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ςμμεηείσαν οι μαθηηέρ: 

 

Αγγεινπνύινπ Κσλζηαληίλα 

Νηαβξάδνο Παλαγηώηεο 

Παπαζπύξνο ηπιηαλόο 

ηξάηνο Αλαζηάζηνο 

Εάρνο Γεκήηξηνο 

Υαζάπεο Μύξσλ 

Καπξέηζνπ Αλαζηαζία 

Μνύηζηνπ Αξεηή 

Μπόβνινπ Δηξήλε 

Παπαδαραξία Δπθξνζύλε 

Παπαθνζησπνύινπ Μαξία 

Μπνπγέιε Δπθξνζύλε 

Πειέθε Γήκεηξα 

Πιαζηήξα ηαπξνύια 

Σζνπθάξαο Δπάγγεινο 

Υαληδή Μαξηάλλα-Γεσξγία 
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Πεπιεσόμενα: 

 

 Ζ θαζηέξσζε ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο…………………………………… ζει. 4 

 

 Οη θπξηόηεξνη εθπξόζσπνη ηεο πκθσληθήο Οξρήζηξαο     ζει. 4 

 

o Βόιθγθαλγθ Ακαληένπο Μόηζαξη       ζει. 5 

o Λνύληβηρ βαλ Μπεηόβελ        ζει.5 

o Φξαληο Γηόδεθ Υάπληλ        ζει.6 

 Ζ πκθσλία           ζει.6 

 Δμέιημε πκθσληθήο Οξρήζηξαο        ζει.7 

 Γηάηαμε πκθσληθήο Οξρήζηξαο        ζει.9 

 Μνπζηθά Όξγαλα πκθσληθήο Οξρήζηξαο       ζει.10 

o Έγρνξδα          ζει.10 

o Ξύιηλα Πλεπζηά         ζει.13 

o Υάιθηλα Πλεπζηά         ζει.14 

o Κξνπζηά          ζει.17 

 Βηβιηνγξαθία          ζει.18
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Η καθιέπωζη ηηρ ςμθωνικήρ Οπσήζηπαρ 

Γεληθά, ε αλάπηπμε ηεο ζπκθσληθήο νξρήζηξαο ζπλδέεηαη κε ηελ εμέιημε ηεο 

νξγαληθήο κνπζηθήο θαη ηεο όπεξαο θαηά ηνλ 17
ν
 αηώλα θαη ηελ επνρή ηνπ Μπαξόθ. 

Πξηλ από απηήλ  ηελ πεξίνδν ππήξραλ κηθξά κνπζηθά ζύλνια. Με ηε ξαγδαία εμέιημε 

ηεο όπεξαο, νη νξρήζηξεο ηεο επνρήο άξρηζαλ ζηαδηαθά λα παίξλνπλ κηα 

ηππνπνηεκέλε κνξθή θαη απζηεξόηεξε δνκή. 

 Δηδηθόηεξα όκσο ε πκθσληθή Οξρήζηξα απνηειείηαη από ηξεηο πεξηόδνπο. 

 Σελ Πξνθιαζηθή πκθσλία-Από ην ηέινο ηνπ 16
νπ

 αηώλα θαη ηνλ 17ν.Ο όξνο 

ζπκθσλία ρξεζηκνπνηείηαη γηα νξρεζηξηθά έξγα ρσξίο θαζαξή κνξθή. 

Πξόδξνκνο εμέιημεο ήηαλ ε Ναπνιηηάληθε πκθσληθή Όπεξα. 

 Σελ Κιαζζηθή πκθσλία-Έρνπκε θάπνηα έξγα από αληηπξνζσπεπηηθέο 

κνξθέο, ηηο ρξνλνινγίεο, πξώηνλ από ην 1759 έσο ην 1795 θαη δεύηεξνλ από 

ην 1764 έσο ην 1788.Δπίζεο,εμέιημε ηεο Κιαζζηθήο πκθσλίαο ήηαλ ε 

ζπκβνιή ησλ Κ.Φ.Δ Μπάρ, Φξαληο Γηόδεθ Υάπληηλ (δηέζεηε κηα νξρήζηξα κε 

25 κνπζηθνύο ην 1783 όπνπ πάλσ ζ’ απηέο ηηο βάζεηο ζηεξηρηήθαλ θιαζζηθέο 

νξρήζηξεο ηνλ 19
ν
 αηώλα) ,Βόιθγθαλγθ Ακαληένπο Μόηζαξη, Λνύληβηρ βαλ 

Μπεηόβελ. 

 Σελ Μεηαθιαζηθή πκθσλία-Σνλ19ν αηώλα. Σνλ 20
ν
 αηώλα γξάθηεθαλ 

πνιιέο ζπκθσλίεο γηα κεγάιε νξρήζηξα θαη νξρήζηξα κνπζηθήο δσκαηίνπ. 

 

Κςπιόηεποι εκππόζωποι ςμθωνικήρ Οπσήζηπαρ 

 Σνλ 17ν αηώλα εκθαλίζηεθαλ: 

o Αιεζάληξν θαξιάηη, ν νπνίνο γξάθεη ηηο πξώηεο ζπκθσλίεο ζε ηξηκεξή 

κνξθή (Allegro, Adagio) o Σδηνβάλη  Μπαηίζηα  ακαξηίλη, πξσηεξγάηεο ηεο 

νλάηαο θαη ηεο πκθσλίαο ζηελ Ηηαιία θαη ν Γηόραλ ηάκηηο, ηεο ζρνιήο ηνπ 

Μαλράηκ. Άιινη εθπξόζσπνη ήηαλ ν Αληόλην Βηβάιληη, o Tνκάδν Αικπηλόλη 

θαη ν Λνπίηδη Μπνθεξίλη. Δπίζεο, νη Σδηνβάλη ακαξηίλη, Φξαλζνπά Γθνζέθ, 

Γηόραλ Κξίζηηαλ θαη Κάξι-Φίιηπ-Δκκάλνπει Μπαρ ρώξηζαλ γηα πξώηε θνξά 

ηηο ζπκθσλίεο ζε ηέζζεξα κέξε. 

     

Σνλ 18
ν
 αηώλα: 

o Δκθαλίζηεθε ε ζπκθσληθή νξρήζηξα κε ηε ζεκεξηλή ηεο κνξθή, ε νπνία 

κνξθή δηακνξθώζεθε κε ηελ εθηέιεζε έξγσλ ζεκαληηθώλ ζπλζεηώλ όπσο ηνπ 
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Φξαληο Γηόδεθ Υάπληλ, ηνπ Βόιθγθαλγθ Ακαληένπο Μόηζαξη θαη ηνπ 

Λνύληβηρ βαλ Μπεηόβελ 

 

Σνλ 19ν αηώλα, ηελ πεξίνδν δειαδή ηεο Ρνκαληηθήο Οξρήζηξαο, γλσζηνί ζπλζέηεο 

ήηαλ νη: 

o Πηόηξ Σζαηθόθζθη, Άληνλ Μπξνύθλεξ θαη Γθνύζηαβ Μάιεξ όπσο θαη νη 

Αληνλίλ Νηβάξδαθ,εδάξ Φξαλθ θαη Αιεμάληξ Μπνξαληίλ  

 

Σνλ 20ν αηώλα γλσζηνί ζπλζέηεο ήηαλ νη: 

o Γηαλ ηκπέιηνπο, Καξι Νίιζελ, εξγθέη Πξνθόθηεθ, Νηκίηξη νζηάθνβηηο, 

Αιεμάληξ θξηάκπηλ, Αικπέξ Ρνπζέι, Άξηνπξ Υόλεγθεξ, Μπέληδακηλ 

Μπξίηελ, Έξλζη Κξέλεθ, άκνπει Μπάξκπεξ θαη Σζάξιο Άηβο 

 

ΒΟΛΦΓΚΑΝΓΚ ΑΜΑΝΣΔΟΤ ΜΟΣΑΡΣ 

 

Γελλήζεθε ζην άιηζκπνπξγθ ην 1756 θαη πέζαλε ζε ειηθία 35 εηώλ ην 1791 ζηελ 

Βηέλλε. Ήηαλ γηνο ηνπ Γηόραλ Γθένξγθ Λένπνιλη Μόηζαξη θαη ηεο Άλλα Μαξία 

Βαικπνύξγθα Πεξηι. Ο παηέξαο ηνπ παξαηήξεζε έγθαηξα ηελ ηδηνθπΐα ηνπ γηνπ ηνπ 

θαη ήηαλ ν πξώηνο ηνπ δάζθαινο. Δθηόο από ην ηαιέλην ηνπ ζην πηάλν, ζην βηνιί θαη 

ζην όξγαλν, ν Μόηζαξη είρε ηελ ηθαλόηεηα λα απνζηεζίδεη πνιιή εύθνια πιεζώξα 

ζπλζέζεσλ αιιά θαη λα απηνζρεδηάδεη πάλσ ζε έλα κνπζηθό ζέκα ρσξίο 

πξνεηνηκαζία. Παξνπζηάζηεθε ζην θνηλό γηα πξώηε θνξά καδί κε ηελ αδεξθή ηνπ 

Μαξία Άλλα ην επηέκβξην ηνπ 1761 ζην παλεπηζηήκην ηνπ άιηζκπνπξγθ. Σα ηξία 

ηειεπηαία ρξόληα ηεο δσήο ηνπ Μόηζαξη ππήξμαλ επηηπρεκέλα από θαιιηηερληθήο θαη 

νηθνλνκηθήο άπνςεο. ηηο αξρέο ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 1791όκσο ε πγεία ηνπ 

επηδεηλώζεθε δξακαηηθά κε απνηέιεζκα λα πεζάλεη. Ο Μόηζαξη ζηελ δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηνπ ζπλέζεζε πάλσ από 600 έξγα εθ ησλ νπνίσλ 41 ζπκθσλίεο, 27 Κνληζέξηα, 

5 Κνληζέξηα γηα βηνιί, 4 θνληζέξηα γηα θόξλν θαη έγρνξδα, 1 θνληζέξην γηα θαγθόην 

θαη άιια. 

 

ΛΟΤΝΣΒΗΥ ΒΑΝ ΜΠΔΣΟΒΔΝ 

Γελλήζεθε ζηε Βόλλε ην 1770 θαη πέζαλε ζηε Βηέλλε ην 1827.Ο παππνύο ηνπ ήηαλ 

δηεπζπληήο ρνξσδίαο ζηελ Απιή ηνπ Πξίγθηπα Δθιέθηνξα ηεο Κνισλίαο ζηε Βόλλε. 

Ο παηέξαο ηνπ, Γηόραλ Βαλ Μπεηόβελ, εξγάζηεθε σο επαγγεικαηίαο ηελόξνο ζηελ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%89%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%AF%CE%B3%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%B1%CF%82_%CE%95%CE%BA%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CE%BD%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82
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ίδηα ρνξσδία ελώ παξέδηδε θαη καζήκαηα πηάλνπ θαη ηξαγνπδηνύ. Ο παηέξαο ηνπ 

απνηέιεζε ηνλ πξώην δάζθαιν κνπζηθήο ηνπ Μπεηόβελ , όκσο αξγόηεξα, ιόγσ ησλ 

θαθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ δύν, ηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε ηνπ Μπεηόβελ αλέιαβε ν 

Κξίζηηαλ Νέεθε. Αθόκε ν Μπεηόβελ ελώ ήηαλ ζηε Βηέλλε έγηλε καζεηεπόκελνο ηνπ 

Υάπληλ γηα δύν ρξόληα , ζπνύδαζε αληίζηημε κε ηνλ Γηόραλ Γθένξγθ 

Αικπξερηζκπέξγθεξ θαη θσλεηηθή ζύλζεζε κε ηνλ Αληόλην αιηέξη. Άξρηζε λα ράλεη 

ηελ αθνή ηνπ ζηαδηαθά από ηελ ειηθία ησλ 26 εηώλ θαη ε αλαπεξία ηνπ ζθξάγηζε κε 

ηξαγηθό ηξόπν ηε δσή ηνπ. Παξόιν όκσο ηελ απώιεηα ηεο αθνήο ηνπ ζπλέζεηε έξγα 

κέρξη ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ . Ο Μπεηόβελ έγξαςε 9 ζπκθσλίεο, 32 ζνλάηεο γηα 

πηάλν, 1 θνλζέξην γηα βηνιί, 2 ιεηηνπξγίεο, 5 θνλζέξηα γηα πηάλν θαη 16 θνπαξηέηα.  

 

ΦΡΑΝΣ ΓΗΟΕΔΦ ΥΑΤΝΣΝ 

Θεσξείηαη ν "παηέξαο" ηεο ζπκθσλίαο θαη ηνπ θνπαξηέηνπ εγρόξδσλ. Γελλήζεθε 1
ε
 

Απξηιίνπ ηνπ 1732 ζην Ρνξάνπ ηεο θάησ Απζηξίαο. Οη γνλείο ηνπ δελ αζρνινύληαλ 

κε ηε κνπζηθή, όκσο ν παηέξαο ηνπ εθηηκνύζε ηελ παξαδνζηαθή κνπζηθή θαη ήηαλ 

απηνδίδαθηνο ζηελ άξπα. Λακβάλεη ηα πξώηα καζήκαηα κνπζηθήο από ηνλ Γηόραλ 

Μαηίαο Φξαλθ θαη ζπκκεηέρεη κέρξη ηα 17 ηνπ ζε παηδηθή ρνξσδία ηνπ Καζεδξηθνύ 

Νανύ ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ ζηελ Βηέλλε. Αθόκε δέρηεθε καζήκαηα κνπζηθήο 

ζύλζεζεο πιάη ζηνλ Νίθνια Πνξπόξα θαη ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο Καξι-Γηόδεθ θνλ 

Φίξλκπεξγθ θαη Μαμηκίιηαλ θνλ Μόξηζηλ. Ο Γηόδεθ Υάπληλ πέζαλε ζηηο 31 Μαξηίνπ 

ην 1809. Σν ζύλνιν ησλ έξγσλ ηνπ πεξηιακβάλεη 104 ζπκθσλίεο, 2 νξαηόξηα, 84 

θνπαξηέηα εγρόξδσλ, 60 ζνλάηεο γηα πηάλν, 31 ηξίν κε πηάλν θαη 12 ιεηηνπξγίεο. 

 

 

ςμθωνία 

Ζ ζπκθσλία απνηειεί έλα είδνο ζύλζεζεο γηα κεγάιε νξρήζηξα. Καηάγεηαη από ηελ 

Ηηαιηθή εηζαγσγή όπεξαο πνπ νλνκάδεηαη νπβεξηνύξα ησλ αξρώλ ηνπ 18νπ αη. Ήηαλ 

αξρηθά έξγν γηα νξρήζηξα ζε ηξία κέξε πνπ αθνινπζνύζε ην ζρήκα γξήγνξν-αξγό-

γξήγνξν. Αξγόηεξα, κε ηελ πξνζζήθε ηνπ κηλνπέηνπ  ε ζπκθσλία απνθηά ηεηξακεξή 

δνκή. 

 

Τα μέρη τησ ςυμφωνίασ: 

1
ο
μέπορ:Φόξκα ζνλάηαο, γξήγνξε ξπζκηθή αγσγή (π.ρ. Allegro) 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%AF%CE%B1_%28%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE%29
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AD%CF%84%CE%BF_%CE%B5%CE%B3%CF%87%CF%8C%CF%81%CE%B4%CF%89%CE%BD
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2
ο
μέπορ:Αζκαηηθή κνξθή ή θόξκα ζνλάηαο ή ζέκα θαη παξαιιαγέο, αξγή ξπζκηθή 

αγσγή (Adagio, Andante,…)  

3
ο
μέπορ:Μελνπέην - Σξίν ή ζθέξηζν, ην κελνπέην-ηξην κε κέηξηα ξπζκηθή αγσγή ελώ 

ην ζθέξηζν ζε γξήγνξε έσο πνιύ γξήγνξε ξπζκηθή αγσγή. Οη ζπλζέζεηο απηέο είλαη 

ζε ηξίζεκν ξπζκό.  

4
ο
μέπορ, «Φινάλε»: Φόξκα ζνλάηαο ή ξνληό ή ζέκα θαη παξαιιαγέο, γξήγνξε 

ξπζκηθή αγσγή (Allegro, Vivace, Presto,…)
1
  

Ζ ζπκθσλία απνηειεί έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα είδε ηεο θιαζζηθήο επνρήο ηεο 

δπηηθνεπξσπατθήο κνπζηθήο.  

 

Μηα ζπκθσληθή νξρήζηξα όκσο κπνξεί λα παίμεη ζε πνιιά είδε κνπζηθήο όπσο: 

- θιαζηθή  

- ηδαδ 

- πιαηζίσζε ηξαγνπδηώλ κέηαι θαη ξνθ ζπγθξνηεκάησλ 

- κνπζηθή ηαηληώλ / παηρληδηώλ / ζεηξώλ  

- εθθιεζηαζηηθή κνπζηθή 

- δηαζθεπή παξαδνζηαθήο κνπζηθήο 

 

 

 

 

Δξέλιξη ηηρ ςμθωνικήρ Οπσήζηπαρ 

Μπαπόκ οπσήζηπα
1 

Αξρηθά, ε κπαξόθ νξρήζηξα απνηεινύληαλ κόλν από έγρνξδα θαη επηπξόζζεηα 

όξγαλα ηνπ ιεγόκελνπ ζπλερνύο βάζηκνπ ή κπάζν θνληίλνπν (basso continuo), όπσο 

ήηαλ ην ηζέκπαιν ή ην ιανύην. ηα πιαίζηα ηεο αλαδήηεζεο θαη άιισλ 

ερνρξσκάησλ, πξνζηέζεθαλ ζηαδηαθά θαη πλεπζηά όξγαλα όπσο ην όκπνε. Υάιθηλα 

πλεπζηά όξγαλα θαη θξνπζηά, ρξεζηκνπνηνύληαλ κόλν ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο γηα ηνλ 

ηδηαίηεξν "ρξσκαηηζκό" ησλ κνπζηθώλ έξγσλ. 

ηα ηέιε ηεο κπαξόθ πεξηόδνπ, νη νξρήζηξεο δηαθξίλνληαη γηα ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο: 

1. Κπξηαξρνύλ ηα έγρνξδα, 

                                                           
1
 Κηνύζε Βάζσ, Λεμηθό κνπζηθώλ όξσλ, εθδ. Δπηθαηξόηεηα, Αζήλα 1995,ζει.103 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/???????
http://el.wikipedia.org/wiki/???????_??????
http://el.wikipedia.org/wiki/????????
http://el.wikipedia.org/wiki/??????
http://el.wikipedia.org/wiki/???????_??????
http://el.wikipedia.org/wiki/?????
http://el.wikipedia.org/wiki/???????
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2. Υξεζηκνπνηνύληαη ιίγα μύιηλα πλεπζηά όπσο όκπνε, θιάνπην ή θαγθόην, 

3. Υάιθηλα πλεπζηά ή θξνπζηά ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά πεξίζηαζε, 

4. Δίλαη νιηγνκειείο κε 10-12 έγρνξδα θαη πεξίπνπ 6 πλεπζηά (πιήξεο 

νξρήζηξα), 

5. Ζ νξρήζηξα δηεπζύλεηαη νπζηαζηηθά από ηνλ καέζηξν ν νπνίνο παίδεη ην 

ζπλερέο βάζηκν ζην ηζέκπαιν. 

 

Υαξαθηεξηζηηθά δείγκαηα κπαξόθ ελνξρεζηξώζεσλ απνηεινύλ νη νξρεζηξηθέο 

εηζαγσγέο ησλ Υαίληει θαη Μπαρ απηήο ηεο πεξηόδνπ. 

 

Κλαζική Οπσήζηπα 

Ζ ζπκθσλία απνηειεί έλα είδνο ζύλζεζεο γηα κεγάιε νξρήζηξα. Καηάγεηαη από ηελ 

Ηηαιηθή εηζαγσγή (νπβεξηνύξα) ησλ αξρώλ ηνπ 18νπ αη. Ήηαλ αξρηθά έξγν γηα 

νξρήζηξα ζε ηξία κέξε πνπ αθνινπζνύζε ην ζρήκα γξήγνξν-αξγό-γξήγνξν. 

Αξγόηεξα, κε ηελ πξνζζήθε ηνπ κηλνπέηνπ (ζύλζεζε ζε ηξίζεκν ξπζκό. Ζ δνκή ηνπ 

είλαη ζπλήζσο ηξηκεξήο θαη απνηειεί ζπρλά ην ηξίην κέξνο κηαο ζπκθσλίαο) ε 

ζπκθσλία απνθηά ηεηξακεξή δνκή. ε κία ζπκθσληθή νξρήζηξα κπνξνύλ λα παίμνπλ 

60 ή 80 ή θαη 100 κνπζηθνί ηαπηόρξνλα. Απνηειείηαη από έγρνξδα, πλεπζηά θαη 

θξνπζηά (επηπιένλ θαηά πεξίπησζε, κία κε δύν άξπεο, πηάλν, εθθιεζηαζηηθό όξγαλν, 

ζαμόθσλν θ.α.) 

http://el.wikipedia.org/wiki/???????
http://el.wikipedia.org/wiki/???????
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=????????&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/???????
http://el.wikipedia.org/wiki/??????_??????????_????
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Γιάηαξη ςμθωνικήρ Οπσήζηπαρ 

 

 

 

 

ε κία ζπκθσληθή νξρήζηξα, πίζσ βξίζθνληαη ηα θξνπζηά. Γεμηά ησλ θξνπζηώλ 

ηνπνζεηνύληαη ηα θόξλα. ην θέληξν δίπια από ηα θόξλα ππάξρνπλ ηξνκπόληα θαη 

ηξνκπέηεο θαη αθξηβώο δίπια ηα θνληξακπάζα. ηελ αξηζηεξή πιεπξά κπξνζηά ηεο 

ζθελήο βξίζθνληαη ηα πξώηα βηνιηά θαη ζηε δεμηά, ηα βηνινληζέια. ην θέληξν 

ηνπνζεηνύληαη ηα θιάνπηα, ηα θιαξηλέηα, ηα όκπνε θαη ηα θαγθόηα. 

Καζώο πίζσ από ηα πξώηα βηνιηά, βξίζθνληαη ηα δεύηεξα βηνιηά θαη δίπια νη βηόιεο. 

Ο καέζηξνο, βξίζθεηαη κπξνζηά από όιε ηελ ζπκθσληθή νξρήζηξα γηα λα ηελ 

δηεπζύλεη. 
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Σα μοςζικά όπγανα ηηρ ζςμθωνικήρ οπσήζηπαρ 

Έγσοπδα Όπγανα 

 Βηνιί 

Σν Βηνιί ην ζπλαληάκε γηα πξώηε θνξά ζηελ 

Ηζηνξία ζηα κηζά ηνπ 16
νπ

 αηώλα. Παίδεηαη κε 

δνμάξη. Έρεη 4 ρνξδέο δηαθνξεηηθνύ ηόλνπ θαη 

είλαη δύζθνιν ζηελ εθκάζεζή ηνπ γηαηί έρεη 

ηαζηηέξα ρσξίο ηάζηα. Παξάγεη ηνλ πην ιεπηό 

ήρν από ηελ νηθνγέλεηα ησλ Βηνιηώλ θαη 

θαιύπηεη πεξίπνπ 4 νθηάβεο. Δίλαη πνιύ 

επέιηθην όξγαλν θαη έρεη πνιιέο δπλαηόηεηεο. 

Σν βηνιί ζηεξίδεηαη ζηνλ ώκν ελώ κε ην έλα 

ρέξη ν κνπζηθόο απιώο πηέδεη ηηο ρνξδέο ελώ 

κε ην άιιν θηλεί ην δνμάξη επάλσ ζηηο ρνξδέο. Σα βηνιηά ηεο νξρήζηξαο ζπρλά 

ρσξίδνληαη ζε δύν νκάδεο: ηα πξώηα θαη ηα δεύηεξα. αλ όξγαλα είλαη απνιύησο 

όκνηα κεηαμύ ηνπο, αιιά ζπλήζσο δηαθέξεη ε κνπζηθή πνπ εθηεινύλ: ηα πξώηα 

βηνιηά παίδνπλ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο κέξε κε κεγαιύηεξν κεισδηθό ελδηαθέξνλ θαη 

ζε ςειόηεξε πεξηνρή απ’ όηη ηα δεύηεξα.  

Ωο πξνο ηελ θαηαζθεπή ην βηνιί απνηειείηαη από πεξηζζόηεξα από εβδνκήληα 

δηαθνξεηηθά ζηνηρεία, θαηαζθεπαζκέλα θπξίσο από μύιν. Σα ζηνηρεία απηά 

ελώλνληαη κεηαμύ ηνπο κε εηδηθή θόιια. Γελ ρξεζηκνπνηνύληαη θαξθηά ή βίδεο. Οη 

ρνξδέο είλαη ηελησκέλεο θαηά κήθνο ηνπ ερείνπ. Από ηε κηα κεξηά ζηεξεώλνληαη ζην 

«ρνξδνθξάηε» θαη αθνύ πεξάζνπλ πάλσ από ηνλ «θαβαιάξε» θαηαιήγνπλ ζηα 

«θιεηδηά». 

 

 Βηόια 

Ζ βηόια εκθαλίζηεθε γηα πξώηε θνξά ζηε Βόξεηα 

Ηηαιία γύξσ ζην 1550, πεξίπνπ ηελ ίδηα επνρή κε 

ην βηνιί. Ζ Βηόια είλαη έγρνξδν κνπζηθό όξγαλν 

πνπ κνηάδεη κε ην βηνιί θαη παίδεηαη επίζεο 

κε δνμάξη πνπ απνηειείηαη από 200-250 ηξίρεο 

αιόγνπ. Γηαθέξεη από ην βηνιί κόλν ζην κέγεζνο 

θαη ε κνπζηθή ηεο έθηαζε θαιύπηεη 3 νθηάβεο. Ο 

ήρνο ηεο είλαη πην βαζύο από ηνπ Βηνιηνύ. Αξρηθά 

ηα δύν όξγαλα ήηαλ ζρεδόλ όκνηα κεηαμύ ηνπο, 

ζηγά ζηγά όκσο άξρηζαλ λα δηαθνξνπνηνύληαη: ην 

κελ βηνιί, κηθξόηεξν, εθθξαζηηθόηεξν θαη πην 

επέιηθην, απέθηεζε ηνλ πξσηαγσληζηηθό ξόιν, ελώ 

ε βηόια ηνλ δεπηεξεύνληα. 

 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή ηνπο δελ δηαθέξνπλ 

ζρεδόλ θαζόινπ.  Ζ Βηόια όπσο θαη ην Βηνιί 

ζηέθεηαη  ζηνλ ώκν ελώ κε ην έλα ρέξη ν κνπζηθόο 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%BF%CE%BE%CE%AC%CF%81%CE%B9


 
 

11 

απιώο πηέδεη ηηο ρνξδέο ελώ κε ην άιιν θηλεί ην δνμάξη επάλσ ζηηο ρνξδέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Βηνινληζέιν 

Σν βηνινληζέιν, καδί κε ην πξώην θαη 

δεύηεξν βηνιί θαη ηε βηόια, αλήθεη ζηα 

κέιε ηνπ θνπαξηέηνπ εγρόξδσλ Σν 

βηνινληζέιν εκθαλίζηεθε ηνλ 16ν αηώλα, 

ηελ ίδηα επνρή κε ην βηνιί θαη ηε βηόια. 

Έλα από ηα παιαηόηεξα όξγαλα πνπ έρνπλ 

βξεζεί θαηαζθεπάζηεθε γύξσ ζηα 1572 

από ηνλ Αληξέα Ακάηη, ηνλ παιαηόηεξν 

από ηνπο θεκηζκέλνπο θαηαζθεπαζηέο ηεο 

νηθνγέλεηαο Ακάηη.  Δίλαη ην κπάζν κέινο 

ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ βηνιηνύ. Έρεη ην δηπιό 

κέγεζνο από ην βηνιί, θαη γη’ απηό παίδεηαη 

αθνπκπηζκέλν ζην πάησκα, όξζην, κε ειαθξηά θιίζε. H αηρκεξή αθίδα πνπ έρεη ζην 

θάησ άθξν ηνπ γηα λα ην θξαηάεη ζηαζεξά ζην πάησκα πξνζηέζεθε ηνλ 20ό αηώλα. 

Μέρξη ηόηε ζηεξηδόηαλ ζηα πόδηα ηνπ εθηειεζηή ή ππνβαζηαδόηαλ από έλα κηθξό 

ζθακλάθη. Ζ κνπζηθή ηνπ έθηαζε θαιύπηεη πεξίπνπ ηέζζεξηο νθηάβεο. Σν ζρήκα ηνπ 

ηζέινπ είλαη ζρεδόλ ίδην κε ηνπ βηνιηνύ, εθηόο από ην βξαρίνλά ηνπ, πνπ είλαη πην 

θνληόο. Οη παρύηεξεο, καθξύηεξεο ρνξδέο 

ηνπ ηζέινπ θαη ην κεγαιύηεξν ερείν ηνπ 

ηνύ ραξίδνπλ έλαλ ήρν πινύζην θαη 

δεζηό. Σα πξώηα βηνινληζέια είραλ 

ζπλήζσο πέληε ρνξδέο, αιιά θάπνηα 

ζηηγκή θαηαξγήζεθε ε ρακειόηεξε. Σα 

πξώηα έξγα γηα ζόιν βηνινληζέιν 

γξάθηεθαλ πεξί ηα ηέιε ηνπ 17νπ αηώλα. 

 

 Κνληξακπάζν  

 

Σν θνληξακπάζν είλαη ην κεγαιύηεξν από 

ηα Έγρνξδα. Ο ήρνο ηνπ παξάγεηαη από ηε 

δόλεζε ησλ ρνξδώλ πνπ ηξίβνληαη από 

έλα δνμάξη, αιιά είλαη πηζαλόλ λα παηρηεί θαη κε ηηο άθξεο ησλ δαρηύισλ. Ο 

εθηειεζηήο είλαη αλαγθαζκέλνο, ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ, λα παίδεη όξζηνο ή 

κηζνθαζηζκέλνο ζηελ άθξε ελόο ςεινύ ζθακληνύ. Ζ πιάηε ηνπ είλαη πην ίζηα θαη ην 
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επάλσ κέξνο ηνπ ερείνπ πην επηθιηλέο, πξάγκα πνπ βνεζάεη ηνλ εθηειεζηή λα ην 

«αγθαιηάδεη». Οη ξίδεο ηνπ είλαη από ην όξγαλν βηνιόλε πνπ ππήξρε 

ηνλ 16
ν
 αηώλα.  

Σνλ 19
ν
 αηώλα πήξε ην ζρήκα ηνπ θαη ηνλ ίδην αηώλα επίζεο κπήθε 

νξηζηηθά ζηελ νξρήζηξα όπνπ έρεη θαη κέρξη ζήκεξα δεπηεξεύνληα 

ξόιν, ελδπλακώλνληαο ην βηνινληζέιν. Σν δεύηεξν κηζό ηνπ 20
νπ

 

αηώλα ήηαλ ν αηώλαο πνπ ην θνληξακπάζν άθκαζε ζηα κάηηα θπξίσο 

ησλ κνπζηθώλ ηεο ηδαδ όπνπ ηνπ έδσζαλ λέεο ηερληθέο ηθαλόηεηεο 

θαη ηερληθέο κνπζηθήο εξκελείαο. 

 

 

 Άξπα 

 Οη ξίδεο ηεο άξπαο είλαη ζηελ Μεζνπνηακία. Ζ άξπα είλαη από ηα 

παιαηόηεξα όξγαλα πνπ ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ κέρξη ζήκεξα. Δίλαη γλσζηή εδώ 

θαη 5000 ρξόληα θαη ζήκεξα ηε ζπλαληάκε ζηελ έληερλε θαη ηε ιατθή κνπζηθή 

πνιιώλ ιαώλ.  Οη αξραίεο ζεκεξηλέο άξπεο εκθαλίζηεθαλ ζηελ Αίγππην αιιά ην 

πξώην κνληέιν άξπαο κε θνιώλα εκθαλίζηεθε ζηε πξία ηνλ 6
ν
 αηώλα. Έρεη 

ηξηγσληθό ζρήκα θαη κε ηα επηά πεληάι δίλεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ αξπηζηή λα παίδεη 

όιεο ηηο λόηεο κηαο ρξσκαηηθήο ζθάιαο  

Ο εθηειεζηήο γηα λα παίμεη ηελ άξπα ηε ζηεξίδεη ζηνλ δεμή ηνπ ώκν. Σα δάθηπια ηνπ 

δεμηνύ ρεξηνύ ηζηκπνύλ ηηο ςειόηεξεο ρνξδέο, ελώ ηνπ αξηζηεξνύ ηηο ρακειόηεξεο. 

Κνπξδίδεηαη από ηνλ ίδην ηνλ εθηειεζηή. Ο εθηειεζηήο δελ ρξεζηκνπνηεί ηα κηθξά ηνπ 

δάθηπια, επεηδή είλαη θνληά.  Ζ άξπα κπνξεί λα απνδώζεη κηα κεισδία, λα 

ζπλνδεύζεη κηα κεισδία ή λα παίμεη κηα κεισδία κε ηε ζπλνδεία ηεο ηαπηόρξνλα. Οη 

πην ραξαθηεξηζηηθνί ήρνη πνπ παίδεη ε άξπα είλαη ηα αξπίζκαηα δειαδή νη 

<<ζπαζκέλεο>>  ζπγρνξδίεο. 

 

 Πηάλν 

Σν πηάλν νλνκάζηεθε έηζη δηόηη 

κπνξνύζε λα παίδεη "πηάλν" πνπ 

ζηελ ηηαιηθή γιώζζα -θαη ζύκθσλα κε 

ηνπο κνπζηθνύο όξνπο- ζεκαίλεη ζιγά. 

Σν  πξώην πηάλo, ην πηαλνθόξηε  όπσο 

νλνκάδνληαλ, εθεπξέζεθε ην 1711 από 

ηνλ Μπαξηνινκέν Κξηζηνθόξη. Οη 

πξόγνλνί ηνπ ππήξμαλ 

ην θιαβίρνξδν θαη 

ην ηζέκπαιν. Παίδεηαη κε πιήθηξα, ηα 

νπνία όηαλ παηεζνύλ από ηνλ πηαλίζηα 

ζεθώλνπλ ζθπξάθηα πνπ ρηππνύλ ηηο 

ρνξδέο ηνπ, παξάγνληαο έηζη ήρνπο. Ζ 

δπλαηόηεηα λα δίλεη κηα δηαθνξεηηθή 

λόηα από ην θάζε δάρηπιν θαη λα θάλεη 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CF%84%CE%B5&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BF_%CE%9A%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%BB%CE%B1%CE%B2%CE%AF%CF%87%CE%BF%CF%81%CE%B4%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%AD%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AE%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%87%CE%BF%CF%82
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θάζε λόηα απαιή ή δπλαηή, δίλεη ζην πηάλν κηα εθπιεθηηθή πνηθηιία έθθξαζεο. Σν 

πηάλν κπνξεί λα απνδώζεη κνπζηθή είηε σο ζόιν όξγαλν, είηε κέζα ζε κηα νξρήζηξα. 

Σα πεξηζζόηεξα έξγα γηα πηάλν είλαη γξακκέλα απνθιεηζηηθά γη' απηό (έξγα γηα 

πηάλν), σζηόζν έρνπλ γξαθεί θαη αξθεηά έξγα ζηα νπνία ην πηάλν ζπκκεηέρεη ζε 

ζπκθσληθή νξρήζηξα είηε σο όξγαλν κε πξνεμάξρνληα ξόιν (θνλζέξηα γηα πηάλν) 

είηε θαη σο απιό όξγαλν ηεο νξρήζηξαο. Δπηπξόζζεηα ην πηάλν έρεη θαη δύν ή ηξία 

πεληάι θάησ ζην θέληξν ζην ύςνο ηνπ πέικαηνο. Σν αξηζηεξό είλαη ην ζηγαλό 

παηώληαο ην, ζεθώλεηαη έλαο κνριόο πνπ ζηα όξζηα πηάλα κεηαθηλεί ηα ζθπξάθηα 

θνληύηεξα ζηηο ρνξδέο κε απνηέιεζκα ν ήρνο λα είλαη ζαθώο ζηγαλόηεξνο ελώ ζηα 

πηάλα κε νπξά θηλεί ηα ζθπξάθηα παξάιιεια κε ηηο ρνξδέο έηζη ώζηε λα ρηππνύλ 

κόλν ηελ κία από ηηο δηπιέο θαη ηξηπιέο ρνξδέο θάλνληαο ηνλ ήρν πάιη πην απαιό. Σν 

δεμί πεληάι, πνπ νλνκάδεηαη πενηάλ διαπκείαρ ή δςναηό πεληάι, αλαζεθώλεη ηνπο 

ζησπεηήξεο από ηηο ρνξδέο θαη δηαηεξεί ηνλ ήρν.  

 

Ξύλινα Πνεςζηά Όπγανα 

Σα πλεπζηά όξγαλα ρξεζηκνπνηνύληαλ βαζηθά ζηηο απιηθέο γηνξηέο. Τπάξρνπλ πνιιά 

είδε μύιηλσλ πλεπζηώλ. Όια, εθηόο από ην θιάνπην, είλαη θηηαγκέλα ζη’ αιήζεηα από 

μύιν. Σα μύιηλα πλεπζηά είλαη αξραηόηεξα από ηα ράιθηλα, γηαηί ν άλζξσπνο έκαζε 

λα επεμεξγάδεηαη πξώηα ην μύιν θαη κεηά ην κέηαιιν.
2
  

 

 Φιάνπην 

                                                           
2
 ΜΟΤΗΚΖ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ, Σόκνο Α΄, εθδ. Νεθέιε, Μηράιεο Γξεγνξίνπ, ζει.45 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CF%87%CE%AE%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BB&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%87%CE%BB%CF%8C%CF%82
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Δίλαη θηηαγκέλν από κέηαιιν αιιά ην ηνπνζεηνύκε ζηελ θαηεγνξία ησλ μύιηλσλ 

αθνύ ην ερόρξσκά ηνπ παξαπέκπεη ζε απηά.
3
  

 Όκπνε 

Έρεη ιεπηό θαη νμύ, έλξηλν ήρν. Δίλαη θηηαγκέλν από ζθιεξό μύιν κε 16-22 νπέο θαη 

πνιύπινθν κεραληζκό θιεηδηώλ.
4
 

 Κιαξηλέην  

Μνηάδεη πνιύ κε ην όκπνε αιιά βγάδεη πην γιπθό θαη καιαθό ήρν. 

Μνηάδεη κε έλαλ ζσιήλα θαη ζηελ άθξε ηνπ έρεη ζηεξεσκέλν έλα θαιακάθη κέζσ ηνπ 

νπνίνπ θπζάκε ηνλ αέξα.
5
 

 Φαγθόην  

Μεγάιν μύιηλν πλεπζηό θνθθηλσπνύ ρξώκαηνο. Έρεη ζηόκην πνπ ζηεξίδεηαη ζε έλα 

κεηαιιηθό ζσιελάθη. Απνηειείηαη από 22 θιεηδηά θαη 6 νπέο.
6
  

 

Υάλκινα πνεςζηά όπγανα ηηρ ζςμθωνικήρ οπσήζηπαρ 

 Σξνκπέηα 

 

Ζ ηξνκπέηα αξρηθά ήηαλ κηα 

ζάιπηγγα ρσξίο θιεηδηά. 

Υξεζηκνπνηήζεθε από αξραίνπο 

ιανύο όπσο ηνπο Αηγύπηηνπο, ηνπο 

Έιιελεο ,ηνπο Ρσκαίνπο θαη ηνπο 

Δβξαίνπο θπξίσο ζηνλ πόιεκν, ζε 

ζπζίεο θαη ζηνπο νιπκπηαθνύο 

αγώλεο. ην Μεζαίσλα ε ηξνκπέηα 

παηδόηαλ ζε ζηξαηησηηθέο θαη 

απιηθέο ηειεηέο. Όζνλ αθνξά ην 

ζρήκα ηεο θαηά ηνλ 17
ν
 αηώλα ε 

ηξνκπέηα 

ήηαλ ζε ίζηα γξακκή ελώ πξνο ην ηέινο ηνπ 18
ν
 αηώλα πξνζηέζεθαλ θιεηδηά θαη ιίγν 

αξγόηεξα βαιβίδεο. Έηζη, κεηαηξάπεθε νξηζηηθά ζε ρξσκαηηθό όξγαλν, απαξαίηεην 

                                                           
3
 Άηιαο ηεο Μνπζηθήο, Σόκνο I, εθδ. Φίιηππνο Νάθαο, Ulrich Michels, ζει. 53 

4
 ΜΟΤΗΚΖ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ, Σόκνο Α΄, εθδ. Νεθέιε, Μηράιεο Γξεγνξίνπ, ζει.45 / Άηιαο ηεο 

Μνπζηθήο, Σόκνο I, εθδ. Φίιηππνο Νάθαο, Ulrich Michels, ζει. 55 
5
 Άηιαο ηεο Μνπζηθήο, Σόκνο I, εθδ. Φίιηππνο Νάθαο, Ulrich Michels, ζει. 55 

6
 Άηιαο ηεο Μνπζηθήο, Σόκνο I, εθδ. Φίιηππνο Νάθαο, Ulrich Michels, ζει. 55 / ΜΟΤΗΚΖ ΓΗΑ 

ΠΑΗΓΗΑ, Σόκνο Α΄, εθδ. Νεθέιε, Μηράιεο Γξεγνξίνπ, ζει.45 



 
 

15 

ζε θάζε ζπκθσληθή νξρήζηξα. Μία γλσζηή κνξθή ηεο ηξνκπέηαο είλαη θαη ε 

ηξνκπέηα κε ζνπξληίλα(έλα αριαδόζρεκν κεηαιιηθό εμάξηεκα) ή 

ραξηόλη(εθαξκόδεηαη ζηελ θακπάλα ηνπ νξγάλνπ θαη παξάγεη ςηζπξηζηό ήρν) 

ήκεξα, ε ηξνκπέηα δηαζέηεη επίζεο ηξία έκβνια (πηζηόληα) θαη ε κεισδία ηεο 

γξάθεηαη ζην θιεηδί ηνπ νι. Ο ήρνο ηεο είλαη νμύο θαη δηαπεξαζηηθόο κε ιακπξό 

ερόρξσκα πνπ ην θάλεη λα μερσξίδεη θαη ε έθηαζή ηεο, πνπ είλαη ε πςειόηεξε, 

πεξηιακβάλεη 30 ρξσκαηηθνύο θζόγγνπο. ηε ζπκθσληθή νξρήζηξα ππάξρνπλ 3 ή 4 

ηξνκπέηεο. 

 

 Σξνκπόλη 

 

Γεκηνπξγήζεθε πηζαλόλ πεξίπνπ ην 

1450 ζηελ πεξηνρή ηεο 

Βνπξγνπλδίαο. Αξρηθά, 

εκθαλίζηεθε ζε ζηξαηησηηθέο 

νξρήζηξεο θαη θαηά ην 16ν αηώλα 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο ζπκθσληθέο 

νξρήζηξεο. Απνηειείηαη από έλαλ 

αλαδηπισκέλν ζσιήλα θαη 

θαηαιήγεη ζε άλνηγκα θακπάλαο 

θαη αληί γηα βαιβίδεο έρεη  

έλα θηλεηό εμνιθέα ζε ζρήκα U ν νπνίνο κεηαβάιιεη ην κήθνο ηεο παιιόκελεο 

ζηήιεο αέξα πνπ ππάξρεη κέζα ζηνλ ζσιήλα. Γηαθξίλνληαη 4 είδε: ην ηξνκπόλη άιην, 

ην ηξνκπόλη ηελόξ, ην ηξνκπόλη κπάζν θαη ην ηξνκπόλη θνληξακπάζν. Αθόκε 

ππάξρνπλ θαη ηα ηξνκπόλη νιθσηό (Atiro) θαη ην ηξνκπόλη κε θιεηδηά ή πηζηόλη. Ο 

ήρνο ηνπ είλαη κεγαιόπξεπνο θαη επηβιεηηθόο κε έθηαζε πνπ αληηζηνηρεί ζε απηήλ ηνπ 

ηελόξνπ. Υξεζηκνπνηήζεθε από θιαζζηθνύο ζπλζέηεο όπσο νη Μόηζαξη, Μπεηόβελ, 

Σζαηθόθζθη γηα λα πξνθαιέζνπλ ηδηαίηεξεο εληππώζεηο, ελώ ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη 

αθόκε θαη ζηελ ηδαδ κνπζηθή. 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/1450
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CF%81%CF%87%CE%AE%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CF%81%CF%87%CE%AE%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%86%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CF%81%CF%87%CE%AE%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1


 
 

16 

 ΣΟΤΜΠΑ 

 

Δίλαη ην πην βαζύθσλν ράιθηλν πλεπζηό θαη 

πξνβάιιεη ην βάζηκν εο αξκνλίαο. Γηαζέηεη 

πηζηόληα θαη έλα θαξδύ θσληθό ζσιήλα. Ζ 

ηνύκπα ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο ζηηο 

ζηξαηησηηθέο νξρήζηξεο πλεπζηώλ θαη ζε 

θαλθάξεο ράιθηλσλ πλεπζηώλ. Τπάξρνπλ έμη 

κνξθέο ηνύκπαο:1)Ζ κπάζν ηνύκπα πνπ 

γξάθεηαη ζην θιεηδί ηνπ Φα θαη δηαζέηεη 5 

πηζηόληα. Σελ κνξθή απηή ηελ θαζηεξώλνπλ 

νη κνπζηθνί Βίιρεικ Βίπξερη θαη Γηόραλ 

Γθνηθξηλη.  

2)Μηα άιιε κνξθή κπάζν ηνύκπα είλαη θα ην ειηθώλην κε βαιβίδεο. Οη ζσιήλεο είλαη 

ηπιηγκέλνη ζην ζώκα ηνπ νξγάλνπ θαη ε θακπάλα ηεο ζηεξηγκέλε ζην δεμί ώκν ηνπ 

εθηειεζηή, ν νπνίνο ζηέθεηαη όξζηνο. 3)Μηα κεηαιιαγκέλε εθδνρή ηεο ηνύκπαο 

θαηαζθεύαζε ν Σδνλ Φίιηπ νύδα θαη νλνκάδεηαη νπδάθσλν. Υξεζηκνπνηείηαη γηα 

κπάληεο παξέιαζεο. Γηέζεηε κηα ηεξάζηηα θακπάλα πνπ πςσλόηαλ πάλσ από ηνλ 

εθηειεζηή. 4)ηελ νηθνγέλεηα ηεο ηνύκπαο αλήθνπλ επίζεο ηα Δπθώληα θαη ηα 

Αιηνθόξλα ηα νπνία ζπλαληώληαη ζε δηάθνξα κεγέζε θαη ζρήκαηα.  5) Ζ ζύγρξνλε 

θνληξακπάζν ηνύκπα ε νπνία γξάθεηαη ζε θιεηδί ηνπ Νην δηαζέηεη θαξδύηεξνπο 

όκσο ζσιήλεο. 

 

 Γαιιηθό Κόξλν 

Σν θόξλν ηειεηνπνηήζεθε ζηελ Αλαγέλλεζε 

θαη ζηήξηδε ηα ζπλνδεπηηθά κέξε ηνπ 

κνπζηθνύ έξγνπ, ελώ επίζεο ζπλδπαδόηαλ 

θαιά κε ηα μύιηλα, ράιθηλα θαη ηα έγρνξδα 

όξγαλα. Πξώηνο ζρεδηαζηήο ηεο ήηαλ ν Άληνλ 

Εόδεθ Υάκπει θαη αξρηθά νλνκάζηεθε 

Trombe Maricourt. Υξεζηκνπνηήζεθε ηα 

κέζα ηνπ 17
νπ

 αηώλα ζε όπεξεο ηνπ Φξαληζέζθν Καβάιη Έρεη θπθιηθό ζρήκα θαη 

απνηειείηαη από έλα ζπεηξνεηδή ράιθηλν ζσιήλα, 2 έσο 5,5 κέηξα, ηπιηγκέλν ζε 

ζρήκα θύθινπ, έλα κηθξό επηζηόκην θαη έλαλ πιαηύ θώδσλα ζε ζρήκα θακπάλαο. Σν 
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θόξλν δηαζέηεη γιπθό θαη δπλαηό ήρν. Τπάξρνπλ δύν ηύπνη θόξλνπ: ην θπζηθό θαη ην 

θόξλν κε βαιβίδεο. Σν θόξλν κε βαιβίδεο ή θιεηδηά έρεη από 3 ή 4 έσο 6 βαιβίδεο. 

ηελ έθηαζή ηνπ πεξηιακβάλεη 31 ρξσκαηηθνύο θζόγγνπο θαη δηαζέηεη επρέξεηα λα 

παξάγεη θάζε εκηηόλην. Σν θπζηθό θόξλν απνηειεί πξόγνλνο ηνπ θόξλνπ θαη έρεη 

πεξηνξηζκέλν θάζκα ήρσλ. 

 

Κποςζηά 

Σα κποςζηά είλαη κηα κεγάιε νηθνγέλεηα κνπζηθώλ νξγάλσλ. Ολνκάδνληαη θξνπζηά 

επεηδή ν ήρνο πνπ παξάγνπλ πξνθαιείηαη από θξνύζε είηε θάπνηνπ εηδηθνύ 

εμαξηήκαηνο (ζθπξάθη ή κπαγθέηα) είηε ηνπ ρεξηνύ πάλσ ζε απηά. Γηαηξνύληαη ζε 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηνλ ηξόπν πνπ ηα ρξεζηκνπνηνύκε θαη ηνλ 

θαζνξηζκό ή όρη ηεο ηνληθήο ηνπο νμύηεηαο: Τπάξρνπλ θξνπζηά πνπ παξάγνπλ θξόην 

(άηνλα) αιιά θαη θξνπζηά πνπ παξάγνπλ ηόλν (κνπζηθή λόηα). 

Παξαδείγκαηα: Σύκπαλα, Σνκ, Σακπνύξν, Κύκβαια, Πηαηίληα, Νηανύιη, Νηέθη, Ξπιό

θσλν, Καζηαληέηα, Νηξακο. 

Σα θξνπζηά δελ κπνξνύλ λα παξαγάγνπλ λόηεο, λα θηηάμνπλ ηόλνπο, εκηηόληα 

νθηάβεο, θιπ, κε ηνλ ηξόπν πνπ ηηο παξάγνπλ κεισδηθά όξγαλα όπσο έλα πηάλν, κηα 

θηζάξα, έλα βηνιί θ.ν.θ. Με εμαίξεζε ηα θιαζηθά θξνπζηά (ηπκπάληα, μπιόθσλα, 

κεηαιιόθσλα θιπ). Κπξίσο δηαθξίλνπκε δπν ήρνπο, ηα κπάζα θαη ηα πξίκα, δειαδή 

ηηο ρακειέο θαη ηηο πςειέο ζπρλόηεηεο. Τπάξρνπλ ελδηάκεζνη ήρνη θαη ερνρξώκαηα 

ζην δέξκα, ήρνη από πηαηίληα, θιπ, νη νπνίνη ζπρλνηηθά είλαη αθαζόξηζηεο 

ηνληθόηεηαο, ή ήρνη πνπ παξάγνληαη κε δηάθνξνπο ρεηξηζκνύο όπσο ην «ζιάπ» ή ην 

ζνύξζηκν. Σα θξνπζηά δελ είλαη κεισδηθά όξγαλα, αιιά ξπζκηθά, δειαδή από ηα 

ηξία ζεκειηώδε ζπζηαηηθά ηεο κνπζηθήο: Ρπζκόο – Μεισδία – Αξκνλία, ηα θξνπζηά 

θπξίσο αλαθέξνληαη θαη εθθξάδνληαη κε ηνλ ξπζκό. Βεβαίσο θαη παξάγνπλ θάπνηνλ 

ηόλν, θάπνηα λόηα θαη απηό αιιάδεη κε ην θνύξδηζκα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/???????_??????
http://el.wikipedia.org/wiki/?????????
http://el.wikipedia.org/wiki/???????
http://el.wikipedia.org/wiki/???
http://el.wikipedia.org/wiki/????????
http://el.wikipedia.org/wiki/???????
http://el.wikipedia.org/wiki/????????
http://el.wikipedia.org/wiki/???????
http://el.wikipedia.org/wiki/?????
http://el.wikipedia.org/wiki/????????
http://el.wikipedia.org/wiki/????????
http://el.wikipedia.org/wiki/????????
http://el.wikipedia.org/wiki/??????????
http://el.wikipedia.org/wiki/??????
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