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               ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

 
 

 

          

    Όηαλ ξσηνχζαλ ηνλ Μηραήι Άγγειν γηα ηελ πεξίθεκε Πηεηά θαη ηελ ειηθία ηεο, 

απαληνχζε φηη έηζη ήηαλ. Δλλνψληαο φρη κφλν φηη έηζη ήηαλ ε αιεζηλή Παλαγία, αιιά 

φηη έηζη ηελ βξήθε θαη ν ίδηνο κέζα ζηνπο καξκάξηλνπο φγθνπο  ηνπ. Έηζη θαη εγψ, αλ 

κε ξσηνχζαηε γηαηί  πέξα απφ φιε ηελ θιαζηθή παηδεία θαη ηηο ζπνπδέο κνπ ζηελ 

θιαζηθή θηζάξα απνθάζηζα λα δνπιέςσ θαη απηήλ ηελ εξγαζία, ζα ζαο απαληνχζα  

φηη  έηζη ήηαλ.  Έςαμα κέζα ζηνπο φγθνπο ηεο θαξδηάο κνπ θαη έηζη ηελ βξήθα. Θα 

κπνξνχζα άιισζηε λα θάλσ κηα πνιχ πην εχθνιε εξγαζία, ε νπνία δελ ζα ρξεηαδφηαλ 

ηφζν θφπν θαη ρξφλν. Έηζη ήηαλ φκσο, θαη φηαλ θάηη ηφζν ζπνπδαίν ην βξίζθεηο ζηελ 

θαξδηά ζνπ, ζα ην παο κέρξη ην ηέινο.  

 
    ηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε βηβιηνγξαθηθή, θπξίσο, κειέηε ηεο θαηαζθεπήο 

θαη ζηεξενθσληθήο ερνγξάθεζεο ηεο θιαζηθήο θηζάξαο. Μηα ιεπηνκεξήο θαη 

εμεηδηθεπκέλε παξνπζίαζε, θαηαγξαθή θαη πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο θαηαζθεπήο 

κηαο θιαζηθήο θηζάξαο, ησλ παξακέηξσλ θαη ησλ δηάθνξσλ  επηκέξνπο ζηνηρείσλ θαη 

πξνβιεκάησλ ηεο. Δπίζεο, κηα ηεθκεξησκέλε έξεπλα θαη παξνπζίαζε ησλ ηερληθψλ 

θαη κεζφδσλ ζηεξενθσληθήο ερνγξάθεζεο κηαο θιαζηθήο θηζάξαο, ε παξνπζίαζε ηεο 

δηαδηθαζίαο, θαη ε αλάιπζε φισλ ησλ, πξαθηηθψλ θαη ηερληθψλ, ζηνηρείσλ, 

δπζθνιηψλ θαη πξνβιεκάησλ ηεο.  

 
   Βαζηθφο άμνλαο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε ηζνξξνπία. πγθεθξηκέλα, ε 

πξνζπάζεηα γηα κηα νξζή παξνπζίαζε θαη επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ρσξίο 

παξαιείςεηο θαη πιαηεηαζκνχο. 

 
   Φηινδνμία ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε ιεηηνπξγία ηεο σο θεηκέλνπ κέζσ ηνπ νπνίνπ 

ζα κπνξνχλ νη θνηηεηέο ηνπ ηκήκαηνο λα αλαζχξνπλ πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία πνπ 

ηνπο ελδηαθέξνπλ θαη λα ιχζνπλ απνξίεο θαη πξνβιήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ. 

Δπηπιένλ, λα απνηειέζεη ηε βάζε ελφο work in progress, κηαο ζπλνιηθήο θαη 

ζπλερηδφκελεο κειέηεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ ηκήκαηνο πάλσ ζηελ θιαζηθή θηζάξα. 

 
   πλνςίδνληαο, πξέπεη  λα πσ έλα επραξηζηψ ζε φινπο φζνπο, ιίγν ή πνιχ,   κε 

βνήζεζαλ ζηελ εξγαζία απηή, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο Γ. Σζηάια,  Ν. Υαηδερξήζηνπ, 

Π. Γχπα, Γ. Παιαηνδεκφπνπιν, Γ. Κνπθνπξίλγθν & Σ. Κνπθνπξίλγθν. 

  

  Σέινο, έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο δαζθάινπο κνπ, Μηράιε Νεζηηθάθε θαη Έιελα 

Παπαλδξένπ, γηαηί αλ ηειηθά είκαζηε νη ζπνπδέο, νη εκπεηξίεο, ηα δηαβάζκαηα θαη ηα 

αθνχζκαηα καο, ρσξίο απηνχο, φρη κφλν απηή ε εξγαζία αιιά θαη εγψ ν ίδηνο ζα 

ήκνπλ ιηγφηεξνο. 

 
            

 
               

             Γηακαληήο Υξήζηνο,  

        Θεζζαινλίθε Ινχληνο 2010 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Η παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία αθνξά ηελ θιαζηθή θηζάξα (ηξφπνη θαηαζθεπήο θαη 

κέζνδνη ζηεξενθσληθήο ερνγξάθεζεο). 

 Απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά θεθάιαηα: 

1. Ιζηνξηθή αλαδξνκή 

2. Καηαζθεπή  

3. Ηρνγξάθεζε 

 θαη καδί κε ηελ Δηζαγσγή θαη ηνλ Δπίινγν νινθιεξψλεηαη αξκνληθά. 

 ην πξψην θεθάιαην, επηρεηξείηαη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή πξψηα απφ ηελ αξραηφηεηα 

θαη ην πψο απφ ηελ αξραηνειιεληθή θηζάξα θαη ην αξαβηθφ νχηη ην φξγαλν εμειίρζεθε 

κέζα απφ ηνπο αηψλεο, γηα λα θηάζεη ζηελ θηζάξα ηνπ 15
νπ

 αηψλα, ηελ θηζάξα πξηλ 

ηνλ Σφξξεο, θαη δεχηεξνλ ζηελ θηζάξα φπσο ηελ δηακφξθσζε ν Αληφλην ληε Σφξξεο 

θαη ηελ ζεκεξηλή ηεο αλαηνκία θαη δνκή. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην είλαη απηφ ηεο θαηαζθεπήο. Δδψ αλαιχνληαη δηεμνδηθά ηφζν ε 

δηαδηθαζία θαηαζθεπήο κηαο θιαζηθήο θηζάξαο φζν θαη ηα επηκέξνπο ηκήκαηα καδί κε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ( θαπάθη, καλίθη, πιεπξέο, μχια, ρνξδέο θ.ιπ.).  

ην ηξίην θεθάιαην, απηφ ηεο ερνγξάθεζεο κηαο θιαζηθήο θηζάξαο, παξνπζηάδνληαη 

ηα είδε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κηθξνθψλσλ, θαζψο επίζεο νη ζηεξενθσληθέο 

ηερληθέο ερνγξάθεζεο. Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο ηερληθέο Α-Β, Υ-Τ θαη ORTF, 

κε αθνπζηηθά παξαδείγκαηα θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηηο ερνγξαθήζεηο πνπ 

έγηλαλ ζην ζηνχληην ηνπ παλεπηζηεκίνπ. 

Σέινο, ζηνλ επίινγν γίλεηαη ε αλαζθφπεζε θαη επηρεηξείηαη ε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο, πνπ βαζίζηεθε ηφζν ζηε βηβιηνγξαθηθή 

έξεπλα φζν θαη ζηνλ πεηξακαηηζκφ.  
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1.ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ
[1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

ύγρξνλε αλαπαξάζηαζε Μπαξόθ θηζάξαο, Richard Mark French, Engineering the Guitar: Theory and Practice, 

Springer Science + Business Media, New York, (2009) 
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1.1.Ζ θηζάξα πξηλ ηνλ Σόξξεο 

 

 

 

 

 

 

Κηζάξεο: Σεηξάρνξδε, Battente θαη Πεληάρνξδε, www.classicalguitarmidi.com 

  

Figure 1.1 Modern Reproduction of a Baroque Guitar (image courtesy of Daniel Larson, 

www.daniellarson.com) 

http://www.daniellarson.com/
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1.2. Ζ θηζάξα πξηλ ηνλ Σόξξεο 

 

 

Δίλαη απνδεδεηγκέλν φηη ε θηζάξα ππήξρε σο έλα επδηάθξηην θαη εππξνζδηφξηζην 

φξγαλν πξηλ ηα ηέιε ηνπ 15
νπ

 αηψλα, αιιά απηφ δελ έρεη εκπνδίζεη 

γελεέο κνπζηθνιφγσλ απφ ην λα επηζεκαίλνπλ ηελ θαηαγσγή ηεο πίζσ ζηε 

αξραηφηεηα.  

Η αξραία ειιεληθή θηζάξα  θάπνην είδνο ιχξαο, έρεη ζπρλά παξνπζηαζηεί σο έλαο 

καθξχο-ρακέλνο πξφγνλνο ηεο ζεκεξηλήο θηζάξαο, αθφκα θη αλ απηφ ην ζαλ άξπα 

φξγαλν δελ είρε καλίθη θαη δελ έρεη θακία νκνηφηεηα ζε νπνηνδήπνηε κνξθή θηζάξαο 

εθηφο απφ ην λα θαηέρεη έλα θάπσο παξφκνηνο αθνπζηηθά φλνκα. Λανχηα απφ ην 

Οπδκπεθηζηάλ θαη ηελ Αίγππην ηνπ 1
νπ

 αηψλα κε θακππιφγξακκα ζψκαηα (νη πιεπξέο 

ηνπο πξνο ηα κέζα γηα λα έρνπλ ζρήκα νρηαξηνχ) ραηξεηίδνληαη σο πξφδξνκνη. 

Τπάξρνπλ θάπνηεο βαζηθέο νκνηφηεηεο, αιιά απηέο νη αμηψζεηο έρνπλ πεξηζζφηεξν λα 

θάλνπλ κε ηνλ επζεβή πφζν κέξνπο ησλ ηζηνξηθψλ παξά απφ νπνηαδήπνηε 

απνδεδεηγκέλε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ νξγάλνπ ηεο αξραηφηεηαο θαη εθείλσλ ηεο 

αλαγέλλεζεο.  

Πην εχινγα, ζπγθξίζεηο έρνπλ γίλεη κε ην θνληφ ζην καλίθη, ζηξνγγπιφ ζηελ πιάηε, 

θαη λπθηφ νχηη ην νπνίν θαηείρε πςειή ζέζε ζηελ Αξαβηθή κνπζηθή απφ ηνλ 9
ν
 αηψλα 

θαη κεηά. Μεηά ηελ αξρηθή εηζαγσγή ηνπ ζηελ Νφηηα Δπξψπε απφ εκπφξνπο, ε 

επηξξνή ηνπ κπνξεί λα αλαγλσξηζηεί ζηελ κεηαγελέζηεξε θαηαζθεπή πνιιψλ λπθηψλ 

έγρνξδσλ νξγάλσλ ζηελ Δπξψπε. 

Παξφια απηά, ελψ ε ζχλζεηε θαηαζθεπή  ηεο γπαιηζκέλεο θαη θακππιφγξακκεο 

πιάηεο έδσζε κεγάιε ψζεζε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ ιανχηνπ, ε γξακκή πνπ ελψλεη ην 

αξραίν νχηη κε ηελ εμέιημε ηεο θηζάξαο παξακέλεη ζθνηεηλή. Δπηπιένλ, πνιινί 

ηζηνξηθνί έρνπλ θαηαλνήζεη (θαη κάιινλ ιαλζαζκέλα) φηη νη παιηέο νλνκαζίεο γηα 

θηζάξα αλαθέξνληαη ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο ζεκεξηλήο θηζάξαο.   

 Απφ πεξίπνπ ην 1500 κπνξνχκε κε βεβαηφηεηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ θηζάξα σο 

επδηάθξηηε κνπζηθή νληφηεηα κε εχινγα ζπλεπή θαη εππξνζδηφξηζηα 

ραξαθηεξηζηηθά: έλα καλίθη (ζπλήζσο κε νθηψ ή δέθα ηάζηα εληέξσλ πνπ δέλνληαη 

γχξσ ηνπ) ηνπ νπνίνπ ε ηαζηηέξα βξίζθεηαη ζην ίδην επίπεδν κε ην αληερείν ηνπ 

νξγάλνπ: έλα μχιηλν θνχθην θνπηί, κε κηα κηθξή αιιά δηαθξηηηθή κνξθή  

Figure 1.1 Modern Reproduction of a Baroque Guitar (image courtesy of Daniel Larson, 

www.daniellarson.com) 

http://www.daniellarson.com/


- 8 - 
 

 

 

αξηζκνχ νρηψ, κηα ειαθξψο ζηξνγγπιεκέλε πιάηε: έλα θαπάθη ζην φπνην είλαη 

θνιιεκέλε κηα κηθξή γέθπξα, θαη ζην νπνίν ηίζεηαη κηα πεξίπινθα δηαθνζκεκέλε 

ξνδέηα: θαη ηέζζεξηο δηπιέο ρνξδέο  εληέξσλ, πνπ ηεληψλνληαη κεηαμχ ηεο γέθπξαο 

θαη ηεο θεθαιήο (κε ηα μχιηλα θιεηδηά) ηνπνζεηεκέλε ζηελ άθξε ηνπ καληθηνχ.  

Δπεηδή ην πάρνο ησλ εληέξηλσλ ρνξδψλ δελ είρε αληήρεζε, ε ρακειφηεξε ρνξδή (ή 

bordon) δηπιαζηάζηεθε ζπλήζσο ζηελ νθηάβα έηζη ψζηε λα ππνγξακκίδεη ηνλ πξψην 

αξκνληθφ ήρν ελψ, πξνο φθεινο ηνπ θαινχ ηεο πξνζσδίαο, ε θνξπθαία ρνξδή 

θηηαρλφηαλ ζπρλά απφ έλα εληαίν ιεπηή έληεξν. Πξάγκαηη, απηή ήηαλ θνηλή πξαθηηθή 

θαη έηζη νη ηεηξάρνξδεο θηζάξεο ήηαλ κεξηθέο θνξέο εμνπιηζκέλεο κε κφλν επηά 

θιεηδηά ζπληνληζκνχ.    

Οη πξψηεο θηζάξεο ήηαλ πνιχ κηθξφηεξεο απφ ηα ζχγρξνλα φξγαλα  (έλα κήθνο 

ρνξδήο  πεξίπνπ 550mm ήηαλ ζύλεζεο) θαη ην Delaracion de Instumentos Musicales, 

γξακκέλν ζηα κέζα ηνπ 16
νπ

 αηψλα απφ ηνλ Joan Bennudo, θαλεξψλεη ηηο δχν θχξηεο 

κνξθέο θνπξδίζκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ, ην παιηφ θαη ην λέν. 

 

Σν παιαηφ θνχξδηζκα (f’/f-c’/c’-e’/e’-a) ζεσξνχληαλ θαηάιιειν γηα 

αθθνκπαληακέληα ζε ηξαγνχδηα, ελψ ην λέν θνχξδηζκα (g’/g-c’/c’-e’/e’-a) 

πξννξηδφηαλ γηα πην πεξίπινθε κνπζηθή, φπνπ μερσξηζηέο λφηεο παίδνληαλ κε ηα 

δάρηπια. εκεηψζηε φηη ηα δηαζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην λέν θνχξδηζκα 

(θαζαξή ηέηαξηε, κεγάιε ηξίηε, θαζαξή ηέηαξηε) είλαη ηα ίδηα κε ηηο ηέζζεξηο πάλσ 

ρνξδέο ηεο ζεκεξηλήο θηζάξαο. Σν ζπλνιηθφ θνχξδηζκα είλαη ςηιφηεξν δηφηη ην 

φξγαλν είλαη απιά κηθξφηεξν.  

 

Δίλαη δχζθνιν λα κηιήζεη θαλείο γηα ηηο αθξηβείο ηνληθφηεηεο φηαλ ζπδεηά γηα ηα 

λπθηά φξγαλα απφ απηήλ ηελ πεξίνδν. Παξφηη ηα έγρνξδα έπξεπε λα είλαη 

θνπξδηζκέλα θαη ζε αξκνλία ην έλα κε ην άιιν, ην γεληθφ θνχξδηζκα ηνπο 

θαζνξηδφηαλ απφ ην κέγεζνο ηνπο θαη ην πάρνο θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ ρνξδψλ (απφ 

έληεξν).   
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Πξάγκαηη, ν Bermudo αλαθέξεη φηη νη εθηειεζηέο κπνξνχλ "λα θαληαζηνχλ" ην 

φξγαλφ ηνπο, θνπξδηζκέλν ζε νπνηαδήπνηε επηζπκεηή ζπρλφηεηα, έηζη ψζηε ε 

κεηαηεζεηκέλε κνπζηθή λα ηαηξηάδεη άλεηα.  

 

 

Η πην πξφσξα ζσδφκελε κνπζηθή γηα θηζάξα ηεζζάξσλ ρνξδψλ βξίζθεηαη ζην Tres 

libros de masca ηνπ Alonso Mudarra (πνπ δεκνζηεχεηαη ζηε εβίιιε 1546), θαη έρεη 

ζπληεζεί κε ην λέν θνχξδηζκα ζην κπαιφ. Ο Mudarra ζπλέζεζε έμη φκνξθα θνκκάηηα 

γηα ην φξγαλν αιιά δπζηπρψο ιίγνη ηζπαλνί ζπλζέηεο ηεο γεληάο ηνπ αθνινχζεζαλ ην 

παξάδεηγκά ηνπ. Σν λα παίδεηο θηζάξα είρε κηα ρακειή θνηλσληθή ζέζε ζηελ ηβεξηθή 

ρεξζφλεζν εθείλε ηελ επνρή, θαη νη πεξηζζφηεξνη ζνβαξνί κνπζηθνί πξνηίκεζαλ λα 

ζπλζέζνπλ γηα ηε πεξηπινθφηεξε vilhuela, ην πην κνληέξλν λπθηφ φξγαλν ζηηο απιέο 

ηνπ 16
νπ

 αηψλα ζηελ Ιζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία.  

 

Με κηα πξψηε καηηά, ε vihuela κνηάδεη κε κηα θηζάξα έμη ρνξδψλ, θαη πξάγκαηη νη 

πξψηεο ηζηνξίεο θαη ησλ δχν νξγάλσλ θαίλνληαη λα ζπλδένληαη ζηελά. Αλ θαη 

κνηξάδεηαη επίζεο πνιιά ραξαθηεξηζηηθά κε ην βηνιί θαη ην ιαγνχην, ε vihuela 

ζεσξήζεθε ζπρλά σο κηα θνκςή θαη εμεπγεληζκέλε κνξθή ηεο απιήο θηζάξαο 

ηεζζάξσλ ρνξδψλ . Πξάγκαηη, ν Bermudo  θάπσο πεξηθξνλεηηθά θαζνξίδεη ηελ 

θηζάξα σο "ηίπνηα άιιν  απφ κηα vihuela απνγπκλσκέλε ησλ πξψησλ θαη έθησλ 

ρνξδψλ ηεο". Καη ε ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δχν νξγάλσλ ζηεξίδεηαη επάλσ ζηελ 

πνξηνγαιηθή γιψζζα, φπνπ ε ζχγρξνλε θηζάξα είλαη γλσζηή σο violao.   

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 15
νπ

 αηψλα, ηξεηο ηχπνη vihuela παίρηεθαλ - ζε φιε ηελ ηβεξηθή 

ρεξζφλεζν - ην vihuela de arco,  vihuela de arco (πνπ παίδεηαη κε έλα θαιάκη), θαη ην 

vihuela de mano (κε ηα δάρηπια) - αιιά, κέρξη ηνλ πξψηκν 16
ν
 αηψλα, ην λπθηφ κε ηα 

δάρηπια φξγαλν είρε γίλεη ε θπξίαξρε κνξθή κεηαμχ ηεο αξηζηνθξαηίαο θαη ησλ 

κνπζηθψλ ηεο απιήο ηνπο. Μεηαμχ 1536 θαη 1578, ζρεδφλ δεθάδεο ηζπαλνί ζπλζέηεο 

δεκνζίεπζαλ βηβιία κνπζηθήο γηα vihuela, κε  πην γλσζηνχο ηνπο Luis Μηιάλν 

(Βαιέληζηα, 1536),  Luis de Narvaez (Valladolid,   1538),   θαη  Mudarra. Απηφ 

ζπλέβε ζε κηα επνρή πνπ ζηελ ππφινηπε Δπξψπε ην λπθηφ φξγαλν πνπ πξνηηκνχληαλ 

γηα ζνβαξή κνπζηθή ήηαλ ην ιανχην.  
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Γελ είλαη ζχκπησζε, παξά ηηο θπζηθέο νκνηφηεηεο, φηη ε vihuela κνπζηθά θαη 

αηζζεηηθά είλαη πην θνληά ζην αλαγελλεζηαθφ ιανχην παξά ζηελ θηζάξα. Σα 

ξεπεξηφξηα απφ ηα δχν φξγαλα είλαη παξφκνηα ( θπξίσο πνιπθσληθέο θαληαζίεο, 

ρνξνί ηεο απιήο, θαη παξαιιαγέο). Καη, φπσο ζε απηφ ηνπ εμάρνξδνπ ιανχηνπ, ην 

βαζηθφ θνχξδηζκα ηεο vihuela είλαη ζε θαζαξέο ηέηαξηεο κε κηα ηξίηε κεγάιε 

αλάκεζα ζηελ ηξίηε θαη ηέηαξηε ρνξδή: ε θηζάξα είρε πάληα κηα ηξίηε κεγάιε 

αλάκεζα ζηε δεχηεξε θαη ηελ ηξίηε ρνξδή.  

Απφ απηή ηελ πιεπξά ηνπ εθηειεζηή ή ηνπ ζπλζέηε, ην εμάρνξδν ιανχην θαη ε 

vihuela ήηαλ επνκέλσο ην ίδην φξγαλν, ελψ εθηηκάηαη φηη ε θηζάξα ήηαλ κηα 

μερσξηζηή ζπνπδή, θαη παηδφηαλ πνιχ πεξηζζφηεξν κε λπθηφ θαη θξνπζηφ ζηπι.      

Αλ θαη ε vihuela θηηαρλφηαλ ζε δηάθνξα κεγέζε, ν Bermudo καο ιέεη φηη ήηαλ πην 

κεγάιεο απφ ηηο ηεηξάρνξδεο θηζάξεο θαη νη απεηθνλίζεηο δείρλνπλ φηη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ρνξδήο  ήηαλ ζρεδφλ ην ίδην ιαγνχην, πεξίπνπ 650 ρηι. Η κφλε 

γλσζηή vihuela πνπ δηαζψδεηαη (έλα αλψλπκν φξγαλν θαηαζθεπαζκέλν ην 1500κ.ρ.  

θαη ηψξα ζην Μνπζείν Jacquamart-Andre ζην Παξίζη) έρεη  κήθνο ρνξδήο πεξίπνπ 

800 ρηι.. Απηφ είλαη πνιχ καθξχηεξν απφ ηηο απεηθνλίζεηο ηεο πεξηφδνπ  πνπ 

παξνπζηάδνπλ έλα ζφιν φξγαλν: θαίλεηαη φηη πξφθεηηαη γηα κία κπάζα vihuela.  

Δάλ νη ζπλζέηεο έγξαθαλ κνπζηθή γηα ιανχην, vihuela ή θηζάξα ζην 16
ν
  αηψλα, 

ζρεδφλ ακεηάβιεηα ρξεζηκνπνίεζαλ έλα ζχζηεκα ζεκείσζεο γλσζηφ σο 

ηακπιαηνχξα, πεξηζζφηεξν απφ ηε ζπκβαηηθή ζεκείσζε. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη 

ηακπιαηνχξαο αιιά, ζηελ νπζία, φια δείρλνπλ ζηνπο εθηειεζηέο πνπ λα βάδνπλ ηα 

δάρηπιά ηνπο, παξά λα ηνπο ιέλε πνηεο λφηεο λα παίμνπλ.  

ρεδφλ φια ηα ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ηέζζεξηο, πέληε, ή έμη νξηδφληηεο γξακκέο. 

Αιιά αληίζεηα απφ ηε ζπκβαηηθή ζεκείσζε, απηή πξννξίδεηαη λα αληηπξνζσπεχζεη 

ηηο ρνξδέο ηνπ νξγάλνπ. Οη αξηζκνί ή ηα γξάκκαηα ηνπνζεηνχληαη δίπια (ή πάλσ) απφ 

ηηο γξακκέο γηα λα δείμνπλ ηα ηάζηα πνπ ζα παξαγάγνπλ ηηο επηζπκεηέο λφηεο, ελψ ν 

ξπζκφο γξάθεηαη πην επάλσ. Σα δχν κεηνλεθηήκαηα ηεο ηακπιαηνχξαο είλαη φηη νη κε 

εμεηδηθεπκέλνη κνπζηθνί δελ κπνξνχλ εχθνια λα ηηο θαηαιάβνπλ θαη φηη δελ είλαη 

δπλαηφ λα ππνδεηρζνχλ νη δηαθνξεηηθέο δηάξθεηεο απφ ηηο δηάθνξεο ζεκεηψζεηο ζηε 

ζφιν πνιπθσληθή ζχλζεζε. Δληνχηνηο, θαλέλα απφ απηά ηα κεηνλεθηήκαηα δελ είρε 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ ηεηξάρνξδε θηζάξα, φπνπ νη πεξηνξηζκέλεο πνιπθσληθέο 

δπλαηφηεηεο ζήκαηλαλ φηη νη ζεκεηψζεηο ήηαλ ζπάληα δηθνξνχκελεο. Πξάγκαηη, ην 

πνιχ πξψηκν ξεπεξηφξην γηα θηζάξα δελ γξάθηεθε πηζαλψο θαζφινπ, αιιά απιά 
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πεξλνχζε απφ ηνλ έλαλ εθηειεζηή ζηνλ επφκελν κε κέζα ηα απηηά, ηα κάηηα, ηα 

δάρηπια, θαη ηε κλήκε.  

Η ηερληθή θαη ζηα ηξία φξγαλα (θηζάξα, ιαγνχην, θαη vihuela) ήηαλ επίζεο 

παξφκνηα. Ο αληίρεηξαο θαη ηα πξψηα δχν δάρηπια ηνπ δεμηνχ ρεξηνχ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα λχμνπλ ηηο λφηεο, ελψ ην κηθξφ δάρηπιν ζηεξίρηεθε 

ζην θαπάθη γηα λα δψζεη ηελ ηζνξξνπία, θαη ηα αξηζηεξά δάρηπια παηνχζαλ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο λφηεο ζηα θαηάιιεια ηάζηα. Δληνχηνηο (φπσο έρνπκε ζεκεηψζεη 

ήδε), νη θηζαξίζηεο ήηαλ επίζεο ζπλήζσο αλακελφκελν λα παίδνπλ 

αθθνκπαληακέληα  ζηα ηξαγνχδηα θαη ηνπο ρνξνχο, θαη γηα απηφ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ κηα θίλεζε βαζηζκέλε ζηνλ θαξπφ κε φιν ην ρέξη, παξά κηα 

κεκνλσκέλε θίλεζε βαζηζκέλε ζηελ άξζξσζε ησλ δαθηχισλ. Απηή ε απιή θαη 

ζηαζεξή ηερληθή ζπάληα ρξεζηκνπνηήζεθε ζην ξεπεξηφξην ηεο θηζάξαο ή ζε 

απηά ηνπ ιαγνχηνπ θαη ηεο βηρνπέιαο.  

ηελ Ιζπαλία, ε ζέζε ηεο ηεηξάρνξδεο θηζάξαο παξέκεηλε ηαπεηλή (νη ακθίβνιεο 

ζπζρεηίζεηο ηεο κε ηηο ηαβέξλεο θαη ηα θαηαζηήκαηα ήδε αλαπηχζζνληαλ), αιιά 

ζχληνκα άξρηζε λα απνθηά έλα ζνβαξφ ξεπεξηφξην ζε άιιεο ρψξεο, πξψηα ζηελ 

Ιηαιία, θαη θαηφπηλ εηδηθφηεξα ζηελ Γαιιία.  Ο Γάιινο βαζηιηάο Henry ΙΙ (πνπ 

θξαηήζεθε φκεξνο ζηελ Ιζπαλία απφ ην 1526 έσο ην 1530) αλέπηπμε έλα ππφβαζξν 

γηα ην φξγαλν, θαη αξγφηεξα έδσζε εξγαζία ζε δηάθνξνπο θηζαξίζηεο ζηελ απιή ηνπ.  

Απφ ην 1550 θαη κεηά, βηβιία ή κνπζηθή γηα  ηεηξάρνξδε θηζάξα δεκνζηεχηεθαλ ζηε 

Γαιιία, κε ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά απφ εηδηθνχο ζπλζέηεο θηζάξαο  φπσο ν  

Guillaume Morlaye θαη ν Adrien Le Roy, αιιά θαη απφ κεξηθνχο εμέρνληεο 

ιανπηίζηεο φπσο ν Alberto da Rippa, ν νπνίνο πξφηεηλε ε ηεηξάρνξδε θηζάξα ζηε 

ρψξα λα θαηαμησζεί σο έλα ζνβαξφ κνπζηθφ φξγαλν. Αξθεηέο εθδφζεηο γηα θηζάξα 

εκθαλίζηεθαλ επίζεο, ζην Λνλδίλν ζηα ρξφληα γχξσ ζην 1579, αλ θαη εθεί ήηαλ 

θπξίσο απνκηκήζεηο ησλ γαιιηθψλ εθδφζεσλ. 

 

 

Σν απφγεην ηεο ηεηξάρνξδεο θηζάξαο ήηαλ αλακθηζβήηεηα ν 16
νο

  αηψλαο, αιιά ην 

φξγαλν ζπλέρηζε λα παίδεηαη  θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ησλ 17
νπ

  θαη 18
νπ

 αηψλσλ. ηελ 

Ιηαιία, ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο γηα λα παξέρεη έλα ζπκπιήξσκα κε 

αθθνκπαληακέληα ζηα δεκνθηιή ηξαγνχδηα θαη ηνπο ρνξνχο (ζπρλά κε ηε βνήζεηα 

ησλ δηαγξακκάησλ ρνξδψλ παξφκνησλ κε εθείλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο 

ζεκεξηλνχο πνπ θαη θνιθ θηζαξίζηεο), θαη ηεηξάρνξδεο θηζάξεο θαηαζθεπάζηεθαλ  
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εθεί κέρξη ηνπιάρηζηνλ ην κέζν δέθαην έβδνκν αηψλα. Πξάγκαηη, νη κηθξέο, 

ηεηξάρνξδεο θηζάξεο παξακέλνπλ κέρξη ζήκεξα σο ιατθά φξγαλα ζηνπο ηζπαληθνχο 

θαη πνξηνγαιηθνχο πνιηηηζκνχο (εηδηθά ζηε Νφηηα Ακεξηθή). Καη, εάλ ην bordon 

κεηαθηλήζεθε απφ ην θνχξδηζκα temples nuevos πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Bermudo, 

εκείο κείλακε κε ηνλ ηππνπνηεκέλν ήρν ηνπ ζχγρξνλνπ ukulele.  

 

 

Αλ θαη ε πεληάρνξδε θηζάξα δελ εθηφπηζε ηελ ηεηξάρνξδε, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 17
ν
 

αηψλα, αλαθνξέο ζε πεληάρνξδεο θηζάξεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηελ Ιηαιία απφ ην 

1500κ.ρ. θαη κεηά, ελψ ε πην πξφσξε δεκνζηεπκέλε κνπζηθή εκθαλίζηεθε ζηελ 

Ιζπαλία ην 1554, ζην Libro de musica para vihuela ηνπ Miguel de fuenllana. Πνιιά 

ζαπκάζηα πεληάρνξδα φξγαλα απφ ηνπο 16
ν
 θαη 17

ν
 αηψλεο έρνπλ επηδήζεη, δίλνληαο 

καο κηα θαιή ηδέα ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ ζρεδίνπ θαη ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ. 

 

 Δίλαη ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί φηη, αλ θαη ε θηζάξα έρεη ζεσξεζεί γεληθά σο 

ηζπαληθφ φξγαλν, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πνηνηηθφηεξα ππάξρνληα παξαδείγκαηα 

πεληάρνξδεο θηζάξαο έξρνληαη απφ ηελ Ιηαιία, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αξθεηψλ απφ 

ηνλ  Matteo Sellas ηεο Βελεηίαο θαη δχν απφ ηνλ κεγάιν θαηαζθεπαζηή βηνιηνχ 

Antonio Stradivari ηεο Κξεκφλαο.  

 

Σν πην αμηνπξφζεθην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο πεληάρνξδεο θηζάξαο ήηαλ ην 

θνχξδηζκα ηεο, ζην νπνίν ε αθνινπζία αλνηθηψλ ρνξδψλ δελ είλαη απφ ρακειέο πξνο 

πςειέο ζπρλφηεηεο θαηά πιάηνο ηνπ καληθνχ. Γηα ηνπο ζχγρξνλνπο εθηειεζηέο απηφ 

κπνξεί λα θαλεί πεξίεξγν ή αθφκα θαη λα ηνπο κπεξδέςεη.  

χκθσλα κε ηηο πεγέο ηνπ 16
νπ

 αηψλα, έλα bordon ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε κηα απφ 

ηηο δχν ρακειφηεξεο ρνξδέο, δίλνληαο έλαλ ζπληνληζκφ αλαγλσξίζηκα παξφκνην κε 

ηηο πάλσ πέληε ρνξδέο ηνπ ζεκεξηλνχ νξγάλνπ  (A/a - d/d – g/g - b/b - e"). Δληνχηνηο, 

πνιινί θηζαξίζηεο ηνπ 17
νπ

  αηψλα επέιεμαλ αληί απηνχ λα δηπιαζηάζνπλ ηε ρνξδή 

νθηάβαο θαη λα δηαλείκνπλ ην bordon ζπλνιηθά, ην νπνίν ζήκαλε φηη θαη νη πέληε 

ρνξδέο ήηαλ αθηεξσκέλεο  ζην πξίκν, θαη θακία ζην κπάζν (a/a - d'/d "- g/g - b/b - 

e").   Έηζη, ελψ νη ζεκεξηλνί θηζαξίζηεο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ δεμηφ αληίρεηξα ηνπο γηα 

λα παίμνπλ ηηο κπάζεο λφηεο γηα ηηο βαζχηεξεο ρνξδέο, πνιινί εθηειεζηέο ηνπ 17
νπ

 

αηψλα ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ αληίρεηξα θαη ηα δάρηπιά ηνπο γηα λα ηηο παίμνπλ.  
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Σν πιενλέθηεκα απηνχ ήηαλ φηη νη εθηειεζηέο ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

εληππσζηαθφ ζαλ θακπαλάθη εθέ (campanella) κε ην λα αθήζνπλ δηάθνξεο κεισδίεο 

λα αθνπζηνχλ ηαπηφρξνλα ζηηο δηαθνξεηηθέο ρνξδέο, εθ' φζνλ είρε ζπληεζεί κνπζηθή 

κε απηήλ ηελ ηερληθή. Η ρξήζε ηεο ηακπιαηνχξαο εμαζθάιηζε φηη νη εθηειεζηέο ζα 

θαηαιάβαηλαλ ηηο πξνζέζεηο ησλ ζπλζεηψλ, αιιά εμεγεί επίζεο γηαηί κνπζηθή πνπ 

γξάθεηαη γηα ηελ πεληάρνξδε θηζάξα αθνχγεηαη ζπρλά άβνιε θαη αζπλάξηεηε φηαλ 

παίδεηαη κε έλα ζχγρξνλν κνπζηθφ φξγαλν.  

 

Σν φξγαλν παίρηεθε ζηελ Ιηαιία ζε θάζε επίπεδν ηεο θνηλσλίαο, θαη νη δεθάδεο ησλ 

βηβιίσλ πνπ πεξηέρνπλ απιά ηα accompaniments ζηα γλσζηά ηξαγνχδηα θαη  ρνξνχο 

δεκνζηεχζεθαλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 17
νπ

 αηψλα. Πνιινί ρξεζηκνπνίεζαλ έλα 

ζχζηεκα γλσζηφ σο  alfabeto, ζην νπνίν ηα γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα αληηπξνζσπεχζνπλ ηηο αθνινπζίεο ησλ ρνξδψλ, 

ελζαξξχλνληαο ηνπο εθηειεζηέο λα ζθεθηνχλ ηε κνπζηθή απιψο σο δηαδνρή ησλ 

θάζεησλ αξκνληθψλ πξνφδσλ. Αιιά ζφιν θνκκάηηα ηηαιψλ βηξηνπφδσλ θηζαξηζηψλ 

φπσο ν Francesco Corbetta θαη ν Lodovico Roncalli  παηδφληνπζαλ γεληθά 

ρξεζηκνπνηψληαο έλα επξχ κίγκα λχμεο θαη γξαηδνπλίζκαηνο, ηερληθέο θαινχκελεο 

ζπρλά punteado θαη rasgueado αληίζηνηρα. Σν φξγαλν παηδφηαλ επίζεο επξέσο ζηελ 

Ιζπαλία, ίζσο ν κέγηζηνο εθηειεζηήο ηνπ 17
νπ

 αηψλα ήηαλ ν Gaspar Sanz, πνιιά απφ 

ηα θνκκάηηα ηνπ νπνίνπ (θαηάιιεια ηξνπνπνηεκέλα) παξέκεηλαλ ζηαζεξά ζην 

ξεπεξηφξην ηεο ζχγρξνλεο θηζάξαο.  

Οη κνπζηθνί ζηελ Αγγιία θαη ηελ Γαιιία ήηαλ, σζηφζν, αθφκα πην δχζπηζηνη ζρεηηθά 

κε ηελ θαιιηηερληθή αμία ηεο πεληάρνξδεο θηζάξαο απφ φηη ηεο ηεηξάρνξδεο. Η 

έιιεηςε κηαο αιεζηλήο κπάζαο γξακκήο πξνζέβαιε πνιιέο αηζζεηηθέο επαηζζεζίεο, 

θαη αθφκα θαη ν Robert de Visee (ν κεγάινο Γάιινο θηζαξίζηαο ηνπ 17
νπ

 αηψλα) 

ηφληζε ηηο αλαπφθεπθηεο αλεπάξθεηεο ζην κέξνο ηεο ζχλζεζεο θαη γξαθήο γηα ηελ 

κνπζηθή ηνπ γηα θηζάξα, αδπλακία πνπ δελ είρε πνηέ ζηηο πνιχ πεξίπινθεο ζπλζέζεηο 

ηνπ γηα ιανχην. Δμνκνινγήζεθε φηη ην φξγαλν ην ίδην ήηαλ ν ιφγνο. Παξά ηαχηα, 

έγηλε έλα απφ ηα αγαπεκέλα φξγαλα ηνπ Louis ηνπ XIV, ν νπνίνο πήξε ζηελ απιή ηνπ 

ηνλ θηζαξίζηα Corbetta. Ο Charles ν ΙΙ ηεο Αγγιίαο έγηλε εθηειεζηήο θαη  πξνζηάηεο. 

Αλ θαη ήηαλ πην επηηπρέο λα παίδεηο ζφιν κνπζηθή, ή λα ζπλνδεχεηο απιά ηξαγνχδηα, 

ν δηαπεξαζηηθφο ήρνο ηεο θηζάξαο ηελ νδήγεζε ζηελ επξεία ρξήζε θαη θαζηέξσζε 

ηεο. 
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Η δεκνηηθφηεηα ηνπ ζηπι ζπλνδείαο alfabeto νδήγεζε ζηελ εμέιημε ηνπ νξγάλνπ 

εηδηθά ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ δπλαηνχ ήρνπ γηα απιή ξπζκηθή κνπζηθή: απνηέιεζκα 

ήηαλ ε θηζάξα battente. Η πξνέιεπζε απηνχ ηνπ νξγάλνπ παξακέλεη ζρεηηθά αζαθήο 

(εηδηθά ην φλνκα κνηάδεη λα κελ ρξεζηκνπνηνχηαλ πξηλ ηνλ 19
ν
 αηψλα), αιιά 

εηθάδεηαη λα θαηαζθεπάζηεθε ζηε Νάπνιε ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1740, 

πεξίπνπ ηελ ίδηα πεξίνδν κε ην Ναπνιηηάληθν καληνιίλν, κε ην νπνίν κνηξάδεηαη 

πνιιά ραξαθηεξηζηηθά. Τπάξρνπλ ζσδφκελεο θηζάξεο battente ηνπ 17
νπ

 αηψλα, νη 

νπνίεο φκσο θηηάρηεθαλ πεληάρνξδεο θαη ηξνπνπνηήζεθαλ αξγφηεξα. 

Η ηππηθή θηζάξα battente έρεη κηα ειαθξψο θακππιφγξακκε πιάηε, θαη πέληε δηπιέο 

κεηαιιηθέο ή ραιχβδηλεο ρνξδέο, νη νπνίεο παίδνληαλ κε πέλα. Οη κεηαιιηθέο ρνξδέο 

είραλ δχν βαζηθά πιενλεθηήκαηα: ήηαλ πην δπλαηέο (φζνλ αθνξά  ηνλ ήρν) απφ ηηο 

εληέξηλεο θαη ήηαλ πην ζηαζεξέο (φζνλ αθνξά ην θνχξδηζκα) φηαλ παίδνληαλ έμσ 

ζηνλ ήιην. Αιιά ε κεγάιε πίεζε πνπ αζθνχζαλ ζην φξγαλν απαηηνχζε ζεκαληηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο ζηελ παξαδνζηαθή θαηαζθεπή ηεο θηζάξαο. Κνθάιηλα ή κεηαιιηθά 

ηάζηα ρξεζηκνπνηνχληαλ (ηα εληέξηλα ηάζηα θνβφληνπζαλ εχθνια), θαη ην θαπάθη 

ηνπ νξγάλνπ ιχγηδε πξνο ηελ  γέθπξα, αθξηβψο φπσο ζην λαπνιηηάληθν καληνιίλν. Οη 

ρνξδέο δελ εγθαηαζηάζεθαλ πάλσ ζηελ θηλεηή γέθπξα, πνπ δηαηεξήζεθε ζε ζέζε 

απιά απφ ηελ πξνο ηα θάησ πίεζε ησλ ρνξδψλ, αιιά κε θαξθίηζεο ζηε βάζε ηνπ 

νξγάλνπ. Απηή ε ξχζκηζε αχμεζε ηελ ηάζε ηεο ρνξδήο νκνηφκνξθα ζε φιν ην φξγαλν 

θαη απέηξεςε ην θαπάθη θαη ηε γέθπξα απφ λα ζηξαθεί πξνο ηα πάλσ. Η έιιεηςε 

κνπζηθήο πνπ ζπληίζεηαη ζπγθεθξηκέλα γηα απηήλ ηελ κνξθή πεληάρνξδεο θηζάξαο  

δείρλεη φηη ε ρξήζε ηεο ήηαλ ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ ζε έλα ιατθφ ή δεκνθηιέο πιαίζην, 

παξά ζηελ έληερλε κνπζηθή.  

Σν δεχηεξν κηζφ ηνπ 18
νπ

 αηψλα ππήξμε κηα πεξίνδνο κεγάισλ εμειίμεσλ γηα ηελ 

θηζάξα. Οη αιιαγέο ζηε κνπζηθή πξνηίκεζε νδήγεζαλ ζην ειαθξχ θαη κεισδηθφ 

ύθνο ηνπ galant, φπνπ νη απιέο κεισδίεο ζπλνδεχζεθαλ ζπλήζσο απφ κπάζεο ρνξδέο. 

Οη ηζρπξέο βαζηέο λφηεο απαηηήζεθαλ ζην downbeat ζε απηφ ην λέν χθνο θαη, φηαλ 

απνθαηαζηάζεθε ην bordon ζηε ζέζε ηνπ ζηηο ηέηαξηεο θαη πέκπηεο ρνξδέο,, ε θηζάξα  

έγηλε έλα ηδαληθφ φξγαλν γηα λα ζπλνδεχζεη ηελ αλζξψπηλε θσλή.   

Μαδί κε απηήλ ηελ αιιαγή ηνπ χθνπο, ε ηακπιαηνχξα (κηα κνξθή ζεκείσζεο 

δχζθνια θαηαλνεηή ζηνπο κε εηδηθνχο θαη έλαο ιφγνο πνπ απνζάξξπλε ηε 

δηαδεδνκέλε ρξήζε ηεο θηζάξαο ζηε ζνβαξή κνπζηθή) εγθαηαιείθζεθε βαζκηαία.  
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Βειηησκέλεο θαη ερεξέο νη κεηαιιηθέο κπάζεο ρνξδέο ζεσξνχληαλ πιένλ 

πξνηηκφηεξεο απφ ηηο παρηέο, αζζεληθέο, εληέξηλεο ρνξδέο θαη έηζη νη κνλέο ρνξδέο 

ζχληνκα μεθίλεζαλ λα αληηθαζηζηνχλ ηηο δηπιέο. Γνθηκέο κε ηελ έθηε ρνξδή 

(θνπξδηζκέλε ζε Δ) είραλ γίλεη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1780 ζηε Ιζπαλία θαη ηελ Ιηαιία 

θαη ην ζχγρξνλν θνχξδηζκα (E-A-d-g-b-e’) είρε πιένλ νινθιεξσζεί. Αιιά ζε άιια 

ζέκαηα ε πεληάρνξδε θηζάξα επηθξαηνχζε, θαη ρξεηαδφηαλ άιινο έλαο αηψλαο πξηλ νη 

θαηαζθεπαζηέο ηειεηνπνηήζνπλ ηελ θιαζηθή εμάρνξδε θηζάξα. 

 

Οη Γάιινη, Ιζπαλνί, θαη Ιηαινί θαηαζθεπαζηέο φινη έπαημαλ ην ξφιν ηνπο 

μαλαζρεδηάδνληαο ηελ θηζάξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηέινπο ηνπ 18
νπ

 θαη ηηο αξρέο ηνπ 

19
νπ

 αηψλα. Οη θνηλέο πξνζπάζεηέο ηνπο έθαλαλ ην φξγαλν κεγαιχηεξν, ηζρπξφηεξν, 

θαη βαξχηεξν, θαη άιιαμαλ ηνλ ήρν ηεο απφ έλαλ ειαθξχ κπαξφθ ραξαθηήξα ζε έλαλ 

πην επηηαθηηθφ ξνκαληηθφ. Σν ζψκα έγηλε επξχηεξν, αιιά ζηέλεςαλ ηελ κέζε, 

ηνλίδνληαο ηελ (ζε αξηζκφ νρηψ) κνξθή ηνπ νξγάλνπ. Μηα μερσξηζηή ηαζηηέξα 

μεπξφβαιε θαη  εγθαηαζηάζεθε ηψξα ζην ζηελφ καλίθη θαη επεθηάζεθε πέξα απφ ην 

θαπάθη, κε ζηαζεξά κεηαιιηθά ηάζηα (ήδε ζε ρξήζε ζηε chitarra battente) πνπ 

απιαθψζεθαλ κέζα ηνπ. Σν καλίθη πξνζρψξεζε ζην ζψκα ζην δσδέθαην ηάζην, θαη 

ζπλνιηθά 15 ή 17 ηάζηα ήηαλ θνηλά, επεθηείλνληαο ηελ αλψηεξε έθηαζε ζην g’’ ή a’’. 

Μεραληθέο θεθαιέο αληηθαηέζηεζαλ ηνπο μχιηλνπο κεραληζκνχο θνπξδίζκαηνο, ε 

γέθπξα ςήισζε (θαη θαξθίηζεο ηνπνζεηνχληαλ ζπλήζσο γηα λα πξνζαξηήζνπλ ηηο 

ρνξδέο πάλσ ηεο), ε ίζηα πιάηε θαζηεξψζεθε, θαη νη ξνδέηεο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ 

κηα αλνηρηή νπή/ηξχπα ήρνπ. Απηή ε λέα θαηαζθεπή ηαίξηαδε πεξηζζφηεξν ζε έλα 

βηξηνπνδηθφ ζηπι, θαη ήηαλ ην ζπγθεθξηκέλν φξγαλν ζην νπνίν κεγάινη εθηειεζηέο-

ζπλζέηεο ησλ αξρψλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα (Fernando Sor, Mauro Giuliani, Matteo Carcassi, 

Dionysio Aguado, θαη νη ζπλερηζηέο ηνπο) ηειεηνπνίεζαλ ηελ ηερληθή ηνπο.   

Σξεηο θαηαζθεπαζηέο ήηαλ αξθεηά ζεκαληηθνί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αξρψλ ηνπ 19
νπ

 

αηψλα: ν Jose Pages απφ ην Κάληηζ, Lewis Panormo απφ ην Λνλδίλν, θαη ν Francois 

Lacote απφ ην Παξίζη. Η πην ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηνπ Pages ήηαλ ε εηζαγσγή ελφο 

εσηεξηθνχ ζπζηήκαηνο ελίζρπζεο αθηηλψλ γηα λα δπλακψζεη θαη άιιν ηα ρακειφηεξα 

κέξε ηεο θνηιηάο, έλαο ηχπνο ελίζρπζεο πνπ επέηξεπε κεγαιχηεξεο ηάζεο ρνξδέο λα 

ηνπνζεηνχληαη ζε ιεπηφ θαπάθη, πνπ θαηά ζπλέπεηα απμάλεη ηελ πνζφηεηα ησλ 

ηαιαληψζεσλ θαη πξνζέθεξε έλα ηδηαίηεξν αθνπζηηθφ θέξδνο. Ο Sor εηζήγαγε ηνλ 

Panormo  ζηελ χζηεξε ηζπαληθή πξφνδν, θαη νη δπν ηνπο εηζήγαγαλ πνιιέο απφ ηηο 

παξαθάησ θαηαζθεπέο. Η δνπιεηά ηνπ Lacote επεξεάζηεθε επίζεο απφ παξηδηάλνπο 
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βηξηνπφδνπο ηεο επνρήο ηνπ: νη πνιιέο ηνπ θαηλνηνκίεο φπσο ε θαηαζθεπή ηεο 

θηζάξαο κε πνιιέο άηαζηεο κπάζεο ρνξδέο παξάιιειεο κε ηελ έθηε γηα λα παξέρνπλ 

αληήρεζε, έλα ζχζηεκα πνπ πξνεγνπκέλσο ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ ζεφξβε (έλα 

κπάζν ιανχην).  

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1830, νη θαιχηεξεο θηζάξεο εκθαλίδνληαλ ειαθξά κηθξφηεξεο 

θαη ρακειφηεξεο ζε έληαζε απφ ηα ζχγρξνλα φξγαλα γηα ξεζηηάι. Οη βαζηθέο 

δηαθνξέο είλαη ηα ιηγφηεξα ηάζηα, ην κηθξφηεξν κήθνο ηεο ρνξδήο, θαη ην πνιχ 

ζηελφηεξν καλίθη (ηφζν ζηελφ πνπ πνιινί θηζαξίζηεο ρξεζηκνπνηνχζαλ ηνλ αξηζηεξφ 

ηνπο αληίρεηξα γηα λα παίμνπλ ηηο λφηεο ηεο έθηεο ρνξδήο). Πξάγκαηη, πνιινί 

θηζαξίζηεο ζήκεξα επηιέγνπλ λα παίδνπλ ηα έξγα ηνπ Sor θαη ηνπ Giuliani ζε φξγαλα 

απζεληηθά θηηαγκέλα απφ ηνλ Panormo θαη ησλ ζπγρξφλσλ ηνπ, εηδηθά φηαλ 

ερνγξαθνχλ ζε ζηνχληην, εθεί φπνπ ε ρακειφηεξε ηνπο έληαζε δελ εκθαλίδεη 

πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο.   

Ο εθζπγρξνληζκφο ηεο θηζάξαο νινθιεξψζεθε ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα απφ ηελ 

επφκελε γεληά θαηαζθεπαζηψλ, θαη ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ Ιζπαλφ θαηαζθεπαζηή 

Antonio de Torres Jurado. Οη θηζάξεο ηνπ αχμεζαλ ηηο ζπλνιηθέο δηαζηάζεηο θαη 

θαζηέξσζαλ ηελ ζχγρξνλε θφξκα, κε ην κήθνο ρνξδήο ζηα 650mm, ηα 19 ηάζηα (κε 

ηελ έθηαζε λα θηάλεη ζην ςειφ b’’), ηε γέθπξα ζηελ νπνία νη ρνξδέο δέλνληαη, θαη 

έλα εθηεηακέλν ζχζηεκα εζσηεξηθήο ελίζρπζεο, κε επηπιένλ ξάβδνπο λα 

πιαηζηψλνπλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ ελίζρπζε αθηίλαο. Ο Torres θαζηέξσζε επίζεο 

ηελ ρξήζε Brazilian rosewood γηα ηελ πιάηε θαη ηηο πιεπξέο, έβελν γηα ηελ ηαζηηέξα, 

θέδξν γηα ην καλίθη θαη έιαην γηα ην θαπάθη, έλαο ζπλδπαζκφο πνπ θπξηάξρεζε γηα ηα 

επφκελα 150 ρξφληα.   
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1.2.ANTONIO DE TORRES: 

 Ο ΠΑΣΔΡΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΚΗΘΑΡΑ 

 

 

 

     
Κηζάξα Σόξξεο, www.classicalguitarmidi.com           Antonio de Torres, wikipedia.org  

http://www.classicalguitarmidi.com/
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1.2. ANTONIO DE TORRES: Ο ΠΑΣΔΡΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ 

ΚΗΘΑΡΑ  

 

 

 

ηελ ηζηνξία ηεο θιαζζηθήο θηζάξαο, θαλέλα άηνκν δελ είλαη ζεκαληηθφηεξν απφ 

Antonio de Torres Jurado (1817-1892).  

Γλσζηφο σο Torres, έλαο θαηαζθεπαζηήο θηζάξαο πνπ επέηπρε θάπνηα ζπλνιηθή θήκε 

ζηε δσή ηνπ αιιά δελ ήηαλ πνηέ απαιιαγκέλνο απφ ηελ έλδεηα.  

Δίλαη πηζαλφ φηη νη θαηλνηνκίεο πνπ ζπλδένπκε κε ηνλ Torres ήηαλ αλαπφθεπθηεο θαη 

φηη ε θηζάξα ζα κπνξνχζε λα έρεη εμειηρζεί πξνο κηα κνξθή ηφζν αξκνληθή φζν απηή 

πνπ ν Torres δεκηνχξγεζε ρσξίο ηελ επέκβαζε θαλελφο κεκνλσκέλνπ αλζξψπνπ. 

Αιιά απφ ηε λνεκνζχλε θαη ηε ηέρλε ηνπ, ν Torres επηηάρπλε ηε δηαδηθαζία, 

επηιέγνληαο ηηο θαιχηεξεο  απφ ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο. 

 

Η θξίζε ηνπ Torres απνθαηέζηεζε ηε βησζηκφηεηα ηεο θηζάξαο ζε κία επνρή πνπ 

απεηχγραλε πξνθαλψο λα αληαγσληζηεί ηα δπλαηφηεξα, πην εθθξαζηηθά/δξακαηηθά 

φξγαλα. Απφ ην 1869, φηαλ πνχιεζε κηα θηζάξα ζηνλ Francisco Tarrega, ε θηζάξα  

είρε ακέζσο θεξδίζεη κηα ζέζε ζηελ αίζνπζα ζπλαπιηψλ. ηελ Ιζπαλία, πνπ είρε 

αληηζηαζεί ζην πηάλν, ε θηζάξα ελ ηνχηνηο ζπλδέζεθε κε ηνπο αγξφηεο, ηνπο 

ηζηγγάλνπο θαη εθείλνπο πνπ παίδνπλ ραιαξή κνπζηθή ζηα κπαξ.  

Ο Tarrega θαηάιαβε ηηο ξνκαληηθέο θιίζεηο ηνπ θαηξνχ, ηελ αλάγθε λα εθθξαζηεί ην 

δξάκα θαη ε ηζρπξή πξνζσπηθή ζπγθίλεζε, θαη ζηελ θηζάξα ηνπ Torres βξήθε έλα 

φξγαλν κε ην εχξνο ηεο δπλακηθήο θαη ηνλ ρξσκαηηθφ ηφλν γηα λα εθπιεξψζεη εθείλν 

ηνλ ξφιν. Οη ιεπηνί, επγεληθνί ηφλνη ησλ πξνεγνχκελσλ θηζάξσλ ζπλαπιίαο – θαη ην 

παξάηνικν γξαηδνχληζκα ησλ ηζπαληθψλ δεκνθηιψλ θηζαξψλ αληηθαηαζηάζεθε ηψξα 

απφ έλα αιεζηλφ κνπζηθφ φξγαλν ηθαλφ λα πξνζαξκνζηεί ζε φια ηα ζηπι θαη λα 

εθθξάζεη φια ηα ζπλαηζζήκαηα. 

Έλαο άλζξσπνο πνπ έξρεηαη απφ ην πνπζελά, αιιάδεη ηνλ θφζκν, θαη έπεηηα πεζαίλεη 

ζηελ άζιηα έλδεηα, είλαη πηζαλφ λα πξνζειθχζεη πνιιή κπζνινγία. 

Κάζε ελδηαθεξφκελνο ζηελ ηζηνξία ηεο θηζάξαο νθείιεη έλα ηεξάζηην ρξένο ζην Jose 

L. Romanillos γηα ηε βηνγξαθία ηνπ, Antonio de Torres, θαηαζθεπαζηήο θηζάξαο: Η 
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δωή θαη ε εξγαζία ηνπ.   Η εξγαζία ηνπ Romanillos έρεη ηεθκεξηψζεη πνιιά απφ ηα 

ζηνηρεία γηα ηε δσή ηνπ Torres, αλ θαη σο ραξαθηήξαο παξακέλεη ηφζν αφξηζηνο φπσο 

πάληα.  

 

Ο Antonio de Torres ήηαλ γηνο θνξνεηζπξάθηνξα, γελλεκέλνο ζην ρσξηφ La Canada, 

θνληά ζηελ Αικεξία, ζηε λφηηα Ιζπαλία, ηνλ Ινχλην ηνπ 1817. ηελ ειηθία ησλ 

δψδεθα, ηνπνζεηήζεθε σο καζεηεπφκελνο μπινπξγφο. Η νηθνγέλεηα ηνπ θηλήζεθε 

πξνο ηε Βέξα, έλα κεγαιχηεξν ρσξηφ ειαθξψο ζην Βνξξά, θαη εθεί ήηαλ πνπ 

νινθιήξσζε ηε καζεηεία ηνπ θαη εγγξάθεθε ζηελ ηνπηθή ζπληερλία ησλ μπινπξγψλ. 

Σν 1833 πφιεκνο μέζπαζε ζηελ Ιζπαλία, θαη κέζα ζε έλα έηνο ν λένο Antonio de 

Torres θιήζεθε γηα ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο. Γχν θνξέο ν παηέξαο ηνπ 

πξνζπάζεζε λα ηνλ απαιιάμεη γηα ηαηξηθνχο ιφγνπο, ιέγνληαο φηη έπαζρε απφ ηνπο 

ζπλήζεηο ζηνκαρφπνλνπο, θαη δχν θνξέο ε πξνζπάζεηα απνξξίθζεθε. Σειηθά, ελ 

ηνχηνηο, ππήξμε απνηέιεζκα θαη θξίζεθε αθαηάιιεινο γηα ζηξαηησηηθή ζεηεία. Απηή 

ηε θνξά εηπψζεθε φηη έπαζρε απφ έλα ζσξαθηθφ πξφβιεκα . Γηα λα απνθιείζεη 

νπνηαδήπνηε επίζεκε θιήζε, ν Antonio σζήζεθε ζε έλαλ εζπεπζκέλν γάκν: κφλν νη 

ειεχζεξνη άληξεο θαη νη ρήξνη ρσξίο εμαξηψκελν άηνκν εμεηάζηεθαλ γηα ηε 

ζηξαηνινγία.  

 

Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1835, παληξεχηεθε ηελ Juana Maria Lopez, ηελ δεθαηξηψλ εηψλ 

θφξε ελφο ηνπηθνχ θαηαζηεκαηάξρε. Σν λέν δεχγνο πέξαζε ζχληνκα πνιιέο 

δπζθνιίεο. Έθαλαλ έλα παηδί, κηα θφξε, ηνλ Μάην ηνπ 1836 θαη βξέζεθαλ 

ζπληξηκκέλνη απφ ηηο δαπάλεο, ιφγσ ησλ εηδηθψλ θφξσλ πνπ επηβιήζεθαλ γηα λα 

βνεζήζνπλ γηα ηνλ πφιεκν πνπ ν Torres  είρε απνθχγεη. Πεξηήιζαλ ζην ρξένο θαη 

δήκεπζαλ ηελ ηδηνθηεζία ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ, γηα κηα ζηηγκή, ηνπ πξηνληνχ Torres. 

Απηφ ζα κπνξνχζε λα είλαη θαηαζηξνθή γηα έλαλ μπινπξγφ, αιιά ήηαλ ζε ζέζε λα ην 

αλαθηήζεη κε ηελ πξνζθνξά ζηηο αξρέο ελφο θνκκαηηνχ ησλ επίπισλ, ην νπνίν ήηαλ 

πνπ δεκνπξαηήζεθε. Μηα δεχηεξε θφξε γελλήζεθε ην 1839, θαη ν Torres 

αληηκεηψπηζε ηελ απψιεηα πεξηζζφηεξεο ηδηνθηεζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο 

ζπλφινπ 10 θνκκαηηψλ πεχθνπ. Αιιά έπεηηα βξήθε κηα λέα γξακκή εξγαζίαο, ζηα 

πξφζθαηα-αλνηγκέλα ηνπηθά νξπρεία αζεκηνχ. Βξήθε αθφκε θαη αξθεηφ εθεδξηθφ 

θεθάιαην γηα λα θάλεη κηα κέηξηα επέλδπζε ν ίδηνο. Αιιά εάλ θαη είρε βξεη θάπνηα 

νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα, ε δσή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ήηαλ ζηνλ αηκφ. Η ηξίηε θφξε 

γελλήζεθε ην 1842, πεζαίλνληαο ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα. Σν δεχηεξν θνξίηζη είρε ήδε 



- 20 - 
 

πεζάλεη, θαη ην 1845 ε ζχδπγφο ηνπ ελέδσζε ζηε θπκαηίσζε ζηελ ειηθία ησλ 23. 

Αθήλνληαο ηελ πξψηε θφξε ηνπ ζηνπο ζπγγελείο ηνπ, θηλήζεθε πξνο ηε εβίιιε ζε 

αλαδήηεζε εξγαζίαο.  

ε θάπνην ζεκείν κεηαμχ πεξίπνπ ηνπ 1836 θαη ηνπ 1842, ν Torres θαίλεηαη λα 

μνδεχεη θάπνην ρξφλν ζηε Γξαλάδα καζαίλνληαο λα θηηάρλεη θηζάξεο, ελδερνκέλσο 

κε ηνλ ηνπηθφ θαηαζθεπαζηή Jose Pernas. πνπ πεξηέγξαθε ζπρλά σο δάζθαιφ ηνπ. 

Φαίλεηαη λα είλαη κνπζηθφο, ν Juan Martinez Sirvent, έλαο ηεξέαο πνπ ήμεξε ηνλ 

Torres ζηα γεξαηεηά, ηνλ πεξηέγξαςε ζε κηα επηζηνιή πνπ αλαθέξζεθε απφ ηνλ 

Romanillos σο "επγελήο κνπζηθφο θαη ζπλζέηεο, ζπλζέζεηο πνπ απνθάιπςε ζε καο κε 

ηελ Citara ηνπ, ην αγαπεκέλν ηνπ φξγαλφ πνπ είρε θάλεη επίζεο ν ίδηνο.  Σν citara 

είλαη κηα θηζάξα κε επίπεδε πιάηε: πνπ ππάξρεη αθφκα θηηαγκέλε απφ ηνλ Torres.  

 

Μπνξεί λα είρε θηηάμεη κεξηθά φξγαλα ελψ δνχζε αθφκα ζηε Βέξα, αιιά  έιαβε ηελ 

ηέρλε επαγγεικαηηθά ην 1850, κφλν θαηφπηλ ζπκβνπιήο ηνπ Julian Arcas (1832-

1882), ελφο λένπ εθηειεζηή (πνπ δηάβαδε ηε λέα ζεκείσζε) θαη ηνλ πξψην ησλ 

δηάζεκσλ πειαηψλ ηνπ. ηα δηάθνξα εξγαζηήξηα  ηνπ ζηε εβίιε παξήγαγε κηα 

ζεηξά απφ εμαηξεηηθέο θηζάξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 'La Leona' 

θαηαζθεπαζκέλε ην 1856, θαη άιιεο ρξεζηκνπνηεκέλεο απφ ηνλ Terraga θαη ηνλ 

Llobet. Σν 1858 θέξδηζε ην ράιθηλν κεηάιιην ζηνλ δηαγσληζκφ ηεο εβίιιεο γηα ην 

θαιχηεξα δηαθνζκεκέλν φξγαλν, θαη ηφηε ε ζέζε ηνπ σο ν θπξίαξρνο θαηαζθεπαζηήο 

θηζάξαο επηβεβαηψζεθε. 

 Απφ εθείλε ηε ζηηγκή νλφκαζε ηνλ εαπηφ ηνπ Γνλ, έλαλ ηίηιν θνηλφ αλάκεζα ζηνπο 

θαηαζθεπαζηέο θηζάξαο θαη ζηνπο άιινπο ηερλίηεο θαη κέιε ηεο ηνπηθήο κεζαίαο 

ηάμεο: ηεξείο, έκπνξνη θαη δεκφζηνη ππάιιεινη. Σν 1868, παληξεχηεθε μαλά, αθνχ 

δνχζε κε ηελ κέιινπζα γπλαίθα ηνπ, ηελ Josefa Martin Rosada, γηα αξθεηά ρξφληα. Ο 

Arcas ήηαλ θνπκπάξνο. 

Σνλ επφκελν ρξφλν ν Tarrega έθηαζε ζηε εβίιιε, κε ηνλ ρνξεγφ ηνπ, ηνλ έκπνξν 

Canesa Mendayas. Σαμίδεςαλ απφ ηελ Βαξθειψλε ζε αλαδήηεζε ελφο νξγάλνπ 

παξφκνηνπ κε απηφ πνπ έπαηδε ν Arcas, πνπ θάπνηεο θνξέο νλνκαδφηαλ La Leona. Ο 

Tarrega ήηαλ ηφηε κφιηο 17 εηψλ. χκθσλα κε ηνλ Emilio Pujol, βηνγξάθνπ ηνπ 

Tarrega, ν Torres πξνζέθεξε ζηελ αξρή ζην αγφξη έλα κέηξην φξγαλν, αιιά κφιηο ηνλ 

άθνπζε λα παίδεη ηνπ έθεξε έλα φξγαλν πνπ είρε θηηάμεη γηα ηνλ εαπηφ ηνπ ιίγα 

ρξφληα πξηλ. 
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Ο Tarrega έπαηδε απηή ηελ θηζάξα ζπλερψο γηα 20 έηε, έσο φηνπ ε θνξπθή ηεο κπήθε 

κέζα: επηζθεπάζηεθε ζηε ζπλέρεηα απφ ηνλ Enrique Garcia. Ο Tarrega είρε κηα 

ηζρπξή πξνζσπηθφηεηα θαη επηδξνχζε ζην θνηλφ ηνπ. Αιιά νη ππνζηεξηθηέο ηνπ 

έθαλαλ ιίγα γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Torres.  Πεξίπνπ ην 1870, ν Torres 

εγθαηέιεηςε ηελ θαηαζθεπή θηζάξαο, επέζηξεςε ζηελ Αικεξία θαη άλνημε έλα 

θαηάζηεκα θηλέδηθσλ. Σαπηφρξνλα, ν Arcas ζηακάηεζε λα παίδεη θηζάξα 

επαγγεικαηηθά.  

ε θακία πεξίπησζε δελ ήηαλ ε απνρψξεζε κφληκε. Ο Arcas επέζηξεςε ζηηο 

εκθαλίζεηο ην 1876, φηαλ ν Torres ήηαλ ζην πξψην έηνο ζε απηφ πνπ νη εηηθέηεο ηνπ 

νλνκάδνπλ "δεχηεξε επνρή ηνπ". Απηή ηε θνξά, εληνχηνηο, ε θαηαζθεπή θηζάξαο 

ήηαλ κηα δξαζηεξηφηεηα κεξηθήο απαζρφιεζεο. Τπήξρε ην θαηάζηεκα θηλέδηθσλ, θαη 

ε νηθνγέλεηα ηνπ είρε αξρίζεη αθφκε θαη λα έρεη ελνηθηαζηέο. Μεηά απφ ην ζάλαην ηεο 

δεχηεξεο ζπδχγνπ ηνπ, ην 1883, δηπιαζίαζε ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπ, πεξίπνπ 12 

θηζάξεο εηεζίσο κέρξη ην ζάλαηφ ηνπ ην 1892. Απηά ηα φξγαλα, ελ ηνχηνηο, ήηαλ 

πεξηζζφηεξα βαζηθά γηα ηνπο ηνπηθνχο εθηειεζηέο παξά ηα κεγάια βηξηνπνδηθά πνπ 

είραλ παξαρζεί πξνεγνπκέλσο.  

ην κεηαμχ ηα ρέξηα ηνπ έηξεκαλ ηφζν πνιχ πνπ αλαγθάζηεθε λα δεηήζεη απφ έλαλ 

λέν θίιν ηνπ, ηνλ ηνπηθφ ηεξέα Juan Martinez Sirvent λα ηνλ βνεζήζεη κε ηελ πην 

πεξίπινθε εξγαζία. Γελ είρε θακία επηινγή παξά λα ζπλεξγαζηεί, κε ηηο δχν θφξεο 

ηνπ (κηα κφλν 16 θαη αλχπαληξε) γηα λα ππνζηεξίμνπλ θαη λα ππνγξάςνπλ 

ζεκαληηθέο δαλεηνιεςίεο. Πέζαλε ην Ννέκβξην ηνπ 1892. Αλ θαη είρε απνθηήζεη ηξία 

ζπίηηα ζην ηειεπηαίν κέξνο ηεο δσήο ηνπ, νη εηζπξάμεηο απφ ηελ πψιεζή ηνπο δελ 

θάιπςαλ νχηε θαλ ηα ρξέε ηνπ. Δληνχηνηο, έιαβε κηα γελλαηφδσξε λεθξνινγία ζηελ 

ηνπηθή εθεκεξίδα.  

Πνιπάξηζκεο θαηλνηνκίεο έρνπλ απνδνζεί ζηνλ Torres θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ, 

αιιά ε πξαγκαηηθή κεγαινθπΐα ηνπ ήηαλ ην λα βξίζθεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο εμειίμεηο 

ηεο επνρήο, λα ηηο βειηηψλεη θαη λα ηηο ελψλεη. Με απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνχξγεζε έλα 

φξγαλν κε κηα πιεξφηεηα πνπ πνηέ δελ έρεη εμεηαζηεί ζνβαξά.  

  

Σν πην ζεκειηψδεο πξάγκα πνπ έθαλε ν Torres ήηαλ ε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ 

ζψκαηνο. Οη θηζάξεο ζπλαπιίαο ηνπ Torres, πνπ εηζάγνληαη ζηηο αξρέο ηνπ 1850, 

έρνπλ θαπάθη 20 ηνηο εθαηφ κεγαιχηεξν απφ εθείλν ησλ θηζάξσλ ζπλαπιίαο πνπ 
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παίδνληαη απφ ην Fernando Sor θαη Dionisio Aguado κεξηθά έηε λσξίηεξα. Η 

πξφζζεηε πεξηνρή είλαη θαη ζηηο αλψηεξεο θαη ρακειφηεξεο πεξηφδνπο, δίλνληαο ζηελ 

θηζάξα ηελ κνξθή ζην ζρήκα ηνπ αξηζκνχ νθηψ, πνπ ζήκεξα εκείο ην παίξλνπκε γηα 

δεδνκέλν. Κάπνηνη ηζρπξίδνληαη φηη ν Torres έθζαζε ζε απηήλ ηελ κνξθή 

γεσκεηξηθά.   Οη απφγνλνί ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ Romanillos, ππνζηεξίδνπλ φηη 

βαζίζηεθε ζηελ κνξθή κηαο λέαο γπλαίθαο πνπ είδε ζηε εβίιιε. Οη γέθπξεο ηνπ 

Torres ήηαλ έλα αθφκα βήκα πξνο ηα εκπξφο: απφ πεξίπνπ ην 1857, ρξεζηκνπνίεζε 

κηα ρσξηζηή ζέια, επηηξέπνληαο ηε κηθξή ξχζκηζε ηνπ χςνπο ηεο ρνξδήο.  

Ο Torres ήμεξε φηη ε ειαθξφηεηα ήηαλ νπζηαζηηθή ζηελ επηθάλεηα δφλεζεο ελφο 

νξγάλνπ. Αιιά έλα κεγάιν θαπάθη, αλ θαη ελδερνκέλσο δπλαηφηεξν, είλαη βαξχηεξν 

απφ έλα κηθξφ. Να ην θηηάμεη ιεπηφηεξν γηα λα κεηψζεη ην βάξνο ηνπ ζα ην 

θαζηζηνχζε αδχλαην θαη εχθακπην, κε αλεπηηπρή απνηειέζκαηα ζηνλ ήρν. Η ιχζε 

βξέζεθε ζηελ δεκηνπξγία ελφο θαπαθηνχ κε δηακφξθσζε “ζφινπ” κε ηηο μχιηλεο 

αθηίλεο  ζε ζρήκα αςίδαο θαη ζηηο δχν θαηεπζχλζεηο 

Απηέο νη δηάζεκεο αθηίλεο ζα εμαζθάιηδαλ ηε ζηαηηθή δχλακε ηνπ “tapa”, ηνπ 

θαπαθηνχ, αθήλνληαο ην λα απνθξηζεί ζηηο δνλήζεηο ησλ ρνξδψλ.  

Η απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο απνδείρζεθε απφ ηελ πεηξακαηηθή θηζάξα 

ηνπ Torres, ελζσκαησκέλε ην 1862, κε ηηο πιεπξέο θαη ηελ πιάηε απφ πεπηεζκέλν 

ραξηί. Απηφ ην φξγαλν δελ παίδεηαη πιένλ, αιιά εθείλνη πνπ ην άθνπζαλ δέρηεθαλ 

ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ - πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηνπο ζεκεξηλνχο 

θπζηθνχο - φηη κφλν ην θαπάθη κηαο θηζάξαο είλαη πξαγκαηηθήο ζπνπδαηφηεηαο ζηνλ 

θαζνξηζκφ ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ήρνπ ηεο.  

Η κεραληθή θεθαιή δελ ήηαλ λέα φηαλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ν Torres, ην 1856, αιιά 

δελ ήηαλ θνηλή ζηελ ηζπαληθή παξάδνζε. Μηα ζεκαληηθφηεξε επηινγή, εληνχηνηο, 

ήηαλ ε αηζζεηηθή. Ο Torres επέκεηλε φηη νη θηζάξεο πξννξηδφκελεο γηα ζνβαξή 

κνπζηθή πξέπεη λα έρνπλ κφλν ιεπηή δηαθφζκεζε. Πξνεγνπκέλσο ε θηζάξα ήηαλ θαη 

έλα κνπζηθφ φξγαλν θαη έλα θνκκάηη επίπινπ. Αθφκε θαη ηα θαπάθηα (δφλεζεο) ηνπ 

18
νπ

 θαη ηνπ 19
νπ

 αηψλα θνξηψζεθαλ αξθεηά. Με εμαίξεζε ην πεξίπινθα φξγαλν κε 

ην νπνίν θέξδηζε ην ράιθηλν κεηάιιην ηνπ ην 1858, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θηζάξεο 

πνπ θηηάρηεθαλ απφ ηνλ Torres ήηαλ απζηεξέο ζηε δηαθφζκεζε: θξαηήζεθε βεβαίσο 

καθξηά απφ ηα ιεηηνπξγηθά κέξε ηνπ νξγάλνπ.  

Ο Torres δελ θαίλεηαη πξαγκαηηθά λα είρε εθεχξεη πνιιά, εθηφο ελδερνκέλσο απφ ην 

tornavoz. Απηφ ήηαλ έλαο θχιηλδξνο ράιπβα ηεο ίδηαο δηακέηξνπ κε ην νπή ήρνπ θαη 

επεθηεηλφηαλ πίζσ ζην ζψκα, πξννξηζκέλν γηα λα δψζεη ζηελ θηζάξα πξφζζεηε 
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πξνβνιή. Βεβαίσο, ε La Leona είλαη ε πην πξφσξε επηδψζα θηζάξα απφ νπνηνδήπνηε 

θαηαζθεπαζηή πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηε ζπζθεπή. Σελ ρξεζηκνπνίεζε ζπρλά θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ηνπ θαη θαηφπηλ ηελ εγθαηέιεηςε. Οη ζπλερηζηέο ηνπ ην 

πήξαλ, αιιά κέρξη ην ηέινο ηνπ δεχηεξνπ παγθφζκηνπ πνιέκνπ  ήηαλ μεραζκέλν.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο ηνπ Torres ήηαλ άκεζα θαη πξνθαλή. Η λέα ζηάζε 

πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ Tarrega, κε ην αξηζηεξφ πφδη πςσκέλν γηα λα ππνζηεξίμεη 

ηελ θηζάξα, πξνεξρφκελε απφ ην κεγαιχηεξν φξγαλν ηνπ Torres, έδσζε ζηνπο 

εθηειεζηέο ηε ζηαζεξφηεηα πνπ είραλ πνζήζεη απφ ηηο εκέξεο ηνπ ηξίπνδνπ ηνπ 

Dionisio Aguado, θαη δηεπθφιπλε ηελ πην ζχλζεηε κνπζηθή ζηηο πςειφηεξεο ζέζεηο. 

Ο δπλαηφηεξνο, πιεξέζηεξνο ήρνο ηεο θηζάξαο ηνπ Torres επέηξεςε έλα επξχηεξν 

θάζκα δπλακηθήο θαη κνπζηθήο έθθξαζεο. Λίγν εθπιήζζεη φηη ε θηζάξα ηνπ Torres 

ζεσξήζεθε ζρεδφλ σο λέν φξγαλν.  

Ο Tarrega δελ έγξαςε θακία κέζνδν, αιιά νη δηδαζθαιίεο ηνπ κεηαδφζεθαλ πηζηά 

πξνο ηνλ επφκελν αηψλα απφ ην καζεηή ηνπ Emilio Pujol (1886-1980). ηελ 

εηζαγσγή ηνπ ζην Escuela Razonada de La Guitarra ηνπ Pujol, ν ζπλζέηεο Manuel de 

Falla έγξαςε: "είλαη έλα ζαπκάζην φξγαλν, ηφζν απζηεξφ φζν ν πινχζηνο ήρνο ηνπ, 

θαη πνπ ηψξα κε δχλακε θαη επηφηεηα παίξλεη ηελ θαηνρή ηεο ςπρήο ζνπ. 

πγθεληξψλεη κέζα ηνπ ηα νπζηαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνιιψλ επγελψλ νξγάλσλ ηνπ 

παξειζφληνο, θαη ηα έρεη απνθηήζεη σο κεγάιε θιεξνλνκηά ρσξίο απψιεηα εθείλσλ 

ησλ εγγελψλ ηδηνηήησλ πνπ νθείιεη, κέζσ ηεο πξνέιεπζήο ηνπ, ζηνπο αλζξψπνπο 

ηνπο ίδηνπο. Δίλαη δχζθνιν λα θαληαζηείο νπνηνλδήπνηε λα γξάθεη απηέο ηηο ιέμεηο 

εάλ δελ ππήξρε ν Torres.  
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1.3.Ζ ΑΝΑΣΟΜΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ 

ΚΗΘΑΡΑ   

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μνληέιν ελίζρπζεο Σόξξεο θαη κνληέιν ελίζρπζεο TAUT, Tony Bacon & Colin Cooper 

& Jaop van Eik & Paul Fowles & Brian Jeffery & Richard Jonston & Tim Miklaucie & 

John Morrish, The Classical Guitar: A Complete History, Backbeat Books, (1997) 
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1.3.Ζ ΑΝΑΣΟΜΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΚΗΘΑΡΑ   

 

 

Οη ζεκεξηλνί θαηαζθεπαζηέο θηζάξαο έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο κηα πινχζηα θιεξνλνκηά. 

ηελ θαξδηά ηεο είλαη ε ηζπαληθή πξνέιεπζε ηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν θέξλεη κε ηελ 

ζεηξά ηνπ νξηζκέλεο ηζρπξέο ππνζέζεηο γηα ηα πιηθά, ην δνκηθφ ζρέδην, ηελ εκθάληζε 

αθφκε θαη ηε κέζνδν θαηαζθεπήο.  

Αιιά ε ίδηα ε ηζπαληθή παξάδνζε ήηαλ πνπ αλνίρηεθε ,ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζε φιν 

ην θάζκα ησλ επηξξνψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, ηδηαίηεξα απφ ηε βφξεηα Δπξψπε.     

Καη γηα εθείλνπο πνπ εξγάδνληαη έμσ απφ ηελ Ιζπαλία έρνπλ ππάξμεη λέεο ηδέεο απφ 

ηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ηελ Απζηξαιία, θαζψο επίζεο θαη απφ αιινχ. 

πγρξφλσο, νη δπζθνιίεο γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο έρνπλ απμεζεί. Οη εθηειεζηέο 

ζέινπλ ηα φξγαλα πνπ ζα ερνχλ κε φξνπο πνπ ν Antonio de Torres, ν κεγάινο 

θαηαζθεπαζηήο θηζάξαο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, δελ ζα κπνξνχζε πνηέ λα θαληαζηεί. Καη ηα 

ζσζηά μχια είλαη πιένλ ιηγνζηά.  

Σα δχν βαζηθά θαπάθηα, ζπκβνιίδνπλ ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο ζηνπο ζχγρξνλνπο 

θαηαζθεπαζηέο ζε κηα κφλν πεξηνρή ηεο θηζάξαο, αλ θαη ην πην ζεκειηψδεο είλαη φηη: 

παγθνζκίσο ζπκθσλείηαη φηη ην θαπάθη είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ζπζηαηηθφ ηεο 

θηζάξαο.  

Η ξχζκηζε ζην πξψην, κε επηά ειαθξηέο (ζαλ βεληάιηα) αθηίλεο πνπ δείρλνπλ ζην 12
ν
  

ηάζην ηεο θηζάξαο, είλαη ην θιαζηθφ ζχζηεκα πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ Torres (αλ θαη ε 

έξεπλα δείρλεη φηη ρξεζηκνπνίεζε ζπρλά έλα πην ζχλζεην ζχζηεκα κε ηηο εμσηεξηθέο 

αθηίλεο πνπ πεξλνχλ θάησ απφ ην ρακειφηεξν αξκνληθφ θξαγκφ πνπ θάζεηαη θάησ 

απφ ηελ νπή ήρνπ). Σν θαπάθη είλαη εμαηξεηηθά εχθακπην θαηά ηε θνξά ησλ λεξψλ. 

Οη αθηίλεο είλαη θνιιεκέλεο ζηε θνξά ησλ λεξψλ ζε κηα πιάγηα γσλία, πνπ 

ζθιεξαίλεη ην θαπάθη, ρσξίο λα πξνζζέζεη βάξνο. Οχηε ε κεγάιε επειημία νχηε ην 

κεγάιν βάξνο δελ είλαη επηζπκεηά ζην θαπάθη, ην νπνίν είλαη ην δηάθξαγκα ηνπ 

νξγάλνπ.  

Σν ζχζηεκα ζην δεχηεξν, πνπ ν Fischer νλνκάδεη TAUT ζχζηεκα ηνπ, πξννξίδεηαη 

λα εμεηάζεη απηφ ην πξφβιεκα θαηά κέησπν. Έλα εμαηξεηηθά ειαθξχ πιέγκα απφ 

αθηίλεο εληζρχεη ην μχιν θαη' επζείαλ θαηά κήθνο θαη πιάηνο ησλ λεξψλ. 
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 Η δχλακε ηνπ δηθηχνπ επηηξέπεη ηε ρξήζε ελφο θαπαθηνχ πάρνπο κφλν 1.5 1.7mm, 

έλαληη 2.3 2.4mm ζηηο θηζάξεο κε ην ζηπι Torres. ε απηφ ην ηδηαίηεξν φξγαλν ν 

Fischer έρεη κεηαθηλήζεη επίζεο ηελ νπή ήρνπ πξνο ηελ θνξπθή ηνπ θαπαθηνχ, πνπ 

δεκηνπξγεί έλα κεγαιχηεξν δηάθξαγκα. Η ηδέα απηή είλαη βαζηζκέλε ζε έλα ζρέδην 

ηνπ Francisco Simplicio ηεο δεθαεηία ηνπ '20.  

 

Σα πεηξάκαηα ηνπ Fischer ζπδεηήζεθαλ κε ηνλ Bernard Richardson (παλεπηζηεκηαθφο 

θπζηθφο ηνπ Κάξληηθ). Έρνπλ θάηη απφ θνηλνχ κε ην ζρέδην πιέγκαηνο ησλ αθηηλψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ απζηξαιφ θαηαζθεπαζηή Greg Smallman, αλ θαη 

απηφο ρξεζηκνπνηεί πην εμσηηθά πιηθά θαη ηνπνζεηεί ην πιέγκα ηνπ ζε 45
ν
 γσλία απφ 

ηελ θνξά ησλ λεξψλ .   

 

Σν ζχζηεκα Torres ιεηηνπξγεί αθφκα, εληνχηνηο, ην γεξφ ζρέδηφ ηνπ πξνζθέξεη ζηνπο 

θαηαζθεπαζηέο θάηη πνπ θαζνξίδεηαη απφ έλαλ θαηαζθεπαζηηθφ ζηφρν, ν νπνίνο 

αθήλεηαη πάλσ ζε έλαλ αξηζκφ κεηαβιεηψλ, αξρίδνληαο απφ ηηο ηδηνζπγθξαζίεο ηνπ 

κεκνλσκέλνπ θνκκαηηνχ μχινπ πνπ δηακνξθψλεη ην θαπάθη κηαο θηζάξαο. Οη 

πεξηζζφηεξεο ρεηξνπνίεηεο θηζάξεο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, αθφκα γίλνληαη κε έλαλ 

ηξφπν πνπ ζα ήηαλ αλαγλσξίζηκνο ζηνπο ηζπαλνχο θαηαζθεπαζηέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

θαη λσξίηεξα, αλ θαη ππάξρνπλ θπζηθά ιεπηνκεξείο παξαιιαγέο. 

Η δηαδηθαζία θαηαζθεπήο είλαη φπσο ε ζπγθέληξσζε κηαο εμάξηεζεο ησλ κεξψλ. Σα 

δχν κηζά ηνπ θαπαθηνχ ελψλνληαη ζηε κέζε, θαηφπηλ θφβνληαη ζηε κνξθή ηνπο. 

Η ξνδέηα, πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζε θνκκάηηα, πέθηεη ζε έλα ηνπνζεηεκέλν δαρηπιίδη 

γχξσ απφ ηελ νπή ήρνπ . Σν θαπάθη είλαη ηνπνζεηεκέλν πξνο ηα θάησ ζε έλα solera, 

κηα επηθάλεηα εξγαζίαο κε κνξθή κηαο θηζάξαο, θαη ην καλίθη, πνπ θαηαζθεπάδεηαη 

απφ δηάθνξα θνκκάηηα ζθιεξνχ μχινπ, είλαη θνιιεκέλν πάλσ ηεο.   

Η ελίζρπζε ηεο πιάηεο θνιιηέηαη έπεηηα. Σα δηαθνζκεηηθά θαη νη ζπλδέζεηο 

εγθαζίζηαληαη, έπεηηα ε ηαζηηέξα, ηα ηάζηα θαη ε γέθπξα. Καηφπηλ ε θηζάξα ζα 

νινθιεξσζεί, ρξεζηκνπνηψληαο κηα πξνζεθηηθή γαιιηθή ζηηιβσηηθή νπζία, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο θαηαζθεπαζηέο , κε έλα ζπξέη πνιπεζηέξα.  

Καηαιαβαίλνπκε φηη δελ είλαη δχζθνιν λα θηηαρηεί κηα θηζάξα, πνιινί εξαζηηέρλεο 

μπινπξγνί ην έρνπλ θάλεη. 

.Η δπζθνιία ελαπφθεηηαη ζηελ θαηαζθεπή ελφο θαινύ κνπζηθνχ νξγάλνπ.   
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Γηαδηθαζία θαηαζθεπήο 1, Andrew Allan, The art of 

guitar making, The Gilvary Press, 2008 
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2.1. 

ΤΝΣΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ
[3] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Γηαδηθαζία θαηαζθεπήο 2, Richard Mark French, Engineering the 

Guitar: Theory and Practice, Springer Science + Business Media, New 

York, (2009) 
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2.1. ΤΝΣΟΜΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΑΣΑΚΔΤΖ  

 

 

Η θαηαζθεπή κηαο θηζάξαο αξρίδεη κε ηελ εθινγή ηεο πξψηεο χιεο, δει. ησλ μχισλ 

πνχ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Σν ζπνπδαηφηεξν κέξνο ηεο θηζάξαο γηα ηελ ερεηηθή ηεο ζπκπεξηθνξά είλαη ην 

αξκνληθό επίπεδν πνχ πξέπεη λα πιεξνί ηηο έμεο πξνυπνζέζεηο: 

1) Να έρεη κέγηζηε ηθαλφηεηα λα πάιιεηαη. 

2) Μέγηζηε αληίζηαζε ζηελ ηάζε ησλ ρνξδψλ θαη 

3) Να κε παξακνξθψλεηαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

Σν θαιχηεξν μχιν γηα ηηο πην πάλσ πξνυπνζέζεηο είλαη ζχκθσλα κε ηελ πείξα 

γελεψλ απφ θαηαζθεπαζηέο, ην θφθθηλν έιαην ησλ "Άιπεσλ ηνχ Σξεληίλν (Β. Ιηαιία). 

Πνιχ θαιά επίζεο είλαη φ θέδξνο, ην άζπξν έιαην θαη ην νξεηλφ πεχθν. Απηά ηα 

μχια, αλ μεξαζνχλ θαηάιιεια, παξνπζηάδνπλ ραξαθηεξηζηηθά αλζεθηηθφηεηαο, 

ειαζηηθφηεηαο θαη ερεηηθφηεηαο εμαηξεηηθά. Αλήθνπλ φια ζηα θσλνθφξα θαη 

παξνπζηάδνπλ ζπκπεξηθνξά παξφκνηα. Γηα ηηο εληζρχζεηο ηνπ θαπαθηνύ, ηα θακάξηα 

θαη ηηο αξκνληθέο αθηίλεο ρξεζηκνπνηείηαη πάιη έιαην ή θαιχηεξα μχιν ηεο ίδηαο 

πνηφηεηαο κε ην θαπάθη. 

Γηα ηα πιεπξά θαη ην πίζσ κέξνο ρξεζηκνπνηείηαη μχιν κε δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά απ' φηη ζην θαπάθη. Δδψ ην μχιν πξέπεη λα είλαη ζθιεξφ, φρη 

πνξψδεο, λα αληέρεη ζην ιχγηζκα θαη αηζζεηηθά λα κελ πζηεξεί. Σν θαιχηεξν ίζσο, 

είλαη φ Βξαδηιηάληθνο παιιίζαλδξνο (Rosewood), αλ θαη ηα μχια, έθηνο απ' απηφ, πνχ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη πάξα πνιιά, φπσο παιιίζαλδξνο ηεο Ιλδίαο ή ηεο Αθξηθήο, 

Κειεκπέθη, Ιηηά, Αριαδηά, Καξπδηά, Μαόλη, Φιακνύξη θ.ιπ. 

Καη γηα ην καλίθη επίζεο ην μχιν πξέπεη λα είλαη ζθιεξφ. "Έλα ζπνπδαηφηαην 

ζεκείν είλαη φηη ην μχιν πνχ πξννξίδεηαη γηα καλίθη πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5-6 

ρξφληα θνκκέλν θαη θαηάιιειν μεξακέλν. Σα λεξά ηνπ δελ πξέπεη λα μεπεξλνχλ ηελ 

θιίζε ησλ 60° ζρεηηθά κε ην θφςηκν ηνπ, γηα λα έρεη κέγηζηε αληίζηαζε ζηελ ηάζε 

ησλ ρνξδψλ. Υξεζηκνπνηνχληαη, καόλη, θεξαζηά, θειεκπέθη θ.ιπ. 

Σέινο γηα ηελ ηαζηηέξα θαη ηνλ θαβαιάξε ρξεζηκνπνηνχληαη μχια ζθιεξφηαηα. Σν 

θαιχηεξν είλαη φ έβελνο (καχξνο ή ξνδ,) ιίγν πην θάησ φ παιιίζαλδξνο ηεο Βξαδηιίαο 

θαη αθνινπζνχλ φ ηλδηθφο παιιίζαλδξνο θαη ή θαξπδηά ηεο Σαλγθαλίθα. 
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Σν αξκνληθφ επίπεδν θαη ην πίζσ κέξνο είλαη πάληα 

απφ δχν θνκκάηηα δίδπκα (ελλνψ πιάθεο μχιηλεο πνχ βγαίλνπλ ζηελ θνξδέια απφ έλα 

ρνληξφηεξν θνκκάηη μχινπ) θαη θνιιεκέλα θαηά κήθνο ηνπ πάρνπο ηνπο, θαη κε ηηο 

πην θνληηλέο ίλεο απφ ην θεληξηθφ κέξνο. Αθνχ θνιιεζνχλ θαηεξγάδνληαη γηα λα 

απνθηήζνπλ ην ηειηθφ ηνπο πάρνο θαη θαηφπηλ φζνλ άθνξα ην αξκνληθφ επίπεδν 

ζθάβεηαη ζην κέξνο ηεο ηξόκπαο πεξηκεηξηθά θαη ζρεκαηίδεηαη φ ρψξνο γηα ηελ 

ππνδνρή ηεο ξνδέηαο. Ή ξνδέηα πνχ απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν δηαθνζκεηηθψλ 

θηιέησλ θνιιηέηαη ζην θαπάθη θαη θαηφπηλ γίλεηαη ή ηξχπα. Σν πην ζεκαληηθφ πξάγκα 

ζηελ θαηεξγαζία ηνπ αξκνληθνχ επηπέδνπ είλαη φ νπιηζκφο ηνπ, πνχ δελ είλαη ηίπνηε 

άιιν απφ δηάθνξα ζηελφκαθξα μχια, άιια νξηδφληηα (θακάξηα θαη εληζρύζεηο) θαη 

άιια θάζεηα ή δηαγψληα (αξκνληθέο αθηίλεο θαη εληζρύζεηο). θνπφο ησλ θακαξψλ 

είλαη αθ' ελφο λα εληζρχνπλ ην έιαην ηνπ θαπαθηνχ απφ ηηο δηάθνξεο ηάζεηο θαη λα 

απνηεινχλ ην ζθειεηφ ηνπ ερείνπ καδί κε ηα πιάγηα, αθ' έηεξνπ. Οη αξκνληθέο 

αθηίλεο έρνπλ ην ζθνπφ λα δηακνηξάδνπλ ζσζηά αλαινγηθά θαηά πιάηνο ηνπ 

θαπαθηνχ ηηο παικηθέο θηλήζεηο πνχ εθπέκπνπλ δηά κέζνπ ηνχ θαβαιάξε νη ρνξδέο 

ζην θαπάθη. Τπάξρνπλ αξθεηά ζπζηήκαηα νπιηζκψλ πνχ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ επψλπκνπο θαηαζθεπαζηέο θαη ζπλερψο πξνζηίζεληαη λέεο 

ηδέεο πνχ νθείινληαη ζηελ πείξα θαη ζηα πεηξάκαηα απηψλ ησλ αλζξψπσλ. Σν πίζσ 

κέξνο ή πάηνο φπσο ιέγεηαη πην θνηλά, αθνχ θνιιεζεί φπσο θαη ην αξκνληθφ επίπεδν 

θαη επεμεξγαζζεί γηα ην ηειηθφ ηνπ πιάηνο, εληζρχεηαη εζσηεξηθά απφ ηξία ζπλήζσο 

αιιά θαη ηέζζεξα θακηά θνξά, νξηδφληηα θακάξηα θαη απφ ιεπηέο θέηεο έιαηνπ 2-3 

ρηι. πάρνπο θαη πιάηνπο 1,5-2 ρηι. πνχ θνιιηνχληαη ζηε θφιιεζε ησλ δχν κεξψλ ηνπ 

θαη αλάκεζα απφ ηα θακάξηα. Απηέο νη θέηεο ην εληζρχνπλ θαηά κήθνο. Δμσηεξηθά 

δηαθνζκείηαη πξνζζέηνληαο έλα θηιέην αλάκεζα ζηα δχν δίδπκα μχια πνχ ην 

ζπλζέηνπλ. 

Γηα ηα πιεπξά ρξεζηκνπνηνχληαη δχν πιάθεο, απφ ην ίδην μχιν πνχ έγηλε φ πάηνο, 2 

ρηι. πεξίπνπ ζε πάρνο θαη 10 ρηι. πεξίπνπ ζε πιάηνο κε ηηο ίλεο θαηά κήθνο θαη αλ 

είλαη δπλαηφλ θάζεηεο ζε ζρέζε κε ην θφςηκν ηνπ μχινπ. Γηα ην θακπχισκά ηνπο ή 

ρξεζηκνπνηνχκε ηελ κέζνδν ηνχ βξαζίκαηνο ηνπ μχινπ γηα λα καιαθψζεη θαη λα κπεη  
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ζε θφξκα πνχ ζα ηνπ δψζνπλ ηελ νξηζηηθή ηνπ γξακκή ή ρξεζηκνπνηείηαη κηα 

κνλσκέλε αληίζηαζε πνπ πάλσ ηεο ην πηέδνπκε γηα λα ιπγίζεη κέρξη εθεί πνχ ζέ-

ινπκε. Καηφπηλ βάδνπκε ηα πιεπξά ζε κηα εηδηθή θφξκα θαη θφβνπκε ηα άθξα γηα λα 

επηηεπρζεί κία ηέιεηα κεηαμχ ηνπο έλσζε. Κνιιάκε έλα θνκκάηη μχιν (θάηω ηάθνο) 

εζσηεξηθά θαη έπεηηα θνιιάκε ηα ζηεξίγκαηα γηα ηνλ πάην θαη ην θαπάθη (ζρήκα 2 

θαη 3) απηά είλαη καθξφζηελα ειαθξά μπιαξάθηα πνχ, αθνχ θακππισζνχλ ή κε ηε δέ-

ζηε φπσο ηα πιεπξά, είηε κε κηθξά θνςίκαηα θάζεηα πξνο ην κήθνο ηνπο, 

αθνινπζνχλ ηε γξακκή ησλ πιεπξψλ θαη ρξεζηκεχνπλ ζην λα απμήζνπλ ηελ 

επηθάλεηα επαθήο ηεο θφιιεζεο πιεπξψλ-θαπαθηνχ θαη πιεπξψλ-πάηνπ. Καηφπηλ 

ζθάβνληαο ιίγν ηα ζηεξίγκαηα ζην κέξνο πνχ ζα αθνπκπήζνπλ ηα θακάξηα ηνπ 

θαπαθηνχ κε ηα πιεπξά γηα κηα πην ζηέξεα θφιιεζε. 

Αθνχ γίλνπλ φια απηά έρνληαο πάληα κέζα ζηε θφξκα ηα πιεπξά, θνιιάκε ην 

θαπάθη. 

εηξά ηψξα έρεη ην καλίθη ην φπνην ζα θνιιεζεί ζην ζχλνιν. Απνηειείηαη απφ έλα 

κεγάιν θνκκάηη μχιν (καόλη θ.ιπ.) θνκκέλν θαη θνιιεκέλν φπσο ζην ζρήκα 4. Αθνχ 

αθεζεί ιίγν πην θαξδχ απ' φηη ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, δνπιεχεηαη ην θεθάιη ζχκθσλα 

κε ην επηζπκεηφ ζρέδην θαη ην πξνζσπηθφ Design ηνπ θαηαζθεπαζηή. Καηφπηλ 

γίλνληαη νη ηξχπεο γηα ηα θιεηδηά ησλ ρνξδψλ θαη ηα αλνίγκαηα ζην θεθάιη. 

Γπξίδνπκε ηψξα ζηε βάζε ηνπ καληθηνχ θαη δνπιεχνπκε ηελ ηειηθή ηνπ θφξκα. Μεηά 

απφ απηφ πεξλάκε ζηηο εζνρέο Α' Α, πνχ δεκηνπξγήζακε ηα πιεπξά ηνχ ερείνπ θαη ην 

θνιιάκε. Γελ κέλεη παξά λα θνιιήζνπκε ηνλ πάην γηα λα έρνπκε κηα πξψηε αίζζεζε 

ηεο θηζάξαο. 

Ή επφκελε θάζε, ιέγεηαη «θηιεηάξηζκα» θαη είλαη ή θαηαζθεπή ελφο θαλαιηνχ ζην 

γσληαθφ πεξίγπξν ηνπ ερείνπ πνύ ζα δερηεί ηα θηιέηα (καθξηά ιεπηά μπιαξάθηα απφ 

ζθιεξφ μχιν) ηα φπνηα έθηνο απφ ην λα δηαθνζκήζνπλ ην φξγαλν, ρξεζηκεχνπλ ζαλ 

ζηνηρείν ζπγθξάηεζεο ηπρφλ αλνηγκάησλ ζηα λεξά ηνχ μχινπ 

ηνχ αξκνληθνχ επηπέδνπ θαη ηνπ πίζσ κέξνπο. 
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Οινθιεξψλνληαο ηνλ θχθιν ηεο θαηαζθεπήο, θηηάρλνπκε ηελ ηαζηηέξα πνχ είλαη 

απφ έβελν ή παιιίζαλδξν θαηά πξνηίκεζε, κε θάξδνο 52-55 ρηι. ζην θαπνηάζην, θαη 

62-65 ρηι. ζην χςνο ηνχ δσδέθαηνπ ηάζηνπ. Σν πάρνο ηεο ηνζηηέξαο είλαη ζπλήζσο 4-

5 ρηι., αθνχ γίλεη ηειείσο ιεία θαη επίπεδε θαη απφ ηηο δχν κεξηέο, δηαηξείηαη θαη 

θαηφπηλ θνιιηέηαη ζην καλίθη. (Καη ζην πάλω κέξνο ηνπ θαπαθηνύ κέρξη ηελ ηξύπα. 

Οξηζκέλνη θαηαζθεπαζηέο ζπλεζίδνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ θαη πεξηζζόηεξα από 19 ηάζηα 

θαη ζ' απηή ηελ πεξίπηωζε πξνεθηείλεηαη ιίγν θαη πάλω από ηελ ηξύπα). Αθνχ γίλεη ην 

θφιιεκα ηνπνζεηνχληαη ηα ηάζηα πνχ δηαηνληθά έρνπλ ηελ θφξκα ελφο Σ θαη αξθεί ή 

πίεζε ελφο ζθπξηνχ γηα λα ηνπνζεηεζνχλ ζηαζεξά ζηελ ηαζηηέξα. Αθνινπζνχλ ηα 

θηληξίζκαηα κε ιίκα γηα ηα ηάζηα, θαη γπαιφραξην γηα ηα μχιηλα κέξε ηνπ νξγάλνπ. 

Σν επφκελν ζεκείν είλαη ην πέξαζκα κε βεξλίθη ζην φξγαλν. εκείν ζεκαληηθφ απφ 

αηζζεηηθή άπνςε αιιά θαη πξνζηαηεπηηθφ απφ άιιε, γηα ηα μχια πνχ απνηεινχλ ην 

πνιχηηκν απηφ φξγαλν. Μέζνδνη ινπζηξαξίζκαηνο ππάξρνπλ πνιιέο, άιιεο θαιέο θαη 

άιιεο φρη γηα ην φξγαλν, απφ ηηο θαιχηεξεο είλαη ή κέζνδνο ηεο κπάιαο θαη πηλέινπ 

πνχ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηελ επνρή ηνπ ηξαληηβάξη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

ζήκεξα απφ πνιινχο θαινχο επψλπκνπο θαηαζθεπαζηέο. Υξεζηκνπνηείηαη φκσο 

επξχηαηα θαη ή κέζνδνο ηνχ πηζηνιέηνπ θπξίσο απφ ηηο βηνκεραλίεο θαη γηα ιφγνπο 

θαζαξά νηθνλνκηθνχο. Σα πιηθά γηα ην ινχζηξν είλαη θαη απηά πνιιά φπσο, γφκα-

ιάθα, γφκκα κπελδφε, καζηίρα θαη δηάθνξεο άιιεο θπηηθήο πξνέιεπζεο ξεηίλεο θαη 

θπζηθά έιαηα ζχκθσλα κε ζπληαγέο παιαηψλ θαη λέσλ θαηαζθεπαζηψλ φζνλ άθνξα 

ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν θαηαζθεπήο θαη ζπλζεηηθά βεξλίθηα φζνλ άθνξα ηνλ 

βηνκεραληθφ ηξφπν. 

Σειεηψλνληαο ην βεξλίθη, απνκέλνπλ ή ηνπνζέηεζε ηνχ θαπνηάζηνπ, ελφο 

θνκκαηηνχ απφ θφθθαιν ζηνλ θαβαιάξε, ην βίδσκα ησλ θιεηδηψλ θαη ην κνληάξηζκα 

ησλ ρνξδψλ. Κνπξδίδνληαο ηελ θηζάξα βξίζθεηαη ην ζσζηφ χςνο ηνπ θφθθαινπ ζηνλ 

θαβαιάξε θαη απφ θεη θη έπεηηα αμηνινγείηαη ην φξγαλν, απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ. 

Ή γέλλεζε κηαο θιαζζηθήο θηζάξαο είλαη γεγνλφο. Απνκέλεη λα βξεζεί φ θηζαξηζηήο 

πνχ ζα ηεο δψζεη δσή θάλνληαο ηελ λα παίδεη. 
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2.2. ΞΤΛΑ  

 

 

Η επηινγή θαη ε ρξήζε ηνπ μχινπ είλαη ζεκειηψδεο ζηελ ηέρλε ηεο θαηαζθεπήο 

θηζάξαο. Αιιά ν ζχγρξνλνο θαηαζθεπαζηήο πξέπεη λα δερηεί ην γεγνλφο φηη ε παξνρή 

ησλ πιηθψλ είλαη πεπεξαζκέλε θαη, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, ήδε εμαληιεκέλε.  

πλεπψο, ε πξνζνρή έρεη ζηξαθεί ζηηο λέεο πεγέο, θαη ηα λέα είδε. Έλαο θαηλνηφκνο 

απφ απηή ηελ άπνςε, φπσο ζε ηφζα πνιιά αθφκα, ήηαλ ν Jose Ramirez ΙΙΙ, ν νπνίνο 

θαηλνηφκεζε ηε ρξήζε ηνπ μχινπ, ηνπ απνθαινχκελνπ δπηηθνχ θφθθηλνπ θέδξνπ γηα 

ηα θαπάθηα. Απνθξηλφηαλ ζηηο ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηνλ αλεθνδηαζκφ θαη ηελ 

πνηφηεηα ησλ επξσπατθψλ εξπζξειαηψλ, ην (εδψ θαη ρξφληα) αγαπεκέλν μχιν ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ γηα απηφλ ηνλ ξφιν. Ο "θέδξνο" πνπ ν Ramirez πηνζέηεζε ήηαλ, 

δεδνκέλνπ φηη ήηαλ εχθνιν λα επηζεκαλζεί, φρη έλαο θέδξνο, αιιά έλα 

βνξεηνακεξηθαληθφ θσλνθφξν νλνκαδφκελν thuya plicata. Σν ρξεζηκνπνηήζηκν κέξνο 

ηνπ θνξκνχ απμάλεηαη κέρξη 20m ζην χςνο, θαη θάζε δέληξν παξάγεη αξθεηά κεγάιεο 

πνζφηεηεο μχινπ.   

Σν επξσπατθφ μχιν απφ έιαην, αθ' εηέξνπ, πξνέξρεηαη απφ έλαλ εμαληιεκέλν αξηζκφ 

πνιχ παιαηψλ δέληξσλ, θαη κφλν ην ζπγθξηηηθά ζχληνκν ηκήκα κέρξη ην ρακειφηεξν 

θιαδηά ρξεζηκνπνηείηαη. Η ζπρλά απνθαινχκελε γεξκαληθή εξπζξειάηε, έιαην picea 

δελ πξνέξρεηαη ζπλήζσο απφ ηε Γεξκαλία: ζπρλφηεξα πξνέξρεηαη απφ ηελ πξψελ 

Γηνπγθνζιαβία, θαη ηα ηειεπηαία ρξφληα νη πφιεκνη πνπ μεζπνχλ εθεί έρνπλ 

θαηαζηήζεη ηελ ηξνθνδνζία ηειείσο αθαλφληζηε.  

 

Σν πξνβάδηζκα πνπ πήξε ν Ramirez αθνινπζήζεθε απφ πνιινχο θαηαζθεπαζηέο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ φπσο ν Fleta, θαη ησλ θαηλνηφκσλ 

φπσο ηνλ  Daniel Friederich. Αιιά ν δπηηθφο θφθθηλνο θέδξνο είλαη πάληα έλα 

ακθηζβεηνχκελν μχιν. Μεξηθνί θαηαζθεπαζηέο δελ ζα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ, 

θαζφινπ. Ο Jose Romanillos, παξαδείγκαηνο ράξηλ, είπε ζηνλ Colin Cooper ην 1991, 

φηη ν ήρνο ηνπ δπηηθνχ θφθθηλνπ θέδξνπ εμαζζελεί θαηά ηελ δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ, 

ε νπνία θαηά ηελ άπνςή ηνπ είλαη νπζηαζηηθή γηα ηε δεκηνπξγία κηαο θαιήο θηζάξαο. 

Πξφθεηηαη γηα έλα κέηξην μχιν πνπ δελ  πξνηηκάηαη απφ απηφλ.  
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Δλ ηνχηνηο, έρεη απνθηήζεη έλα δηθφ ηνπ ρψξν νπαδψλ/θαηαζθεπαζηψλ/εθηειεζηψλ 

αλ θαη νη πεξηγξαθέο ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ήρνπ ηνπ πνηθίιινπλ. Μεξηθνί ιέλε φηη ν 

ήρνο ηνπ είλαη ψξηκνο ή γιπθφο, άιινη φηη είλαη θσηεηλφο θαη θαζαξφο αιιά ζε 

κηθξφηεξε παξαγσγή απφ ην έιαην: έρεη ηνλ δηθφ ηνπ ήρν ελψ κε ην εξπζξφ έιαην ν 

εθηειεζηήο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηνλ ήρν πνπ απηφο ζέιεη. 

 Έλα πξάγκα πνπ ζπκθσλνχλ φινη είλαη φηη ν δπηηθφο θφθθηλνο θέδξνο αληίζεηα απφ 

ηελ εξπζξή ειάηε, δελ ρξεηάδεηαη θαλέλα "ζπληνληζκφ". Τπάξρνπλ άιιεο 

εξπζξειάηεο: Η Englemann ή ε εξπζξειάηε Sittka είλαη δεκνθηιείο εξπζξειάηεο ησλ 

ΗΠΑ, θαη ε Hokkaido ζηελ Ιαπσλία.  

 

Ο Torres έθηηαμε θηζάξεο κε ηζπαληθφ θππαξίζζη, έλα καιαθφ μχιν πνπ ηψξα  

ρξεζηκνπνηείηε θπξίσο γηα flamenco θηζάξεο, ην ζθέλδακλν, ην καφλη, ην μχιν 

θαξπδηάο θαη ην απνθαινχκελν μχιν-αθξίδα. Αιιά ην δεκνθηιέζηεξν μχιν γηα 

θαηαζθεπή θηζάξαο είλαη πάληα ην βξαδηιηάλν rosewood (nigra dalbergia), 

απνθαινχκελν κεξηθέο θνξέο jacaranda. έλα ζθνηεηλφ θφθθηλν κε άξσκα ξφδνπ 

ζθιεξφ μχιν απφ έλα ηξνπηθφ αεηζαιέο δέληξν πνπ εηζάγεηαη πξψηα ζηελ Ιζπαλία 

κέζα ζε κεξηθά ρξφληα απφ ηελ αλαθάιπςε ηεο ακεξηθαληθήο επείξνπ. Σα ηειεπηαία 

ρξφληα, απηφ έρεη ζπκπιεξσζεί απφ αλαηνιηθφ ηλδηθφ rosewood (dalbergia atifolia) 

Καη ηα δχν είλαη φκνξθα μχια. Σν Βξαδηιηάληθν γίλεηαη αληηιεπηφ γεληθά σο ην πην 

φκνξθν, αιιά είλαη επίζεο πην εχζξαπζην θαη δχζθνιν λα δνπιεπηεί. Σν ηλδηθφ ηείλεη 

λα είλαη ιηγφηεξν εληππσζηαθφ, αιιά απμάλεηαη ζηηο θπηείεο θαη είλαη έηζη δηαζέζηκν.  

Απφ ην 1992, κηα δηεζλήο ζπλζήθε έρεη απαγνξεχζεη ηελ εμαγσγή rosewood 

Βξαδηιίαο, έλα δηαθπβεπκέλν δέληξν ηξνπηθψλ δαζψλ, απφ ηελ παηξίδα ηνπ. Δθείλνη 

πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ πξέπεη ηψξα λα έρνπλ κηα άδεηα απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο γηα 

λα απνδείμνπλ φηη ην μχιν αγνξάζηεθε πξηλ απφ ηελ απαγφξεπζε. Καη εθείλνη πνπ 

είλαη θάηνρνη νξγάλσλ απφ βξαδηιηάληθν rosewood ζα ην βξνπλ ελδερνκέλσο 

δχζθνιν λα ην πεξάζνπλ απφ ηα ζχλνξα: έλαο ακεξηθαληθφο θαηαζθεπαζηήο 

εθνδηάδεη ηνπο πειάηεο ηνπ κε έλα αληίγξαθν ηεο άδεηάο ηνπ.   

Οπνηνδήπνηε μχιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απηήλ ηελ πεξίνδν απφ έλαλ αμηφπηζην 

θαηαζθεπαζηή είλαη πηζαλφ λα είλαη παιαηφ, θπζηθά, δεδνκέλνπ φηη ηα μχια νξγάλσλ 

σξηκάδνπλ γηα πνιιά έηε πξηλ απφ ηε ρξήζε. Σα πξνβιήκαηα ζα έξζνπλ ζην κέιινλ.  

 

Σν καφλη, κηα δεκνθηιήο επηινγή γηα ηα καλίθηα ηεο θηζάξαο, είλαη πηζαλφ λα 

απαγνξεπζεί ζην πιαίζην ηεο ίδηαο ζπλζήθεο ζρεηηθά κε ην δηεζλέο εκπφξην θαη ηα 

απεηινχκελα ππφ εμαθάληζε είδε πνπ ηνπνζέηεζαλ ηνπο πεξηνξηζκνχο γηα ην 

βξαδηιηάληθν rosewood. Πεξηζζφηεξα κπνξνχλ λα αθνινπζήζνπλ.  

 

Σν 1983, ν Paul Fisher, έλαο βξεηαλφο θαηαζθεπαζηήο θηζάξαο πνπ είρε ζπλεξγαζηεί 

κε ην David Rubio, πήγε ζηε Βξαδηιία γηα λα δεη ηηο πνζφηεηεο ηνπ βξαδηιηάληθνπ 

rosewood θαη λα εμεηάζεη ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηε Μεγάιε 

Βξεηαλία, θαηαζθεχαζε επηά θηζάξεο ρξεζηκνπνηψληαο ηα μχια πνπ είρε πξνκεζεπηεί 
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απφ εθεί, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ παιιίζαλδξνπ Santos, Princewood θαη Kingwood, 

άιινπο ηχπνπο rosewood. Μηα νκάδα εηδηθψλ ςήθηζε γηα ηα φξγαλα φπσο παίρηεθαλ 

απφ ηνλ θηζαξίζηα John Mills. Ο Santos ήηαλ ν ληθεηήο, αιιά φια ζεσξήζεθαλ θαιά 

φξγαλα. Γπζηπρψο, θαλέλα απφ ηα μχια δελ βξήθε  απήρεζε ζηνπο εθηειεζηέο, θαη 

Fischer ζπλερίδεη λα θάλεη ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο θηζάξεο ηνχ κε βξαδηιηάληθν 

rosewood. 

 Δπηπιένλ, πνιιά απφ ηα "λέα μχια" πνπ ν Fischer εξεχλεζε έρνπλ γίλεη απφ ηφηε 

κάιινλ ιηγνζηά.   

 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, νη ζαλίδεο γηα λα δηακνξθψζνπλ ηα θαπάθηα, θφβνληαη ζε 

ηέηαξηα, θνκκέλα απφ ην θινηφ ζην θέληξν ηνπ δέληξνπ, ζε 90
ν
  απφ ηα δαθηπιηνεηδή 

δαρηπιίδηα ζην μχιν Απηφ παξάγεη ζαλίδεο πνπ είλαη εχθακπηεο πιεπξηθά αιιά 

ηζρπξέο θαηά κήθνο. Σα θαπάθηα ιακβάλνληαη απφ ην πεξηζζφηεξνπο θαηαζθεπαζηέο 

φπσο θαζαξίδνληαη, ηαηξηαγκέλα αληηθξηζηά κε ζαλίδεο πνπ ελψλνληαη θαη πνπ 

δηακνξθψλνληαη. Αθφκε θαη ζε εθείλν ην ζηάδην έρνπλ ην ραξαθηήξα ηνπο.  

 

Κξαηήζηε έλα θνκκάηη ησλ εξπζξειαηψλ ζε κηα γσλία θαη ηξππήζηε ην ειαθξηά. Θα 

δείηε λα παξαγάγεη κηα λφηα: απηή ε κνπζηθή πνηφηεηα κπνξεί λα εκθαληζηεί θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο θνπήο, ηνπ ζρεκαηηζκνχ θ.ιπ., ε νπνία έρεη δψζεη ζηνπο 

θαηαζθεπαζηέο  έλα επξχ πεδίν γηα κπζηηθηζκφ. Κάπνηνη ηζρπξίδνληαη φηη 

ζπληνλίδνπλ ηα θαπάθηα ηνπο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζπρλφηεηα φηαλ μχλνπλ ην μχιν: ε 

αγαπεκέλε λφηα είλαη ην ζη. Άιινη ιέλε φηη ζπληνλίδνπλ ηα θαπάθηα θαη ηηο πιάηεο κε 

έλα εκηηφλην δηαθνξά.  

Αθ' εηέξνπ, πνιινί θαηαζθεπαζηέο ακθηβάιινπλ φηη ε επηιεγκέλε "λφηα" (ην 

θνχξδηζκα) επηδεί ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπλδεζκνινγίαο θαη ηνπ βεξληθψκαηνο. 

Άιινη πξνζπαζνχλ λα θαηαζηείινπλ νπνηεζδήπνηε πξνθαλείο αληερήζεηο κε ηελ 

ειπίδα ηεο παξαγσγήο κηαο νκαιήο ηνληθήο αληίδξαζεο. 

 

 Η ηδέα  εληνχηνηο, έιαβε θάπνηα ππνζηήξημε απφ ηνπο επηζηήκνλεο: Ο Dr Bemart. 

Richardson ζην παλεπηζηήκην ηνπ Κάξληηθ ιέεη φηη νη θαηαζθεπαζηέο κπνξνχλ λα 

ζεσξήζνπλ φηη ν ζπληνληζκφο ζε κηα ζπρλφηεηα πξνζθέξεη έλαλ ηξφπν λα 

ηππνπνηεζεί κηα ζεηξά απφ θαπάθηα. Άιινη θαηαζθεπαζηέο, εηδηθφηεξα ν Daniel 

Friedrich, ππνβάιινπλ ηα μχια ησλ θαπαθηψλ ηνπο ζε κηα ζεηξά επηζηεκνληθψλ 

εμεηάζεσλ πξηλ αξρίζνπλ ηελ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο.  

Γεδνκέλνπ φηη ν Torres έθηηαμε κηα θηζάξα κε κηα πιάηε απφ πεπηεζκέλν ραξηί, νη 

πεξηζζφηεξνη θαηαζθεπαζηέο έρνπλ ζπκθσλήζεη φηη ην ζψκα ηεο θηζάξαο είλαη 

ιηγφηεξν ζεκαληηθφ ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνηφηεηαο ηνπ ήρνπ απφ ην θαπάθη. Μφλν 

ζηελ επνρή καο έρεη γίλεη έλα δήηεκα πάιη, κε ηνπο θαηαζθεπαζηέο πνπ πξνζπαζνχλ 

λα απμήζνπλ ηελ αθακςία ηεο πιάηεο γηα λα απνηξέςνπλ ηελ απνξξφθεζε ηεο 

ελέξγεηαο ησλ δνλήζεσλ ηεο ρνξδήο ή ηεο κεηαθνξάο ηεο ζην ζψκα ηνπ εθηειεζηή. 

Μέζσ ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο ηεο ηζηνξίαο ηεο θηζάξαο, εληνχηνηο, ε πιάηε θαη νη 

πιεπξέο έηπρε λα δνπιεπηνχλ κε ιεπηά θαη θνκςά μχια γηα αηζζεηηθνχο θπξίσο 

ιφγνπο.  



- 37 - 
 

2.3. ΣΟ ΚΑΠΑΚΗ 

 

 

 

 

 

 

 

Αληηθξηζηά μύια γηα θαπάθη κε ζρέδηα θαη κεηξήζεηο, Andrew Allan, The 

art of guitar making, The Gilvary Press, 2008 
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2.3. ΣΟ ΚΑΠΑΚΗ 

 

Σν θαπάθη έρεη πνιιέο νλνκαζίεο φπσο ε θνξπθή, ην πξφζσπν, ε κπξνζηά φςε θιπ. 

Χζηφζν, είλαη πξνηηκφηεξνο ν φξνο θαπάθη (ήρνπ) δηφηη εθεί είλαη πνπ 

αλαπηχζζεηαη/δεκηνπξγείηαη ν νπζηαζηηθφο αθνπζηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ νξγάλνπ. Ο 

Αληφλην ληε Σφξξεο, ν δηάζεκνο Ιζπαλφο θαηαζθεπαζηήο, ήηαλ ηφζν εκθαηηθφο ζε 

απηφ ην ζεκείν πνπ θαηαζθεχαζε κηα θηζάξα κε πιάηε θαη πιεπξά απφ ζπκπηεζκέλν 

ραξηί ( pappier Mache)  γηα λα ην απνδείμεη. Δπηπιένλ, φινη φζνη αζρνινχληαη κε ηελ 

θιαζηθή θηζάξα, (ζνιίζη, θαηαζθεπαζηέο, δάζθαινη, καζεηέο θαη θίινη), ζπκθσλνχλ 

ζε απηφ ην ζεκείν. 

 

Σα θξηηήξηα είλαη νπζηαζηηθά ηα ίδηα γηα φιεο ηηο θιαζηθέο θηζάξεο. 

1) Σα δχν θνκκάηηα πξέπεη λα είλαη ( λα ηαηξηάδνπλ) αληηθξηζηά. 

2) Σα μχια ζα πξέπεη λα είλαη πξηνληζκέλα ζε ηεηαξηεκφξηα. 

3) Θα πξέπεη λα ππάξρεη έλαο πςειφο αξηζκφο (δαθηπιηνεηδψλ δαρηπιηδηψλ) δαθηπιίσλ 

αλά ίληζα (25mm). πγθεθξηκέλα, πεξηζζφηεξνη απφ 15 ζηελ πεξίπησζε ηνπ θέδξνπ 

θαη πεξηζζφηεξνη απφ 10 φζνλ αθνξά ηνλ έιαην. 

4) Οη αθηίλεο (απφ ην εζσηεξηθφ κέξνο ηνπ θνξκνχ) ζα πξέπεη λα είλαη εκθαλείο, αλ θαη 

απηφ είλαη  εκθαλέο κφλν ζε ιείεο επηθάλεηεο. 

5) Η αθακςία είλαη πνηνηηθά ζπλπθαζκέλε κε ην 2) θαη ην 3) θαη κπνξεί λα δνθηκαζηεί 

ιπγίδνληαο ηα μχια θαηά κήθνο ησλ λεξψλ. Δπηπιένλ, γλσξίδνπκε/θξαηνχκε ζην 

κπαιφ καο  φηη ε αθακςία ζα πνηθίιεη αλάινγα κε ην βάξνο ηνπ μχινπ θαη γηα απηφ 

δελ ιπγίδνπκε πνιχ έληνλα. 



- 39 - 
 

6) Ο ήρνο απφ ειαθξά θξνχζε είλαη βαζηθά έλαο ζπλδπαζκφο ησλ 2,3,4,5 θαη 

δνθηκάδεηαη θξαηψληαο έλα θνκκάηη μχινπ αλάκεζα ζηνλ αληίρεηξα θαη ην δείθηε 

πεξίπνπ έλα ηέηαξην απφ ηελ κία άθξε θαη ρηππψληαο ειαθξά θνληά ζην θέληξν κε 

ηελ άξζξσζε ηνπ δαρηχινπ ηνπ άιινπ ρεξηνχ. Απηή ε ειαθξά θξνχζε ηνπ μχινπ ζα 

πξέπεη λα παξάγεη έλαλ θαζαξφ, ερεξφ, ζρεδφλ ζαλ θακπάλα ηφλν. Η αλαγλψξηζε 

ηνπ θαινχ ήρνπ απφ κία ηέηνηα ειαθξηά θξνχζε είλαη ζρεηηθή θαη  γίλεηαη φιν θαη πην 

αληηιεπηή  κε ηελ εκπεηξία. 

 

 ΤΝΓΔΟΝΣΑ ΣΟ ΚΑΠΑΚΙ 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ε έλσζε λα πξαγκαηνπνηεζεί άςνγα, γη΄ απηφ επηιέγνληαη θαη 

ελψλνληαη νη άθξεο απφ φπνπ ην θαπάθη δηαηξείηαη ζηε κέζε κε ηα πην θνληηλά λεξά, 

ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηπρφλ αηέιεηεο πάλσ ζην μχιν. Η πνηφηεηα ηεο έλσζεο 

δνθηκάδεηαη θξαηψληαο ηα 2 θνκκάηηα απφ ην μχιν απφ ηηο δχν άθξεο κπξνζηά ζε κηα 

δπλαηή πεγή θσηφο. Όηαλ ε έλσζε είλαη έηνηκε δελ πξέπεη λα είλαη νξαηφ θαζφινπ 

θψο. Δπίζεο, ε μεξφηεηα ηνπ ρψξνπ είλαη ζεκαληηθή γηα λα εμαζθαιηζηεί ε θαιή 

ζχλδεζε ησλ αληηθεηκέλσλ. 

Σέινο, ην θαπάθη αθήλεηαη γηα κεξηθέο κέξεο λα ζηεγλψζεη. 
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ΠΑΥΟ ΚΑΠΑΚΙΟΤ 

 

Σν πάρνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα.  

Πξψην βήκα ν έιεγρνο ηεο θαηεχζπλζεο ησλ λεξψλ θαη δεχηεξν θαη θπξηφηεξν ε 

κέηξεζε ηνπ πάρνπο ηνπ θαπαθηνχ (ζε δηάθνξα ζεκεία), κε ηηο ελδείμεηο λα θαίλνληαη 

ειαθξά κε έλα κνιχβη, ζηελ πιεπξά ηνπ θαπαθηνχ πνπ δελ είλαη ηξηκκέλε κε 

γπαιφραξην. Σν πάρνο γηα έλα θαπάθη κνληέινπ Torres είλαη 2.5mm ελψ γηα έλα 

θαπάθη κε ελίζρπζε πιέγκαηνο 1.8mm. 

 

 

                   

 
ρέδην κε κεηξήζεηο γηα ην πάρνο ηνπ 

θαπαθηνύ, Andrew Allan, The art of guitar 

making, The Gilvary Press, 2008 

 



- 41 - 
 

ΔΝΓΤΝΑΜΧΗ-ΔΝΙΥΤΗ (ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΠΑΚΙ) 

 

Σα κέζα ζχζθημεο (αθηίλεο) ηεο θιαζηθήο θηζάξαο θαηαζθεπάδνληαη ζπλήζσο απφ 

επξσπατθφ έιαην ή δπηηθφ εξπζξφ πεχθν. Σα μχια είλαη θνκκέλα ζε ηεηαξηεκφξηα κε 

λεξά θαηαθφξπθα γηα ην θαπάθη.. 

Γχν είλαη ηα βαζηθά κνληέια ελδπλάκσζεο-ελίζρπζεο γηα ην θαπάθη: 

1. Σν κνληέιν Torres-ζχζηεκα βεληάιηαο 

2. Σν κνληέιν-ζχζηεκα πιέγκαηνο 

 

 

                     

 

 

Μνληέιν ελίζρπζεο Σόξξεο θαη κνληέιν ελίζρπζεο TAUT, Tony Bacon & Colin Cooper 

& Jaop van Eik & Paul Fowles & Brian Jeffery & Richard Jonston & Tim Miklaucie & 

John Morrish, The Classical Guitar: A Complete History, Backbeat Books, (1997) 
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2.4. ΣΟ ΜΑΝΗΚΗ  

 

 

 

 

 

 

  

Κεθαιή,  Andrew Allan, The art of guitar 

making, The Gilvary Press, 2008 

 

Μαλίθη,  Andrew Allan, The art of guitar making, The Gilvary Press, 2008 
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2.4. ΣΟ ΜΑΝΗΚΗ  

 

Σν καλίθη απνηειείηαη απφ ηξεηο βαζηθέο επηθάλεηεο: ην κπξνζηά θαη πίζσ κέξνο ηνπ 

ιαηκνχ/καληθηνχ θαη ηελ θεθαιή (ην αλεμάξηεην θνκκάηη ησλ θιεηδηψλ). 

Η επηθάλεηα πνπ ζα γίλεη ην πίζσ κέξνο ηνπ καληθηνχ είλαη ζεκαληηθφ λα είλαη 

επζπγξακκηζκέλε δηφηη φιεο νη κεηξήζεηο ηνπ καληθηνχ βαζίδνληαη ζε απηήλ. 

ρεδηάδεηαη κηα θεληξηθή γξακκή πνπ λα δηαζρίδεη φιε ηελ επάλσ επηθάλεηα, θαη κηα 

ζηελ πιάηε, ζην πίζσ κέξνο απφ ην καλίθη σο ηα θιεηδηά, ελψ γηα ηελ έλσζε 

καληθηνχ-ζψκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ε ζέζε ηνπ 12
νπ

 ηάζηνπ ζε κηα γξακκή 90
ν
 απφ 

ηελ άθξε ηνπ καληθηνχ.  

Δπίζεο, ζην βαζηθφ ζρήκα ηεο θεθαιήο ζεκεηψλεηαη ε ζέζε γηα ηηο ηξχπεο ηνπ 

κεραληζκνχ ησλ θιεηδηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα νη ζέζεηο γηα ηηο ζρηζκέο ησλ ρνξδψλ.  
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2.5.ΟΗ ΠΛΔΤΡΔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Σφνδεςη πλευρών, www.smshobby.com 
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2.5. ΟΗ ΠΛΔΤΡΔ  

 

  

Η μπιεία γηα ηηο πιεπξέο πξέπεη πάληα λα ηαηξηάμεη κε ηελ πιάηε, φρη κφλν ζην είδνο 

αιιά θαη ,φζν είλαη δπλαηφλ, ηφζν ζην ρξσκαηηζκφ φζν θαη ζηε δνκή ησλ λεξψλ.  

 Κάζε πιεπξά πξέπεη λα είλαη 2.3mm. 

Οη δχν πιεπξέο ηνπνζεηνχληαη καδί, κε ηα λεξά αληηθξηζηά θαη ζεκεηψλεηαη ε 

εμσηεξηθή πιεπξά θαη ησλ δχν γηα αλαγλψξηζε. Γηα  κηα  θιαζηθή θηζάξα  

ε θακπχιε κέζεο κεηξηέηαη ζε 19"(485mm)απφ ην θάησ ηέινο ησλ πιεπξψλ. 

ηε ζπλέρεηα, νη ζπλδέζεηο θνιιηνχληαη ζηηο άθξεο ησλ πιεπξψλ.  

   

 

 

 

 

 

 

Γνθηκή γηα έλσζε ησλ πιεπξώλ,  Andrew Allan, The art of 

guitar making, The Gilvary Press, 2008 
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ΚΑΜΦΗ ΠΛΔΤΡΧΝ 

 

 

Η θάζε πιεπξά ππφθεηηαη ζε έλα νξηζκέλν πνζφ ειαζηηθφηεηα θαη πξέπεη λα ιάβεη 

κηα απνιχησο ζσζηή κνξθή.  

 Γηα λα θακθζεί ζσζηά, ε πιεπξά βξέρεηαη ειαθξά κε έλα ζπξέη θαη (κε ηελ 

εζσηεξηθή επηθάλεηα λα θνηηά επάλσ) ιπγίδεηαη ε κέζε ηεο κε ηελ εθαξκνγή κέηξηαο 

πίεζεο  κε ηελ παιάκε ησλ ρεξηψλ.  

 Απηή είλαη κηα δχζθνιε ιεηηνπξγία θαη κπνξεί λα πάξεη κέρξη θαη δχν εκέξεο, 

θξαηψληαο ην μχιν πγξφ, δίλνληαο πξνζνρή ζην λα κελ εθαξκνζηεί πάξα πνιιή 

έληνλε πίεζε θαη λα δηαθηλδπλεχζεη ην μχιν θαη λα απνθεπρζεί ην ζπάζηκν  ηνπ.  

 Απηή ε δηαδηθαζία απαηηεί αξγή δνπιεηά θαη ζπρλνχο ειέγρνπο ηεο πξνφδνπ.   

 

 

 

 

 

Κάκςε πιεπξώλ,  Andrew Allan, The art of guitar making, The Gilvary Press, 2008 
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2.6. Ζ  ΠΛΑΣΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πιάηε θηζάξαο,  Andrew Allan, The art of guitar making, The Gilvary Press, 2008 
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2.6. Ζ  ΠΛΑΣΖ 

 

 

ΔΝΧΗ  

 

Η θεληξηθή έλσζε ηεο πιάηεο εθηειείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, φπσο ε θεληξηθή έλσζε 

ηνπ θαπαθηνχ. Σα δχν κηζά ηεο πιάηεο ηνπνζεηνχληαη δίπια-δίπια θαη απνθαζίδεηαη 

πνηεο άθξεο πξφθεηηαη λα ελσζνχλ. (Μηα εκπεηξηθή κέζνδνο είλαη φηη αλ ηα λεξά είλαη 

θπξηά, πξέπεη λα ζπγθιίλνπλ πξνο ην πάλσ κέξνο ηεο θηζάξαο).  

 

ΠΑΥΟ  

 

Απηή ε δηαδηθαζία  είλαη  επίζεο ε ίδηα  κε  ηε δηαδηθαζία γηα ην πάρνο απφ ην 

θαπάθη, εθηφο απφ ην φηη απηφ ζπλήζσο είλαη δπζθνιφηεξν, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ 

ζθιεξψλ μχισλ. Σν πάρνο ηεο πιάηεο πξέπεη λα είλαη 0,125 "(3mm).  

  

ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΣΧΝ ΠΙΧ ΑΚΣΙΝΧΝ  

 

Οη  πίζσ αθηίλεο κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ ηνλ εξπζξφ έιαην, ηνλ θέδξν ή ην καφλη, 

θαηά πξνηίκεζε κε ηα λεξά θάζεηα.  

Κάζε θνκκάηη ζα πξέπεη λα είλαη πεξίπνπ 16 "(400mm) καθξχ.  
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    2.7. ΤΝΓΔΜΟΛΟΓΗΑ  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
πλδεζκνινγία θηζάξαο κε ζθηγθηήξεο θαη 

δώλεο, Jim Williams, A Guitar Maker's Manual, 

Guitarcraft, Australia (1986) 
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2.7. ΤΝΓΔΜΟΛΟΓΗΑ  

 

 

Όηαλ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο θηζάξαο (δει. ην θαπάθη, ην καλίθη, νη πιεπξέο θαη ε 

πιάηε) νινθιεξσζνχλ, πξέπεη (κε ζπγθεθξηκέλεο κεηξήζεηο γηα ηελ ηαζηηέξα, ηηο 

ζπλδέζεηο, ηε γέθπξα θ.ιπ.) λα ζπλαξκνινγεζνχλ. 

Η βαζηθή πλδεζκνινγία πεξηιακβάλεη ηξείο ελψζεηο: 

1. Μαλίθη ζην ζψκα 

2. Σνπνζέηεζε ησλ πιεπξψλ 

3. Σνπνζέηεζε ηεο πιάηεο 

 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλδεζκνινγίαο, δηαθφξσλ εηδψλ θαη κεγεζψλ 

ζθηγθηήξεο θξαηάλε ηα κέξε ηεο θηζάξαο ζηαζεξά θαη δελ αθαηξνχληαη παξά 

κφλν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο θαη αθνχ νη ζπλδέζεηο 

έρνπλ ζηεγλψζεη.  

 

 

 

 ΜΑΝΙΚΙ ΣΟ ΧΜΑ:  

 

Η έλσζε καληθηνχ/ζψκαηνο  είλαη θξίζηκε  γηα ηε ζπκκεηξία ηνπ νξγάλνπ, γηα απηφ  

ειέγρεηαη ζπλερψο ε επζπγξάκκηζε ηεο.  
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ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΧΝ ΠΛΔΤΡΧΝ:  

 

αλ πξψην βήκα, νη πιεπξέο ηαηξηάδνπλ ζην καλίθη θαη ειέγρεηαη ην πιάηνο 

ηνπο. Δ ι έ γ ρ ε η α η  ε  ε π ζ π γ ξ ά κ κ η ζ ε  θ α η  αθήλνληαη λα ζηεγλψζνπλ.   

Πξνζέρεηε, ηδηαηηέξα, ε θακπχιε θαηά κήθνο ηεο πιάηεο (απηή ε κέηξεζε 

είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζηε ζπκκεηξία ηνπ νξγάλνπ).  

Δπίζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ  νη πιεπξέο λα  θξαηηνχληαη ζηαζεξέο θαηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο γηα λα απνηξαπεί ν δηαρσξηζκφο  ηνπο.  

(Η έλσζε  πιεπξψλ/καληθηνχ  δελ είλαη δνκηθή θαη ζηελ παξαδνζηαθή ηζπαληθή 

θαηαζθεπή δελ ρξεζηκνπνηείηαη θαζφινπ ζπγθφιιεζε).    

Σέινο, κεγάιε πξνζνρή δίλεηαη ζην λα κελ ιπγίζνπλ νη πιεπξέο (πξέπεη λα 

απνθεπρζεί ε  θάκςε). Γηα λα γίλεη απηφ, απιά ηνπνζεηνχληαη ζθηγθηήξεο 

αληίζεηα ζηηο πιεπξέο ζε δηάθνξεο ζέζεηο.   

 

ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΗ ΠΛΑΣΗ: 

 

Η πιάηε  ηνπνζεηείηαη ζηελ θαηά πξνζέγγηζε ζέζε ηεο, ζεκεηψλνληαο ηηο 

πιεπξέο ζηα ζεκεία φπνπ νη αθηίλεο  εθάπηνληαη. 

Η πιάηε ηνπνζεηείηαη ζηε ζσζηή ζέζε  θαη γηα λα θξαηεζεί ζηαζεξή ε ζχλδεζε 

ρξεζηκνπνηνχληαη δχν ή πεξηζζφηεξεο ιαζηηρέληεο δψλεο. 

Όηαλ ε πιάηε (έρεη αξθεηφ ρξφλν λα) ζηεγλψζεη, αθαηξνχληαη νη ιαζηηρέληεο δψλεο 

θαη φινη νη ζθηγθηήξεο.  
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2.8. Ζ ΣΑΣΗΔΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ταςτιζρα ςτο μανίκι,  Andrew Allan, The art of guitar making, The Gilvary Press, 2008 

 

Καηαζθεπή ηαζηηέξαο, , Andrew Allan, The art of guitar making, The 

Gilvary Press, 2008 
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2.8. Ζ ΣΑΣΗΔΡΑ 

 

ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ ΣΑΣΧΝ 

 

 Βξίζθεηαη ην, θαηά πξνζέγγηζε, θέληξν ηεο ηαζηηέξαο (απηφ κπνξεί λα πνηθίιεη ζην 

πιάηνο) θαη, κε κηα ειαθξηά γξακκή, ζεκεηψλεηαη ε απιάθσζε απφ ηηο ζέζεηο ησλ 

ηάζησλ. Σν βάζνο ησλ απιαθψζεσλ είλαη 0.6mm.   

Δίλαη ζεκαληηθφ  ε θσληθφηεηα ηεο ηαζηηέξα λα είλαη ίδηα θαη  ζηηο δχν πιεπξέο.   

Γηα κηα θιαζηθή θηζάξα ε ηαζηηέξα εθιεπηχλεηαη ζπλήζσο ζην πάρνο ζηε κπάζα 

πιεπξά γηα λα αληηζηαζκίζεη ην γεγνλφο φηη νη κπάζεο ρνξδέο έρνπλ έλα επξχηεξν 

ηφμν δφλεζεο.   

Διέγρεηαη ζπρλά ην βάζνο ησλ ζρηζκψλ.  

Η ηαζηηέξα ζηεξεψλεηαη  ζηε ζέζε ηεο ζην καλίθη κε ηελ θακπχιε ηεο νπήο ήρνπ 

ζρεδηαζκέλε πάλσ ηεο.   

Γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο, ηα κεηαιιηθά ηάζηα θφβνληαη ζην θαηάιιειν κήθνο (3mm 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ απιάθσζή ηνπο) θαη ηνπνζεηνχληαη κε κηα ζηαγφλα θφιιαο ζε 

θάζε ζρηζκή, ελψ παιαηφηεξα ήηαλ δηαδεδνκέλε πξαθηηθή ε ρξήζε ζθφξδνπ. 

Η ηνπνζέηεζε μεθηλά κε ην 2
ν
 ηάζην,  δηφηη ηα ηάζηα 1 θαη 11 δελ ηνπνζεηνχληαη ζε 

πξψηε θάζε (θαη έηζη νη απιαθψζεηο πξέπεη λα δεζνχλ κε ηαηλία πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ  

πξάμε σο ππελζχκηζε).     

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρεηαη αξθεηέο θνξέο ε επζπγξάκκηζε ηεο 

ηαζηηέξαο.  
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ΓΙΑΜΟΡΦΧΗ ΣΟΤ ΜΑΝΙΚΙΟΤ  

 

 

Απηή είλαη κηα δηαδηθαζία φπνπ πνιινί θαηαζθεπαζηέο θηζάξαο δπζθνιεχνληαη,  

 αλ θαη είλαη αξθεηά απιή ηφζν ζηνλ πξνθαζνξηζκφ φζν θαη ζηνλ έιεγρν ηεο κνξθήο 

ηνπ καληθηνχ.  

 

 
 

 

Γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θηζάξαο ρξεζηκνπνηνχληαη ζθηγθηήξεο θαη ιαζηηρέληεο δψλεο.  

 

 

 

 

Λείανςη και τοποθζτηςη τάςτων,  Andrew Allan, The art of guitar 

making, The Gilvary Press, 2008 

 

ύλδεζε ηαζηηέξαο κε ζθηγθηήξεο, Jim Williams, 

A Guitar Maker's Manual, Guitarcraft, Australia 

(1986) 
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2.9.  ΣΔΛΔΤΣΑΗΔ ΠΗΝΔΛΗΔ                

(ΣΔΛΔΗΩΜΑ-ΒΔΡΝΗΚΩΜΑ)  

 

 

 

 

     

  

Σερληθή βεξληθηνύ κε βνύξηζα, Jim Williams, A 

Guitar Maker's Manual, Guitarcraft, Australia 

(1986) 

Σερληθή γπαιίζκαηνο βεξληθηνύ 1, Jim Williams, A 

Guitar Maker's Manual, Guitarcraft, Australia (1986) 

Σερληθή γπαιίζκαηνο βεξληθηνύ 2, Jim Williams, A 

Guitar Maker's Manual, Guitarcraft, Australia (1986) 
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2.9. ΣΔΛΔΤΣΑΗΔ ΠΗΝΔΛΗΔ (ΣΔΛΔΗΩΜΑ-

ΒΔΡΝΗΚΩΜΑ)  

 

 

Σν ηειείσκα/βεξλίθσκα είλαη ζεκαληηθφ λα εθαξκνζηεί πξνζεθηηθά θαη κε έλαλ 

ηξφπν πνπ ζα εληζρχζεη ηελ νκνξθηά ηεο θηζάξαο.  

Καησηέξσ έρσ απαξηζκήζεη δηάθνξα δηαθνξεηηθά ηειεηψκαηα καδί κε κηα ζπλνπηηθή 

πεξηγξαθή απφ ην θάζε έλα.  

 

 

Νίηξν βεξλίθη (Νηηξνθειινπιόδε):   

Υξεζηκνπνηείηε απφ θαηαζθεπαζηέο φπσο C.F. Martin, Gibson θαη Guild.  

ηεγλψλεη γξήγνξα έηζη ψζηε λα κπνξείο λα αγγίμεηο θαη λα εξγαζηείο ζε ιίγα ιεπηά.  

Σα κεηνλεθηήκαηά ηνπ είλαη ε επαηζζεζία ηνπ  (πξνθαιείηαη ζακπάδα απφ ηελ 

πγξαζία πνπ παγηδεχεηαη) θαηά ην ςεθαζκφ (ζε ζπλζήθεο πγξαζίαο)  θαη ην πφζν 

εχθιεθηφ είλαη.   

 

 

Βεξλίθη πνιπνπξεζάλεο: Μπνξεί λα ςεθαζηεί ή λα βνπξηζηζηεί. 

 ηεγλψλεη γξήγνξα απφ ρεκηθή αληίδξαζε. Σν κεγάιν κεηνλέθηεκά ηνπ είλαη φηη 

κφιηο ε ρεκηθή αληίδξαζε νινθιεξσζεί (πεξίπνπ 24 ψξεο) δελ κπνξεί λα αγγηρηεί 

μαλά ή λα επηζθεπαζηεί. Δίλαη επίζεο δχζθνιν λα αθαηξεζεί.  
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Γαιιηθή ζηίιβσζε:  

Απαηηεί κεγάιε ηθαλφηεηα ηφζν ζην ηξίςηκν κε ζπκβαηηθφ ρέξη φζν θαη ζην 

βνχξηζηζκα θαη ηνλ ςεθαζκφ.   

Σα κεηνλεθηήκαηά ηεο είλαη ε επαηζζεζία ηεο, ε ζρεηηθή καιαθφηεηά ηεο θαη ε 

ηθαλφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα παξαρζεί κε απηήλ έλα πςειφ απνηέιεζκα.  

 

Βεξλίθη ειαίνπ (ιαδηνύ):   

Απηά είλαη ην παξαδνζηαθφηεξν ηειείσκα γηα ηα κνπζηθά φξγαλα, εηδηθά ηεο 

νηθνγέλεηαο ησλ βηνιηψλ. Σν κεηνλέθηεκά ηνπ είλαη φηη ζηεγλψλεη αξγά,, θαη κπνξεί 

ππφ απηήλ ηε κνξθή λα εγθισβίζεη επθνιφηεξα κφξηα ζθφλεο απφ ηνλ αέξα. 

Απαηηείηαη πςειφο βαζκφο ηθαλφηεηαο θαη ππνκνλήο γηα λα παξαρζεί πςειφ 

αηζζεηηθφ απνηέιεζκα αιιά κπνξεί λα βνπξηζηζηεί (γεγνλφο πνπ εμαιείθεη ηελ 

αλάγθε γηα αθξηβφ εμνπιηζκφ).  

 

Αθξπιηθό βεξλίθη: 

 Υξεζηκνπνηείηαη απφ πνιινχο ηάπσλεο θαη κεξηθνχο ζφιν θαηαζθεπαζηέο. 

 Μπνξεί λα μαλά γίλεη καιαθφ θαη λα επηζθεπαζηεί. ηεγλψλεη (έηζη ψζηε λα κπνξείο 

λα ην αγγίμεηο ) ζε ιίγα ιεπηά. Θεσξείηαη γεληθά σο θαηψηεξν ηειείσκα γηα ηηο 

θηζάξεο.  
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2.10. Ζ ΓΔΦΤΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γέθπξεο, Jim Williams, A Guitar Maker's Manual, 

Guitarcraft, Australia (1986) 

Γζφυρα πάνω ςτην κιθάρα, , Andrew Allan, The art of guitar making, The 

Gilvary Press, 2008 
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2.10. Ζ ΓΔΦΤΡΑ 
 

 

Η γέθπξα είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα. Σαπηφρξνλα είλαη κηα 

αξθεηά δχζθνιε δηαδηθαζία γηα ηνπο θαηαζθεπαζηέο, θαη έρεη δχν ζθέιε: 

1. Καηαζθεπή γέθπξαο 

2. Σνπνζέηεζε γέθπξαο 

 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΔΦΤΡΑ 

1. Καζνξηζκφο ηνπ πάρνπο 

2. Γηακφξθσζε ηνπ αθαηέξγαζηνπ μχινπ ηεο γέθπξαο 

3. Δληνπηζκφο, ζεκείσζε θαη δηακφξθσζε ησλ αθξηβψλ ζέζεσλ ηνπνζέηεζεο  

ρνξδψλ 

 

ΣΟΠΟΘΈΣΗΗ ΓΔΦΤΡΑ 

1. Δληνπηζκφο ζέζεο 

2. ηεξέσζε 

3. Κφιιεζε 

 

Σέινο, ε εγθαηάζηαζε ησλ ρνξδψλ αθήλεηαη γηα 12 ψξεο κεηά ηελ θφιιεζε ηεο 

γέθπξαο. 
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2.11.  

ΔΣΟΗΜΑΕΟΝΣΑ ΣΖΝ ΚΗΘΑΡΑ 

(ΓΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ)   

 

 

 

 

Μεραληζκνί θιεηδηώλ, , Andrew Allan, The art of guitar making, The Gilvary Press, 2008 

 

Χορδζσ πάνω ςτην κιθάρα, , Andrew Allan, The art of guitar making, The Gilvary Press, 

2008 

 



- 61 - 
 

2.11. ΔΣΟΗΜΑΕΟΝΣΑ ΣΖΝ ΚΗΘΑΡΑ (ΓΗΑ ΔΚΣΔΛΔΖ) 

 

ΣΑΣΑ: 

1. ηξνγγπινπνίεζε θαη κνξθνπνίεζε ησλ αηρκεξψλ άθξσλ ησλ ηάζησλ 

2. Δμηζνξξφπεζε ηνπ πάλσ κέξνο ησλ ηάζησλ (κέρξηο φηνπ φια λα είλαη ζην ίδην 

χςνο). 

 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΚΑΒΑΛΑΡΗ  

1. Καζνξηζκφο θαη ιείαλζε ησλ αθξψλ θαηά κήθνο ηνπ θαβαιάξε 

2. Καζνξηζκφο ηνπ χςνπο ηνπ θαβαιάξε (2mm πάλσ απφ ηελ άθξε ηεο 

ηαζηηέξαο) 

3. Καζνξηζκφο θαη ζρεδηαζκφο ησλ απιαθψζεσλ ησλ ρνξδψλ ζηε ζέζε ηνπ 

θαβαιάξε 

Σα κεραληθά θιεηδηά πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ ζε απηφ ην ζεκείν.  

 

 ΣΟ ΚΟΚΑΛΑΚΙ ΣΗ ΓΔΦΤΡΑ 

 

1. Καζνξηζκφο θαη κνξθνπνίεζε ηνπ χςνπο απφ ην θνθαιάθη ηεο γέθπξαο 

(είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο δξάζεο ηεο θηζάξαο) 

2. Καζνξηζκφο θαη κνξθνπνίεζε ηνπ πάρνπο ηεο γέθπξαο (ηφζν ζηελ 

κπάζα πιεπξά φζν θαη ζηα θαληίληα)  

3. Κακππιφγξακκε κνξθνπνίεζε ηεο θνξπθήο απφ ην θνθαιάθη (γηα λα 

ειαρηζηνπνηεζεί ε θζνξά/θαηαζηξνθή ησλ ρνξδψλ)  

4. Δγθαηάζηαζε ησλ ρνξδψλ  
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2.12 ΥΟΡΓΔ
[5] 

 

 

 

  

Υνξδέο θηζάξαο, www.musinformation.com 

Χορδζσ πάνω ςτην κιθάρα 2, www.smshobby.com 
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2.12 ΥΟΡΓΔ 

 

Μία ρνξδή γηα έλα κνπζηθφ φξγαλν κπνξεί λα είλαη θαηαζθεπαζκέλε απφ 

νπνηνδήπνηε πιηθφ πνπ κπνξεί λα παξάγεη κνπζηθφ ήρν φηαλ ε ρνξδή είλαη ηελησκέλε 

θαη κεηά ρηππεζεί κε ην δάρηπιν ή ην δνμάξη ή κε νπνηνδήπνηε είδνο πιήθηξνπ. 

Έληεξν, κεηάμη, ζχξκα θαη πην πξφζθαηα, πιαζηηθφ είλαη ηα πην θνηλά πιηθά, αιιά 

θαη πνιιά άιια πιηθά έρνπλ επίζεο ρξεζηκνπνηεζεί. 

Σε ρνξδή κπνξνχκε λα ηελ πξνζδηνξίζνπκε ζαλ ειαζηηθφ, ηζρπξά ηελησκέλν, 

λεκαηψδεο πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηε ζαλ αλεμάξηεην ερεηηθφ ζηνηρείν ζηε 

ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ νξγάλσλ, κε ηελ νλνκαζία ρνξδφθσλα. ηελ πεξίπησζε απηή 

ε ρνξδή ιεηηνπξγεί ζαλ πεγή ερεηηθψλ ηαιαληψζεσλ. 

Η ρνξδή είλαη θπιηλδξηθφ ζψκα, ην νπνίν έρεη καθξηά δηάκεηξν σο πξνο ην κήθνο 

απηνχ. Δίλαη απφιπηα νκνηνγελήο, ηεο νπνίαο νη ηξφπνη δηέγεξζεο ήρνπ δηαθέξνπλ 

θαη είλαη πνιπάξηζκνη. Μηα ρνξδή πάιιεηαη άιινηε απφ ηζίκπεκα ησλ δαρηχισλ ή 

πιήθηξσλ ή πελλψλ, άιινηε απφ ρηχπεκα κηθξψλ ξαβδηψλ (κπαγθέηεο), εθαπηφκελσλ 

ζθπξηψλ ή αθφκα κε ηξηβή ελφο δνμαξηνχ απφ ηξίρεο, πιαζηηθφ ή μχιν. 

Από θπζηθήο άπνςεο. 

Οη ρνξδέο παξνπζηάδνπλ ζηελ θάκςε - ζχκθσλα κε ην κήθνο ηνπο, ηελ έληαζε 

ηεληψκαηνο θαη ην πάρνο ηνπο - κηθξή ή ειαζηηθή αληίζηαζε. Οη ρνξδέο δηεγείξνληαη 

γηα ηελ παξαγσγή ήρνπ, κε ηελ εθηέιεζε είηε εγθάξζηα είηε δηα κήθνο θξαδαζκψλ. 

Γειαδή θαιά ηε δηέγεξζε ηεο ρνξδήο είηε κε θξνχζε είηε κε έιμε αξρίδεη λα εθηειεί 

ηαιαλησηηθέο θηλήζεηο, θαηά ηηο νπνίεο φια ηα ηκήκαηα, ηεο κεηαθηλνχληαη εγθάξζηα. 

Η ζπνλδή ησλ λφκσλ, βάζε ησλ νπνίσλ ρηππηνχληαη νη ρνξδέο, γίλεηαη κε ην 

μονόχορδο. Μονοχόδο ή Ηχόμεηρο. ηηο ρνξδέο αλαπηχζζνληαη ζηάζηκα θχκαηα, 

ζρεκαηηδφκελσλ δεζκψλ θαη θνηιηψλ. Ο αξηζκφο ησλ παικψλ ή αιιηψο ζπρλφηεηα 

ηνπ παξαγφκελνπ ήρνπ παξέρεηαη απφ ηνλ ηχπν: 

 

  
 

   
√
 

Γ 
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'Όπνπ Ν= Ο αξηζκφο ησλ παικψλ ηεο ρνξδήο ζε Γ ' 

f= Η ηείλνπζα δχλακε, 

1= Σν κήθνο ηεο ρνξδήο. 

r= Η αθηίλα απηήο, θαη 

Γ= Η ππθλφηεηα ηεο χιεο ηεο ρνξδήο. 

ηνλ ηχπν απηφ πεξηιακβάλνληαη νη λφκνη ηεο παιιφκελεο ρνξδήο, νη νπνίνη είλαη νη 

παξαθάησ. Σν χςνο ηνπ απφ παιιφκελεο ρνξδήο παξαγφκελνπ ήρνπ είλαη: 

     

      

1)Αληίζηξνθα αλάινγν ην κήθνο ηεο ρνξδήο 

2)Αληίζηξνθα αλάινγν πξνο ηελ αθηίλα ηεο ρνξδήο 

3)Αλάινγν πξνο ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο ηεηλφκελεο δχλακεο 

4) Αληίζηξνθα αλάινγν πξνο ηελ ηεηξαγσληθή ξίδα ηεο ππθλφηεηαο. 

α= ηξφπνο θξαδαζκνχ ρνξδήο θαηά παξαγσγή ζεκειηψδνπο ήρνπ απηήο, β θαη γ= 

κνξθέο θξαδαζκψλ θηλήζεσλ ρνξδήο. 

Απηά γίλνληαη αληηιεπηά αζπλείδεηα απ' ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο, παξφιν 

πνπ νη ζπληνληζκνί ηνπο δηαθξίλνληαη ζπλεηδεηά.  

Κάησ απφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο θαη κάιηζηα αλαιφγσο ηνπ ηξφπνπ δηέγεξζεο ηεο 

ρνξδήο, απηή κπνξεί λα ππνδηαηξεζεί: ζηα ηκήκαηα ηα νπνία είλαη ππνπνιιαπιάζηα 

ηνπ κήθνπο ηεο ρνξδήο θαη ηφηε ιέκε φηη απηή πεξηέρεη αξκνληθνχο ήρνπο. Γεληθά νη 

ζπρλφηεηεο ησλ ήρσλ, ηηο! νπνίεο παξέρεη ε παιιφκελε ρνξδή, έρνπλ φπσο νη αξηζκνί 

1, 2, 3,4 θ.ιπ. 

Ο ηξφπνο θαηαλνκήο ησλ κεηαηνπίζεσλ ζηελ αξρή, δει. ν ηξφπνο δηέγεξζεο ηεο 

ρνξδήο, θαζνξίδεη ην θάζκα ησλ ηδηνηαιαληψζεσλ πνπ δηεγείξνληαη. 

Η ρνξδή κεηαδίδεη ηε ζπρλφηεηα ηνπ ήρνπ θηλψληαο ηνλ αέξα πνπ ηελ πεξηβάιιεη. 

Μεγεζχλεη ηελ ερεηηθή έληαζε κε έλα ερείν θφξκαο θαη δηαζηάζεσλ πάκπνιισλ 

πνηθηιηψλ. 
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Ο ήρνο, ε αθξίβεηα θαη ε αλζεθηηθφηεηα ησλ ρνξδψλ είλαη ην απνηέιεζκα κηαο 

ιεπηνκεξεηαθήο θαη ζχλζεηεο δηαδηθαζηηθήο θαηαζθεπήο πνπ αλαγθάδεη ηνλ εηδηθφ ζε 

κηα απαηηεηηθή καζήηεπζε, απνθφκηζε εηδηθψλ γλψζεσλ θαη πξνζφλησλ. 

Γηάθνξνη παξάγνληεο κπνξνχλ λα θάλνπλ ηηο ρνξδέο κνπζηθψλ νξγάλσλ λα 

μεθηλνχλ απφ ηηο αξκνληθέο ζεηξέο: α) Η ζθιεξφηεηα ηεο ρνξδήο αληηζηέθεηαη ζηε 

θπζηθή ηεο θάζε λα ππνδηαηξείηαη αηειείσηα ζε φιν θαη κηθξφηεξα δνλνχκελα κήθε. 

Οη αλψηεξνη αξκνληθνί ήρνη γίλνληαη δηαδνρηθά αζζελέζηεξνη θαη είλαη 

πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ. 

β) Η κέζνδνο δηέγεξζεο επεξεάδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ήρνπ πνπ εθπέκπεηαη απφ κηα 

ρνξδή. Γνμαξηά, ηζίκπεκα, ηξάβεγκα θαη ρηχπεκα, ην θαζέλα απφ απηά, παξάγεη 

ραξαθηεξηζηηθά εθέ δει. ερεηηθά απνηειέζκαηα ηα νπνία δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ην 

έλα απ' ην άιιν (ην θεθάιαην απηφ εμεηάδεη ε Αθνπζηηθή). 

γ) Η ειεχζεξε δφλεζε ζηεξεψλ ζσκάησλ - άιισλ εθηφο ησλ ρνξδψλ θαη ιακψλ - δελ 

παξάγεη ζεηξά αξκνληθψλ ησλ νπνίσλ νη ζπρλφηεηεο λα είλαη πνιιαπιάζηα ησλ 

ζεκειησδψλ. Δπνκέλσο ν ηφλνο ηνπο είλαη θιαγγή ή κεηαιιηθφο. ηελ έθηαζε πνπ κηα 

ηξαβεγκέλε ή ρηππεκέλε ρνξδή αληηδξά ζαλ κεηαιιηθφ ξαβδί, δπζαξκνληθά-

παξάθσλα θαη κε ζπλερή ζηνηρεία (κεηαβαηηθά-παξνδηθά) εηζέξρνληαη ζηνλ ηφλν ηεο. 

Απηή ε ελαξκνληθφηεηα εθδειψλεηαη ζηνπο ρακεινχο θζφγγνπο ηνπ πηάλνπ πνπ 

έρνπλ ερφρξσκα ζαλ θνπδνπληνχ, θαη επίζεο, ίζσο, ζηνλ αξγπξφερν βφκβν πνπ 

θαίλεηαη λα πεξηθαιχπηεη ν ήρνο ελφο αξπίρνξδνπ. 

δ) Υνξδέο ησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ δελ είλαη κφλεο ζε ειεχζεξε δφλεζε, αιιά 

ζπλππάξρνπλ κε άιιεο θαηαζθεπέο πνπ ηα αληερεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

επηβάιινληαη πάλσ ζην ζήκα πνπ εθπέκπεηαη απφ ην φξγαλν, απνζβελχκελνη παικνί 

ζε νξηζκέλεο ζπρλφηεηεο πνπ εληζρχνπλ ήρνπο ρνξδψλ άιισλ νξγάλσλ. 

Σέινο, νπνηαδήπνηε ηδηαίηεξε αληζφηεηα πάρνπο, ζθιεξφηεηαο ή ηάζεο ζα 

κεηαηνπίδεη ηνπο θφκβνπο κηαο παιιφκελεο ρνξδήο, θάλνληαο ηηο ζπρλφηεηεο 

νξηζκέλσλ ηκεκάησλ λα δηαθέξνπλ, κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηα 

πνιιαπιάζηα ησλ βαζηθψλ. Σφηε ζπρλά κπνξεί λα αθνχγνληαη ρηππήκαηα ήρσλ κέζα 

ζην απηφ ερφρξσκα. 

 Έηζη φηαλ ν ήρνο πνπ παξάγεηαη απφ έλα έγρνξδν φξγαλν αλαιχεηαη κεηξψληαο ηε 

ζρεηηθή ελέξγεηα πνπ παξνπζηάδεηαη ζε θάζε ζπρλφηεηα ζην εθπεκπφκελν θάζκα απφ 

έλα κφλν, βξίζθεηαη φηη νη παξνχζεο ζπρλφηεηεο δελ ζπκβηβάδνληαη, δειαδή δελ είλαη 

ζχκθσλεο κε ην 
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πξνβιεπφκελν ππφδεηγκα ησλ αξκνληθψλ ζεηξψλ αιιά φηη νξηζκέλεο δέζκεο 

ζπρλνηήησλ είλαη δπλακηθέο θαη άιιεο αδχλαηεο. Απηέο νη δέζκεο ησλ δπλαηψλ 

ζπρλνηήησλ, θαινχκελνη ραξαθηεξηζηηθνί ήρνη ηφλνπ, βνεζνχλ γηα λα πξνζδηνξηζηεί 

ην ραξαθηεξηζηηθφ ερφρξσκα ηνπ νξγάλνπ. 

 

 

Καηαζκευή 

 

Αθνινπζψληαο ηνπο θαιιηηερληθνχο ηνπο ζθνπνχο νη θαηαζθεπαζηέο κνπζηθψλ 

νξγάλσλ ρεηξίδνληαη κε ιεπηνκεξεηαθή εθκεηάιιεπζε - γηα ηελ πνηνηηθή απφδνζε ηνπ 

ήρνπ - απηή ηελ παξακφξθσζε ησλ αξκνληθψλ ζεηξψλ. Δίλαη αμηνζεκείσην, π.ρ. φηη 

αθφκε θαη  ζε φξγαλα ηέηνηα, φπσο ην πηάλν θαη ην αξπίρνξδν, φπνπ νη ρνξδέο (εθηφο 

απφ ηηο κπάζεο) είλαη δηπιαζηαζκέλεο ζε κήθνο γηα θάζε θαηηνχζα νρηάβα, νη 

δηάκεηξνη ησλ ρνξδψλ απμάλνληαη ζηαζεξά απ' ην ςειφηεξν ζην κέζν. Απηή ε 

δηεχξπλζε απμάλεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ ρακειψλ ρνξδψλ λα απνξξνθνχλ θαηλά 

αληαλαθινχλ ελέξγεηα. ην πηάλν ε κάδα ησλ πιήθηξσλ απμάλεηαη επίζεο φζν ε 

θιίκαθα θαηεβαίλεη πξνο ηα θάησ θαη ζην αξπίρνξδν ηα πιήθηξα αθήλνληαη 

παρχηεξα ζηα ςειφηεξα κέξε παξά ζηα πξίκα: έηζη, πεξηζζφηεξε ελέξγεηα 

κεηαβηβάδεηαη ζηηο ρνξδέο πνπ είλαη ζπληνληζκέλεο ζηηο ρακειφηεξεο ζπρλφηεηεο, 

απφ εθείλεο πνπ είλαη ζην πάλσ άθξν (ηέινο) ηνπ νξγάλνπ. Οη ρνξδέο ζηελ ηελφξν 

πεξηνρή, πνπ δελ είλαη εληζρπκέλεο (δειαδή παρπκέλεο), ερνχλ ςεχηηθα θαη αδχλαηα. 

Απηή ε πιαζηφηεηα είλαη πηζαλφλ ην απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο λα κεηαδνζεί 

πάξα πνιχ ελέξγεηα ζηε ρνξδή. ηα άθξα ηεο ρνξδήο ε θπζηθή αληίζηαζε ηεο 

θάκςεο ηνπ ζχξκαηνο, ηείλεη λα θάλεη ην απνηειεζκαηηθφ αθνπζηηθφ κήθνο θαηά 

θάπνην ηξφπν βξαρχηεξν απ' ην κεηξεκέλν κήθνο. Αλ ε ρνξδή ξπζκηζηεί ζε παικφ κε 

πνιχ πιαηχ εχξνο, νη θφκβνη ζηα άθξα ηεο ρνξδήο θηλνχληαη πξνο ηα έμσ θαη 

βειηηψλνπλ ην ερεηηθφ χςνο, δειαδή πιαηαίλνπλ ην χςνο ηνπ ήρνπ. Όζν ν ήρνο 

ακβιχλεηαη, νη θφκβνη επηζηξέθνπλ ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε θαη ην χςνο ηνπ ήρνπ 

ζπλεπψο αλεβαίλεη, παξάγνληαο έλα απνηέιεζκα πιαζηφηεηαο δειαδή ςεχηηθν. 

ην ρακειφηεξν άθξν ηεο πεξηνρήο ηνπ ηελφξνπ, φπνπ νη ρνξδέο δελ είλαη 

ληνπκπιαξηζκέλεο ζε θάζε κήθνο γηα θάζε θαηεξρφκελε νρηάβα, ε ζθιεξφηεηα κηαο 

ρνξδήο αξθεηά ζπκπαγήο γηα λα απνξξνθά αξθεηή ελέξγεηα, γίλεηαη ππεξβνιηθή θαη 

ην ρξψκα ηνπ ηφλνπ ηξαρχ θαη δπζάξεζην. ην αξπίρνξδν θαη ζε δηάθνξα άιια 
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φξγαλα ε ζπλεζηζκέλε ιχζε είλαη λα αιιάδεηαη ην πιηθφ ηεο ρνξδήο κε έλα κέηαιιν 

(ζπλήζσο νξείραιθν), πνπ είλαη ιηγφηεξν άθακπην απ' ην αηζάιη θαη θαηά θάπνην 

ηξφπν πεξηζζφηεξν ζπκπαγέο. Σα πηάλα θαη κηα άιιε νκάδα νξγάλσλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αξπψλ, θαη γεληθά ηα φξγαλα κε θιαβηέ θαηαθεχγνπλ ζην 

λα ππεξθιψζνπλ ηηο ρνξδέο γηα λα εληζρχζνπλ ηελ πεξηνρή ηνπ κπάζνπ κέξνπο. 

Σν πεξηηχιηγκα ηεο ρνξδήο πξέπεη λα γίλεη κε πνιχ πξνζνρή, γηαηί παίδεη βαζηθφ 

ξφιν ζηελ απφδνζε ηνπ ήρνπ (ηδηνηαιαληψζεσλ). Σν δηάζηεκα κεηαμχ ησλ ζεκείσλ 

πνπ αληηζηνηρνχλ ζε δχν γεηηνληθέο ειαζκαηηθέο απνζηάζεηο ηνπ πεξηιπγκαηηθνχ 

πιηθνχ νλνκάδεηαη βήκα ηπιίγκαηνο. 

 

Ιζηορικά. 

 

Η ρνξδή αλακθηζβήηεηα δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί απνθιεηζηηθή αλαθάιπςε ηνπ 

αλζξψπνπ. Υνξδνηέο χιεο ππάξρνπλ άθζνλεο ζηε θχζε. Όκσο ε ρξεζηκνπνίεζε 

πιηθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ρξήζε ρνξδψλ ππήξμε γηα ηνλ πξσηφγνλν άλζξσπν 

κηα απ' ηηο κεγαιχηεξεο ηερλνινγηθέο επαλαζηάζεηο. Η ππνζηήξημε κνπ φηη νη ρνξδέο 

πξψην-ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηα εξγαιεία, θαίλεηαη πνιχ θαζαξά ηφζν ζε παλάξραηνπο 

κχζνπο, φζν θαη ζε απεηθνλίζεηο ή αθφκε θαη απφ ρεηξνπηαζηέο ελδείμεηο ηνπ αηψλα 

καο, φπνπ πνιηηηζκνί κε κε αλαπηπζζφκελε ηερλνινγία παίδνπλ έγρνξδα φξγαλα, φρη 

κφλν φκνηα κε ηα ηφμα ηνπ θπλεγηνχ ή ηνπ πνιέκνπ, αιιά αθφκα θαη κε θαξέηξεο 

βειψλ. Όπσο κάιηζηα καο ην δείρλνπλ πνιχ θαζαξά θαη νη εηθφλεο. 

Άιισζηε ε κεγάιε ζεκαζία πνπ δίλνπλ νη ιανί γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο ρνξδήο 

θαίλεηαη πνιχ θαζαξά ζε παιηνχο κχζνπο, έπε, ηξαγνχδηα θ.ιπ. Ο θάζε ιαφο, ε θάζε 

θπιή έρεη λα επηδείμεη θαη θάπνηνλ εθεπξέηε ηεο ρνξδήο. Όρη ζπάληα, ηελ εθεχξεζε 

ηελ απνδίδνπλ ζε άηνκα πνπ απνθαινχζαλ «ΘΔΟΤ». Έηζη, δηάθνξνη κχζνη ζηελ 

Αθξηθή καο δηδάζθνπλ πσο θάπνηνο γελάξρεο πξσηνθαηαζθεχαζε ρνξδέο θαη δίδαμε  

ηελ ηέρλε ζηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο. Σν ίδην καζαίλνπκε θαη απφ αξραία 

Αηγππηηαθά, Ιλδηθά, Κηλέδηθα θ.ιπ. έπε. Οη Δβξαίνη ζπλδένπλ ηελ πξψηε θαηαζθεπή 

ηεο ρνξδήο κε ην φλνκα ηνπ Ινπβά ή κε ηεο ζεάο Αζηαξσζψ δει. ηεο Αζηάξεο - 

κάιινλ Μεζζνπνηακηαθή ζεφηεηα,] πνπ ην πξσηαξρηθφ ηεο ήηαλ Ιζηάξ. Η ζεά απηή 

ζπληαπηίδεηαη κε ηηο ιαηξείεο ηεο γνληκφηεηαο θαη ηεο παξαγσγήο. ε άιιεο 
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πεξηπηψζεηο ε εθεχξεζε ηεο ρνξδήο παξαιιειίδεηαη κε ηνλ αζηαηηθήο θαηαγσγήο ζεφ 

ηεο ηέρλεο θαη ηερληθήο Κφηαξ ή Κνηάξ. 

Καηά ηελ πξνζσπηθή κνπ γλψκε νη αξραηφηεξνη θαηαζθεπαζηέο ρνξδψλ γηα 

κνπζηθά φξγαλα πξέπεη λα ήηαλ νη ιανί ηεο Μεζζνπνηακίαο. Γεληθά φκσο ζηελ 

αξραηφηεηα νη ρνξδέο θαηαζθεπάδνληαλ απφ θινηφ δέληξσλ, απφ θπζηθέο ίλεο θαη 

ηξίρεο δψσλ (θπξίσο αιφγνπ). Απηέο πάιη πνπ πξνέξρνληαλ απφ δσηθέο χιεο ήηαλ 

ζπλήζσο απφ έληεξα γάηαο, πξνβάηνπ θ.ά. δψα. Αξγφηεξα ζπλαληάκε λα αλαθέξνληαη 

λήκαηα ραιθνχ, κεηαμηνχ, ζθπξειαηεκέλν ζίδεξν ή ράιπβα. 

ηε Γχζε ε θαηαζθεπή ρνξδψλ έρεη θπξίσο ζπλδπάζεη ηελ ηερληθή θαηεξγαζίαο 

κεηάιινπ (γηα ηελ εμέιαζε ζχξκαηνο) θαη απηή ησλ επεμεξγαζκέλσλ εληέξσλ. Παξ' 

φιν πνπ ππάξρνπλ καξηπξίεο εμειαζκέλνπ ρξπζνχ ζχξκαηνο, ζε επνρή πνπ αλάγεηαη 

ζηνλ 5ν ή 6ν αηψλα, πξηλ ηελ αξρή ηεο δηθηάο καο ρξνλνινγίαο, ζηελ Πεξζία, 

θαίλεηαη φηη ε εμειαζκέλε πιάθα δε ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε κεζαησληθή Δπξψπε κέρξη 

ην 10 αηψλα, επνρή απφ ηελ νπνία ππήξρε εμειαζκέλν ζηδεξέλην ζχξκα γηα κνπζηθά 

φξγαλα. Απ' ην 14ν αηψλα άξρηζε λα θαηαζθεπάδεηαη ζε ζεκαληηθή πνζφηεηα, κε ηελ 

ελεξγεηαθή δχλακε ηνπ λεξνχ. Καηά ην 18 αηψλα ε Ληέγε, Κνισλία, Ακβνχξγν, 

Διβεηία θαη νπεδία, ήηαλ  ηδηαίηεξα γλσζηέο πεξηνρέο πνπ εθηηκηφληαλ ζαλ πεγέο 

ζηδεξνχρνπ  ζχξκαηνο. 

Σν ζηδεξέλην (ή αηζάιηλν) ζχξκα εμαξηηέηαη θπξίσο απ' ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε 

άλζξαθα (carbon) γηα ηελ ηαθηηθή ηνπ δχλακε θαη ζθιεξφηεηα. Η κέζνδνο 

θαηαζθεπήο αηζάιηλνπ ζχξκαηνο, απ' ηελ κεζαησληθή πεξίνδν κέρξη ηε βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε, ζπλδχαδε ηελ ηήμε ηνπ νξπθηνχ κεηάιινπ θαη ηελ ρχηεπζε ηνπ ζηδήξνπ 

φπσο έηξερε απ' ηνλ θιίβαλν ζε κεγάιεο ζθάθεο ζθπξήιαηνπ ζηδήξνπ πινχζηεο ζε 

άλζξαθα. Απηέο νη κάδεο ρπηνχ ζηδήξνπ ζθπξειαηνχληαλ είηε κε ην ρέξη είηε κε 

πδξνθίλεην ζθπξί ζε ξαβδηά ηθαλά λα εμειαζηνχλ ζε ζχξκα. Οη πνιιέο 

επαλαζεξκάλζεηο θαηάθαηγαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο  ηνπ άλζξαθα, αθήλνληαο ζρεδφλ 

θαζαξφ ζίδεξν ή αηζάιη πνιχ ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε άλζξαθα. Όζν φιν θαη ζε 

κεγαιχηεξε θιίκαθα ήξζαλ ζε ρξήζε εηδηθά εμειηγκέλα ζθπξηά, ηφζν ιηγφηεξν 

θάςηκν ήηαλ αλαγθαίν λα γίλεη. Απηφ έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπάδνληαη 

ξάβδνη κε αξθεηά πςειή πεξηεθηηθφηεηα άλζξαθα. Έηζη θαίλεηαη λα ήξζε θαη 

βαζκηαία αχμεζε ζηελ ηαηηθή δχλακε θαη ζθιεξφηεηα ηνπ  θαηνπηλνχ 

ρνξδνζχξκαηνο, πνπ πήγαηλε γηα ηηο θαηαζθεπέο κνπζηθψλ νξγάλσλ. Απηφ είρε ζαλ 

αληαλάθιαζε ηε ζηαζεξή επηκήθπλζε ηεο θιίκαθαο (θαη αληίζηνηρε αχμεζε ηεο 

ηάζεο) ζηηο ρνξδέο ησλ νξγάλσλ  ηεο επνρήο. 
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Ο A.L.Hipkins έθαλε νξηζκέλεο αμηφινγεο παξαηεξήζεηο γηα ηελ ηζηνξία ηνπ 

ραιχβδηλνπ ζχξκαηνο ην 19 αηψλα. Δίλαη ζεκαληηθφ φηη εμίζσζε ηελ πνηφηεηα κε ηελ 

πνιχ ηαηηθή δχλακε (ηζρχ ηάζεο). Απ' εθεί θαη πέξα κπαίλνπλ νη βάζεηο γηα ην φηη ε 

πνηφηεηα ηνπ ήρνπ θαζνξίδεηαη απ' ην κήθνο ηεο ρνξδήο, ην πάρνο ηεο, ην ηέλησκα, 

θαη ηελ νκνηνγέλεηα ηεο χιεο ηεο. Καηά ζπλέπεηα ε εθινγή ηνπ πιηθνχ είλαη 

θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο. 

Πξηλ απ' απηή ηε πεξίνδν, ζηελ Δπξψπε, πξνο απφδνζε ησλ ρακειψλ ήρσλ 

πεξηηχιηγαλ ηηο εληέξηλεο ρνξδέο ιεπηφ άξγπξν ή ράιθηλν ζχξκα, ελψ ηηο κεηαιιηθέο 

κε αξθεηά παρχ ζχξκα ραιθνχ. Η απφ έληεξν ρνξδή έπξεπε λα είλαη ηζνπαρήο θαη 

νκαιή, γηα λα κελ ερεί παξάθσλα. Αθφκα ζπλαληάκε ηξίρηλεο ζηξηθηέο ρνξδέο 

(«gusle»). Μεηά φκσο, ζην 14 αη., εθηφο απφ αηζάιη, ζπλαληάκε ρνξδέο απφ 

αινπκίλην, κπξνχηδν θ.α. 

ηε κε αθαδεκατθή ρνξδνθαηαζθεπή ζπλαληάκε θπξίσο ηηο θπζηθέο ρνξδέο, κεξηθέο 

απ' ηηο νπνίεο δελ είλαη θπιηλδξηθέο: κπακπνχ ζε ισξίδεο, βνχξιν, αγξηφρνξην 

(Αθξηθή, Ιλδνλεζία). Ή Άπσ Αλαηνιή έκεηλε πηζηή ζηηο ρνξδέο απφ κεηάμη, κέρξη ην 

18 αηψλα. Παληνχ επίζεο μαλαβξίζθνπκε ηελ εληέξηλε ρνξδή. Κάζε αιιαγή πιηθνχ 

θέξλεη κηα αιιαγή ηηκήο ηνπ νξγάλνπ θαη αληίζηξνθα. Η ζχγρξνλε αληηθαηάζηαζε 

ηνπ εληέξνπ ή ηνπ κέηαιινπ απ' ην λάπινλ δελ είλαη ρσξίο ζπλέπεηεο ζηηο εζσηεξηθέο 

δηαδηθαζίεο ησλ κνληέξλσλ ερείσλ. 

Οη ρνξδέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ είλαη «γπκλέο» - επνκέλσο εχζξαπζηεο, 

επαίζζεηεο ζηε θζνξά φζν θαη ζηνλ ηδξψηα ησλ δαρηχισλ, αθνχ δε δηαζέηνπλ 

θαζφινπ απνξξνθεηηθφηεηα - ή αθφκα «θισζκέλεο», δειαδή εληζρπκέλεο ειηθνεηδψο 

απφ έλα δεχηεξν πιηθφ πνπ ηξνπνπνηεί ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

Η ρνξδή απφ έληεξν πξνέξρεηαη απφ ηε Βνπιγαξία. Δπηιεγκέλα έληεξα κε 

θξνληίδα, πεξλνχλ δηάθνξεο ρεκηθέο ή κεραληθέο δηαδηθαζίεο. Σν έληεξν μχλεηαη, 

πιέλεηαη, πξεζάξεηαη, μαλαθφβεηαη, ρσξίδεηαη ζε ισξίδεο, δνθηκάδεηαη ε ζηεξεφηεηα 

ηνπ, θαη θαηφπηλ θαζαξίδεηαη, ζεηαθίδεηαη θαη ζηξίβεηαη. 

Η δηαδηθαζία θαηαζθεπήο δσηθψλ ρνξδψλ πεξηγξάθεηαη πνιχ θαιά ζην ιήκκα 

«ρνξδή» ζηελ εγθπθινπαίδεηα ηνπ Diderot (1751-65). 

Η ρνξδή αθνχ θαζαξηζηεί θαη πηιθαξηζηεί ζε αιθννινχρν δηάιπκα βαζκηαίαο 

απμαλφκελεο δχλακεο, ηα έληεξα - πνπ πξέπεη λα παξζνχλ απφ αξληά ειηθίαο εθηά ή 

νρηψ κελψλ -ζηξίβνληαη καδί κεηαμχ ηνπο κε ηέλησκα θαη ζηηιβψλνληαη θαηφπηλ κε 

«καμηιαξάθηα» απφ ηξίρα. Η ηειηθή δηάκεηξνο ηεο ρνξδήο πξνζδηνξίδεηαη θαη 
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εμαξηηέηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ εληέξσλ. Απηφ πνηθίιιεη απφ δχν 

γηα ηε κηθξφηεξε ρνξδή ηνπ καληνιίλνπ, 3-4 ην La ηνπ βηνιηνχ, ελψ νη ρνξδέο ηνπ 

βηνινληζέινπ απαηηνχλ κηα δεθάδα, ηνπ θνληξακπάζνπ κέρξη 80 θαη ηέινο ηνπ 

δηπινχ κπάζνπ κέρξη 120. 

Αλ ε χιε ζ' φιν ην κήθνο ηεο είλαη ε ίδηα, ε ρνξδή είλαη πνηφηεηαο. Απηφ ην 

εμαθξηβψλεη θαλείο κε έιεγρν ζην θελφ, ηνπνζεηψληαο ην δάρηπιν ζε δχν γεηηνληθέο 

ρνξδέο: ην εθπεκπφκελν κεζνδηάζηεκα πξέπεη λα δίλεη 5ε θαζαξή. Η ρνξδή απφ 

έληεξν κπνξεί λα είλαη θισζκέλε ζε απιή ή δηπιή ζεηξά απφ θαζαξφ αζήκη, ραιθφ, 

επάξγπξα ή θξάκα αινπκηλίνπ. Απηφ ην θιψζηκν γίλεηαη ζπρλά απ' ην ηέινο ηνπ 17 

αηψλα γηα κεξηθά κέηαιια, γηαηί δίλεη κεγάιε επιπγηζία ζηηο ρακειέο ρνξδέο. 

Αλάκεζα ζην έληεξν θαη ην αζήκη κπνξεί λα παξεκβάιιεηαη κεηάμη. Απηφ εθνδηάδεη 

επίζεο ην άθξν ησλ ρνξδψλ πνπ ρξεζηκεχεη ζηε ζηεξέσζε ηνπο. Όζνλ αθνξά ηε 

κεηαιιηθή θισζηή είλαη ζπξκαηνπνηεκέλε, πεξλψληαο απφ δηαδνρηθέο ζέζεηο κέζα ζε 

κηα θηιηέξα κε ηξχπεο φιν θαη πεξηζζφηεξν ιεπηέο (ζχγρξνλε νμχηεξε ρνξδή ηνπ 

βηνιηνχ, κέζνο θαη νμχο ήρνο ηνπ πηάλνπ). Σν αηζάιη είλαη θισζκέλν θπξίσο απφ 

ραιθφ, αζήκη ή κπξνχληδν. 

Σνπο παιηφηεξνπο ρξφλνπο νη θαιχηεξεο ρνξδέο εμάγνληαλ απφ ηελ Ιηαιία. Καηά ην 

18 αηψλα νη ζρεηηθέο βηνκεραλίεο επεθηάζεθαλ θαη αιινχ. 

χκθσλα κε ην Jean Rousseau («πξαγκαηεία ηεο βηφιαο», 1687) ν Sainte Colombe 

πξψηνο πξφηεηλε ην δεχμηκν δσηθψλ ρνξδψλ, ην 1675 πεξίπνπ. ηηο αξρέο ηνπ 18 

αηψλα ηνπνζέηεζαλ ηε ρακειφηεξε ρνξδή ηνπ βηνιηνχ θαη πεξηζηαζηαθά θαη ηε re 

επίζεο ρνξδή. θέηεο απφ έληεξν ρνξδέο νη la θαη mi ρξεζηκνπνηνχηαλ κφλν κέρξη νη 

la θαη ραιχβδηλεο ρνξδέο mi. Υνξδέο απφ επηθαιπκκέλν ράιπβα κε ιεία ηαηλία απφ 

αινπκίλην βξίζθνληαη κφλν πεξηζηαζηαθά. Υνξδέο la θαη re επηθαιπκκέλεο κε 

αινπκίλην είλαη θαλνληθέο, φπσο επίζεο θαη ρνξδέο sol θαιχπηνληαη κε άξγπξν ή 

ρξπζφ. Αληί γηα ππξήλα (ςπρή) εληέξνπ, κεξηθέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη πιαζηηθφ. 

Δθηφο απ' ηηο ζπλεζηζκέλεο παιιφκελεο ρνξδέο, ππάξρνπλ θαη δχν βαζηθέο εηδηθέο 

πεξηπηψζεηο: 1) νη ζπκπαζεηηθέο κεηαιιηθέο ρνξδέο πνπ κπαίλνπλ ζε παικφ απφ 

επεξεαζκφ αλάθιαζεο ηνπ ήρνπ (φπσο βηφια, εξσηηθή, ζηηάξ θ.ά.) φηαλ ε ζπρλφηεηα 

ησλ άιισλ ρνξδψλ παξνπζηάδεη θάπνηεο αληηζηνηρίεο κ' απηέο. 2). Φσλεηηθέο ρνξδέο, 

ειαζηηθέο κεκβξάλεο πνπ θέξλνληαη ζαλ ηε δηπιή γισηηίδα θαη πνπ ζηε βάζε είλαη 

παξφκνηαο ιεηηνπξγίαο κε ηνλ θσλεηηθφ κεραληζκφ. 

Όζν πην ηελησκέλε είλαη ε ρνξδή, ηφζν νη δνλήζεηο απηήο είλαη ζπρλφηεξεο, ηφζν 

πην νμχο είλαη θαη ν παξαγφκελνο ήρνο. Οη αθνπζηηθνί ηφλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
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παξαγσγή ήρσλ μεθίλεζαλ θαη κειεηήζεθαλ κε ηνπο Ππζαγφξεηνπο θαη ζπλερίζηεθαλ 

λα κειεηνχληαη κε ηνπο I. θαη Α. Μπεξλνπγί, Λάγθξαλη θ.ά. 
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3.ΖΥΟΓΡΑΦΖΖ 

 

 

 

 

 

  
Φσηνγξαθία απφ ην ζηνχληην ερνγξαθήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ερνγξάθεζεο. 
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3.1.Βαζηθέο αξρέο θαη ραξαθηεξηζηηθά ιεηηνπξγίαο 

ησλ κηθξνθώλσλ
[6] 

 

 

Σα κηθξφθσλα είλαη ην ζεκείν επαθήο κεηαμχ ηεο θιαζηθήο αθνπζηηθήο θαη ηεο 

ειεθηξναθνπζηηθήο. Η ειεθηξναθνπζηηθή απηή δηάηαμε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

κεηαηξνπή ησλ ερεηηθψλ θπκάησλ ζε ηζνδχλακα ειεθηξηθά ζήκαηα. 

 

Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη απηή ε κεηαηξνπή έρνπκε δηάθνξεο θαηεγνξίεο 

κηθξνθψλσλ, φπσο κηθξφθσλα επαθήο, καγλεηηθά, ειεθηξνζηαηηθά, πηεδνειεθηξηθά, 

άλζξαθα θ.ά. 

 

ε φινπο ηνπο ηχπνπο ησλ κηθξνθψλσλ ην ερεηηθφ θχκα πξνζπίπηεη ζε κία επηθάλεηα 

πνπ νλνκάδεηαη κεκβξάλε ή δηάθξαγκα ε νπνία κεηαηνπίδεηαη ζπλερψο αλάινγα κε 

ηηο ρξνληθέο κεηαβνιέο ηεο πίεζεο ηνπ ερεηηθνχ θχκαηνο. Η δηαθνξνπνίεζε ζηελ 

αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ κηθξνθψλσλ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε θίλεζε 

ηεο κεκβξάλεο κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθφ ζήκα. 

 

Καηά ηε κεηαηξνπή ηνπ αθνπζηηθνχ θχκαηνο απφ ην κηθξφθσλν ππάξρνπλ πνιιά 

πξνβιήκαηα πνπ, αλάινγα κε ην πφζν βαζηά κειεηάεη θαλείο ην ζέκα, γίλνληαη θαη 

πεξηζζφηεξν πνιχπινθα. 

 

Γηα παξάδεηγκα, ην γεγνλφο ηεο χπαξμεο ελφο κηθξνθψλνπ κέζα ζην ερεηηθφ πεδίν, 

πξνθαιεί ακέζσο απφζβεζε ησλ ερεηηθψλ θπκάησλ θαη ηε γεληθφηεξε δηαηαξαρή ηεο 

κνξθήο ηνπ ερεηηθνχ πεδίνπ, επεηδή ην κηθξφθσλν εκθαλίδεηαη πηα ζαλ έλα 

αθνπζηηθφ εκπφδην. Δίλαη ινγηθφ ην εκπφδην απηφ λα επεξεάδεη ηελ πίεζε πνπ 

εθαξκφδεηαη ζην δηάθξαγκα θαη επνκέλσο επηδξά θαη ζην ειεθηξηθφ ζήκα πνπ 

παξάγεηαη ζηε ζπλέρεηα. 
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 Σύπνη κηθξόθσλσλ 

 

Τπάξρνπλ πνιινί ηχπνη κηθξνθψλσλ νη νπνίνη δηαθέξνπλ ζηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ε 

κεηαηξνπή ηνπ αθνπζηηθνχ θχκαηνο ζε ειεθηξηθφ ξεχκα. 

 

1. Μηθξφθσλν άλζξαθα (carbon microphone) 

2. Μηθξφθσλν θξπζηάιινπ (piezoelectric microphone) 

3. Ηιεθηξνδπλακηθφ κηθξφθσλν θηλνχκελνπ πελίνπ (moving-coil microphone) 

4. Ηιεθηξνδπλακηθφ κηθξφθσλν ηαηλίαο (ribbon microphone) 

5. Ππθλσηηθφ κηθξφθσλν (condenser microphone) 

6. Ηιεθηξνζηαηηθφ κηθξφθσλν (electret microphone) 

 

 

  Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κηθξνθώλσλ 

 

Απφ ηα πην βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κηθξνθψλσλ ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ θαη ηνλ 

ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπο είλαη ηα αθφινπζα:  

 

1. Δπαηζζεζία (sensitivity) 

2. Καηεπζπληηθά ραξαθηεξηζηηθά (polar diagrams) 

3. Απφθξηζε ζπρλφηεηαο (frequency response) 
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3.2. Σερληθέο ζηεξενθσληθήο ερνγξάθεζεο
[7] 

 

 

Απφ ην 1934 πνπ έγηλε ε πξψηε δνθηκή ηεο ζηεξενθσληθήο κεηάδνζεο απφ ηνλ 

Fletcher πξνέθπςε ε αλάγθε λα θαηαζθεπαζηνχλ κηθξφθσλα πνπ λα πιεξνχλ ηνπο 

ςπρναθνπζηηθνχο φξνπο πνπ ζέηεη ε ζηεξενθσληθή αληίιεςε. Ο αθξναηήο, γηα λα 

αλαγλσξίζεη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνεξρφκελνπ ήρνπ (δει. ηε ζέζε ηεο πεγήο), 

ρξεηάδεηαη δπν πιεξνθνξίεο: κηα, πνπ αθνξά ηε δηαθνξά έληαζεο ησλ δπν αθίμεσλ 

ζηα δπν απηηά ηνπ, θαη κηα πνπ αθνξά ηε ρξνληθή δηαθνξά ησλ αθίμεσλ απηψλ. Έρεη 

απνδεηρηεί, φηη θαη κε κηα απφ ηηο δπν απηέο πιεξνθνξίεο, ν αθξναηήο κπνξεί λα 

αληηιεθζεί ηε ζέζε ηεο πεγήο ζην ρψξν κε κεγάιε επθνιία. Γηα λα κπνξέζνπκε 

ινηπφλ λα κεηαθέξνπκε κηα «αθνπζηηθή εηθφλα» κέζσ ελφο ειεθηξαθνπζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο (δει. κηθξφθσλν - εληζρπηήο - κεγάθσλν) ζα πξέπεη λα έρνπκε 

ηνπιάρηζηνλ δπν θαλάιηα κεηαθνξάο αθνπζηηθήο πιεξνθνξίαο, φπσο απηφ ζπκβαίλεη 

κε ηελ αθνή καο. ηε ζέζε ησλ δπν απηηψλ καο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπκε 

ηνπιάρηζηνλ δπν κηθξφθσλα γηα λα έρνπκε αξγφηεξα ηελ ίδηα αίζζεζε ηνπ ρψξνπ. 

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη, φηη ν ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ κηθξνθψλσλ ζα πξέπεη λα 

καο δίλεη ηηο πιεξνθνξίεο ηεο δηαθνξάο έληαζεο ε ρξφλνπ (ε θάζεο), ε θαη ηα δπν 

ηαπηφρξνλα.   

 

Σερληθέο ζηεξενθσληθήο ερνγξάθεζεο:  

  

1. Σερληθή κε δχν ζπκπίπηνληα κηθξφθσλα (XY, Blumlein, MS) 

2. Σερληθέο κε δχν κηθξφθσλα θνληηλά ηνπνζεηεκέλα (ΑΒ, ORTF, NOS, Faulkner, 

Binaural System) 

3. Σερληθέο κε δχν κηθξφθσλα ζε απφζηαζε (παλθαηεπζπληηθά, θαξδηνεηδή, 

ζρήκαηνο νρηψ) 

 

 

 

. 
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Τεχνική Φ-Υ 

 

Γχν ζπκπίπηνληα θαξδηνεηδή κηθξφθσλα ζηηο 90
ν
 (ζπλήζσο) δεκηνπξγνχλ ζηελ 

ζηεξενθσληθή εηθφλα. 

 

 

 

Τεχνική Blumlein 

 

Γχν δηθαηεπζπληηθά κηθξφθσλα ηνπνζεηεκέλα ζηηο 90
ν
 δεκηνπξγνχλ ηελ 

ζηεξενθσληθή εηθφλα. 

 

 

Τεχνική M-S 

 

Έλα θαξδηνεηδέο θαη έλα δηθαηεπζπληηθφ κηθξφθσλν ηνπνζεηεκέλα ζηηο 90
ν
 

δεκηνπξγνχλ ηελ ζηεξενθσληθή εηθφλα. 

 

 

Τεχνική Χ-Υ, (dpamicrophones.com) 

Τεχνική M-S, (dpamicrophones.com) 

Τεχνική Blumlein, (Wikipedia.org) 
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Τεχνική A-B 

 

Γχν παλθαηεπζπληηθά κηθξφθσλα ηνπνζεηεκέλα παξάιιεια δεκηνπξγνχλ ηελ 

ζηεξενθσληθή εηθφλα. 

 

 

 

Τεχνική ORTF 

 

Γχν θαξδηνεηδή κηθξφθσλα ηνπνζεηεκέλα ζηα 17cm θαη ζηηο 110
ν
 κεηαμχ ηνπο 

δεκηνπξγνχλ ηελ ζηεξενθσληθή εηθφλα. 

 

 

 

 

Τεχνική Binaural System 

 

Γχν παλθαηεπζπληηθά κηθξφθσλα ηνπνζεηεκέλα ζηα απηηά κηαο θνχθιαο 

δεκηνπξγνχλ ηελ ζηεξενθσληθή εηθφλα. 

 

 

 

 

Τεχνική Binaural System, (Wikipedia.org) 

Τεχνική ORTF, (dpamicrophones.com) 

Τεχνική A-B, (dpamicrophones.com) 
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Τεχνική NOS 

 

Γχν θαξδηνεηδή κηθξφθσλα ηνπνζεηεκέλα ζηα 30cm θαη ζηηο 90
ν
 κεηαμχ ηνπο 

δεκηνπξγνχλ ηελ ζηεξενθσληθή εηθφλα. 

 

 

 

 

 

 

Παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ νη ηερληθέο Α-Β, Υ-Τ, ORTF, δηφηη απηέο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην πεηξακαηηθφ ζηάδην ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο   

Τεχνική NOS, (dpamicrophones.com) 
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 Τεχνική μικροθώνων Υ-Τ (coincidence microphones) 

 

 

ηελ δηάηαμε απηή ρξεζηκνπνηνχληαη δπν ίδηα θαηεπζπληηθά κηθξφθσλα, 

ηνπνζεηεκέλα έλα πάλσ ζην άιιν, ζε έλαλ λνεηφ, θνηλφ θαηαθφξπθν άμνλα. Οη 

θεληξηθνί άμνλεο ησλ κηθξνθψλσλ ζρεκαηίδνπλ κηα γσλία 90° κε 135° θαηά ην 

νξηδφληην επίπεδν. 

Δπεηδή ηα δπν κηθξφθσλα βξίζθνληαη ζην ίδην αθξηβψο ζεκείν (θνηλφο άμνλαο), ηα 

ερεηηθά θχκαηα θηάλνπλ ζ' απηά ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. Έηζη, ηα κηθξφθσλα απηά 

"αλαγλσξίδνπλ" κφλν ηε δηαθνξά έληαζεο ησλ ερεηηθψλ θπκάησλ, γη' απηφ θαη ην 

ζύζηεκα Φ-Υ νλνκάδεηαη πνιιέο θνξέο θαη ζχζηεκα έληαζεο. Οη δηαθνξέο έληαζεο 

κεηαμχ ησλ δπν κηθξνθψλσλ δίλνπλ ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε ηεο πεγήο ε πεγψλ 

κέζα ζην ρψξν. Ο ηξφπνο πνπ ιεηηνπξγνχλ απηά ηα κηθξφθσλα κνηάδεη κε ηνλ ηξφπν 

πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη νη θνλζφιεο κίμεσο αθνπζηηθψλ ζεκάησλ. Ο ερνιήπηεο, γηα λα 

δεκηνπξγήζεη ηελ "ζηεξενθσληθή εηθφλα" απφ ηα δηαθνξά αθνπζηηθά ζήκαηα πνπ 

έρεη λα δηαρεηξηζηεί, ρξεζηκνπνηεί ηηο κεηαβνιέο ηεο έληαζεο κέζσ ησλ 

πνηελζηφκεηξσλ "faders", κνηξάδεη δειαδή ηηο εληάζεηο ησλ ζεκάησλ ζηα δπν 

κεγάθσλα ε αθνπζηηθά. 

 

  

 

 

 

 

 

Καηεπζπληηθόηεηα ζηεξενθσληθνύ κηθξνθώλνπ 

Υ-Τ, 

Γ.Παπαληθνιάνπ,ειεθηξναθνπζηηθή,UNIVERSITY 

STUDIO PRESS, Θεζζαινλίθε (2005) 

 

Τεχνική Χ-Υ, (dpamicrophones.com) 
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Σν ζχζηεκα Υ-Τ, παξφια πνπ είλαη πνην ζπκβαηηθφ κε ηα ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο 

θαη αθξφαζεο ζηεξενθσληθνχ πιηθνχ (ερνγξαθήζεηο, ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο θιπ.) 

δελ θαιχπηεη φιεο ηηο ςπρναθνπζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ θηάλνπλ ζηα απηηά ελφο 

αθξναηή θαη νδεγνχλ ζηελ αθνπζηηθή αληίιεςε ηνπ ρψξνπ. Η πνην βαζηθή 

πιεξνθνξία είλαη απηή ηεο θάζεο ησλ αθίμεσλ πξνεξρφκελε απφ ηηο ακέηξεηεο 

αλαθιάζεηο πνπ πάληα ππάξρνπλ ζε έλαλ ρψξν, είηε απηφο είλαη θιεηζηφο (αληήρεζε), 

είηε αλνηθηφο (ερψ). Δπίζεο, ην ζχζηεκα Υ-Τ δελ κνηάδεη θαζφινπ κε ην θπζηθφ ζρή-

κα ησλ απηηψλ καο, πνπ βξίζθνληαη ζε θάπνηα απφζηαζε κεηαμχ ηνπο. 

 

 

 

Τεχνική Α-Β 

 

ηελ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηνχληαη δχν παλθαηεζπληηθά κηθξφθσλα γηα λα 

απνθεπρζεί ε δηαθνξά έληαζεο ελψ ιφγσ ηεο κηθξήο απφζηαζεο ησλ κηθξνθψλσλ 

είλαη αηζζεηή ε δηαθνξά θάζεο ζηελ άθημε ησλ ζεκάησλ ζηα κηθξφθσλα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνική Α-Β, (dpamicrophones.com) 
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Τεχνική ORTF 

 

 

Γεκηνπξγήζεθε απφ ηε Ραδηνθσλία ηεο Γαιιίαο (ORTF), ην ζχζηεκα δπν 

απνκαθξπζκέλσλ κηθξνθψλσλ (Α-Β) ζε απφζηαζε 17εθ. κεηαμχ ηνπο. 

Σα δπν θαηεπζπληηθά κηθξφθσλα ζρεκαηίδνπλ κεηαμχ ηνπο γσλία 110° θαη 

ζπιιακβάλνπλ, πέξα απφ ηηο δηάθνξεο εληάζεηο ησλ θπκάησλ, θαη ηηο δηάθνξέο 

θάζεο, κηα πνπ βξίζθνληαη ζε δπν δηαθνξεηηθά ζεκεία κέζα ζην αθνπζηηθφ πεδίν. Οη 

πεξηζζφηεξεο ερνγξαθήζεηο γίλνληαη κε απηφ ην ζχζηεκα ε παξαιιαγή απηνχ 

(κεγαιχηεξε απφζηαζε θαη κηθξφηεξε γσλία), επεηδή δελ ρξεηάδνληαη έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηχπν ζηεξενθσληθνχ κηθξνθψλνπ, φπνπ ην θφζηνο είλαη αξθεηά 

κεγαιχηεξν απφ δπν ζπκβαηηθά κηθξφθσλα ίδηνπ ηχπνπ. Σα κηθξφθσλα απηά 

ηνπνζεηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλε απφζηαζε θαη γσλία πνπ επηιέγεη ν ερνιήπηεο ηελ 

ψξα ηεο ερνγξάθεζεο. 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

Καηεπζπληηθόηεηα ζηεξενθσληθώλ κηθξνθώλσλ ORTF, Γ.Παπαληθνιάνπ, 

ειεθηξναθνπζηηθή,UNIVERSITY STUDIO PRESS, Θεζζαινλίθε (2005) 

 

Τεχνική ORTF, (dpamicrophones.com) 
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3.3.Γηαδηθαζία ερνγξάθεζεο 

 

Η ερνγξάθεζε έγηλε ζην ζηνχληην ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο ηελ Γεπηέξα 

29/05/2011 θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξαηίζεληαη ζε απηή ηελ πηπρηαθή καδί κε ηα 

αθνπζηηθά παξαδείγκαηα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζην cd πνπ ηελ ζπλνδεχεη θαη ζηνλ 

θάθειν κε φλνκα <<αθνπζηηθά παξαδείγκαηα>> ζηελ ςεθηαθή κνξθή ηεο. Η 

ερνγξάθεζε έγηλε κε κία ρεηξνπνίεηε θηζάξα θαηαζθεπαζκέλε απφ ηνλ Έιιελα 

θαηαζθεπαζηή Παχιν Γχπα. Ηρνγξαθήζεθαλ κφλν νη αλνηρηέο ρνξδέο θαη ηα πξψηα 

κέηξα (κηα κηθξή εηζαγσγηθή θξάζε) ηεο ζνπίηαο ηνπ J.S.Bach. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 

ππθλσηηθά θαξδηνεηδή κηθξφθσλα (κφλν ηα κηθξφθσλα πέηνπ είλαη ππεξθαξδηνεηδή). 

Όιεο νη ερνγξαθήζεηο έγηλαλ ζηελ ίδηα ζηάζκε έληαζεο ελψ δελ έγηλε θακία κίμε. Γηα 

ηελ ερνγξάθεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή Sony 

Vegas. Σέινο, ζα ήζεια ζα επραξηζηήζσ ηνλ Φψηε αθαιή (ππεχζπλνο ζηνχληην ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ) θαη ηνλ Γηάλλε Δπζηαζφπνπιν (εθηειεζηήο/ζνιίζη θηζάξαο) γηα ηελ 

ακέξηζηε βνήζεηα θαη ηελ ζεηηθή ελέξγεηα ηνπο. 

  

Αθνπζηηθά παξαδείγκαηα: 

Μνλνθσλία: 

1. Αξηζηεξά ηεο νπήο ήρνπ (πξνο ην καλίθη) ζε απφζηαζε 10cm απφ ηελ θηζάξα 

2. Αξηζηεξά ηεο νπήο ήρνπ (πξνο ην καλίθη) ζε απφζηαζε 20cm απφ ηελ θηζάξα 

3. Αξηζηεξά ηεο νπήο ήρνπ (πξνο ην καλίθη) ζε απφζηαζε 40cm απφ ηελ θηζάξα 

4. Γεμηά ηεο νπήο ήρνπ (πξνο ηε γέθπξα) ζε απφζηαζε 20cm απφ ηελ θηζάξα 

5. Πάλσ ζηελ νπή ήρνπ ζε απφζηαζε 20cm απφ ηελ θηζάξα 

6. ην καλίθη ζε απφζηαζε 20cm απφ ηελ θηζάξα 

 ηεξενθσλία: 

1. Α-Β 

2. Υ-Τ 

3. ORTF 

Γηαθνξεηηθά κηθξφθσλα: 

1. Ππθλσηηθά πέηνπ: α) ζηελ νπή ήρνπ 

    β) ζηνλ θαβαιάξε 

ηνπληηαθά κηθξφθσλα: α) MC740  β) AKG414 
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ΚΟΠΟ ΣΗ ΗΥΟΓΡΑΦΗΗ 

 

θνπφο ησλ αθνπζηηθψλ παξαδεηγκάησλ ήηαλ ν πεηξακαηηζκφο θαη ε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ θαιχηεξε ηνπνζέηεζε ησλ κηθξνθψλσλ (ηφζν ζηελ ζέζε 

ζρεηηθά κε ηελ θηζάξα φζν θαη ζηελ απφζηαζε θηζάξαο-κηθξνθψλνπ), ηελ ζσζηή 

επηινγή κηθξνθψλσλ θαη θπξίσο ηελ πνηφηεηα ησλ ζηεξενθσληθψλ ηερληθψλ θαη 

ηνπο ιφγνπο επηινγή ηνπο.  

Έηζη, ε ζηάζκε ηεο έληαζεο πάξζεθε κφλν γηα ην πξψην αθνπζηηθφ παξάδεηγκα (γηα 

λα κπνξνχκε λα αθνχζνπκε ηηο δηαθνξέο) ελψ ηφζν γηα ηελ κνλνθσλία  (ζέζεηο 

αξηζηεξά, δεμηά, πάλσ ζηελ νπή θαη ζην καλίθη ηεο θηζάξαο) φζν θαη γηα ηε 

ζηεξενθσλία (Α-Β, Υ-Τ, ORTF) ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ίδηα κηθξφθσλα. 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ηα πξψηα ηξία αθνπζηηθά παξαδείγκαηα 

(κνλνθσληθέο ερνγξαθήζεηο κε ην κηθξφθσλν αξηζηεξά ηεο νπήο ήρνπ ζηα 10, 20 θαη 

40 cm) ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη σο νδεγφο γηα λα δηαπηζηψζνπκε ζε πνηα απφζηαζε 

απφ ηελ θηζάξα είλαη πξνηηκφηεξν λα ηνπνζεηεζνχλ ηα κηθξφθσλα. Όπσο ζα 

αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα, ε θαιχηεξε απφζηαζε θξίζεθε απηή ησλ 20cm θαη γη΄ απηφ νη 

ππφινηπεο ερνγξαθήζεηο έγηλαλ ζε απηήλ (δειαδή ζηα 20cm έγηλαλ θαη νη 

κνλνθσληθέο, θαη νη ζηεξενθσληθέο ερνγξαθήζεηο θαη ηα δηαθνξεηηθά κηθξφθσλα, 

εθηφο βεβαίσο απφ ηα κηθξφθσλα πέηνπ ηα νπνία ήηαλ πάλσ ζηελ θηζάξα).   
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Αθνπζηηθό παξάδεηγκα 1
ν
 (Αξηζηεξά ηεο νπήο ήρνπ [πξνο 

ην καλίθη] ζε απόζηαζε 10cm από ηελ θηζάξα) 

 

Σν πξψην αθνπζηηθφ παξάδεηγκα είλαη έλα κνλνθσληθφ δείγκα, κε ην κηθξφθσλν λα 

βξίζθεηαη αξηζηεξά ηεο νπήο ήρνπ ηεο θηζάξαο θαη ζε απφζηαζε 10cm απφ απηήλ. 

 

 

 

ην παξάδεηγκα απηφ παξαηεξείηαη ε εκθάληζε proximity effect, δειαδή έλαο 

ππεξηνληζκφο θαη κηα βαζηά αίζζεζε ηνπ κπάζνπ. Δίλαη θαλεξφ φηη ην κηθξφθσλν 

βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ θηζάξα, ελψ ηαπηφρξνλα ε κηθξή απφζηαζε εκπνδίδεη ηνλ 

εθηειεζηή. 
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Αθνπζηηθό παξάδεηγκα 2
ν
 (Αξηζηεξά ηεο νπήο ήρνπ [πξνο 

ην καλίθη] ζε απόζηαζε 20cm από ηελ θηζάξα) 

 

Σν δεχηεξν αθνπζηηθφ παξάδεηγκα είλαη έλα κνλνθσληθφ δείγκα, κε ην κηθξφθσλν λα 

βξίζθεηαη αξηζηεξά ηεο νπήο ήρνπ ηεο θηζάξαο θαη ζε απφζηαζε 20cm απφ απηήλ. 

  

 

ην παξάδεηγκα απηφ παξαηεξείηαη, κηα ηζνξξνπεκέλε αίζζεζε ζπρλνηήησλ θαη έλαο 

ήρνο (θηζάξαο)πνπ πιεζηάδεη ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνζδνθίεο καο. Δίλαη θαλεξφ φηη 

ην κηθξφθσλν βξίζθεηαη ζηελ θαιχηεξε απφζηαζε (ηδαληθή)απφ ηελ θηζάξα, ελψ 

ηαπηφρξνλα δελ εκπνδίδεη ηνλ εθηειεζηή. 
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Αθνπζηηθό παξάδεηγκα 3
ν
 (Αξηζηεξά ηεο νπήο ήρνπ [πξνο 

ην καλίθη] ζε απόζηαζε 40cm από ηελ θηζάξα) 

 

Σν ηξίην αθνπζηηθφ παξάδεηγκα είλαη έλα κνλνθσληθφ δείγκα, κε ην κηθξφθσλν λα 

βξίζθεηαη αξηζηεξά ηεο νπήο ήρνπ ηεο θηζάξαο θαη ζε απφζηαζε 40cm απφ απηήλ. 

  

ην παξάδεηγκα απηφ παξαηεξείηαη, κηα απνκαθξπζκέλε αίζζεζε ηεο θηζάξαο ελψ 

ηαπηφρξνλα είλαη πεξηζζφηεξν αηζζεηφο (αθνχγεηαη) ν ήρνο ηνπ ρψξνπ. Δίλαη θαλεξφ 

φηη ην κηθξφθσλν βξίζθεηαη ζε απφζηαζε καθξηά απφ ηελ θηζάξα. Αλ θαη απηή ε 

ζέζε δελ εκπνδίδεη ηνλ εθηειεζηή, ε ζρεηηθά κηθξή έληαζε θαη ε ππνθεηκεληθφηεηα 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ήρνπ ηνπ ρψξνπ καο απνηξέπεη απφ ην λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζνπκε. 

 

πλνςίδνληαο, απφ ηα ηξία απηά ερεηηθά παξαδείγκαηα (ίδηα ζέζε ζηελ θηζάξα-

αξηζηεξά ηεο νπήο ήρνπ, κε απνζηάζεηο 10, 20 θαη 40 cm) θαηαιαβαίλνπκε φηη ε 

ηδαληθή απφζηαζε ηνπ κηθξνθψλνπ απφ ηελ θηζάξα είλαη ηα 20 cm θαη ζε απηήλ ζα 

γίλνπλ φιεο νη επφκελεο ερνγξαθήζεηο γηα ηα ερεηηθά παξαδείγκαηα.   
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Αθνπζηηθό παξάδεηγκα 4
ν
 (Γεμηά ηεο νπήο ήρνπ [πξνο ηε 

γέθπξα] ζε απόζηαζε 20cm από ηελ θηζάξα) 

 

Σν ηέηαξην αθνπζηηθφ παξάδεηγκα είλαη έλα κνλνθσληθφ δείγκα, κε ην κηθξφθσλν λα 

βξίζθεηαη δεμηά ηεο νπήο ήρνπ ηεο θηζάξαο θαη ζε απφζηαζε 20cm απφ απηήλ. 

  

ην παξάδεηγκα απηφ παξαηεξείηαη κηα ηδηαίηεξε ρξνηά ηνπ νξγάλνπ (απαξαίηεηε γηα 

ηνλ ζσζηφ ήρν ηεο θηζάξαο). Η αηάθα είλαη θαλεξά πην αηζζεηή, ελψ ππάξρεη 

ελίζρπζε (πην θαλεξφ ζηηο ρακειέο ζπρλφηεηεο) δηφηη ν ήρνο έξρεηαη απ’ επζείαο απφ 

ην θαπάθη. 
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Αθνπζηηθό παξάδεηγκα 5
ν
 (Πάλσ ζηελ νπή ήρνπ ζε 

απόζηαζε 20cm από ηελ θηζάξα) 

 

Σν πέκπην αθνπζηηθφ παξάδεηγκα είλαη έλα κνλνθσληθφ δείγκα, κε ην κηθξφθσλν λα 

βξίζθεηαη πάλσ ζηελ νπή ήρνπ ηεο θηζάξαο θαη ζε απφζηαζε 20cm απφ απηήλ. 

  

ην παξάδεηγκα απηφ παξαηεξείηαη κία αλνκνηνγέλεηα ζπρλνηήησλ (θάπνηεο 

αθνχγνληαη πεξηζζφηεξν, θάπνηεο ιηγφηεξν) θαη έλα δηαξθέο βνχηζκα, ελψ ν ήρνο 

είλαη θαλεξά πην ζθιεξφο. Η ζέζε απηή είλαη, ίζσο, ε ρεηξφηεξε επηινγή.  
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Αθνπζηηθό παξάδεηγκα 6
ν
 (ην καλίθη ηεο θηζάξαο θαη ζε 

απόζηαζε 20cm) 

 

Σν έθην αθνπζηηθφ παξάδεηγκα είλαη έλα κνλνθσληθφ δείγκα, κε ην κηθξφθσλν λα 

βξίζθεηαη ζην καλίθη ηεο θηζάξαο θαη ζε απφζηαζε 20cm απφ απηφ. 

  

ην παξάδεηγκα απηφ παξαηεξείηαη κηα πην ρακειή ζηάζκε έληαζεο θαη πην αζζελείο 

ρακειέο ζπρλφηεηεο (ρακειά κπάζα), ελψ ηαπηφρξνλα αθνχγνληαη θαη θάπνηνη 

αλεπηζχκεηνη ζφξπβνη.  
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Αθνπζηηθό παξάδεηγκα 7
ν
 (ηεξενθσληθή Σερληθή Α-Β) 

 

Σν έβδνκν αθνπζηηθφ παξάδεηγκα είλαη έλα δείγκα ζηεξενθσληθήο ηερληθήο Α-Β, κε 

ηα κηθξφθσλα λα βξίζθνληαη ην έλα ζην καλίθη ηεο θηζάξαο θαη ζε απφζηαζε 20cm 

απφ απηφ θαη ην άιιν αξηζηεξά ηεο νπήο ήρνπ ζηελ ίδηα απφζηαζε . 

 

 

ην παξάδεηγκα απηφ παξαηεξείηαη έλαο πην θηζαξηζηηθφο ήρνο ελψ είλαη απφιπηα 

εκθαλήο (ζε αξλεηηθφ βαζκφ) ε ζηεξενθσλία (δηαθνξά έληαζεο ζηα δχν κηθξφθσλα). 
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Αθνπζηηθό παξάδεηγκα 8
ν
 (ηεξενθσληθή Σερληθή X-Y) 

 

Σν φγδνν αθνπζηηθφ παξάδεηγκα είλαη έλα δείγκα ζηεξενθσληθήο ηερληθήο Υ-Τ, κε 

ηα κηθξφθσλα λα βξίζθνληαη θαη ηα δχν αξηζηεξά ηεο νπήο ήρνπ ζε απφζηαζε 20cm 

απφ ηελ θηζάξα θαη ζε γσλία 90
ν
 ην έλα απφ ην άιιν. 

 

  

ην παξάδεηγκα απηφ παξαηεξείηαη κηα θαλεξή δηαθνξά έληαζεο αλάκεζα ζηα δχν 

κηθξφθσλα. Η ζηεξενθσλία δελ είλαη ηφζν πινχζηα φζν ζηελ ηερληθή Α-Β, αλ θαη ν 

ήρνο είλαη ζπλνιηθά πην ηζνξξνπεκέλνο θαη ηαπηφρξνλα πην ζπκβαηφο ζηελ 

κνλνθσλία (ζα αθνπγφηαλ θαιχηεξα αλ παηδφηαλ π.ρ. απφ έλα ξαδηφθσλν). 
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Αθνπζηηθό παξάδεηγκα 9
ν 

(ηεξενθσληθή Σερληθή ORTF) 

 

Σν έλαην αθνπζηηθφ παξάδεηγκα είλαη έλα δείγκα ζηεξενθσληθήο ηερληθήο ORTF, κε 

ηα κηθξφθσλα λα βξίζθνληαη θαη ηα δχν αξηζηεξά ηεο νπήο ήρνπ ζε απφζηαζε 20cm 

απφ ηελ θηζάξα, ζε γσλία 45
ν
 θαη απφζηαζε 15cm ην έλα απφ ην άιιν . 

 

  

ην παξάδεηγκα απηφ παξαηεξείηαη έλαο θαλεξά πην ηζνξξνπεκέλνο ήρνο, ηφζν φζνλ 

αθνξά ηηο ζπρλφηεηεο φζν θαη ηηο εληάζεηο ησλ δχν κηθξνθψλσλ θαη ηε ζηεξενθσλία. 

Ο ήρνο έρεη φια ηα αλαδεηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά γηα κηα ζηεξενθσληθή 

ερνγξάθεζε θιαζηθήο θηζάξαο (θηζαξηζηηθφο ήρνο, ρξνηά, αίζζεζε) γεγνλφο πνπ καο 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε ηερληθή απηή (ORTF) είλαη πξνηηκφηεξε απφ ηηο άιιεο 

δχν (Α-Β, Υ-Τ).   
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Αθνπζηηθό παξάδεηγκα 10
ν 
θαη 11

ν  
 

(Μηθξόθσλα πέηνπ) 
 

 

Σν δέθαην θαη ελδέθαην αθνπζηηθφ παξάδεηγκα είλαη δχν κνλνθσληθά δείγκαηα, κε 

ηα κηθξφθσλα πέηνπ λα βξίζθνληαη πάλσ ζηελ θηζάξα, ην έλα ζηνλ θαβαιάξε 

(αθνπζηηθφ παξάδεηγκα 10) θαη ην άιιν ζηελ νπή ήρνπ (αθνπζηηθφ παξάδεηγκα11). 

 

    

ηα παξαδείγκαηα απηά παξαηεξείηαη κηα θαλεξά πην πςειή ζηάζκε έληαζεο. Δίλαη 

αηζζεηνί αξθεηνί ζπληνληζκνί θαη ζφξπβνη (ηξημίκαηα ζην θαπάθη ζην παξάδεηγκα 10, 

πνιχ θνληηλή απφζηαζε ζην ζεκείν επαθήο ησλ δαρηχισλ ηνπ εθηειεζηή κε ηηο 

ρνξδέο ζην παξάδεηγκα 11). 
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Αθνπζηηθό παξάδεηγκα 12
ν 
θαη 13

ν  
 

(Μηθξόθσλα ζηνύληην) 
 

 

Σν δσδέθαην θαη δέθαην ηξίην αθνπζηηθφ παξάδεηγκα είλαη δχν κνλνθσληθά 

δείγκαηα, κε ηα κηθξφθσλα ζηνχληην λα βξίζθνληαη αξηζηεξά ηεο νπήο ηνπ ήρνπ θαη 

ζε απφζηαζε 20cm απφ ηελ θηζάξα. 

   

ηα δχν απηά παξάδεηγκα (παξάδεηγκα 12:κηθξφθσλν Beyer MC740, παξάδεηγκα 

13:κηθξφθσλν AKG414)  παξαηεξείηαη κηα αξηηφηεηα θαη έλα πςειφ αηζζεηηθφ 

απνηέιεζκα ζηελ ερνγξάθεζε ηεο θιαζηθήο θηζάξαο. Η κεγάιε θάςα ησλ 

κηθξνθψλσλ πξνζθέξεη ηφζν έλα ηθαλνπνηεηηθφ βάζνο φζν θαη έλα πινχζην θάζκα 

αξκνληθψλ. Απνδεηθλχεηαη φηη απηνχ ηνπ είδνπο ηα κηθξφθσλα είλαη ε θαιχηεξε 

επηινγή. πγθξίλνληαο ηα παξαηεξείηαη έλαο πνιχ θνληηλφο, παξφκνηνο ήρνο, κε ην 

AKG λα είλαη ιίγν πην καιαθφ θαη κε πεξηζζφηεξνπο αξκνληθνχο.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
[8] 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, γηα ηελ ερνγξάθεζε ησλ αθνπζηηθψλ 

παξαδεηγκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ππθλσηηθά θαξδηνεηδή κηθξφθσλα ζηελ ίδηα 

ζηάζκε έληαζεο ρσξίο πεξεηαίξσ κίμε. Έθξηλα ζθφπηκν, γηα ηελ ζσζηή θαηαλφεζε 

ησλ παξαδεηγκάησλ αιιά θαη ηελ αξηηφηεηα ηεο εξγαζίαο, λα παξνπζηάζσ ζε απηφ ην 

παξάξηεκα ηα βαζηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. 
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KM184 (Neumann) 

 

 

Σν κηθξφθσλν απηφ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηα κνλνθσληθά παξαδείγκαηα αιιά θαη ζηηο 

ζηεξενθσληθέο ηερληθέο. Πξφθεηηαη γηα έλα ππθλσηηθφ θαξδηνεηδέο κηθξφθσλν ην 

νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ κία πνιχ νκαιή απφθξηζε ζπρλνηήησλ φρη κφλν γηα ηνλ 

άμνλα ησλ 0
ν
 , αιιά θαη γηα ηελ εθηφο άμνλα γσλία πξφζπησζεο. 

Απφθξηζε ζπρλνηήησλ: 20Hz-20kHz Δπαηζζεζία: 15mV/Pa  Βάξνο: 80g 

 

 

 

 Πνιηθό δηάγξακκα θαη δηάγξακκα ζπρλνηήησλ ΚΜ 184, www.microphone-data.com  

KM 184, www.microphone-data.com 
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MCE 10 (beyerdynamic)  

 

 

 

Πξφθεηηαη γηα έλα ππεξθαξδηνεηδέο κηθξφθσλν πέηνπ βάξνο 15g.   

 

Απφθξηζε ζπρλνηήησλ: 40Hz-20kHz 

 Δπαηζζεζία: 30mV/Pa  

 

 

 

 
Πνιηθό δηάγξακκα θαη δηάγξακκα ζπρλνηήησλ MCE 10, www.microphone-data.com  

MCE 10, (www.microphone-data.com) 
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MC 740 (beyerdynamic) 

 

Πξφθεηηαη γηα έλα ζηνπληηαθφ ππθλσηηθφ κηθξφθσλν (κεγάιν, επίρξπζν δηάθξαγκα) 

κε επηιεγφκελν πνιηθφ δηάγξακκα. 

Απφθξηζε ζπρλνηήησλ: 20Hz-20kHz  

Δπαηζζεζία: 10mV/Pa  

 Βάξνο: 390g 

 

 

Πνιηθό δηάγξακκα θαη δηάγξακκα ζπρλνηήησλ MC 740, www.microphone-data.com  

MC 740, (www.microphone-data.com) 
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AKG 414  

 

Πξφθεηηαη γηα έλα αμηνπξφζεθην θιαζζηθφ κηθξφθσλν πνπ ππεξβαίλεη φιεο ηηο 

απαηηήζεηο κηαο ςεθηαθήο ερνγξάθεζεο, ελψ ηαπηφρξνλα αηρκαισηίδεη ηε δεζηαζηά, 

ηελ νκαιφηεηα θαη ην βάζνο ησλ ερνρξσκάησλ θαη έρεη θεξδίζεη ηελ αλαγλψξηζε θαη 

ηελ εκπηζηνζχλε ησλ θαιιηηερλψλ παγθνζκίσο.  

 

Απφθξηζε ζπρλνηήησλ: 20Hz-20kHz Δπαηζζεζία: 12, 5mV/Pa  Βάξνο: 320g 

 

 

Πνιηθό δηάγξακκα θαη δηάγξακκα ζπρλνηήησλ AKG 414, www.microphone-data.com  

AKG 414, (www.microphone-data.com) 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

Κνηηψληαο μαλά ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα αιιά θαη φιν ηνλ θφπν, ηελ πξνζπάζεηα 

θαη ηελ επίπνλε έξεπλα, κπνξψ λα πσ φηη απηή ε πηπρηαθή εξγαζία κε βνήζεζε λα 

εκβαζχλσ ζε αξθεηά ζέκαηα πάλσ ζηελ θιαζηθή θηζάξα  αιιά θαη λα επαιεζεχζσ 

ηηο αλεζπρίεο κνπ (θπξίσο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηελ ρψξα καο). 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηαζθεπή, κηιψληαο πξνζσπηθά κε δηάθνξνπο Έιιελεο 

θαηαζθεπαζηέο, αληηιήθζεθα θαη απνηχπσζα ηελ απαηηεηηθή απηή ηέρλε κε φια ηεο 

ηα κπζηηθά θαη ηα πξνβιήκαηα. Βέβαηα, ε βηβιηνγξαθία είλαη αλχπαξθηε ζηελ 

Διιάδα, θαη εθηφο απφ ηελ θσηεηλή κνλαμηά ηνπ ΣΑΡ, ηα βηβιία ζηα νπνία 

βαζίζηεθα ήηαλ φια γξακκέλα ζηα αγγιηθά. 

Σα πξάγκαηα είλαη παξφκνηα θαη ζηελ ερνγξάθεζε. Δδψ ε βηβιηνγξαθία είλαη 

αλχπαξθηε ζε παγθφζκην επίπεδν. Απφ ηελ έξεπλα θαη ηελ πξνζσπηθή κνπ ζπδήηεζε 

κε Έιιελεο εθηειεζηέο (Παπαλδξένπ, Κφληε, Παχινπ, Υαηδερξήζηνπ, Σζηάιαο) 

θαηάιαβα φηη ε ερνγξάθεζε ηεο θιαζηθήο θηζάξαο βαζίδεηαη ζηνλ πεηξακαηηζκφ, φρη 

κφλν ιφγσ ηεο έιιεηςεο ελφο εγρεηξίδηνπ νδεγηψλ ρξήζεο (manual) αιιά θπξίσο 

ιφγσ ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη 

αηζζεηηθέο απαηηήζεηο θαη ηα  επηζπκεηά αθνπζηηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαθέξνπλ απφ 

εθηειεζηή ζε εθηειεζηή.  

Παξ’ φια απηά, ε θιαζζηθή θηζάξα είλαη έλα φξγαλν ξεπεξηνξίνπ κε απίζηεπηεο 

δπλαηφηεηεο θαη επξχ θνηλφ. Δίλαη έλα απφ ηα θπξίαξρα φξγαλα ζηνλ ρψξν ηεο 

θιαζζηθήο κνπζηθήο θαη ηαπηφρξνλα ζπλερίδεη λα βειηηψλεηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

πλνςίδνληαο, απφ απηή ηελ εξγαζία θαηαιαβαίλνπκε φηη ζηελ θιαζζηθή θηζάξα 

(ηφζν ζηελ θαηαζθεπή φζν θαη ζηελ ερνγξάθεζε) αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ κνπζηθή 

είλαη απαξαίηεηνο ν ζπλδπαζκφο επηζηήκεο θαη ηέρλεο. 
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