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Πρόλογος 

 

    Το θέµα της πτυχιακής µου εργασίας πραγµατεύεται το βασικό ρόλο που 

παίζει η αναπνοή στο τραγούδι. Ο λόγος που επέλεξα αυτό το θέµα είναι το 

ότι, µετά από τόσα χρόνια σπουδών και ενασχόλησης µε το τραγούδι, (είτε 

κλασσικό, είτε άλλου είδους) κατάλαβα το κύριο πρόβληµα που 

αντιµετωπίζουν οι τραγουδιστές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Το 

πρόβληµα αυτό είναι το πώς θα πρέπει να χρησιµοποιήσουν την αναπνοή τους 

όταν τραγουδούν.  

    Σκοπός της εργασίας µου λοιπόν, είναι να συλλέξω και να καταγράψω τις 

βασικές πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζει ένας τραγουδιστής για τη 

λειτουργία της αναπνοής ώστε να µπορέσει να βελτιωθεί και να αποκτήσει µια 

ξεκούραστη για αυτόν τεχνική. Εκτός όµως από αυτό, αυτή η εργασία θα 

ήθελα να γίνει ο «οδηγός» µου για τη µετέπειτα πορεία µου στο τραγούδι και 

να αποτελέσει µια πολύτιµη πρακτική βοήθεια που θα µπορώ να 

συµβουλεύοµαι όταν θα το έχω ανάγκη. 

    

   Σε αυτό το σηµείο θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κ. Θωίδου Μαρία για το 

χρόνο που διέθεσε και µε βοήθησε, την Κ. Ζαγόρη Βάσω και  Βάρναλη 

Νάνσυ για τις πολύτιµες συµβουλές τους, αλλά και τους γονείς και φίλους  για 

τη στήριξη τους όλο αυτό το διάστηµα. 
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Κεφάλαιο 1ο: Ανατοµία οργάνων που συµµετέχουν στην αναπνοή 

 

1.1 ∆ιάφραγµα 

 

  Σύµφωνα µε τον Γ. Ραυτόπουλο στο βιβλίο του «Η φωνή στον άνθρωπο» 

κοιλιακό διάφραγµα είναι ένας σηµαντικός και µεµονωµένος µυς που έχει 

σχήµα θολωτό και βρίσκεται πάνω από τη κοιλιακή κοιλότητα. Το κυρτό 

µέρος του θολωτού σχήµατος του διαφράγµατος είναι προς τα άνω και το 

κοίλο προς τα κάτω. Το διάφραγµα χωρίζει τον κορµό σε δύο µεγάλες 

κοιλότητες : το άνω θωρακικό κύτος, όπου είναι οι πνεύµονες και η καρδιά 

και το κάτω κοιλιακό κύτος ,όπου είναι το στοµάχι, το συκώτι , τα έντερα, τα 

νεφρά κλπ. Επίσης σηµειώνει ότι εξαιτίας της θέσης και του σχήµατός του 

αποτελεί τη βάση όλης  της φωνητικής συσκευής και παίζει τον κυριότερο 

ρόλο στο τραγούδι αφού οι τραγουδιστές χρησιµοποιούν διαφραγµατική 

αναπνοή για να τραγουδήσουν. Το διάφραγµα είναι κυρίως εισπνευστικός µυς 

αφού διευρύνεται κατακόρυφα (διογκώνεται), µεγαλώνοντας έτσι το χώρο του 

θώρακα και επιτρέπει στον πνεύµονα να αυξήσει τον αέρα. Αντίθετα στην 

εκπνοή µικραίνει κατακόρυφα (συρρικνώνεται) και χαµηλώνει τις τελευταίες 

πλευρές στις οποίες στηρίζεται, ο αέρας αποβάλλεται και ο θώρακας µε τους 

πνεύµονες συστέλλεται. Μετά την εκπνοή δηλαδή, το διάφραγµα επανέρχεται 

στην αρχική του θέση. 

  Οι πνεύµονες, ωστόσο, δεν θα µπορούσαν   να  επιτελέσουν  την   αναπνοή 

χωρίς  τον  διαφραγµατικό µυ,  ο οποίος υποστηρίζει τους  πνεύµονες 

προκειµένου να λειτουργήσουν τόσο κατά τη διάρκεια της οµιλίας  και του  

τραγουδιού,  όσο και της απλής αναπνοής που παίρνουµε µηχανικά. 

( http://www.medvoicecenter.gr , 2009) 

  Ο αέρας από τους πνεύµονες αποβάλλεται µέσω των φωνητικών χορδών, 

των συνηχητών και εντέλει από το στόµα, παράγοντας ήχο. Η αναπνοή πρέπει 

να είναι µια πολύ απλή διαδικασία. Ένας επαγγελµατίας χρήστης φωνής 

πρέπει να γεµίζει τους πνεύµονές του µε αέρα αναπνέοντας διαφραγµατικά. 
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  Κατά την εισπνοή, ενώ το πλευροκυτίο κινείται προς τα έξω και άνω, το 

διάφραγµα κινείται προς τα κάτω πιέζοντας τα τοιχώµατα της κοιλιάς προς τα 

έξω. (Γ. Ραυτόπουλος, 2000) 

   Ο ρόλος του είναι σηµαντικός και η άσκηση του οδηγεί στη µόρφωση και 

εδραίωση της διαφραγµατικής αναπνοής, που ενδείκνυται για την οικονοµία 

του εισπνεόµενου αέρα και τη δέουσα εκµετάλλευση κατά την οµιλία.  
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1.2 Οι πνεύµονες 

 

    Όπως προαναφέρθηκε οι πνεύµονες στην αναπνοή αλλά και στο τραγούδι 

παίζουν πολύ σηµαντικό ρόλο. Για αυτό θα ήταν καλό να γνωρίζουµε κάποια 

στοιχεία σχετικά µε τη λειτουργία των πνευµόνων. 

   Σύµφωνα λοιπόν µε τον Τηλέµαχο Ε. Μουδατσάκι στο βιβλίο του 

«Ορθοφωνία στο θέατρο και στην εκπαίδευση» οι πνεύµονες, από σπογγώδη 

αυξοµειούµενη ύλη, έχουν σχήµα κώνου και περικλείονται στο θώρακα στα 

12 δηλαδή ζεύγη των πλευρών. Από αυτά, τα 10 συνδέονται εµπρός µε το 

στέρνο και πίσω µε τη σπονδυλική στήλη. Ο µυϊκός τους σύνδεσµος είναι 

τέτοιος που επιτρέπει σε όλο το σύστηµα κατά την εισπνοή να κινείται προς 

τα έξω και άνω.  

  Το άνω µέρος του θώρακα ορίζεται πίσω από την ωµοπλάτη και εµπρός από 

τις κλείδες. Το κάτω µέρος του ορίζεται από το διάφραγµα, ένα θολωτό µυ 

που χωρίζει το θώρακα από τα σπλάχνα. Οι πνεύµονες συνδέονται µε την 

τραχεία µε δύο βρογχικούς σωλήνες που αρχίζουν από τη βάση της. Οι 

σωλήνες αυτοί καταλήγουν σε αµέτρητα µικροσωληνάρια, το βρογχιόλια , 

που καθώς διακλαδίζονται µέσα στους πνεύµονες καταλήγουν, µε τη σειρά 

τους, σε λεπτεπίλεπτα αεροθυλάκια, τις κυψελίδες. Κάθε κυψελίδα 

περιβάλλεται από ένα δίκτυο αιµοφόρων αγγείων, τα πνευµονικά τριχοειδή απ 

τα οποία περνά το οξυγόνο στο αίµα. 

(http://panacea.med.uoa.gr/topic.aspx?id=145, 2000) 

  Οι πνεύµονες αποτελούν µια µηχανική ενότητα συνδέονται µε τα πλευρά µε 

ένα ρευστό «σώµα» , τον υπεζωκότα, ανάµεσα στην εσωτερική επιφάνεια των 

πλευρών και την εξωτερική των πνευµόνων. Χάρη σ΄ αυτό η αυξοµείωση του 

όγκου του θώρακα προκαλεί αυξοµειώσεις στην πνευµονική δοµή κατά την 

εισπνοή-εκπνοή. 

  Η αύξηση του όγκου του πνευµονοθωρακικού συστήµατος , που βαίνει κατά 

δύο έννοιες (άνοιγµα του πλευροκυτίου προς τα έξω και άνω, υποχώρηση της 

βάσης του µε τη συστολή του διαφράγµατος), εξαρτάται από τη θέση του 
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σώµατος, τις ατοµικές συνήθειες, τις αεροδυναµικές απαιτήσεις της οµιλίας 

και βεβαίως από την άσκηση και τις αυτοµατοποιήσεις που αυτή επιφέρει. 

(Μουδατσάκις Ε. Τηλέµαχος, 2000) 

   Ο έλεγχος της κίνησης του πλευροκυτίου κατά την εισπνοή γίνεται κυρίως 

από τους εξωτερικούς µισοπλεύριους µυς που βρίσκονται στα διαστήµατα 

ανάµεσα στις πλευρές. Με τη συστολή των εν λόγω µυών και χάρη στο σχήµα 

U των πλευρών και την ελαστική τους σύνδεση, εµπρός µε το στέρνο και πίσω 

µε τη σπονδυλική στήλη , καθίσταται δυνατή η προς τα έξω και άνω κίνηση 

του πλευροκυτίου, που συνεπάγεται και αύξηση του όγκου των πνευµόνων 

κατά την εισπνοή. 

   Κατά τη βαθιά εισπνοή, όπως στις φυσικές ασκήσεις ή κατά την έναρξη της 

οµιλίας µε την εισαγωγή ικανής ποσότητας αέρα για τη δραστηριοποίηση των 

συντελεστών της φώνησης, ένας αριθµός µυών λειτουργεί επιπροσθέτως για 

τη διεύρυνση της θωρακικής κοιλότητας. Άλλοι από αυτούς βρίσκονται πίσω 

από στην πλάτη, άλλοι στο λαιµό και άλλοι στο θώρακα.(Κατσάνης 2008) 

   Μύες που βρίσκονται πίσω στη πλάτη είναι : ο άνω οπίσθιος οδοντωτός, ο 

πλατύς ραχιαίος και οι ανελκτήρες των πλευρών. Μύες που βρίσκονται στο 

λαιµό και συστέλλονται επίσης κατά την εισπνοή  είναι : ο 

στερνοκλειδοµαστοειδής και ο σκαληνός. Μύες της ίδιας κατηγορίας που 

βρίσκονται στο θώρακα είναι : ο µείζων και ο ελάσσων θωρακικός, ο 

εµπρόσθιος οδοντωτός και ο υποκλείδιος. (Καρακατσούλης Χάρης,1975) 

   Η αύξηση του όγκου της θωρακικής κοιλότητας , που συµβαδίζει µε την 

αύξηση του όγκου των πνευµόνων , επιβάλλει την πτώση της αεροπίεσης σε 

σχέση µε την ατµοσφαιρική πίεση. Αυτό επιτρέπει στον αέρα να περάσει 

µέσω της µύτης και του στόµατος εντός και να εξοµοιώσει τη εσωτερική µε 

την εξωτερική πίεση.  

   Όταν ωστόσο το πνευµονοθωρακικό σύστηµα διευρυνθεί µε τη συστολή 

των προηγουµένων µυών, µια άλλη σειρά µυών µε αντίρροπες ελαστικές 

δυνάµεις δραστηριοποιείται για να επαναφέρει, µε την εκπνοή , το ίδιο 

σύστηµα στη σύσφιξη. Ο όγκος των πνευµόνων τότε ελαττώνεται 
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προκαλώντας αύξηση της πίεσης του εσωτερικού αέρα, µε αποτέλεσµα ο ίδιος 

να εξέρχεται από το στόµα και τη µύτη µε την εκπνοή , και αυτό για να 

επέλθει ισορροπία ανάµεσα στην ατµοσφαιρική και ενδοπνευµονική πίεση. Η 

ισορροπία αυτή στην ήρεµη αναπνοή διαρκεί 1-2 δευτερόλεπτα και 

εµφανίζεται ως αποτέλεσµα των αντίρροπων ελαστικών τάσεων των µυών 

που συνδρούν κατά την εισπνοή- εκπνοή. (Καρακατσούλης Χάρης, 1975)  

  Συνοπτικά:  

 

   Οι µύες που   υποστηρίζουν τη  διαδικασία της  αναπνοής  είναι οι µύες  που 

δρουν κατά την εκπνοή ελαττώνοντας τον όγκο του πνευµονοθωρακικού 

συστήµατος και  βρίσκονται κυρίως στο θώρακα και την κοιλιά.   Στην 

εκπνοή συµβάλλουν και  ορισµένοι οπίσθιοι µύες, κυρίως όταν προφέρουµε 

µακρούς συνεχείς  λόγους ή στο   θέατρο , όταν η φωνή χρειάζεται να  

αυξήσει τη παρουσία της στο χώρο :  κραυγές, έντονη διαµαρτυρία, οργή,  

κρίσιµες αγγελίες, ιαχές, συναισθήµατα που απαιτούν στην εκφορά τους 

µεγαφωνικές προσπάθειες. ( http://www.plasisworld.gr/odigies.php , 2007) 

 

 Οι µύες που αναλαµβάνουν το  έργο της εκπνοής είναι :  

• οι εσωτερικοί µεσοπλεύριοι (που βρίσκονται στα διαστήµατα ανάµεσα 

στις πλευρές κάτω από τους εξωτερικούς µεσοπλεύριους) 

• οι υποπλεύριοι 

• ο εγκάρσιος θωρακικός.  

Και οι τρεις ωθούν το πλευροκυτίο προς τα κάτω.  

Οι κοιλιακοί µύες που συνδρούν στην εκπνοή είναι :  

• ο εγκάρσιος κοιλιακός,  

• ο εσωτερικός και εξωτερικός πλάγιος κοιλιακός 

•  ο όρθιος κοιλιακός.  

Με τη  συστολή τους συµπιέζουν την περιοχή  της  κοιλίας, ενώ ανεβάζουν 

την πίεση στο πνευµονοθωρακικό σύστηµα. (Καρακατσούλης Χάρης, 1975) 
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1.3 Ανατοµία στοµατικής κοιλότητας 

 

  Σύµφωνα µε τους Πιάγκου Μάρα (Λέκτορας Ανατοµικής στην Ιατρική 

Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών) και Γρίβας ∆ηµήτριος (Ιατρός) η στοµατική 

κοιλότητα χωρίζεται µε όριο τα δόντια, σε προστόµιο και ιδίως κοίλο του 

στόµατος.  

   Συγκεκριµένα, το προστόµιο είναι ο χώρος ανάµεσα στα χείλη και την 

παρειά (µάγουλο), από τη µια πλευρά, και τα δόντια από την άλλη, και 

επικοινωνεί µέσω της στοµατικής σχισµής µε το εξωτερικό περιβάλλον. Όταν 

τα άνω και τα κάτω δόντια εφάπτονται, το προστόµιο επικοινωνεί µε το ιδίως 

κοίλο του στόµατος, πίσω από τον τρίτο γοµφίο (φρονιµίτη). 

   Ο βυκανητής µυς είναι το µυϊκό υπόστρωµα της παρειάς. Ο µυς αυτός πιέζει 

την παρειά πάνω στα δόντια και ενεργεί ως σαλπιγκτής (σφύριγµα). Η 

εσωτερική επιφάνεια της παρειάς και των χειλιών καλύπτεται από 

βλεννογόνο. Στο βλεννογόνο της παρειάς, απέναντι από τη µύλη του δευτέρου 

άνω γοµφίου οδόντα, διακρίνεται ένα έπαρµα, η σιαλική θηλή, όπου εκβάλλει 

ο πόρος της παρωτίδας. Η περιοχή των χειλιών που φαίνεται ερυθρή, όταν το 

στόµα είναι κλειστό, χαρακτηρίζεται ως ερυθρό κράσπεδο των χειλιών. Στην 

εσωτερική επιφάνεια των χειλιών διακρίνονται πτυχές βλεννογόνου που 

περιορίζουν τις κινήσεις των χειλιών και ονοµάζονται χαλινοί του άνω και του 

κάτω χείλους.  

   Το ιδίως κοίλο του στόµατος καταλαµβάνεται από τη γλώσσα. Η γλώσσα 

είναι ένα ευκίνητο, µυώδες όργανο, που εξωτερικά καλύπτεται από 

βλεννογόνο. Τα δύο πρόσθια τριτηµόρια της ανήκουν στη στοµατική 

κοιλότητα, ενώ το οπίσθιο τριτηµόριο της γλώσσας (ρίζα της γλώσσας) 

ανήκει στο φάρυγγα. Όριο µεταξύ τους είναι µια αύλακα σε σχήµα V που 

ονοµάζεται τελική αύλακα. Το σηµείο συµβολής των σκελών του V 

χαρακτηρίζεται ως τυφλό τρήµα. Η γλώσσα προσφύεται στο έδαφος του 

στόµατος µέσω µιας πτυχής, που ονοµάζεται χαλινός της γλώσσας. ∆εξιά και 

αριστερά του χαλινού της γλώσσας εντοπίζεται µια άλλη πτυχή, το 
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υπόστρωµα της οποίας είναι ο υπογλώσσιος σιελογόνος αδένας. Επίσης 

διακρίνονται και τα εκφορητικά στόµια του υπογλωσσίου και  υπογναθίου 

σιελογόνων αδένων. Ένα ινώδες διάφραγµα, το διάφραγµα της γλώσσας, 

χωρίζει τη γλώσσα σε δεξιό και αριστερό ηµιµόριο και χρησιµεύει για την 

πρόσφυση των µυών. Στην άνω επιφάνεια της γλώσσας µπορούµε να 

διακρίνουµε τρία είδη θηλών. Οι τριχοειδείς θηλές, που καλύπτουν όλη την 

επιφάνεια της γλώσσας, αποτελούν προεξοχές κερατινοποιηµένου επιθηλίου. 

Τη γευστική λειτουργία εξυπηρετούν οι µυκητοειδείς θηλές, που είναι 

διάσπαρτες σε όλη την επιφάνειά της, και οι περιχαρακωµένες θηλές, 10-12 

στον αριθµό, που διατάσσονται µπροστά από την τελική αύλακα. (διαδίκτυο) 

   Η υπερώα (ουρανίσκος) αποτελεί την οροφή της στοµατικής κοιλότητας και 

ταυτόχρονα το έδαφος της ρινικής κοιλότητας. Μόνο το µπροστινό τµήµα της 

υπερώας έχει οστική στήριξη και χαρακτηρίζεται ως σκληρή υπερώα. Στο 

σχηµατισµό της συµµετέχουν τα δυο υπερώια οστά και οι δύο άνω γνάθοι. Ο 

βλεννογόνος της σκληρής υπερώας προσφύεται στέρεα στο οστό και 

εµφανίζει πολυάριθµες πτυχώσεις. Η σκληρή υπερώα προς τα πίσω 

συνεχίζεται µε τη µαλθακή υπερώα, ένα όργανο µε ινοµυώδη σύσταση. Η 

µαλθακή υπερώα αποφράσσει το ρινοφάρυγγα κατά τη διαδικασία της 

κατάποσης, προκειµένου να αποφευχθεί η ανάρροια της τροφής από τη µύτη. 

Η µαλθακή υπερώα καταλήγει σε ένα κωνικό έπαρµα, τη σταφυλή. 

( http://panacea.med.uoa.gr/topic.aspx?id=145 , 2006) 
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Κεφάλαιο 2ο : Η λειτουργία της αναπνοής 

2.1 Ο ρόλος της αναπνοής  

   Οι άνθρωποι  τείνουν  να  παίρνουν   την    αναπνοή τους  ως δεδοµένη,  ως 

κάτι το οποίο γίνεται  µηχανικά. Αν  ζητούταν  να πάρετε αναπνοή, η  εισπνοή  

σας θα ήταν νευρική και ελεγχόµενη. Ενώ,µόλις η προσοχή σας  

συγκεντρωνόταν σε  κάτι άλλο, θα αναπνέατε  και  πάλι φυσιολογικά. Η  

αναπνοή  είναι  ζωτική  δύναµη που, εκτός  από  τον  ανεφοδιασµό του  

οργανισµού σε  οξυγόνο, ελέγχει    την   παραγωγή   της φωνής στον συνεχή 

προφορικό λόγο. 

(http://www.medvoicecenter.gr/index_main.php?action=paging&cat=4&subca

t=14&code=43 , 2010) 

  Από τον τεχνικό χειρισµό της αναπνοής εξαρτάται ,η ποιότητα και η 

καλλιέργεια των ιδιοτήτων της φωνής (η καθαρότητα, η ένταση κ.α.) ως 

βάσης του προφορικού λόγου. Η αναπνοή ωστόσο ως ζωτική ενέργεια και 

αρχή της φωνής, αναλαµβάνει τη δύναµη της από έναν αεροκυµατικό 

µηχανισµό που βρίσκεται στο θώρακα. Ο µηχανισµός αυτός απαρτίζεται 

κυρίως από τους πνεύµονες, περιβάλλεται από τις πλευρές, ενώ καταλήγει 

στην τραχεία και το λάρυγγα, το κυρίως φωνητικό όργανο. 

(Ραυτόπουλος Γεώργιος, 2000) 

    Πιο συγκεκριµένα όπως προαναφέρθηκε η αναπνοή περιλαµβάνει την 

εισπνοή και την εκπνοή και γίνεται µε την αύξηση ή µείωση των διαστάσεων 

του θώρακα. Η εισπνοή είναι ο πρώτος χρόνος της αναπνοής που γίνεται όταν 

εισπνέουµε αέρα. Με την εισπνοή διευρύνεται ο θώρακας και µε τη σύγχρονη 

κάθοδο του διαφράγµατος αυξάνεται κατακόρυφα η διάµετρος του. Εκπνοή 

είναι ο δεύτερος χρόνος της αναπνοής , όπου ο αέρας που εισπνέουµε 

εξωθείται προς τα έξω.  

   Για τον όρο της εκπνοής, υπάρχουν πολλές και διαφορετικές σηµασίες που 

ακούγονται στις τάξεις τραγουδιού. Για παράδειγµα, ακούγονται εκφράσεις 

όπως «στήριξη της εκπνοής», «τραγούδι πάνω στην ανάσα». Ίσως η τελευταία 
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φράση είναι και αυτό που θα πρέπει να κατανοήσει ένας αρχάριος µαθητής. 

Πρέπει να συνειδητοποιήσει από τα πρώτα του βήµατα πόσο µεγάλη σηµασία 

πρέπει να δώσει στην αναπνοή του ώστε να µην δυσκολεύεται στο τραγούδι 

και να ακούγεται η φωνή του «ζορισµένη» και «σκληρή» αλλά «ήρεµη», 

«λαµπερή» και οµοιογενής. 

  Και τέλος κάποια σηµαντικά στοιχεία για την αναπνοή.  Σε φυσιολογική 

κατάσταση του οργανισµού, η αναπνοή επαναλαµβάνεται 16-18 φορές το 

λεπτό. Στην αβίαστη αναπνοή ο εισπνεόµενος και εκπνεόµενος αέρας 

υπολογίζεται σε 500 κυβικά εκατοστά. Σε περίπτωση που κάνουµε βαθιά 

εισπνοή τότε στους πνεύµονες µπορούν να µπουν 1.600 κυβικά 

εκατοστόµετρα αέρα που λέγεται συµπληρωµατικός αέρας. 
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2.2 Οι τύποι της αναπνοής 

 

   Η αναπνοή µας κατά τον κ. Μουδατσάκι είναι µικτή, θωρακική κυρίως αλλά 

και διαφραγµατική κατά τη θωρακική. Η είσοδος του αέρα γίνεται µε τη 

διεύρυνση του πλευροκυτίου (δηλαδή το στέγαστρο του πνευµοθωρακικού 

συστήµατος) που κινείται προς τα έξω και άνω µε τη συστολή των 

αντίστοιχων µυών. Κατά τη διαφραγµατική αναπνοή, η είσοδος του αέρα 

γίνεται µε τη συστολή του θολωτού µυός του διαφράγµατος, που ωθείται προς 

τα κάτω πιέζοντας προς τα έξω τα κοιλιακά τοιχώµατα. Με την υποχώρηση 

κατά την εισπνοή του εν λόγω µυός, που διαχωρίζει ούτως η άλλως το 

πνευµονοθωρακικό σύστηµα από τα σπλάχνα, εισέρχεται και αποταµιεύεται 

στους πνεύµονες περισσότερος οξυγονούχος αέρας από ότι κατά τη θωρακική 

αναπνοή.  

     Η αξία της  διαφραγµατικής  αναπνοής  διαπιστώνεται  και  κατά   την 

εκπνοή   και οµιλία.  Καθώς  δηλαδή ο οµιλητής διαθέτει επαρκέστατο 

απόθεµα αέρα, ανταποκρίνεται  καλύτερα στις αεροδυναµικές απαιτήσεις της 

συνεχούς οµιλίας. (http://vagianoskaratza.blogspot.com/2007/02/blog-

post_11.html , 2007) 

   Ο κ. Μουδατσάκις υποστηρίζει στη συνέχεια ότι στους πνεύµονες και µετά 

την εκπνοή παραµένει µια ποσότητα αέρα- ο υπολειπόµενος. Αυτός αραιώνει 

κατά την εισπνοή, καθώς εισρέει ο νέος  ατµοσφαιρικός αέρας. Η είσοδος του 

τελευταίου και ο καταµερισµός του οφείλεται στη συστολή των µυών της 

εισπνοής. Η συστολή αυτή, αν δεν είναι επιτηδευµένη, αν δηλαδή δεν είναι 

αποτέλεσµα άσκησης που έχει αυτοµατοποιηθεί, είναι συµβατική. 

    Η εικόνα που στην οποία προστρέχουν συχνά ορισµένα εγχειρίδια για την 

υπόδειξη του φαινοµένου της αναπνοής είναι αυτή του φυσερού-πνεύµονα. 

Με το άνοιγµα του φυσερού εισρέει αέρας στον εντός αεροστεγή του χώρο. 

Με το κλείσιµο ο αέρας αυτός εξέρχεται, ενώ µια ελάχιστη ποσότητα 

υπολείπεται. Ο λαιµός του φυσερού µπορεί να αντιστοιχηθεί µε την τραχεία 

και τον συναρθρωµένο λάρυγγα. Αν τώρα στην έξοδο του λαιµού-αεραγωγού 
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σωλήνα εφαρµόσουµε ένα εµπόδιο (τα δύο δάκτυλα του χεριού ενωµένα µε 

τρόπο που να προστρίβεται εκεί ο αέρας κατά την έξοδό του), έχουµε µια 

περαιτέρω εικόνα, αυτή τη φορά των φωνητικών χορδών. 

    Ας δούµε ωστόσο πως οικονοµείται ο αέρας της εισπνοής προκειµένου 

κατά την εκπνοή να δηµιουργηθεί, µε τη προστριβή του στις φωνητικές 

χορδές, το θεµέλιο ήχο, τη βάση δηλαδή του προφορικού λόγου. Η οικονοµία 

αυτή, που έγκειται στη σύµµετρη εκταµίευση του αέρα από τους πνεύµονες εν 

όψει του προηγούµενου φαινοµένου, προλαµβάνεται κατά την εισπνοή. Αν 

αυτή πραγµατοποιηθεί µε τη συστολή του διαφράγµατος, τότε, ο 

εισερχόµενος αέρας είναι περισσότερος από ότι αν µας είναι µικτή- κατά 

µεγαλύτερο µέρος θωρακική- µπορεί µε την άσκηση να στραφεί σε 

διαφραγµατική.(Μουδατσάκις Ε. Τηλέµαχος,2000) 

   Η διαφραγµατική αναπνοή και η συνακόλουθη άσκηση δεν ενδείκνυται 

µόνο για την άµεση ικανοποίηση των αεροδυναµικών αναγκών της οµιλίας, 

την αντοχή του οµιλητή στο συνεχή λόγο, αλλά και για τις µυοχαλαρωτικές 

της ιδιότητες. Οι τελευταίες είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της ποιότητας 

της φωνής. Γιατί όσο πιο χαλαρό είναι το αναπνευστικό σύστηµα και κατ ΄ 

επέκταση ο οµιλητής, τόσο πιο εύηχος είναι ο λόγος και µικρότερη η 

αντίστοιχη προσπάθεια. 

   Όπως γράφει και ο κ. Καρακατσούλης στο βιβλίο του «Ο µηχανισµός και η 

τεχνική του τραγουδιού», το φαινόµενο της αναπνοής εκδηλώνεται µε δύο 

ενέργειες. Η πρώτη της εισπνοής µε την οποία οι πνεύµονες παίρνουν 

εξωτερικό αέρα και η δεύτερη της εκπνοής που αποβάλλεται αυτός ο αέρας. 

   Για να αναπνεύσει ο τραγουδιστής εύκολα- ειδικά στην αρχή της σπουδής 

της αναπνοής- πρέπει το κεφάλι να είναι όρθιο, οι πλάτες επίπεδες χωρίς 

προσπάθεια και το στήθος ελεύθερο. Όλα αυτά πρέπει να γίνονται γιατί ο 

τραγουδιστής χρησιµοποιεί τεχνητή αναπνοή (ανάσα), δηλαδή επεµβαίνει ο 

ίδιος, όσο βέβαια γίνεται, στη λειτουργία του φυσικού µηχανισµού της 

αναπνοής και ιδιαίτερα στο τρόπο που ο σωστά εισπνεόµενος αέρας θα φύγει 

παίρνοντας µαζί του και διάφορους ήχους. 
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   Η εισπνοή γίνεται εύκολα κατά την κανονική αναπνοή. Ο αέρας από τη 

µύτη κυκλοφορεί στους ρινικούς πόρους, ζεσταίνεται µέχρι να πάρει σχεδόν 

την θερµοκρασία του σώµατος, υγραίνεται από τις επιφάνειες του 

βλεννογόνου υµένα που υπάρχει εκεί και κατόπιν περνά από τον λάρυγγα.  

  ∆εν γίνεται όµως το ίδιο εύκολα την ώρα που µιλάµε και βέβαια όταν 

τραγουδάµε, ειδικά όταν χρειάζεται να στείλουµε µε ταχύτητα µια ποσότητα 

αέρα στους πνεύµονες. Αυτή όµως η ποσότητα του αέρα που χρειάζεται ο 

τραγουδιστής και η ταχύτητα µε την οποία πρέπει να την εισπνεύσει δεν 

προλαβαίνει να περάσει µόνο από τη µύτη, γιατί θα υπάρξει καθυστέρηση και 

αυτό θα είναι εις βάρος της τραγουδιστικής ενότητας. Αν βέβαια προσπαθήσει 

να εισπνεύσει µόνο από τη µύτη, που πάλι µάλλον αδύνατον να πετύχει, 

υπάρχει κίνδυνος να δηµιουργηθεί ένα αντιαισθητικό «σύρσιµο» του 

εισπνεόµενου αέρα στα πτερύγια της µύτης. (Καρακατσούλης Χάρης, 1975) 

  Είναι λοιπόν λογικό ο τραγουδιστής να εισπνέει και από το στόµα 

φροντίζοντας το ρεύµα του εισπνεόµενου αέρα να «χτυπά» στα τοιχώµατα του 

στόµατος και µετά να συγκεντρώνεται και να κατευθύνεται προς το λάρυγγα. 

Βέβαια, ο έµπειρος τραγουδιστής καταφέρνει να εισπνέει από το στόµα και 

από τη µύτη χωρίς κανένα πρόβληµα. Αν η εισπνοή γίνει άτεχνα, επιπόλαια 

και βιαστικά, χωρίς να έχει γίνει πριν το απαραίτητο άνοιγµα του θωρακικού 

τοιχώµατος και η σχετική χαλάρωση των µυών του λάρυγγα, η είσοδος του 

αέρα στους πνεύµονες είναι ενοχλητική, θορυβώδης, περιορισµένης 

ποσότητας και µε τη συχνή επανάληψή της προκαλεί βλάβες στο φωνητικό 

όργανο και άγχος στον ακροατή. 

   Στη πρώτη φάση της αναπνοής όπως αναφέρει ο κ. Καρακατσούλης γίνεται 

η « ανταλλαγή της ύλης», όπου µε την εισπνοή εισάγεται το οξυγόνο που έχει 

ανάγκη ο ανθρώπινος οργανισµός , µεταφέρεται µε το αίµα στους ιστούς και 

τροφοδοτεί έτσι τα κύτταρα  του οργανισµού που έχουν µεγάλη ανάγκη από 

αυτό. Το οξυγόνο χρησιµεύει ως καύσιµο για τον µεταβολισµό κατά τον οποίο 

παράγεται το διοξείδιο του άνθρακα που, ως άχρηστη ουσία, πρέπει να 

αποβληθεί µε την εκπνοή. Είναι λοιπόν, η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα  
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στο αίµα και όχι η µείωση της ποσότητας του αέρα στους πνεύµονες ή του 

οξυγόνου στο αίµα, που υποκινεί µέσω του κεντρικού νευρικού συστήµατος 

τη διαδικασία της αναπνοής. Έτσι εξηγείται και η µικρή παύση µετά την 

εκπνοή και µέχρι την επόµενη εισπνοή.  

   Κατά την διάρκεια αυτής της παύσης αυξάνεται  το διοξείδιο του άνθρακα 

στο αίµα και αυτοµάτως αρχίζει η λειτουργία της αναπνοής. Κατά τη 

λειτουργία της εισπνοής έρχεται αέρας να συµπληρώνει το κενό που υπάρχει  

στις κυψελίδες των πνευµόνων. Οι πνεύµονες όµως, αποτελούνται από 

ελαστικό ιστό και δεν έχουν καµιά κινητικότητα, αλλά ακολουθούν παθητικά 

τις κινήσεις του θώρακα. Συµπεραίνεται λοιπόν, ότι ο πνεύµονας δεν αναπνέει 

ενεργητικά , αλλά τον υποκινούν να αναπνέει οι µύες που κινούν τον θώρακα. 

   Είναι αδύνατον κάτω από φυσιολογικές συνθήκες να υπάρξει ένα τελείως 

καθαρό είδος αναπνοής, είτε στερνοπλευρικής (αναπνοή κλείδας ή στήθους) , 

είτε διαφραγµατοπλευρικής (κοιλιακής) . Το βέβαιο είναι ότι σε κάθε είδος 

δουλεύουν οι αντίστοιχοι µύες , δίνοντας το προβάδισµα και την µορφή της 

αναπνοής που θέλουµε, χωρίς µέτοχοι και αδρανείς.  

(http://vagianoskaratza.blogspot.com/2007/02/blog-post_11.html , 2007) 

 

   Ο ιδανικότερος τύπος αναπνοής όπως υποστηρίζουν και οι περισσότεροι 

καθηγητές τραγουδιού είναι ο διαφραγµατοπλευρκός , δηλαδή ο συνδυασµός 

κατά την αναπνοή των κάτω πλευρών µε το διάφραγµα, διότι µε την 

µικρότερη µυϊκή προσπάθεια επιτυγχάνεται το καλύτερο δυνατόν 

αποτέλεσµα. Σε αντίθεση µε την αναπνοή του στήθους (στερνοπλευρική), η 

διαφραγµατοπλευρική αναπνοή επιφέρει τη µέγιστη δυνατή διεύρυνση του 

θώρακα, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους πνεύµονες να επεκταθούν προς 

όλες τις κατευθύνσεις. (Καρακατσούλης Χάρης, 1975) 
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   Κατά την είσοδο του αέρα στους πνεύµονες παρατηρείται διεύρυνση του 

ενδοθωρακικού χώρου που πραγµατοποιείται κατά δύο τρόπους: 

 

1.Θωρακική αναπνοή (Αναπνοή κλείδας ή στήθους)   

   Κατά τη θωρακική αναπνοή µπαίνουν σε ενέργεια οι µύες µε τους οποίους 

είναι εφοδιασµένος ο θώρακας, συστέλλονται και τραβούν προς τα έξω και 

προς τα πάνω τις πλευρές του, οι οποίες από την λοξή κατεύθυνση που έχουν, 

παίρνουν µια οριζόντια θέση, σπρώχνοντας τα τοιχώµατα του θώρακα προς τα 

έξω και έτσι έχουµε τη διεύρυνση του ενδοθωρακικού χώρου. (Αυτό γίνεται 

αισθητό και εξωτερικά όταν κατά την εισπνοή το στήθος φουσκώνει και οι 

πλευρές ανοίγουν).  Όταν τελικά ο αέρας αυτός περάσει στους πνεύµονες, οι 

µύες που προκάλεσαν τη διεύρυνση χαλαρώνουν από την ενέργεια που είχαν 

κάνει αλλά και από το βάρος του θώρακα, και ο ενδοθωρακικός χώρος 

περιορίζεται µε αποτέλεσµα να συµπιεστούν οι πνεύµονες και να σπρώξουν 

τον αέρα που περισσεύει προς τα έξω, προκαλώντας έτσι το φαινόµενο της 

εκπνοής. Πάντοτε όµως υπάρχει µια ποσότητα αέρα που παραµένει στους 

πνεύµονες και µετά την εκπνοή και που λέγεται «υπολειπόµενος» ή 

«εφεδρικός» αέρας. 

 

 2.∆ιαφραγµατοπλευρική αναπνοή ( Κοιλιακή αναπνοή)  

   Κατά την διαφραγµατοπλευρική αναπνοή συστέλλεται το διάφραγµα, πιέζει 

τα σπλάχνα προς τα κάτω και αυτά µε την σειρά τους πιέζουν τα τοιχώµατα 

της κοιλιάς προς τα έξω, µε αποτέλεσµα να υποχωρεί ο «θόλος» που 

σχηµατίζει το διάφραγµα όταν είναι στη φυσική του κατάσταση, να 

εξαφανίζεται η καµπύλη του και µε τον τρόπο αυτό να δηµιουργείται στο 

κάτω µέρος του θώρακα ένας µεγάλος κενός χώρος. Μεγαλώνει δηλαδή ο 

θωρακικός χώρος κατά 1/3. ταυτόχρονα οι κάτω πλευρές ανεβαίνουν, 

διευρύνοντας ακόµα περισσότερο τον θωρακικό χώρο. (Εξωτερικά αυτό 

γίνεται αντιληπτό όταν κατά την εισπνοή η κοιλιά «βγαίνει» προς τα έξω).  
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   Οι πνεύµονες µε την σειρά τους εκτείνονται προς όλες τις κατευθύνσεις. Η 

υποπίεση που δηµιουργείται στον θωρακικό χώρο (λόγω της διεύρυνσής του) 

δίνει την δυνατότητα στους πνεύµονες να «ρουφήξουν» αέρα. Όταν 

συµπληρωθεί η κίνηση της εισπνοής όλα τα όργανα που συµµετείχαν στην 

διεύρυνση του ενδοθωρακικού χώρου επανέρχονται στην αρχική τους θέση, 

µε αποτέλεσµα το διάφραγµα να πιέζεται από τα σπλάχνα και να 

ξανασχηµατίζει τον θόλο του, ο ενδοθωρακικός χώρος να περιορίζεται, οι δε 

πνεύµονες να συµπιέζονται και ο αέρας που περισσεύει να σπρώχνεται προς 

τα έξω και να προκαλεί εκπνοή.(Καρακατσούλης Χάρης, 1975) 

     Από τους δύο αυτούς τρόπους, ο πιο σωστός και κατάλληλος για τον 

τραγουδιστή είναι ο δεύτερος, δηλαδή η διαφραγµατοπλευρική αναπνοή και 

αυτό γιατί µε την θωρακική αναπνοή η διεύρυνση του ενδοθωρακικού χώρου 

είναι αρκετά µικρότερη και η ποσότητα του αέρα που εισπνέεται , επίσης 

µικρή. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, την συχνή επανάληψη των αναπνευστικών 

κινήσεων, κουράζοντας το θώρακα και το στήθος (αντηχήσεις του οποίου 

πολλές φορές χρησιµοποιεί ο τραγουδιστής σε κάποιες συχνότητες), και 

βέβαια η µικρή ποσότητα αέρα που εισπνέεται εµποδίζει τον τραγουδιστή να 

δηµιουργήσει σωστές «µουσικές φράσεις». 

    Είναι εποµένως σαφές, ότι οι µύες που χρησιµοποιούνται κατά τη θωρακική 

αναπνοή, δουλεύουν µε κάποια δυσκολία για να σηκώσουν τις πλευρές και 

τον θώρακα που έχουν κάποιο βάρος. Έτσι, αναγκαστικά παίρνουν µέρος και 

κάποιοι µύες που δένονται µε τις κλείδες και το λαιµό , οι οποίοι είναι δίπλα 

στον λάρυγγα και υπάρχει κίνδυνος να τον κουράσουν και να τον βλάψουν. 

Είναι δε εύκολο, να καταλάβει ο τραγουδιστής, ότι οι µύες που κατά την 

διάρκεια της εκπνοής πρέπει να δουλέψουν για να δώσουν τη σωστή ώθηση, 

γυµνάζονται και λειτουργούν µε κάποια δυσκαµψία, εξ αιτίας του βάρους που 

δέχονται από τον θώρακα. Αντίθετα στη διαφραγµατική αναπνοή η διεύρυνση 

του ενδοθωρακικού χώρου είναι πολύ µεγαλύτερη και εποµένως δέχεται 

περισσότερο αέρα, οι δε συστολές του διαφράγµατος γίνονται µε µεγαλύτερη 

ευκολία γιατί το διάφραγµα συνορεύει µε µαλακά όργανα. 
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   Τέλος, οι µύες που χρειάζεται να ενεργοποιηθούν για να γίνει η 

πλευροδιαφραγµατική αναπνοή, είναι πολύ πιο εύκολο να «γυµναστούν», 

κουράζονται λιγότερο γιατί δεν υφίσταται το βάρος του θώρακα και το 

κυριότερο είναι µακριά από τον λάρυγγά, έτσι ώστε να µην υπάρχει η 

πιθανότητα και ο κίνδυνος να τον κουράσουν. 

    Το διάφραγµα δεν διαθέτει αισθητήρια νεύρα. Ο Gutzmann διαπίστωσε , 

ήδη από τις αρχές του αιώνα µας, ότι : «στο διάφραγµα δεν έχουµε την 

παραµικρή αίσθηση κίνησης ή µυϊκής έντασης.»  Γι ΄αυτό οι αναπνευστικές 

ασκήσεις, στις οποίες δίνουν βάση οι καθηγητές του τραγουδιού και της 

ορθοφωνίας κατά τη διδασκαλία, βασίζονται σε µεγάλο βαθµό στις 

«νοητικές» εκείνες ενέργειες οι οποίες συµβάλλουν στη σιωπή χρήση του 

διαφράγµατος , µια και στο ίδιο το διάφραγµα δεν υπάρχει η παραµικρή 

αίσθηση.  

  Έχει εξηγηθεί, ότι το διάφραγµα είναι ένα µέρος µυϊκό σε σχήµα θόλου, που 

χωρίζει την θωρακική κοιλότητα από την κοιλιακή, και ότι µπορεί να κινείται 

προς τα κάτω και προς τα πάνω, βοηθώντας την αύξηση, εναλλακτικά της 

µιας ή της άλλης κοιλότητας. 

   Κατά την διάρκεια της εισπνοής το χαµήλωµα του διαφράγµατος επιφέρει 

αύξηση του θωρακικού χώρου, και την πίεση προς τα πλάγια της κοιλιάς, 

κάνοντας την να προεξέχει – αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο την 

χαρακτηρίζουν κοιλιακή. Το αντίθετο γίνεται κατά τη φάση της εκπνοής. Ενώ 

το κατέβασµα του διαφράγµατος κατά τη διάρκεια της εισπνοής αιτιολογείται 

από την συστολή των µυών του. Για το ανέβασµα του διαφράγµατος, κατά 

την διάρκεια της εκπνοής, είναι αναγκαίο να επέµβουν οι κοιλιακοί µύες , που 

πιέζουν προς το διάφραγµα τα εντόσθια της κοιλιάς. ∆ιάφραγµα εποµένως και 

κοιλιακοί µύες είναι µεταξύ τους ανταγωνιστικά.  

   Στο σύνολο τους, οι κοιλιακοί µύες αποτελούν µια ζώνη που συνδέει την 

κάτω άκρη του θώρακα και την πάνω της κοιλιάς, και έχουν σκοπό να 

προστατεύουν την κοιλιά και να στηρίζουν τα διάφορα όργανα. 
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Μεταξύ αυτών διακρίνουµε: 

 1. Τον εγκάρσιο µυ της κοιλιάς, ο οποίος ξεκινά από τις κάτω πλευρές (7-12), 

την θωρακο -οσφυϊκή περιτονία , την λαγόνιο ακρολοφία  (στη λεκάνη) και 

τον βουβωνικό σύνδεσµο και καταλήγει στην θήκη του ορθού µυός της 

κοιλιάς. 

  2. Τον εσωτερικό λοξό κοιλιακό µυ, ο οποίος ξεκινά από την θωρακο- 

οσφυϊκή περιτονία ,την λαγόνιο ακρολοφία (στην λεκάνη) και τον βουβωνικό 

σύνδεσµο, και καταλήγει στις κάτω πλευρές και την άκρη του ορθού 

κοιλιακού µυός. Έχει δε, την ικανότητα να χαµηλώνει τις πλευρές. Τον ορθό 

µυ της κοιλίας, ο οποίος ξεκινά από τις πλευρές (5-7) και καταλήγει στο ηβικό 

οστό (ηβική συµφωνία). Έχει και την ικανότητα να χαµηλώνει τις πλευρές. 

3. Τον εξωτερικό λοξό κοιλιακό µυ, ο οποίος ξεκινά από τις πλευρές (5-12) 

και καταλήγει στη λευκή γραµµή (απονεύρωση) των δύο ορθών µυών. Έχει 

δε, την ικανότητα να χαµηλώνει τις πλευρές και να κλίνει τον κορµό µπροστά 

ή πλάγια. 

 

Ο καθηγητής Αλέξανδρος Ευσταθιανός διακρίνει τρεις αναπνευστικούς 

τύπους :  

 

• Την ανώτερη πλευρική αναπνοή, οπού το διάφραγµα είναι εντελώς 

νωθρό, ενώ οι πλευρές είναι ακίνητες και βοηθούν στη διεύρυνση του 

θώρακα κατά την αναπνοή. 

• Τη διαφραγµατική η κοιλιακή αναπνοή. Εδώ γίνεται το αντίθετο της 

θωρακικής αναπνοής. Ενώ οι πλευρές µένουν νωθρές και ακίνητες, 

κινείται το διάφραγµα, όπου µε τις κινήσεις που κάνει, διευρύνει το 

θώρακα. 

• Η µέση πλευρική ή πλευροδιαφραγµατική αναπνοή. Εδώ στην εισπνοή 

µετέχουν και οι κατώτερες πλευρές και σε µικρό ποσοστό και το 

διάφραγµα.  
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Ποιος είναι ο καλύτερος αναπνευστικός τύπος όµως ; 

 

  ∆ιαπρεπείς καθηγητές ωδικής και φωνήατροι ρίχνουν την προτίµηση τους 

όπως προαναφέραµε στον διαφραγµατικό τύπο αναπνοής. Συγκεκριµένα η 

διάσηµη καθηγήτρια τραγουδιού Μπλανς Μαρκένζι θεωρεί ότι η αναπνοή µε 

το υπογάστριο, δηλαδή η διαφραγµατική, είναι η µοναδική αναπνοή που 

µπορεί να γεµίζει τελείως µε αέρα τους πνεύµονες.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ 

 

ΣΧΕΤΙΚΟΙ 

ΜΥΕΣ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟ 

Εισπνοή 

∆ιάφραγµα 

(εξωτερικοί 

πλεύριοι: 

ανασηκώνουν 

τις πλευρές) 

Χαµήλωµα του 

διαφράγµατος, 

προβολή της 

κοιλιάς, διάταση 

των κατώτερων 

πλευρών. 

Εκπνοή 

Κοιλιακοί µύες 

(χαµηλώνουν οι 

πλευρές) 

Ανύψωση του 

διαφράγµατος, 

µάζεµα των 

κοιλιακών µυών. 
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2.3 Μειονεκτήµατα  της διαφραγµατικής αναπνοής 

  Κατά τον κ. Γεώργιο Ε. Ραυτόπουλο η διαφραγµατική αναπνοή ενώ 

προτιµάται από τους πιο διαπρεπείς καθηγητές τραγουδιού δε παύει να έχει 

κάποια µειονεκτήµατα. Και αυτά είναι τα εξής : 

• Σύµφωνα µε τη Μπλανς Μαρκέζι, η αποκλειστική χρήση αυτού του 

αναπνευστικού τύπου µε την υπέρµετρη απώθηση των κοιλιακών 

σπλάχνων δηµιουργεί τον κίνδυνο για διάφορες παθήσεις. Γι αυτό 

υποστηρίζεται ότι στη διαφραγµατική αναπνοή το στοµάχι πρέπει να είναι 

«άδειο» και ο καλλιτέχνης µε αναπνοή του τύπου αυτού δεν επιτρέπεται 

να τραγουδήσει πριν να περάσουν τρεις ώρες από το γεύµα.       

                             

• Η διεύρυνση του θώρακα είναι µικρή και έτσι ο αέρας που αποθηκεύεται 

στους πνεύµονες είναι περιορισµένος, κάτι που δυσχεραίνει τον 

τραγουδιστή να κρατήσει µια µουσική φράση ή µια κορώνα µε µεγάλη 

διάρκεια. Από τα παραπάνω µειονεκτήµατα µερικοί φωνήατροι και 

διαπρεπείς καθηγητές φωνητικής έχουν προτίµηση στη µέση πλευρική 

αναπνοή. ∆ηλαδή σε αυτή που στην εισπνοή µετέχουν και οι πλευρές και 

το διάφραγµα.  

  Συγκεκριµένα σε αυτή την αναπνοή πραγµατοποιείται  µια συνεργασία των 

πλευρών και του διαφράγµατος και αυτό προσφέρει επαρκή διεύρυνση του 

θώρακα και ικανή αποθήκευση αέρα στους πνεύµονες. Ο τύπος αυτός της 

µέσης πλευρικής αναπνοής κρίνεται περισσότερο λογικός και φυσικός. Γι 

αυτό το λόγο υπάρχουν διάφορες ασκήσεις που προτείνονται από τους 

καθηγητές ώστε να δυναµώσουν οι µαθητές  τον διαφραγµατικό τους µυ και 

να νιώσουν και τα πλευρά τους να «ανοίγουν». Στο τελευταίο κεφάλαιο της 

πτυχιακής εργασίας, δίνονται τέτοιου είδους ασκήσεις. 
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2.4 Πλεονεκτήµατα της διαφραγµατικής αναπνοής 

 

• Ο τραγουδιστής µε τη διαφραγµατική αναπνοή αποφεύγει ανύψωση των 

ώµων, που προκαλεί η βαθιά εισπνοή . 

• Τα σπλάχνα δεν παρέχουν αντίσταση και το διάφραγµα είναι ευκίνητο και 

χωρίς κόπο γίνονται οι εισπνευτικές κινήσεις. 

•  Η διεύρυνση του θώρακα είναι ευρύτερη και έτσι οι πνεύµονες 

αποθηκεύουν µεγάλη ποσότητα αέρα για µεγαλύτερη παράταση του 

µουσικού κειµένου η της ρητορικής φράσης.( Γ. Ραυτόπουλος , 2000 ) 

• Είναι πολύ πιο εύκολο να τραγουδήσει κανείς µια µεγάλη φράση όταν ο 

αέρας έρχεται από το διάφραγµα, παρά όταν έρχεται από το στήθος. Η 

θωρακική αναπνοή είναι πάντοτε επικίνδυνη διότι συντελείται µε µεγάλη 

ταχύτητα και εισβάλλει στο στήθος µεγάλη ποσότητα αέρα, πράγµα που 

δηµιουργεί πίεση στο λαιµό και στους µυς του λάρυγγα. 

• Περιορίζεται το σφίξιµο στον αυχένα στην έσω και έξω αυχενική περιοχή 

του λαιµού και συνεπώς αποφεύγεται το λαρυγγόφωνο τραγούδι. Ο 

τραγουδιστής θα πρέπει να αυτοµατοποιήσει το συντονισµό των µυών του 

λάρυγγα και του υπογαστρίου.(Κυριακίδης Χρήστος,2005) 

• Νότες και φράσεις τραγουδισµένες µε τη χρήση της κοιλιακής αναπνοής 

ηχούν πιο εκφραστικά. Το γιατί γίνεται εύκολα αντιληπτό. 

Χρησιµοποιώντας αυτούς τους µυς επιδρούµε πάνω στο συµπαθητικό 

νευρικό σύστηµα. 
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2.5 Απόψεις καθηγητών για την αναπνοή 

  Σύµφωνα µε τον Alan Greene, οι απόψεις των ειδικών πάνω στο ζήτηµα της 

αναπνοής διαφέρουν µεταξύ τους περισσότερο από τις απόψεις τις σχετικές µε 

οποιοδήποτε άλλο θέµα του τραγουδιού και ας µην ξεχνάµε ότι το τραγούδι 

από µόνο του είναι ο πιο πολυσυζητηµένος τοµέας των µουσικών σπουδών. 

Αλλά τόσο οι εκτελεστές όσο και οι παιδαγωγοί δεν µπορεί παρά να 

συµφωνήσουν ότι ο έλεγχος της αναπνοής και η κεφαλική αντήχηση είναι 

βασικά στοιχεία της τραγουδιστικής πράξης. Βέβαια, υπάρχει µια µειοψηφία η 

οποία όχι µόνο αρνείται τη σηµασία του ελέγχου της αναπνοής , αλλά 

αποδοκιµάζει και την εκγύµνασή της. Οι αριστοτέχνες της εποχής του bel 

canto  δεν διευκρινίζουν πως και από πού εισπνέουν, ενδιαφέρονται µόνο για 

το πώς θα πρέπει να χρησιµοποιήσει κανείς την αναπνοή από τη στιγµή που 

έχει εισπνεύσει. Συγκεκριµένα : 

• Ο Tosi, υποστηρίζει ότι ο τραγουδιστής πρέπει να διδαχθεί το χειρισµό της 

αναπνοής κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επαρκεί σε κάθε περίπτωση. 

• Ο Caccini γράφει « Το να είναι κανείς κύριος της αναπνοής, όπως και το 

να διαθέτει µια καλή φωνή είναι ουσιώδη στοιχεία για το τραγούδι. Πρέπει 

να γίνεται σωστή χρήση της αναπνοής». 

• Ο Franz Haböck στην εργασία του για τους καστράτι και τα προσόντα 

τους δεν αναφέρει τίποτα που να εξηγεί πως και µε ποιον τρόπο αυτοί οι 

εκπληκτικοί τραγουδιστές, κάτοχοι µιας ανεξάντλητης αναπνευστικής 

αντοχής, κατέκτησαν την τέχνη του ελέγχου της αναπνοής. 

  Οι γνώµες θα είναι πιο αντιφατικές για έναν σπουδαστεί που θα θέλει να 

συµβουλευθεί διάφορους ειδικούς του τραγουδιού. Σε σχέση µε τις γνώµες 

γύρω από το θέµα της αναπνοής µπορεί κανείς να κατατάξει τους καθηγητές 

σύµφωνα µε τον Alan Greene σε πέντε κύριες κατηγορίες. 
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1. Στους καθηγητές που δε συζητούν το θέµα και στη σχετική ερώτηση 

περιορίζονται στην απάντηση «ανέπνεε όπως µιλάς» 

2. Σε εκείνους που πιστεύουν σε µια από τις µονόπλευρες µεθόδους 

διδασκαλίας του τραγουδιού, παραλείπουν να τονίσουν τη σπουδαιότητα της 

σωστής τοποθέτησης της φωνής και υπερβάλλουν στην άσκηση της αναπνοής 

προκαλώντας µυϊκή ένταση. 

3. Σε εκείνους που συνιστούν «Πάρε βαθιά ανάσα µε το επάνω µέρος του 

στήθους» και αδιαφορούν για το σοβαρό µειονέκτηµα της ανύψωσης των 

ώµων όπως προαναφέραµε. 

4. Σε εκείνους που συνιστούν στο σπουδαστή να αισθάνεται κατά την εισπνοή 

την έκταση των πλευρών του προς τα πλάγια. Άλλοι συνιστούν στο 

σπουδαστή να αισθάνεται την έκταση των οπίσθιων πλευρικών τοιχωµάτων. 

5. Σ εκείνους που τονίζουν το πώς λειτουργεί ο αναπνευστικός έλεγχος και 

την ανάγκη που υπηρετεί όταν γίνεται στον κατάλληλο χρόνο. Ο καθηγητής 

αυτός επιδεικνύει πως λειτουργούν οι δικοί του κοιλιακοί µύες όταν τραγουδά 

ο ίδιος. Με τη σωστή χρήση, τα πλάγια πλευρικά τοιχώµατα και οι κοιλιακοί 

µύες  µπαίνουν αυτοµάτως σε λειτουργία. 
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Κεφάλαιο 3ο: Η λειτουργία της φωνής 

 

3.1 Φώνηση 

 

  Η παραγωγή της φωνής είναι ένα αεροδυναµικό φαινόµενο ,το οποίο 

εξαρτάται από την αναπνοή. Στην αναπνοή περιλαµβάνεται η εισπνοή και η 

εκπνοή. Η εισπνοή είναι ο πρώτος χρόνος της αναπνοής, που γίνεται όταν 

εισπνέουµε αέρα και η εκπνοή ο δεύτερος χρόνος οπού ο αέρας που 

εισπνεύσαµε βγαίνει προς τα έξω. Κατά την εκπνοή, ο αέρας που εξωθείται 

από τους πνεύµονες προσκρούει στις φωνητικές χορδές, τις θέτει σε 

κραδασµό και παράγει το θεµέλιο ήχο ο οποίος ενισχύεται στις φαρυγγικές 

κοιλότητες και περνά στα φθογγοπλαστικά όργανα (γλώσσα, χείλη κ.α.) όπου 

και µορφώνεται σε φθόγγο. (http://www.scribd.com/doc/13854834/- , 2000) 

  Σύµφωνα µε τον κ. Μουδατσάκι στο βιβλίο του «Ορθοφωνία στο θέατρο και 

στην εκπαίδευση» όταν κλείνει η γλωττίδα και ενώνονται οι φωνητικές χορδές 

το εκπνοϊκό ρεύµα πιέζει έως ότου τις χωρίζει και διαφύγει µέσα από τη 

γλωττιδική σχισµή. Καθώς όµως διαφεύγει, η πίεση του ελαττώνεται κάτω 

από τις φωνητικές χορδές µε αποτέλεσµα οι ίδιες να επανενώνονται και η 

γλωττίδα να ξανακλείνει. 

  Οι φωνητικές χορδές ανοίγουν πρώτα στο κάτω µέρος και στη συνεχεία στο 

άνω. Οι ίδιες κλείνουν πρώτα στο κάτω µέρος και στη συνέχεια στο άνω. 

Αυτή η δράση εξασφαλίζεται από τις αεροδυναµικές τάσεις του 

αναπνευστικού συστήµατος και τη µυοελαστικότητα των φωνητικών χορδών.  

   Η παραγωγή της φωνής, ως αποτέλεσµα της δόνησης των φωνητικών 

χορδών, µπορεί να ερµηνευθεί µε την αεροδυναµική µυοελαστική θεωρία που 

µελετά τη δραστηριότητα των µυών, τη περίπλοκη φύση των ιστών των 

φωνητικών χορδών, αλλά και τα αποτελέσµατα της αεροδυναµικής ενέργειας, 

του φαινοµένου της υπογλωττικής πίεσης. 
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  Οι J.Clark και C.Yallop διακρίνουν τρεις ακουστικές αξίες στη φώνηση: τη 

µεγαφωνία (loudness) , τον τόνο (pitch), και την ποιότητα (quality) του ήχου, 

που συχνά ονοµάζουµε τέµπρο (timbre). 

  Η µεγαφωνία σχετίζεται µε την υπογλωττιδική πίεση. Ο τόνος εξαρτάται από 

τη συχνότητα δόνησης των φωνητικών χορδών. Η συχνότητα άλλωστε 

καθορίζεται από την πίεση που ασκεί το ρεύµα εκπνοής κάτω από τη γλωττίδα 

και από τις λαρυγγικές κινήσεις που αφορούν στο µήκος, τη 

διάταση(τέντωµα) και τον όγκο των φωνητικών χορδών.  

  Εµείς αυτό  που θέλουµε  να πετύχουµε µε τη φωνή, είναι να ακούγεται και 

να είναι φυσιολογική. Για να πετύχει όµως αυτό, εφόσον η φώνηση σχετίζεται 

µε την αναπνοή, θα πρέπει η αναπνοή µας να είναι ήρεµη για να θέσει µε τη 

σειρά της σε σωστή λειτουργία της φωνητικές χορδές  που παράγουν τον ήχο 

µας όπως αναλύσαµε πιο πάνω.     

(http://www.esclerosismultiple.com/videos/cdrom/el/IV%206%20Dysfuction_

of_the_Speech_gr%5B1%5D.pdf , 2006)  
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3.2 Η στήριξη της φωνής 

 

   Στο βιβλίο «Ο µηχανισµός και η τεχνική του τραγουδιού» του κ. 

Καρακατσούλη µελετήθηκαν ενότητες που έκαναν λόγο για τον όρο 

«στήριξη» , «στήριγµα» ή «υποστήριξη» της φωνής. Με αυτόν τον όρο 

εννοείται η ιδιαίτερη τεχνική παραγωγή του ήχου που έχει σκοπό, όχι µόνο να 

δυναµώσει τη φωνή, αλλά να της δώσει πλάτος και οµοιοµορφία σε όλη της 

την έκταση διαφυλάττοντας την ακεραιότητα του φωνητικού οργάνου. 

  Ο F. Winckel  µε τον όρο «στήριγµα» της φωνής δηλώνει την θέση κατά την 

οποία οι µύες της εισπνοής δρουν ανταγωνιστικά µε τους µύες της εκπνοής µε 

σκοπό οι κατώτερες πλευρές να µείνουν διατεταµένες και να δηµιουργηθεί η 

ιδανική υπογλωττική πίεση για την παραγωγή της φωνής. 

   Ο G. Habermann ορίζει το «στήριγµα» ως «υγιεινή και αισθητική ρύθµιση 

της αναπνοής, η οποία επιτυγχάνεται µε συνειδητή καθυστέρηση ρύθµιση της 

αναπνοής και µε έλεγχο των µυών και του συναισθήµατος της πίεσης ». 

∆ηµιουργείται δηλαδή µια σχέση έντασης, ένα είδος ισορροπίας µεταξύ των 

ανταγωνιστικών µυών εισπνοής και εκπνοής, µε σκοπό την µεγαλύτερη 

απόδοση και την µικρότερη κατανάλωση ενέργειας. ∆ηλαδή την οικονοµία 

της εκπνοής. Πρόκειται για µια διαδικασία η οποία λαµβάνει χώρα αρχικά στο 

µυαλό του τραγουδιστή τελικά όµως προκαλεί σύσπαση των µυών. Στο βιβλίο 

του « State und Sprache » δηλώνει και έχει επιστηµονικά αποδειχθεί µε 

πειράµατα, ότι την στιγµή που αρχίζει κανείς να τραγουδά, αρχίζει η φάση της 

εκπνοής, το διάφραγµα µπορεί να παραµείνει για οκτώ δευτερόλεπτα σε θέση 

εισπνοής, δηλαδή κατεβασµένο και µετά να αρχίσει να ανεβαίνει. 

   Επιπλέον, το θέµα της στήριξης αναφέρεται σε εκείνο το µέρος του σώµατος 

που είναι γνωστό ως «µηχανή της φωνής» και που κατά προσέγγιση 

αντιστοιχεί στην οσφυϊκή – κοιλιακή λωρίδα. Όσο προχωράει η φωνητική 

εκπαίδευση ο µαθητής αντιλαµβάνεται την φωνή ως φαινόµενο που δεν είναι 

αυστηρά τοποθετηµένο στο λαιµό και ότι κατά τη σωστή εκφορά του ήχου 

παίρνουν µέρος για διαφορετικούς λόγους άλλα µέρη του σώµατος που είναι 
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κατάλληλα γι ΄ αυτό το σκοπό.  Καθώς προχωράει η εκπαίδευση τα όρια των 

δύο διαφορετικών φαινοµένων, δηλαδή της οµιλίας και του τραγουδιού 

εξαφανίζονται και ο τραγουδιστής καλείται να τραγουδά όπως µιλά και να 

αντιλαµβάνεται την εκφορά του ήχου ως προϊόν της δραστηριότητας όλου του 

σώµατος εκτός από τον λάρυγγα από τον οποίο στην πραγµατικότητα 

παράγεται ο ήχος. (http://vagianoskaratza.blogspot.com/2007/02/blog-

post_11.html , 2007) 

   Οι σχολές τραγουδιού συµβουλεύουν «Να µη χρησιµοποιείται ο λαιµός 

όταν τραγουδάει κανείς». Πρέπει να προσεγγίζεται η λαρυγγική συµπεριφορά 

µε τη σωστή χρήση της αναπνοής και την άρθρωση. Στο αρχικό στάδιο ο 

µαθητής για να καταλάβει ότι η φωνή του απλώνεται πέρα από τη περιοχή του 

λαιµού θα πρέπει να ασκηθεί προσεκτικά πάνω στην αναπνοή, πράγµα που 

σηµαίνει ότι πρέπει να ενεργοποιήσει τη λειτουργία των κοιλιακών µυών και 

του διαφράγµατος. Στο τελικό στάδιο δηµιουργείται η λεγόµενη «σύνδεση» . 

Πραγµατοποιείται δηλαδή ο συντονισµός της δράσης των κοιλιακών µυών , 

του διαφράγµατος και των φωνητικών χορδών. Σε αυτόν τον συντονισµό 

βασίζεται το «στήριγµα». Αυτός ο συντονισµός που ήδη επεµβαίνει 

φυσιολογικά σε διάφορες εκδηλώσεις του οργανισµού όπως είναι το γέλιο, ο 

βήχας δίνει µια πλήρη κυριαρχία του λάρυγγα χωρίς περιορισµούς ώστε να 

εκφέρεται σωστά ο ήχος 

. (http://www.classicalmusic.gr/features/article.php?id=1054, 2006) 

 

  Ο όρος «στήριξη, ως µηχανισµός, αντιπροσωπεύει ένα από τα πιο σπουδαία 

και αποτελεσµατικά στοιχεία του συνειδητού τοπικού ελέγχου του µυϊκού 

συστήµατος που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι ένα «φυσικό» 

δεδοµένο αλλά χρειάζεται να το αναζητήσουµε µε την αντίληψή µας. 

  Ο τρόπος µε τον οποίο αντιλαµβάνεται ο τραγουδιστής αυτό το φαινόµενο 

είναι ελαστική µυϊκή ένταση η οποία αυξάνεται ανάλογα µε την πυκνότητα 

και το ύψος των ήχων που «στηρίζονται». Είναι όµως απολύτως απαραίτητο 

να τονισθεί ότι αν αυξηθούν «εν ψυχρώ» αυτές οι µυϊκές εντάσεις, είτε µε τη 



 

 - 30 - 

µορφή φυσικών ασκήσεων για να δυναµώσει το διάφραγµα είτε υπό τη µορφή 

µιας αυξηµένης µυϊκής δύναµης για να αντιµετωπιστούν την σωστή στιγµή 

κάποιες ψηλές νότες, το αποτέλεσµα θα είναι αντίθετο από το ζητούµενο, αν 

δεν έχει πρώτα καθοριστεί αυτή η «λεπτή επαφή» , ο ακριβώς συντονισµός 

όπως αναφέραµε και πιο πάνω. Ο τραγουδιστής στην προχωρηµένη φάση της 

στήριξης πάνω στους µυς και όχι της στήριξης πάνω στον λαιµό και στις 

φωνητικές χορδές πρέπει η αύξηση της πυκνότητας του ήχου να µην γίνεται 

αντιληπτή σαν πίεση πάνω στο λαιµό. (Ραυτόπουλος,2000) 

  Πολλές και διαφορετικές είναι οι αναπαραστάσεις που παραδοσιακά 

χρησιµοποιήθηκαν από τις σχολές του τραγουδιού για να οριστεί αυτός ο « 

µηχανισµός» και εκφράζουν διαφορετικές απόψεις για τη « στήριξη». Κατά 

την παραδοσιακή άποψη το φαινόµενο ορίζεται ως «στήλη αέρα» η οποία 

όµως δηλώνει , όπως υποστηρίζει ο E.Garcia , την στατικότητα και την 

ακινησία του τραγουδιού « πάνω στην ανάσα» (canto sul fiato). Η 

διαφορετική άποψη του φαινοµένου αυτού είναι το « σπρωχτό ρεύµα» 

εκφοράς του ήχου (canto spinto), που δείχνει δυναµικές εντυπώσεις αλλά που 

τελικά είναι τυπική, «σπρωχτή» εκφορά του λόγου.  

   Τέλος έρχονται οι σύγχρονες απόψεις που παρουσιάζουν το φαινόµενο σαν 

«βατήρα η σούστα». Σκοπός τους είναι να τονίσουν την ελαστικότητα που  

είναι το απαραίτητο στοιχείο της στήριξης γιατί δεν καταλήγει σε ένα 

άκαµπτο µπλοκάρισµα του κοιλιακού µυϊκού συστήµατος. Τελικά όµως όλες 

αυτές οι αντιλήψεις έχουν ως κοινό σηµείο τις εντυπώσεις της καθοδικής 

κάθετης ενίσχυσης του εσωτερικού χώρου του διαφράγµατος, που είναι άµεσα 

ανάλογος µε το ύψος των ήχων που πρόκειται να στηριχθούν. 

( Ραυτόπουλος Γεώργιος,2000) 

  Με όλα αυτά επιζητείται µια «αφύσικη» χρήση του διαφράγµατος σε σχέση 

µε τις καθηµερινές εµπειρίες της κανονικής αναπνοής, που αν είναι σωστή το 

διάφραγµα µπαίνει σε λειτουργία αυτόµατα, χαµηλώνει για να διευκολύνει 

την εισπνοή και ανεβαίνει κατά την εκπνοή όταν πιέζεται από τους κοιλιακούς 

µυς. Η κινητική συµπεριφορά του διαφράγµατος είναι ανταγωνισµός µεταξύ 
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δύο αντιθέτων µυϊκών ωθήσεων : του διαφράγµατος το οποίο συστέλλεται και 

µικραίνει και των κοιλιακών µυών που το σπρώχνουν για να γίνει η εκπνοή. 

Την κινητική αυτή συµπεριφορά οφείλουµε να την εκµεταλλευτούµε σωστά. 

 

   Ο Lamperti ονοµάζει «φωνητική πάλη» τον αντίθετο τρόπο που 

πραγµατοποιείται αυτό το φαινόµενο και υποστηρίζει ότι σε αυτό υο σηµείο 

βρίσκεται κατά µεγάλο µέρος η δυνατότητα να λυθούν ή να επιβαρυνθούν 

πολλά φωνητικά προβλήµατα. Τελικά η εντύπωση αυτής της «φωνητικής 

πάλης» είναι η περισσότερο κατάλληλη έννοια για να οριστεί η προχωρηµένη 

φάση της φωνητικής εκπαίδευσης κατά την οποίαν η προχωρηµένη φάση της 

φωνητικής εκπαίδευσης κατά την οποίαν η «στήριξη» των δύσκολων 

εκτάσεων της φωνής δεν σηµαίνει ένα µπλοκάρισµα του µυϊκού συστήµατος 

µε  πολλές αρνητικές εντάσεις οι οποίες εγκαθίστανται στο λαιµό. 

(Καρακατσούλης Χάρης, 1975) 

   Αυτό το µπλοκάρισµα του µυϊκού συστήµατος µπορεί εύκολα να συµβεί σε 

ένα µαθητή ο οποίος στα πρώτα του βήµατα βασίζει την αντίληψη του 

στηρίγµατος στην επιφανειακή µίµηση των παραδειγµάτων που του δίνει ο 

καθηγητής του, χωρίς προηγουµένως να έχει διδαχτεί πως θα κυριαρχήσει 

επάνω στις σηµαντικές µυϊκές εντάσεις οι οποίες θα διαβαθµίσουν την 

πυκνότητα του ήχου χωρίς όµως να εγκατασταθούν στον λαιµό και χωρίς να 

θέσουν σε κίνδυνο τη φωνή.  

   Το µπλοκάρισµα αυτό συµβαίνει επίσης συχνά όταν ο µαθητής 

προσπαθήσει να µιµηθεί στο τραγούδι των καθηγητή του που είναι λογικό να 

συµβαίνει κάτι τέτοιο. 

 

 

 

 

 

 



 

 - 32 - 

3.3 Η αντήχηση της φωνής 

 

     Σύµφωνα µε τον κ. Καρακατσούλη στο βιβλίο του «Ο µηχανισµός και η 

τεχνική του τραγουδιού» µε τον όρο «αντήχηση» εννοούµε την ενίσχυση 

αυτού του αρχικού ηχητικού κύµατος (ήχου) δια µέσου της στοµατικής , της 

φαρυγγικής και της ρινικής κοιλότητας . Η αντήχηση είναι ένα ακουστικό 

φαινόµενο µεγάλης σηµασίας ελεγχόµενο από τον τραγουδιστή και συντελεί 

στο να ορισθεί κατά µεγάλο µέρος η τελική ποιότητα της φωνής και στο να 

διευκολυνθεί ή να εµποδισθεί η σωστή λειτουργία των φωνητικών χορδών. 

  Ο έλεγχος των αντηχήσεων γίνεται από τον τραγουδιστή µε διορθώσεις των 

«ευαίσθητων» σηµείων τα οποία είναι, η γλώσσα, η κάτω γνάθος, τα χείλη, ο 

µαλακός ουρανίσκος και ο λάρυγγας ο οποίος ως ευκίνητο όργανο µπορεί να 

ανεβαίνει και να κατεβαίνει , αλλάζοντας µε ευκολία τις διαστάσεις του 

φαρυγγικού σωλήνα, µεγαλώνοντας ή και µικραίνοντας τον , µε ηχητικά 

αποτελέσµατα µεγάλης σηµασίας. Οι σχηµατισµοί του ήχου που µπορεί να 

ακούσει το ανθρώπινο αυτί είναι θεωρητικά ατελείωτοι, αλλά ο άµεσος 

µυϊκός έλεγχος των οργάνων της αντήχησης που ο τραγουδιστής χρησιµοποιεί 

είναι περιορισµένος. 

    Μια από τις βασικές προϋποθέσεις της σωστής λειτουργίας των οργάνων 

της   αντήχησης,  είναι η αίσθηση της πλήρους ανάπαυσης. Εξαίρεση σε 

αυτήν την προϋπόθεση αποτελούν  µερικοί µύες του προσώπου.  Η  µυϊκή  

ένταση στο λαιµό καταστρέφει   την ποιότητα του ήχου, διότι επιτρέπει στα 

άκαµπτα τοιχώµατα των αντηχείων να αφήσουν να  περάσουν εκείνες οι 

παράφωνες   αρµονίες που διαφορετικά θα είχαν  απορροφηθεί. Βέβαια  στο 

τραγούδι της  όπερας-θεάτρου απαιτείται µεγάλη κατανάλωση ενέργειας  που 

δηµιουργεί και µια   αίσθηση κούρασης,  φυσικής και πνευµατικής η οποία   

όµως    διαχέεται  σε όλο το σώµα  και σε  καµία   περίπτωση δεν  είναι 

αποκλειστικά εγκατεστηµένη στο λαιµό.   

 (http://www.classicalmusic.gr/features/article.php?id=1054, 2006) 
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   Είναι σαφές ότι φωνητική άσκηση σηµαίνει µυϊκή άσκηση. Έτσι λοιπόν ο 

τραγουδιστής οποιαδήποτε τεχνική και αν ακολουθεί θα πρέπει να νιώθει ότι 

η φωνή του βγαίνει άνετα µε φυσικότητα και απαλότητα,. Πολλοί µαθητές 

δυσκολεύονται να καταλάβουν ότι ο τελικός σκοπός της τεχνικής είναι να 

κινείται η αίσθηση της ελαφρότητας παράλληλα µε την δυναµική  παραγωγή 

της φωνής. Αν ο µαθητής δεν καταλάβει έγκαιρα ότι αυτή η αίσθηση είναι ένα 

από τα τελικά ζητούµενα της τεχνικής τότε θα κουράζει τη φωνή του αφού δε 

θα είναι τοποθετηµένη σωστά και το αποτέλεσµα µπορεί να είναι 

καταστρεπτικό και ιδιαίτερα σε σηµεία που θα απαιτείται αύξηση της έντασης 

και µεγάλη έκταση της φωνής.(Καρακατσούλης Χάρης, 1975) 

  Τέλος, στη περίπτωση των αντηχείων τα θεµελιακά στοιχεία ελέγχου 

αποτελούνται από τα χείλη, την γνάθο, την γλώσσα και τον µαλακό 

ουρανίσκο( υπερώα). Τα χείλη είναι αυτά που συνήθως υποτιµούνται από 

τους µαθητές. Όταν τραγουδούν δε σκέφτονται πως τα χείλη δε θα πρέπει να 

είναι σφιγµένα αλλά χαλαρά και αυτό µπορεί να µπλοκάρει τη φωνή. 
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3.4  Πληροφορίες για τους κινούµενους όγκους αέρα ανάλογα µε το είδος 

φωνής 

 

     Πριν δοθούν µερικές ασκήσεις αναπνοής µε τις οποίες ο τραγουδιστής 

πρέπει απαραίτητα και µε µεγάλη προσοχή να ασχοληθεί , θα δούµε µερικές 

πληροφορίες που έχουν καταγραφεί στο βιβλίο «Ο µηχανισµός και η τεχνική 

του τραγουδιού» του Χ. Καρακατσούλη που είναι σχετικές µε το ποιοι είναι οι 

αντίστοιχοι κινούµενοι όγκοι αέρα, ανάλογα µε το κάθε είδος φωνής. 

 

• 3 – 5 m/sec (µέτρα ανά δευτερόλεπτο) είναι η ταχύτητα του ρεύµατος του 

αέρα της εισπνοής κατά τη διάρκεια µιας ήσυχης και κανονικής αναπνοής, 

στην γλωττίδα. 

• Η κινητήριος δύναµη του ρεύµατος του αέρα είναι βέβαια η υπογλωττική 

πίεση. Η υπογλωττική πίεση σε µια κανονική παραγωγή ήχου είναι  6 – 12 

mm (χιλιοστά) στήλη ύδατος. 

• Όσο αυξάνει η υπογλωττική πίεση, τόσο περισσότερο αυξάνουν οι όγκοι 

αέρα που περνούν από την γλωττίδα και η ταχύτητα του ρεύµατος του 

αέρα. 

 

  Τις µεγαλύτερες ποσότητες αέρα της χρειάζονται οι µπάσοι και οι βαρύτονοι 

και τις µικρότερες οι λυρικές σοπράνο και οι τενόροι. Πιο συγκεκριµένα : 

 

• Τενόροι : 41- 60 κυβικά εκατοστόµετρα ανά δευτερόλεπτο 

• Λυρικές σοπράνο : 40 – 90 κυβικά εκατοστόµετρα ανά δευτερόλεπτο. 

• Μέτζο σοπράνο : 76 – 144 κυβικά εκατοστόµετρα ανά δευτερόλεπτο. 

• Μπάσοι – βαρύτονοι : µέχρι και 216 κυβικά εκατοστόµετρα ανά 

δευτερόλεπτο. 
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   Για µια µεγάλη µουσική φράση, για παράδειγµα 7-8 µέτρα Βach, σε µια 

διάρκεια εκπνοής 15-25 δευτερόλεπτα αρκούν σχετικά µικρές ποσότητες αέρα 

: 1000-1500 εκατοστόµετρα (δηλαδή 1- 1,5 λίτρο). 

   Με άλλα λόγια , η προσπάθεια για όσο το δυνατόν µεγαλύτερο όγκο αέρα 

κατά την παραγωγή της φωνής δεν λύνει τα προβλήµατα του τραγουδιού γιατί 

απλούστατα δεν είναι απαραίτητος. Εκείνο που έχει σηµασία είναι ο έλεγχος 

της κατανάλωσης του αέρα κατά την εκπνοή. 

   Ένας τραγουδιστής πρέπει να είναι σε θέση να κρατά µια νότα για 40, 50 

ακόµα και 60 δευτερόλεπτα. Εκείνο που θα αναγκάσει, εξάλλου τον 

τραγουδιστή να διακόψει και να εισπνεύσει δεν είναι η µείωση του αέρα 

στους πνεύµονες, αλλά όπως έχει αναλυθεί η αύξηση του διοξειδίου του 

άνθρακα στο αίµα. Από όλα αυτά συµπεραίνει κανείς πόσο σηµαντικό είναι 

για το τραγουδιστή να µπορεί να έχει τις λειτουργίες αναπνοή – εκπνοή κάτω 

από τον πλήρη έλεγχο του. Για να υπάρξει αυτό το αποτέλεσµα, είναι 

απολύτως απαραίτητο να ασκηθεί πάνω στο θέµα της αναπνοής – εκπνοής µε 

πολύ µεγάλη υποµονή και προσοχή. 
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Κεφάλαιο 4 : Τρόποι χειρισµού της αναπνοής 

 

4.1  Εισαγωγικά στοιχεία 

 

   Σε αυτό το σηµείο , δίνονται κάποιες ασκήσεις αναπνοής οι οποίες 

διδάσκονται σε όλες τις µεγάλες σχολές και έγκυρες σχολές τραγουδιού και 

είναι αποδεκτές από όλους τους µεγάλους καθηγητές. Με αυτές τις ασκήσεις ο 

τραγουδιστής θα βοηθηθεί ώστε να έχει υπό έλεγχο τον αναπνευστικό του 

µηχανισµό ανάλογα µε τα ηχητικά αποτελέσµατα που επιδιώκει. Απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την αποτελεσµατικότητα αυτών των ασκήσεων είναι η 

αυτοσυγκέντρωση και η χαλάρωση του τραγουδιστή. Ας ληφθεί υπ ΄ όψη , ότι 

η σωστή λειτουργία της αναπνοής είναι καθαρά ψυχοσωµατική ενέργεια. Σε 

καµιά περίπτωση δεν µπορεί να γίνουν σωστά αυτές οι ασκήσεις αν το σώµα 

είναι «σφιγµένο». Γι αυτό το λόγο είναι απαραίτητο να προηγηθεί µια 

«συνοµιλία» της «σκέψης» µε το «σώµα», για να δοθεί η εντολή χαλάρωσης 

των µυών και της κατάστασης της πλήρους ηρεµίας.  

   Ο τραγουδιστής είναι απολύτως απαραίτητο να εθιστεί στην µετατροπή της 

νοητικής προσπάθειας σε πρακτική εφαρµογή µε σκοπό να αποφύγει 

λανθασµένες η βεβιασµένες ενέργειες , που δεν έχουν άλλο αποτέλεσµα από 

την εσφαλµένη εκµάθηση και άσκηση της αναπνοής µε όλα τα καταστρεπτικά 

για το σωστό τραγούδι επακόλουθα. Όποιος δεν ξέρει την τέχνη να κυριαρχεί 

στην αναπνοή του δε µπορεί να ονοµαστεί αληθινός τραγουδιστής. 

(http://operalab.org/archives/1473, 2009) 
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4.2 Βασικές αρχές της βελτίωσης της αναπνοής του τραγουδιστή 

    Σύµφωνα µε τον Alan Greene υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές για τη 

βελτίωση της αναπνοής του τραγουδιστή. Και αυτές είναι οι εξής:   

1. Η ποσότητα του αέρα που µπορεί να εισπνεύσει κανείς πρέπει να αυξηθεί 

χρησιµοποιώντας τις υπογάστριες κοιλότητες, οι οποίες συνήθως αδρανούν 

στην καθηµερινή ζωή. 

2. Η εκπνοή πρέπει να ελέγχεται από τους υπογάστριους µυς, έτσι ώστε να 

επαρκεί ο αέρας για όλους τους φθόγγους και για ολόκληρη τη φράση. 

3. Όλος ο διαθέσιµος από την εισπνοή αέρας πρέπει να µετατρέπεται σε ήχο. 

4. Ένα απόθεµα αναπνοής για την αντιµετώπιση έκτακτων αναγκών είναι 

απαραίτητο, διαφορετικά εκβιάζεται η απόδοση της φωνής. 

5. Όταν βρίσκεται κανείς σε όρθια στάση πριν και κατά τη διάρκεια της 

εισπνοής, οι κοιλότητες του στήθους δεν έχουν τη δυνατότητα να προσλάβουν 

περισσότερο αέρα, έτσι ο αέρας πηγαίνει στις κοιλότητες του υπογαστρίου, οι 

οποίες εξασφαλίζουν την ποσότητα που χρειάζεται για το τραγούδι. 

6. Η εισπνοή πρέπει να προετοιµάζεται στη διάρκεια µιας παύσης 

7. Είναι απαραίτητο να γίνονται τακτικές ασκήσεις αναπνοής και ο καθηγητής 

να ελέγχει ανελλιπώς αν οι ασκήσεις αυτές γίνονται σωστά, έως ότου 

αυτοµατοποιηθούν. 
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i) Νοητικές Ασκήσεις 

    Εκτός από τις κλασσικές ασκήσεις µέσα από την έρευνα που έγινε για αυτή 

τη Πτυχιακή εργασία βρέθηκαν και νοητικές ασκήσεις δηλαδή ασκήσεις που 

προκαλούν τη φαντασία και µε τη βοήθεια νοερών εικόνων µπορεί κάποιος να 

βιώσει συγκεκριµένες αισθήσεις µέσα στο σώµα του όπως υποστηρίζει η 

τραγουδίστρια Νansy Zi στο βιβλίο της «Η τέχνη της αναπνοής». Αυτές 

λοιπόν οι ασκήσεις είναι µεταφορικές περιγραφές συγκεκριµένων κινήσεων οι 

οποίες αλλιώς µπορεί να ήταν αδύνατον να περιγράφουν. Γι ΄ αυτό 

περιγράφουν έµµεσα την κίνηση των µυών, µέσα από τη χρήση των 

κατάλληλων νοερών εικόνων οι οποίες χρησιµεύουν στο να καταστήσουν πιο 

σαφείς τις αόρατες σε εµάς εσωτερικές κινήσεις και µικρορυθµίσεις του 

σώµατος. 

   Οι νοητικές ασκήσεις µπορεί να φανούν δύσκολες σε όσους δεν έχουν 

συνηθίσει να χρησιµοποιούν συνειδητά το αναπνευστικό τους σύστηµα. Ενώ 

για παράδειγµα οι περισσότεροι αθλητές, τραγουδιστές και µουσικοί που 

παίζουν πνευστά όργανα, έχουν µάθει να ρυθµίζουν την αναπνοή τους οπότε 

για αυτούς είναι κάτι πιο εύκολο. Ο σκοπός των ασκήσεων είναι να 

βοηθήσουν να εξοικειωθεί κάποιος µε την εσωτερική αίσθηση που 

προκαλούν. 

 

  Το σταγονόµετρο  

  «Σταθείτε στητοί αλλά χαλαροί, προσέχοντας να µη γέρνετε ή να σκύβετε το 

κεφάλι σας, φανταστείτε ότι είστε ένα αναποδογυρισµένο σταγονόµετρο. Αν 

πιέσετε τη λαστιχένια «ρώγα», ο αέρας θα πιεστεί προς τα έξω, αν την 

αφήσετε να χαλαρώσει και της επιτρέψετε να επεκταθεί, θα τραβήξει αέρα 

µέσα στο σώµα σας. Φανταστείτε ότι η τρύπα στην άκρη του γυάλινου 

σωλήνα βρίσκεται στο σηµείο όπου συναντιούνται η ρινική µε τη στοµατική 

κοιλότητα. Αφήστε τον αέρα να µπει και να βγει από αυτό το κεντρικό 

άνοιγµα, όχι µόνο από το στόµα ή τη µύτη. ∆οκιµάστε να αναπνεύσετε 
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έχοντας στο µυαλό σας αυτή την εικόνα. Θα διαπιστώστε ότι έτσι 

διευκολύνεται µε φυσικό τρόπο η κοιλιακή αναπνοή» 

 

 

 

Το χωνί και το µπαλόνι 

  Φανταστείτε το πίσω µέρος της µύτης σας, εκεί που συναντιέται µε τη 

στοµατική κοιλότητα, σαν το πάνω µέρος ενός χωνιού. Καθώς εισπνέεται 

φανταστείτε ότι ο αέρας που αναπνέετε είναι νερό που χύνεται σε αυτό το 

χωνί και φτάνει πολύ χαµηλά, αφού περάσει από έναν πού µακρύ σωλήνα.  

  Φανταστείτε ότι στο τέλος αυτού του σωλήνα βρίσκεται ένα µπαλόνι. Καθώς 

εισπνέετε χαλαρά και σταθερά, φανταστείτε τα νερό να φτάνει στον 

προορισµό και το µπαλόνι σιγά  σιγά να διογκώνεται. Προσέξτε να µην 

παραγεµίσετε το µπαλόνι και το σκάσετε. Σταµατήστε, όταν το νιώσετε 

αρκετά γεµάτο. Κρατήστε τον αέρα που εισπνεύσατε µέσα στο µπαλόνι για 

ένα δύο δευτερόλεπτα, απολαµβάνοντας αυτή την ευχάριστη αίσθηση 

πληρότητας. Τώρα ετοιµαστείτε για την εκπνοή. Καθώς θα εκπνέετε 

σταδιακά, φανταστείτε το γεµάτο µπαλόνι να µικραίνει σιγά σιγά, 

προσέχοντας να µην το αφήσετε να ξεφουσκώσει τελείως µέχρι το τέλος της 

εκπνοής. Μετά από µερικές επαναλήψεις αυτής της διαδικασίας εισπνοής – 

εκπνοής, θα νιώσετε το κάτω µέρος της κοιλιάς σας να πληµµυρίζει 

θερµότητα. Μπορεί επίσης να αισθανθείτε το σφυγµό σας να χτυπά δυνατά, η 

κάποια σηµεία του σώµατος σας να µυρµηγκιάζουν ,όπως η περιοχή ανάµεσα 

στα µάγουλα και την άνω οδοντοστοιχία, η περιοχή στη βάση του λαιµού, στα 

τοιχώµατα της θωρακικής κοιλότητας, ακόµα και στις επιγονατίδες και στις 

άκρες των δαχτύλων σας. 
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Το ακορντεόν 

  Φανταστείτε ότι το διάφραγµα είναι µια οροφή που στηρίζεται στα κοιλιακά 

τοιχώµατα. Αυτά τα τοιχώµατα και η οροφή θα είναι φτιαγµένα από λάστιχο 

και µπορούν να λυγίζουν και να τεντωθούν. Από την άλλη µεριά, το 

διάφραγµα αποτελεί επίσης ένα πάτωµα πάνω στο οποίο στηρίζονται οι 

πνεύµονες. Φανταστείτε τους πνεύµονες σαν ένα όρθιο ακορντεόν. Όταν το 

διάφραγµα πέφτει, το ακορντεόν επιµηκύνεται, δηµιουργώντας ένα κενό χώρο 

που απορροφά αέρα. 

  Ολόκληρη η διαδικασία της αναπνοής µπορεί να συνοψιστεί ως εξής : 

επέκταση της κοιλιακής σας χώρας µε την ώθηση των κατώτερων τοιχωµάτων 

προς τα έξω, πράγµα που αναγκάζει την κάτω οροφή να χαµηλώσει και το 

πάνω πάτωµα να πέσει, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται περισσότερος χώρος 

στον επάνω «όροφο» οπού µπορεί να διεισδύσει αέρας.  

  Με αυτή την άσκηση ο αέρας µπαίνει µέσα µε ευκολία και γεµίζει 

ολόκληρους τους πνεύµονες και έχουµε τη ψευδαίσθηση ότι κατεβαίνει µέχρι 

την κοιλιακή χώρα. Παρά τη φαινοµενική της απλότητα, αυτή η άσκηση 

απαιτεί άψογο συντονισµό και µεγάλη συγκέντρωση. 

 

Χαλίκι που αναπηδά 

  Για να ενεργοποιήσετε την αίσθηση της εσωτερικής ενέργειας στη κατώτερη 

κοιλιακή χώρα, φανταστείτε ένα χαλίκι µε διάµετρο γύρω στο ένα εκατοστό 

στο κέντρο της κατώτερης κοιλιακής χώρας. Φανταστείτε το να αναπηδά από 

µόνο του, ξανά και ξανά, αργά στην αρχή και µετά σταθερά και να κάνει µια 

στροφή ανά δευτερόλεπτο. 

  Όταν εξοικειωθείτε µε αυτή την αίσθηση , µπορείτε να φανταστείτε ότι 

προσθέτετε και άλλα χαλίκια και ότι το καθένα τους αναπηδά και 

περιστρέφεται από µόνο του. Κάνοντας αυτές τις νοητικές ασκήσεις θα 

αποκτήσετε τη νοητική ικανότητα να ενεργοποιείτε την αίσθηση της 

εσωτερικής ενέργειας. 
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ii) Σωµατικές ασκήσεις 

 

Άσκηση 1 (Αρχική και πολύ βασική άσκηση-προτεινόµενη από Χ. 

Καρακατσούλη στο βιβλίο «Ο µηχανισµός και η τεχνική του τραγουδιού») 

   Ο τραγουδιστής ξαπλώνει ανάσκελα σε ένα επίπεδο µέρος (π.χ. στο 

πάτωµα) βάζοντας το ένα χέρι του πίσω στη µέση του και το άλλο επάνω στην 

επιφάνεια της κοιλιάς του. Σε αυτή τη στάση αυτοσυγκεντρώνεται και 

χαλαρώνει.  

   Αρχίζει τη φάση της εισπνοής, εισπνέοντας αργά, ήρεµα και σταθερά από τη 

µύτη , νιώθοντας τον αέρα να γεµίζει το κεφάλι του και µετά να κατεβαίνει 

«κάτω» χαµηλά στην κοιλιά, τόσο ώστε να σπρώξει προς τα έξω τα 

τοιχώµατα της και να νιώθει την επιφάνεια της (πάνω στην οποία έχει το χέρι 

του) να ανεβαίνει. Ακόµα και στο χέρι που είναι  πίσω στη µέση δίνεται η 

εντύπωση µιας µικρής πίεσης. Το αποτέλεσµα, λοιπόν, που δίνεται από αυτή 

την εισπνοή είναι ότι ο αέρας βρίσκεται στην περιοχή της κοιλιάς και προς το 

κάτω µέρος της , αλλά σε καµιά περίπτωση στην περιοχή του θώρακα. Όταν 

ολοκληρωθεί η εισπνοή , η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι µεγάλη σε 

διάρκεια γιατί το ζητούµενο αποτέλεσµα δεν είναι η ποσότητα αλλά η 

ποιότητα της εισπνοής, τότε αρχίζει η εκπνευστική κίνηση, η οποία πρέπει να 

είναι  ήρεµη , αργή και από το στόµα προφέροντας συγχρόνως το σύµφωνο 

«Σ», για να ελέγχεται η σταθερότητα της. Αρχικά, αυτή η άσκηση πρέπει να 

γίνεται δύο µε τρεις φορές την  ηµέρα µε χρονική διάρκεια δέκα µε δεκαπέντε 

λεπτά κάθε φορά . Αργότερα, καλό είναι να αυξηθεί η χρονική διάρκεια της 

πέψης. Απαγορεύεται να υπάρχει «αναπνευστική κίνηση» που να εντοπίζεται 

στην περιοχή του θώρακα. 

    Μετά το τέλος των ασκήσεων , δεν πρέπει να δοθεί καµιά σηµασία σε 

εντυπώσεις ζάλης , εάν υπάρχουν, ή σε στιγµιαίες ενοχλήσεις στους µυς της 

κοιλιάς. Η άσκηση αυτή χρειάζεται στην αρχή να γίνεται µε υποµονή και πολύ 

προσοχή, για να λειτουργήσει σωστά, µετά λίγο χρόνο γίνεται µια σπουδαία 

αυτόµατη αναπνευστική κίνηση. 
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Άσκηση 2 

  Ο τραγουδιστής ξαπλώνει ανάσκελα σε ένα επίπεδο µέρος π.χ. στο πάτωµα 

βάζοντας το ένα χέρι του πίσω στη µέση του και το άλλο επάνω στην 

επιφάνεια της κοιλιάς του. Σ’ αυτή τη στάση αυτοσυγκεντρώνεται και 

χαλαρώνει. Αρχίζει τη φάση της εισπνοής , εισπνέοντας αργά, ήρεµα και 

σταθερά από τη µύτη, νιώθοντας τον αέρα να γεµίζει το κεφάλι του και µετά 

να κατεβαίνει «κάτω» χαµηλά στην κοιλιά, τόσο ώστε να σπρώξει προς τα 

έξω τα τοιχώµατα της και να νιώθει την επιφάνεια της, πάνω στην οποία έχει 

το χέρι του, να ανεβαίνει. Ακόµα και στο χέρι που είναι πίσω στη µέση δίνεται 

η εντύπωση µιας µικρής πίεσης. 

  Μόλις τελειώσει η φάση της εισπνοής , ο τραγουδιστής «σκέφτεται» και 

κρατά ποσότητα του αέρα που κατέβηκε στο διάφραγµα του µετρώντας 

ισόχρονα έως το δέκα. Την ώρα που ο αέρας είναι κλεισµένος στο διάφραγµα 

και που ο τραγουδιστής µετρά τους δέκα ίσους χρόνους, δεν πρέπει να νιώθει 

καµιά πίεση στη περιοχή του λαιµού. Κατόπιν αρχίζει η εκπνευστική κίνηση 

ήρεµη, αργή και σταθερή πάντα από το στόµα, µε τα χείλη κλειστά, 

προφέροντας ένα ανεπαίσθητο «Φ». Η νοητική εντύπωση µιας στήλης αέρα, 

που αρχίζει χαµηλά στα χείλη , είναι το αποτέλεσµα της εκπνευστικής αυτής 

κίνησης. Με τη σωστή εξάσκηση, η χρονική διάρκεια που ο τραγουδιστής 

«κρατά» κλεισµένο τον αέρα µπορεί να αυξηθεί. Η ίδια άσκηση, όταν ο 

τραγουδιστής χρησιµοποιεί σίγουρα το διάφραγµα του , για την λειτουργία 

της αναπνοής , µπορεί να γίνεται στην όρθια θέση του σώµατος µε τα χέρια 

στην ανάταση, στην πρόταση και στην έκταση. Αυτή η άσκηση είναι πολύ 

ωφέλιµη και τα αποτελέσµατα της άµεσα και ευεργετικά. 
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Άσκηση 3 

  Αυτή η άσκηση σε πολλές σχολές τραγουδιού ονοµάζεται «λαχάνιασµα του 

σκύλου». Όρθιος ο τραγουδιστής µε τα χέρια στη µέση αναπνέει πολύ 

γρήγορα µε ανοιχτό στόµα και εκπνέει επίσης πολύ γρήγορα και αβίαστα. 

∆ίνεται η εντύπωση της αναπνοής του σκύλου όταν λαχανιάζει. Επανάληψη 

της ίδιας άσκησης µε τα χέρια στην έκταση και στην πρόταση. Η άσκηση 

αυτή αφορά σε προχωρηµένους στην τεχνική της αναπνοής τραγουδιστές. 

 

Άσκηση 4 

  Καθισµένος ο τραγουδιστής µε την πλάτη όρθια, αλλά τους ώµους χαλαρούς 

µπροστά σ ΄ ένα αναµµένο κερί. Κατά την εισπνευστική ήρεµη, αβίαστη και 

από το στόµα κίνηση, έχει την εντύπωση του αέρα που κατεβαίνει στο 

διάφραγµα, ωθώντας το προς τα κάτω. Εδώ υπάρχει η αίσθηση , ότι κάποιος 

τον τραβάει από το δέρµα πίσω στο σηµείο του κόκκυγα. Εκπνευστική κίνηση 

µε κατεύθυνση του εµπνεόµενου αέρα επάνω στη φλόγα του κεριού , µε 

σκοπό η φλόγα να έχει µια σταθερή  κλίση και κίνηση. Απαγορεύεται η φλόγα 

να γίνει πολύ κινητική η να σβήσει. Η ίδια άσκηση επιβάλλεται να γίνεται 

παράλληλα µε την «εκφορά» διάφορων µουσικών φθόγγων. 

 

Άσκηση 5 

  Ο τραγουδιστής  µισοσκυµµένος και µε τα χέρια χαλαρά προς τα κάτω, 

εκπνέει και περιµένει να νιώσει ότι χρειάζεται να αναπνεύσει. Μόλις 

εµφανισθεί η ώθηση διάτασης παίρνει βαθιά ήρεµη εισπνοή. Εκείνη τη στιγµή 

ελέγχει µε τα χέρια του τη λειτουργία του διαφράγµατος και τη διάταση των 

πλευρών του ενώ στη συνέχεια προσπαθεί να ενεργοποιήσει την αίσθηση 

ζώνης. Σηκώνεται αργά στην όρθια στάση και αφού γίνει µια µικρή παύση, 

εκπνέει µε «φ φ φ». 
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Άσκηση 6 (Προτεινόµενη από Adolf Rüdiger στο βιβλίο του «Τι θα έπρεπε 

να ξέρω για τη φωνή µου») 

    Ο τραγουδιστής σκυµµένος και µε τα χέρια χαλαρά προς τα κάτω, εκπνέει 

και περιµένει να νιώσει ότι χρειάζεται να αναπνεύσει. Μόλις εµφανισθεί η 

ώθηση διάτασης παίρνει βαθιά ήρεµη εισπνοή. Στη συνέχεια θα πρέπει να 

ελέγξει µε τα χέρια (µεσολαβή) τη διάταση των πλευρών και αφού γίνει µια 

µικρή παύση, εκπνέει µε «φ φ φ» 

 

Άσκηση 7 

  Καθισµένος ο τραγουδιστής µε την πλάτη όρθια, αλλά τους ώµους χαλαρούς 

µπροστά σ ΄ ένα αναµµένο κερί. Κατά την εισπνευστική ήρεµη, αβίαστη και 

από το στόµα κίνηση, έχει την εντύπωση του αέρα που κατεβαίνει στο 

διάφραγµα, ωθώντας το προς τα κάτω. Εδώ υπάρχει η αίσθηση , ότι κάποιος 

τον τραβάει από το δέρµα πίσω στο σηµείο του κόκκυγα. Κράτηµα του αέρα 

που «κατέβηκε» στο διάφραγµα για δέκα – δεκαπέντε δευτερόλεπτα χωρίς την 

εντύπωση πιέσεων στο λάρυγγα ή γενικότερα στην περιοχή του λαιµού. 

Εκπνευστική κίνηση µε κατεύθυνση του εµπνεόµενου αέρα επάνω στη φλόγα 

του κεριού , µε σκοπό η φλόγα να έχει µια σταθερή  κλίση και κίνηση. 

Απαγορεύεται η φλόγα να γίνει πολύ κινητική η να σβήσει. Η ίδια άσκηση 

επιβάλλεται να γίνεται παράλληλα µε την «εκφορά» διάφορων µουσικών 

φθόγγων. 

 

 Άσκηση 8 

  Ο τραγουδιστής ξαπλωµένος, καθιστός και στη συνέχεια όρθιος εκπνέει και 

περιµένει να νιώσει ότι χρειάζεται να αναπνεύσει. Μόλις εµφανισθεί η ώθηση 

διάτασης παίρνει βαθιά ήρεµη εισπνοή και τη κρατάει µε ηρεµία για λίγο. 

Μετά από µια µικρή παύση εκπνέουµε αργά και οµοιόµορφα µε χαλαρό «φ φ 

φ» καθώς το κάτω χείλος αγγίζει ελεύθερα τους άνω κοπτήρες. Η ίδια άσκηση 

µπορεί να γίνει εκπνέοντας στο τέλος οµοιόµορφα ένα χαλαρό «σ σ ς» η «ζ ζ 

ζ». Στο σηµείο αυτό θα ήταν καλό να σηµειωθεί ότι για έναν αρχάριο µαθητή 



 

 - 45 - 

θα ήταν καλό να εκπνέει  στην αρχή οµοιόµορφα µε «σ» («φ», «ζ») και στη 

συνέχεια όταν εξοικειωθεί να εκπνέει τα παραπάνω σύµφωνα διακοπτόµενα 

για να ενεργοποιήσει τον έλεγχο του διαφράγµατος του.  

   Επίσης, ποτέ δε θα πρέπει να ξεχνά ιδίως αν είναι στην αρχή να αναπνέει 

ελεύθερα και ήρεµα µετά από κάθε άσκηση για να κάνει και ένα διάλειµµα. 

Τις ασκήσεις αναπνοής είναι καλύτερο να τις κάνει ως εξής : Το πρωί πριν 

σηκωθεί από το κρεβάτι, ξαπλωµένος, µετά όρθιος µπροστά σε ανοιχτό 

παράθυρο και το βράδυ αντίστροφα. 

   Στη περίπτωση που κάποιος νιώσει κούραση κατά τη διάρκεια της ηµέρας 

τότε µπορεί να κάνει ασκήσεις αναπνοής στον καθαρό αέρα οι οποίες 

αναζωογονούν το µυαλό και το σώµα. 

 

 Άσκηση 9 “Cat Position” 

   Μία από τις πιο λειτουργικές και βοηθητικές ασκήσεις. Ονοµάζεται έτσι 

διότι ο τραγουδιστής θα πρέπει να πάρει τη στάση της καθισµένης γάτας. Σε 

ένα επίπεδο µέρος ο τραγουδιστής γονατίζει, κάθεται στα πόδια του και στη 

συνέχεια σκύβει και ακουµπάει το κεφάλι του κάτω. Τα χέρια του µπορούν να 

είναι χαλαρά προς τα πίσω, παράλληλα µε τα πόδια του. Σε αυτή τη στάση 

όταν ο τραγουδιστής θα εισπνεύσει, ο αέρας θα σταλεί αυτόµατα στα πλευρά, 

τα οποία θα «φουσκώσουν» κατά κάποιο τρόπο και έτσι θα µπορέσει να 

κατανοήσει απόλυτα πως θα πρέπει να γίνεται η συνεργασία των πλευρών µε 

το διάφραγµα. Αυτή την αίσθηση θα πρέπει να προσπαθήσει να τη νιώσει  και 

όταν θα είναι όρθιος και θα πρέπει να αναπνεύσει για να τραγουδήσει. Γι αυτό 

χρειάζεται συστηµατική εξάσκηση. 

  Αυτή η άσκηση συνιστάται να γίνεται κάθε πρωί για ένα τέταρτο της ώρας. 

Είναι φυσιολογικό να προκύψει ζάλη. Σ αυτή τη περίπτωση θα πρέπει πολύ 

αργά και προσεκτικά ο τραγουδιστής να σηκωθεί. 
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5. Συµπεράσµατα 

 

  Σύµφωνα µε την ανάλυση που έγινε καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η 

σωστή  αναπνοή βασίζεται στον σωστό χειρισµό του διαφράγµατος, το οποίο 

θα πρέπει να υποστηρίζεται από τους κοιλιακούς µύες.  

  Για να έχει όµως καλό αποτέλεσµα ο τραγουδιστής θα πρέπει να έχει και 

καλή σχέση µε το σώµα του, ώστε να µπορεί να ελέγχει την αναπνοή του και 

να µην αναπνέει µηχανικά. Θα πρέπει να αναπνέει ήρεµα, χωρίς να σφίγγει 

σηµεία στο πρόσωπό του όπως το σαγόνι και τα χείλια. Τόσο στην εισπνοή, 

όσο και στην εκπνοή θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Κατά την εκπνοή µας 

πρέπει να είµαστε σε θέση να µοιράζουµε σωστά τον αέρα που έχουµε 

εισπνεύσει ώστε να µπορούµε να τραγουδήσουµε όλη τη φράση πάνω στο 

ρυθµό  και στη δυναµική που ζητείται.  

   Η ήρεµη και ελεγχόµενη αναπνοή βοηθάει το σώµα να µετατρέψει τον αέρα 

που εισπνέουµε σε εσωτερική ενέργεια. Αυτή η ενέργεια δε µας βοηθά µόνο 

στη σωστή ερµηνεία των φράσεων που καλούµαστε να τραγουδήσουµε αλλά 

µας παρέχει ψυχική ισορροπία, ευεξία και δύναµη για να συνεχίσουµε αυτό 

που αγαπάµε, που δεν είναι τίποτε άλλο από τη µουσική και το τραγούδι. Η 

ενέργεια της ελεγχόµενης αναπνοής µε τη δύναµη της θέλησης µας, µπορεί να 

φτάσει ως τα µπλοκαρισµένα σηµεία του σώµατος µας που την έχουν ανάγκη, 

καθώς το άγχος, η κούραση και η ένταση µας κυριεύουν στη καθηµερινότητα 

µας. Με τη σωστή και ήρεµη αναπνοή µπορούµε να καταπολεµήσουµε και το 

άγχος που υπάρχει πριν από µια εµφάνιση.  

   Αναπνοή σηµαίνει ζωή. Καµία ενέργεια στη ζωή µας δε µπορεί να παραχθεί 

χωρίς την αναπνοή. Ο αέρας είναι αυτός που µπορεί να βοηθήσει και τον 

τραγουδιστή στο να υποστηρίξει, να κάνει ενδιαφέρουσα, µια µουσική φράση. 
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