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1. Δηζαγωγή. 
    

   Ζ θηζάξα είλαη έλα κνπζηθό όξγαλν κε αξραίεο ξίδεο  («Μνλόρνξδν ηνπ Ππζαγόξα») 

ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε αλά ηνπο αηώλεο από πνιινύο ιανύο θαη ζε πνιιά κνπζηθά 

είδε. Σππηθά απνηειείηαη από 6 ρνξδέο αιιά ε εμέιημε ησλ δηαθόξσλ κνπζηθώλ 

ηδησκάησλ ηελ ζέιεη πνιιέο θνξέο κε ηέζζεξηο , επηά, νθηώ, δώδεθα ή θαη παξαπάλσ 

ρνξδέο. Ζ εμέιημε ηεο ζπλερίδεηαη κε ηελ πάξνδν ησλ ρξόλσλ κε πνιιέο αιιαγέο 

αλαιόγσο ηεο θνπιηνύξαο θαη ησλ παξαδόζεσλ θάζε ηόπνπ. (Wade, 2001)  Γύν 

κεζαησληθά κνπζηθά όξγαλα πνπ νλνκάδνληαλ “θηζάξεο” θαη ήηαλ ζε ρξήζε από ην 

1200 κ.Υ. , ήηαλ ε θηζάξα moresca (ή θηζάξα ησλ Μαπξηηαλώλ) θαη ε θηζάξα latina 

(Λαηηληθή θηζάξα). Σνλ 15
ν
 θαη 16

ν
 αηώλα ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Ηηαιία έρνπκε ηελ 

vihuela ή viola da mano. Αξγόηεξα εκθαλίδεηαη ε εμέιημε ηεο vihuela πνπ 

δεκηνπξγείηαη γηα ηελ κνπζηθή “baroque” γηα απηό θαη νλνκάδεηαη θηζάξα baroque 

(1600-1675). (http://en.wikipedia.org/wiki/Guitar) 

   Μέρξη πξηλ από πεξίπνπ 90 ρξόληα ηα κνπζηθά όξγαλα παξέκελαλ ηα ίδηα γηα αηώλεο 

ώζπνπ έλα λέν όξγαλν-αλαθάιπςε άιιαμε ηελ κνληέξλα κνπζηθή θαη θνπιηνύξα. Ζ 

ειεθηξηθή θηζάξα παξνπζηάδεηαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηώλα θαη από ηόηε κέρξη ζήκεξα 

ζπλερίδεη λα εμειίζζεηαη θαη λα γίλεηαη όιν θαη πην δεκνθηιήο. ηελ jazz κνπζηθή 

εκθαλίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 ζηα jazz ζρήκαηα (ζπγθξνηήκαηα) σο 

ζπλερηζηήο-αληηθαηαζηάηεο ηνπ κνπζηθνύ νξγάλνπ κπάληδν. Μέρξη ζήκεξα ε jazz 

κνπζηθή έρεη θαηαθέξεη λα εμειηρζεί ζε ηεξάζηην βαζκό, πάληα ζε ζπλδπαζκό κε ηελ 

αιιειεπίδξαζε ηεο κε άιια κνπζηθά είδε. Ζ εμέιημε απηή δελ ζα κπνξνύζε λα αθήζεη 

αλεπεξέαζηε θαη ηελ θηζάξα. (http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_guitar) 

   Ζ εξγαζία απηή κειεηά ηελ εκθάληζε ηεο ειεθηξηθήο θηζάξαο θαη ηελ παξάιιειε 

εμέιημε ηεο κε ηελ παγθόζκηα κνπζηθή θόξκα πνπ νλνκάδεηαη jazz. Σν πώο ε ρξνηά 

ηεο, ε θαηαζθεπαζηηθή ηεο πνξεία θαη νη πην ζεκαληηθνί εθηειεζηέο αλά επνρή, ζα ηελ 

βνεζήζνπλ αθόκε πεξηζζόηεξν λα εμειηρζεί ζε βαζκό πνπ λα ζεσξείηαη έλα από ηα 

θπξίαξρα κνπζηθά όξγαλα ηεο jazz. θνπόο ηεο εξγαζίαο πέξαλ ηνπ πξνζσπηθνύ 

ελδηαθέξνληνο είλαη ε αλάιπζε ηεο εμέιημεο ηεο θηζάξαο. Ζ αλάδεημε θαη αλαγλώξηζε 

ησλ ηερλνηξνπηώλ, ησλ θιηκάθσλ θαη ηνπ ελνξρεζηξσηηθνύ εκπινπηηζκνύ θαζώο θαη 

ε ρξήζε απηώλ ζηελ jazz κε κέζν ηελ θηζάξα. Δπίζεο ε παξνπζίαζε ζεκαληηθώλ 

εθηειεζηώλ πνπ επεξεάζηεθαλ θαη επεξέαζαλ ηελ jazz κνπζηθή θαζώο θαη ηελ 

γεληθόηεξε κνπζηθή ζθέςε.  

   Θέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο θαζεγεηέο κνπ Λεινύδα ηάκνπ θαη Εέξβα Αζαλάζην 

γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηα θαη ηνλ ρξόλν πνπ αθηέξσζαλ όια απηά ηα ρξόληα. Δπίζεο 

ηνπο θαζεγεηέο κνπ Πνιύβην Αλδξνύηζν θαη Νεζηηθάθε Μηράιε γηα ηηο γλώζεηο πνπ 

κνπ κεηέθεξαλ θαη ηελ ηεξάζηηα ππνκνλή ηνπο. Σέινο ηνλ αδεξθό κνπ Φώηε γηα ηελ 

βνήζεηα θαη ζηήξημε ηνπ. 

 

2. Πξόινγνο. 
 

   Ο όξνο “jazz θηζάξα”  κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζην είδνο θηζάξαο  ή ζηελ  πνηθηιία ησλ 

κνξθώλ θηζάξαο πνπ  ρξεζηκνπνηνύληαη ζηα δηάθνξα  εξκελεπηηθά είδε πνπ  

είλαη γλσζηά σο “jazz”. ρεδηαζκέλε  ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, ε ειεθηξηθή 

θηζάξα δεκηνπξγήζεθε  σο απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο ηεο ειεθηξηθήο  ελίζρπζεο γηα λα 

απμήζεη ηνλ ερεηηθό όγθν ησλ ζπκβαηηθώλ αθνπζηηθώλ θηζάξσλ, ζηελ πξνζπάζεηα 

ησλ κνπζηθώλ ηεο jazz  λα εληζρύζνπλ  ηνλ ήρν ηνπο.  

   Αλ θαη νη πξώηεο  θηζάξεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ jazz ήηαλ  αθνπζηηθέο (θαη 

κάιηζηα αθόκα θαη ηώξα κεξηθέο θνξέο ρξεζηκνπνηνύληαη), νη πεξηζζόηεξνη  

θηζαξίζηεο ηεο jazz από ην 1940 θαη κεηά, έρνπλ ήδε πξνβεί ζε ειεθηξηθή  

ελίζρπζε ηεο θηζάξαο ηνπο ή πνιύ απιά ζηξάθεθαλ ζηελ πην ζύγρξνλε εμέιημε ηεο 

αθνπζηηθήο πνπ είλαη ε ειεθηξηθή θηζάξα. (http://en.wikipedia.org/wiki/Jazz_guitar) 
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3. Η πνξεία ηεο ειεθηξηθήο θηζάξαο ζηελ jazz κέζα από ηνπο 

ζεκαληηθόηεξνπο κνπζηθνύο.   
    

   Ζ Jazz κνπζηθή δεκηνπξγήζεθε από ηελ αλάγθε ησλ κνπζηθώλ γηα ειεπζεξία 

έθθξαζεο ε νπνία κεηαθξάζηεθε ζε απηνζρεδηαζκό. Αλεμάξηεηα από ην αλ απηνί νη 

κνπζηθνί ήηαλ «ζπλζέηεο» ή εθηειεζηέο, (γηαηί ζηε jazz δελ ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά 

αλάκεζα ζε απηέο ηηο δπν ηδηόηεηεο) απηό πνπ είρε αλέθαζελ ζεκαζία δελ ήηαλ ηόζν ε 

ύπαξμε πξσηόηππσλ ζπλζέζεσλ, όζν ν ηξόπνο παημίκαηνο ησλ κνπζηθώλ απηώλ. Απηό 

πνπ κεηέηξεπε θάπνηα θνκκάηηα κνπζηθήο ζε jazz ήηαλ ν ηξόπνο πνπ έπαηδαλ νη 

κνπζηθνί. 

 

 

3.1 “Early Jazz” ή “Classic Jazz”, νη πξώηεο εκθαλίζεηο ηεο θηζάξαο 

ζηελ Jazz (1900-κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930).  
 

   Ζ Jazz* κνπζηθή γελλήζεθε από έλα κείγκα ησλ αθξηθαληθώλ θαη επξσπατθώλ 

κνπζηθώλ παξαδόζεσλ, σο ζπλέρεηα ησλ κνπζηθώλ εηδώλ ragtime,blues θαη brass ηεο 

επνρήο από ηνπο ηόηε κνπζηθνύο πνπ ήζειαλ πεξηζζόηεξε ειεπζεξία ζην 

απηνζρεδηαζηηθό ηνπο (ζνιηζηηθό θαη ζπγρνξδηαθό) παίμηκν. Απηό ινηπόλ πνπ εκείο 

νλνκάδνπκε απηνζρεδηαζκό, νη κνπζηθνί ηεο “early jazz” επνρήο ην νλόκαδαλ “messin 

around”, “embellishment” “jassing” ή “jazzing up”. (http://en.wikipedia.org/wiki/Jazz) 

   Σν έγρνξδν, ξπζκηθό ζπλνδεπηηθό όξγαλν, ραξαθηεξηζηηθό ζηα πξώηα jazz 

ζπγθξνηήκαηα ηεο Νέαο Οξιεάλεο  θαη γεληθόηεξα ζε 

όια ηα ζηπι jazz κνπζηθήο από ην 1900 («ηπι 

Νηίμηιαλη» ή «ηπι Νέαο Οξιεάλεο») κέρξη ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 («ηπι ηθάγν») ήηαλ ην 

κπάληδν, έλα όξγαλν ην νπνίν ήηαλ πνιύ πην δπλαηό ζε 

έληαζε από ηηο θηζάξεο ηεο επνρήο. ηελ 

πξαγκαηηθόηεηα αλ παξαηεξήζνπκε εκθαληζηαθά έλα 

κπάληδν, ζα δνύκε πσο πξόθεηηαη γηα έλα 

ηπκπαλόκνξθν ερείν κε κπξάηζν θηζάξαο θαη ρνξδέο. 

Σν κπάληδν κπνξνύζε λα παξάγεη αξθεηό ήρν ώζηε λα 

θαηαθέξλεη λα αθνύγεηαη αθόκα θαη ζε νκάδεο πνπ 

πεξηειάκβαλαλ όξγαλα ηεο θηιαξκνληθήο ηνπ ζηξαηνύ 

όπσο ηξνκπόληα, ζαμόθσλα, θιαξίλα, θαη ηα ηύκπαλα, όπσο ζπλεζίδεηαη ζηα πξώηα 

jazz ζπγθξνηήκαηα.  

   Ζ θηζάξα ήηαλ αγλνεκέλε σο  απηνζρεδηαζηηθό όξγαλν ζηελ jazz κέρξη ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1920, θαη απηό ελ κέξε νθεηιόηαλ ζην όηη παξήγαγε ρακειή ζηάζκε 

ερεξόηεηαο. Γεδνκέλνπ όηη ε αθνπζηηθή θηζάξα γηλόηαλ όιν θαη πην δεκνθηιήο ζαλ 

όξγαλν, νη θαηαζθεπαζηέο ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα άξρηζαλ λα θηηάρλνπλ πην 

δπλαηέο ζε ήρν θηζάξεο (κε κεγαιύηεξν ερείν) νη νπνίεο ζα ήηαλ ρξήζηκεο ζε έλα 

επξύηεξν θάζκα ξπζκίζεσλ ησλ δπλακηθώλ. Ζ Gibson L5, κηα αθνπζηηθή θηζάξα 

archtop ε νπνία παξήρζε αξρηθά ην 1923, ήηαλ κηα από ηηο πξώηεο θηζάξεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνπο θηζαξίζηεο ηεο jazz.  

(http://en.wikipedia.org/wiki/Jazz_guitar) 

* Με ηνλ όξν «jazz» αλαθέξνκαη ζην κνπζηθό είδνο πνπ απνηέιεζε εμέιημε ηεο ιατθήο 

ακεξηθαληθήο κνπζηθήο θαηά ηνλ 19ν αηώλα κε αθξηθαληθέο θαηαβνιέο. Πεξηιακβάλεη 

αξθεηά κνπζηθά είδε πνπ ζηεξίρηεθαλ ζε έλα θνηλό ζθεπηηθό θαηαζθεπήο, ηνλ κεξηθό 

ή θαη νιηθό απηνζρεδηαζκό. Γλώξηζε ζεκαληηθή αλάπηπμε θαη δηεζλή 

αλαγλσξηζηκόηεηα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1920. Γελέηεηξα ηεο jazz κνπζηθήο ζεσξείηαη 

ε Νέα Οξιεάλε. (Berlin,  2009) 
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Ο Ρόινο ηεο θηζάξαο, ηνπ κπάληδν θαη ηνπ θνληξακπάζνπ. 
 

   Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920, ην κπάληδν θαη ε θηζάξα ζπκκεηείραλ 

ζηηο «Big Bands» παίδνληαο θπξίσο ζπγρνξδίεο. Οη πεξηζζόηεξνη εθηειεζηέο 

πεξηόξηδαλ ην παίμηκν ηνπο ζην λα θξαηάλ απιώο ζηαζεξό ην ξπζκό, ή 

ρξεζηκνπνηνύζαλ απινύο ζπγρνξδηαθνύο απηνζρεδηαζκνύο όηαλ ηνπο δηλόηαλ ε 

επθαηξία ζηα κέξε θάπνησλ θνκκαηηώλ. Από ηελ άιιε, ην θνληξακπάζν καδί κε ηα 

άιια όξγαλα ρακειώλ ζπρλνηήησλ (Σνύκπα, κπάζν ζαμόθσλν θιπ) έπαηδαλ κόλν 

ζηνλ 1
ν
 θαη 3

ν  
ρξόλν. Απηό νλνκαδόηαλ “Two Beat Style” γηαηί έπαηδαλ κόλν ζηνπο 

δύν αλά ηέζζεξηο ρξόλνπο. (Gridley, 2003) 

 

 

Οη Πηνλέξνη. 
 

   Ο Jeff“Brock”Mumford (1870—

1937)ήηαλ έλαο από ηνπο πξώηνπο 

θηζαξίζηεο  ηεο jazz θαη έπαημε ζην 

ζπγθξόηεκα ηνπ θιαξηλεηίζηα-

θνξλεηίζηα Buddy Bolden. Σν 

ζπγθξόηεκα ηνπ Bolden πνπ 

εκθαλίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1890, 

έπαημε ζην «ηπι Νηίμηιαλη» θαη ήηαλ 

έλα από ηα πην γλσζηά ηεο Νέαο 

Οξιεάλεο. Γπζηπρώο δελ έρνπκε θάπνηα ερνγξάθεζε από ηνλ Mumford.  (Chapman, 

2000) Ο πνιύ ζεκαληηθόο επίζεο Johnny St. Cyr (1890-1966), έπαημε κε ηνλ Kid Ory 

θαη από ην 1904 εληάρζεθε ζηελ κπάληα ηνπ Armand Piron. Ξεθίλεζε κε ην κπάληδν, 

θαη ζπλέρηζε ιίγα ρξόληα αξγόηεξα κε θηζάξα θαη εμάρνξδν κπάληδν. Μπνξεί θάπνηνο 

λα ηνλ αθνύζεη ζε δίζθνπο ηνπ Jelly Roll Morton θαη ηνπ Louis Armstrong, ζηα 

θνκκάηηα “Jelly Roll Blues”(1926) θαη “Grandpa’s Spells”(1926), όπνπ παίδεη θηζάξα 

ρξεζηκνπνηώληαο ηαπηόρξνλα κεισδηθά κπάζα θαη ζπγρνξδίεο. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Johnny_St._Cyr) Ο Bud Scott (1890-1949) ν νπνίνο είρε 

παξόκνην ύθνο θαη ζηπι παημίκαηνο κε ηνλ Johnny θαη από ην 1904 έπαημε κε ην 

ζπγθξόηεκα ηνπ John Robichaux θαη ηνπ Freddy Keppard, ρξεζηκνπνηεί ζπγρνξδίεο 

γηα απηνζρεδηαζκό θαη θξάζεηο κε κεισδηθή γξακκή κπάζνπ. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Bud_Scott) O πην ζεκαληηθόο πξσηνπόξνο θηζαξίζηαο 

ηεο jazz όκσο ζεσξείηαη ν Eddie Lang. Ήηαλ έλαο πνιύ ηθαλόο παίθηεο ηεο κνπζηθήο 

blues θαη ερνγξάθεζε κεξηθά θνκκάηηα blues κε ην παξαηζνύθιη “Blind Wille Dunn” 

ζηελ κπάληα ηνπ Lonnie Johnson. (Chapman, 2000). Σέινο κεξηθνί αθόκα πνπ αμίδεη 

λα αλαθέξνπκε είλαη νη Elmer Snowden θαη Eddie Condon. (Gridley, 2003) 
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Eddie Lang (1902-1933) 

    
  Ο Eddie Lang ήηαλ έλαο ακεξηθάλνο θηζαξίζηαο 

αλαγλσξηζκέλνο σο ν παηέξαο ηεο jazz θηζάξαο. 

(Ferguson, 1983) Γελλεκέλνο ζηε Φηιαδέιθεηα 

ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηώλ, ην πξαγκαηηθό όλνκα  

ηνπ Eddie ήηαλ Salvatore Massaro. Άιιαμε ην 

ηηαιόθεξην όλνκα ηνπ όηαλ μεθίλεζε ηελ 

θαξηέξα ηνπ, επεηδή δελ ήηαλ θαιή δηαθήκηζε 

γηα ηελ επνρή εθείλε.  

   Ο Eddie μεθίλεζε παίδνληαο κε ηνπο 

Bix Beiderbecke  θαη Bing Crosby, αιιά έγηλε 

επξέσο γλσζηόο από ηελ ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνλ  

βηνινλίζηα  Joe Venuti. Οη Lang θαη Venuti  ζεσξήζεθαλ ην ακεξηθαληθό  

αληίζηνηρν ληνπέην ησλ   Django  Reinhardt  θαη Stephane Grappelli ηεο Δπξώπεο. 

(Lyttleton, 1998) Ο Lang  ήηαλ master ηνπ απηνζρεδηαζκνύ θαη είρε ηξνκεξή 

γλώζε ησλ σο ηόηε ηερληθώλ θαη ερεηηθώλ δπλαηνηήησλ ηεο θηζάξαο. Σν ζνιηζηηθό 

ηνπ παίμηκν ήηαλ  πεξίπινθν, εθθξαζηηθό,  κε επηξξνέο 

blues  θαη πνιιά ζηνηρεία θαη ηδέεο θιαζηθήο κνπζηθήο. 

Αλέπηπμε κηα δηθή ηνπ εμαηξεηηθή ηερληθή ζηελ πέλα, 

ελαιιάζζνληαο ζπγρνξδίεο θαη κεισδίεο ζηα κπάζα 

ρξεζηκνπνηώληαο ην αξηζηεξό ηνπ ρέξη γηα λα δεκηνπξγεί 

ξπζκηθέο θξάζεηο. Άιιαδε ινηπόλ ζπγρνξδίεο ζε θάζε 

ρξόλν ηνπ κέηξνπ ρσξίο λα ράλεη ηελ πνιύ γξήγνξε 

“swing” δηάζεζε ησλ θνκκαηηώλ.  

(http://carbon.cudenver.edu/~pmusso/html/history.html) 

    Σέινο αμηνζεκείσηε είλαη ε ζπλεξγαζία ηνπ ζην πξώην θηζαξηζηηθό ληνπέην jazz κε 

ηνλ εμίζνπ ζεκαληηθό Lonnie Johnson (1899—1970). Ο Lonnie παίδεη ζνιηζηηθά κε 

όκνξθεο κεισδίεο θαη κε απηνζρεδηαζηηθή  επρέξεηα ζρεδόλ αλήθνπζηε γηα εθείλε ηελ 

επνρή, ελώ ν Lang ρξεζηκνπνηεί πεξίπινθεο θαη εμίζνπ δεμηνηερληθέο ζπγρνξδίεο. Μηα 

από ηηο αγαπεκέλεο ηερληθέο ηνπ Johnson, είλαη έλα είδνο “glissando” πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ρηππώληαο κηα αλνηθηή ζπγρνξδία θαη ζέξλνληαο ηελ θαηά κήθνο ηεο 

ηαζηηέξαο κέρξη ηελ επηζπκεηή λόηα(αιιαγή ζπγρνξδίαο κε glissando). Δπίζεο αλ θαη 

ν Lonnie ζεσξείηαη πην ζηπι blues παίρηεο από ηνλ Lang, πζηεξεί ζε ζρέζε κε ηελ 

θαζαξόηεηα ηνπ παημίκαηνο ηνπ Lang. Κάηη επίζεο πνιύ ζεκαληηθό είλαη πσο θαη νη 

δπν ελνξρήζηξσζαλ θαη εθηέιεζαλ κε ηξνκεξή δεμηνηερλία θαη επρέξεηα γηα ηελ 

επνρή, πνιιά γλσζηά θνκκάηηα θιαζζηθήο κνπζηθήο. Ίζσο θαη κε κηα δηθή ηνπο 

δηαθνξεηηθή πηλειηά jazz (θάηη πνπ κηκήζεθαλ πνιινί κνπζηθνί ζην κέιινλ θαη όρη 

κόλν θηζαξίζηεο). Ο Lang απέδεημε ηε δεμηνηερλία ηνπ παίδνληαο ην «Πξεινύδην ζε C# 

κηλόξε» ηνπ Rachmaninoff (1927), ζην νπνίν ρξεζηκνπνηεί πέλα θαη δάθηπια 

(fingerstyle). (Gridley, 2003) «Θεσξείηαη σο ν πξώηνο ζεκαληηθόο  θηζαξίζηαο ηεο 

jazz, θαη άζθεζε επηξξνή ζε πνιινύο θηζαξίζηεο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

Django Reinhardt.»  (Ferguson, 1983). 
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   Μέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1930, ε θηζάξα εμειίρζεθε ζε πξσηαξρηθό ζπλνδεπηηθό 

ξπζκηθό όξγαλν ηεο jazz, εθηνπίδνληαο ην κπάληδν. Απηό ζπλέβε επεηδή ε θηζάξα 

ρξεζηκνπνηνύζε ζπγρνξδίεο κεγαιύηεξεο αξκνληθήο πνιππινθόηεηαο, θαη είρε θάπσο 

πην ζπγθξαηεκέλν ήρν πνπ έδελε θαιά (ηαίξηαδε ερνρξσκαηηθά) κε ην θνληξακπάζν. 

Σν θνληξακπάζν κε ηε ζεηξά ηνπ είρε ζρεδόλ πιήξσο αληηθαηαζηήζεη ηελ ηνύκπα σο 

ην θπξίαξρν κπάζν όξγαλν ζηε jazz κνπζηθή. (Gridley, 2003) 

    Ζ επόκελε ζεκαληηθή εμέιημε ζηελ jazz θηζάξα ήξζε ζηα κέζα κε ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1930 κε ηελ έιεπζε ηνπ ειεθηξηθνύ εληζρπηή. Αλ θαη ε Gibson δελ 

ήηαλ ε πξώηε εκπνξηθή παξαγσγόο πνπ έθηηαρλε ειεθηξηθή θηζάξα, ήηαλ ε εηαηξεία 

πνπ έθαλε ηελ πξώηε επηηπρεκέλε ζε πσιήζεηο ειεθηξηθή θηζάξα, ηελ Gibson ES150 

ην 1936. Ήηαλ κηα αθνπζηηθή θηζάξα archtop εθνδηαζκέλε κε καγλήηε, ν νπνίνο 

έπαηξλε ηηο δνλήζεηο από ηηο κεηαιιηθέο ρνξδέο (κέζσ ηνπ καγλεηηθνύ ηνπ πεδίνπ) 

έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα εληζρπζνύλ από ηνλ εληζρπηή ηεο θηζάξαο. ηαλ ν 

θηζαξίζηαο Charlie Christian ρξεζηκνπνίεζε ειεθηξηθή θηζάξα κε εληζρπηή γηα λα 

απηνζρεδηάζεη πάλσ ζε jazz θόξκα, νη  κνπζηθνί ηεο jazz θαη blues άξρηζαλ λα 

ελδηαθέξνληαη γηα ηηο δπλαηόηεηεο απηώλ ησλ λέσλ, πην ερεξώλ νξγάλσλ. Σν παίμηκό 

ηνπ αθνύζηεθε από εθαηνκκύξηα αλζξώπνπο αλά ηνλ θόζκν ζηηο ερνγξαθήζεηο πνπ 

έθαλε κε  ηνλ Benny Goodman. (http://en.wikipedia.org/wiki/Jazz_guitar) 

 

 

3.2 “Swing”, ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930-1960. 

    
    ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 θαη κέζα από ηε δεθαεηία ηνπ 1940 ζην 

απνθνξύθσκα ηεο κεγάιεο jazz κπάληαο θαη ηεο κνπζηθήο “swing”* , ε θηζάξα άξρηζε 

λα πξνβάιιεηαη ζαλ θάηη πεξηζζόηεξν από έλα απιό όξγαλν πνπ θξαηάεη ξπζκό ζην 

ξπζκηθό ηκήκα κηαο κπάληαο. (Gridley, 2003) 

    Μεξηθνί θηζαξίζηεο, όπσο ν Freddie Green ηεο κπάληαο ηνπ Count Basie,  

αλέπηπμε  κηα δηθηά ηνπ ηερληθή πάλσ ζηελ ήδε ππάξρνπζα ηερληθή παημίκαηνο 

“Comping”(βι. θεθ.5), παίδνληαο ηηο ζπγρνξδίεο κε πην 

θξνπζηόθσλν ηξόπν γηα θάζε ηέηαξην ηνπ 

κέηξνπ, γλσζηή ζήκεξα σο «στυλ του Freddie Green». 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Freddie_Green) Οι Carl  

Kress θαη Dick McDonough επέθηεηλαλ  ηελ ηερληθή  

θαη ην θηζαξηζηηθό ξεπεξηόξην ηεο jazz, ερνγξαθώληαο 

πινύζηα ζε ελνξρήζηξσζε ληνπέηα  θηζάξαο. (Chapman, 

2000) Ο Eddie Durham έπαημε  κε ηνπο Cab  Calloway  

θαη Glenn Miller, θαη ήηαλ ν ελνξρεζηξσηήο γηα  ην  

γλσζηό θνκκάηη “In the Mood”. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Eddie_Durham) 

   Ωζηόζν πνιύ ιίγεο από ηηο κεγάιεο κπάληεο εκθαλίδνπλ ζόιν θηζάξαο 

εληζρπκέλν από καγλήηε θαη εληζρπηή. Αλάκεζα ζηνπο πην ζεκαληηθνύο  ζνιίζηεο jazz  

θηζάξαο ηεο πεξηόδνπ απηήο, πεξηιακβάλεηαη ν δεμηνηέρλεο Django  Reinhardt, ν 

Oscar Moore o νπνίνο έγηλε γλσζηόο κε ην ηξίν ηνπ Nat“King”Cole,  θαη ν Charlie  

Christian ηεο κπάληαο θαη ηνπ ζεμηέηνπ ηνπ Benny  Goodman, ν νπνίνο ήηαλ κηα 

ζεκαληηθή επηξξνή, παξά ηνλ πξόσξν ζάλαηό ηνπ ζηα 25. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Jazz_guitar) 

   Πξηλ από ηελ εκθάληζε ηνπ Django Reinhardt, νη πεξηζζόηεξνη θηζαξίζηεο ηεο jazz 

έπαηδαλ ζύληνκνπο, ζπγρνξδηαθνύο απηνζρεδηαζκνύο πνιύ απινύο ηερληθά θαη 

αξκνληθά ζε ζύγθξηζε κε απηνύο ηνπ πηάλνπ ή ηεο ηξνκπέηαο θιπ. Απηό, άιιαμε κε 

ηελ εκθάληζε ησλ Django Reinhardt θαη Charlie Christian. (Gridley, 2003) 
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* Σν ζηπι «swing» εκθαλίζηεθε γύξσ ζηα 1935 ζε πόιεηο όπσο ε Νέα Τόξθε. Σόηε 

ζηε Νέα Τόξθε επηθξαηνύζε θαη έλα λέν ζηπι παημίκαηνο ηνπ πηάλνπ πνπ νλνκάζηεθε 

«boogie woogie». Σν «swing» ζπλέπεζε θαη κε ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ κεγάισλ 

νξρεζηξώλ jazz πνπ ηηο δηεύζπλαλ ζπνπδαίνη ιεπθνί θαη καύξνη εξκελεπηέο. Οη 

κεγάιεο απηέο κπάληεο έκεηλαλ ζηελ ηζηνξία σο «Big Bands» (κεγάιεο κπάληεο). 

(Παπαδεκεηξίνπ, 1978). 

 

 

 

Charles Henry“Charlie”Christian (1916-1942) 

 
  Ο Charlie άιιαμε ην ξόιν ηνπ θηζαξίζηα ζηα 

ζπγθξνηήκαηα ηεο jazz. Θεσξείηαη ν πξώηνο 

πξαγκαηηθά βηξηνπόδνο ζηελ ειεθηξηθή θηζάξα. 

πλεξγάζηεθε κε πνιιά κεγάια  ζπγθξνηήκαηα θαη 

κνπζηθνύο, αιιά έγηλε γλσζηόο από ηε ζπλεξγαζία ηνπ 

κε ηνλ Benny  Goodman.  Ο Benny  ραξαθηήξηδε ηνλ 

Charlie σο ζνιίζη (κεισδηθό) θαη όρη ξπζκηθό παίθηε. Ο 

Charlie  είλαη ζίγνπξα ππεύζπλνο γηα ηε ζέζε ηεο 

ειεθηξηθήο θηζάξαο ζην κνπζηθό ράξηε. Έρεη επεξεάζεη 

αδηακθηζβήηεηα όινπο ηνπο θηζαξίζηεο ηεο πξν-jazz-

rock επνρήο. Ο απηνζρεδηαζκόο ηνπ  Christian  ήηαλ  

αςεγάδηαζηνο. Απηνζρεδίαδε ζαλ θνξλεηίζηαο-ζαμνθσλίζηαο  πξνζπαζώληαο λα 

κηκεζεί ηνλ ήρν ησλ πλεπζηώλ γεληθόηεξα. Υξεζηκνπνηνύζε κεγάιεο κεισδηθέο 

γξακκέο ζηπι “swing” θαη ην θξαδάξηζκα ηνπ παξέπεκπε ζηελ απηνζρεδηαζηηθή 

επρέξεηα ηνπ ζαμνθσλίζηα Lester Young. Σν ζηπι παημίκαηόο ηνπ επεξέαζε παίρηεο 

όπσο ν Wes Montgomery ηε κεγαιύηεξε επηξξνή ηεο γεληά ησλ 60‟s θηζαξηζηώλ, πνπ 

κε ηε ζεηξά ηνπ επεξέαζε ηνλ George Benson κηα από ηηο κεγαιύηεξεο επηξξνέο ησλ 

90‟s θηζαξηζηώλ. 

(Gridley, 2003) 

 

Φξάζε πάλω ζε dominant (δεζπόδνπζα) ζπγρνξδία 

     
    Πξόθεηηαη γηα κηα θξάζε πνπ παίδεη ν Charlie ζην θνκκάηη “I Found a New Baby” 

από ηνλ δίζθν: “Charlie Christian: the Genius of the Electric Guitar”. Οη πξώηεο 

4 λόηεο ζρεκαηίδνπλ κηα C#m7b5 (half diminished) ζπγρνξδία, κηα θνηλή  

ππνθαηάζηαηε ζπγρνξδία γηα ηε Α7 (dominant). Απηό καο δίλεη  ηηο λόηεο 

C#(3), E(5), G(b7) θαη B(9)ηεο ζπγρνξδίαο Α7(dominant) θαη είλαη θάηη πνπ πνιινί 

θηζαξίζηεο ρξεζηκνπνίεζαλ αξγόηεξα θαη ζα ην δνύκε παξαθάησ. 

 

 

 

 

 

(http://www.jazzguitar.be/charlie_christian_licks.html) 
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Jean-Baptiste“Django”Reinhardt 

(1910-1953) 

    
  Ο Django γελλεκέλνο ζην Βέιγην ην 1910 

μεθίλεζε ηηο κνπζηθέο ζπνπδέο ηνπ ζην βηνιί, ην 

κπάληδν θαη ηελ θηζάξα. Οη γνλείο ηνπ ήηαλ  

ηζηγγάλνη πνπ δνύζαλ ζηε  Γαιιία θαη ην Βέιγην. 

Ζ πξνζθνξά ηνπ ζηε κνπζηθή είλαη ηόζν 

ζεκαληηθή πνπ είλαη κέζα ζηε ιίζηα ησλ 5 πην 

ζεκαληηθώλ ζε επηξξνή θηζαξηζηώλ ησλ 

ζύγρξνλσλ γελεώλ. (Delauney, 1981) 

  Σν 1928 ν Django  θάεθε  άζρεκα ζε κηα 

ππξθαγηά θαη έραζε  ηε ρξήζε δύν εθ ησλ 

δάρηπισλ ηνπ αξηζηεξνύ ηνπ ρεξηνύ. πλέρηζε λα παίδεη, θαη θαηάθεξε αθόκα θαη κε 

δπν δάθηπια λα επηηύρεη ηόζν πςειή ηερληθή  ηθαλόηεηα πνπ ειάρηζηνη  θηζαξίζηεο  

κπνξνύλ λα έρνπλ αθόκα θαη αξηηκειήο. Σν παίμηκν ηνπ ήηαλ πεξίηερλν, εμεδεηεκέλν 

θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην πεξίθεκν “vibrato” ηνπ δεκηνπξγνύζε αίζζεζε ζαπκαζκνύ 

ζε όπνηνλ ηνλ άθνπγε. (http://www.jazzguitar.be/django_reinhardt_licks.html)  «Ο 

Django Reinhardt θαη ν βηνιηζηήο  Stephane Grappelli  ζπλεξγάζηεθαλ ζε όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζύληνκεο δσήο ηνπ  Django, δεκηνπξγώληαο έλα από ηα πην ζεκαληηθά 

ληνπέηα όισλ ησλ επνρώλ.» (Dregni, 2004) Δπίζεο έπαημε θαη κε ηα αδέξθηα ηνπ, 

πνπ ήηαλ θαηά θύξην ιόγν  ξπζκηθνί παίθηεο θηζάξαο. Σν ύθνο ηνπ απηνζρεδηαζκνύ 

ηνπ ήηαλ επεξεαζκέλν από ηε επξσπατθή δπηηθή θιαζηθή κνπζηθή θαη ηελ 

ηζηγγάληθε κνπζηθή (εθόζνλ ήηαλ κεγαισκέλνο ζηα ηζηγγάληθα θαξαβάληα). (Gridley, 

2003) 

    Ζ Σερληθή ηνπ Django ήηαλ κνλαδηθή. Πξώηα από όια, έπξεπε λα ρεηξηζηεί όια ηνπ 

ηα ζόιν κε δύν δάρηπια. Οη βηληενηαηλίεο πνπ δείρλνπλ ηνλ Django λα απηνζρεδηάδεη, 

θαηαδεηθλύνπλ πνιύ θαιή γλώζε ηεο ηαζηηέξαο κε ηελ ρξήζε κόλν ησλ 2 πξώησλ 

δάρηπισλ θαζώο θαη πνιύ γξήγνξν θαη ηθαλό δεμί ρέξη. Δπίζεο ιακβάλνληαο ππόςε 

ηελ επνρή, ν Django ήηαλ πνιύ πξνρσξεκέλνο ζηελ ρξήζε ηεο αξκνλίαο. 

Μεξηθά ζεκαληηθά ζηνηρεία θαη ηερληθέο ηνπ θαζαξηζηηθνύ ηνπ ζηπι είλαη ηα εμήο: 

 Ρπζκηθά: ρξεζηκνπνηεί ζπγρνξδίεο πνπ δελ ππήξραλ εθείλε ηελ επνρή. 

 Arpeggios(αλάιπζε ζπγρνξδίαο): ν Django ρξεζηκνπνηεί πνιιέο θνξέο  

arpeggios ζηα ζόιν ηνπ. Δπίζεο εθηειεζηηθά είρε δηθό ηνπ ηξόπν αλάιπζεο 

ησλ arpeggios ιόγσ ηεο ρξήζεο κόλν ησλ 2 ηνπ δαθηύισλ. 

 Chromatism(ρξσκαηηζκνί): νη ρξσκαηηθέο λόηεο απνηεινύλ ζεκαληηθή πηπρή 

ηνπ ήρνπ ηζηγγάλσλ. 

 Διαηησκέλεο: ρξεζηκνπνηεί ειαηησκέλα arpeggios θαη ζπγρνξδίεο ζπλήζσο 

πάλσ από dominant(b7) ζπγρνξδίεο. Μηα επίζεο πνιύ δεκνθηιήο ηερληθή είλαη 

ε ρξήζε όισλ ησλ αλαζηξνθώλ ησλ ειαηησκέλσλ ζπγρνξδηώλ ηελ κηα κεηά 

ηελ άιιε. 

 Glissando: έλα γιίζηξεκα ζηα ηάζηα ηεο θηζάξαο πνπ νδεγεί ζε κηα γξήγνξε 

ηνληθή αιιαγή αύμνπζαο ή θζίλνπζαο πνξείαο. 

 Οθηάβεο: ν Django ήηαλ έλαο από ηνπο πξώηνπο θηζαξίζηεο πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ νθηάβεο (θάηη πνπ αξγόηεξα ρξεζηκνπνίεζε θαη ν Wes 

Montgomery). 

 String Bends(bending): ην ζήθσκα ηεο ρνξδήο κεηά από ην πάηεκα κηαο λόηαο, 

κε ζθνπό λα αθνύζνπκε ηελ επόκελε ηεο ζε κνξθή ήπηνπ γιηζηξήκαηνο πξνο 

ηα πάλσ.  

            (http://www.jazzguitar.be/django_reinhardt_licks.html) 
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Παξαθάησ παξαζέησ 2 κηθξέο θξάζεηο ραξαθηεξηζηηθέο γηα ην παίμηκν ηνπ Django. 

 

1)Φξάζε κε ηειηθή πηώζε (θιαζζηθό άθνπζκα jazz) V-I. 
     

Απηή ε θξάζε δηαηεξώληαο κηα απίζηεπηε απιόηεηα θαηαθέξλεη θαη θηλείηαη πνιύ 

όκνξθα κεισδηθά πάλσ από ηε ζπλνδεία. Ξεθηλά κε κηα ρξσκαηηθή  θίλεζε  

πξνο ηελ 9
ε
 λόηα ηεο ζπγρνξδίαο Δ7 (dominant), αθνινπζνύκελε από ην 

arpeggio (αλάιπζε) ηεο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη πάλσ από ηελ ζπγρνξδία Am νπνύ ν 

Django ρξεζηκνπνηεί θαη πάιη arpeggio καδί κε κηα πξνζηηζέκελε 9
ε
 λόηα. Απηή είλαη 

κηα σξαία ηδέα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ πνιύ νη εθηειεζηέο ζήκεξα γηα λα απνθεύγνπλ λα 

παίδνπλ ζπλέρεηα arpeggio κε ρξήζε ηεο 7εο ζην απηνζρεδηαζκνύο ηνπο.  

 

 

 

2)Φξάζε κηλόξε  
     

Ζ παξαθάησ Φξάζε είλαη κηα κεηαγξαθή από ην θνκκάηη ηνπ Django, “Nuages”. Ζ 

θξάζε παίδεηαη ζε νπγγξηθή ηζηγγάληθε θιίκαθα  

(1, 2, b3, #4, 5, b6, 7). ην δεύηεξν κέηξν ν Reinhardt ρξεζηκνπνηεί  κεγάιε 3
ε
. Απηή  

ε θιίκαθα είλαη ινηπόλ κηα αλάκημε από καηδόξε θαη κηλόξε ζπγρνξδίεο, πξάγκα πνπ 

θαζηζηά εκθαλέο ην αλαηνιίηηθν ζηπι κνπζηθήο. Μεηά ηνλ Django, πνιινί θηζαξίζηεο 

ζέιεζαλ λα πεηξακαηηζηνύλ κε όρη ηόζν επξσπατθνύ ύθνπο θιίκαθεο όπσο νη 

Οπγγξηθή πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Reinhardt. 

 

 

 

(http://www.jazzguitar.be/django_reinhardt_licks.html) 
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3.3 “Bop”, δεθαεηία ηνπ  1940. 
 

    Μεηά ην Β' Παγθόζκην Πόιεκν ε θηζάξα εκθαλίδεηαη σο έλα πην επέιηθην όξγαλν, 

ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζόηεξν κεισδηθά σο απηνζρεδηαζηηθό κέζν, παξά 

ξπζκηθά σο ζπλνδεπηηθό κέζν. Σελ δεθαεηία ηνπ 1940 κηα θάζηα από πεξηπεηεηώδεηο 

κνπζηθνύο πνπ εμέιημαλ ηελ κειέηε, ηελ ηερληθή θαη ηελ αξκνλία ηεο ήδε εμειηγκέλεο 

“swing jazz”, κε πξσηεξγάηεο ηνπο ζαμνθσλίζηεο Coleman Hawkins,Lester Young και 

Charlie Parker, ζπληζηνύλ έλα θαηλνύξγην κνπζηθό ύθνο-ζηπι jazz, πνπ νη ίδηνη αλ θαη 

αξρηθά ελ ζπγθξίζεη κε ηo ζηπι “classic jazz” θαη ηελ επνρή νλνκάδνπλ “modern 

jazz”, αξγόηεξα ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ όξν “Bop”. Ζ κεηάβαζε θπζηθά απηή δελ έγηλε 

ακέζσο αιιά ζηαδηαθά κέζα από ηα έξγα δηάθνξσλ “swing” κνπζηθώλ όπσο νη 

Charlie Parker θαη Dizzy Gillespie. (Gridley, 2003) 

   Αλ θαη ε bop δεκηνπξγήζεθε ζαλ έλα ζηπι jazz πάλσ ζηα drums θαη ην ζαμόθσλν, 

ζύληνκα αθνκνηώζεθε θαη από παίρηεο άιισλ νξγάλσλ. Οη θηζαξίζηεο ήηαλ από ηνπο 

ηειεπηαίνπο πνπ δηδάρζεθαλ ην ζηπι “bop” θαη δελ απηνζρεδίαδαλ κε ηελ 

απζεληηθόηεηα ησλ Parker θαη Gillespie. (Gridley, 2003) ηα  ρέξηα  ησλ  Kenny  

Burrell,  Herb Ellis, Barney Kessel, Jimmy Raney θαη Tal Farlow,  πνπ είραλ 

απνξξνθήζεη ηε γιώζζα ηεο “bebop”*, ε θηζάξα άξρηζε λα ζεσξείηαη 

σο «ζνβαξό» όξγαλν ηεο jazz. Ο Tal Farlow ήηαλ έλαο από ηνπο πξώηνπο πνπ 

εηζήγαγε ηελ θηζάξα ζηε “bebop”, κε ηα ηεξάζηηα ρέξηα ηνπ θαη ην ειαθξύ θαη 

γξήγνξν παίμηκό ηνπ (Chapman, 2000). Ο Barney Kessel ήηαλ έλαο από ηνπο πξώηνπο 

βηξηνπόδνπο ηεο θηζάξα,  έπαημε κε πάξα πνιιέο κπάληεο ηεο επνρήο κε απνθνξύθσκα 

ηνπο πνιύ ζεκαληηθνύο “The Wrecking Crew”. Έλα ζρήκα κε πνιύ θαινύο θαη 

γλσζηνύο κνπζηθνύο (Chapman, 2000).  

    Βειηησκέλεο ειεθηξηθέο θηζάξεο όπσο ε ES175 ηεο Gibson (πνπ θπθινθόξεζε 

ην 1949), έδσζε ζηνπο νξγαλνπαίθηεο πνιύ κεγάιε πνηθηιία  ηνληθώλ  επηινγώλ. ηε 

δεθαεηία ηνπ 1940 θαη κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1960, παίθηεο όπσο ν 

Wes Montgomery, ν  Joe Pass, θαη ν Jim Hall έζεζαλ ηα ζεκέιηα απηνύ πνπ αθόκα θαη 

ζήκεξα είλαη γλσζηό σο “jazz θηζάξα”. (http://en.wikipedia.org/wiki/Jazz_guitar) 

Κάπνηνη αθόκα ζεκαληηθνί θηζαξίζηεο πνπ αμίδεη λα αλαθέξνπκε νλνκαζηηθά είλαη νη: 

Arv Garrison, Tal Farlow, Bill de Arango, Barry Galbraith, Chuck Wayne, Billy 

Bauer, Johnny Smith, Barney Kessel και Johnny Collins. (Gridley, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Σν ζηπι «bebop» εκθαλίζηεθε ζηελ Νέα Τόξθε θαη ην Κάλζαο ίηπ ηελ δεθαεηία 

ηνπ 1940 θαη εμέθξαδε ηελ αληίδξαζε ησλ καύξσλ κνπζηθώλ ζηηο ηάζεηο γηα 

«εθιέπηπλζε» θαη «εμεπξσπατζκό» ηεο jazz. Σελ ίδηα εθείλε επνρή ππήξμε ζε 

νξηζκέλνπο θύθινπο ησλ καύξσλ θαη κηα ηάζε εγθαηάιεηςεο ηνπ Υξηζηηαληζκνύ, σο 

έλδεημε γηα ηεο θπιεηηθέο δηαθξίζεηο. (Παπαδεκεηξίνπ, 1978). 



10 

 

 

Joe Pass (1929-1994) 

 
 Ο Joe Pass πξνέξρεηαη από κε-κνπζηθή 

νηθνγέλεηα ηνπ Νηνπ Σδέξζετ θαη κεγάισζε ζηελ 

Πελζπιβάληα. Ο παηέξαο ηνπ 

ήηαλ εξγάηεο ραιπβνπξγείνπ. Ο  Pass  

πξνζάξκνδε ζπγρνξδίεο θαη λέεο κεισδίεο ζε 

θάζε κεισδία πνπ έπαηδε ζηελ θηζάξα πξνζπαζώληαο 

λα ηελ νκνξθύλεη θαη λα ηελ εκπινπηίζεη κε ρξνηά 

jazz. ηελ εθεβεία ηνπ, ν Pass έπαηδε ζε ηνπηθέο  

ζπλαπιίεο θαη έθαλε ηαμίδηα κε δηάθνξα 

ζπγθξνηήκαηα ηεο  jazz. Σειηθά εγθαηαζηάζεθε ζηε Νέα Τόξθε,  αιιά έπεζε ζηελ 

αθάλεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 πξάγκα πνπ νθείιεηαη ζε ρξήζε 

λαξθσηηθώλ. Έπαημε θηζάξα αζηακάηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ  

απνθαηάζηαζεο θαη μεθίλεζε λα ερνγξαθεί θαη πάιη ζηε δεθαεηία ηνπ 1960.  Έθαλε 

πνιιέο εκθαλίζεηο ζηελ ηειεόξαζε θαη θπθινθόξεζε αξθεηά άικπνπκ. ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ν Pass ζπλέγξαςε κηα ζεηξά βηβιίσλ  κνπζηθήο γηα ηελ 

εθκάζεζε ηεο jazz θηζάξαο. Σν 1974, ν Pass ερνγξάθεζε ηνλ δίζθν ηνπ κε 

ηίηιν “Virtuoso”, πνπ ζπρλά αλαθέξεηαη σο έλα από ηα κεγαιύηεξα  άικπνπκ jazz 

θηζάξαο όισλ ησλ επνρώλ. ην άικπνπκ ηνπ απηό, παξνπζηάδεη ηελ ηερληθή ηεο 

αζπλόδεπηεο θηζάξαο πάλσ ζε ηαπηόρξνλεο κεισδίεο θαη ζπγρνξδίεο, έμππλεο 

αξκνληθέο αληηθαηαζηάζεηο, απηνζρέδηα  αληίζηημε, θαη γξακκέο θηλεηνύ κπάζνπ κε 

ζπγρνξδίεο.  
(http://en.wikipedia.org/wiki/Joe_Pass) 

 

 

1)Φξάζε κε ηειηθή πηώζε V-I 
 

   Ο Joe Pass παίδεη Db ειαηησκέλε θιίκαθα πάλσ από ηε ζπγρνξδία C7 (dominant). 

Απηόο είλαη έλαο πνιύ όκνξθνο θαη θιαζηθόο ηξόπνο γηα λα ηνληζηεί ε αξκνλία ηεο 

δεζπόδνπζαο ζπγρνξδίαο (V). Παίδνληαο δειαδή ειαηησκέλε  θιίκαθα  από ηελ λόηα 

πνπ είλαη κηζό βήκα πάλσ από ηε λόηα ηεο  δεζπόδνπζαο ζπγρνξδίαο. (πσο είδακε 

θαη ζε πξνγελέζηεξνπο θηζαξίζηεο βι.Charlie Christian) Έηζη δεκηνπξγεί ηηο 

αθόινπζεο αξκνληθέο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ C7: (Db)b9, (D#)#9, (E)3, 

(Gb)b5, (νι)5, (Fb)13 θαη (B)b7. Απηή ε θιίκαθα πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαθξάδεηαη 

σο “Altered Scale”. Ζ ειαηησκέλε  θιίκαθα  είλαη ζπκκεηξηθή. Απηό 

ζεκαίλεη όηη επαλαιακβάλεηαη θάζε 3
ε
 κηθξή.  
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2) Φξάζε II V I ζε κηλόξε 
 

   Ο Joe Pass παίδεη έλα ηξίθσλν arpeggio Dmin ζην νπνίν έρεη πξνζζέζεη ηελ 9
ε
 λόηα 

ηεο ζπγρνξδίαο Bm7b5 (half diminished), απηό καο δίλεη ηελ παξαθάησ αξκνληθή 

ιεηηνπξγία: (D)b3, (E)4, (F)b5 θαη (A)b7. Πάλσ από ηελ ηελ δεζπόδνπζα ζπγρνξδία 

(V) Δ7 (dominant) παίδεη θιίκαθα A αξκνληθή κηλόξε. Πνιύ θιαζζηθή θίλεζε πνπ 

ζπλαληάκε θαη ζε άιινπο θηζαξίζηεο όπσο ν John Scofield, ν Kurt Rosenwinkel, ν Bill 

Frisel θ.α. 

 

 

 

 

 

 

(http://www.jazzguitar.be/joe_pass_licks.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 “Cool Jazz”, ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 - αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1950. 
 

   Ο όξνο αλαθέξεηαη ζηελ κνληέξλα jazz κνπζηθή πνπ είλαη πην εύθνιε θαη πην απιή 

γηα ηνλ κέζν αθξναηή λα ηελ παξαθνινπζήζεη ζε ζρέζε πάληα κε ηελ “bop” ησλ 

Parker θαη Gillespie. Δίλαη ιηγόηεξν ζθιεξή, όρη ηόζν γξήγνξε θαη ρανηηθή, πην απιή 

αξκνληθά θαη πην κεισδηθή όζνλ αθνξά ζηνλ απηνζρεδηαζκό. Κάπνηνη από ηνπο πην 

αμηνζεκείσηνπο κνπζηθνύο πνπ δεκηνύξγεζαλ κε ηηο ζπλζέζεηο ηνπο απηό ην λέν 

κνπζηθό είδνο είλαη νη: Stan Getz, Miles Davis, Lester Young θαη Count Basie. 

(Gridley, 2003) 

 

Η θηζάξα ζηελ Cool Jazz 
 

   Αξθεηνί κνληέξλνη θηζαξίζηεο ζρεηίζηεθαλ κε ηελ κνπζηθή ζθελή ηεο δπηηθήο αθηήο 

ηελ δεθαεηίαο ηνπ 1950 αιιά ν πην αμηνζεκείσηνο είλαη ν κεγάινο Jim Hall 

(γελ.1930). Ο Hall έγηλε γλσζηόο από ηηο ερνγξαθήζεηο ηνπ κε ηνλ Chico Hamilton ηα 

έηε 1955 θαη 1956 θαζώο θαη κε ηνλ Jimmy Giuffre από ην 1956 σο ην 1960. (Gridley, 

2003) 
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Jim Hall (1930 - ) 

 
   Ο Jim Hall αθνύ ζπνύδαζε ζην 

Παλεπηζηήκην κνπζηθήο ηνπ 

Κιήβειαλη, κεηαθόκηζε ζην Λνο 

Άληδειεο όπνπ θαη μεθίλεζε ηελ 

θαξηέξα ηνπ σο jazz θηζαξίζηαο. 

Πνιύ γξήγνξα ε θήκε ηνπ από 

ηνπηθή γίλεηαη παγθόζκηα. Σν πην 

ραξαθηεξηζηηθό ζηνλ Jim είλαη ν ήρνο 

ηνπ. Καηαθέξλεη λα βγάιεη από ην 

όξγαλν πνιύ γιπθό θαη δεζηό ηόλν 

θαη ν ήρνο ηνπ είλαη πνιύ θαζαξόο θαη αγλόο. Σν θαζαξό ηνπ πάηεκα, ε επγεληθή 

πξνζέγγηζε θαη ε ζηαζεξή αίζζεζε ηνπ ξπζκνύ ηνλ ηνπνζεηνύλ ηελ δεθαεηία ηνπ 

1950 πην ςειά από άιινπο πνιύ γλσζηνύο θηζαξίζηεο ηεο επνρήο.  

    Ο Hall είλαη πάληα πνιύ δηαβαζκέλνο θαη πνιύ ζίγνπξνο γηα ην ηη ζα παίμεη θαζώο 

ε δνκή ησλ ηδεώλ ηνπ πάλσ ζηνλ απηνζρεδηαζκό είλαη πνιύ ζίγνπξε θαη ζηαζεξή. 

Πνηέ δελ θνπξάδεη ηνλ αθξναηή κε αθξνβαηηθά, ππεξθιύαξεο θξάζεηο θαη πνιύ 

γξήγνξα αλνύζηα πεξάζκαηα. Αλεβάδεη πνιύ ηνλ πήρπ όζνλ αθνξά ηελ ρξήζε θαη ηε 

δεκηνπξγία λέσλ ηδεώλ θαη απνθεύγεη πνιπρξεζηκνπνηεκέλεο θόξκεο θαη αιπζίδεο. 

Γεληθόηεξα απνθεύγεη ηα γξήγνξα πεξάζκαηα θαη ηηο γξήγνξεο θξάζεηο θαη ζεσξείηαη 

από ηνπο πην αξγνύο εθηειεζηέο jazz θηζάξαο. ρη επεηδή δελ κπνξεί λα παίμεη 

γξήγνξα, αιιά επεηδή  επηιέγεη ηόζν πξνζεθηηθά ηελ θάζε λόηα ηνπ, ώζηε λα βγεη θάηη 

πξαγκαηηθά θαιό γηα ηα δηθά ηνπ ζηάληαξ. Πξνηηκά ινηπόλ λα ρξεζηκνπνηεί ην κπαιό 

ηνπ γηα λα βγάιεη θαηλνύξγηεο jazz κεισδίεο παξά λα παίμεη θάηη πνπ ήδε ππάξρεη 

απιά πην γξήγνξα ή δηαθνξεηηθά. (Gridley, 2003) 

      

Φξάζε ρξήζεο αιπζίδωλ 

 

   Ζ παξαθάησ θξάζε είλαη από ην θνκκάηη “Where and when” από ηνλ δίζθν “These 

rooms” ηνπ Jim Hall κε ηνλ Tom Harrell. ηελ θξάζε απηή ε νπνία είλαη δνκεκέλε 

πάλσ ζε ζπλερέο F καηδόξε, ρξεζηκνπνηεί ζπλερόκελα αιπζηδσηά (ζρεδόλ ειεύζεξα) 

δηαζηήκαηα 6
εο

 ηα νπνία θαηεβαίλνπλ δηαηνληθά ηελ θιίκαθα. Απηό είλαη θάηη πνπ 

αξγόηεξα ελέπλεπζε θαη ηoλ Pat Metheny πνπ ρξεζηκνπνηεί παξόκνηεο ηδέεο. 

 

 
 

(http://www.jazzguitar.be/jim_hall_licks.html) 
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3.5 “Hard Bop”, δεθαεηία ηνπ 1950. 
 

    Ζ “Ζard Bop” είλαη όξνο πνπ εκθαλίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1950 γηα λα ραξαθηεξίζεη ην είδνο ηεο jazz κνπζηθήο πνπ είρε ξίδεο ζηελ “bop” αιιά 

ήηαλ από πνιιέο πιεπξέο δηαθνξεηηθό ζε ζρέζε κε ηελ “cool jazz” πνπ αλαπηύζζεηαη 

παξάιιεια θαη ηελ πξώηκε “bop”. Σαπηόρξνλα νη κνπζηθνί πνπ αζρνινύληαη κε ην 

είδνο, ην νλνκάδνπλ “bop” ή “bebop” ελώ νη δεκνζηνγξάθνη ηεο επνρήο βαζηζκέλνη 

ζηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ζηπι, “hard bop”, “funky jazz” θαη “soul 

jazz”. 

      H ζύγρξνλε “bop” ινηπόλ παξνπζηάδεη θάπνηεο πνιύ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε 

ζρέζε κε ηελ πξώηκε “bop”. Ζ πην βαζηθή δηαθνξά είλαη όηη είλαη ιηγόηεξν ζθιεξή 

θαη δύζθνιε ζην απηί ηνπ κέζνπ αθξναηή (πην εύπεπηε) αλ θαη ηα ερνρξώκαηα έγηλαλ 

πην βαξηά πην ζθιεξά θαη πην ζθνηεηλά. Ωο ζπλέπεηα ν απηνζρεδηαζκόο είλαη πην 

απιόο. Δπίζεο, νη drummer παίδνπλ κε πεξηζζόηεξν ελζνπζηαζκό θαη ελέξγεηα. Σν 

πηάλν ζαλ ζπλνδεπηηθό όξγαλν απνθηά κεγαιύηεξε πνηθηιία ζε ζπγρνξδηαθό 

θξαδάξηζκα θαη νη ξπζκνί ηνπ γίλνληαη αθόκα πην πεξίπινθνη.  

    Τπάξρνπλ πνιύ ιίγνη θηζαξίζηεο ζηελ “hard bop” ηνπ 1950 , όπσο αθξηβώο ζπλέβε 

θαη ζηε “bop” ηνπ 1940. Οη πην ζεκαληηθνί είλαη ν Wes Montgomery θαη ν Kenny 

Burrell.   (Gridley, 2003) 

 

 

 

Wes Montgomery (1925 – 1968) 
 

  Ο Wes Montgomery δελ είλαη κόλν έλαο 

από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο θηζαξίζηεο ζηελ  

ηζηνξία ηεο jazz, είλαη επίζεο έλα από ηα πην 

εκπλεπζκέλα  θπζηθά ηαιέληα ηεο κνπζηθήο.  Οη 

απηνζρεδηαζκνί ηνπ ζηηο  ερνγξαθήζεηο ηεο  

δηζθνγξαθηθήο εηαηξείαο “Riverside” ηε 

δεθαεηία ηνπ 1960 δηαζέηνπλ βαζηά  

κνπζηθόηεηα, κε δεζηέο  κεισδίεο, πνιύ γιπθό 

ήρν, θνβεξέο θξάζεηο  θαη πνιύ αμηόινγε 

δεμηνηερληθή ρξήζε ησλ νθηάβσλ. Αληί γηα πέλα, ν Wes ρξεζηκνπνηεί ηνλ αληίρεηξά 

ηνπ γηα λα δεκηνπξγήζεη πνιύ απαιή αηάθα ζην ρηύπεκα ησλ ρνξδώλ. Παίδεη κε ηελ 

Gibson L-5 έλα από ηα θαιύηεξα όξγαλα ηεο επνρήο ζε θαηαζθεπή θαη ήρν. Έρεη 

ηξνκεξή αίζζεζε ηνπ ξπζκνύ θαη ηεο κνπζηθήο θίλεζεο θαη  ζπρλά αλαθέξεηαη σο 

ν πιένλ ζεκαληηθόο jazz θηζαξίζηαο κεηά ηνλ Charlie Christian. 

(http://jazztimes.com/articles/15844-wes-montgomery-the-softer-side-of-genius) 

    Γελλήζεθε ην 1923 ζηελ Ηλδηαλάπνιηο ησλ Ζλσκέλσλ πνιηηεηώλ  θαη εθεί πέξαζε ην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπ. Ο Montgomery είρε  κηα παξάμελε, ιακπξή θαη πνιύ 

ζύληνκε θαξηέξα, πνπ ζπληνκεύηεθε από κηα κνηξαία θαξδηαθή πξνζβνιή  ην 

1968. Ήηαλ 45 ρξνλώλ. (Gridley, 2003) 
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Φξάζε ΙΙ V I  
    

    Ζ θξάζε μεθηλά κε κηα ζεηξά από αλαιύζεηο ζπγρνξδηώλ. Οη 4 πξώηεο λόηεο  

αλαιύνπλ ηελ ζπγρνξδία Dm7, αθνινπζνύκελε από κηα αλάιπζε ηεο Cmaj7 θαη 

 έπεηηα πάιη Dm7.  Σν Cmaj7 arpeggio ζην πξώην  κέηξν πεξηέρεη όιεο ηηο ζεκαληηθέο 

λόηεο ηεο Dm7 καδί κε ηελ b7:  C (b7), Δ (9),G (11), Β (6). Σν ηειεπηαίν κέηξν είλαη 

ρηηζκέλν πάλσ ζε έλα Cmaj7 arpeggio. Βιέπνπκε ινηπόλ κηα πην απιή θαη πην 

παξαδνζηαθή αξκνληθή jazz πξνζέγγηζε. Με απιό θαη όκνξθν ηξόπν θηλείηαη πάληα 

κέζα ζηα αξκνληθά πιαίζηα ηεο ζπλνδείαο. Ζ ζύγρξνλε λέν-παξαδνζηαθή ζρνιή πνπ 

ζα δεκηνπξγεζεί ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη 1980 ζα πάξεη πνιιά ζηνηρεία από ην 

παίμηκν ηνπ. 

 

 
 

(http://www.jazzguitar.be/wes_montgomery_licks.html) 

 

 

3.6 “Jazz-Rock Fusion”, δεθαεηία ηνπ 1970. 

 
    Καζώο ε “jazz-rock fusion” (κίμε jazz-rock) εκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1970, πνιινί παίθηεο κεηαπήδεζαλ ζηηο πην “rock” πξνζαλαηνιηζκνύ καζίθ 

ζώκαηνο ειεθηξηθέο θηζάξεο. Άιινη jazz θηζαξίζηεο, όπσο ν Grant Green θαη ν Wes 

Montgomery, ζηξάθεθαλ πξνο ηελ εθαξκνγή ησλ δεμηνηήησλ ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία 

ελόο πην pop-πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζηπι πνπ ελώλεη ηελ  jazz κε ηελ soul θαη ηελ R&B* 

κνπζηθή.  Οη λεόηεξνη κνπζηθνί ηεο jazz ζηξάθεθαλ ζην λέν θύκα ησλ γλσζηώλ θαη 

δεκνθηιώλ ειεθηξηθώλ εηδώλ όπσο ηα blues, rock, funk γηα λα πξνζεγγίζνπλ λέν 

αθξναηήξην. (http://en.wikipedia.org/wiki/Jazz_guitar) Ζ fusion θηζάξα μεθίλεζε κε 

ηνλ John McLaughlin θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηα πξώηα άικπνπκ ηνπ Miles Davis. Ο 

Allan Holdsworth είλαη αθόκα κηα εμέρνπζα θπζηνγλσκία ζηελ fusion θηζάξα, κε ηε 

ρξήζε θηζάξαο “synth”(βι. θεθ.4), πξσηόηππσλ θηζαξηζηηθώλ ηερληθώλ θαη πνιύ 

γξήγνξσλ κεισδηθώλ γξακκώλ-legato ζηνλ απηνζρεδηαζκό. Δπίζεο δεκηνπξγεί 

ηδηαίηεξεο αξκνλίεο κε ρξήζε δηθώλ ηνπ ζπγρνξδηώλ. (Chapman, 2001) 

   Οη θηζαξίζηεο ηεο fusion κνπζηθήο έλσζαλ ηελ κεηά-bebop αξκνληθή θαη κεισδηθή 

γιώζζα ησλ κνπζηθώλ, όπσο νη John Coltrane, McCoy Tyner, Ornette Coleman, θαη 

Miles Davis κε πην “ζθιεξό” θαη ζπλήζσο πην ηζρπξό ζε έληαζε rock ήρν 

αληηγξάθνληαο ερεηηθά θηζαξίζηεο όπσο ν Eric Clapton. Με ηνπο “Bluesbreakers” ηνπ 

John Mayall, ν Clapton επαλαπξνζδηόξηζε ηνλ ήρν ηεο θηζάξαο (βαζηζκέλνο ζην ύθνο 

ησλ καύξσλ θηζαξηζηώλ ηεο κνπζηθήο blues ηνπ ηθάγν θαη ηεο πεξηνρή ηνπ Γέιηα 

ηνπ Μηζηζηπή: Buddy Guy, Freddie King, BB King πνπ ήηαλ ειεύζεξνο, κε βαξηά 

vibratos, string bendings, θαη ηαρύηεηα). Αλέβαζε παξαπάλσ ηελ έληαζε ηνπ εληζρπηή 

θαη ρξεζηκνπνίεζε ερεηηθνύο επεμεξγαζηέο ζήκαηνο γηα θηζάξα όπσο ην “wah-wah” 

θαη ην “overdrive” (βι.θεθ.6). Fusion παίθηεο όπσο ν John McLaughlin πηνζέηεζαλ 

ηνλ θαηλνύξγην, ειεύζεξν θαη δπλακηθό ήρν ησλ rock θηζαξίζησλ.  

(http://en.wikipedia.org/wiki/Jazz_guitar) 
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* Rhythm „n‟ Blues: blues ζπλζέζεηο κε ηζρπξά θαη ζθιεξά ηνληζκέλα ρηππήκαηα. Γελ 

είλαη απζεληηθό ζηπι ηεο jazz, αιιά κηα εκπνξηθή θαη δεκνθηιήο πιεπξά ηεο 

(Παπαδεκεηξίνπ, 1978) 

    

 

 

 

Jνhn McLaughlin (1942 - ) 

  
   Ο John McLaughlin πξνέξρεηαη από κνπζηθή 

νηθνγέλεηα. Ζ κεηέξα ηνπ ήηαλ γλσζηή βηνινλίζηα. Ο 

ίδηνο αζρνιήζεθε κε ηελ θηζάξα ζηελ ειηθία ησλ 11 

εηώλ. Ο John κπήθε ζηε jazz ζθελή όηαλ 

κεηαθόκηζε από ην Λνλδίλν πξνο ηηο ΖΠΑ γηα λα γίλεη 

κέινο ηεο κπάληαο ηνπ Tony Williams, “Lifetime”. Καηά 

ηελ άθημή ηνπ, ν Miles Davis ηνλ άθνπζε λα παίμεη θαη 

ηνπ δήηεζε λα πάξεη κέξνο ζηελ ερνγξάθεζε ηνπ δίζθνπ 

ηνπ “In a Silent Way” ην νπνίν ζεσξείηαη 

σο ην πξώην fusion άικπνπκ ηνπ Davis. Ο 

McLaughlin έπαημε ζε πνιιέο από ηηο κεηαγελέζηεξεο  ερνγξαθήζεηο ηνπ Davis ε πην 

ζεκαληηθή από ηηο νπνίεο ήηαλ ην “Bitches Brew”. (Gridley, 2004) Πξόθεηηαη γηα έλαλ 

ζπνπδαίν θαηλνηόκν θηζαξίζηα, πνπ θαηάθεξε λα ελζσκαηώζεη ζηελ ζθιεξή 

αξκνληθά jazz, ηνπο λένπο ήρνπο ησλ Eric Clapton, Jimi  Hendrix, Jeff Beck θαη 

άιισλ. (http://en.wikipedia.org/wiki/John_McLaughlin_(musician)) 

   Ο McLaughlin έθηηαμε αξγόηεξα (1971) ηνπο “Mahavisnhu Orchestra”, κηα 

ηζηνξηθά ζεκαληηθή fusion κπάληα κε ηνπο νπνίνπο έθαλαλ πνιιέο εκθαλίζεηο ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970. Σν επόκελν ζρέδην ηνπ McLaughlin (1975) ήηαλ κηα 

αθνπζηηθή κπάληα fusion κνπζηθήο πνπ νλόκαζε “Shakti” κε ηλδνύο κνπζηθνύο ζην 

βηνιί θαη ηα θξνπζηά. Οη “Shakti” ζεσξνύληαη σο νη πξσηνπόξνη ηνπ είδνπο (jazz κε 

παξαδνζηαθή Ηλδηθή κνπζηθή) ζηνλ θόζκν.  Αξγόηεξα, ν McLaughlin 

έπαημε αθνπζηηθή θηζάξα κε ην ηξίν ησλ Paco 

de Lucía, Larry Coryell, θαη Al DiMeola. (Chapman, 2000) 

    

 

Φξάζε ΙΙ V I  
   

   Απηή ε θξάζε πξνέξρεηαη από ηνλ δίζθν ηνπ McLaughlin “Thieves and poets”, έλαλ 

αθνπζηηθό  δίζθν ερνγξαθεκέλν κε θιαζηθή θηζάξα. ηελ θξάζε ηνπ ρξεζηκνπνηεί 

ηελ D αξκνληθή κηλόξε θιίκαθα. ην δεύηεξν κέηξν, ν John McLaughlin εθαξκόδεη 

ηελ ζύγρξνλε θηζαξηζηηθή ηερληθή “sweep picking”. (βι. θεθ.6) 

 

 
 

(http://www.jazzguitar.be/john_mclaughlin_licks.html) 
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   Κηζαξίζηεο όπσο ν Pat Martino,  ο Al Di Meola, , ν John Abercrombie, ν Larry 

Coryell ν John Scofield θαη ν Mike Stern (νη ηξεηο ηειεπηαίνη ππήξμαλ κέιε ηεο “Miles 

Davis electric band”) δηακόξθσζαλ κηα λέα θηζαξηζηηθή γιώζζα πνπ εηζήγαγε ζηελ 

jazz κηα λέα γεληά νπαδώλ.  πσο νη πνιύ γλσζηνί θηζαξίζηεο ηεο κνπζηθήο rock θαη 

blues πνπ πξνεγήζεθαλ, έηζη θαη νη θηζαξίζηεο ηεο fusion παίδνπλ κε καζίθ ζώκαηνο 

ειεθηξηθέο θηζάξεο θαη κεγάινπο, ηζρπξνύο ζε έληαζε εληζρπηέο θαζώο θαη 

επεμεξγαζηέο ζήκαηνο ζε κνξθή πνδνδηαθόπηε (“effect pedals”) όπσο ην “overdrive”, 

ην “distortion”, ην “wah-wah”, ην “octave”, ν “compressor”, θαη ην “flanger” 

(βι.θεθ.6). (http://en.wikipedia.org/wiki/Jazz_guitar) 

    ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, o Chick Corea έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο 

πηαλίζηεο ηεο ηδαδ κνπζηθήο, επεξεαζκέλνο από ηα αλεξρόκελα λέα είδε ηεο rock θαη 

funk κνπζηθήο, παίξλεη καδί ζηελ κπάληα ηνπ “Return to Forever” αξρηθά ηνλ Bill 

Connors θαη αξγόηεξα ηνλ Al Di Meola δπν πνιύ γλσζηνύο θαη ηερληθά άξηηνπο 

εθηειεζηέο ηεο ειεθηξηθήο θηζάξαο καδί κε ηνλ κπαζίζηα Stanley Clarke ζε ξόιν 

ειεθηξηθνύ θαη όρη αθνπζηηθνύ κπάζνπ. Ζ θπζηθή εμέιημε ηεο κπάληαο πνπ δηαιύζεθε 

ην 1976, είλαη ε δεκηνπξγία ηεο “Chick Corea electric Band” ηε δεθαεηία ηνπ 1980 κε 

ηνλ πνιύ κεγάιν θηζαξίζηα Frank Gambale. (Gridley , 2003) 

 

 

 

 

 

John Scofield (1951 -) 

   

   Μεγαισκέλνο ζην αγξνηηθό Οράην θαη ην 

Κνλέθηηθαη, ν John Scofield  μεθίλεζε ηηο 

ζπνπδέο ηνπ ζην «Berklee College of Music»  

ηεο Βνζηόλεο, αιιά έθπγε πξηλ απνθνηηήζεη  

γηα λα παίμεη κε ηνλ Chet Baker, ηνλ Gerry  

Mulligan, θαη αξγόηεξα κε ηνλ Charles  

Mingus. ηελ ζπλέρεηα έπαημε ζηελ κπάληα  

ηνπ Miles Davis  (1982–1985). Ο ήρνο ηνπ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθόο κε έλα ηδηαίηεξεο ρξνηάο 

“overdrive”, αλύπνπηα ζεκεία πνιύ ιεπηώλ 

ηδηαίηεξσλ αξκνληθώλ πεξαζκάησλ, θαη κηα πνιύ εθιεπηπζκέλε αίζζεζε ησλ 

δπλακηθώλ ηεο θηζάξαο. Παίδεη κε ηέηνην ηξόπν πνπ θάπνηεο θνξέο ζνπ δίλεη ηελ 

αίζζεζε όηη ε θηζάξα ηνπ είλαη μεθνύξδηζηε. Έρεη παίμεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε 

δεκηνπξγία θαη εμέιημε ηνπ είδνπο  funk-jazz, θπξίσο θαηά ηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ην 

κνπζηθό ηξίν “Medeski, Martin, και Wood”. Ζ ηεξάζηηα επηξξνή ηνπ Scofield  

νθείιεηαη ζηελ αίζζεζε ησλ δπλακηθώλ. Ο ηξόπνο πνπ ε αηάθα θάζε λόηαο ηνπ 

πνηθίιιεη, δίλεη έλαλ πνιύ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα θαη ζην ύθνο ηνπ θαη ζην ζηπι 

κνπζηθήο ηνπ πνπ ζπκίδεη εθηειεζηέο πλεπζηώλ νξγάλσλ όπσο ν Charlie Parker,ο 

Miles Davis θαη ν Sonny Rollins. πλεπώο γελληέηαη έλα λέν είδνο απηνζρεδηαζκνύ 

βαζηζκέλν ζηα ρξσκαηηθά θαη ξπζκηθά κνηίβα ηεο funk jazz. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/John_Scofield) 
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Φξάζε  V  I 
 

  Απηή είλαη κηα πνιύ κεισδηθή θξάζε ηνπ Scofield πάλσ από ηε δεζπόδνπζα (V) G7 

πνπ ιύλεηαη ζε ηνληθή (I) Cmin7 θαη ρξεζηκνπνηεί C αξκνληθή κηλόξε θιίκαθα. 

Ο John Scofield ρξεζηκνπνηεί κηα ηερληθή πνπ νλνκάδεηαη “double stops”.  (βι. θεθ.6) 

Φπζηθά πνιινί θηζαξίζηεο ηδίσο ηεο fusion jazz έζπεπζαλ λα αληηγξάςνπλ ηελ ηερληθή 

απηή ε νπνία δίλεη κηα αίζζεζε funk παημίκαηνο. 

 

 

 

(http://www.jazzguitar.be/john_scofield_licks.html) 

 

 

3.6 “Contemporary jazz”, 1980-αξρέο ηεο δεθαεηίαο 2000. 

 
    Ζ ζύγρξνλε  πεξίνδνο ηεο jazz γλώξηζε πνιιέο θαηλνηνκίεο θαη ραξαθηεξίδεηαη από 

πνιιέο αιιαγέο θαη δξαζηεξηόηεηεο ζε όινπο ηνπο ηνκείο. Κακηά άιιε πεξίνδνο δελ 

κπνξεί λα θαπρηέηαη ηελ ύπαξμε ηόζσλ πνιιώλ αιιαγώλ ζηα ζηπι παημίκαηνο θαη ηεο 

απηνζρεδηαζηηθήο αηζζεηηθήο όζν ε ζύγρξνλε jazz ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη 1990. Οη 

εθηειεζηέο πηνζεηνύλ όια ηα ζηπι θαη επαλδξώλνπλ όιεο ηηο επηξξνέο ηνπο από ηνπο 

ζεκαληηθόηεξνπο θηζαξίζηεο ησλ πξνεγνύκελσλ πεξηόδσλ. (Gridley, 2003) 

    ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, νη πεηξακαηηζκνί ηεο fusion κνπζηθήο έδσζαλ 

ηε ζέζε ηνπο ζε έλα πην θηιηθό πξνο ην θνηλό είδνο jazz ηελ ιεγόκελε “smooth” 

(απαιή) jazz. Ο πην ζεκαληηθόο θηζαξίζηαο ηνπ είδνο είλαη ζίγνπξα ν Pat Metheny. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Jazz_guitar) 

 

Patrick Bruce “Pat” Metheny (1954-) 
 

    Ο θηζαξίζηαο Pat Metheny από λσξίο έδεημε πσο πξόθεηηαη 

γηα παηδί ζαύκα ζηνλ ηνκέα ηεο jazz. πλδύαζε ηνπο 

ήρνπο ηεο blues,country θαη world (ethnic) κνπζηθήο καδί 

κε rock πεξάζκαηα θαη jazz αξκνλία,  παίδνληαο 

επίπεδε αθνπζηηθή θηζάξα θαη ειεθηξηθή θηζάξα ξπζκηζκέλε 

κε πνην απαιό, πην ήπην θαη ώξηκν αηζζεηηθά ήρν πνπ ηνπ 

πξνζέθεξαλ νη επεμεξγαζηέο ζήκαηνο "chorus" θαη “reverb” 

(βι. θεθ.6). Σν 1977 o Pat Metheny καδί κε ηνλ πηαλίζηα 

Lyle Mays ηδξύζαλ ην “Pat Metheny Group”. Έλα πνιύ 

ζεκαληηθό γηα ηελ επνρή ζρήκα ην νπνίν δηήξθεζε πάλσ από 

25 ρξόληα θαη θπθινθόξεζε 15 δίζθνπο. Σν παίμηκν ηνπ καξηπξάεη επηξξνέο από Wes 

Montgomery, Joe Diorio, Joe Pass θ.α. Σν ύθνο ηνπ θαη ν ήρνο ηνπ επεξέαζαλ θαη 

δεκηνύξγεζαλ κηα λέα γεληά από jazz θηζαξίζηεο-κνπζηθνύο πνπ πξνζπαζνύλ αθόκα 

θαη ζήκεξα λα ηνλ αληηγξάςνπλ. (http://en.wikipedia.org/wiki/Pat_Metheny) 
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   Γπν θιαζζηθέο ραξαθηεξηζηηθέο θξάζεηο ηνπ Pat Metheny πάλσ από Δmin7 θαη 

Cmaj7 ζπγρνξδίεο αληίζηνηρα  όπνπ θαίλεηαη ε ρξήζε ρξσκαηηθώλ θζόγγσλ θαζώο 

θαη ε αιιεπάιιειε ρξήζε ηεο θηζαξηζηηθήο ηερληθήο “Hammer-on θαη Pull-off” (βι. 

θεθ.6) 

 

1)Φξάζε πάλω από κηλόξε ζπγρνξδία 
 

 

 

 

 

2)Φξάζε πάλω από Μαηδόξε ζπγρνξδία 
 

 

    

 

 

3)Μηα αθόκα θξάζε, ραξαθηεξηζηηθή γηα ην παίμηκν ηνπ Pat 

Metheny.                   
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   Ο Metheny παίδεη απηή ηελ πνιύ γλσζηή θξάζε ζην θνκκάηη “Third Wind”  κηα 

ζύλζεζε ηνπ από ην άικπνπκ “Still Life”. Ζ θξάζε  ρξεζηκνπνηεί  πνιιέο  

ρξσκαηηθέο  λόηεο θαη πεληαηνληθή θιίκαθα. Δίλαη κηα θαιή άζθεζε γηα λα κάζεη 

θάπνηνο ηελ ηερληθή ηνπ Pat Metheny. Πνιινί από ηνπο αθόινπζνπο ηνπ ζηε κνπζηθή 

ρξεζηκνπνίεζαλ ζε δηθνύο ηνπο δίζθνπο γξήγνξα ρξσκαηηθά πεξάζκαηα όπσο 

απηό.(http://www.jazzguitar.be/pat_metheny_licks.html) 

    

 

    Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, κηα λέα-παξαδνζηαθή 

ζρνιή ηεο jazz πξνζπάζεζε λα επαλαζπλδεζεί κε ην παξειζόλ. Γηα λα δηαηεξήζνπλ 

απηήλ ηελ  αηζζεηηθή,  νη λένη θηζαξίζηεο ηεο επνρήο  δεκηνύξγεζαλ έλα θαζαξό θαη 

ζηξνγγπιό ύθνο ζηνλ ήρν θαη ζην παίμηκν ηνπο. Παίθηεο όπσο ν Bobby Broom, ν 

Peter Bernstein, ν Howard Alden, ν Russell Malone, θαη ν Mark Whitfield  

αλαβίσζαλ ηνπο ήρνπο ηεο παξαδνζηαθήο jazz θηζάξαο, ρξεζηκνπνηώληαο ζπλήζσο 

παξαδνζηαθέο  θνίινπ ζώκαηνο  αθνπζηηθέο θηζάξεο archtop κε θαζαξό-αθηιηξάξηζην 

ήρν (ρσξίο ηελ ρξήζε επεμεξγαζηώλ ζήκαηνο). Τπήξμε ινηπόλ κηα αλαδσπύξσζε 

ζηελ θαηαζθεπή ησλ θηζάξσλ archtop  όπνπ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 έρνπκε 

ηελ εκθάληζε πνιιώλ λέσλ κηθξώλ αλεμάξηεησλ  νξγαλνπνηώλ. (Gridley, 2003) 

     ηε δεθαεηία ηνπ 2000, ην ζηπι παημίκαηνο ηεο jazz θηζάξαο  ζπλερώο αιιάδεη. Ο 

Nels Cline ππεξέρεη ζηνλ ειεύζεξν απηνζρεδηαζκό,  ρξεζηκνπνηώληαο κηα ηεξάζηηα  

πνηθηιία από επεμεξγαζηέο ζήκαηνο θηζάξαο, κε απνηέιεζκα  ηε δεκηνπξγία 

αληηζπκβαηηθώλ ήρσλ. (http://en.wikipedia.org/wiki/Nels_Cline) Ο Frank Gambale 

από ηελ Απζηξαιία, παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο θαηλνηνκίεο ζηελ ηερληθή θαηάξηηζε ηεο 

θηζάξαο εζηηάδνληαο ζηελ  ηερληθή ηεο πέλαο πέξα από ηελ ήδε ππάξρνπζα ηνπ Al Di 

Meola. Πην ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηεί θαη εμειίζζεη ηηο ηερληθέο “sweep  

picking” θαη “economy picking” (βι. θεθ.6). Δίλαη έλαο πνιύ επηηπρεκέλνο  

εθπαηδεπηηθόο, ζπλ-ηδξπηήο ηεο Μνπζηθήο Αθαδεκίαο ηνπ Λνο Άληδειεο. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Frank_Gambale) Ο Kurt Rosenwinkel από ηελ άιιε 

πξνηηκά έλαλ πην παξαδνζηαθό  ήρν κε  αλεπαίζζεηεο, πνιπξπζκηθέο πξνόδνπο 

θξάζεσλ, ηδηαίηεξεο αξκνλίεο ζηελ πνιππινθόηεηα  ηεο κνπζηθήο ηνπ θαη ησλ ήρσλ 

ηνπ. Σξαγνπδάεη ηαπηόρξνλα ηηο απηνζρεδηαζηηθέο θξάζεηο πνπ παίδεη, θαη  

επεμεξγάδεηαη ηε θσλή ηνπ παξάιιεια κε ηελ θηζάξα ηνπ. ήκεξα 

είλαη θαζεγεηήο κνπζηθήο ζην Βεξνιίλν. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Kurt_Rosenwinkel) Μεξηθνί θηζαξίζηεο  ελζσκαηώλνπλ 

ζην παίμηκν ηνπο “latin” jazz επηξξνέο ελώ ζην ζηπι κνπζηθήο  “acid” jazz 

ρξεζηκνπνηνύληαη δείγκαηα από  ηελ κνπζηθή ησλ Wes  Montgomery,  George Benson 

θ.α. Ο Bill Frisell μερσξίδεη γηα ην ζηπι παημίκαηόο ηνπ θαη ηηο αξκνλίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί. 
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Bill Frisell (1951 -) 

    
   Ζ κνπζηθή θαη νη ερνγξαθήζεηο ηνπ Bill  Frisell  ππάξρνπλ 

ζε όιν ηνλ κνπζηθό ράξηε. Κάπνηα από απηά αλήθνπλ 

ζίγνπξα ζηε jazz κνπζηθή, ελώ θάπνηα άιια πάιη είλαη πνιύ 

ακθηζβεηήζηκα ζην πνπ κπνξνύλ λα αλήθνπλ αηζζεηηθά θαη 

κνπζηθά.  

   Υξεζηκνπνηεί κεγάιν εύξνο από επεμεξγαζηέο ζήκαηνο 

θηζάξαο θαη ζε κεγάιν βαζκό. Πνιιά από ηα θνκκάηηα πνπ 

παίδεη είλαη αζπλόδεπηα ζπγρνξδηαθά, ρξεζηκνπνηώληαο 

“looping” effect pedals γηα ηε δεκηνπξγία κεραληθά 

ζπλερόκελσλ όκνησλ  θξάζεσλ θαη “modulation” effect 

pedals γηα ηε δεκηνπξγία πινύζησλ ζε ρξώκα θαη πθή ήρσλ. (βι. θεθ.6)  

Έρεη ζπλεξγαζηεί γηα πνιιά ρξόληα κε ηνλ John Zorn, κε ηνλ νπνίν ην 2003 

θπθινθόξεζε ηνλ δίζθν “Masada Guitars”. (http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Frisell) 

 

 

Φξάζε ρξήζεο αξκνληθήο κηλόξε θιίκαθαο 
 

   ηελ θξάζε πνπ παξαζέησ, ν Frisell ρξεζηκνπνηεί C αξκνληθή κηλόξε θιίκαθα πάλσ 

από ηελ δεζπόδνπζα (V) ζπγρνξδία G7 (dominant) γηα λα θαηαιήμεη ζηελ ηνληθή (I) 

Cmaj7. Απηόο ν ηξόπνο αξκνληθήο πξνζέγγηζεο ρξεζηκνπνηείηαη από πνιινύο 

ζεκεξηλνύο θηζαξίζηεο όπσο ν Kurt Rosenwinkel. 

 

 

 

 

 

(http://www.jazzguitar.be/bill_frisell_licks.html) 
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4. Οη Σύπνη θηζάξαο.  
    

   Αλ θαη ε jazz κνπζηθή κπνξεί 

λα παηρηεί από νπνηνδήπνηε 

ηύπν θηζάξαο, από κηα 

αθνπζηηθή-θνπθσηή κέρξη κηα 

καζίθ-ζώκαηνο ειεθηξηθή 

θηζάξα όπσο ε Fender 

Stratocaster, ε archtop θηζάξα είλαη γλσζηή σο ε πξσηόηππε «Jazz θηζάξα». Οη 

archtop θηζάξεο είλαη αθνπζηηθέο θηζάξεο κε αηζάιηλεο ρνξδέο θαη κεγάιν ερείν, 

ζθακκέλν θαπάθη (πάλσ κέξνο), ηξύπεο ζρήκαηνο f όπσο ηνπ βηνιηνύ, κεηαθηλνύκελε 

«γέθπξα»(ην ζεκείν πνπ αθνπκπάλ νη ρνξδέο ζην θάησ κέξνο ηεο θηζάξαο) θαη 

καγλήηεο ή πηεδνειεθηξηθό ζύζηεκα. ηνπο  πξώηνπο θαηαζθεπαζηέο jazz θηζάξσλ 

πεξηιακβάλνληαη νη Gibson, Epiphone, D'Angelico θαη Stromberg. 

    Οη πξώηεο θηζάξεο jazz πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ αθνπζηηθέο, ζηηο νπνίεο 

αξγόηεξα πξνζηέζεθε έλα ηππηθό ειεθηξηθό δίθηπν (καγλήηεο) δύν δηπιν-πήλησλ 

καγλεηώλ (humbuckers). ηε δεθαεηία ηνπ 1990, ππήξμε κηα αλαβίσζε ηνπ 

ελδηαθέξνληνο ησλ jazz θηζαξίζησλ γηα ηηο αθνπζηηθέο θηζάξεο archtop κε 

κεηαθηλνύκελνπο καγλήηεο. 

  Οη πξώηεο αθνπζηηθέο θηζάξεο archtop ζρεδηάζηεθαλ γηα λα εληζρύζνπλ ηνλ όγθν 

ησλ πξνεγνύκελσλ θηζάξσλ. Γηα  ην ιόγν απηό έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα ρξήζε κε 

ζρεηηθά ρνληξέο ρνξδέο. Αθόκε θαη όηαλ ππεξίζρπζε ν ειεθηξηθόο ήρνο θαη πιένλ 

ρξεζηκνπνηνύζαλ εληζρπηέο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ ήρνπ ηεο θηζάξαο, νη jazz θηζαξίζηεο 

ζπλέρηζαλ λα παίδνπλ κε παρηέο επίπεδεο (flatwound) ρνξδέο εύξνπο 0,012 ή θαη 

κεγαιύηεξν γηαηί ήζειαλ λα κε ραζεί ν όγθνο θαη ν ηόλνο ηνπο. 

   Σα  ραξαθηεξηζηηθά ζθακκέλα-ηνμσηνύ ζρήκαηνο θαπάθηα θηηάρλνληαη από καζίθ 

(ζηεξεό) θνκκάηη μύινπ πνπ είλαη ιαμεπκέλν ζε ηνμσηό-θακαξσηό ζρήκα, ή από έλα 

θύιν μύινπ (θαπιακά) ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζε απαλσηέο ζηξώζεηο (νπζηαζηηθά έλα 

είδνο θόληξα πιαθέ), πνπ κεηά από επεμεξγαζία παίξλεη ην επηζπκεηό ζρήκα. Σν 

έιαην ρξεζηκνπνηείηαη πην ζπρλά γηα ην θαπάθη ηεο θηζάξαο, θαη ην ζθελδάκη (maple) 

γηα ηελ πιάηε θαη ηα πιατλά. (http://en.wikipedia.org/wiki/Jazz_guitar) 

 

 

Άιινη ηύπνη θηζάξαο. 
 

   Η Selmer-Maccaferri ηύπνπ θηζάξα. (εηθ. 1) Ζ θηζάξα Selmer πνπ ζπρλά 

νλνκάδεηαη “Selmer-Maccaferri” ή απιά “Maccaferri” από ηνπο αγγιόθσλνπο 

κνπζηθνύο πξνο  ηηκήλ ηνπ εθεπξέηε ηνπ (αληί ηνπ νλόκαηνο ηνπ θαηαζθεπαζηή), είλαη 

κηα αζπλήζηζηε αθνπζηηθή θηζάξα πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε ηνλ Django Reinhardt θαη 

ην “gypsy swing jazz” ησλ ηζηγγάλσλ. Παξήρζε από ηελ Αγγιηθή εηαηξία Selmer από 

ην 1932 κέρξη πεξίπνπ ην 1952. (http://en.wikipedia.org/wiki/Selmer_guitar) 

    Καηαζθεπαζηηθά ζε ζρέζε κε ηελ αξρέηππε θόξκα ησλ νξρεζηξηθώλ jazz νξγάλσλ 

κε κεηαιιηθέο ρνξδέο, είλαη αξθεηά αζπλήζηζηε ζε εκθάληζε. Γηαζέηεη  έλα 

αξθεηά κεγάιν ζώκα ιίγν πην ηεηξαγσληζκέλν ζε ζρέζε κε άιιεο θηζάξεο θαη ε ηξύπα 

ηνπ ερείνπ ηεο  ζε ζρήκα νβάι, κνηάδεη κε ην αγγιηθό γξάκκα «D» . Οη 

ρνξδέο αθνπκπάλε  πάλσ ζε κηα θηλεηή γέθπξα θαη ζπγθεληξώλνληαη ζηελ νπξά ηνπ 

νξγάλνπ όπσο ζπκβαίλεη θαη ζην  καληνιίλν. Σν θαπάθη  ηεο θηζάξαο είλαη ειαθξά 

ιπγηζκέλν, γεθπξσηό. Μηα δηαδηθαζία πνπ επηηπγράλεηαη κε θάκςε ζε έλα επίπεδν 

θνκκάηη μύινπ(πάρνπο 2 ρηιηνζηώλ), όρη όπσο ζπκβαίλεη ζε άιια όξγαλα όπσο 

ην βηνιί ή ζηηο έσο ηόηε θηζάξεο archtop .  
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   Έρεη ζπγθξηηηθά κεγάιε ζε πιάηνο ηαζηηέξα θαη ε θεθαιή ηεο έρεη ζρήκα θηδηνύ θαη 

είλαη  ηξππεηή . Ζ πιάηε θαη ην θαπάθη είλαη ηόζν θαιά εληζρπκέλα, πνπ απνηέιεζαλ 

θαηαζθεπαζηηθό πξόηππν γηα ηηο γαιιηθέο θαη ηηο ηηαιηθέο θηζάξεο κε κεηαιιηθέο 

ρνξδέο ηεο επνρήο (ζε αληίζεζε κε ακεξηθαληθέο θηζάξεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύλ 

ζπρλά άιινπ είδνπο εληζρύζεηο ζηα θαπάθηα). 

   Ζ κεγάιε, ζε ζρήκα «D» ηξύπα ερείνπ (“grande bouche”)  πνπ έρνπλ ηα πξώηα 

κνληέια, είρε δηακνξθσζεί εηδηθά γηα λα θηινμελήζεη έλα εζσηεξηθό ηαιαλησηή πνπ 

εθεπξέζεθε από ηνλ νξγαλνπνηό Mario Maccaferri. Απηό ζρεδηάζηεθε γηα λα απμεζεί 

ε έληαζε ηεο θηζάξαο θαη λα εμνκαιπλζνύλ νη δηαθνξέο ζηνλ όγθν θαη ηνλ ηόλν 

κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ ρνξδώλ.  (François – 1999) 

 

Καηλνηνκίεο 
    
   Ζ αξρηθή Maccaferri Selmer ήηαλ κία από ηηο πξώηεο θηζάξεο κε εληζρπκέλν από 

εηδηθή κεηαβιεηή κεηαιιηθή ξάβδν ιαηκό (γλσζηό θαη σο “truss-rod”), κηα πνιύ 

ζεκαληηθή θαηαζθεπαζηηθή θαηλνηνκία πνπ ππάξρεη αθόκα θαη ζηηο ησξηλέο 

θαηαζθεπέο θηζάξσλ. Ήηαλ επίζεο ν πξώηνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ην ζρήκα cutaway 

(αλνηγκέλν θάησ ηόμν ζην ζρήκα ηεο θηζάξαο γηα επθνιόηεξε πξόζβαζε ζηα ρακειά 

ηάζηα) αθόκα κηα ζπνπδαία θαηλνηνκία ηόζν ζηνλ ηνκέα ηεο ζρεδίαζεο, όζν θαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο εθηειεζηηθήο δηεπθόιπλζεο. Σν εζσηεξηθό αληερείν ήηαλ κηα ιηγόηεξν 

επηηπρήο θαηλνηνκία θαη εγθαηαιείθζεθε ζύληνκα. (François – 1999) 
 

  Η θηζάξα Resonator. (εηθ. 2) Μηα Resonator ή resophonic θηζάξα (αληερείνπ όπσο 

κεηαθξάδεηαη ζηα ειιεληθά) είλαη κηα αθνπζηηθή θηζάξα ηεο νπνίαο ν ήρνο παξάγεηαη 

από έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο θώλνπο κεηαιιηθώλ ηλώλ (αληερεία), αληί ηνπ ερείνπ 

μύιηλνπ ζθάθνπο. Οη Resonator θηζάξεο είραλ αξρηθά ζρεδηαζηεί ώζηε λα είλαη πην 

δπλαηέο ζε έληαζε από ηηο θαλνληθέο αθνπζηηθέο θηζάξεο πνπ ππεξθαιύπηνληαλ 

ερεηηθά από ηα πλεπζηά θαη ηα  θξνπζηά ησλ νξρεζηξώλ ρνξνύ. Απέθηεζαλ πνιύ 

γξήγνξα ζαπκαζηέο ιόγσ ηνπ  ραξαθηεξηζηηθνύ ήρνπ ηνπο, θαη έγηλαλ γλσζηέο κέζα 

από δηάθνξα κνπζηθά ζηπι (θπξίσο bluegrass, blues θαη country) αθόηνπ ε  ειεθηξηθή 

ελίζρπζε έιπζε ην δήηεκα ηεο αλεπαξθνύο έληαζεο ζηα ρακειά σο ηόηε επίπεδα ήρνπ 

ηεο θηζάξαο. 

Οη Resonator θηζάξεο είλαη δύν εηδώλ: 

1. Οη θηζάξεο κε πιαηύ ιαηκό (κπξάηζν), ζρεδηαζκέλεο γηα λα παίδνληαη κε ην 

“steel guitar” ζηπι παημίκαηνο. 

2. Οη θηζάξεο κε Κπθιηθό ιαηκό (κπξάηζν), πνπ κπνξνύλ λα παηρηνύλ είηε κε ηε 

ζπκβαηηθή ηερληθή παημίκαηνο θιαζηθήο θηζάξαο ή κε ην ζηπι “lap steel guitar” 

(ν εθηειεζηήο θάζεηαη κε ηελ θηζάξα μαπισκέλε κπξνζηά ηνπ θαη 

ρξεζηκνπνηεί λύρηα από ην δεμί ρέξη θαη “slide bottle” από ην αξηζηεξό ρέξη). 

Δπίζεο ππάξρνπλ ηξία θύξηα ζρέδηα αληερείσλ: 

 Ζ "tricone" (κε ηνπο ηξεηο κεηαιιηθνύο θώλνπο / αληερεία), ζρέδην ησλ πξώησλ 

Resonator θηζάξσλ ηεο εηαηξίαο National. 

 Ζ εληαίνπ θώλνπ “biscuit”, άιιν ζρέδηό ηεο εηαηξίαο National Instruments. 

 Ζ εληαίνπ αλεζηξακκέλνπ θώλνπ , ζρέδην ηεο εηαηξίαο Dobro 

Πνιιέο παξαιιαγέο όισλ απηώλ ησλ κνξθώλ θαη ησλ ζρεδίσλ έρνπλ παξαρζεί από 

πνιιέο κάξθεο. Σν ζώκα κηαο θηζάξαο Resonator κπνξεί λα είλαη θαηαζθεπαζκέλν 

από μύιν, κέηαιιν ή θαη άιια πιηθά. πλήζσο ππάξρνπλ δύν θύξηεο ηξύπεο (πεγέο 

ήρνπ), ηνπνζεηεκέλεο ζηηο δύν πιεπξέο ηεο επέθηαζεο ηεο ηαζηηέξα. 

Υξεζηκνπνηήζεθε (αιιά όρη απνθιεηζηηθά) από ηνλ Oscar Aleman θαη ζε αξθεηά είδε 

ηεο ζύγρξνλεο blues κνπζηθήο. (http://en.wikipedia.org/wiki/Resonator_guitar) 
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   Οη θηζάξεο λάηινλ ρνξδώλ (ειεθηξνθιαζηθή) (εηθ. 3) Ζ ειεθηξνθιαζηθή θηζάξα 

είλαη ε θπζηθή εμέιημε ηεο θιαζζηθήο θηζάξαο πνπ κεηά ηελ εκθάληζε ησλ 

πξνεληζρπηώλ θαη θπζηθά ησλ ηειηθώλ εληζρπηώλ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ νξγάλσλ, 

πνιινί θηζαξίζηεο όπσο ν Charlie Byrd θαη ν Laurindo Almeida ηεο “latin” jazz 

κνπζηθήο ζέιεζαλ λα ελζσκαηώζνπλ ην γιπθό ερόρξσκα ηεο θιαζζηθήο θηζάξαο 

ζηνλ ήρν ησλ ζπγθξνηεκάησλ jazz ηεο επνρήο. ηελ νπζία πξόθεηηαη γηα ην ίδην 

όξγαλν ρσξίο θακία θαηαζθεπαζηηθή θαη αθνπζηηθή δηαθνξά. Σν κόλν πνπ αιιάδεη 

είλαη ε ηνπνζέηεζε εηδηθνύ πξνεληζρπηή (ζπλήζσο ζην επάλσ κέξνο ησλ πιατλώλ 

όςεσλ ηνπ νξγάλνπ) κε ζθνπό λα δξνκνινγήζεη ην ερεηηθό ζήκα κέζσ 

πηεδνθξπζηάιισλ ζε ηειηθό εληζρπηή. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Nylon_string_guitar) 

 

   Οη επίπεδεο επηθάλεηαο αθνπζηηθέο θηζάξεο κε κεηαιιηθέο ρνξδέο (εηθ. 4) Ζ 

αθνπζηηθή ή ειεθηξναθνπζηηθή θηζάξα (πνπ ρξεζηκνπνηεί πξνεληζρπηή όπσο αθξηβώο 

θαη ε ειεθηξνθιαζηθή) είλαη κηα ζύγρξνλε κνξθή θηζάξαο απόγνλνο ηεο θιαζηθήο 

θηζάξαο, αιιά κε κεηαιιηθέο ρνξδέο γηα θαιύηεξν, πην θξπζηάιιηλν θαη δπλαηόηεξν 

ήρν. πρλά αλαθέξεηαη απιά σο αθνπζηηθή θηζάξα, αιιά ν όξνο κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ιαλζαζκέλνο θαζώο θαη ε θιαζηθή θηζάξα είλαη ε αθνπζηηθό όξγαλν επίζεο. Ο πην 

θνηλόο ηύπνο αθνπζηηθήο ζπλήζσο νλνκάδεηαη θηζάξα επίπεδεο επηθάλεηαο ή θηζάξα 

κε επίπεδν θαπάθη γηα λα ηελ δηαθξίλεη από ηνπο πην εμεηδηθεπκέλνπο ηύπνπο (θηζάξεο 

archtop θαη άιιεο παξαιιαγέο). 

   Σν πξόηππν θνπξδίζκαηνο ησλ ρνξδώλ γηα κηα αθνπζηηθή θηζάξα είλαη EADGBE 

(Μη,Λα,Ρε,νι,η,Μη ρακειή πξνο πςειή), αλ θαη πνιινί παίθηεο, ηδηαίηεξα νη 

“fingerpickers” (εθηειεζηέο πνπ παίδνπλ κε ηα δάθηπια θαη όρη κε πέλα), 

ρξεζηκνπνηνύλ ελαιιαθηηθά θνπξδίζκαηα (“scordatura”), όπσο “open G” (DGDGBD), 

“open D” (DADFAD) ή “drop D” (DADGBE). Απηή ε ελαιιαθηηθόηεηα ζην 

θνύξδηζκα (ζε αληίζεζε κε ην απζηεξό θνύξδηζκά ηεο θιαζζηθήο θηζάξαο EADGBE) 

ρξεζηκνπνηήζεθε αξθεηά από πνιινύο γλσζηνύο jazz θαη rock κνπζηθνύο θαζώο 

δηεύξπλε αξθεηά ηνπο ζπλζεηηθνύο νξίδνληεο. Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θπξίσο ζηε fusion 

θαη smooth jazz κνπζηθή από ηνπο βηξηνπόδνπο ηνπ είδνπο John McLaughlin, Larry 

Coryell,Pat Metheny θαη Al Di Meola. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Steel-string_acoustic_guitar) 

 

   Οη καζίθ-ζηεξενύ ζώκαηνο ειεθηξηθέο θηζάξεο. (εηθ.5) Οη καζίθ ή ηεξενύ 

ζώκαηνο ειεθηξηθέο θηζάξεο δελ έρνπλ ερείν γηα λα εληζρύζεη ηηο δνλήζεηο ησλ 

ρνξδώλ, όπσο ζπκβαίλεη κε ηηο αθνπζηηθέο θηζάξεο. Σα κνπζηθά όξγαλα ζηεξενύ 

ζώκαηνο εμαξηώληαη από ηνπο ειεθηξηθνύο καγλήηεο θαη έλαλ εληζρπηή. Σν ζηεξεό 

ζώκα εμαζθαιίδεη όηη ν εληζρπκέλνο ήρνο ζα αλαπαξάγεη κόλν ηε δόλεζε ησλ 

ρνξδώλ, απνθεύγνληαο έηζη ηελ αλεπηζύκεηε ερεηηθή αλάδξαζε πνπ ζπκβαίλεη κε ηηο 

αθνπζηηθέο θηζάξεο. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ rock θαη  jazz-rock κνπζηθή. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ν Scott Henderson, o Bill Frisell, ο Brett Garsed θαη o 

Stanley Jordan. (http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_guitar) 

   Οη δύν πην αμηνζεκείσηεο θαηαζθεπέο πνπ έκεηλαλ έσο ζήκεξα θαη έγηλαλ γλσζηέο 

θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ  παγθνζκίσο από εθαηνκκύξηα θηζαξίζηεο, είλαη ε Fender 

Stratocaster (εηθ. 5, i) θαη ε Gibson Les Paul (εηθ. 5, ii). Δμειίζζνληαη αθόκα 

θαηαζθεπαζηηθά θαη ερεηηθά θαζώο όιν θαη πεξηζζόηεξνη παίθηεο αζρνινύληαη κε ην 

αληηθείκελν ιόγσ ηεο πνιύ κεγάιεο δεκνηηθόηεηαο ηνπο. (Ratcliffe, 2005) 
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   Οη Synthesizer θαη νη midi θηζάξεο. (εηθ. 6) Μηα θηζάξα ζπλζεζάηδεξ (επίζεο 

θηζάξα synth ή θηζάξα αξκόλην) είλαη κηα ζεηξά ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ 

ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζε κηα θηζάξα κε ηέηνην ηξόπν πνπ επηηξέπνπλ ζε έλαλ θηζαξίζηα 

λα παίμεη κε ήρν synthesizer. Πξόθεηηαη ζηελ νπζία γηα έλα ζύγρξνλν κνπζηθό όξγαλν 

πνπ απνηειείηαη από: Σελ θηζάξα (ζηεξενύ, καζίθ ζώκαηνο ή αθνπζηηθή), έλαλ 

εμαθσληθό «hexaphonic» καγλήηε (νλνκάδεηαη επίζεο “divided” καγλήηεο) πνπ 

παξέρεη κηα μερσξηζηή αλαινγηθή έμνδν γηα θάζε παιιόκελε ρνξδή θαη έλαλ 

κεηαηξνπέα πνπ κεηαηξέπεη θάζε κία από απηέο ηηο κνξθέο αλαινγηθνύ θύκαηνο ζηηο 

αληίζηνηρεο ςεθηαθέο αλαπαξαζηάζεηο, από ηηο νπνίεο αλαγλσξίδεη θαη εμάγεη ηε 

ζεκειηώδε ζπρλόηεηα ή ηνλ ηόλν ηεο θαζεκίαο. ηε ζπλέρεηα κεηαηξέπεη θαη εμάγεη ηα 

δεδνκέλα απηά σο ειεθηξνληθά (CV/ Gate ηα πξώηα ρξόληα ρξήζεο, θαη αξγόηεξα 

κνξθή MIDI) δεδνκέλα. Απηά ηα δεδνκέλα κπνξνύλ λα απνζεθεπηνύλ ή λα εηζέιζνπλ 

απεπζείαο ζε έλα synthesizer πνπ παξάγεη ηηο αληίζηνηρεο ζεκεηώζεηο θαη κπνξνύλ λα 

γίλνπλ ερεηηθά αληηιεπηέο όηαλ ζπλδεζνύλ κε έλαλ εληζρπηή θαη ερεία. 

     Οη δπλαηόηεηεο θαη νη απίζηεπηεο, λέεο γηα ηελ επνρή (δεθαεηίεο 1970, 1980 θαη 

1990) ερεηηθέο επηινγέο synth πνπ έδσζε απηό ην θαηλνύξγην ζύζηεκα παημίκαηνο ηεο 

θηζάξαο ζηνπο εθηειεζηέο, αλ θαη αξρηθά είρε πνιιά θαηαζθεπαζηηθά πξνβιήκαηα θαη 

δπζθνιίεο ζηελ εθηέιεζε, έθεξε λέν αέξα θαη άιιν πξνζαλαηνιηζκό ζηηο ζπλζέζεηο 

ηεο jazz. Υξεζηκνπνηήζεθε, ζηελ “jazz-rock” θαη ηελ “avant-garde” jazz από ηνπο 

Allan Holdsworth, John McLaghlin θαη Pat Metheny. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Synthesizer_guitar) 

 

   Οη  Δπηάρνξδεο θηζάξεο. (εηθ. 7) Μηα επηάρνξδε θηζάξα είλαη κηα θηζάξα κε επηά 

ρνξδέο, αληί ησλ έμη πνπ έρεη ζπλήζσο. Σν πξόηππν θνπξδίζκαηνο κηαο 7-ρνξδήο 

θηζάξαο είλαη BEADGBE (η,Μη,Λα,Ρε,νι,η,Μη). Οη θηζάξεο απηέο 

ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο ζε ζπγθεθξηκέλα είδε κνπζηθήο, όπσο ε “heavy metal”, ε 

“rock” θαη ε “Jazz”. Γηάθνξνη θηζαξίζηεο ηεο jazz όπσο ν George Van Eps, ν Bucky 

Pizzarelli, ν John Pizzarelli, ν Howard Alden, ν Lenny Breau θαη ν Jimmy Bruno 

ρξεζηκνπνηνύλ 7-ρνξδέο θηζάξεο. Οη επηπιένλ ρνξδέο ζπλήζσο πξνζηίζεληαη γηα λα 

επεθηαζεί ην εύξνο ησλ ρακειώλ ζπρλνηήησλ κηαο εμάρνξδεο θηζάξαο. Ωο 

απνηέιεζκα νη θηζαξίζηεο ηεο jazz είραλ ηελ δπλαηόηεηα λα επεθηείλνπλ ην εύξνο ησλ 

κεισδηθώλ κπαζνγξακκώλ θαζώο θαη ηελ πνιππινθόηεηα ηεο αξκνλίαο ησλ 

ζπγρνξδηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ. (http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_string_guitar) 
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5. ΣΤΛ ΠΑΙΞΙΜΑΣΟ. 
 

   Σα ζηπι παημίκαηνο ηεο θηζάξαο πνηθίινπλ θαη πάιη αλάινγα ηηο επνρέο ρξήζεο θαη 

ηνπο εθηειεζηέο ηνπ νξγάλνπ. Σα πην ραξαθηεξηζηηθά είλαη ηα παξαθάησ. 

 

 

5.1 Ρπζκηθή θηζάξα (ηηο κεγάιεο jazz κπάληεο). 
    

   Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 θαη ηνπ 1940, ε  θηζάξα ζεσξείηαη  

απαξαίηεηε ζην “rhythm section” (ξπζκηθό ηκήκα - θηζάξα,  ληξακο θαη κπάζν) ηεο 

κπάληαο. πλήζσο  νη θηζαξίζηεο αθνινπζνύλ ηελ ίδηα  ηαθηηθή κε ηέζζεξηο  

ζπγρνξδίεο αλά κέηξν, αλ θαη ε ρξήζε θάπνησλ  αξκνληθώλ απηνζρεδηαζκώλ είλαη 

δπλαηή. Ο Freddie Green, θηζαξίζηαο  ζηελ νξρήζηξα ηνπ Count Basie, είλαη ν 

ζεκαληηθόηεξνο  εθθξαζηήο  απηνύ ηνπ ζηπι παημίκαηνο.  Οη  αξκνλίεο  είλαη  

ζπρλά απιέο. Γηα παξάδεηγκα, ε root λόηα (βάζε ηεο ζπγρνξδίαο) παξαιείπεηαη 

εθόζνλ πξόθεηηαη λα παηρηεί από ηνλ κπαζίζηα. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Jazz_guitar) 

 

 

5.2 ε κηθξέο κπάληεο, “Comping”. 
 

   ηαλ νη jazz θηζαξίζηεο παίδνπλ ζπγρνξδίεο θάησ από ηε κεισδία ελόο ηξαγνπδηνύ  

ή ελόο απηνζρεδηαζκνύ άιινπ κνπζηθνύ, απηό νλνκάδεηαη  “Comping”(ζύληκεζε ηνπ 

“accompanying” θαη “complementing”). Σν ζπλνδεπηηθό ζηπι από ηα πεξηζζόηεξα  

είδε ηεο jazz, δηαθέξεη ζε ζρέζε κε ηνλ ηξόπν πνπ ηα ξπζκηθά όξγαλα ζπλνδεύνπλ ζε 

άιια είδε ηεο κνπζηθήο. ε πνιιά δεκνθηιή είδε κνπζηθήο, όπσο ε rock θαη ε pop,  

ν ξπζκηθόο θηζαξίζηαο παίδεη ζπλήζσο ηηο ζπγρνξδίεο κε ηξόπν πνπ θαζνξίδεη θαη 

θαζνξίδεηαη από ηνλ ξπζκό θαη ηελ ηαρύηεηα κηαο κεισδίαο.  Αληίζεηα, ζε πνιιέο 

ζύγρξνλεο κνξθέο ηεο jazz, ν θηζαξίζηαο  παίδεη πνιύ πην αξαηά θαη εγθεθαιηθά 

ρξεζηκνπνηώληαο έμππλεο ζπγρνξδίεο  θαη αξκνλίεο αθόκα θαη ζε παύζεηο ηεο  

κεισδίαο ή ηνπ ζόιν. Οη Κηζαξίζηεο ηεο jazz ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύλ κεγάιε 

πνηθηιία από αλαζηξνθέο ησλ ζπγρνξδηώλ, αληί γηα ηηο ηππηθέο  θιαζηθέο αξκνλίεο. 

πλήζσο πξνζζέηνπλ λόηεο όπσο ε 7
ε
, ε 9

ε
 , ε 11

ε
 θαη ε 13

ε
 ηεο ζπγρνξδίαο ή 

αιινηώλνπλ  ηηο λόηεο πνπ ήδε ππάξρνπλ ζηελ εθάζηνηε ζπγρνξδία ρξσκαηίδνληαο ηελ 

ήδε ππάξρνπζα αξκνλία. (http://en.wikipedia.org/wiki/Jazz_guitar) 

 

 

5.3 “Chord-melody” θαη αζπλόδεπηνη απηνζρεδηαζκνί. 

 
   Δδώ ν θηζαξίζηαο έρεη σο ζηόρν λα παίμεη από κόλνο ηνπ όια ηα κέξε ελόο 

θνκκαηηνύ (αξκνλία, κεισδία θαη κπάζν) κε ηνλ ηξόπν πνπ έλαο  θιαζζηθόο 

θηζαξίζηαο ή πηαλίζηαο ζα κπνξνύζε. εκαληηθό ξόιν ζε απηό ην ζηπι παίδνπλ νη 

ηνληθέο ησλ ζπγρνξδηώλ νη νπνίεο δελ παξαιείπνληαη γηα λα παηρηνύλ από ην κπάζν. 

Ωζηόζν νη ζπγρνξδίεο  απηνύζηεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ αλάινγα κε ηελ 

ελνξρεζηξσηηθή δηάζεζε ηνπ εθάζηνηε εθηειεζηή θαη ην θνκκάηη πνπ εθηειεί.  

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 ην ζηπι “sparse” (αξαηό παίμηκν) ζπλήζσο κηα πιήξεο ζπγρνξδία παίδεηαη 

κόλν ζηελ αξρή κηαο κεισδηθήο θξάζεο.  

 Ζ ρξήζε ππθλώλ ζπγρνξδηαθώλ πθώλ ζε αληίζεζε, πξνζεγγίδεη έλαλ πην 

απηνζρεδηαζηηθό ραξαθηήξα .  

 Μηα ηξίηε πξνζέγγηζε είλαη ην λα θξαηεζεί κηα ζηαζεξή ξπζκηθά “bass line” 

(γξακκή κπάζνπ) όπσο γηλόηαλ από ηνπο πηαλίζηεο ζηελ Νέα  Οξιεάλε θαη 

δηαπηζηώλεηαη ζε  “ragtime”* αιιά θαη ζε πην “straight-ahead” 

ζηπι jazz. Γελ παίδνληαη πάλσ από δύν ή ηξεηο λόηεο ηαπηόρξνλα, θαη ε 

πιήξεο αξκνλία ππνδεηθλύεηαη από αλάιπζε ησλ ζπγρνξδηώλ. Δθθξαζηέο 

απηνύ ηνπ ζηπι, πξνέξρνληαη από ηα κνπζηθά είδε country, folk θαη ragtime 

όπσο ν Chet Atkins. 

   Σν ζηπι Chord-melody ζπρλά παίδεηαη κε πέλα (βι. Tal Farlow,  George Benson). 

Ωζηόζν ην “fingerstyle” κε ρξήζε δαθηύισλ, όπσο εθαξκόδεηαη από ηνπο 

Joe Pass, George van Eps, Martin Taylor, Ted Greene, Lenny Breau  ή ην “hybrid 

picking” (πβξηδηθό παίμηκν, πέλα-δάθηπια) όπσο εθαξκόδεηαη από ηνλ Ed Bickert, 

Brett Garsed θ.α. επηηξέπεη κηα πην πεξίπινθε θαη πνιπθσληθή πξνζέγγηζε ζηνπο 

αζπλόδεπηνπο απηνζρεδηαζκνύο. (http://en.wikipedia.org/wiki/Jazz_guitar) 

* Σν “ragtime” ήηαλ θπξίσο κνπζηθή κε ζπλνδεία πηάλνπ θαη κε ραξαθηεξηζηηθό 

ζπγθνπηόκελν ξπζκό πνπ άλζηζε από ην 1897 έσο ην1918. Πεξίπνπ ζηα 1900, ην ζηπι 

ragtime αθνκνηώζεθε από έλα άιιν κνπζηθό είδνο, ην “Tin Pan Alley”. Απηή ε 

δηαδηθαζία ζπλερίζηεθε ζε όιε ηε κεηέπεηηα εμέιημε ηεο jazz, δειαδή θάπνην 

πξσηνγελέο ζηπι jazz λα ελζσκαηώλεηαη ζηελ βηνκεραλία ηεο ειαθξηάο κνπζηθήο. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Ragtime) 

 

5.4 “Blowing” ή κειωδηθόο απηνζρεδηαζκόο.  
 
     Ο Charlie Christian θαη ν Django Reinhardt είλαη γεληθά γλσζηό όηη  μεθίλεζαλ 

ηελ θηζάξα γηα λα παίμνπλ κεισδίεο θαη απηνζρεδηαζκνύο  πάλσ από άιια κνπζηθά 

όξγαλα, ν πξώηνο ρξεζηκνπνηώληαο κηα πξώηκε κνξθή ησλ εληζρπηώλ ηεο επνρήο θαη 

ν δεύηεξνο παίδνληαο δπλαηά κε κηα αθνπζηηθή θηζάξα. Με ηα ρξόληα, νη jazz 

θηζαξίζηεο ήηαλ ζε ζέζε λα  απηνζρεδηάδνπλ ζηα πξόηππα ζηπι ηεο jazz 

κνπζηθήο, όπσο ε “bebop”, ε “cool” jazz θαη νύησ θαζεμήο, απνξξνθώληαο δηάθνξεο 

επηξξνέο από  rock θηζαξίζηεο, όπσο ε ρξήζε ησλ θηζαξηζηηθώλ επεμεξγαζηώλ 

ζήκαηνο. (http://en.wikipedia.org/wiki/Jazz_guitar) 

 

 

5.5 “Chord soloing” ή απηνζρεδηαζκόο κε ζπγρνξδίεο. 

 
     Οη ζνιίζη ηεο jazz θηζάξαο δελ πεξηνξίδνληαη ζην λα παίδνπλ απινύο 

απηνζρεδηαζκνύο κε κεκνλσκέλεο λόηεο. Απηό ηνπο επηηξέπεη λα  δεκηνπξγήζνπλ  

“Chord solos”, απηνζρεδηαζκνύο κε ρξήζε ζπγρνξδηώλ πξνζζέηνληαο ηε κεισδία ηνπ 

ηξαγνπδηνύ ζηελ θνξπθή ηεο αξκνλίαο ησλ ζπγρνξδηώλ. Ο Wes Montgomery  πνπ 

έγηλε γλσζηόο γηα ηελ ρξήζε απηήο ηεο ηερληθήο, έπαηδε  δηαδνρηθέο  ζπγρνξδίεο πάλσ 

από κεκνλσκέλεο λόηεο, ρξεζηκνπνηώληαο ηελ δηαηνληθή αξκνληθή δηαδνρή ησλ 

ζπγρνξδηώλ ηεο εθάζηνηε θιίκαθαο. Ζ ηερληθή απηή  δηαθέξεη από ηελ “chord-

melody” γηαηί δελ πξννξίδεηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί  ρσξίο ζπλνδεία.  

(http://en.wikipedia.org/wiki/Jazz_guitar) 
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    ηελ παξηηηνύξα πνπ παξαζέησ παξαθάησ βιέπνπκε έλαλ απηνζρεδηαζκό ηνπ Wes 

Montgomery από ην πνιύ γλσζηό θνκκάηη ηνπ “Round Midnight” όπνπ όπσο γξάθεη 

θαη πάλσ ζηε ζειίδα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερληθή “chord solo”. Βιέπνπκε ινηπόλ πσο ηηο 

λόηεο πνπ έλαο άιινο θηζαξίζηαο ζα έπαηδε κεκνλσκέλα γηα λα απηνζρεδηάζεη, ν Wes 

ηηο ρξεζηκνπνηεί γηα λα δνκήζεη ζπγρνξδίεο θαη λα ζηνιίζεη κε απηόλ ηνλ ηξόπν 

δηαθνξεηηθά ην θνκκάηη θαη ην απηνζρεδηαζκό ηνπ. 

 

           

 

           (httpwww.stevekhan.comroundmidnight1.htm) 
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Δηθόλα 1. Selmer-Maccaferri 

 

 

 

 

 

  
(http://www.musiciansfriend.com/guitars/gitane-dg-250-selmer-maccaferri-style-jazz-guitar) 

 

Δηθόλα 2. Resonator 

 

 

 

 

 

 

 
(http://www.alangregory.co.uk/music/Ozark_3515BTE_Resonator_Guitar_Thin_Bodied_Electro.html) 

 

Δηθόλα 3. Latin Classical 

                                                                                                   

                                                                                        

    

 

 

 

 

 

 

(http://www.themusicden.com/p-252138-stagg-c847cbb-s-electric-acoustic-classical-guitar.aspx) 

 

Δηθόλα 4. Αθνπζηηθή θηζάξα (Ovation) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(http://www.edroman.com/guitars/ovation.htm) 

 

Δηθόλα 5.  i) 
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(http://allmusicneeds.blogspot.gr/2011/01/fender-stratocaster-most-copied-guitar.html) 

                                             

                ii)       

      

     

    

    

    

    

 

 

 
(http://www2.gibson.com/Products/Electric-Guitars/Les-Paul/Gibson-Custom/50th-Anniversary-1959-Les-Paul-

Standard.aspx) 

 

Δηθόλα 6. i)     

Synthesizer 

Guitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

(http://www.joness.com/gr300/G-303.htm)                   

                

                 ii)  Midi  

                        Guitar 

 

 

 

 

 

 

 

 
(http://www.maketunes.com/articles/casio-dg20-digital-midi-guitar) 

 

Δηθόλα 7. Δπηάρνξδε θηζάξα 
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6. ύγρξνλεο ηερληθέο θαη ερεηηθέο θαηλνηνκίεο. 
 

   Πνιινί ζπνπδαίνη θηζαξίζηεο αλά επνρή ζέιεζαλ λα  πεηξακαηηζηνύλ κε ην ήρν ηνπο 

γηα λα παξάγνπλ άιινπο ήρνπο από ην όξγαλν. Φπζηθά ε θαηαζθεπαζηηθή εμέιημε ηεο 

θηζάξαο θαη νη πνιύ πην δπλαηνί ζε έληαζε εληζρπηέο δελ ήηαλ αξθεηά γηα θάπνηνπο 

θηζαξίζηεο ηεο jazz. Τπήξμαλ εθηειεζηέο πνπ έκεηλαλ ζηελ ηζηνξία γηα ηνλ ήρν ηνπο 

θαη άιινη πάιη πνπ μερώξηζαλ εθηειεζηηθά κε ηε ρξήζε θαηλνύξγησλ ή ηελ εμέιημε 

παιηώλ ηερληθώλ. Ζ θηζάξα θαη δεη ε ειεθηξηθή είλαη έλα όξγαλν πνπ κπνξεί λα 

παξάγεη έλα ηεξάζηην θάζκα ήρσλ.  

 

ύγρξνλεο ηερληθέο 
 

Hammer-on, Pull-off: Hammer-on είλαη ε ηερληθή ζε έγρνξδα κνπζηθά όξγαλα θαηά 

ηελ νπνία, ν εθηειεζηήο κε έλαλ ρηύπεκα ηεο πέλαο παξάγεη δύν λόηεο. Σελ πξώηε 

από ην αξρηθό ρηύπεκα ηεο πέλαο θαη ηελ δεύηεξε κε ην απόηνκα θαηέβαζκα ελόο 

δαθηύινπ πάλσ ζηε δεύηεξε λόηα (ηάζην). (http://en.wikipedia.org/wiki/Hammer-on) 

Pull-off είλαη ε αθξηβώο αληίζηξνθε δηαδηθαζία. ηαλ δειαδή ν εθηειεζηήο θηππά ηελ 

πξώηε λόηα θαη ηξαβώληαο πξνο ηα θάησ ή πάλσ ηελ ρνξδή παξάγεη ηελ δεύηεξε. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Pull-off) 

 

Sweep Picking θαη Economy Picking: Sweep Picking είλαη ε ηερληθή θαηά ηελ νπνία 

ν θηζαξίζηαο παίδεη πνιιέο λόηεο ηε κηα κεηά ηελ άιιε κε κηα θίλεζε ηεο πέλαο 

ζαξώλνληαο ηηο ρνξδέο πξνο ηα πάλσ ή θάησ (ζπλήζσο γίλεηαη κε αλαιύζεηο 

ζπγρνξδηώλ-arpeggios) Γηα αλ επηηεπρηεί, ρξεηάδεηαη θπζηθά θαη ηα δπν ρέξηα ηνπ 

εθηειεζηή λα αθνινπζνύλ ζπγρξνληζκέλα ηελ θίλεζε θαη γηα απηό ηνλ ιόγν απαηηεί 

αξθεηή εμάζθεζε. Δπηλνήζεθε θαη αλαπηύρζεθε από ηνπο jazz θηζαξίζηεο Chuck 

Wayne θαη Tal Farlow ηε δεθαεηία ηνπ 1940. Οη πην ζεκαληηθνί ζπλερηζηέο όκσο ηεο 

ηερληθήο απηήο είλαη νη Al Di Meola, Frank Gambale θαη John MacLaghlin νη νπνίνη 

ηελ εμέιημαλ θαη ηελ ηειεηνπνίεζαλ. (http://en.wikipedia.org/wiki/Sweep_picking) 

ηελ ηερληθή Economy Picking ν εθηειεζηήο ρξεζηκνπνηεί ηελ ελαιιαγή ηεο πέλαο 

(θάησ πάλσ) ηαπηόρξνλα κε ηε ηερληθή ηνπ Sweep Picking. Ξεθηλώληαο δειαδή λα 

ζαξώζεη ηηο ρνξδέο, ν εθηειεζηήο ζηακαηά γηα ιίγν ζε θάπνηα ρνξδή παίδνληαο λόηεο 

κε ελαιιαζζόκελε πέλα κόλν ζε απηήλ κέρξη λα ζπλερίζεη ηελ θίλεζε (ζάξσζε) πξνο 

ηα θάησ ή πάλσ. (http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_picking) 

 

Tapping: Πξόθεηηαη γηα παξόκνηα ηερληθή κε ην hammer-on θαη pull-off κόλν πνπ 

ζηελ πεξίπησζε ηνπ tapping, ν εθηειεζηήο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ηα δπν ηνπ 

ρέξηα (ηα δάθηπια ηνπ δεμηνύ ρεξηνύ) πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζεη ηνλ 

ραξαθηεξηζηηθό ήρν πνπ παξάγεηαη από ηελ ηερληθή απηή.  Σν αξηζηεξό ρέξη δειαδή 

παίδεη ηελ πξώηε θαη ην δεμί ρέξη κε ξπζκηθό, απόηνκν θαη λεπξηθό πάηεκα ζηελ 

ηαζηηέξα (επηζπκεηό ηάζην) ηελ δεύηεξε λόηα. (http://en.wikipedia.org/wiki/Tapping) 

Ο Stanley Jordan θαη ν Allan Holdsworth είλαη δπν θηζαξίζηεο πνπ έγηλαλ γλσζηνί γηα 

ηελ ρξήζε θαη εμέιημε ηεο ηερληθήο απηήο.  

 

Tap harmonics: Έρνπκε όηαλ ν εθηειεζηήο, κε ηελ ηερληθή ηνπ “Tapping” πνπ είδακε 

παξαπάλσ, παξάμεη αξκνληθό αληί γηα λόηα. Αληί λα παηά ην ηάζην, ρηππάεη λεπξηθά 

ηελ ρνξδή πάλσ από ην ηάζην απηό. Οη αξκνληθνί κηαο λόηαο παξάγνληαη ζπλήζσο 5, 7 

θαη 12 ηάζηα πέξα από ηελ αξρηθή λόηα. (http://en.wikipedia.org/wiki/Tap_harmonic) 
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Double stops: ηε κνπζηθή είλαη όηαλ παίδνπκε 2 λόηεο ηαπηόρξνλα ζε έλα κεισδηθό 

θξνπζηό όξγαλν (όπσο κηα καξίκπα) ή έλα έγρνξδν όξγαλν (γηα παξάδεηγκα, έλα βηνιί 

ή κηα θηζάξα). Πξαγκαηνπνηείηαη όηαλ παίμνπκε λόηεο ζε δύν μερσξηζηέο ρνξδέο 

απόηνκα, ξπζκηθά θαη δηαθεθνκκέλα θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

αιινηώζεη ηελ αξκνλία ηνπ απηνζρεδηαζκνύ. Ο John Scofield ρξεζηκνπνηεί ηελ 

ηερληθή απηή γηα λα δεκηνπξγήζεη πεξίπινθα ξπζκηθά πεξάζκαηα θαη ζε ζπλδπαζκό 

κε ην “chorus” θαηαθέξλεη λα δεκηνπξγήζεη πνιύ ελδηαθέξνλ θαη ραξαθηεξηζηηθό ήρν. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Double_stops) 

 

 

 

 

 

Ηρεηηθέο θαηλνηνκίεο 
 

Δληζρπηέο ιάκπαο θαη ηξαλδίζηνξ: Ο εληζρπηήο κηαο θηζάξαο είλαη έλαο 

ειεθηξνληθόο εληζρπηήο (ειεθηξνληθό θύθισκα)  ζρεδηαζκέλνο γηα λα εληζρύζεη ην 

ειεθηξηθό ζήκα κηαο ειεθηξηθήο ή κηαο αθνπζηηθήο θηζάξαο έηζη ώζηε λα παξάγεη ήρν 

από έλα ερείν. Οη εληζρπηέο ιάκπαο ήηαλ ηα 

θπξίαξρα ελεξγά ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα ζηηο 

πεξηζζόηεξεο εθαξκνγέο εληζρπηώλ ειεθηξηθώλ 

νξγάλσλ κέρξη ην 1970. Ζ θπξηαξρία ηνπο 

έιαβε ηέινο όηαλ εκθαλίζηεθαλ νη εληζρπηέο 

εκηαγσγώλ (ηξαλδίζηνξ). Οη θαηλνύξγηνη 

εληζρπηέο είλαη πην νηθνλνκηθνί κε ιηγόηεξν 

βάξνο θαη βειηησκέλε αμηνπηζηία ρσξίο όκσο 

λα δηαηεξνύλ ηνλ παξαδνζηαθό, παιηνκνδίηηθν 

θαη ηδηαίηεξν ήρν ησλ ιακπάησλ εληζρπηώλ. Γηα 

απηό θαη νη πεξηζζόηεξνη θηζαξίζηεο ηεο jazz 

κνπζηθήο επηιέγνπλ ηνπο δπζθίλεηνπο θαη 

αθξηβνύο εληζρπηέο ιάκπαο. Οη ζεκεξηλέο εηαηξίεο παξαγσγήο ιακπάησλ εληζρπηώλ 

έρνπλ θαηαθέξεη λα βειηηώζνπλ αηζζεηά ηελ αμηνπηζηία αιιά όρη θαη ην βάξνο ηνπο. 

Οη θηζαξίζηεο ηεο “smooth” jazz (βι.Pat Metheny) θαζώο θαη πξνγελέζηεξσλ 

πεξηόδσλ παίδνπλ ζπλήζσο κε εληζρπηέο ηεο εηαηξείαο Fender ελώ νη πην ζύγρξνλνη 

fusion Κηζαξίζηεο (John McLaughlin, Frank Gambale κε Marshall. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Tube_amps#Vacuum_tube_amplifiers) 

 

Chorus effect pedal: ηε κνπζηθή, “chorus” είλαη όηαλ κεκνλσκέλνη 

ήρνη κε πεξίπνπ ηελ ίδηα ρξνηά θαη ζρεδόλ (αιιά πνηέ αθξηβώο) ην ίδην 

ηνληθό ύςνο ζπγθιίλνπλ θαη ζεσξνύληαη σο κηα. Ζ παξαγσγή ήρσλ πνπ 

πξνέξρνληαη από πνιιαπιέο πεγέο κπνξεί λα ζπκβεί είηε θπζηθά (όπσο 

ζηελ πεξίπησζε κηαο ρνξσδίαο ή νξρήζηξαο εγρόξδσλ), είηε λα 

πξνζνκνησζεί ηερλεηά κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ 

επεμεξγαζίαο ζήκαηνο (ζπλήζσο ζε κνξθή πνδνδηαθόπηε (pedal) γηα 

ηνπο θηζαξίζηεο). Οη πην ζεκαληηθνί θηζαξίζηεο πνπ έγηλαλ γλσζηνί από 

ηελ ρξήζε απηνύ ην εθέ είλαη νη Mike Stern,John Scofield, Pat Metheny, 

Bill Frisel θ.α. (http://en.wikipedia.org/wiki/Chorus_effect) 
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Delay-Loop effect pedal: είλαη έλαο πνδνδηαθόπηεο πνπ δεκηνπξγεί ηερλεηή 

θαζπζηέξεζε. Καζπζηέξεζε είλαη ην ερεηηθό απνηέιεζκα ηεο εγγξαθήο ελόο ζήκαηνο 

εηζόδνπ ζε έλα κέζν απνζήθεπζεο (επεμεξγαζηήο ζήκαηνο) 

ήρνπ, θαη ε επαλεθηέιεζε ηνπ κεηά από έλα ρξνληθό 

δηάζηεκα. Σν θαζπζηεξεκέλν ζήκα κπνξεί είηε λα 

αλαπαξαρζεί πνιιέο θνξέο, ή λα ζπλερίζεη λα αλαπαξάγεηαη 

θαηά ηελ εγγξαθή ηνπ επόκελνπ ζήκαηνο. Απηό δεκηνπξγεί 

ερεηηθά κηα επαλαιακβαλόκελε ερώ. ηνπο ζύγρξνλνπο 

επεμεξγαζηέο ζήκαηνο “delay-loop” κπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε ερώ ρσξίο ην 

αλακελόκελν ζβήζηκν ηνπ ήρνπ. Απηό ζεκαίλεη πσο (δεκηνπξγεί ηελ αίζζεζε όηη) 

ερνγξαθνύκε κηθξέο θξάζεηο νη νπνίεο ζπλερίδνπλ λα επαλαιακβάλνληαη ηελ ώξα 

παίδνπκε θαηλνύξγηεο θξάζεηο πάλσ από ην πξώην ερνγξαθεκέλν πιηθό. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Delay_(audio_effect)) 

 

Reverb: Αληήρεζε είλαη ε ρξνληθή αληνρή ηνπ ήρνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρώξν κεηά 

ηνλ αξρηθά παξαγόκελν ήρν (Valente, 2008) Γεκηνπξγείηαη όηαλ έλαο ήρνο πνπ 

παξάγεηαη ζε θιεηζηό ρώξν πξνθαιώληαο ερώ ζηγά-ζηγά ζβήλεη θαζώο απνξξνθάηαη 

από ηνπο ηνίρνπο θαη ηνλ αέξα. (Lloyd,1970) Οη ζύγρξνλεο εηαηξίεο θαηαζθεπήο 

επεμεξγαζηώλ ζήκαηνο ζέιεζαλ λα πξνζνκνηώζνπλ ην εθέ ηνπ βάζνπο νύηνο ώζηε 

θάπνηνο λα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηνλ ήρν πνπ ζα παξήγαγε ην όξγαλν ζε έλαλ 

δηαθνξεηηθό ρώξν (κεγαιύηεξν, κηθξόηεξν) ρσξίο λα βξίζθεηαη πξαγκαηηθά ζηνλ ρώξν 

απηό. (http://en.wikipedia.org/wiki/Reverberation) Σν ζπλαληάκε ζε κνξθή “rack” (βι. 

θσην:(http://www.lexiconpro.com/system/product_attachments/883/original/30.jpg?13

30542935)), “pedal” (πνδνδηαθόπηε) ή αθόκα θαη ελζσκαησκέλν ζηνπο ζύγρξνλνπο 

εληζρπηέο. 

 

Overdrive-Distortion effect pedal: Σα εθέ Distortion (παξακόξθσζεο) δεκηνπξγνύλ 

“δεζηό” θαη “βξώκηθν” ήρν από ηε ζπκπίεζε ησλ θνξπθώλ ησλ 

θπκάησλ ηνπ ήρνπ ελόο κνπζηθνύ νξγάλνπ θαη πξνζζέηνπλ 

αξκνληθνύο («Παξακόξθσζε» ηνπ ερεηηθνύ ζήκαηνο). 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Distortion_(music)). Οη ηξεηο 

βαζηθνί ηύπνη παξακόξθσζεο είλαη νη εμήο: overdrive, distortion 

θαη fuzz θαη είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ ήρν ηεο rock κνπζηθήο. 

Δπίζεο είλαη ζεκαληηθνί θαη ζε άιια είδε κνπζηθήο, όπσο ε blues 

θαη ε jazz (θπξίσο “fusion”). (Ross, 1998). πλήζσο ζε κνξθή πνδνδηαθόπηε “pedal”.  

 

Wah-Wah effect pedal: Έλαο Wah-Wah (ή απιά Wah) πνδνδηαθόπηεο είλαη έλαο 

ηύπνο “pedal” θηζάξαο πνπ αιιάδεη ηνλ ήρν ηνπ ζήκαηνο γηα λα δεκηνπξγήζεη έλα 

ραξαθηεξηζηηθό εθέ πνπ ζηόρνο ηνπ είλαη λα κηκεζεί ηελ 

αλζξώπηλε θσλή. Σν πεληάι ζαξώλεη ηελ απόθξηζε ησλ 

άθξσλ ηνπ θίιηξνπ ζπρλνηήησλ (πάλσ-θάησ) γηα λα 

δεκηνπξγήζεη ηνλ ήρν ζαλ θαζκαηηθή νιίζζεζε, επίζεο 

γλσζηή σο “ην εθέ Wah.”  Σν “εθέ Wah”  αξρηθά 

πξννξηδόηαλ γηα λα κηκεζεί ηνλ ήρν ηεο ηξνκπέηα κε 

ζνπξληίλα, αιιά έγηλε έλα δηαθνξεηηθό εθθξαζηηθό 

εξγαιείν. (http://en.wikipedia.org/wiki/Wah-wah_pedal) Οη 

θηζαξίζηεο ην ρξεζηκνπνίεζαλ είηε γηα λα απηνζρεδηάζνπλ κε ηνλ ηδηαίηεξν ήρν ηνπ,  

είηε γηα λα παίμνπλ ξπζκηθά πεξάζκαηα δεκηνπξγώληαο έλα “wacka-wacka” ζηπι funk 

ξπζκηθό ήρν. (Du Noyer, 2003) 
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7. πκπεξάζκαηα. 
 

   Ζ θηζάξα πνπ ην 1920 μεθίλεζε σο δεπηεξεύνλ όξγαλν θαη ζρεδόλ δελ ππήξρε ζηελ 

jazz κνπζηθή ζθελή, θαηάθεξε κέζσ ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο ειεθηξηθήο 

ελίζρπζεο λα ζεσξείηαη έλα πνιύ ζεκαληηθό θαη πξσηαξρηθό όξγαλν ηεο κνπζηθήο 

απηήο. Ζ κεηέπεηηα εμέιημε ηεο ειεθηξηθήο θηζάξαο ηαπηίζηεθε πάληα όπσο είδακε κε 

ηα νλόκαηα ησλ κνπζηθώλ πνπ ζπλέβαιαλ ζηε δεκηνπξγία ηεο (όπσο ζπκβαίλεη θαη κε 

ηελ jazz κνπζηθή γεληθόηεξα). πνπδαίνη εθηειεζηέο όπσο νη Django Reinhardt, 

Charlie Christian, Joe Pass, Wes Montgomery, Pat Metheny και John McLaughlin, 

επεξεαζκέλνη από ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπο κε άιινπο κνπζηθνύο, άιιεο θνπιηνύξεο θαη 

άιια κνπζηθά είδε, θαηάθεξαλ λα αλεβάζνπλ ηελ θηζάξα πνιύ ςειά ζηνλ ράξηε ησλ 

ζνιηζηηθώλ νξγάλσλ ηεο jazz θαη επεξέαζαλ ζε κεγάιν βαζκό ηνλ ηξόπν ζθέςεο θαη 

ηελ απηνζρεδηαζηηθή λννηξνπία δηάθνξσλ κνπζηθώλ αλά επνρή. Έηζη κε ζηαζεξά 

βήκαηα άιιαμαλ ηνλ ηξόπν αληηκεηώπηζεο ηεο θηζάξαο από εθηειεζηέο άιισλ 

νξγάλσλ, ζηηγκάηηζαλ θαη άιιαμαλ κε ηνλ δηθό ηνπο ηξόπν ηελ κνπζηθή γεληθόηεξα. 

Αλακθηζβήηεηα, θαλέλα άιιν κνπζηθό όξγαλν δελ  είρε  κεγαιύηεξε επηξξνή ζηνλ 

ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε κνπζηθή εμειίρζεθε από ηελ αξρή ηνπ εηθνζηνύ αηώλα.  

   πκπεξαζκαηηθά, ζηελ παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία είδακε κέζσ ηεο ηζηνξηθήο 

αλαζθόπεζεο ηεο θηζάξαο ζηε jazz κνπζηθή, πσο ην ζπνπδαίν θαιιηηερληθό έξγν ησλ 

θηζαξηζηώλ από ην 1920 έσο ζήκεξα, θαηάθεξε λα δεκηνπξγήζεη απηό πνπ ζήκεξα 

νλνκάδνπκε jazz ζρνιή θηζάξαο. Μηαο κνπζηθήο ζρνιήο πνπ ζπλερίδεη κέρξη ζήκεξα 

λα ζπγθεληξώλεη θαζεκεξηλά όιν θαη πεξηζζόηεξνπο νπαδνύο. 
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