με ένα ισάξιο γαλλικό είναι 

πολύ πιο μεγάλο αν λάβουμε υπόψη ότι έχει μόνο 13 κλειδιά ενώ το γαλλικό 17.  



60 

 

Τύπος κλαρίνου Συνολικό βάρος 

οργάνου σε κιλά (kg) 

Βάρος ελατηρίων, 

κλειδιών και βάσεων σε 

γραμμάρια (gr) 

Κλαρίνο Amati σε ΣΙ ύφεση 

(γερμανικό) 

830gr 450 gr 

Κλαρίνο Buffet σε ΣΙ ύφεση 

(γαλλικό)  

950gr 520 gr 

 

Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, ότι το όργανο συνολικά σαν σώμα και μηχανισμός 

είναι πολύ βαρύ στα χέρια του οργανοπαίκτη. Όπως αναφέρει στην συνέντευξή του ο 

κύριος Διπλάρης, πολύ συχνά οι πελάτες του διαμαρτύρονται  ότι η βάση του αντίχειρα 

δηλαδή το σημείο που το όργανο ισορροπεί είναι η αίτια για την οποία πρήζεται το 

συγκεκριμένο δάχτυλο φέροντας κατά συνέπεια πόνο στο τένοντα του δεξιού χεριού. 

Διαπιστώνει επίσης ότι οι μαθητές στην προσπάθειά τους να κρατήσουν το όργανο από 

την μια και να λειτουργήσουν το μηχανισμό από την άλλη, στραβώνουν τα κλειδιά 

αφού δεν μπορούν να το χειριστούν σωστά εξαιτίας του βάρους του, με αποτέλεσμα την 

απορρύθμιση των κλειδιών. Η απορρύθμιση των κλειδιών είναι επίσης αποτέλεσμα των 

γρήγορων εναλλαγών των δαχτύλων κυρίως για το γαλλικό.  

Επιπλέον λόγω του μεγάλου μεγέθους του οργάνου, τα κλειδιά στραβώνουν πολύ 

εύκολα και χάνουν τη θέση εφαρμογής τους στις αντίστοιχες καμινάδες του οργάνου. 

Για παράδειγμα το κλειδί της ψυχής Boehm είναι 7,8 εκατοστά και του Ohler 6,5 

εκατοστά.  

 Η ανάλυση των ερωτηματολογίων αποδεικνύουν ότι γενικά ο μηχανισμός του 

κλαρίνου δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις προσδοκίες των οργανοπαικτών. Είτε ο μεν 

είτε ο δεν μηχανισμός είναι ημιτελής και προβληματικός κυρίως για λόγους ευχρηστίας 

και τεχνικούς. Τα κλειδιά είναι ευαίσθητα, στραβώνουν πολύ εύκολα και μετακινούνται 

από τη θέση τους προκαλώντας απορρυθμίσεις στο όργανο αναγκάζοντας τον 

οργανοχρήστη να επισκέπτεται συχνά τον τεχνολόγο για την επισκευή και ρύθμισή 

τους.  

Τα κλειδιά και το βάρος του κλαρίνου αποτελούν τα κυριότερα προβλήματα του 

μηχανισμού του οργάνου. Οι πολλαπλές και πολύχρονες αλλαγές στο όργανο εδώ και 

τρεις αιώνες δεν είναι αρκετές. Το όργανο παραμένει προβληματικό ανεξαιρέτως του 

τύπου του μηχανισμού του.  
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
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1.1 Εικονογραφίες 

Το κλαρινέτο ανάμεσα στο 1740 και 1810 

 

 
Εικόνα 1 

Φλογέρα 18ου αιώνα από τον Liebau 

Πυξάρι 

2 μπρούντζινα κλειδιά 

ύψος = 33 εκατοστά 

Στοκχόλμη 

 

 
Εικόνα 2 

Κλαρινέτο σε Β από τον J. Schlegel, Βασιλεία 

5 κλειδιά 

Ελεφαντόδοντο με μαύρο κυκλικό κέρας 

Μήκος = 67 εκατοστά 

Markneukirchen 

 

 

 
Εικόνα 3 

Κλαρινέτο σε ΣΙ από τον Hr. Gresner 

Dresden γύρω στον 18ο αιώνα 

Πυξάρι, 

11 κλειδιά    Μήκος = 67 εκατοστά 

Mahrneukirchen 

 

 

 
Εικόνα 4 

Κλαρινέτο σε ΡΕ από τον Jacob Denner (Νυρεμβέργη) 

Πυξάρι, 2 κλειδιά 

Μήκος = 54,4 εκατοστά 

Νυρεμβέργη 

 
 

Εικόνα 5 

Κλαρινέτο σε Ντο από τον J.A.A Tuerlinckx 

Malines, γύρω στον 18ο αιώνα 

5 κλειδιά, πυξάρι με κυκλικό κέρας 

Μήκος = 41,5 εκατοστά 

Βρυξέλλες 
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Εικόνα 6 

Κλαρινέτο σε ΣΟΛ από τον J.B Willems 

Βρυξέλλες, γύρω στο 1765 

Πυξάρι, 2 κλειδιά 

Μήκος = 41,5 εκατοστά 

Βρυξέλλες 

 

 
Εικόνα 7 

Κλαρινέτο σε ΡΕ από τον G.A Rottenburgh 

Βρυξέλλες. Δεύτερο μισό του 18ου αιώνα. 

Πυξάρι, τετραμελής ξυλοκατασκευή 

Κρίκοι από ελεφαντόδοντο 

5 μπρούντζινα κλειδιά 

Παρίσι 

 

 
 

Εικόνα 8 

Κλαρινέτο σε Σι (Β)  από τον J. Schlegel, Βασιλεία 

5 κλειδιά 

Ελεφαντόδοντο με μαύρους κρίκους από κέρας 

Μήκος = 67 εκατοστά 

2 όψεις 

Markneukirchen 

 

 
 

Εικόνα 9 

Η φλογέρα της αγάπης (άγνωστος) 

3 κλειδιά 

Μήκος = 39,5 εκατοστά 

 

 

 

 

 
Εικόνα 10 

Ένα ζευγάρι κλαρινέττα σε ΣΙ από τον T. Collier. Λονδίνο, περίπου 

το 1770 

5 κλειδιά 

Πυξάρι με ένα κρίκο από κέρας 

Μήκος = 67,2 εκατοστά 

Το στόμιο και το βαρελάκι όπως το κάτω κομμάτι και η καμπάνα 

είναι δουλεμένα σε ένα κομμάτι 

Εδιμβούργο 
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1.2 Εικονογραφίες 

Το κλαρινέτο από το 1811 μέχρι και σήμερα 

 

 

 

Εικόνα 11 

Κλαρινέτο από τον J.X Lefèvre. 

Παρίσι, 1824 

Πυξάρι με κρίκους από κέρας 

Μπρούντζινα κλειδιά 

 

 

 

Εικόνα 12 

Κλαρινέτο σε ΣΙ από τον J.F Simiot. 

Λυών, περίπου το 1827 

20 κλειδιά, μαυρομπογιατισμένο ξύλο 

Μήκος = 63,6 εκατοστά 

Με ανταλλακτικό για Λα διαθέσεις. 

Ολοκληρωμένο μήκος = 70,7 εκατοστά 

Εκτεθειμένες οπές (Hulsen) και μεταλλικοί σφιγκτήρες. 

Εδιμβούργο 

 

 

 

 

Εικόνα 13 

Δύο ευρεσιτεχνίες για τον Adolphe Sax 

Κλαρινέτο σε Ντο από τον Ch.-J. Sax 

Bρυξέλλες, 1825/30 

Πυξάρι, 13 κλειδιά 

Προσωπική ιδιοκτησία 

 

 

 

Εικόνα 14 

Κλαρινέτο σε ΡΕ από τον Scherer, Butzbach 

Μέσα του 18ου αιώνα 

2 ασημένια κλειδιά 

Ελεφαντόδοντο 

Μήκος = 54 εκατοστά 

Παρίσι 
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Εικόνα 15 

Κλαρινέτο σε ΡΕ από τον G.A Rottenburgh, Βρυξέλλες 

Δεύτερο μισό του 18ου αιώνα 

Πυξάρι, τετραμελής ξυλοκατασκευή, κρίκοι από ελεφαντόδοντο 

5 κλειδιά 

Παρίσι 

 

 
 

 

Εικόνα 16 

Κλαρινέτο από τον J.X Lefèvre. 

Παρίσι, 1824. 

Πυξάρι με κρίκους από κέρας, μπρούντζινα κλειδιά 

Παρίσι 

 

 

 

Εικόνα 17 

Κλαρινέτο σε ΛΑ από τον Α. Rorarius. 

Βιέννη, πριν το 1848. 

Πυξάρι, 6 κλειδιά. 

Προσωπική ιδιοκτησία 

 
 

 

 

Εικόνα 18 

Κλαρινέτο σε ΝΤΟ από τον Ch.-J. Sax. 

Βρυξέλλες, 1825/30. 

Πυξάρι, 13 κλειδιά. 

Προσωπική ιδιοκτησία 

 

 

 

 

Εικόνα 19 

Κλαρινέτο σε ΣΙ από τον Berthold και τους υιούς του. 

Speyer μετά το το 1854. 

Πυξάρι, 13 κλειδιά 

Προσωπική ιδιοκτησία 
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Εικόνα 20 

Χρωματιστός σχεδιασμός για τον Β.Pentenrieders αίτημα ενός 

προνομιούχου επαγγέλματος. 

15 Μαρτίου 1840 

 

 

 

 

Εικόνα 21 

Κλαρινέτο σε ΛΑ και ΣΙ από τον Gg. Ottensteiner, Μόναχο. 

 
 

 

 

Εικόνα 22 

Βαρύτονο κλαρινέτο από τον Papalini. 

Chiaravalle, αρχές του 19ου αιώνα 

8 μπρούντζινα κλειδιά 

Μήκος περίπου 67,5 εκατοστά 

 

 
 

 

Εικόνα 23 

Κέρατο μπασέ από τον J.G.K. Bischoff, Darmstadt. 

Πυξάρι, 14 κλειδιά 

Markneukirchen 

 

 

 
 

Εικόνα 24 

Κλαρινέτο αγάπης σε ΣΟΛ (G. G.A) από τον Rottenburgh. 

Βρυξέλλες, πριν το 1800. 

Πυξάρι με κρίκους από κέρας. 

4 μπρούντζινα κλειδιά 

Μήκος = 64,4 εκατοστά 

 

 

Εικόνα 25 

Κλαρινέτο αγάπης από τον W. Heckel. 

Biebrich 

Παλίσσανδρος, 15 κλειδιά 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
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2.1 Ερωτηματολόγιο 
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2.1.2  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ 1700 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

*απαιτείται 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΥΛΟ* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.* 

Ποιους από 

τους πιο 

κάτω 

μηχανισμούς 

κλαρινέτου 

προτιμάτε; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.* 

Τα κλειδιά 

του κλαρίνου 

είναι: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Aν είναι δύσκολα 

στο χειρισμό ποιες 

από τις πιο κάτω 

φράσεις σας 

εκφράζουν; 

(περισσότερες από 

μία επιλογή). 

 

Τα κλειδιά του 

κλαρίνου μου είναι: 

 

 

 

 

 

4.* 

Αν αλλάζαμε 

κάτι στο 

μηχανισμό του 

κλαρίνου σας, θα 

θέλατε να είναι: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.* 

Θα ήθελες να 

υπήρχε 

μηχανισμός που να 

έδινε στο κλαρίνο 

μεγαλύτερη 

έκταση-

μεσοδιαστήματα; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.* 

Πόσο συχνά 

επισκέπτεστε 

το τεχνικό του 

κλαρίνου σας; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.* 

Γι ποιους από 

τους πιο κάτω 

λόγους 

επισκέπτεστε 

τον τεχνικό του 

κλαρίνου σας; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΧΕΤΑΣ Άνδρας Εκπαιδευμένος/η 
Boehm 

(γαλλικό) 

εύκολα στον 

χειρισμό 
πολύπλοκα 

το βάρος του 

οργάνου (κλειδιά 

και σώμα) 

όχι 
όποτε είναι 

ανγκαίο 

άγνωστο 

πρόβλημα 

 
Γυναίκα Εκπαιδευμένος/η 

Boehm 

(γαλλικό) 

δύσκολα στον 

χειρισμό 

δυσκίνητα, βαριά 

λόγο ελατηρίων 

το βάρος του 

οργάνου (κλειδιά 

και σώμα), την 

ελαστικότητα των 

κλειδιών ( εύκολη 

ανταπόκριση) 

όχι 
μιά φορά τον 

χρόνο 

απορυθμίσεις, 

ξεστραβώματα 

κλειδιών, 

καθαρισμός του 

οργάνου, 

άγνωστο 

πρόβλημα 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΚΩΣΤΑΣ 
Άνδρας Εκπαιδευμένος/η 

Öhler 

(γερμανικό) 

δύσκολα στον 

χειρισμό 
δυσκίνητα 

ΕΛΑΦΡΟΤΕΡΑ 

ΣΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ 
ναί κάθε εξάμηνο 

αλλαγή φελλών, 

αλλαγή ταπών, 

πέσιμο του 

οργάνου 
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ΘΑΝΑΣΗΣ 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Άνδρας Καθηγητής/τρια 

Öhler 

(γερμανικό) 

δύσκολα στον 

χειρισμό 

δυσκίνητα, βαριά 

λόγο ελατηρίων, 

μεγάλα στο μέγεθος 

τους 

ΝΑ ΕΧΟΥΝ 

ΚΑΛΗΤΕΡΗ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

όχι 
μιά φορά τον 

χρόνο 

άγνωστο 

πρόβλημα 

ΓΑΛΑΤΣΙΝΟΣ 

ΜΑΡΙΝΟΣ 
Άνδρας Εκπαιδευμένος/η 

Boehm 

(γαλλικό) 

εύκολα στον 

χειρισμό  

ΘΑ ΗΘΕΛΑ 

ΕΝΑΝ ΠΟΙΟ 

ΕΒΕΛΙΚΤΟ 

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 

ΜΕ 

ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΕΣ 

ΕΥΚΟΛΙΕΣ 

ναί 
όποτε είναι 

ανγκαίο 

απορυθμίσεις, 

άγνωστο 

πρόβλημα 

ΚΥΜΙΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Γυναίκα Καθηγητής/τρια 
Boehm 

(γαλλικό) 

δύσκολα στον 

χειρισμό 
πολύπλοκα 

την απόσταση των 

κλειδιών μεταξύ 

τους 

(δακτυλοθεσία) 

όχι κάθε τρίμηνο 

απορυθμίσεις, 

ξεστραβώματα 

κλειδιών, 

άγνωστο 

πρόβλημα 

ΜΑΣΙΓΚ ΠΙΤΕΡ Άνδρας Καθηγητής/τρια 
Boehm 

(γαλλικό) 

εύκολα στον 

χειρισμό  

το βάρος του 

οργάνου (κλειδιά 

και σώμα), την 

απόσταση των 

κλειδιών μεταξύ 

τους 

(δακτυλοθεσία) 

ναί 
μιά φορά τον 

χρόνο 

απορυθμίσεις, 

ξεστραβώματα 

κλειδιών, 

άγνωστο 

πρόβλημα 

ΣΤΕΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ Άνδρας Εκπαιδευμένος/η 
Boehm 

(γαλλικό) 

εύκολα στον 

χειρισμό  

το βάρος του 

οργάνου (κλειδιά 

και σώμα) 

ναί 
μιά φορά τον 

χρόνο 

απορυθμίσεις, 

ξεστραβώματα 

κλειδιών, 

καθαρισμός του 

οργάνου 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ 
Γυναίκα Εκπαιδευμένος/η 

Öhler 

(γερμανικό) 

δύσκολα στον 

χειρισμό 
πολύπλοκα 

την απόσταση των 

κλειδιών μεταξύ 

τους 

(δακτυλοθεσία) 

ναί 
όποτε είναι 

ανγκαίο 

απορυθμίσεις, 

καθαρισμός του 

οργάνου 

ΓΙΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΟΥ Γυναίκα Εκπαιδευμένος/η 
Boehm 

(γαλλικό) 

εύκολα στον 

χειρισμό  

ΔΕΝ ΕΧΩ 

ΣΚΕΦΤΕΙ ΝΑ 

ΑΛΛΑΞΩ ΚΑΤΙ 

ΣΤΟ ΚΛΑΡΙΝΟ 

όχι 
όποτε είναι 

ανγκαίο 

άγνωστο 

πρόβλημα 
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ΑΡΤΕΜΙΣ 

ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 
Γυναίκα Εκπαιδευμένος/η 

Öhler 

(γερμανικό) 

δύσκολα στον 

χειρισμό 

δυσκίνητα, μικρά στο 

μέγεθός τους 

την απόσταση των 

κλειδιών μεταξύ 

τους 

(δακτυλοθεσία) 

όχι 
όποτε είναι 

ανγκαίο 

ξεστραβώματα 

κλειδιών, 

καθαρισμός του 

οργάνου, πέσιμο 

του οργάνου 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΙΤΙΠΟΥ Άνδρας Εκπαιδευμένος/η 
Boehm 

(γαλλικό) 

δύσκολα στον 

χειρισμό 

πολύπλοκα, μικρά 

στο μέγεθός τους 

την απόσταση των 

κλειδιών μεταξύ 

τους 

(δακτυλοθεσία) 

όχι 
όποτε είναι 

ανγκαίο 

αλλαγή ταπών, 

ξεστραβώματα 

κλειδιών 

 
Άνδρας Εκπαιδευμένος/η 

Öhler 

(γερμανικό) 

δύσκολα στον 

χειρισμό 

ελλιπείς, δυσκίνητα, 

βαριά λόγο 

ελατηρίων 

την απόσταση των 

κλειδιών μεταξύ 

τους 

(δακτυλοθεσία) 

όχι 
όποτε είναι 

ανγκαίο 

άγνωστο 

πρόβλημα 

ΜΙΧΑΛΗΣ Άνδρας Εκπαιδευμένος/η 
Öhler 

(γερμανικό) 

δύσκολα στον 

χειρισμό 

δυσκίνητα, βαριά 

λόγο ελατηρίων 

το βάρος του 

οργάνου (κλειδιά 

και σώμα) 

όχι 
μιά φορά τον 

χρόνο 

απορυθμίσεις, 

αλλαγή φελλών, 

αλλαγή ταπών, 

ξεστραβώματα 

κλειδιών, 

καθαρισμός του 

οργάνου, πέσιμο 

του οργάνου, 

άγνωστο 

πρόβλημα 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΩΡΟΣ Άνδρας Καθηγητής/τρια 
Boehm 

(γαλλικό) 

εύκολα στον 

χειρισμό  

το βάρος του 

οργάνου (κλειδιά 

και σώμα) 

ναί 
όποτε είναι 

ανγκαίο 

άγνωστο 

πρόβλημα 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΦΑΛΙΑΣ Άνδρας Εκπαιδευμένος/η 
Boehm 

(γαλλικό) 

εύκολα στον 

χειρισμό  

το βάρος του 

οργάνου (κλειδιά 

και σώμα), την 

απόσταση των 

κλειδιών μεταξύ 

τους 

(δακτυλοθεσία) 

όχι 
όποτε είναι 

ανγκαίο 

άγνωστο 

πρόβλημα 

ΠΟΣΥΓΟΠΕΑ Άνδρας Εκπαιδευμένος/η 
Öhler 

(γερμανικό) 

εύκολα στον 

χειρισμό 
δυσκίνητα 

το βάρος του 

οργάνου (κλειδιά 

και σώμα) 

όχι 
όποτε είναι 

ανγκαίο 
απορυθμίσεις 



 

 

 

 

 
2.2.1 Συνέντευξη 1 

 

 

 

Ημερομηνία: Δευτέρα 23 Απριλίου 2012 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΟΥΜΕΝΟΥ 

 

Όνομα Νίκος 

Επίθετο Διπλάρης 

Τόπος γέννησης Ελλάδα-Αθήνα 

Τόπος διαμονής Ελλάδα-Αθήνα 

Έδρα Μοσχάτο Κωνς/λεως 6-8 

Σπουδές Repair stage certificate από την H.Selmer & Cie της Γαλλία 

έτος 1992. 

Δίπλωμα Πλαγίαυλου με βαθμό Άριστα Πτυχίο Αρμονίας με 

βαθμό Άριστα 

Επαγγελματική 

εμπειρία 

Ατομική επιχείρηση από 15/01/03 έως σήμερα. 

Καθηγητής στο Τ.Ε.Ι Ιωνίων Νήσων στο τμήμα 

Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων στο Ληξούρι με 

ειδικότητα  Τεχνολόγου Πνευστών Μουσικών Οργάνων 

2002 έως 2011. 

Τεχνικός υπεύθυνος, τμήματος Συντήρησης Πνευστών 

Μουσικών Οργάνων στην εταιρεία Φ. Νάκας από 

01/12/1994 έως 31/12/2002. 

Τεχνικός Συντηρητής Πνευστών Μουσικών Οργάνων στην 

εταιρεία Π. Μιχαλιτσιάνος κατά τα έτη 01/12/1991 έως 

15/02/1993. 

Συμμετοχή στην Ελληνική  δισκογραφία ως φλαουτίστας με 

συνθέτες όπως: Ν.Μόσχος, Ν.Ξύδης, Φ.Πέριστερης κ.α 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

 

Ευρετήριο κωδικών 

Ερώτηση (ΕΡ): Αναστάσης Χέτας 

Απάντηση (ΑΠ): Νίκος Διπλάρης 

 

 

 

ΕΡ:  Κύριε Νίκο καταρχάς καλημέρα και σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την  

πρότασή μου να συμμετάσχετε στην ερευνά μου. 

ΑΠ:  Εγώ ευχαριστώ. 

ΕΡ:  Ας αρχίσουμε τώρα τη συνέντευξή μας. 

Πόσα χρόνια εργάζεστε στο αντικείμενο επισκευής και συντήρησης 

πνευστών μουσικών οργάνων; 

ΑΠ:  Από το 1993 μέχρι σήμερα. 

Παράλληλα έχω διδάξει πάνω στο αντικείμενο αυτό  εννιά χρόνια συνεχόμενα 

στο ΤΕΙ  τεχνολογίας ήχου και μουσικών οργάνων Κεφαλονιάς. 

ΕΡ: Πόσα κλαρίνα έχετε επιδιορθώσει μέχρι σήμερα; 

ΑΠ: Δεν μπορώ να σου  πω ακριβώς το νούμερο ,πάντως συνολικά περνάνε τα 2.000 

κλαρίνα. 

ΕΡ: Οι πελάτες των οργάνων αυτών  έρχονται σε εσάς για κάποιους λόγους  

φυσικά. 

ΑΠ: Ναι  και οι λόγοι είναι διάφοροι. 

Αρκετοί έρχονται λέγοντας πως το όργανο δεν παίζει. 

Άλλοι γιατί το όργανο έπεσε κάτω. 

Κάποιοι άλλοι κυρίως επαγγελματίες  έρχονται για αλλαγές ταπών και για 

ορισμένες ρυθμίσεις. 

ΕΡ: Όταν λέτε ορισμένες ρυθμίσεις; 

ΑΠ: Κοιτάξτε. Δυστυχώς ακόμα, κατά τη γνώμη μου αλλά και κατά την γνώμη 

αρκετών τεχνολόγων  του είδους μου, το κλαρίνο έχει αρκετά θέματα τα οποία 

θα πρέπει να επιλυθούν ή καλύτερα να αλλάξουν. 

Ξεκινάω από το όργανο συνολικά σαν σώμα και μηχανισμό και διαπιστώνω 

αρκετό βάρος στα χέρια ενός οργανοχρήστη. 

Α)Τεκμηριώνω την άποψη αυτή από τις επανειλημμένες  παρατηρήσεις των 

πελατών,ότι η βάση του αντίχειρα, δηλαδή το σημείο που το όργανο 

ισορροπεί,είναι η αίτια που του πρήζεται το συγκεκριμένο δάχτυλο,φέρνοντας 

και πόνο στο τένοντα του δεξιού χεριού. 

Οι γρήγορες εναλλαγές των δαχτύλων πάνω στα κλειδιά  του οργάνου 

δημιουργούν απορυθμίσεις. 
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Β)Τα κλειδιά λόγο του μεγέθους,καθώς και των υλικών που κατασκευάζονται, 

στραβώνουν. Έτσι χάνουν τη θέση εφαρμογής τους στις αντίστοιχες καμινάδες  

του κλαρίνου 

Το ίδιο συμβαίνει και με του μαθητές  οι οποίοι στην προσπάθεια  τους  να 

κρατήσουν το όργανο από την μια και να λειτουργήσουν το μηχανισμό από την 

άλλη στραβώνουν τα κλειδιά. 

Γ) Έρχονται και μου λένε: μήπως μπορείτε να μαλακώσετε τα κλειδιά γιατί 

είναι πολύ σκληρά. Μία άλλη ρύθμιση που έχει να κάνει κυρίως με τα ελάσματα 

του μηχανισμού. 

ΕΡ: Αυτά που λέτε ισχύουν και για τους δύο τύπους  κλαρίνου; 

ΑΠ: Το γερμανικό σύστημα αποτελείτε από 13 κυρίως κλειδιά, 5 περίπου λιγότερα 

από το γαλλικό σύστημα. 

Τα προβλήματα είναι τα ίδια. 

ΕΡ: Υπάρχουν άλλοι λόγοι που σα επισκέπτονται; 

ΑΠ: Οι φθορές των αναλώσιμων υλικών όπως τάπες φελλοί  και τσόχες. 

Ένα άλλο πρόβλημα  είναι ότι το ξύλινο μέρος του σώματος δεν αντέχει  τις 

βάσεις στήριξης του μηχανισμού και έτσι πολλές φορές σκάει. 

Και υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μπορεί να μπαλωθεί το κομμάτι και 

χρειάζεται αντικατάσταση. 

ΕΡ: Έχετε αναφερθεί στα δυο είδη μηχανισμού κλαρίνου, των οποίων η 

κυριότερη διαφορά είναι ο αριθμός κλειδιών. 

ΑΠ: Σωστά. 

ΕΡ: Αυτό το γεγονός δεν επιφέρει κάποια προβλήματα στον οργανοπαίκτη; 

Αν κάποιος παίζει ένα από τα δυο δεν μπορεί να παίξει στο άλλο;  

ΑΠ: Είναι καθαρά θέμα σχολής, έγκριτε στον δάσκαλο και στη σχολή που 

αντιπροσωπεύει  από θέμα προβλημάτων είναι τα ίδια. Για παράδειγμα αν 

βρισκόμαστε σε γερμανόφωνες χώρες το  Öhler είναι αυτό που προτιμάται ενώ 

σε γαλλόφωνες το Boehm.  

 Το γεγονός ότι το γερμανικό έχει λιγότερα κλειδιά από το γαλλικό δεν 

δημιουργεί κανένα απολύτως πρόβλημα στον οργανοπαίκτη. Απλά στο γαλλικό 

υπάρχουν περισσότεροι συνδυασμοί για μια νότα.  

ΕΡ: Κατά τη γνώμη σας, ποιος τύπος κλαρίνου είναι ο καλύτερος και γιατί; 

ΑΠ: Για μένα και οι δύο τύποι είναι το ίδιο. 

ΕΡ: Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο που μου αφιερώσατε. Σας εύχομαι καλή 

συνέχεια. 

ΑΠ: Σ΄ευχαριστώ κι εγώ για αυτή τη όμορφη συζήτηση και εύχομαι ότι καλύτερο για 

την επαγγελματική σου σταδιοδρομία. 
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2.2.2 Συνέντευξη 2 

 

 

Ημερομηνία: Τρίτη, 24 Απριλίου 2012 

 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΩΤΟΥΜΕΝΟΥ 

 

Όνομα Γιώργος 

Επίθετο Βαζδέκης 

Τόπος γέννησης Ελλάδα-Λάρισα 

Τόπος διαμονής Ελλάδα-Λάρισα 

Έδρα Καλληάρχου 95 Λάρισσα 

Σπουδές Απόφοιτος Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών 

Οργάνων Κεφαλονιάς 

Επαγγελματική 

εμπειρία 

Πρακτική άσκηση στο κατάστημα επισκευής πνευστών 

μουσικών οργάνων Νίκος Διπλάρης  

 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

 

Ευρετήριο κωδικών 

Ερώτηση (ΕΡ): Αναστάσης Χέτας 

Απάντηση (ΑΠ): Γιώργος Βαζδέκης 

 

 

ΕΡ:      Κύριε Γιώργο καλημέρα και σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρότασή     

            μου να συμμετάσχετε στην ερευνά μου. 

ΑΠ:     Εγώ ευχαριστώ. 

ΕΡ:      Ας αρχίσουμε τη συνέντευξή μας. 

Πόσα χρόνια εργάζεστε στο αντικείμενο επισκευής και συντήρησης 

πνευστών μουσικών οργάνων; 

ΑΠ:     Περίπου ένα χρόνο και κάτι. Παράλληλα έκανα την πρακτική μου άσκηση  

            στα εργαστήρια της εταιρίας του καθηγητή μου κύριου Διπλάρη Νίκου. 

ΕΡ:      Πόσα κλαρίνα έχετε επιδιορθώσει μέχρι σήμερα; 

ΑΠ:     Περίπου  εκατό, παραδοσιακά και με γαλλικό σύστημα. 

ΕΡ:      Όταν λέτε παραδοσιακά δηλαδή με γερμανικό σύστημα… 

ΑΠ: Ακριβώς. 

ΕΡ: Οι πελάτες των οργάνων αυτών  έρχονται σε εσάς για κάποιους λόγους  
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φυσικά. 

ΑΠ:     Πεσίματα,  απορυθμίσεις κλειδιών, σκασίματα ξύλου,αλλαγή ταπών, είναι τα      

            ποιο συνηθισμένα θέματα για επισκευή. 

 ΕΡ:      Όταν λέτε ορισμένες ρυθμίσεις; 

ΑΠ:     Αρκετές φορές και μάλιστα στις περισσότερες οι πελάτες μου έρχονται για   

ρυθμίσεις. Δυστυχώς τα υλικά του μηχανισμού, το βάρος του και γενικά η  

ισορροπία του πάνω στο σώμα είναι κατά τη γνώμη μου ημιτελής. Ετσι τα 

κλειδιά στραβώνουν και χάνουν το κέντρο τους στο όργανο, και εγώ καλούμε να 

επαναφέρω αυτές τις ισορροπίες με τις ανάλογες μεθοδολογίες.  

ΕΡ:      Αυτά που λέτε ισχύουν και για τους δύο τύπους  κλαρίνου; 

ΑΠ:     Τα προβλήματα είναι πάνω κάτω  τα ίδια μόνο που το γερμανικό έχει λίγα  

λιγότερα κλειδιά. 

ΕΡ:      Υπάρχουν άλλοι λόγοι που σα επισκέπτονται; 

ΑΠ:     Πεσίματα  και αλλαγές σε  τάπες. 

ΕΡ:   Έχετε αναφερθεί στα δυο είδη μηχανισμού κλαρίνου, των οποίων η 

κυριότερη διαφορά είναι ο αριθμός κλειδιών. 

ΑΠ:     Μάλιστα.το γερμανικό έχει περίπου 13 κλειδιά και κάποιοι μάλιστα βγάζουν  

  και ένα, δύο ακόμα. το γαλλικό έχει φτάσει να έχει μέχρι και 19 κλειδιά. 

ΕΡ:      Αυτό το γεγονός δεν επιφέρει κάποια προβλήματα στον οργανοπαίκτη; 

ΑΠ: Τα κλειδιά και γενικότερα ο μηχανισμός του οργάνου,είτε είναι το ένα είτε το 

άλλο παραμένει προβληματικός. 

ΕΡ: Αν κάποιος παίζει ένα από τα δυο δεν μπορεί να παίξει στο άλλο;  

ΑΠ:     Οι παραδοσιακοί έχουν μάθει να παίζουν με το γερμανικό και οι κλασικοί με το  

γαλλικό.είναι νόμος της Ελλάδας αυτός, παρόλα αυτά ένας οργανοπαίκτης 

μπορεί να παίξει και στα δύο όργανα.   

ΕΡ:      Κατά τη γνώμη σας, ποιος τύπος κλαρίνου είναι ο καλύτερος και γιατί; 

ΑΠ:     Το γερμανικό έχει πιο λίγα κλειδιά αλλά αυτό δεν σημάνει απαραίτητα και  

λιγότερα προβλήματα. 

ΕΡ:      Σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου αφιερώσατε και χάρηκα πολύ για τη  

γνωριμία. Σας εύχομαι καλή συνέχεια. 

ΑΠ:    Επίσης και σου εύχομαι ότι καλύτερο.   

 

 

 

 

 

 


