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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΙΑΚΗ  ΜΟΤΙΚΗ  

Ο λαόσ και το ζκνοσ προςδιορίηονται και αναγνωρίηονται από διάφορα κοινά ςτοιχεία όπωσ θ 

γλϊςςα, θ κρθςκεία, τα ικθ και ζκιμα που μποροφμε με μία λζξθ να ονομάςουμε «παράδοςθ». Θ 

παράδοςθ ςχετίηεται με τθ μετάβαςθ από μία παλιά κατάςταςθ ςε μία καινοφρια, με τθν αλλαγι 

ιδιοκτιτθ ι χριςτθ του πράγματοσ το οποίο παραδίδεται. Επίςθσ δεν είναι νεκρανάςταςθ ενόσ 

πεκαμζνου παρελκόντοσ είναι αυτό ακριβϊσ που ζρχεται από το παρελκόν και που εξακολουκεί να 

είναι ηωντανό και να λειτουργεί μζςα ςτθ ηωι μασ ςιμερα. 

Ραραδοςιακι μουςικι είναι θ μουςικι τθν οποία επιλζγει ο άνκρωποσ για να ςυνοδεφει διάφορεσ 

εκδθλϊςεισ τθσ ηωισ του. Ζτςι κάκε μουςικι δθμιουργία ζχει μία ςυγκεκριμζνθ κοινωνικι αποςτολι 

κι αυτιείναι που ςυχνά τθ χαρακτθρίηει περιςςότεροαπό τθν ίδια τθν καλλιτεχνικι τθσ αξία. 

ΚΑΝΟΝΑΚΛ  

ΕΞΕΛΛΞΘ ΟΓΑΝΟΥ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΛΚΑ  

Το κανονάκι ι ψαλτιριο είναι λαικό νυκτό όργανο, που το ςυναντάμε ςτθν παραδοςιακι μουςικι 

τθσ Μεςςογίου. Αρχικά το κανονάκι δεν είχε τθ μορφι τθ ςθμερινι. Αργότερα ζγινε ενςωμάτωςθ πιο 

πολλϊν χορδϊν για ζνταςθ και για ζκταςθ. Ζπειτα προςτζκθκαν και άλλα μαντάλια για να πλθρεί 

απεικόνθςθ των Αραβοπζρςικων Μακαμιϊν Οκωμανικισ μουςικισ, τθσ Βυηαντινισ μουςικισ και τθσ 

ελλθνικισ παραδοςιακισ μουςικισ. 

Ωσ κατα κόρων ζχει γίνει το όργανο αναφοράσ για το Αραβοπζρςικο μουςικό ςφςτθμα . Υπάρχουν 

τρία είδθ κανονιϊν: 

 Μικρό: Ελλάδα και πρϊθν Οκωμανικι αυτοκρατορία  

 Μεςαίο: ζνα μεγάλο ποςοςτό ςτθν Ελλάδα, ςτουσ Μεςςογιακοφσ λαοφσ γενικά 

 Μεγάλο: Αραβία με λίγα μανταλάκια και πολλζσ χορδζσ 

Το κανονάκι ζχει ςχιμα τραπεηίου, με τθ δεξιά πλευρά να κάκεται ςτθ μεγάλθ βάςθ και οι χορδζσ 

κατά μικοσ των δυο παράλλθλων πλευρϊν του. Αποτελείται από 76 χορδζσ και κλειδιά, το δζρμα, 

τον καβαλάρθ και το ςϊμα. Το ςθμαντικότερο μζροσ είναι τα μανταλάκια τα οποία ζχουν τθν 

ιδιότθτα αυξομείωςθσ τθσ οξιτθτασ τθσ κάκε νότασ. Δθλαδι παίηονται και διαςτιματα μεγαλφτερα ι 

μικρότερα του τόνου και του θμιτονίου.  

Το κανονάκι κυρίωσ φτιάχνεται από πλάτανο, ο χορδοςτάτθσ είναι κελεμπζκι ι οξειά, ο καβαλάρθσ 

είναι από κελεμπζκι και ζβενο, τα κλειδιά είναι από αφρικανικι τριανταφυλλιά και ζβενο, τα 

μανταλάκια από κράμα μετάλου και τζλοσ οι χορδζσ είναι πλαςτικζσ. 



Το κανονάκι παίηεται κρατθμζνο πάνω ςτα πόδια του οργανοπαίκτθ με δυο πζνεσ ι νφχια, όπωσ 

λζγονται, που προςδζνονται ςτουσ δείκτεσ των δυο χεριϊν με μεταλλικζσ δαχτυλικρεσ. Τα νφχια, 

καταςκευαςμζνα από πλαςτικι φλθ, είναι τεχνθτά και αποτελοφν προζκταςθ των φυςικϊν νυχιϊν, ο 

εκτελεςτισ με αυτά τςιμπάει με μεγαλφτερθ ευκολία και ςτακερότθτα τισ χορδζσ, ςυνικωσ με το 

αριςτερό χζρι τισ χαμθλζσ και το δεξί τισ ψθλότερεσ. 

Οι φκόγγοι αποτελοφνται από τρεισ χορδζσ ο κακζνασ, κουρδιςμζνεσ όλεσ ςτον ίδιο τόνο.Θ μελωδικι 

ζκταςθ του οργάνου είναι περίπου τρειςιμιςυ οκτάβεσ.Το κανονάκι επομζνωσ μπορεί να παίξει όλα 

τα διαςτιματα και τισ υποδιαιρζςεισ του τόνου και γι'αυτό το λόγο είναι αρκετά χριςιμο και ςτθν 

εκμάκθςθ τθσ Βυηαντινισ Μουςικισ. 

ΡΟΕΛΕΥΣΘ  

Στθν Ελλάδα ιρκε με τθν Μικραςιατικι καταςτροφι το 1924. Ραίηονταν από Μικραςιάτεσ 

πρόςφυγεσ και το ρεπερτόριο του ιταν Μικραςιάτικο- Σμυρνζικο και με τθν εξζλιξθ των χρόνων 

ζλαβε μζροσ ςε πολλά και διάφορα μζρθ μουςικά ςφγχρωνα ι μθ. Ριρε μζροσ ςε κομπανίεσ όπωσ 

μικραςιάτικεσ –ςμυρμζικεσ και κρακιϊτικεσ. Γενικά το ςυναντάμε ςτθ Μυτιλινθ και ςε περιοχζσ με 

προςφυγικό ςκζνοσ.  

ΜΟΥΣΛΚΟΛ  

Από τουσ πιο παλιοφσ μουςικοφσ που το εξζλιξαν και καταςκευαςτικά και  μουςικά ςτθν Ελλάδα 

είναι ο Νίκοσ Στεφανίδθσ, ο Λάμπροσ Σαβαίδθσ, ο Βαςίλθσ Νόνθσ, ο Βαςίλθσ Σαχινίδθσ  και πολλοί 

Τοφρκοι. 

Για περίπου 3-4 δεκαετίεσ πιγε να εκλείγει από τθν ελλθνικι μουςικι παράδοςθ τθσ δεκαετίασ του 

ϋ80 διότι κεωροφταν τοφρκικο όργανο και με τθ ςτροφι του κόςμου προσ τθν παραδοςιακι ηωι και 

κατϋεπζκαςθ ςτθ μουςικι. Αλλά με τθ βοικεια των πρϊτων μουςικϊν ςχολείων ςτα τζλθ τθσ 

δεκαετίασ του ϋ80 και ςτισ αρχζσ του ϋ90 το όργανο αυτό πλζον ξεκίνθςε να διδάςκεται ςτα ςχολεία 

αυτά και να αποκτά όλο και περιςςότερουσ καυμαςτζσ. 

Σιμερα εν ζτθ 2015 υπάρχει ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ μουςικϊν που παίηει και αςχολείται με το 

κανονάκι ςε ζνα πολφ καλό επίπεδο ςε ςφγκριςθ με ανατολικοφσ λαοφσ. 

ΒΑΣΛΚΟ ΕΡΕΤΟΛΟ ΟΓΑΝΟΥ  

Στθ ςθμερινι μουςικι το ςυναντάμε ςε πολλά και διάφορα είδθ μουςικισ το λεγόμενο ελλθνικό 

ζντεχνο, ελλθνικό λαικό και ποπ. Επιπλζον το ςυναντάμε ςτθν ελλθνικι παραδοςιακι μουςικι και 

κατϋεπζκταςθ ζλαβε χϊρο ςε κρακιϊτικεσ κομπανίεσ. 



Θ παραδοςιακι κομπανία Κράκθ: Καβάλι, Γκάιντα, λφρα και  νταοφλι. Χρθςιμοποιοφνταν ςε 

γλζντια(γάμουσ κ.τ.λ.). Το κανονάκι ζλαβε μζροσ ςτθν Κρακικι μουςικι πιο πολφ ςτθ διςκογραφία 

παρά ςτισ παραπάνω μουςικζσ εκδθλϊςεισ. Το πρωτοχρθςιμοποίθςαν θ Δόμνα Σαμίου και ο Χρόνθσ 

Αιδονίδθσ.  

Θ ΜΟΥΣΛΚΘ ΣΤΘ ΜΛΚΑ ΑΣΛΑ  

Ρρζπει να γυρίςει κάποιοσ ζνα αιϊνα και πλζον προσ τα πίςω για να αποςυνκζςει τα γεωγραφικά, 

κοινωνικά και εορταςτικά πλαίςια ςτα οποία ηοφςε και επράττετο θ ελλθϋνικι μουςικι παράδοςθ 

ςτα μζρθ τθσ Μικράσ Αςίασ. 

Ιδθ από τθ Βυηαντινι εποχι, θ Κωνςταντινοφπολθ είναι το εκνικό, κρθςκευτικό και πολιτιςτικό και 

πνευματικό κζντρο από όπου εκεί κατευκφνεται  κάκε κίνθςθ για όλθ τθ Μικρά Αςία. Λδιαίτερα τα 

Μικραςιάτικα παράλια αποτελοφν ενιαίο χϊρο για τθν άποψθ τθσ μουςικισ, ποιθτικισ και 

ορχθςτικισ παραδόςεωσ. 

Οι πόλεισ τθσ Μικράσ Αςίασ κα μποροφςαμε να ποφμε ότι είναι μζρθ νθςιωτικά. Επομζνωσ δεν κα 

ςυναντιςουμε ςτθν περιοχι αυτι τραγοφδια αργά κακιςτικά τφπου ςτεριανοφ, αλλά ζρρυκμα, 

ςυμποτικά και αφθγθματικά, αςκθματικά και πατινάδεσ τραγοφδια ςε δίςτιχα και άλλα ςε 

πολφςτιχεσ παραλογζσ. 

Ανάλογοι είναι και οι χοροί δθλαδι νθςιϊτικοι ςυρτοί και μπάλλοι, καλαματιανά ςυρτά και 

χαςάπικα, καρςιλαμάδεσ και ηεϊμπζκικα. 

Ωσ προσ τθν πλοκι των μουςικϊν ιχων,διατονικϊν και χρωματικϊν τθσ μαλακισ και ςκλθρισ χρόασ, 

υπάρχει μεγάλθ ποικιλία, δεδομζνου ότι θ Κωνςταντινοφπολθ, με τισ βυηαντινζσ και μεταβυηαντινζσ 

μουςικζσ ςχολζσ τθσ, κράτθςε ηωντανι τθν πολυθχία τθσ ελλθνικισ αρχαιότθτοσ, μζςα από τθν 

ελλθνικι, εκκλθςιαςτικι και κοςμικι μουςικι. 

Θ τρίχορδθ πολίτικθ λφρα, το κανονάκι, θ φλογζρα παλαιότερα και τϊρα το κλαρίνο, το ςαντοφρι, το 

οφτι και το λαοφτο απότελοφν τθ γνωςτι λαϊκι ςυναυλία-κομπανία-ηυγιά.  

  



ΦΛΟΓΕΑ  

Αερόφωνο όργανο τθσ παραδοςιακισ και λαϊκισ μουςικισ που ςυναντάνται ςε όλθ τθν Ελλάδα με 

διάφορα ονόματα όπωσ φλοζρα, καλάμι, τηαμάρα, βαρβάγκα, νταρβίρα, ςφυρίγλα και καβάλι. 

Ρρόκειται για ζναν μακρόςτενο κυλινδρικό ςωλινα ανοικτό και από τα δφο άκρα του. Είναι 

φταγμζνο κυρίωσ από καλάμι, ξφλο, μπροφτηο, ςίδερο ι κόκκαλο ςε διάφορα μικθ από 15 ζωσ 85 

εκατοςτά. Συνικωσ ζχει ζξι τρφπεσ μπροςτά και μία πίςω. Κρατιζται λίγο λοξά προσ τα δεξιά ζτςι 

ϊςτε όταν ο παίκτθσ φυςάει, ο αζρασ να χτυπάει ςτθν απζναντι οξεία κόγχθ του χείλουσ τθσ 

φλογζρασ και να παράγει τον ιχο. Με μαλακό φφςθμα δίνει χαμθλοφσ τόνουσ ενϊ με ιςχυρό οξείσ, 

μια οκτάβα ψθλά. 

 

  



ΚΛΑΛΝΟ  

Αν και θ καταγωγι αυτοφ του ευρζωσ διαδεδομζνου μουςικοφ οργάνου προζρχεται από τουσ 

αρχαίουσ αυλοφσ θ καταςκευι του ςφγχρονου κλαρίνου αρχίηει ςτα τζλθ του 17
ου

 αιϊνα και 

τελειοποιικθκε ςτισ αρχζσ του 18
ου

. Το ςυνθκιςμζνου κλαρίνο αποτελείται από ζνα εβζνινο 

κφλινδρο και ςτο επιςτόμιο ζχει το λεγόμενο καλαμάκι, ξφλινο και ευλφγιςτο, του οποίου οι 

παλμικζσ δονιςεισ παράγουν τον ιχο. Ζχει περιςςότερεσ τεχνικζσ και εκφραςτικζσ δυνατότθτεσ ςε 

ςφγκριςθ με άλλα πνευςτά. Χάρθ ςτο βελοφδινο και δυνατό ιχο του γνϊριςε ταχφτατθ επζκταςθ ςε 

όλα τα μικθ και τα πλάτθ τθσ δυτικισ μουςικισ και ειςχϊρθςε με τα χρόνια ςε πολλά είδθ μουςικισ. 

Στθν Ελλάδα το κλαρίνο εμφανίηεται λίγο νωρίτερα από τα μζςα του 19
ου

 αιϊνα μζςω των  

μουςουλμανικϊν ςτρατιωτικϊν ορχθςτρϊν, ςφμφωνα με τθν επικρατζςτερθ κεωρία. Σταδιακά 

ταξιδεφει όλο και νοτιότερα τθσ θπειρωτικισ Ελλάδοσ μζχρι ακόμα και ςτθν Κριτθ όπου παιηόταν 

μζχρι τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1970. 

  



ΗΟΥΝΑΣ  

Ρρόκειται για ζνα αερόφωνο λαϊκό όργανο. Υπιρξε το κατεξοχιν όργανο τθσ θπειρωτικισ Ελλάδοσ 

κατά τα μεςαιωνικά χρόνια, μζχρι να αντικαταςτακεί ςταδιακά από το κλαρίνο. Καταςκευάηεται από 

ςκλθρό και ςτεγνό ξφλο και διακζτει οξφ και διαπεραςτικό ιχο. Ζχει 6 ι 7 τρφπεσ μπροςτά και μία 

ςτθν κάτω και πίςω πλευρά του. Χωρίηεται ςε τρία τμιματα που τοποκετοφνται ςτο ζνα μζςα ςτο 

άλλο. Στθν κορυφι τοποκετείται ο κλζφτθσ που προςαρμόηεται ζνα λεπτό ςωλθνάκι, το κανζλι, 

πάνω ςτο οποίο δζνεται το καλαμζνιο διπλό γλωςςίδι, καταςκευαςμζνο από άγριο καλάμι ειδικά 

επεξεργαςμζνο που λεπτφνεται ςφμφωνα με τθν προτίμθςθ του οργανοπαίκτθ. 

 

  



Ο ΤΑΜΡΟΥΑΣ ΚΑΛ Θ ΕΞΕΛΛΞΘ ΤΟΥ ΣΕ ΜΡΟΥΗΟΥΚΛ 

Με τον γενικό όρο ‘’ταμπουρά’’ ςυναντάμε κατά τόπουσ και εποχι διάφορεσ παραλλαγζσ όπωσ 

καμποφρα, πανδοφρα κ.α. αλλά και μορφζσ του οργάνου με ονόματα όπωσ μπουηοφκι, ςάηι, 

μπαγλαμάσ και γόνατο. 

Μζχρι τθν εμφάνιςθ των πρϊτων εργαςτθρίων ςτθν Ελλάδα, όπωσ αυτό του Γαϊλα, οι μουςικοί 

καταςκεφαηαν μόνοι τουσ τα όργανα που ζπαιηαν. Ιταν φυςικό λοιπόν, προςπακϊντασ να τα 

βελτιϊςουν ανάλογα με τισ ανάγκεσ τουσ, να προκφψει μεγάλθ ποικιλία ςτισ μορφζσ, τισ διαςτάςεισ 

και τα κουρδίςματα. Με το πζραςμα των χρόνων κάποιοι τφποι οργάνων μετεξελίχκθκαν ενϊ άλλοι 

πάλι χάκθκαν εντελϊσ. Το ίδιο ςυνζβθ και με τα όργανα τθσ οικογζνειασ του ταμπουρά. Ζτςι λοιπόν, 

γφρω ςτισ αρχζσ του 20
ου

 αιϊνα, τα μόνα όργανα αυτισ τθσ μεγάλθσ οικογζνειασ τα οποία φαίνεται 

πωσ επιβίωςαν ςτθν Ελλάδα είναι αυτά τθσ νζασ οικογζνειασ του μπουηουκιοφ. 

Το μπουηοφκι είναι ζνα ζγχορδο λαϊκό μουςικό όργανο τθσ οικογζνειασ των λαουτοειδϊν. Θ μεγάλθ 

του διάδοςθ ταυτίςτθκε με τον ερχομό των προςφφγων το 1922. Αποτελεί εξζλιξθ τθσ αρχαίασ 

ελλθνικισ πανδοφρασ δια μζςου του ταμπουρά.  Ο παραδοςιακόσ ταμπουράσ δενείηεται ςτοιχεία 

από ζνα κακαρά δυτικό όργανο, το ναπολιτάνικο μαντολίνο και ζτςι γεννιζται το τρίχορδο 

μπουηοφκι. Το θχείο του μοιάηει με του μαντολίνου, θ λαβι του όμωσ, το μπράτςο, είναι μακρφτερο 

(περ. 60 εκ.) και ςτθν άκρθ του κάμπτεται προσ τα πίςω. Φζρει τάςτα και τρία ηεφγθ χορδϊν που τα 

δφο κουρδίηονται ςε ταυτοφωνία και ζνα ςε απόςταςθ οκτάβασ. Το κοφρδιςμα του οργάνου είναι ρε 

– λα – ρε. Θ μελωδικι γραμμι εκτελείται ςτο ηεφγοσ του οξφτερου ρε ενϊ ςτα άλλα δφο ηεφγθ 

παίηεται θ ςτοιχειϊδθσ ςυνοδεία. Ρερίπου ςτα μιςά του 20
ου

 αιϊνα δθμιουργικθκε μπουηοφκι με 4 

ηεφγθ χορδϊν το οποίο κα γνωρίςει μεγάλθ διάδοςθ θ οποία ςυνεχίηεται μζχρι τισ μζρεσ μασ. Θ 

κροφςθ επιτυγχάνεται με πζννα από ταρταροφγα και τϊρα πια από πλαςτικι φλθ. Ρροπολεμικά το 

μπουηοφκι ιταν ταυτιςμζνο με τα κατϊτατα περικωριακά ςτρϊματα τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ γιατί 

παιηόταν ςτουσ τεκζδεσ και ςτισ φυλακζσ και υπζςτθ για το λόγο αυτό διωγμοφσ.  

Σχετικά με το όνομά του, θ επικρατζςτερθ άποψθ, αλλά όχι ίςωσ εννοιολογικά θ ςωςτότερθ, είναι 

ότι προζρχεται από τθν τουρκικι λζξθ bozuk που ςθμαίνει ςπαςμζνο ι κατεςτραμμζνο. Αυτό 

ςχετίηεται με το κοφρδιςμα του οργάνου το bozukdozen, που ςθμαίνει χαλαςμζνο κοφρδιςμα. 

Σωςτότερθ αντίκετα φαίνεται θ άποψθ πωσ ο όροσ προζρχεται από τον περςικό talubur-Ibozorg, ο 

οποίοσ ςθμαίνει μεγάλο ταμποφρ. Επειδι ςτθν δυτικι Τουρκία δεν ςυνθκίηονται ςυμπλζγματα 

τελικϊν ςυμφϊνων του τφπου rg , εφκολα καταλαβαίνει κανείσ πωσ το περςικό επίκετο κατζλθξε ςτο 

τουρκικό ουςιαςτικό bozuk. 

Στθν καταςκευι των μουςικϊν οργάνων, όπωσ και ςε άλλεσ τζχνεσ, οι μεγάλεσ αλλαγζσ δε γίνονται 

από τθ μια ςτιγμι ςτθν άλλθ.  Ζχουμε λοιπόν και κάποιεσ πρϊιμεσ μορφζσ του μπουηουκιοφ όπου 

ενςωματϊνονται ςτοιχεία ενόσ άλλου ςυγγενικοφ του οργάνου, του λαοφτου. Από τθν καταςκευι 

του λαοφτου, όπωσ αυτι ζχει εξελιχκεί ςτθν Ελλάδα, ο παλιόσ ταμπουράσ δανείηεται κατ’ αρχιν 



κάποιεσ τεχνικζσ για τθν καταςκευι του ςκάφουσ του με δοφγιεσ. Αλλάηει ζτςι θ μορφι του θχείου 

το οποίο μοιάηει πλζον με μικροφ λαοφτου ξεχωρίηοντασ ςαν φόρμα από το μπράτςο. Θ επόμενθ 

αλλαγι γίνεται ςτθν θχθτικι τρφπα θ οποία μεγαλϊνει για να δϊςει περιςςότερο ιχο ςτο όργανο 

και γίνεται ςαν του λαοφτου ςτρογγιλι και με ροηζτα. 

Το καινοφργιο όργανο, το τρίχορδο μπουηοφκι, παίρνει ςτοιχεία και από τουσ δφο γονείσ. Από τον 

ταμπουρά κρατά το μακρφ μπράτςο, τισ τρεισ διπλζσ χορδζσ και τα κουρδίςματα (ντουηζνια). Σιγά 

ςιγά όμωσ αυτά ξεχνιοφνται και παγιϊνεται το ρε – λα – ρε. Από το μαντολίνο παίρνει το 

αχλαδόςχθμο, βακφ και φτιαγμζνο με δοφγιεσ ςκάφοσ, τθν θχθτικι τρφπα ςε ςχιμα ζλλθψθσ, τθν 

υπερυψωμζνθ ταςτιζρα με μόνιμα τάςτα τοποκετθμζνα ςε διάςτθμα θμιτονίου, τον αντίςτοιχο 

καβαλάρθ και τθν ςπαςμζνθ προσ τα πίςω κεφαλι (καράουλο) με τα μεταλλικά κλειδιά. 

Το μπουηοφκι ςφντομα κα κυριαρχιςει, εκτοπίηοντασ τον ταμπουρά και κα δθμιουργιςει τθ δικι του 

οικογζνεια οργάνων τα οποία ενςωματϊνουν τα δικά του χαρακτθριςτικά.  Ππωσ το ίδιο το όργανο 

ζτςι και θ μουςικι που κα εκτελεςτεί με αυτό (ρεμπζτικο τραγοφδι) αποτελοφν μια καυμαςτι 

ιςορροπία ανάμεςα ςε ανατολι και δφςθ. 

Το τετράχορδο μπουηοφκι τζλοσ, που εμφανίηεται γφρω ςτα μιςά του 20
ου

 αιϊνα, δανείηεται ςτοιχεία 

από ζνα άλλο όργανο, δυτικισ προζλευςθσ και αυτό, τθν κικάρα. Από αυτι παίρνει το κοφρδιςμα, 

γεγονόσ που προςδίδει ςτο όργανο και άλλεσ τεχνικζσ εκτζλεςθσ απομακρφνοντάσ το ακόμθ 

περιςςότερο από τθν παλαιά μουςικι του παράδοςθ. Θ τζταρτθ χορδι που προςτίκεται, δθμιουργεί 

τθν ανάγκθ ακόμθ μεγαλφτερου θχείου που παφει πια να είναι αχλαδόςχθμο ενϊ το καπάκι 

μεγαλϊνει ςε εμβαδόν κα ςτρογγυλεφει. 

 

  



ΤΟΥΜΡΕΛΕΚΛ 

Λζγεται και ταραμποφκα ι ςτάμνα. Είναι ρυκμικό όργανο και το ςυναντάμε κυρίωσ ςτθ βόρειο 

Ελλάδα (Μακεδονία και Κράκθ) και ςτα νθςιά του ανατολικοφ Αιγαίου (Μυτιλινθ, Χίο κ.α.). 

Φτιάχνεται από πθλό ι μζταλλο και ζχει ςυνικωσ ςχιμα ςτάμνασ ι παρεμφερζσ. Είναι ανοιχτό ςτα 

δφο άκρα από τα οποία το ζνα καλφπτεται με μια μεμβράνθ τεντωμζνθ που τθν κολλοφν ι τθν 

δζνουν ςτο πιλινο ενϊ ςτο μεταλλικό τθ ςφίγγουν με ζνα ςτεφάνι με βίδεσ ζτςι ϊςτε να μποροφν να 

το κουρδίηουν οι εκτελεςτζσ. Υπάρχει ςε διάφορα μεγζκθ και παίηεται με τα δφο χζρια. Με το δεξί 

εκτελοφμε για να αποδϊςουμε βακφ και μπάςο ιχο και με το αριςτερό για οξφ και πριμαριςτό ιχο. 

Συνικωσ παίηεται με κακιςτό τον οργανοπαίκτθ ςτθρίηοντάσ το ςτουσ μθροφσ του. 

 

  



ΝΤΑΟΥΛΛ  

Ζχει διάφορεσ ονομαςίεσ όπωσ νταβοφλι, τοφμπανο και τφμπανο. Στθ Μυτιλινθ λζγεται και 

τουμπανζλι και ςτθ δυτικι οφμελθ τςοκάνι. Ζχει κυλινδρικό ςχιμα με δφο δερμάτινεσ μεμβράνεσ 

να το καλφπτουν δεξιά και αριςτερά. Το μζγεκοσ του νταουλιοφ κακορίηεται από δφο παράγοντεσ: α) 

από τθν καταςκευαςτικι παράδοςθ του οργάνου που υπάρχει από περιοχι ςε περιοχι και β) από το 

μζγεκοσ του ςϊματοσ του ίδιου του οργανοπαίκτθ. Ρρόκειται για ρυκμικό όργανο και παίηεται με 

δφο ξφλα. Τον κόπανο για τα μπάςα και τα ιςχυρά μζρθ το μζτρου  και τθ βζργα ι βίτςα για τα πρίμα 

κα τα αςκενι μζρθ του μζτρου. 

Σε οριςμζνα νθςιά όπωσ ςτθ Μυτιλινθ το μικρό νταοφλι, που ονομάηεται τουμπί, παίηεται με ακόμθ 

ζναν τρόπο. Ο οργανοπαίκτθσ παίηει κακιςτόσ, κρατάει το όργανο πάνω ςτο πόδι του και παίηει με τα 

χζρια, δθλαδι με τισ παλάμεσ και τα δάχτυλα. 

 

  



ΝΤΕΦΛ  

Το ντζφι είναι ζνασ ξφλινοσ κφλινδροσ ςκεπαςμζνοσ ςτθ μία μόνο βάςθ του με δζρμα. Είναι ρυκμικό 

όργανο με ιχο ακακόριςτθσ τονικισ οξφτθτασ και παίηεται με τα χζρια. Το ντζφι κρατιζται με το 

αριςτερό χζρι ςυνικωσ που χτυπιζται με το δεξί.  Το χτφπθμα προ τθ μζςθ τθσ μεμβράνθσ δίνει 

βακφτερο ιχο, ενϊ προσ τθν περιφζρεια οξφτερο. Επίςθσ ςε πολλά ντζφια περνοφν γφρω γφρω ςτον 

κυλινδρικό ςκελετό μικρά μπροφτηινα ηίλια. Στθ Μακεδονία και ςτθ Κράκθ λζγεται νταϊρζσ. 

 

 

 

 

 

  



ΙΔΙΟΦΩΝΑ ΜΙΚΡΑ ΑΙΑ 

 

ΗΛΛΛΑ  

Τα ηίλια ανιχνεφονται ςτθν Ελλάδα ιδθ από τουσ αρχαιοελλθνικοφσ χρόνουσ και είχαν κζςθ ωσ 

μουςικό όργανο ςτθ βυηαντινι μουςικι. Θ ονομαςία του προζρχεται από το τουρκικό ηιλ=κφμβαλο, 

αλλιϊσ λζγεται και τςίγκλεσ ι ςαχάνια ι ςαχανάκια. Αποτελοφνται από δφο ςτρογγυλοφσ δίςκουσ 

λίγο κοίλουσ, ςυνικωσ μπροφτηινουσ, με μία μικρι τρφπα ςτθ μζςθ. Από αυτζσ περνιζται και 

ςτερεϊνεται με κόμπο ςτο μζςα μζροσ τοφ δίςκου ζνασ ςπάγγοσ. Ρερνάει ο ςπάγγοσ κάκε δίςκου 

ςτον αντίχειρα και ςτο δείςτθ τοφ κάκε χεριοφ με τρόπο που οι κοιλότθτεσ των δίςκων είναι 

αντικρυςτά και με τθν κίνθςθ των δακτφλων χτυποφν τα ηίλια μεταξφ τουσ και θχοφν με μθ 

κακοριςμζνο τονικό φφοσ.  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΘ  

Οι διαςτάςεισ ςτα ηίλια ποικίλουν. Υπάρχουν τα μεγάλα τα οποία δίνουν βαρφτερο και χονδρό ιχο 

ενϊ τα μικρά ψιλό και λαμπερό ιχο. Ηίλια να παίηουν μαηί με άλλα όργανα ςυναντάμε, ςποραδικά, 

ζωσ το Βϋ Ραγκόςμιο Ρόλεμο. Ζωσ πριν λίγα χρόνια ςυνόδευαν το τραγοφδι τουσ τα παιδιά που 

ζλεγαν τα κάλαντα, ςε πολλά μζρθ τθσ Ελλάδασ. 

  



ΡΟΤΘΑΚΛΑ  

Είναι απλό αυτοςχζδιο ρυκμικό μουςικό όργανο και είναι τα χοντρά χωρίσ πόδι ποτθράκια του 

κραςιοφ ι του οφηου. Με δυο τζτοια ποτθράκια ςτα δάχτυλα του κάκε χεριοφ ςυνοδεφουν ρυκμικά 

το τραγοφδι, όταν δεν υπάρχουν μουςικά όργανα. Ραίηονται ςυνικωσ μόνα τουσ αλλά κα τα 

ςυναντιςουμε πολλζσ φορζσ να ςυνοδεφουν μελωδικά όργανα όπωσ το βιολί και τθ λφρα. Τζλοσ ςτα 

ταμπαχανιϊτικα κάποιοι οργανοπαίχετσ ζτριβαν ζνα ποτιρι ςε τεντωμζνο κομπολόι και ζτςι 

παραγόνταν ζνασ ξεχωριςτόσ ςυνοδευτικόσ μουςικόσ ιχοσ.  

  



ΚΟΜΡΟΛΟΛ 

Το κομπολόι κρεμαςμζνο από ζνα κουμπί του γιλζκου, κρατιζται τεντωμζνο με το αριςτερό χζρι ενϊ 

το δεξί τρίβει τισ  χάντρεσ με τα χείλθ ενόσ μικροφ κραςοπότθρου. Με αυτόν τον τρόπο ςυνόδευαν 

παλιότερα το τραγοφδι και οριςμζνα όργανα όπωσ ο ταμπουράσ, ο μπαγλαμάσ κ.τ.λ. 

  



ΚΟΥΤΑΛΛΑ  

 

Τα κουτάλια είναι ςυνικωσ ξφλινα και φτιάχνονται από διάφορα ξφλα. Τα καλφτερα όμωσ είναι από 

ςκλθρό ξφλο για να βγάηουν ιχο κακαρό και διαπεραςτικό. Τα κουτάλια χρθςιμοποιοφνταν για να 

κρατοφν το ρυκμό ςτουσ οργανοπαίχτεσ και να ςυνοδεφουν ρυκμικά τουσ αντικριςτοφσ χοροφσ οι 

Ζλλθνεσ τθσ Μικράσ Αςίασ και οι νθςιϊτεσ. Ραίηονται από τουσ ίδιουσ τουσ χορευτζσ που κρατοφν 

ςτο κάκε χζρι δφο κουτάλια με το κοίλο μζροσ προσ τα ζξω, ζτςι ϊςτε να χτυπάει το ζνα με το άλλο 

όταν ανοιγοκλείνουν τα δάχτυλα. Το δεξί το χζρι χτυπάει τουσ δυνατοφσ χρόνουσ του μζτρου ενϊ το 

αριςτερό τουσ αςκενείσ.Με τα κουτάλια ςυνοδεφουν επίςθσ τουσ κυκλικοφσ χοροφσ ι το τραγοφδι 

ςτα διάφορα γλζντια και παλιότερα ςυνόδευαν το τραγοφδι τουσ και οι φυλακιςμζνοι.  

Σε χζρια γλεντοκόπων με μεράκι, τα κουτάλια δεν είναι ζνα απλό ρυκμικό όργανο. Ανάλογα με το 

τραγοφδι ι το χορό, το ρυκμό, τθν αγωγι(τεμπο) και το ικοσ τθσ μελωδίασ, ο ιχοσ τουσ ποικίλλει ςε 

αποχρϊςεισ και δυναμικι. Άλλοτε είναι μαλακόσ και ιρεμοσ και άλλοτε κοφτόσ, ςκλθρόσ και πνιχτόσ. 

Συνικωσ ςυνοδεφει μελωδικά όργανα όπωσ το βιολί, ο ταμπουράσ, θ λφρα, το οφτι και θ 

αςκομαντοφρα. 

  



ΣΟΥΓΟΥΤ  

 

Το ςεργοφτ ι ςεργοφτςα είναι ανκόςχθμο ςυνικωσ ςτολίδι ςτον κεφαλόδεςμο τθσ γυναικείασ 

φωλιάσ των Καπουτηίδων (Κεςςαλονίκθσ). Στο βάδιςμα και ιδιαίτερα ςτο χορό, τα φυλλόςχθμα ι ςε 

διάφορα γεωμετρικά ςχιματα κρεμαςίδια του χτυποφν μεταξφ τουσ δίνοντασ ζνα λεπτό, αςθμζνιο 

ιχο.  

  



ΜΑΣΑ  

 

Μαςά ι μαςιά είναι ςτο ςχιμα τθσ μια απλι μαςιά τθσ φωτιάσ, τθσ οποίασ τα δυο ςκζλθ λιγουν ςε 

κλϊνουσ, με ζνα μικρό ηίλι ςτθν άκρθ τουσ. Οι κλϊνοι ακριβϊσ απζναντι ο ζνασ ςτον άλλο, ζτςι ϊςτε 

όταν ενϊνονται τα δυο ςκζλθ τθσ μάςασ, το ζνα ηίλι χτυπάει το άλλο.  

Το όργανο αυτό το ςυναντάμε με τθν ίδια μορφι ςτθν επόχθ του αρχαίου αιγυπτιακοφ πολιτιςμοφ. 

Το ςυναντάμε επίςθσ το Μεςαίωνα όπωσ και ςιμερα ςε πολλζσ χϊρεσ, ζωσ τθν Άνω Ανατολι. Στθν 

Ελλάδ αθ μαςά είναι ςιδερζνια κα αποτελείται από τον κορμό, τουσ κλϊνουσ και τα ηίλια. Θ μαςά 

είναι κακαρά ρυκμικό όργανο και παίηεται ακόμθ και ςιμερα μόνα από τα παιδιά ςτθν περιοχι τθσ 

Ορεςτιάδασ και του Διδυμότειχου. Ραλιά με τθ μάςα ςυνόδευαν μελωδικά μουςικά όργανο όπωσ θ 

γκάιντα, το βιολί, το κλαρίνο, τον ταμπουρά, το λαοφτο, το μπουηοφκι και ακόμθ και τθν λατζρνα. Ο 

ιχοσ που δίνουν τα ηίλια δεν ζχει κακοριςμζνο τονικό ιχο που είναι ςκλθρόσ και κοφτόσ, χωρίσ 

διακιμάνςεισ δυναμικισ. 

  



ΤΛΓΩΝΟ  

Ονομάηεται επίςθσ καμπανάκι, ςθμαντιρι, ςιμαντρο και ςκάρα. Είναι ζνα ιςόπλευρο ςιδερζνιο 

τρίγωνο με ανοιχτι τθ μία από τισ γωνίεσ του. Κρατιζται από το αριςτερό χζρι και χτυπιζται με με 

ζνα κυλινδρικό ραβδί που κρατάει ο οργανοπαίχτθσ ςτο δεξί το χζρι.  

Ο ιχοσ βζβαια δεν ζχει κακοριςμζνο τονικό φψοσ. Είναι κακαρά ρυκμικό όργανο και ςιμερα 

παίηεται μόνο από τα παιδιά που λζνε τα κάλαντα. Ραλιότερα, ζωσ το ΒϋΡαγκόςμιο Ρόλεμο τα 

παιδιά ςυνόδευαν τα κάλαντα με τρίγωνο και ηίλια ενϊ οι μεγαλφτεροι δθλαδι οι Ζλλθνεσ τθσ 

Μικράσ Αςίασ ςτθν περιοχι τθσ Σμφρνθσ χρθςιμοποιοφςαν και άλλα όργανα όπωσ λαοφτο, 

τουμπελζκι, βιολί και ηίλια.  

Ο ιχοσ του τριγϊνου ζχει πολλοφσ υψθλοφσ, επί μζρουσ διάφωνουσ αρμονικοφσ. Γιϋαυτό όταν το 

τρίγωνο παίηεται μαηί με άλλα μελωδικά όργανα, δίνει τθν εντφπωςθ ότι ζχει τθν ίδια με αυτά 

τονικότθτα, ενϊ ο ιχοσ του είναι, όπωσ ξζρουμε, ακακόριςτου τονικοφ φψουσ.    

  



ΤΗΑΜΑΛΑ  

Είναι ζνα είδοσ ξφλινου κρόταλου που ςυναντάμε ςτο χωριό Καςτανιζσ και ςτθν γφρω περιοχι τθσ 

Κράκθσ. Αποτελείται από δφο μακρόςτενα ςκζλθενωμζνα ςτθ ςτενι τουσ πλευρά με ζνα πετςετάκι. 

Στθν απζναντι πλευρά υπάρχουν δυο τρφπεσ από μία ςτο κάκε ςκζλοσ από όπου περνά ζνα ςκοινί 

δεμζνο κόμπο ςτθ μία του άκρθ.  

Τθν τηαμάλα τθν κρατοφν μετο αριςτερό χζρι από το κλαδί  πάνω ςτο οποίο είναι ςτερεωμζνθ ενϊ 

με το δεξί τραβοφν το ςκοινί κάνοντασ ζτςι να χτυποφν μεταξφ τουσ τα δυο ςκζλθ του κρόταλου. 

Είναι κακαρά ρυκμικό όργανο με ιχο ακακόριςτου τονικοφ φψουσ, και παίηεται ςυνικωσ από παιδιά 

μαηί με τθ μαςά. Συχνά τθ τηαμάλα τθ ςτολίηουν με λουλοφδια.  

  



ΣΑΝΤΟΥΛ  

Το ςαντοφρι, ςε ςχιμα ιςοςκελοφσ τραπεηίου, ζχει μεταλλικζσ χορδζσ κατά μικοσ των δυο 

παράλλθλων πλευρϊν του. Σε κάκε φκόγγο αντιςτοιχοφν 3-5 χορδζσ κουρδιςμζνεσ ςτον ίδιο τόνο. 

Είναι τοποκετθμζνο πάνω ςε βάςθ, πάνω από τα γόνατα του οργανοπαίκτθ. Ρολλζσ φορζσ είναι 

κρεμαςμζνο ςτουσ ϊμουσ, όταν ςτον γάμο πθγαίνουν να πάρουν τθ νφφθ, ςε πατινάδεσ κλπ. 

Ραίηεται με δυο λεπτά ραβδάκια, τισ μπαγκζτεσ, τυλιγμζνα ςτισ άκρεσ με βαμβάκι ι δζρμα. Οι 

μπαγκζτεσ, με το άκρο τουσ γυριςμζνο λίγο προσ τα πάνω, κρατιϊνται ανάμεςα ςτον δείκτθ και το 

μεςαίο δάκτυλο, με τθ βοικεια του αντίχειρα. Στο παίξιμο χρθςιμοποιείται κυρίωσ ο καρπόσ του 

χεριοφ και λιγότερο τα δάκτυλα. Θ ονομαςία του μάλλον προζρχεται από το βυηαντινό όργανο 

ψαλτιρι (μιασ και φαινομενικά μοιάηει με το κανονάκι), και μζςα από τουσ αιϊνεσ ζφταςε να 

ονομάηεται ςαντοφρι: ψαλτιρι -> ςαντίρ -> ςαντοφρι. Κατά μια άλλθ εκδοχι, θ ονομαςία προζρχεται 

από τισ περςικζσ λζξεισ "ςαν ταρ" = εκατό χορδζσ. Σαντοφρια επίςθσ μποροφμε να βροφμε ςτθ 

ουμανία, κακϊσ και ςε χϊρεσ τθσ Μζςθσ Ανατολισ αλλά διαφζρουν από λίγο εωσ πολφ από το 

ελλθνικό ςαντοφρι. 

Αρχικά το ςαντοφρι ιταν όργανο μελωδίασ. `Επαιηε τθ μελωδία μαηί με τα άλλα όργανα, ενϊ 

παράλλθλα μποροφςε να κρατιςει ζνα ίςο ςτθν τονικι (βάςθ) ι τθν πζμπτθ τθσ κλίμακασ. `Αλλοτε 

ςυνόδευε τθ μελωδία με απλζσ ςυνθχιςεισ. Με τον καιρό, και με τθν επίδραςθ τθσ δυτικισ 

εναρμονιςμζνθσ μελωδίασ, το ίςο και οι ςυνθχιςεισ μετατρζπονται ςε ςυγχορδίεσ. Σιμερα μπορεί 

να παίηει τθ μελωδία, είτε μόνο του είτε μαηί με τα άλλα όργανα, κακϊσ και να παίηει τισςυγχορδίεσ 

πάνω ςτο ρυκμό. Το ςαντοφρι είναι ζτςι καταςκευαςμζνο ϊςτε ςε κάκε μία απ'ο τισ χορδζσ να 

αντιςτοιχοφν δυο φκόγγοι. Θ μελωδικι του ζκταςθ είναι περίπου τρειςιμιςυ οκτάβεσ, με ςυνολικά 

100-110 περίπου χορδζσ. 
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Θ πλατιά διάδοςθ του ςαντουριοφ ςτον ελλαδικό χϊρο οφείλεται ςτουσ `Ελλθνεσ τθσ Μ.Αςίασ που 

ιρκαν μετά τθ μικραςιατικι καταςτροφι. Το ςαντοφρι παιηόταν βζβαια και πριν το 1922 ςτθν 

θπειρωτικι και νθςιϊτικθ Ελλάδα, ςε περιοριςμζνθ κλίμακα. Χάρθ ςτισ εκφραςτικζσ του 

δυνατότθτεσ γίνεται γριγορα ζνα από τα απαραίτθτα όργανα τθσ "κομπανίασ" (κλαρίνο, βιολί, 

ςαντοφρι, λαοφτο). 

Το ςαντοφρι "παίηει" κυρίωσ ςε μικραςιάτικα, νθςιϊτικα και ςτεριανά κομμάτια, με πιο γνωςτό 

εκτελεςτι τον Αριςτείδθ Μόςχο (μεγάλο δάςκαλο, που πζκανε το 2001). `Αλλοι δεξιοτζχνεσ του 

οργάνου είναι οι Τ. Διακογιϊργθσ, Ν. Καλαϊντηισ (Μπινταγιάλασ), Ν.Καρατάςοσ, κακϊσ και οι 

νεότεροι Α. Κατςιγιάννθσ και Μ.Ραπαδζασ. 

Θ πλατιά διάδοςθ του ςαντουριοφ ςτον ελλαδικό χϊρο οφείλεται ςτουσ  Ζλλθνεσ τθσ Μικράσ Αςίασ, 

μετά τθν Καταςτροφι του’22. Οι καλοί ςαντουριζρθδεσ  καταςκεφαηαν οι ίδιοι το όργανό τουσ. Χάρθ 

ςτισ τεχνικζσ κι εκφραςτικζσ του δυνατότθτεσαποτελεί μζροσ τθσ κομπανίασ  ςτθν ςτεριανι Ελλάδα ι 

τθσ νθςιϊτικθσ ηυγιάσ: βιολί - λαγοφτο. Το ςαντοφρι, ςε ςχιμα ιςόςκελου τραπεηίου, ζχει μεταλλικζσ 

χορδζσ κατά μικοσ των δφο παράλλθλων πλευρϊν του  και παίηεται με δφο λεπτά ραβδάκια, τισ  

μπαγκζτεσ, τυλιγμζνα ςτισ άκρεσ, ςιμερα με μπαμπάκι, και άλλοτε με δζρμα. Φτιάχνεται ςε διάφορα 

μεγζκθ, από διάφορα ξφλα, καλά ξεραμζνα. Για το καπάκι χρθςιμοποιοφν λευκι ξυλεία, χωρίσ 

ρόηουσ και με πυκνά νερά. Ράνω ς’αυτό ςτερεϊνουν τα κολονάκια ι γζφυρεσ, δθλαδι τουσ 

καβαλάρθδεσ, και ανοίγουν μια ι περιςςότερεσ τρφπεσ για τθ φωνι, ςυνικωσ ςτρογγυλζσ. Για τα 

δφο πλαϊνά, τα  μπαλκόνια, χρθςιμοποιοφν ςκλθρά ξφλα. Στο δεξιό, τον ντάκο, βάηουν τα κλειδιά και 

ςτο αριςτερό, το κοφτςουρο, καρφϊνουν μικρά καρφιά, χωρίσ κεφαλι, που τα αφινουν να εξζχουν 

λίγο πάνω ςτθν επιφάνεια του κοφτςουρου. Στα καρφιά αυτά ςτερεϊνουν τισ χορδζσ. Κλειδιά και 

μικρά καρφιά είναι λίγο πλάγια και όχι κάκετα προσ το καπάκι, για ν’αντζχουν ςτο τζντωμα των 

χορδϊν. Οι χορδζσ, για να κρατιόνται ςε μία ςτακερι απόςταςθ από το καπάκι ακουμποφν, 

αριςτερά και δεξιά, πάνω ςτα  μαξιλάρια. Θ πλάκα ι πάτοσ  και τα άλλα πλαϊνά του οργάνου 

(μπροςτά και πίςω) γίνονται από διάφορα ξφλα. Το ςαντοφρι παίηεται κρατθμζνο πάνω ςτα πόδια 

του ςαντουριζρθ ι ακουμπιςμζνο πάνω ς’ζνα τραπζηι, ι ακόμα και κρεμαςμζνο απ’το λαιμό του 

εκτελεςτι, όταν ςτο γάμο πθγαίνουν για να πάρουν τθ νφφθ, ςε πατινάδεσ και τα λοιπά. Θ 

ςυνθκιςμζνθ μελωδικι του ζκταςθ είναι τρεισ οκτάβεσ και λίγεσ ακόμθ νότεσ. Συναντάμε όμωσ και 

μικρότερα ςαντοφρια με μικρότερθ μελωδικι ζκταςθ. Οι μπαγκζτεσ,με το άκρο τουσ γυριςμζνο λίγο 

προσ τα επάνω, κρατιόνται, με τθ βοικεια του αντίχειρα, ανάμεςα ςτο δείκτθ και το μεςαίο δάχτυλο. 

Στο παίξιμο ο εκτελεςτισ χρθςιμοποιεί κυρίωσ τον καρπό και λιγότερο τα δάχτυλα.Αρχικά το 

ςαντοφρι ιταν ζνα μελωδικό κυρίωσ όργανο.  Ζπαιηε τθ μελωδία μαηί με τα άλλα όργανα, βιολί, 

κλαρίνο και τα λοιπά, ενϊ παράλλθλα –και ανάλογα πάντα με το είδοσ τθσ μελωδίασ – άλλοτε 

κρατοφςε ζνα ίςο και άλλοτε ςυνόδευε τθ μελωδία με απλζσ ςυνθχιςεισ. Με τον καιρό και με τθν 

επίδραςθ τθσ δυτικισ εναρμονιςμζνθσ μελωδίασ, οι απλζσ αυτζσ ςυνθχιςεισ μετατρζπονται ςε 

κανονικζσ ςυγχορδίεσ, απλζσ ι με ζβδομεσ, απομακρφνοντασ ζτςι το ελλθνικό δθμοτικό μζλοσ απ’το 

παραδοςιακό τροπικό φφοσ του. Το ςαντοφρι είναι μια παραλλαγι του ψαλτθρίου, με ςθμαντικζσ 

http://www.musicheaven.gr/html/modules.php?name=Tags&t=violi


ωςτόςο διαφορζσ. Στο κανονάκι ο ιχοσ παράγεται με το τςίμπθμα των χορδϊν και είναι ςχετικά 

αδφνατοσ. Θ επανάλθψθ ενόσ φκόγγου, όςο γριγορθ και αν είναι, δε δίνει τθν εντφπωςθ τθσ 

ςυνζχειασ του ιχου, που ζχουμε όταν ακοφμε ζνα ζγχορδο με τόξο ι ζνα πνευςτό. Στο ςαντοφρι ο 

ιχοσ παράγεται με το χτφπθμα των χορδϊν και είναι ςχετικά δυνατόσ. Θ τεχνικι αυτι του παιξίματοσ 

επιτρζπει μια μεγάλθ ποικιλία ςε ατάκεσ,αποχρϊςεισ θχθτικζσ, λεπτοφσ τονιςμοφσ, μελωδικά 

ςτολίδια και ρυκμικά ςχιματα. Επίςθσ,με τθ δυνατότθτα τθσ γριγορθσ επανάλθψθσ ενόσ φκόγγου,ο 

καλόσ ςαντουριζρθσ κατορκϊνει να δίνει τθν εντφπωςθ τθσ ςυνζχειασ του ιχου. 

 


