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Ερωτιςεισ & απαντιςεισ για τα κρουςτά 

1. Γιατί ονομάηονται κρουςτά όργανα;

Το όνομα «κρουςτά» όργανα προζρχεται από το ριμα κροφω/χτυπώ και     
δθλϊνει τον τρόπο με τον οποίο παράγεται ο ιχοσ μζςω τθσ κροφςθσ του      
οργάνου είτε με τα χζρια είτε με δυο πλικτρα που ονομάηονται μπακζτεσ.      
Ωςτόςο, θ οικογζνεια των κρουςτϊν περιλαμβάνει και όργανα που παράγουν 
ιχο με διαφορετικό τρόπο, όπωσ αυτά που κροφονται μεταξφ τουσ (π.χ. τα πιάτα 
και οι καςτανιζτεσ), όργανα που ξφνονται (π.χ. θ ροκάνα και θ ξφςτρα) και 
όργανα που ανακινοφνται (π.χ. οι μαράκεσ). 

2. Τι είναι οι μπακζτεσ;

Οι μπακζτεσ είναι δυο όμοια πλικτρα που κρατά ο εκτελεςτισ ςτα χζρια του, με 
τα οποία χτυπά το όργανο, ϊςτε να μπορζςει να ακουςτεί ο ιχοσ του. Οι 
μπακζτεσ αποτελοφνται από το ςτζλεχοσ, που είναι θ πλευρά που τισ κρατά ο 
εκτελεςτισ, και το κεφάλι, που είναι θ πλευρά που χτυπά το όργανο. Τα κεφάλια 
καταςκευάηονται από διάφορα υλικά (κλωςτι, βαμβάκι, ξφλο, κόκαλο, μζταλλο, 
πλαςτικό), γεγονόσ που επθρεάηει τον ιχο που παράγει το όργανο. Πςο πιο 
μαλακό το υλικό τόςο πιο μαλακόσ και ο ιχοσ του. 

μπακζτεσ κρουςτών 



3. Σε ποιεσ κατθγορίεσ χωρίηονται τα κρουςτά;

Τα κρουςτά όργανα χωρίηονται ςε δυο μεγάλεσ κατθγορίεσ: 

1. τα μεμβρανόφωνα

και

2. τα ιδιόφωνα

H κάκε κατθγορία χωρίηεται και αυτι ςε δυο επιμζρουσ κατθγορίεσ: α) τα 
όργανα με κακοριςμζνο τονικό φψοσ, αυτά δθλαδι που μποροφν να παίξουν 
μελωδίεσ και β) τα όργανα που δεν ζχουν κακοριςμζνο τονικό φψοσ, παράγουν 
δθλαδι ζναν αςαφι ιχο. Τα ιδιόφωνα ιδιαίτερα, που είναι και θ 
πολυπλθκζςτερθ ομάδα οργάνων, διακρίνονται και από το υλικό καταςκευισ 
τουσ (ξφλο, μζταλλο, γυαλί). 

Τα μεμβρανόφωνα είναι εκείνα τα όργανα που παράγουν τον ιχο μζςω τθσ 
κροφςθσ μιασ τεντωμζνθσ μεμβράνθσ από δζρμα ηϊου ι πλαςτικό. Τα βαςικά 
μζρθ των οργάνων αυτϊν είναι: ζνα ξφλινο ι μεταλλικό κυλινδρικό κοφφιο ςϊμα 
που ζχει είτε μία τεντωμζνθ μεμβράνθ ςτο πάνω άκρο του είτε δυο μεμβράνεσ 
ςτο πάνω και ςτο κάτω άκρο του. Η μεμβράνθ ςτα παλιά τζτοια όργανα ιταν 
δεμζνθ με ςχοινιά επάνω ςτο ςϊμα, αλλά πλζον χρθςιμοποιείται ζνα ςφςτθμα 
με βίδεσ, που μπορεί να τεντϊςει ι να χαλαρϊςει το δζρμα. Το βαςικότερο 
όργανο τθσ κατθγορίασ, που ζχει και κακοριςμζνο τονικό φψοσ, είναι τα 
ςυμφωνικά τφμπανα, ενϊ ςε αυτά που δεν ζχουν κακοριςμζνο τονικό φψοσ 
ανικουν το ταμποφρο, θ γκραν κάςα, το ντζφι, τα τομσ, οι τιμπάλεσ, τα 
μπόνγκοσ, τα κόνγκασ και άλλα πολλά. 

  ςτρατιωτικό ταμποφρο   ςφγχρονο ταμποφρο 

  γκραν κάςα   ςφγχρονθ γκραν κάςα 

  ντζφι 

Τα ιδιόφωνα όργανα ονομάηονται ζτςι γιατί το ίδιο το ςϊμα του οργάνου 
κροφεται και παράγει τον ιχο. Στα ιδιόφωνα όργανα με κακοριςμζνο τονικό 
φψοσ ανικουν το ξυλόφωνο, θ μαρίμπα, το βιμπράφωνο, το μεταλλόφωνο κ.ά. 
Πλα τα παραπάνω όργανα αποτελοφνται από πλάκεσ που ζχουν κοπεί ςε τζτοιο  
μζγεκοσ, ϊςτε θ κάκε μία να παράγει διαφορετικι νότα. Οι πλάκεσ 
τοποκετοφνται ςε ςειρά όπωσ τα πλικτρα του πιάνου και κροφονται με δυο ι 
τζςςερισ μπακζτεσ. Για να ακοφγονται πιο δυνατά, κάτω από κάκε πλάκα    
υπάρχει ζνα θχείο, που ςτα πρωτόγονα όργανα ιταν κολοκφκεσ, αλλά τϊρα πια 
είναι μεταλλικοί ςωλινεσ. 

πρωτόγονο ξυλόφωνο με κολοκφκεσ 



Τα ιδιόφωνα μθ κακοριςμζνου τονικοφσ φψουσ είναι κυριολεκτικά αναρίκμθτα 
και ενδεικτικά κα αναφζρουμε τα πιάτα, το τρίγωνο, τα γκονγκ, τισ καςτανιζτεσ, 
τισ κουδοφνεσ, τισ μαράκεσ, τα ξυλάκια, τθ ροκάνα, τθν ξφςτρα.  

τρίγωνο 

ςφγχρονο ξυλόφωνο μαρίμπα 

βιμπράφωνο 

ςυμφωνικά πιάτα 

4. Πόςο παλιά είναι τα κρουςτά όργανα;

Κρουςτά όργανα ςυναντάμε ςε όλουσ τουσ πολιτιςμοφσ από το ζνα άκρο τθσ γθσ 
ωσ το άλλο. Είναι τα πρϊτα όργανα που χρθςιμοποίθςε ο άνκρωποσ. Δεν ιταν και 
πολφ δφςκολο για εκείνον να πάρει δυο πζτρεσ ι δυο κομμάτια ξφλου και να τα 
χτυπιςει μεταξφ τουσ ρυκμικά, αναπαράγοντασ ρυκμικοφσ ιχουσ που άκουγε ςτθ 
φφςθ, όπωσ για παράδειγμα το ρυκμικό τραγοφδι των τηιτηικιϊν που ακοφγεται 
το καλοκαίρι. Ζτςι λοιπόν τα ιδιόφωνα όργανα, όπωσ ξυλάκια ι κολοκφκεσ 
κοφφιεσ γεμιςμζνεσ με καρποφσ ςαν κουδουνίςτρεσ, ζχουν τθ μεγαλφτερθ θλικία 
από όλα τα μουςικά όργανα, φτιάχτθκαν δθλαδι πολλζσ πολλζσ χιλιάδεσ χρόνια 
πριν! 

γκονγκ 

κουδοφνεσ 

ξυλάκια 

παραδοςιακι μαράκα 



5. Πώσ εξελίχκθκαν τα μεμβρανόφωνα όργανα;

Η επεξεργαςία του δζρματοσ για τθν παραγωγι μεμβράνθσ για μουςικό όργανο 
απαιτοφςε  πολιτιςμό πιο εξελιγμζνθσ μορφισ, ζτςι οι πρϊτεσ απεικονίςεισ 
μεμβρανόφωνων οργάνων μάσ ζρχονται από τθ Μεςοποταμία (ςθμερινό Ιράκ) 
του 3000 π.Χ., αλλά και τθν Ινδία, τθν Αίγυπτο και τθν Ρερςία. Στθν Αφρικι τα 
τφμπανα είχαν πολφ ςπουδαίο ρόλο ςτισ τελετουργίεσ, αλλά και ςτθν     
επικοινωνία μεταξφ των φυλϊν. Η βαςικότερθ όμωσ λειτουργία των τυμπάνων 
ιταν ςτον πόλεμο. Οι Ινδοί τα χτυποφςαν πάνω ςε ελζφαντεσ και με το κόρυβο 
τρόμαηαν τον εχκρό πριν ακόμα ξεκινιςει θ μάχθ. Οι Άραβεσ ιταν οι πρϊτοι που 
χρθςιμοποίθςαν ηεφγοσ τυμπάνων με διαφορετικό μζγεκοσ επάνω ςε άλογα. Οι 
ςταυροφόροι είδαν αυτι τθν πρακτικι και τθ μετζφεραν μαηί με τα υπόλοιπα 
λάφυρα ςτθν Ευρϊπθ. Εκεί χρθςιμοποιικθκαν για τθν επικοινωνία των         
ςτρατιωτϊν ςτα τεράςτια πεδία των μαχϊν –ςτο ιππικό τα τφμπανα πάνω ςε 
άλογα ςε ςυνδυαςμό με τρομπζτεσ, ενϊ ςτο πεηικό το ταμποφρο μαηί με πολφ 
μικρά φλάουτα που λζγονται fifes. Η ςθμαςία τουσ ιταν τόςο μεγάλθ που οι 
Τυμπανιςτζσ ιταν αξιωματικοί με πολλά προνόμια, ενϊ απαγορευόταν να  
παίξουν με άλλουσ μουςικοφσ ζξω από το ςτρατόπεδο. Αν ζχαναν, δε, ςτθ μάχθ 
τα τφμπανά τουσ, δεν μποροφςαν να ξαναπαίξουν, παρά μόνο αν ζκλεβαν τα 
τφμπανα του εχκροφ! Στισ Αυλζσ τθσ Γερμανίασ ζςτελναν τουσ τυμπανιςτζσ τουσ 
για εκπαίδευςθ όλοι οι βαςιλιάδεσ τθσ Ευρϊπθσ. Πςο εξελιςςόταν θ τεχνολογία, 
θ καταςκευι των οργάνων γινόταν καλφτερθ, με μθχανιςμοφσ από βίδεσ για πιο 
καλό κοφρδιςμα. Ειδικά για τα ςυμφωνικά τφμπανα, που από τα άλογα 
κατζβθκαν ςτο ζδαφοσ πάνω ςε βάςεισ, καταςκευάςτθκε ζνασ μθχανιςμόσ με 
πεντάλ, που μπορεί να κουρδίηει τζλεια τθ μεμβράνθ με μια απλι κίνθςθ. 

 αφρικάνικα μεμβρανόφωνα              αραβικά μεμβρανόφωνα 

  ζφιπποσ τυμπανιςτισ    ςυμφωνικά τφμπανα ςε βάςθ 

ςφγχρονα ςυμφωνικά τφμπανα με πεντάλ 

6. Πώσ εξελίχκθκαν τα ιδιόφωνα όργανα;

Ρολφ παλιά, από τθν Αφρικι μζχρι τθν Αςία, οι άνκρωποι αντιλιφκθκαν ότι ξφλα 
διαφορετικοφ μικουσ παράγουν διαφορετικό ιχο. Τοποκετϊντασ τα ξφλα αυτά 
ςε μια ςειρά από το μεγαλφτερο ςτο μικρότερο, καταςκεφαςαν το πρϊτο     
ξυλόφωνο. Πταν ςκλάβοι οδθγικθκαν από τθν Αφρικι ςτθ Λατινικι Αμερικι, 
μετζφεραν μαηί τουσ τα πρωτόγονα ξυλόφωνα, τα οποία ζγιναν πολφ αγαπθτά 
από τουσ ντόπιουσ. Τα πολφ εφθχα ξφλα από τα δζντρα του Αμαηονίου βοικθςαν 
ςτθν εξζλιξθ του οργάνου και τθ δθμιουργία τθσ μαρίμπασ, που είναι και το  
μεγαλφτερο ξυλόφωνο. Ξφλινα και αργότερα μεταλλικά θχεία αντικατζςτθςαν τισ 
κολοκφκεσ, και δθμιουργικθκαν ολόκλθρεσ ορχιςτρεσ από μαρίμπεσ. Από τθ  
Λατινικι Αμερικι θ μαρίμπα μεταφζρκθκε πιο βόρεια, ςτισ ΗΡΑ, όπου το 1920 
μια εταιρεία που ζφτιαχνε μουςικά όργανα ςκζφτθκε να καταςκευάςει μια     
μεταλλικι μαρίμπα, που ονομάςτθκε βιμπράφωνο και χρθςιμοποιικθκε πολφ 
ςτισ ορχιςτρεσ χοροφ και τθν τηαη μουςικι. Τθ μακροβιότερθ παράδοςθ πολλϊν 
χιλιάδων ετϊν ςε μεταλλικά κουρδιςμζνα όργανα ςυναντοφμε ςτθν Αςία και 
κυρίωσ τθν Ινδονθςία και τθν Ιάβα, όπου υπιρχαν ολόκλθρεσ ορχιςτρεσ που   
ονομάηονταν gamelan (γκαμελάν). 



7. Πώσ εντάχκθκαν τα κρουςτά ςτθν ορχιςτρα;

Ππωσ είδαμε πιο πάνω, το κρουςτά χρθςιμοποιικθκαν από τον ςτρατό. Πταν οι 
ςυνκζτεσ κζλθςαν να αναπαραγάγουν ςτρατιωτικι μουςικι ι ςκθνζσ από     
μάχεσ, ενζταξαν τα τφμπανα και τισ τρομπζτεσ ςτθν ορχιςτρα για να δϊςουν 
αυτό το ςτρατιωτικό χρϊμα. Από το 1600 τα ςυμφωνικά τφμπανα ζγιναν τα  
πρϊτα μόνιμα κρουςτά όργανα τθσ ορχιςτρασ. Λίγο αργότερα τθ βαςικι ομάδα 
κρουςτϊν οργάνων ςτθν ορχιςτρα αποτελοφςαν θ γκραν κάςα, τα πιάτα και το 
τρίγωνο. Αυτά τα όργανα χρθςιμοποιοφςε ο ςτρατόσ των Τοφρκων γενίτςαρων 
ςτθ ςτρατιωτικι μουςικι του, τθν οποία προςπάκθςαν να μιμθκοφν οι ςυνκζτεσ 
τθσ Ευρϊπθσ ςε ζργα με ανατολίτικο κζμα. Με τον ίδιο τρόπο και  
προςπακϊντασ οι ςυνκζτεσ να δϊςουν χαρακτιρα ςτα ζργα τουσ, αλλά και να 
βρουν νζα θχοχρϊματα, χρθςιμοποίθςαν παραδοςιακά κρουςτά όργανα άλλων 
πολιτιςμϊν, κακιερϊνοντάσ τα ςτθν ορχιςτρα. Τα κρουςτά, ωσ το νεότερο μζλοσ 
τθσ ορχιςτρασ (και το πιο φαςαριόηικο), τοποκετικθκε πιο πίςω από όλα τα 
υπόλοιπα όργανα. 

κρουςτά όργανα τθσ ορχιςτρασ gamelan από τθν Ινδονθςία 

ςτρατιωτικι μπάντα γενίτςαρων με τφμπανα, νταοφλια και πιάτα 

θ κζςθ των κρουςτών ςτθν ορχιςτρα 
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