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ΠΡΟΛΟΓΟ 

ηελ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεηαη ε εκθάληζε θαη ε αλάπηπμε ηνπ 

ειεθηξηθνχ κπάζνπ θαζψο θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηα δεκνθηιέζηεξα 

είδε κνπζηθήο. Ζ αλάγθε γηα ειεθηξηθή ελίζρπζε ησλ νξγάλσλ 

εκθαλίδεηαη κεξηθέο δεθαεηίεο πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ηνπ ειεθηξηθνχ 

κπάζνπ. Μέζα απφ ηηο ηερληθέο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη 

κνπζηθνί, νη νξγαλνπνηνί νδεγήζεθαλ ζηαδηαθά ζηελ θαηαζθεπή ηνπ 

ειεθηξηθνχ κπάζνπ, φπσο ην μέξνπκε ζήκεξα. Δδψ θαη πεξίπνπ 60 

ρξφληα, ην φξγαλν έρεη αληηθαηαζηήζεη ζε κεγάιν βαζκφ ην 

θνληξακπάζν ιφγσ ηεο πξαθηηθφηεηάο ηνπ.  

Δμαηηίαο ηεο πνιχ πξφζθαηεο εθεχξεζήο ηνπ, ην ειεθηξηθφ κπάζν 

είλαη ζρεηηθά άγλσζην ζαλ φξγαλν, ηδίσο ζηελ Διιάδα, θαη ν ήρνο 

ηνπ δελ εληνπίδεηαη εχθνια κέζα ζε κηα ζχλζεζε απφ ην επξχ θνηλφ, 

ελψ ζπρλά πξνζιακβάλεηαη, εζθαικέλα, σο θηζάξα. Ο απψηεξνο 

ζηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο επνκέλσο είλαη ε δηεχξπλζε ησλ γλψζεσλ 

γηα ην ειεθηξηθφ κπάζν, ηζηνξηθά θαη θαηαζθεπαζηηθά, αιιά θπξίσο 

γηα ην ξφιν ηνπ κέζα ζε έλα κνπζηθφ ζχλνιν.  

Ο ξφινο ηνπ κπάζνπ ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο αλάπηπμήο ηνπ 

εμειίζζεηαη κε επηξξνέο απφ πξσηνπνξηαθνχο θνληξακπαζίζηεο, πνπ 

κε ην έξγν ηνπο ρεηξαθέηεζαλ ην κπάζν απφ ηνλ παξαδνζηαθφ, 

ππνζηεξηθηηθφ ηνπ ξφιν. εκαληηθή επηξξνή απνηέιεζαλ φκσο θαη 

ηαιαληνχρνη ειεθηξνκπαζίζηεο, κεξηθνί απφ ηνπο νπνίνπο ζα 

αλαθεξζνχλ παξαθάησ.  

Αλ θαη ε αλαθνξά ζε νξηζκέλνπο κνπζηθνχο έλαληη άιισλ είλαη έλα 

ζέκα ππνθεηκεληθφηεηαο, ζα εμεηαζηνχλ πνιινί απφ ηνπο κπαζίζηεο 

πνπ επεξέαζαλ ζεκαληηθά ηηο επφκελεο γεληέο κνπζηθψλ.  
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ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο ζεξκέο επραξηζηίεο κνπ 

ζηνπο επηβιέπνληεο θαζεγεηέο κνπ, θ. Μφληθα Αλδξηαλνπνχινπ θαη 

θ. Αζαλάζην Εέξβα, γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά θαη ηηο ζπκβνπιέο 

ηνπο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο θίινπο πνπ κε 

ζηήξημαλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο θαη 

ηδηαίηεξα ηνλ θίιν θαη κπαζίζηα Βαζίιε Βαζηιφπνπιν γηα ηηο γλψζεηο 

θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπ.  
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1. ΔΗΑΓΩΓΖ 

Σν ειεθηξηθφ κπάζν ή αιιηψο κπάζν θηζάξα, είλαη έλα έγρνξδν 

κνπζηθφ φξγαλν πνπ εκθαλίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ '30 ζηελ Ακεξηθή. 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 πεξίπνπ θαη έπεηηα έρεη αληηθαηαζηήζεη ζε 

κεγάιν βαζκφ ην θνληξακπάζν ζηα πεξηζζφηεξα είδε κνπζηθήο, ιφγσ 

ηεο πξαθηηθφηεηάο ηνπ. Σν πξψην ειεθηξηθφ κπάζν θαηαζθεπάζηεθε 

απφ ηνλ κνπζηθφ θαη εθεπξέηε Paul H. Tutmarc, ν νπνίνο ήηαλ ν 

πξψηνο γλσζηφο νξγαλνπνηφο πνπ δεκηνχξγεζε έλα ειεθηξηθφ κπάζν 

κε κνξθή θηζάξαο, πην πξαθηηθφ φζνλ αθνξά ην κέγεζνο.  

Δίθνζη ρξφληα αξγφηεξα, ην 1951, ν Leo Fender θαηαζθεχαζε ην 

επξέσο γλσζηφ θαη πνιχ πεηπρεκέλν κέρξη ζήκεξα "Fender Precision 

Bass", πνπ πξνηίκεζαλ αξθεηνί απφ ηνπο γλσζηφηεξνπο κπαζίζηεο 

ηεο επνρήο (Monk Montgomery, Roy Johnson, Bill Black) (Schroeder, 

2011).  

Παξά ην γεγνλφο φηη ην ειεθηξηθφ κπάζν είρε κεγάιε απήρεζε, ε 

απφιπηε επηηπρία ηνπ ήηαλ πεξηζζφηεξν ην απνηέιεζκα κεκνλσκέλσλ 

πξνζπαζεηψλ. Πνιιέο ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο εκθαλίζηεθαλ 

ζηελ ηζηνξία ηνπ κπάζνπ ζηα δεκνθηιή κνπζηθά είδε.  

Υξεηάζηεθαλ ρξφληα κέρξηο φηνπ κπνξέζνπλ λα ιχζνπλ νη παίθηεο 

ηνπ ειεθηξηθνχ κπάζνπ ηα ερεηηθά ηνπο πξνβιήκαηα (π.ρ. ηνλ ακβιχ, 

πάληνηε ιίγν θελφ ήρν απηνχ ηνπ νξγάλνπ). Απ' ηε κία ην ειεθηξηθφ 

φξγαλν ήηαλ πην εχθνιν ζηε κεηαθίλεζε θαη ηαίξηαδε ερεηηθά -αιιά 

θαη απφ απφςεσο εληάζεσο ηνπ ήρνπ - κε ηα ειεθηξνληθά 

ζπγθξνηήκαηα, θη απ' ηελ άιιε δελ είρε αξθεηή εθθξαζηηθφηεηα, δελ 

ερνχζε "αλζξψπηλν" αιιά ηερλεηφ.  
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Ο πξψηνο πνπ άξρηζε λ' αιιάδεη απηήλ ηελ θαηάζηαζε ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ '70, έλαο ξνθ κπαζίζηαο, ν Larry Graham απ' ην 

ζπγθξφηεκα Sly and The Family Stone, έθαλε θάηη πνπ απαγνξεχεηαη 

απφ ηνπο δαζθάινπο ησλ σδείσλ: έπαηδε κε ηξνκεξά θξνπζηηθφ ηξφπν 

κε ηνλ αληίρεηξα. Έγηλε γλσζηφο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηερληθήο απηήο 

ηνπ αληίρεηξα ηνπ δεμηνχ ρεξηνχ, ην ιεγφκελν slap, κε ηηο ρνξδέο λα 

ρηππνχλ απ' ηελ έληαζε ηνπ παημίκαηνο πάλσ ζηελ ηαζηηέξα, αθξηβψο 

φπσο έθαλαλ θαη νη παιηνί κπαζίζηεο ηεο Ν. Οξιεάλεο (Berendt, 

1995).  

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο κπαζίζηεο ζηελ ηζηνξία ηνπ 

ειεθηξηθνχ κπάζνπ πνπ άιιαμε ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβαλφκαζηε ην 

κπάζν ήηαλ ν Jaco Pastorius. Λάηξεηο ηεο jazz θαη κπαζίζηεο ζε φιν 

ηνλ θφζκν αλαγλσξίδνπλ ηε κεγάιε ζπλεηζθνξά θαη ηελ πξσηνπνξία 

ηνπ Pastorius, φζνλ αθνξά ηνλ ήρν θαη ηηο ηερληθέο επηδφζεηο ηνπ. Ο 

ραξαθηεξηζηηθφο ηνπ ήρνο, κε ην άηαζην Fender Jazz κπάζν ηνπ, 

θαζψο θαη ε θαηλνηφκα ρξήζε ησλ αξκνληθψλ, άιιαμε ζεκαληηθά ηελ 

πνξεία ηεο κνπζηθήο εμέιημεο ηνπ νξγάλνπ θαη ζπλερίδεη λα επεξεάδεη 

ην ξφιν ηνπ ειεθηξηθνχ κπάζνπ ζε πνιινχο ηνκείο ηεο κνπζηθήο.  

Ζ Carol Kaye είλαη κηα κνπζηθή θηγνχξα ηνπ Los Angeles πνπ 

εξγάζηεθε εθηελψο ζε ζηνχληην θαη έρεη ζπγγξάςεη αξθεηά 

παηδαγσγηθά βηβιία γηα ην ειεθηξηθφ κπάζν, φπνπ πξνέβαιιε ηηο 

ηερληθέο πηπρέο ηνπ νξγάλνπ. Πην πξφζθαηνη ειεθηξν-κπαζίζηεο 

φπσο ν Victor Wooten θαη ν Avishai Cohen κειέηεζαλ δηεμνδηθά ηε 

jazz κνπζηθή θαη έρνπλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ εξκελεπηηθή 

αλάπηπμε ηνπ ειεθηξηθνχ κπάζνπ ζε πνιιά κνπζηθά ζηπι.  
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2. ΑΠΟ ΣΟ ΚΟΝΣΡΑΜΠΑΟ ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΜΠΑΟ 

Γηα λα κειεηήζνπκε ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εμέιημε ηεο 

θαηαζθεπήο θαη ηνπ ξφινπ ηνπ ειεθηξηθνχ κπάζνπ πξέπεη πξψηα λα 

αλαθεξζνχκε ζηελ πξψηκε εμέιημε ηνπ θνληξακπάζνπ. Σν 

θνληξακπάζν πξσηνεκθαλίζηεθε ζηηο αξρέο ηνπ 16
νπ

 αηψλα ζηηο 

θιαζηθέο νξρήζηξεο πξνθεηκέλνπ λα «ληνπκπιάξεη» ηε κεισδία ηνπ 

ηζέινπ κηα νθηάβα ρακειφηεξα. ε απηφ ηνπ ην ξφιν νθείιεηαη ε 

νλνκαζία “double bass”, ελψ άιιεο πξψηκεο κνξθέο ηνπ είραλ ηελ 

νλνκαζία violone, double bass viol θαη viola da gamba. Δθεπξέζεθε 

θπξίσο γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηελ αλάγθε ησλ ζπλζεηψλ γηα έλα φξγαλν 

κε βαζχηεξν ήρν θαη ρακειφηεξεο ζπρλφηεηεο απφ ην ηζέιν (Αβέξσθ, 

2003).  

Απφ ην 1900 σο ην 1930 πεξίπνπ ην κπάζν φξγαλν, πνπ θαηά θχξην 

ιφγν ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηηο jazz νξρήζηξεο, ήηαλ ε ηνχκπα ή ην 

κπάζν θφξλν, πνπ ζπρλά αλαθέξνληαη θαη σο «ράιθηλν κπάζν» 

(“brass bass”). Σα φξγαλα απηά ήηαλ ιηγφηεξν νγθψδε θαη κπνξνχζαλ 

λα κεηαθεξζνχλ επθνιφηεξα απφ ην θνληξακπάζν. Ήηαλ θαηάιιεια 

γηα παξειάζεηο θαη νη πεξηζζφηεξνη θαιιηηέρλεο θαη παξαγσγνί ηα 

πξνηηκνχζαλ ζηηο ερνγξαθήζεηο, ιφγσ ηνπ δπλαηφηεξνπ ήρνπ πνπ 

παξήγαγαλ αιιά θαη δηφηη ην θνληξακπάζν δε κπνξνχζε λα 

αλαπαξαρζεί ζσζηά κε ηνλ αθνπζηηθφ εμνπιηζκφ εθείλεο ηεο επνρήο. 

Έηζη, πνιινί απφ ηνπο θνληξακπαζίζηεο ηεο επνρήο έπαηδαλ θαη 

ηνχκπα, πξνθεηκέλνπ λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηηο δπλαηφηεηεο 

απαζρφιεζήο ηνπο ζηηο κνπζηθέο ζθελέο (Schroeder, 2011).  

Σν ράιθηλν κπάζν φκσο είρε έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα, πνπ έθαλε 

αλαγθαία ηε ρξήζε ηνπ θνληξακπάζνπ: ηελ αδπλακία ηνπ λα παηρηεί 

αζηακάηεηα γηα πνιιέο ψξεο θαη ζε γξήγνξν ηέκπν. Δμαηηίαο ηεο 
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θχζεο ηνπ νξγάλνπ είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα παηρηεί ρσξίο ηηο 

απαξαίηεηεο παχζεηο γηα αλαπλνή ζε θάζε κέηξν θαη ην ηέκπν είλαη 

πεξηνξηζκέλν, ζε αληίζεζε κε ην θνληξακπάζν, πνπ, παξφιν πνπ ε 

θαηαζθεπή ηνπ βξηζθφηαλ αθφκε ζε πξψηκν ζηάδην, κπνξνχζε λα 

παηρηεί αζηακάηεηα θαη ζε αξθεηά γξήγνξν ηέκπν. Δπηπιένλ ε 

πνηφηεηα ηεο ρξνηάο ηνπ θνληξακπάζνπ «έδελε» θαιχηεξα κε ηα 

ππφινηπα φξγαλα ηεο νξρήζηξαο, ζε φινπο ηνπο ζπλδπαζκνχο θαη 

ζχληνκα έγηλε αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο jazz θαη ηεο swing 

νξρήζηξαο (Kirchner, 2000).  

ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1920 κε 1930 ρξεηαδφηαλ κεγάιε ζσκαηηθή αληνρή 

γηα λα παηρηεί ην φξγαλν θαη νη θνληξακπαζίζηεο ζπρλά είραλ 

θνπζθάιεο ζηα δάθηπιά ηνπο απφ ηηο πνιχσξεο ζπλαπιίεο θαη απφ 

ηελ άβνιε ζέζε ησλ ρνξδψλ ζηελ ηαζηηέξα. Οη ρνξδέο ηνπ 

θνληξακπάζνπ κέρξη ην 1950 πεξίπνπ ήηαλ θηηαγκέλεο απφ έληεξα, 

πνπ ιφγσ ηεο κεγάιεο ειαζηηθφηεηαο ηνπο έπξεπε λα είλαη 

ηνπνζεηεκέλεο αξθεηά καθξηά απφ ηελ ηαζηηέξα, γεγνλφο πνπ 

θαζηζηνχζε δχζθνια ηα γξήγνξα πεξάζκαηα (“passages”). Απηφ είρε 

ζαλ απνηέιεζκα νη κνπζηθνί λα πεξηνξίδνληαη ζε κεγαιχηεξεο 

ξπζκηθέο αμίεο (Kirchner, 2000).  

Οη πξψηνη θνληξακπαζίζηεο ρξεζηκνπνηνχζαλ θπξίσο ην δνμάξη, 

παίδνληαο κε δάρηπια κφλν ζε κηθξά ζεκεία. Ο George “Pops” Foster 

θαη ν Bill Johnson ήηαλ αλάκεζα ζηνπο πξψηνπο πνπ επέιεγαλ λα 

«ηζηκπνχλ» ηηο ρνξδέο ηνπ κπάζνπ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

θνκκαηηνχ (Berendt, 1995). Ζ εμέιημε απηή ήηαλ ζεκαληηθή γηαηί 

έδσζε ζηνπο κπαζίζηεο ηελ επηινγή λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ θιαζηθή 

ηερληθή ηνπ “pizzicato” πξνζεγγίδνληάο ηελ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.  
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Με ηε βειηίσζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ θνληξακπάζνπ θαη ηηο αηζάιηλεο 

ρνξδέο νη θνληξακπαζίζηεο άξρηζαλ λα αλαπηχζζνπλ κεγαιχηεξε 

ηαρχηεηα ζηελ ηερληθή ηνπο θαη λα εξκελεχνπλ κε κεγαιχηεξε 

κεισδηθφηεηα.  

Παξά ηηο ζεκαληηθέο απηέο εμειίμεηο, ην θνληξακπάζν 

εμαθνινπζνχζε λα είλαη έλα νγθψδεο φξγαλν, δχζθνιν ζηε κεηαθνξά 

θαη κε απαηηήζεηο ζπληήξεζεο. Δπηπιένλ ε έληαζε ηνπ ήρνπ ηνπ ήηαλ 

αλεπαξθήο ζηηο ερνγξαθήζεηο αιιά θαη ζηηο ζπλαπιίεο, φπνπ ζπρλά 

αθνπγφηαλ κφλν ζαλ θξνπζηφ θαη ε αξκνλία ραλφηαλ αλάκεζα ζηα 

ππφινηπα φξγαλα ηεο νξρήζηξαο. Έηζη, απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1920 θαη 

έπεηηα άξρηζαλ νη πξψηεο πξνζπάζεηεο ελίζρπζεο ηνπ θνληξακπάζνπ, 

κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ειεθηξηθνχ εληζρπηή θαη ηνπ ειεθηξηθνχ 

κπάζνπ κε κνξθή θηζάξαο θαη ηελ ηειεηνπνίεζή ηνπο ζηηο αθφινπζεο 

δεθαεηίεο.  

 

2.1. ΠΡΩΣΔ ΠΡΟΠΑΘΔΗΔ ΔΝΗΥΤΖ ΚΟΝΣΡΑΜΠΑΟΤ 

Με ηελ εμέιημε ησλ κνπζηθψλ εηδψλ, ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νπ 

αηψλα, ζηαδηαθά απμήζεθε ε έληαζε ηνπ ήρνπ ηνπ ληξακίζηα, κε 

απνηέιεζκα νη κπαζίζηεο λα ρξεηάδνληαη νπσζδήπνηε κεγαιχηεξε 

έληαζε. ηελ επνρή ηνπ ζνπίλγθ νη ληξακίζηεο έπαηδαλ αλάιαθξα 

(Sid Catlett, Jo Jones, Kenny Clarke, Roy Haynes), επηηξέπνληαο έηζη 

ζην πηάλν θαη ζην θνληξακπάζν λα αθνχγνληαη ρσξίο λα θαιχπηνληαη. 

Με ηελ επηξξνή φκσο θάπνησλ κε δπλαηφηεξν παίμηκν (Buddy Rich, 

Elvin Jones, Tony Williams), ζηαδηαθά απμήζεθε ε έληαζε ηνπ ήρνπ 

ηνπ ληξακίζηα θαη ε ελίζρπζε ηνπ θνληξακπάζνπ γηλφηαλ νινέλα θαη 

πην αλαγθαία (Kirchner, 2000).  
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Ζ πξψηε πξνζπάζεηα ελίζρπζεο ηνπ θνληξακπάζνπ έγηλε ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1920 απφ ηνλ Lloyd Loar ζηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο ηνπ 

ζηελ εηαηξία Gibson Mandolin-Guitar ζην Michigan (Roberts, 2003). 

Ο Loar πεηξακαηίζηεθε κε έλα ειεθηξηθφ θνληξακπάζν κε ιεπηφηεξν 

ζψκα απφ ην αθνπζηηθφ γηα λα παξάγεη δπλαηφηεξν ήρν. Σν 

ειεθηξηθφ θνληξακπάζν ηνπ Loar ήηαλ κηα κεγάιε θαηλνηνκία γηα 

ηελ επνρή ηνπ αιιά νη ρακειφηεξεο ζπρλφηεηεο ηνπ κπάζνπ δε 

κπνξνχζαλ λα απνδνζνχλ. Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ήηαλ αθφκε 

ζε πξψηκν ζηάδην θαη ε θαιή πνηφηεηα ήρνπ, πνπ αλαδεηνχζαλ νη 

θνληξακπαζίζηεο ηεο επνρήο, δελ ήηαλ δπλαηή.  

Με ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο ειεθηξηθήο ελίζρπζεο θαηά ηε 

δεθαεηία ηνπ 1930, νη κπαζίζηεο ήιπηδαλ λα βξνπλ έλαλ θαιχηεξν 

ηξφπν γηα λα αθνχγνληαη δπλαηφηεξα. Οη θηζαξίζηεο Eddie Durham, 

Charlie Christian θαη Les Paul ήηαλ νη πξψηνη πνπ θαηέζηεζαλ 

δεκνθηιή ηε κέζνδν ειεθηξηθήο ελίζρπζεο γηα ζφιν θηζάξα. 

Αθνινχζσο, εκθαλίζηεθαλ ζηελ αγνξά καγλήηεο γηα ην θνληξακπάζν 

αιιά θαλέλαο απφ απηνχο δελ παξήγαγε ηνλ επηζπκεηφ ήρν γηα ηνπο 

κπαζίζηεο ηεο επνρήο.  

Ο Wellman Braud ρξεζηκνπνίεζε έλαλ πξψηκν εληζρπηή κπάζνπ κε 

ηνλ Duke Ellington, γηα έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα αιιά ηειηθά 

ζηακάηεζε λα ηνλ ρξεζηκνπνηεί.  

Μεξηθέο νξρήζηξεο ιάηηλ κνπζηθήο αλαθάιπςαλ πσο ν καγλήηεο “De 

Armond” ήηαλ ρξήζηκνο θαη έθαλε ηνλ ήρν ηνπ κπάζνπ αξθεηά 

δπλαηφηεξν ψζηε αθνχγεηαη παξάιιεια κε ηα ηφζα πνιιά θαη 

δηαθνξεηηθά θξνπζηά φξγαλα πνπ ππάξρνπλ ζπλήζσο ζην 

ζπγθεθξηκέλν είδνο κνπζηθήο. Σν πξφβιεκα φκσο ήηαλ πσο νη 

κπαζνγξακκέο δελ αθνχγνληαλ κε δηαχγεηα κε απηήλ ηελ ελίζρπζε 
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θαη επηπιένλ νη ρακειφηεξεο λφηεο ηνπ κπάζνπ δελ αλαπαξάγνληαλ 

θαζαξά (Kirchner, 2000).  

Σν 1950 ζηε Ν. Τφξθε ν Everett Hull ηνπνζέηεζε έλα κηθξνχ 

κεγέζνπο κηθξνθσληθφ καγλήηε ζην εζσηεξηθφ ελφο θνληξακπάζνπ, 

ζην επάλσ άθξν ηεο ξπζκηδφκελεο βέξγαο πνπ ζηεξίδεη ην φξγαλν· 

νλφκαζε ην πξντφλ απηφ, “Ampeg”. Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη 

θαζαξφηεξν ήρν θαηαζθεχαζε έλαλ εληζρπηή κε κεγαιχηεξνπο 

κεηαζρεκαηηζηέο θαη κε καγλήηεο κεγαθψλνπ, πνπ κπνξνχζε λα 

αλαπαξάγεη κε αθξίβεηα ηηο ρακειφηεξεο λφηεο ηνπ κπάζνπ. Ο 

καγλήηεο ηνπ δελ έγηλε πνιχ δεκνθηιήο ζηνπο κπαζίζηεο αιιά ν 

εληζρπηήο ηνπ είρε άκεζε επηηπρία.  

Με ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ηειεηνπνίεζε ηνπ καγλήηε γηα ην 

θνληξακπάζν, γχξσ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, έγηλε δπλαηή ε 

θαιή πνηφηεηα ήρνπ κέζσ ειεθηξνληθήο ελίζρπζεο. Απηφ επέηξεςε 

ζηνπο κπαζίζηεο λα παίδνπλ ειαθξφηεξα θαη γξεγνξφηεξα κε 

ιηγφηεξε πξνζπάζεηα, ελψ ε έληαζε κπνξνχζε πιένλ λα ξπζκίδεηαη 

απφ ηνλ εληζρπηή ζην επηζπκεηφ επίπεδν.  

Ζ ειεθηξηθή ελίζρπζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επιχγηζηεο αηζάιηλεο 

ρνξδέο έδσζε ζηνπο θνληξακπαζίζηεο ηνλ απαξαίηεην έιεγρν ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο έληαζεο ηνπ ήρνπ (Kirchner, 2000).  

 

2.2. ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟΤ ΜΠΑΟΤ 

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ ηζηνξία ηεο θαηαζθεπήο ηνπ ειεθηξηθνχ 

κπάζνπ, ην πξψην φλνκα πνπ καο έξρεηαη ζην κπαιφ είλαη απηφ ηνπ 

Leo Fender. Σν 1951 θαηαζθεχαζε θαη παξήγαγε καδηθά ην κνληέιν 
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“Fender Precision Bass” πνπ ήηαλ θαη εμαθνινπζεί λα είλαη 

εμαηξεηηθά δεκνθηιέο. Ζ νλνκαζία ηνπ
2
 νθείιεηαη ζηελ παξνπζία 

ηάζησλ πνπ παξέρνπλ ζην φξγαλν αξκνληθή αθξίβεηα.  

Δλψ φκσο απνδίδνπκε ζην Leo Fender ηε δεκηνπξγία ηνπ ζχγρξνλνπ 

ειεθηξηθνχ κπάζνπ, πξέπεη λα πνχκε φηη πνιχ πξηλ απφ ην 1951 είραλ 

γίλεη αξθεηέο αθφκε πξνζπάζεηεο θαηαζθεπήο νξγάλσλ παξφκνησλ κε 

ην ζεκεξηλφ ειεθηξηθφ κπάζν (Schroeder, 2011).  

Όπσο αλαθαιχθζεθε πξφζθαηα, ν κνπζηθφο θαη εθεπξέηεο Paul H. 

Tutmarc δεκηνχξγεζε ην 1935 έλα ειεθηξηθφ κπάζν πην πξαθηηθφ, κε 

ζπκπαγέο ζψκα θαη καγλήηε. Ήηαλ ειαθξχηεξν απφ ην θνληξακπάζν, 

κε κνξθή θηζάξαο θαη ρνξδέο πηάλνπ θαη θαηαζθεπαζκέλν απφ μχιν 

θαξπδηάο. Σν βειηησκέλν απηφ φξγαλν είρε κήθνο πεξίπνπ 75 

εθαηνζηά θαη δηέζεηε ηάζηα ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη 

απφ θηζαξίζηεο.  

Ο Tutmarc παξήγαγε καδηθά ην ειεθηξηθφ ηνπ κπάζν ζηελ εηαηξία 

ηνπ “Audiovox” ζην Seattle ηεο Washington αιιά δελ είρε κεγάιε 

απήρεζε. Ο James Thompson, έλα ρξφλν αξγφηεξα, θαηαζθεχαζε κηα 

ειεθηξηθή θηζάξα παξφκνηαο θαηαζθεπήο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ζε 

ερνγξαθήζεηο (Roberts, 2003). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, αλ θαη ππήξραλ παξφκνηα ειεθηξηθά κπάζα 

πξηλ απφ ην Fender Precision, θακία απφ ηηο ηδέεο δελ απέθηεζε 

εκπνξηθή επηηπρία, ίζσο ελ κέξεη ιφγσ ηεο έιιεηςεο θαηάιιειεο 

ελίζρπζεο πξηλ απφ ην 1951 (Schroeder, 2011).  

                                                 
2
 precision = αθξίβεηα 
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3
 

Δηθ.1: Ο P. Tutmarc κε ηα πξώηα ηνπ ειεθηξηθά όξγαλα. 

 

Έηζη, ν Leo Fender θαηαζθεχαζε, ην 1951, ην επξέσο γλσζηφ θαη 

πνιχ επηηπρεκέλν κέρξη ζήκεξα “Fender Precision Bass”, πνπ 

πξνηίκεζαλ αξθεηνί απφ ηνπο γλσζηφηεξνπο κπαζίζηεο ηεο επνρήο. Ο 

κπαζίζηαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ Lionel Hampton, Roy Johnson 

αιιά θαη ν Monk Montgomery πνπ ηνλ δηαδέρηεθε, ήηαλ απφ ηνπο 

πξψηνπο κνπζηθνχο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην Precision bass. Σνλ 

Ηνχιην ηνπ 1952 δεκνζηεχηεθε έλα άξζξν ζηηο ζειίδεο ηνπ πεξηνδηθνχ 

Down Beat Magazine ζρεηηθά κε ηνλ Lionel Hampton πνπ 

ζπκπεξηιάκβαλε κηα θσηνγξαθία ηνπ θξαηψληαο ην Precision bass 

(Bacon & Moorhouse, 2008). Ο Hampton πξνηηκνχζε ην ειεθηξηθφ 

κπάζν ζηηο ελνξρεζηξψζεηο ηνπ ιφγσ ηνπ δπλαηφηεξνπ ήρνπ ηνπ, 

φπσο ππνζηήξηδε ν Montgomery (Schroeder, 2011).  

Αθνινχζεζε ν Gibson, ην 1953, κε ην πξψην ηνπ ειεθηξηθφ κπάζν ζε 

ζρήκα εκπλεπζκέλν απφ ην θνληξακπάζν θαη κε ςεπδείο ηξχπεο 

ζρήκαηνο f, δσγξαθηζκέλεο ζην ζθάθνο ηνπ νξγάλνπ. Σν κνληέιν 

                                                 
3
 Ηζηνζειίδα: http://tutmarc.tripod.com/paultutmarc.html , αλάθηεζε: 29/1/2013.  

http://tutmarc.tripod.com/paultutmarc.html
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“EB – 1” ήηαλ έλα ζρεηηθά απιφ φξγαλν κε ζπκπαγέο ζψκα απφ 

καφλη πνπ δηέζεηε επίζεο έλα κνλφ καγλήηε ηνπνζεηεκέλν ζην ηέινο 

ηεο ηαζηηέξαο. Ξερψξηζε απφ ηα πξψηα ειεθηξηθά κπάζα κε ηελ 

ηδηαίηεξα κπάζα ρξνηά ηνπ αιιά δηαθξίζεθε πεξηζζφηεξν κε ηελ 

πξνζζήθε κίαο βέξγαο ζην θάησ άθξν ηνπ ζθάθνπο, πνπ δηεπθφιπλε 

ηε κεηάβαζε απφ ην θνληξακπάζν, θαζψο είρε ηε δπλαηφηεηα λα 

παηρηεί νξηδφληηα θαη θάζεηα.  

Σν 1957 ε εηαηξία Rickenbacker παξάγεη ην 

κνληέιν “4000”, έλα ειεθηξηθφ κπάζν κε ηελ 

εμήο ραξαθηεξηζηηθή θαηλνηνκία, πνπ 

πξνζηίζεηαη ζηελ ηζηνξία ηεο εμέιημεο ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ νξγάλνπ: ην κπξάηζν ηνπ 

κπάζνπ εθηείλεηαη απφ ην θεθάιη κέρξη ηε βάζε 

ηνπ ζθάθνπο κε ηα πιατλά κέξε ηνπ βηδσκέλα ή 

θνιιεκέλα ζην ζψκα.  

 

 

 

 

 

Δηθ.2: Τν δεκνθηιέο ειεθηξηθό κπάζν Rickenbacker “4000 - 01”, ηνπ 1960.
 4
 

Ο ζρεδηαζκφο απηφο ζχληνκα έγηλε ην ζήκα - θαηαηεζέλ ηεο εηαηξίαο 

θαη ηα κπάζα Rickenbacker, ηδηαίηεξα ην κνληέιν “4001”, πνπ 

                                                 
4
 Ηζηνζειίδα: http://www.vintageguitar.com/12021/rickenbacker-4000/ , αλάθηεζε: 3/1/2013.  

http://www.vintageguitar.com/12021/rickenbacker-4000/
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θαηαζθεπάζηεθε ην 1961, είλαη πιένλ απφ ηα πην αλαγλσξίζηκα ζηελ 

αγνξά. Σν ρξεζηκνπνίεζαλ αξθεηνί δεκνθηιείο κπαζίζηεο, φπσο ν 

Chris Squire απφ ηνπο Yes, ν Geddy Lee ησλ Rush θαη ν Paul 

McCartney ησλ Beatles, ν νπνίνο ην ρξεζηκνπνηνχζε απφ ην 1966 θαη 

έπεηηα (Schroeder, 2011).  

Πξηλ απφ ην 1966 ν McCartney ρξεζηκνπνηνχζε ην κνληέιν “Höfner 

500/1 violin bass” ηνπ έηνπο 1961 (Babiuk, 2002). Ζ εηαηξία Höfner 

παξήγαγε ην 1956 κία ειεθηξηθά εληζρπκέλε εκη – αθνπζηηθή κπάζν 

– θηζάξα κε ζρήκα βηνιηνχ. Λφγσ ηνπ ερείνπ ηνπ ήηαλ έλα αξθεηά 

ειαθξχ φξγαλν, κε πινχζην ήρν θαη ρξνηά παξφκoηα κε ηνπ 

θνληξακπάζνπ. Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηνπ κπάζνπ ήηαλ ε 

ρξήζε ηνπ απφ ηνλ δηάζεκν κνπζηθφ θαζψο είλαη γλσζηφ θαη σο 

“Beatle bass”. Με ην ζπκκεηξηθφ ηνπ ζρήκα δηεπθφιπλε ηνλ 

αξηζηεξφρεηξα McCartney, ν νπνίνο απιψο ηνπνζέηεζε αληίζεηα ηηο 

ρνξδέο.
5
  

 

 

Δηθ.3: Τν κνληέιν Höfner “500/1 violin bass” ηνπ 1963.
 6  

 

Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ εηαηξίεο πνπ ήηαλ πξσηνπφξεο ζηελ 

θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ κπάζσλ, ε καδηθή παξαγσγή ηνπ νξγάλνπ 

                                                 

 
 
6
 Ηζηνζειίδα: http://www.thebeatlesonline.com/images_guitars/hofner_500_1_1963.jpg , 

αλάθηεζε: 3/1/2013.  

http://www.thebeatlesonline.com/images_guitars/hofner_500_1_1963.jpg
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ζπλερίζηεθε ζρεδφλ απφ φιεο ηηο εηαηξίεο πνπ παξάγνπλ κνπζηθά 

φξγαλα. Μάιηζηα, ππάξρνπλ θαη εηαηξίεο πνπ παξάγνπλ απνθιεηζηηθά 

ειεθηξηθά κπάζα, φπσο ε γεξκαληθή εηαηξία Warwick.   
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3. ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΜΠΑΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθ.4: Αλαηνκία ειεθηξηθνχ κπάζνπ
7. 

                                                 
7
 

Μπξάηζν ή 

Σαζηηέξα 

Σάζηα 

θάθνο 

ή ζψκα 

Μαγλήηε

ο 

Υνξδέο 

Καβαιάξεο 

ή γέθπξα 

Έμνδνο 

Pickguard  

Πνηελζηφκεηξα 

ξχζκηζεο έληαζεο 

θαη ρξνηάο 

Κιεηδηά 
Κεθάιη 

Υνξδνζηάηεο 
Κφθθαιν 



 

 

20 

3.1. ΑΝΑΣΟΜΗΑ 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε ηηο ηδηφηεηεο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ 

επηκέξνπο ηκεκάησλ πνπ ζπλζέηνπλ ην φξγαλν. Σν θάζε έλα απφ απηά 

επεξεάδεη ην θπζηθφ ή κε εληζρπκέλν ήρν ηνπ θαη ζπκβάιιεη ζηε 

ζπλνιηθή ηνπ ρξνηά. Κάζε ειεθηξηθφ κπάζν είλαη δηαθνξεηηθφ· 

σζηφζν, φια απνηεινχληαη νπζηαζηηθά απφ ηέζζεξα βαζηθά ηκήκαηα: 

ηο ζώμα ή αλλιώρ ζκάθορ, ηην ηαζηιέπα, ηο μησανιζμό 

κοςπδίζμαηορ και ηο ηλεκηπονικό ζύζηημα (εηθ.4) (Starr & Starr, 

2008). ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα εμεηαζηνχλ νη δπλαηφηεηεο θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θάζε κέξνο ηνπ κπάζνπ.  

Σν ζρήκα ηνπ ζθάθνπο θαη ηνπ κπξάηζνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζπλνιηθή 

αηζζεηηθή ηνπ κπάζνπ, ελψ ην πιηθφ απ‟ ην νπνίν είλαη θηηαγκέλα 

επεξεάδεη ηνλ θπζηθφ ήρν ηνπ νξγάλνπ. ηελ πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηψζεσλ είλαη θαηαζθεπαζκέλα απφ ιαμεπκέλν μχιν, ζε 

ζρήκαηα ραξαθηεξηζηηθά απφ ηελ θάζε εηαηξία θαη γηα θάζε κνληέιν 

ηεο.  

Ο κεραληζκφο θνπξδίζκαηνο απνηειείηαη απφ ηα θιεηδηά, ην θφθθαιν, 

ηηο ρνξδέο θαη ηε γέθπξα. Σα θιεηδηά βξίζθνληαη ζην θεθάιη ηνπ 

κπάζνπ θαη κε απηά κπνξνχκε λα απμνκεηψλνπκε ην ηνληθφ χςνο ηεο 

θάζε ρνξδήο, ελψ επηπιένλ ζηαζεξνπνηνχλ θαη ην επηζπκεηφ 

θνχξδηζκα. Σν θφθθαιν πεξηέρεη απιαθψζεηο πνπ ζπγθξαηνχλ ηηο 

ρνξδέο, φπσο θαη ε γέθπξα ζηελ νπνία δέλνληαη. 

Σέινο ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα βξίζθεηαη ελζσκαησκέλν ζην ζθάθνο 

ηνπ κπάζνπ θαη απνηειείηαη απφ ηνπο καγλήηεο θαη έλα ειεθηξνληθφ 

                                                                                                                            
Ηζηνζειίδα: http://www.musik-produktiv.co.uk/fender-classic-series-70-s-jazz-bass-3ts.html 
, αλάθηεζε: 8/1/2013.  

http://www.musik-produktiv.co.uk/fender-classic-series-70-s-jazz-bass-3ts.html
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θχθισκα πνπ νδεγεί ζηελ έμνδν θαη απφ θεη κε θαιψδην ζηνλ 

εληζρπηή (Starr & Starr, 2008).  

 

3.1.1. ΜΠΡΑΣΟ ΚΑΗ ΚΑΦΟ 

Δίλαη ηα βαζηθά μχιηλα κέξε πάλσ ζηα νπνία εθαξκφδνληαη φια ηα 

εμαξηήκαηα ηνπ νξγάλνπ. Όπσο αλαθέξακε, ηα μχια, πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ κπάζνπ γεληθφηεξα, έρνπλ 

ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ήρν. Γηα ην ιφγν απηφλ, 

έρεη επηθξαηήζεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλα μχια γηα ηα 

δηάθνξα κέξε ηνπ νξγάλνπ, ελψ θάπνηα άιια λα απνθεχγνληαη. Ο 

ήρνο πνπ παξάγεη ην θάζε μχιν θπκαίλεηαη απφ πνιχ δεζηόο (πην 

πνιιά κπάζα) σο πνιχ νμύο θαη γεληθά ε νμχηεηα απμάλεη φζν πην 

ζθιεξφ είλαη ην πιηθφ. Σν ζίγνπξν είλαη φηη ην θαιφ μχιν 

ζπλεπάγεηαη θαη θαιφ ήρν. Οη ππνθεηκεληθνί παξάγνληεο, πνπ πξέπεη 

λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ επηινγή ηνπ, είλαη ε εκθάληζε, ν ήρνο 

ηνπ θαη ην βάξνο. Αο δνχκε φκσο αλαιπηηθφηεξα ηα επηκέξνπο κέξε. 

 

ΜΠΡΑΣΟ 

Σν κπξάηζν ή καλίθη ηνπ κπάζνπ απνηειείηαη απφ δχν θνκκάηηα 

δηαθνξεηηθνχ μχινπ, ην καλίθη θαη ηελ ηαζηηέξα, ην έλα θνιιεκέλν 

ζην άιιν κε κηα ή πεξηζζφηεξεο κεηαιιηθέο βέξγεο (“truss rods”) 

αλάκεζά ηνπο, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ αθακςία ηνπ (ε αθακςία ηνπ 

πξνζβάιιεηαη απφ ηελ ηάζε πνπ αζθνχλ νη ρνξδέο θαη ηηο δηαθνξέο 
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ζηε ζεξκνθξαζία θαη ηελ έθζεζε ζηελ πγξαζία, πξάγκα φκσο πνπ 

είλαη πνιχ θπζηνινγηθφ αθνχ ην μχιν είλαη έλα «δσληαλφ» πιηθφ)
8
.  

 

Δηθ.5: Τν καλίθη ρσξίο ηελ ηαζηηέξα. Οη ζθνύξεο εγθνπέο είλαη ζέζεηο γηα ηηο βέξγεο. 

 
Δηθ.6: Τν καλίθη κε ηελ ηαζηηέξα θαη αλάκεζά ηνπο ε βέξγα.

 9 

 

Σν καλίθη είλαη ην ίδην θνκκάηη μχινπ κε ην θεθάιη ηνπ κπάζνπ, ζην 

νπνίν εθαξκφδνληαη ηα θιεηδηά γηα ην θνχξδηζκα, ελψ ε ηαζηηέξα 

επηθάζεηαη ζην καλίθη θαη είλαη απηή πνπ θέξεη ηα ηάζηα. Ο ηχπνο ηνπ 

καληθηνχ αθνξά ηελ θακππιφηεηα ηνπ πίζσ κέξνπο ηνπ θαη ην ζρήκα 

ηνπ. Απηφο είλαη ν παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηελ αίζζεζε θαη ηελ 

άλεζε πνπ έρεη ην φξγαλν ζην παίμηκν. Τπάξρνπλ δηάθνξα ζρήκαηα 

ζηα νπνία ιαμεχνληαη θαη νλνκάδνληαη «ηχπνπ C», «ηχπνπ D», 

«ηχπνπ U», «ηχπνπ V» γηα λα αλαθέξνπκε κεξηθά.  

10
 

Δηθ.7: Μαλίθη «ηύπνπ C». 

                                                 
8
 Πιεξνθνξίεο απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο “Warmoth Custom Guitar & Bass Parts” 

πνπ ιεηηνπξγεί απφ ην 1980. Ακεξηθάληθε εηαηξία πνπ επεμεξγάδεηαη πνιχ κεγάιε πνηθηιία ζε πιηθά 

θαη ζρέδηα γηα ηελ θαηαζθεπή ειεθηξηθήο θηζάξαο θαη κπάζνπ θαηά παξαγγειία. Αλάθηεζε: 

7/1/2013.  
9
 Ηζηνζειίδα: http://www.warmoth.com/bass/necks/TrussRods.aspx . αλάθηεζε: 

7/1/2013.  
10

Ηζηνζειίδα: http://www.warmoth.com/bass/necks/NeckBackShape.aspx αλάθηεζε: 7/1/2013.  

http://www.warmoth.com/bass/necks/TrussRods.aspx
http://www.warmoth.com/bass/necks/NeckBackShape.aspx
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Σν κέγεζνο ηνπ καληθηνχ παξαδφμσο δελ είλαη ην κήθνο ηνπ, αιιά ην 

πιάηνο ηνπ ζην ζεκείν πνπ 

εθαξκφδεηαη ην θφθαιν. Έηζη έλαο 

κπαζίζηαο κε κηθξά δάρηπια ζα 

επθνιπλζεί κε κηθξφ κέγεζνο καληθηνχ. 

πλήζσο ηα κεγέζε θπκαίλνληαη απφ 

38,1mm σο 42,85mm.  

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

ζπλαξκνινγείηαη ην καλίθη κε ην 

ζθάθνο, ζηνηρεηνζεηεί ηξεηο επηπιένλ 

θαηεγνξίεο καληθηνχ. Έηζη έρνπκε ην 

Bolt-on, πνπ βηδψλεη ζην ζθάθνο, ην 

Set-neck, πνπ είλαη θνιιεκέλν ζ‟ απηφ 

θαη ην Neck-through, πνπ είλαη ζε 

κήθνο φζν είλαη φιν ην κπάζν θαη ζ‟ 

απηφ θνιιψληαη εθαηέξσζελ δχν 

θνκκάηηα ηνπ ίδηνπ ή θαη δηαθνξεηηθνχ 

μχινπ γηα λα ζρεκαηίζνπλ ην ζθάθνο 

(Δηθ.8).
11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      

     Δηθ.8:  Από πάλσ πξνο ηα θάησ: Bolt-on, 

                                                                   Set-neck, Neck-through ζπλδέζεηο.
12 

                                                 
11

 Πιεξνθνξίεο απφ: http://www.warmoth.com/Bass/Necks/TrussRods.aspx , αλάθηεζε: 

13/1/2013.  
12

 Ηζηνζειίδα: http://www.stambaughdesigns.com/basses.php , αλάθηεζε: 13/1/2013.  

http://www.warmoth.com/Bass/Necks/TrussRods.aspx
http://www.stambaughdesigns.com/basses.php
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Γηα ην καλίθη, ηα μχια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ απαηηείηαη δεζηφο 

ήρνο είλαη ηα εμήο: Koa (Acacia Koa), White Korina (Terminalia 

Superba), Mahogany (Khaya Ivorensis) θαη Indian Rosewood 

(Dalbergia Latifolia). Γηα νμχ ήρν ρξεζηκνπνηνχληαη ηα Maple (Acer 

Saccharum), Birdseye Maple (Acer Saccharum), Lacewood 

(Cardwellia Sublimis) θαη Bubinga (Guibourtia Demeusei), ελψ γηα 

ελδηάκεζν ερεηηθφ απνηέιεζκα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα Walnut (Juglans 

Nigra), African Padouk (Pterocarpus Soyauxii) θαη Wenge (Millettia 

Laurentii). Με κνλαδηθή εμαίξεζε ην Birdseye Maple (Acer 

Saccharum), φια ηα ππφινηπα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ζθάθνπο. Γηα ηαζηηέξα νη θαηαζθεπαζηέο ρξεζηκνπνηνχλ 

Bubinga, Maple, Birdseye Maple, Indian Rosewood θαη Wenge, ηα 

νπνία είλαη φια ηνπο ζθιεξά μχια, γηα λα απνθεπρζνχλ νη θζνξέο απ‟ 

ην παίμηκν.  

 

ΚΑΦΟ 

Σν ζθάθνο ή ζψκα ηνπ κπάζνπ είλαη ην βαζηθφ θαη κεγαιχηεξφ 

θνκκάηη ζην νπνίν εθαξκφδεηαη ην ειεθηξνληθφ ηνπ ζχζηεκα, ε 

γέθπξα θαη ην pickguard, πνπ πξνζηαηεχεη ην μχιν απφ ηε θζνξά 

ιφγσ παημίκαηνο, ην νπνίν φκσο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ 

ζηάληαξ εμνπιηζκφ. 

Σα μχια πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ζθάθνο είλαη, φπσο είπακε, φια 

φζα αλαθέξακε γηα ην καλίθη ζπλ ηα εμήο: Basswood (Tilia 

Americana), Black Korina (Terminalia Superba), Makore 

(Tieghemella Heckelii) γηα δεζηφ ήρν, Zebrawood (Microberlinia 

Brazzavillensis), Flame Maple, Quilted Maple, Spalted Maple φια ηεο 

νηθνγέλεηαο Acer Macrophyllum γηα νμχ ήρν θαη γηα ελδηάκεζν 
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ερεηηθφ απνηέιεζκα ηα Alder (Alnus Rubra), Ash (Fraxinus 

Americana) θαη Poplar (Liriodendron Tulipifera).  

Σα ηειεπηαία ρξφληα κεξηθέο εηαηξίεο φπσο ε Modulus θαη ε Zon, 

θαηαζθεπάδνπλ θάπνηα κέξε φπσο ην καλίθη ηνπ κπάζνπ απφ 

ζπλζεηηθά πιηθά, φπσο ν γξαθίηεο. Ο ιφγνο είλαη ε απαινηθή ηεο 

πηζαλφηεηαο λα εκθαλίζεη ην κπάζν «λεθξφ ζεκείν» απφ θάπνηνπο 

θξπθνχο ξφδνπο, πνπ πνιχ ζπρλά ππάξρνπλ ζην μχιν. Σα λεθξά 

ζεκεία εκθαλίδνληαη, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, ζε έλα ηάζην κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο ρνξδήο θαη εθεί ν ήρνο δηαθνξνπνηείηαη πνιχ απ‟ ην 

ζπλνιηθφ ήρν ηνπ νξγάλνπ θαζψο ζπλήζσο δηαξθεί ιηγφηεξν θαη 

αθνχγεηαη ζηγαλφηεξα. 

 

3.1.2 ΥΟΡΓΔ ΚΑΗ ΚΟΤΡΓΗΜΑ 

ΥΟΡΓΔ 

Ζ επηινγή ησλ ρνξδψλ είλαη ηφζν ζεκαληηθή γηα ηνλ ήρν, φζν θαη ε 

επηινγή ηνπ νξγάλνπ. Αλ ππνζέζνπκε φηη ν πξνζσπηθφο ήρνο πνπ 

επηιέγνπκε επηηπγράλεηαη φηαλ νη ρνξδέο είλαη θαηλνχξηεο, ηφηε θαιφ 

είλαη λα ηηο αιιάδνπκε πεξίπνπ θάζε ηέζζεξηο κήλεο ψζηε λα 

αθνχγεηαη ην φξγαλν θαζαξά θαη ζην ζσζηφ ηφλν. Απηφ ζπκβαίλεη 

γηαηί κεηά απφ πνιιή ρξήζε νη ρνξδέο ζπζζσξεχνπλ έλα ζηξψκα 

ιίπνπο θαη ζθφλεο (απ‟ ην πεξηβάιινλ θαη ηα δάθηπια ηνπ κπαζίζηα), 

κε απνηέιεζκα λα αθνχγνληαη πην κνπληέο. Με ηε ρξήζε εηδηθψλ 

ειαίσλ είλαη δπλαηφ λα παξαηείλνπκε ην ρξφλν δσήο ηνπ επηζπκεηνχ 

ήρνπ (Mairants, 1980). 
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Δπηπιένλ ππάξρνπλ θαη πνιινί δηαθνξεηηθνί ηχπνη ρνξδψλ κε 

μερσξηζηφ ερεηηθφ απνηέιεζκα ν θαζέλαο, πξάγκα πνπ καο δίλεη 

αθφκα κηα δπλαηφηεηα ψζηε λα θαζνξίζνπκε ηνλ πξνζσπηθφ καο ήρν.  

Κάζε ρνξδή γηα κπάζν απνηειείηαη νπζηαζηηθά απφ δχν ρνξδέο, ηε 

ρνξδή πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππξήλα θαη κηα πεξηειηγκέλε γχξσ απφ ηελ 

πξψηε. Ζ ρνξδή ηνπ ππξήλα είλαη έλα παρχ κεηαιιηθφ θαιψδην πνπ 

γχξσ ηνπ είλαη ζπεηξνεηδψο ηπιηγκέλν έλα άιιν, πνιχ ιεπηφηεξν. 

Απηφ είλαη πνπ δίλεη θαη ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ήρν ηνπ θάζε ηχπνπ 

ρνξδψλ. Τπάξρνπλ δχν βαζηθνί ηχπνη πεξηέιημεο θαη θάπνηνη 

ελδηάκεζνη. Οη δχν βαζηθνί είλαη νη “flatwound” θαη νη 

“roundwound”, ελψ ππάξρεη θαη ν ηχπνο “groundwound” πνπ είλαη 

ιηγφηεξν δηαδεδνκέλνο (εηθφλα 9) (Rossing, 2010). 

 

Δηθ.9: Τξεηο ηύπνη ρνξδώλ κε βάζε ηελ πεξηέιημε.
 13 

 

 

                                                 
13

 Ηζηνζειίδα: http://www.fender.com/news/bass-strings-round-flat/ , αλάθηεζε: 13/1/2013.  

http://www.fender.com/news/bass-strings-round-flat/
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Flatwound 

Τπήξμε ν ηχπνο ρνξδήο πνπ θαηά θχξην ιφγν ρξεζηκνπνηνχζαλ νη 

κπαζίζηεο, ηνπιάρηζην γηα κηα δεθαεηία απφ ηελ εκθάληζε ηνπ 

ειεθηξηθνχ κπάζνπ. Ο ππξήλαο ηεο είλαη ζπλήζσο αηζάιηλνο θαη 

είλαη ηπιηγκέλνο κε ηνλ ηξφπν πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθφλα 9. Έρεη 

ραξαθηεξηζηηθή βαζεηά θαη πινχζηα ρξνηά, ν ήρνο ηεο φκσο είλαη 

κηθξήο ζρεηηθά δηάξθεηαο (Mairants, 1980). Αθφκα, νη ρνξδέο 

flatwound έρνπλ σξαία αίζζεζε ζην παίμηκν, κε ειάρηζην ζφξπβν απφ 

ην ζχξζηκν ησλ δαθηχισλ, αθνχ νη απιαθψζεηο είλαη αλεπαίζζεηεο. 

Δπίζεο δηαηεξνχλ γηα πνιχ ηελ αξρηθή ηνπο ρξνηά, αθξηβψο ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο απιαθψζεσλ ζηηο νπνίεο εηζρσξεί ε βξσκηά.  

 

Roundwound 

Δίλαη πιένλ ν πην δηαδεδνκέλνο ηχπνο ρνξδψλ κε ραξαθηεξηζηηθφ νμχ 

θαη θαζαξφ ήρν θαη κεγάιε δηάξθεηα ήρεζεο. Λφγσ ησλ έληνλσλ 

απιαθψζεσλ έρνπλ πην ηξαρηά αίζζεζε θαη πεξηζζφηεξν ζφξπβν θαηά 

ην ζχξζηκν ησλ δαρηχισλ. Δπίζεο γηα ηνλ ίδην ιφγν θζείξνπλ ηελ 

ηαζηηέξα θαη ηα ηάζηα πεξηζζφηεξν απ‟ ηηο flatwound. 

Υξεζηκνπνηνχληαη ζρεδφλ ζε φια ηα ζηπι παημίκαηνο (op.cit).  

 

Groundwound 

Πξφθεηηαη γηα κηα ελδηάκεζε θαηάζηαζε απφ άπνςε ρξνηάο θαη 

αίζζεζεο ζην παίμηκν θαη είλαη ιηγφηεξν δηαδεδνκέλεο απφ ηνπο 

άιινπο δπν ηχπνπο (op.cit).  
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Σέινο, αθφκα έλαο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηνλ ήρν είλαη θαη ην 

πάρνο ή ε δηάκεηξνο ηνλ ρνξδψλ. Οη πην ιεπηέο θάλνπλ ην φξγαλν πην 

επθνιφπαηθην αιιά δελ απνδίδνπλ θαιά ηηο ρακειέο ζπρλφηεηεο, ζε 

αληίζεζε κε ηηο πην ρνληξέο πνπ δίλνπλ ηα κπάζα πνπ ρξεηάδνληαη, 

είλαη φκσο πην δχζθακπηεο θαη ζθιεξέο (Rossing, 2010). Τπάξρνπλ 

θαη κεηθηά ζεη ρνξδψλ πνπ ζπλδπάδνπλ θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηα 

πιενλεθηήκαηα ησλ δχν άθξσλ. Σα ηέζζεξα ζπλεζέζηεξα ζεη 

παξαηίζεληαη επνπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:  

 

 
1η (G) 

(inches) 

2η (D) 

(inches) 

3η (Α) 

(inches) 

4η (Ε) 

(inches) 

light 0.40 0.60 0.80 .100 

medium 

light 
0.45 0.65 0.80 .100 

medium 0.45 0.65 0.85 .105 

heavy 0.50 0.70 0.90 .110 

Πίλαθαο 1: Ολνκαζία ησλ ζεη ρνξδώλ γηα ηηο δηάθνξεο δηακέηξνπο. 

 

ΚΟΤΡΓΗΜΑ 

Μηιψληαο γηα ηηο ρνξδέο δε ζα κπνξνχζακε θπζηθά λα παξαιείςνπκε 

ην πψο απηέο θνπξδίδνληαη. Ωο θνχξδηζκα ελλννχκε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ 

ηνληθνχ χςνπο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπκε 

ηε λφηα ηεο θάζε «αλνηθηήο» ρνξδήο. Σα θνπξδίζκαηα, ινηπφλ, 

πνηθίιινπλ θαη απηφ είηε αθνξά ην πξνζσπηθφ γνχζην ηνπ κπαζίζηα 

είηε ηηο αλάγθεο ηνπ κνπζηθνχ θνκκαηηνχ.  
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Σν βαζηθφ θνχξδηζκα ηνπ ηεηξάρνξδνπ ειεθηξηθνχ κπάζνπ είλαη ζε 

Μη - Λα - Ρε - νι (μεθηλψληαο απφ ηε ρακειφηεξεο ζπρλφηεηαο 

ρνξδή). Δίλαη ην πην ζπλεζηζκέλν θνχξδηζκα θαη είλαη νπζηαζηηθά κηα 

νθηάβα ρακειφηεξα απφ ην βαζηθφ θνχξδηζκα ησλ ηεζζάξσλ πην 

ρακειψλ ρνξδψλ ηεο θηζάξαο (Dean, 1982). ηνλ παξαθάησ πίλαθα 

παξνπζηάδεηαη ην βαζηθφ θνχξδηζκα θαη νη ζπρλφηεηεο ζην 

ηεηξάρνξδν, πεληάρνξδν θαη εμάρνξδν ειεθηξηθφ κπάζν.  

 

Σεηπάσοπδ

ο 

Πενηάσοπδ

ο 

Εξάσοπδ

ο 
Νόηα 

ςσνόηηηα 

(Hz) 

  1 Νηο 130813 

1 1 2 ολ 97999 

2 2 3 Ρε 73416 

3 3 4 Λα 55 

4 4 5 Μι 41204 

 5 6 ι 30868 

Πίλαθαο 2: Βαζηθό θνύξδηζκα γηα ηνπο ηξεηο ηύπνπο ει. Μπάζνπ. 

 

Ζ πην δεκνθηιήο ηξνπνπνίεζε ηνπ βαζηθνχ θνπξδίζκαηνο είλαη ε 

ιεγφκελε “drop D”, θαηά ηελ νπνία θνπξδίδνπκε κφλν ηε ρνξδή Μη 

έλαλ ηφλν ρακειφηεξα (δειαδή Ρε, Λα, Ρε, νι) δηαηεξψληαο ηηο 

ππφινηπεο ρνξδέο ζην βαζηθφ θνχξδηζκα (op.cit).  
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Αθφκε κία αξθεηά δεκνθηιήο ηξνπνπνίεζε ηνπ βαζηθνχ 

θνπξδίζκαηνο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απφ ζπγθξνηήκαηα rock ή 

metal, είλαη απηή θαηά ηελ νπνία ρακειψλνπκε ή αλεβάδνπκε θαηά 

έλα εκηηφλην φιεο ηηο ρνξδέο. Γειαδή ζε Μηb - Λαb -Ρεb - νιb ή ζε 

Μη # - Λα # - Ρε # - νι #.  

Σν επηζπκεηφ θνχξδηζκα πξαγκαηνπνηείηαη θπζηθά κε ην απηί, φκσο 

γηα κεγαιχηεξε αθξίβεηα νη πεξηζζφηεξνη κπαζίζηεο ρξεζηκνπνηνχλ 

ην ειεθηξνληθφ θνπξδηζηήξη· κηα θνξεηή ειεθηξηθή ζπζθεπή πνπ 

ιεηηνπξγεί ζαλ νδεγφο γηα ην θνχξδηζκα θαη επηηξέπεη ζην κνπζηθφ λα 

θνπξδίζεη, φπνηα θη αλ είλαη ε έθηαζε ησλ θπζηθψλ αθνπζηηθψλ ηνπ 

ηθαλνηήησλ.  

 

3.1.3. ΜΑΓΝΖΣΔ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΚΤΚΛΩΜΑ 

Οη «καγλήηεο», φπσο θαηαρξεζηηθά νλνκάδνληαη ζηα ειιεληθά, είλαη 

ηα ειεθηξνληθά ζηνηρεία πνπ θαζηζηνχλ δπλαηφ λα αθνχγεηαη έλα 

ειεθηξηθφ φξγαλν φπσο ην κπάζν, έλα φξγαλν ρσξίο ερείν. Καη ιέκε 

θαηαρξεζηηθά, δηφηη ππάξρνπλ θαη κε καγλεηηθά είδε «καγλεηψλ», 

φπσο ζα εμεηάζνπκε ζηε ζπλέρεηα. Δπεηδή φκσο έρεη επηθξαηήζεη 

ζηελ θαζνκηινπκέλε, ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ φξν θαη εδψ. 

Πξφθεηηαη γηα παξαιήπηεο/δέθηεο (“pickups”) ηεο ελέξγεηαο 

ηαιάλησζεο ηεο ρνξδήο, ηελ νπνία κεηαηξέπνπλ ζε ειεθηξηθφ παικφ 

ίζεο ζπρλφηεηαο κε απηή ηεο ηαιάλησζεο. Σνπνζεηνχληαη ζηελ 

είζνδν ηνπ ειεθηξνληθνχ θπθιψκαηνο ηνπ νξγάλνπ, ζηελ έμνδν ηνπ 

νπνίνπ βξίζθεηαη ην θαιψδην πνπ ην ζπλδέεη κε ηνλ εληζρπηή.  
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Δδψ, ινηπφλ, ζα εμεηάζνπκε ηηο δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο καγλεηψλ· 

ηνπο κλαζικούρ μαγνήηερ, θαη ηνπο μη μαγνηηικούρ, θαζψο θαη ηνπο 

επηκέξνπο ηχπνπο ηεο θάζε θαηεγνξίαο.  

 

Κλαζικοί μαγνήηερ 

Πξφθεηηαη γηα θξάκα κεηάιισλ (αξγηιίνπ, ληθειίνπ, θνβαιηίνπ θαη 

ζηδήξνπ) κε κφληκν καγλεηηζκφ, ηπιηγκέλν κε επηζκαιησκέλν 

ράιθηλν ζχξκα. Σν ζχξκα, ηπιηγκέλν γχξσ απφ ην κέηαιιν, είλαη έλα 

πελίν πνπ απνηειεί ζηνηρείν ηνπ ειεθηξνληθνχ θπθιψκαηνο ηνπ 

νξγάλνπ. Όηαλ ινηπφλ ε ρνξδή πάιιεηαη ζε κηα νξηζκέλε ζπρλφηεηα, 

πξνθαιεί ζπγθεθξηκέλε θαη αλάινγε ηεο ζπρλφηεηαο, κεηαβνιή ζηε 

καγλεηηθή ξνή ηνπ πελίνπ. Σφηε ην πελίν δηαπεξλάηαη απφ ξεχκα 

(ειεθηξηθφο παικφο) θαη ζηέιλεη ζηελ έμνδν ηνπ θπθιψκαηνο 

ειεθηξηθφ ζήκα (Wheeler, 1992). 

Οη ζπλεζέζηεξνη ηχπνη θιαζηθψλ καγλεηψλ είλαη νη ηχπνπ J (Jazz), 

πνπ νλνκάζηεθαλ έηζη επεηδή πξσηνεθαξκφζηεθαλ ζην δεκνθηιέο 

κνληέιν ηεο Fender, ην Fender Jazz Bass, νη ηχπνπ P (Precision), πνπ 

θη απηνί πήξαλ ην φλνκα ηνπο απφ ην νκψλπκν κνληέιν ηεο ίδηαο 

εηαηξίαο θαη νη DC, πην γλσζηνί θαη σο Humbucker.  

 

Σχπνπ J (“single-coil”) 

Πξφθεηηαη γηα καγλήηε κνλνχ πελίνπ, πνπ φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη 

κφλνο ηνπ, εκθαλίδεηαη λα έρεη ζρεηηθά "θησρφ" ζε ζπρλφηεηεο ήρν, 

ελψ παξνπζηάδεη θαη ραξαθηεξηζηηθφ ζφξπβν (“hum”). Γη' απηφ 

ζπλαληάηαη ζαλ δεπγάξη κε έλαλ φκνηφ ηνπ (εηθ.10, αξηζηεξά), ν έλαο 
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ηνπνζεηεκέλνο θνληά ζηνλ θαβαιάξε (“bridge”) θαη ν άιινο θνληά 

ζηελ ηαζηηέξα (“neck”). Ζ παξνπζία θαη δεχηεξνπ single-coil 

εμνπδεηεξψλεη ην ζφξπβν πνπ έρεη ν θαζέλαο ρσξηζηά. Ο bridge έρεη 

θησρφηεξν ζε ρακειέο ζπρλφηεηεο ήρν θαη αθνχγεηαη πην «θξνπζηφο» 

θαη «ζθηρηφο», ελψ ν neck είλαη πην πινχζηνο. πλδπάδνληαο φκσο ηηο 

εληάζεηο ηνπ θαζελφο μερσξηζηά, καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

πεηχρνπκε δηάθνξα ερνρξψκαηα (op.cit).  

 

 

Δηθ.10: Αξηζηεξά: Μαγλήηεο ηχπνπ J.
14

 Γεμηά: Μαγλήηεο ηχπνπ DC ή Humbucker (dual 

coil).
 15 

 

Σχπνπ P (“split-coil”) 

Δίλαη δχν μερσξηζηνί, κηζνί ζε κήθνο απ‟ ηνπο J, κνλνχ πελίνπ 

καγλήηεο, κε θάζε κηζφ λα ηνπνζεηείηαη θάησ απφ δχν ρνξδέο 

(εηθ.11). Έρεη ραξαθηεξηζηηθή πινχζηα ρξνηά θαη πιενλεθηεί ζε ζρέζε 

κε ην J ζην φηη δελ παξνπζηάδεη ζφξπβν. Τζηεξεί φκσο, φηαλ 

ρξεζηκνπνηείηαη κφλνο ηνπ, ζην φηη έρεη έλα θαη κνλαδηθφ, πνιχ 

ραξαθηεξηζηηθφ δε ερφρξσκα. Γη απηφ ην ιφγν, ζπρλά ην ζπλαληάκε 

                                                 
14

 Ηζηνζειίδα: http://www.citron-guitars.com/pickups/ , αλάθηεζε: 26/1/2013.  
15

 Ηζηνζειίδα: http://www.musiciansfriend.com/bass/music-man-stingray-bass-guitar-with-

humbucker-piezo-pickups , αλάθηεζε: 26/1/2013.  

http://www.citron-guitars.com/pickups/
http://www.musiciansfriend.com/bass/music-man-stingray-bass-guitar-with-humbucker-piezo-pickups
http://www.musiciansfriend.com/bass/music-man-stingray-bass-guitar-with-humbucker-piezo-pickups
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θαη ζπλδπαζκέλν κε θάπνηνλ J είηε κε θάπνηνλ DC ή αθφκα θαη κε 

έλα δεχηεξν P (op.cit).  

 

Σχπνπ DC ή Humbucker (“dual coil”) 

Δίλαη ν ζπλδπαζκφο δχν κνλνχ πελίνπ καγλεηψλ (εηθ.10, δεμηά), 

πεξηειηγκέλσλ καδί κε ην ίδην ζχξκα, πξάγκα πνπ εμνπδεηεξψλεη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ζφξπβν πνπ έρεη ν J (“single coil”). Ο ήρνο ηνπ 

παξαπέκπεη ζε παιηά αθνχζκαηα, θπξίσο ξνθ αιιά είλαη πνιχ 

πινχζηνο (op.cit). 

 

Δηθ.11: Μαγλήηεο ηύπνπ P.
 16 

 

Μη μαγνηηικοί «μαγνήηερ» 

Πηεδνειεθηξηθφο (“piezoelectric pickup”) 

Καζψο ε ρνξδή πάιιεηαη, δνλεί ην ζψκα ηνπ νξγάλνπ. Σν ζηνηρείν 

απηφ αλαγλσξίδεη ηε ζπρλφηεηα πνπ πξνθαιεί ηελ εθάζηνηε δφλεζε 

                                                 
16

 Ηζηνζειίδα: 

http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1409029533
40 , αλάθηεζε: 26/1/2013.  

http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140902953340
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140902953340
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θαη ηε κεηαηξέπεη ζε ειεθηξηθφ ζήκα. Δίλαη ηνπνζεηεκέλνο θάησ απφ 

ηνλ θαβαιάξε (bridge) ή θνληά ζ' απηφλ θαη είλαη αφξαηνο (εηθ.12, 

αξηζηεξά). Σν ερφρξσκα πνπ παξάγεηαη είλαη πην θνληά ζ‟ απηφ ηνπ 

αθνπζηηθνχ κπάζνπ (op.cit).  

 

Οπηηθφο (“optical pickup”) 

Υξεζηκνπνηεί ππέξπζξα LED γηα λα απνηππψζεη νπηηθά ηελ θίλεζε 

ηεο ρνξδήο. Λακβάλεη εμαηξεηηθά ηηο ρακειέο ζπρλφηεηεο, αιιά 

δπζηπρψο κφλν απηέο θαη γη' απηφ ζπλδπάδεηαη κε θάπνηνλ 

πηεδνειεθηξηθφ γηα λα αλαπιεξσζνχλ απηέο πνπ δελ κπνξεί λα 

απνδψζεη. ηελ παξαθάησ εηθφλα θαίλεηαη ζαλ πξνέθηαζε ηεο 

ηαζηηέξαο (Δηθ.12, δεμηά) (op.cit).  

17
 

Δηθ.12: Αξηζηεξά: Πηεδνειεθηξηθόο καγλήηεο (piezoelectric pickup). Γεμηά: Οπηηθόο 

καγλήηεο (optical pickup). 

 

                                                 
17

 Ηζηνζειίδα εηθ. αξηζηεξά: http://www.talkbass.com/forum/f8/new-bass-arrived-

1980-godin-zeta-z1-piezo-inside-339054/, δεμηά: 

http://www.bassdirect.co.uk/bass_guitar_specialists/VL4FLNat.html , 
αλάθηεζε: 12/1/2013.  

http://www.talkbass.com/forum/f8/new-bass-arrived-1980-godin-zeta-z1-piezo-inside-339054/
http://www.talkbass.com/forum/f8/new-bass-arrived-1980-godin-zeta-z1-piezo-inside-339054/
http://www.bassdirect.co.uk/bass_guitar_specialists/VL4FLNat.html
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Αθφκα δχν γεληθέο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο κπνξνχκε λα ρσξίζνπκε 

ηνπο καγλήηεο είλαη ζε “passive” θαη “active”. Οη κελ active 

ηξνθνδνηνχληαη απφ πεγή ελέξγεηαο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ, ζπλήζσο 

κηα ή δχν κπαηαξίεο ησλ 9Volt, ελψ νη passive πνπ είλαη θαη νη πην 

θνηλνί, παξάγνπλ ήρν ρσξίο ηελ αλάγθε εμσηεξηθήο πεγήο 

(Lahdevaara, 2012).  

 

Passive μαγνήηερ 

Δίλαη νη πην θνηλνί θαη επηπιένλ νη πξψηνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Ο 

παξαγφκελνο ήρνο είλαη ραξαθηεξηζηηθά "δεζηφο" θαη "γεκάηνο". Σν 

κεηνλέθηεκά ηνπο είλαη φηη δελ επηδέρνληαη κεγάιε αιιαγή ζην 

ερφρξσκα, ελψ απνδίδνπλ θαη θάπνην πνζφ ηνπ ιακβαλφκελνπ 

ζνξχβνπ (op.cit). πγθεθξηκέλα, κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε έλαλ θαη 

κνλαδηθφ ήρν, απ' ηνλ νπνίν κπνξνχκε κφλν λα αθαηξέζνπκε πςειέο 

θαη ρακειέο ζπρλφηεηεο, ρσξίο λα κπνξνχκε λα ηνλ δηακνξθψζνπκε. 

 

Active μαγνήηερ 

Υξεζηκνπνηνχλ κπαηαξία γηα λα εληζρχζνπλ ην ζήκα ηνπ κπάζνπ, 

κέζσ ελζσκαησκέλνπ πξνεληζρπηή, πξνηνχ απηφ ζηαιεί ζηελ έμνδν 

θαη ηνλ εληζρπηή. Πιενλεθηνχλ ζε απφδνζε, δίλνληαο κεγαιχηεξε 

«παξνπζία» ζην κπάζν θαη ιφγσ πξνεληζρπηή πνιχ πην «επέιηθηε» 

ρξνηά, αθνχ ν πξνεληζρπηήο παξέρεη δπλαηφηεηα ελίζρπζεο ή 

απφζβεζεο ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ ζπρλνηήησλ. Σν κεηνλέθηεκά 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο passive είλαη φηη νη κπαηαξίεο θζίλνπλ ζε 

απφδνζε κε ηνλ θαηξφ, έσο ηνπ ζεκείνπ λα ζηακαηά λα παίδεη ην 
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φξγαλν φηαλ απηέο εμαληιεζνχλ. Καιφ είλαη δειαδή ν θάηνρνο 

«active κπάζνπ» λα είλαη εθνδηαζκέλνο κε εθεδξηθέο κπαηαξίεο, γηαηί 

απηφ κπνξεί λα ζπκβεί θαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζπλαπιίαο. Πνιιέο 

εηαηξίεο, αθξηβψο γη' απηφ ην ιφγν, ρξεζηκνπνηνχλ passive καγλήηεο 

καδί κε active θχθισκα πξνελίζρπζεο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην 

θχθισκα ηνπ νξγάλνπ αιιά φρη κέζα ζην καγλήηε, ψζηε λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πξνελίζρπζεο. Με έλα 

δηαθφπηε ελεξγνπνηνχλ ή απελεξγνπνηνχλ ην active θχθισκα ψζηε 

θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κπαηαξία εμαληιεζεί, ην φξγαλν λα 

ζπλερίδεη λα παίδεη ζαλ passive. Ζ δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο 

κεηψλεηαη φζν πεξηζζφηεξν ην φξγαλν παίδεη, άξα ηε ρξεζηκνπνηεί. 

Μάιηζηα κεηψλεηαη απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ζπλδεζεί ην θαιψδην ζηελ 

έμνδν ηνπ κπάζνπ, αθνχ έηζη "θιείλεη" ην θχθισκα θαη δηαξξέεηαη 

απφ ξεχκα πνπ ην παξάγεη ε κπαηαξία. Φξφληκν είλαη δειαδή λα 

απνζπλδένπκε πάληα ην θαιψδην φηαλ δελ παίδνπκε. 

 

3.2. ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

3.2.1. ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ ΔΝΗΥΤΣΖ 

Σα δχν βαζηθά θνκκάηηα απ‟ ηα νπνία απνηειείηαη ν εληζρπηήο ηνπ 

κπάζνπ είλαη ε κεθαλή θαη ε καμπίνα κεγαθψλσλ, πνπ άιινηε 

ζπλαληψληαη ρσξηζηά, κε ηελ θεθαιή λα επηθάζεηαη ζηελ θακπίλα, 

θαη άιινηε εγθαηεζηεκέλα ζην ίδην πιαίζην (“combo”) (εηθ.13).  
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Δηθ.13: Αξηζηεξά: Δληζρπηήο κπάζνπ (θεθαιή θαη θακπίλα). Γεμηά: Combo εληζρπηήο 

κπάζνπ. 
18 

 

Ζ θεθαιή ζηεγάδεη φια ηα ειεθηξνληθά ζηνηρεία ηνπ εληζρπηή θαη ζ‟ 

απηή ζπλδέεηαη ην κπάζν κέζσ θαισδίνπ. Δίλαη ρσξηζκέλε ζηνλ 

πξνεληζρπηή θαη ηνλ ηειηθφ εληζρπηή. πλεζέζηεξα απηνί βξίζθνληαη 

ζην ίδην πιαίζην, ρσξίο λα απνθιείεηαη λα ηνπο ζπλαληήζνπκε θαη ζαλ 

δχν ρσξηζηέο δηαηάμεηο, ηηο νπνίεο πξέπεη λα ζπλδέζνπκε κεηαμχ ηνπο. 

Σν ζήκα, πνπ δίλεη ην φξγαλν ζπλδεφκελν κε ηελ θεθαιή, πεξλάεη 

πξψηα απ‟ ηνλ πξνεληζρπηή, ν νπνίνο ην δηακνξθψλεη θαη ην 

«ρξσκαηίδεη» κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, πνπ αθνξνχλ ηελ επηζπκεηή 

ρξνηά θαη πνηφηεηα ηνπ ήρνπ. Σν κνξθνπνηεκέλν ζήκα πνπ δίλεη ν 

πξνεληζρπηήο είλαη αξθεηά αζζελέο, γη‟ απηφ νδεγείηαη ζηνλ ηειηθφ 

εληζρπηή, ζηελ έμνδν ηνπ νπνίνπ ιακβάλεηαη θαηά πνιχ εληζρπκέλν, 

έηζη ψζηε λα κπνξεί λα δνλήζεη ηα κεγάθσλα ηεο θακπίλαο 

(McCullough, 1995). 

Ζ θακπίλα είλαη ην πεξίβιεκα ησλ κεγαθψλσλ πνπ ιακβάλεη ζηελ 

είζνδφ ηεο ην δπλακσκέλν ζήκα απφ ηελ έμνδν ηεο θεθαιήο. Δίλαη 
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 Ηζηνζειίδα εηθ. αξηζηεξά: 

http://www.bananasmusic.com/productdetail.asp/pid_20385/productname_T

race-Elliot-AH600-7-Bass-Amplifier-and-1028H-Cabinet-Combo, δεμηά: 

http://www.dawsons.co.uk/ashdown-electric-blue-eb-12-220-bass-amplifier-

combo-220w , αλάθηεζε: 3/1/2013.  

http://www.bananasmusic.com/productdetail.asp/pid_20385/productname_Trace-Elliot-AH600-7-Bass-Amplifier-and-1028H-Cabinet-Combo
http://www.bananasmusic.com/productdetail.asp/pid_20385/productname_Trace-Elliot-AH600-7-Bass-Amplifier-and-1028H-Cabinet-Combo
http://www.dawsons.co.uk/ashdown-electric-blue-eb-12-220-bass-amplifier-combo-220w
http://www.dawsons.co.uk/ashdown-electric-blue-eb-12-220-bass-amplifier-combo-220w
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κηα απιή θαηαζθεπή, ζπλήζσο μχιηλε, πνπ πεξηβάιιεηαη απφ θάπνηνπ 

είδνπο πθαζκάηηλε επέλδπζε, ελψ ηα κεγάθσλα είλαη βηδσκέλα κέζα 

ζ‟ απηή θαη θαιχπηνληαη κε κηα πξνζηαηεπηηθή πιαζηηθή ή κεηαιιηθή 

ή πθαζκάηηλε ζράξα. 

Οη πεξηζζφηεξνη combo εληζρπηέο κπάζνπ είλαη γεληθά πην κηθξνί ζε 

απφδνζε, αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν, βαζηθά ιφγσ ρακειήο 

ηηκήο αιιά θαη ιφγσ επθνιίαο ζηε κεηαθνξά, επεηδή είλαη κηθξφηεξνη 

θαη ειαθξχηεξνη, ελψ απνδεηθλχνληαη επαξθέζηαηνη γηα κειέηε, 

πξφβα ε αθφκα θαη ζπλαπιία ζε κηθξνχο θαη θιεηζηνχο ρψξνπο. Οη 

κεκνλσκέλεο θεθαιέο κε ηηο κεγάιεο θακπίλεο ρξεζηκνπνηνχληαη 

θχξηα ζε κεγάινπο ζπλαπιηαθνχο ρψξνπο.  

 

3.2.2. ΔΦΔ ΚΑΗ ΠΔΣΑΛΗΑ 

Σα εθέ είλαη ειεθηξνληθέο δηαηάμεηο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηνλ ήρν, 

φπσο απηφο βγαίλεη απφ ηελ έμνδν ηνπ κπάζνπ θαη παξεκβάιινληαη 

κεηαμχ νξγάλνπ θαη εληζρπηή. Δίλαη κηθξψλ δηαζηάζεσλ κεηαιιηθά ή 

απφ ζθιεξφ πιαζηηθφ θνπηηά, κε έλα δηαθφπηε on/off πνπ ειέγρεηαη 

κε ην πφδη (γη‟ απηφ νλνκάζηεθαλ θαη πεηάιηα/pedals) θαη κε δηάθνξα 

πνηελζηφκεηξα ειέγρνπ ηεο έληαζεο θαη ηεο ρξνηάο ηνπ εθέ (Δηθ.14).  

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη επεηδή ν ξφινο ηνπ κπαζίζηα είλαη 

λα είλαη ζηαζεξφο θαη επθξηλήο ζηηο λφηεο πνπ παίδεη, ηα εθέ πξέπεη 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη δηαθξηηηθά θαη κε ηαηξηαζηή ζηε ζχλζεζε 

αηζζεηηθή (Dean, 1982). Δδψ ζα εμεηάζνπκε ηα εθέ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν θαη ζα πεξηγξάςνπκε πνηά επίδξαζε 

έρνπλ ζηνλ ηειηθφ ήρν.  
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Δηθ.14: Πεηαιάθη ρξήζεο εθέ.
 19 

 

Compressor 

Δίλαη ην ιηγφηεξν θξαπγαιέν εθέ θαζψο δελ αιιάδεη ηε ρξνηά ηνπ 

ήρνπ θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζε φια ηα είδε κνπζηθήο. Αλήθεη 

ζηα ιεγφκελα δπλακηθά εθέ, ππφ ηελ έλλνηα φηη ζπκπηέδεη ην εχξνο 

δπλακηθψλ ηνπ ζήκαηνο. Όηαλ δειαδή ην παίμηκν απαηηείηαη λα είλαη 

νκαιφ θαη νκνηφκνξθν, ε ρξήζε compressor απνηειεί κηα πνιχ θαιή 

ιχζε, αθνχ απηφ πνπ θάλεη είλαη λα «ζπκκαδεχεη» ην ζήκα ζε έλα 

πξνεπηιεγκέλν εχξνο εληάζεσλ (op.cit).  

 

Overdrive 

Δίλαη έλα πην κνληέξλν εθέ κε ηζρπξή παξνπζία ζηελ ηειηθή κίμε, ην 

νπνίν δηαθνξνπνηεί θαηά πνιχ ην θπζηθφ ζήκα ηνπ νξγάλνπ 

παξακνξθψλνληάο ην, κε απνηέιεζκα λα δίλεη ζην κπάζν έλα ζθιεξφ 

θαη επηζεηηθφ ήρν, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηα αληίζηνηρα είδε 

κνπζηθήο φπσο ην rock, ην punk θαη ην metal (op.cit). 
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 Ηζηνζειίδα: 

http://www.blackandwhiteblues.com/ProductDetails.asp?ProductCode=Bass

-Comp , αλάθηεζε: 4/1/2013.  

http://www.blackandwhiteblues.com/ProductDetails.asp?ProductCode=Bass-Comp
http://www.blackandwhiteblues.com/ProductDetails.asp?ProductCode=Bass-Comp
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Chorus 

Αθφκα έλα εθέ ην νπνίν δηαθνξνπνηεί αξθεηά έληνλα ηνλ ήρν ηνπ 

κπάζνπ. πγθεθξηκέλα, απηφ πνπ θάλεη είλαη λα δηπιαζηάδεη θαηά 

θάπνηνλ ηξφπν ην ζήκα θαη λα ην δηαθνξνπνηεί ειάρηζηα σο πξνο ηε 

ζπρλφηεηα (op.cit). ην ηειηθφ ζήκα δειαδή πνπ βγαίλεη απφ ην 

κπάζν, πξνζηίζεηαη αθφκε έλα, ειάρηζηα μεθνχξδηζην ζε ζρέζε κε ην 

αξρηθφ, πνπ ζπλερνχλ ηαπηφρξνλα, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη 

δηαθξφηεκα. Υαξαθηεξηζηηθφο ήρνο «πεξαζκέλνο» απφ chorus είλαη 

ηνπ Jaco Pastorius, πνπ ην ρξεζηκνπνίεζε ζε άηαζην ειεθηξηθφ 

κπάζν ηε δεθαεηία ηνπ ‟70. 

 

3.3. ΣΤΠΟΗ ΜΠΑΟ – ΚΗΘΑΡΑ 

Σν ειεθηξηθφ κπάζν είλαη ν πην ζπλεζηζκέλνο ηχπνο κπάζν – θηζάξαο 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα κεγάιε πνηθηιία εηδψλ κνπζηθήο, σο έλα 

απφ ηα θχξηα φξγαλα ηνπ ξπζκηθνχ ηκήκαηνο. Τπάξρεη κε ηάζηα αιιά 

ζπρλά ην ζπλαληνχκε θαη άηαζην, κε ηέζζεξηο ή πέληε ρνξδέο θαη πην 

ζπάληα κε έμη θαη πεξηζζφηεξεο. Όπσο πξναλαθέξεηαη, ην ειεθηξηθφ 

κπάζν είλαη απαξαίηεην λα ζπλδεζεί κέζσ θαισδίνπ κε ειεθηξηθφ 

εληζρπηή γηα λα αθνπζηεί. Τπάξρνπλ ηξεηο αθφκε ηχπνη κπάζν – 

θηζάξαο εθηφο απφ ην ειεθηξηθφ πνπ αλαιχζακε παξαπάλσ: ην 

ακοςζηικό, ην ηλεκηπακοςζηικό θαη ην ημι – ακοςζηικό κπάζν.  

 

Ακοςζηικό μπάζο 

ε αληίζεζε κε ην ειεθηξηθφ κπάζν, ην νπνίν είλαη γεληθά έλα φξγαλν 

απφ ζπκπαγέο ζψκα, ην ζψκα ηνπ αθνπζηηθνχ κπάζνπ είλαη θνχθην, 
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φκνην θαη ζπλήζσο ιίγν κεγαιχηεξν απφ απηφ ηεο αθνπζηηθήο 

θηζάξαο. Δίλαη φξγαλν κε ειεθηξηθά εληζρπκέλν, πνπ ζπλήζσο έρεη 

ηέζζεξηο ρνξδέο, θαζψο ην ερείν ηνπ αδπλαηεί λα παξάγεη κε 

επθξίλεηα ηε ρακειφηεξε λφηα η ηνπ πεληάρνξδνπ κπάζνπ. ηελ 

πιεηνςεθία ηνπο ηα αθνπζηηθά κπάζα έρνπλ ηάζηα, αιιά ππάξρνπλ 

θαη άηαζηα (Rossing, 2010).  

 

Ηλεκηπακοςζηικό μπάζο 

Δίλαη έλα αθνπζηηθφ κπάζν πνπ δηαζέηεη ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηψζεσλ έλαλ πηεδνειεθηξηθφ καγλήηε, ψζηε λα κπνξεί λα 

ζπλδεζεί κε ειεθηξηθφ εληζρπηή αιιά έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί θαη ρσξίο ειεθηξηθή ελίζρπζε. Ο ήρνο ηνπ κνηάδεη 

πεξηζζφηεξν ζηνλ ήρν ηνπ θνληξακπάζνπ παξά ηνπ ειεθηξηθνχ 

κπάζνπ (op.cit). 

 

Ημι – ακοςζηικό μπάζο 

Αθνπζηηθή κπαζν – θηζάξα πνπ δηαζέηεη ερείν, ην νπνίν δελ είλαη 

αξθεηά κεγάιν ψζηε λα εληζρχζεη ηνλ ήρν ηνπ. Έηζη, είλαη 

εθνδηαζκέλε κε καγλήηεο ψζηε λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε 

ειεθηξηθφ εληζρπηή (op.cit).  

 

3.4. ΣΔΥΝΗΚΔ 

Οη κπαζίζηεο έρνπλ αλαπηχμεη ζαπκάζηεο εξκελεπηηθέο ηερληθέο γηα 

εθηειέζεηο ζην ειεθηξηθφ κπάζν, ηδηαίηεξα ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. 
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Πνιιέο απφ απηέο, φπσο ε ηερληθή “slap”, είλαη ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξρηθά ζην θνληξακπάζν θαη έπεηηα πηνζεηήζεθαλ 

απφ ηνπο ειεθηξν-κπαζίζηεο θαη εμειίρζεθαλ θαη πξνζαξκφζηεθαλ 

ζην φξγαλν.  

Γεληθά, ην δεμί ρέξη αθνπκπάεη ζην ζψκα ηνπ νξγάλνπ κε ηνλ πήρε, 

έηζη ψζηε ηα δάρηπια λα πέθηνπλ κε ην βάξνο ηνπο θαη ηειείσο 

ειέπζεξα πεξίπνπ κεηαμχ ηεο Λα θαη Ρε ρνξδήο (Dean, 1982).  

 

Χπηζιμοποιώνηαρ ηα δάσηςλα 

Ζ πην θιαζηθή ηερληθή είλαη απηή ησλ δχν δαρηχισλ, ηνπ δείθηε θαη 

ηνπ κέζνπ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ελαιιάμ γηα πεξηζζφηεξε 

ηαρχηεηα ή κε φπνηνλ άιιν ζπλδπαζκφ εμππεξεηεί ζηελ εθηέιεζε ηνπ 

θάζε κνπζηθνχ θνκκαηηνχ. Καηά γεληθφ θαλφλα ηα δάθηπια πξέπεη λα 

παίδνπλ φζν απαιά ρξεηάδεηαη, ψζηε ην ερεηηθφ απνηέιεζκα λα είλαη 

θαιφ, ρσξίο παξακφξθσζε, πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ππεξβνιηθή 

πίεζε ζηηο ρνξδέο. Απηφ εμππεξεηεί ζηελ νηθνλνκία δπλάκεσλ θαη 

ζηνλ θαιχηεξν έιεγρν ηνπ ήρνπ (op.cit).  

Ο ήρνο κπνξεί αθφκα λα αιιάμεη αλάινγα κε ηε ζέζε ζηελ νπνία 

ρηππνχλ ηα δάθηπια θαηά κήθνο ησλ ρνξδψλ. Όηαλ ηα δάθηπια 

ρηππνχλ ηηο ρνξδέο θνληά ή επάλσ ζηελ ηαζηηέξα ν ήρνο είλαη 

πινχζηνο θαη βαζχο, κε κεησκέλε φκσο αηάθα θαη έληαζε. Αλ 

ρηππνχλ θνληά ζηε γέθπξα ν ήρνο είλαη πην νμχο θαη ζπκίδεη 

πεξηζζφηεξν θξνπζηφ φξγαλν. Ζ κέζε νδόο βξίζθεηαη παίδνληαο πάλσ 

απφ ηνπο καγλήηεο (op.cit). Απηή ε ηερληθή ζπλαληάηαη ζε φια ηα είδε 

κνπζηθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην ειεθηξηθφ κπάζν.  
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Χπηζιμοποιώνηαρ πένα 

Ζ πέλα πξνζθέξεη ζηνλ παξαγφκελν ήρν θαζαξφηεηα, ππγκή θαη 

νκαιφηεηα, απφ άπνςε έληαζεο ησλ δηαθφξσλ ρηππεκάησλ. Ο ήρνο 

επεξεάδεηαη θαη απφ ην πάρνο ηεο πέλαο. Μηα ιεπηή θαη πην ειαζηηθή 

πέλα παξάγεη έλαλ ήρν κηθξφηεξεο έληαζεο θαη δηάξθεηαο, φρη ηφζν 

βαζχ αιιά πεξηζζφηεξν θξνπζηφ, θαζψο αθνχγεηαη αξθεηά ν ήρνο ηεο 

πέλαο πνπ ρηππά ηε ρνξδή. Αληίζεηα, κηα παρηά, άθακπηε πέλα 

παξάγεη βαζχηεξν ήρν κεγαιχηεξεο έληαζεο.  

Ζ ηερληθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζην rock θαη ζην punk. 

Παίδεηαη ρηππψληαο πξνο ηα θάησ (“downstroke”) γηα πην δπλαηή 

αηάθα θαη πξνο ηα πάλσ (“upstroke”), πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

downstrokes ρξεζηκνπνηείηαη γηα κνπζηθά θνκκάηηα ζε γξεγνξφηεξν 

ηέκπν (op.cit).  

 

Χπηζιμοποιώνηαρ ηοςρ απμονικούρ 

Ζ ρξήζε ησλ αξκνληθψλ μεθίλεζε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, ζαλ 

ζηνηρείν κνληεξληζκνχ, φπνπ ηε ρξεζηκνπνηνχζαλ πεξηζζφηεξν ζαλ 

«εμσηηθφ» εθέ. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, φκσο, θαη έπεηηα, νη 

κπαζίζηεο ηεο jazz-fusion ζθελήο, φπσο ν δεμηνηέρλεο Jaco Pastorius, 

ηειεηνπνίεζαλ απηήλ ηελ εμαηξεηηθά δχζθνιε ηερληθή, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ γηα νιφθιεξα θνκκάηηα θαη ζε γξήγνξεο 

ηαρχηεηεο.  

Οη αξκνληθνί αλήθνπλ ζηηο ζεκειηψδεηο ηδηφηεηεο κηαο ρνξδήο. 

Υηππψληαο κηα ρνξδή αθνχγνληαη φινη νη αξκνληθνί ηεο λφηαο πνπ 
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παξάγεηαη. Με ηελ ηερληθή ησλ αξκνληθψλ νπζηαζηηθά 

απνκνλψλνπκε ηνλ θάζε αξκνληθφ, ψζηε λα ερεί μερσξηζηά.  

Γηα ηελ παξαγσγή ησλ αξκνληθψλ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ ηερληθή κε 

δάρηπια αιιά ιίγν παξαιιαγκέλε: ην αξηζηεξφ καο ρέξη αγγίδεη 

ειαθξά ηε ρνξδή ζε έλα ηάζην θαη, θαζψο ην δεμί ηε ρηππά, ηελ 

αθήλεη ακέζσο, ψζηε λα ερήζεη ν αξκνληθφο πνπ βξίζθεηαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηάζην. Δίλαη απαξαίηεην ην δεμί ρέξη λα είλαη 

ηνπνζεηεκέλν αθξηβψο επάλσ απφ ην ηάζην (ή ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο, φπσο ζηνλ αξκνληθφ ζην 3
ν
 ηάζην, αθξηβψο ζηε κέζε 

απφ ηα δπν ηάζηα) θαη ην αξηζηεξφ ρέξη λα ρηππά ηε ρνξδή θνληά 

ζηνλ θαβαιάξε, γηα λα ερεί θαζαξά ν αξκνληθφο θαη λα κελ 

παξακνξθψλεηαη.  

Οη ζέζεηο γηα ηελ παξαγσγή ησλ αξκνληθψλ δηαθέξνπλ ζε έληαζε θαη 

ηνληθφ χςνο θαη ρσξίδνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο: νη θςζικοί απμονικοί 

θαη νη ηεσνηηοί απμονικοί.  

Οη θπζηθνί αξκνληθνί απνηεινχλ ηε βάζε ηνπ ερνρξψκαηνο. 

Βξίζθνληαη ζρεδφλ ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο ηαζηηέξαο θαη ην ηνληθφ 

χςνο, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, είλαη είηε ε λφηα πνπ βξίζθεηαη ζην 

ηάζην, είηε ζε δηάζηεκα 4
εο

 ή 5
εο

 θαζαξήο απφ απηήλ θαη ζπλήζσο κηα 

νθηάβα ςειφηεξα. Σν ηνληθφ χςνο ησλ θπζηθψλ αξκνληθψλ 

εμαξηάηαη άκεζα απφ ην θνχξδηζκα ηνπ κπάζνπ.  

Αληίζεηα, νη ηερλεηνί αξκνληθνί είλαη κηα δπζθνιφηεξε ηερληθή πνπ 

δελ εμαξηάηαη άκεζα απφ ην θνχξδηζκα ηνπ νξγάλνπ. Ζ δπζθνιία ηεο 

ηερληθήο νθείιεηαη ζην φηη ρξεζηκνπνηνχκε δπν δάρηπια ζην αξηζηεξφ 

καο ρέξη˙ ην πξψην παηά ζε έλα ηάζην, ψζηε λα δεκηνπξγήζεη κηα 

ηερλεηή αλνηρηή ρνξδή θαη ην δεχηεξν αθνπκπά ηε ρνξδή, φπσο θαη 

ζηελ παξαγσγή ησλ θπζηθψλ αξκνληθψλ (Gade, 2001).  



 

 

45 

“Slap” και “Pop” 

Σν “slap” θαη ην “pop” είλαη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο 

ζηελ funk θαη soul κνπζηθή. Απαηηείηαη αξθεηή εμάζθεζε κέρξη λα 

κπνξνχλ λα παηρηνχλ κε επρέξεηα θαη πξαγκαηνπνηνχληαη κε θηλήζεηο 

ζρεηηθά αζπλήζηζηεο ζπγθξηηηθά κε άιιεο ηερληθέο (Dean, 1982). 

Πξνζδίδνπλ ζηε κπαζνγξακκή πεξηζζφηεξε ππγκή θαη ελέξγεηα θαη 

ζε γξήγνξε ηαρχηεηα θαίλεηαη αξθεηά εληππσζηαθφ.  

Σν slap γίλεηαη ρηππψληαο ηηο ρνξδέο ηνπ κπάζνπ κε ηνλ αληίρεηξα ηνπ 

δεμηνχ ρεξηνχ επάλσ ζηελ ηαζηηέξα. Σν ρηχπεκα πξέπεη λα γίλεη κε ην 

πιατλφ κέξνο ηνπ αληίρεηξα θαη ζην ηέινο ηεο ηαζηηέξαο. Σν ρέξη 

κέλεη αθίλεην θαη φιε ε θίλεζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ ηνλ θαξπφ. 

Ακέζσο κεηά ηνλ ρηχπν ηεο ρνξδήο ν αληίρεηξαο απνκαθξχλεηαη, 

επηηξέπνληαο ζηε ρνξδή λα ζπλερίζεη λα δνλείηαη. Μφιηο ν κπαζίζηαο 

θαηαθηήζεη ηελ ηερληθή ηνπ slap, ζα είλαη αξθεηά πην εχθνιν λα 

θαηαθηεζεί θαη ην pop.  

Σν pop επηηπγράλεηαη ηξαβψληαο κηα ρνξδή καθξηά απφ ηελ ηαζηηέξα 

θαη απειεπζεξψλνληάο ηελ, κε απνηέιεζκα ην απφηνκν ρηχπεκα ηεο 

ρνξδήο ζηελ ηαζηηέξα, ζέηνληαο ηε ρνξδή ζε θίλεζε. Σν απφηνκν 

απηφ ηξάβεγκα ηεο ρνξδήο πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κε ην κεζαίν 

δάρηπιν ηνπ δεμηνχ ρεξηνχ θαη ιηγφηεξν ζπρλά κε ηνλ δείθηε ή ηνλ 

παξάκεζν. Σν pop κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη παίδνληαο κε πέλα, 

θαζψο ν δείθηεο θαη ν αληίρεηξαο θξαηνχλ ηελ πέλα θαη ηα ππφινηπα 

δάθηπια είλαη ειεχζεξα (op.cit).  

Καη ζηηο δπν παξαπάλσ ηερληθέο είλαη ζεκαληηθφ ν κπαζίζηαο λα 

αλαπηχμεη κηα ζηαζεξφηεηα ζηα ρηππήκαηα θαη ζηα ηξαβήγκαηα, ψζηε 

λα επηηχρεη θαιχηεξν έιεγρν ηνπ ήρνπ.  
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Μεξηθέο ηερληθέο slap ζπκπεξηιακβάλνπλ δηπιά θαη ηξηπιά 

ρηππήκαηα θαη ηξαβήγκαηα ζηηο ρνξδέο θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

ν ήρνο λα είλαη πνιχ ξπζκηθφο θαη δσληαλφο. Σν κπάζν θαη νη ρνξδέο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη δπν πνιχ ζεκαληηθνί παξάγνληεο, πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ slap θαη ηνπ pop. Οη ρνξδέο ηχπνπ 

roundwound είλαη απηέο πνπ πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν νη κπαζίζηεο γηα 

απηήλ ηελ ηερληθή (op.cit). Δπηπιένλ, παίδνληαο κε έλα ζρεηηθά βαξχ 

ειεθηξηθφ κπάζν κε ηάζηα, ην slap ζα παξάγεη πην πινχζην ήρν, ιφγσ 

ηεο κάδαο ηνπ νξγάλνπ θαη πην ξπζκηθφ, ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηάζησλ 

πνπ παξάγνπλ πην έληνλε αηάθα (αθνχ ε ρνξδή ρηππά επάλσ ζηα 

κεηαιιηθά ηάζηα).  

Ζ ρξήζε ηεο ηερληθήο slap μεθίλεζε απφ ην θνληξακπάζν λσξίηεξα 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1930, φηαλ θάπνηνη κπαζίζηεο αληί λα 

πξνζπαζνχλ λα απνθχγνπλ ην ζφξπβν απφ ηηο ρνξδέο, ηηο ρηππνχζαλ 

απφηνκα παξάγνληαο έλαλ θξφην καδί κε ηνλ ήρν ηεο λφηαο. ην 

θνληξακπάζν ν ήρνο ηνπ slap κνηάδεη κε ρνξφ απφ θιαθέηεο πνπ 

αθνχγεηαη παξάιιεια κε ηε κπαζνγξακκή (Kirchner, 2000). O Bill 

Crow ζην θεθάιαην “The Bass in Jazz” ηνπ βηβιίνπ “The Oxford 

Companion to Jazz” παξαζέηεη ηα ιφγηα ηνπ κπαζίζηα Milt Hinton, 

φηαλ ξσηήζεθε πψο έκαζε λα παίδεη θαη' απηφλ ηνλ ηξφπν: 

«Όηαλ βξηζθόκνπλ ζηελ άλνδν ηεο θαξηέξαο κνπ, αλ ζνπ έδηλαλ 

έλα ζόιν θαη δελ έπαηδεο κ' απηόλ ηνλ ηξόπν, ζα πεξλνύζε 

αξθεηόο θαηξόο κέρξη λα ζνπ μαλαδώζνπλ ζόιν!» (Kirchner, 

2000, ζει. 672) 

Ήηαλ, ινηπφλ, απαξαίηεην γηα έλα κπαζίζηα λα αλαπηχμεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, ε νπνία κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ειεθηξηθνχ 

κπάζνπ πξνζαξκφζηεθε θαη εμειίρζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ζην φξγαλν.  
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“Tapping” 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη έπεηηα ην tapping έρεη ρξεζηκνπνηεζεί 

απφ πνιινχο δεμηνηέρλεο ηνπ κπάζνπ, φπσο ν Victor Wooten θαη ν 

Billy Sheenan, νη νπνίνη έρνπλ δηακνξθψζεη ην πξνζσπηθφ ηνπο ζηπι 

ζηελ εθαξκνγή ηεο ηερληθήο απηήο ζην φξγαλν. Δίλαη κηα ηερληθή, πνπ 

αξρηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ζε θηζαξηζηηθά ζφιν, φπνπ θαη ηα δπν ρέξηα 

βξίζθνληαη ζηελ ηαζηηέξα θαη παηνχλ ηα ηάζηα γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 

επηζπκεηνχ ηφλνπ.  

Γηα ηελ αθξίβεηα, ην αξηζηεξφ ρέξη βξίζθεηαη ζηελ ηαζηηέξα, φπσο θαη 

ζηελ ηερληθή κε δάρηπια, κε κνλαδηθή δηαθνξά φηη παηά ηα ηάζηα κε 

κεγαιχηεξε δχλακε. Ζ δπζθνιία απηήο ηεο ηερληθήο είλαη πσο ην δεμί 

δε βξίζθεηαη πιένλ θνληά ζηε γέθπξα γηα λα ηζηκπά ηηο ρνξδέο, αιιά 

ζηελ ηαζηηέξα, ειαθξψο θπξηφ, πιεζηάδνληάο ηελ απφ ηελ αληίζεηε 

πιεπξά απ' φηη ην αξηζηεξφ θαη παηά θαη απηφ ηα ηάζηα γηα ηελ 

παξαγσγή ηνπ ήρνπ.  

Γηα ηελ επθνιφηεξε εθαξκνγή ηνπ tapping, είλαη απαξαίηεην νη 

ρνξδέο ηνπ κπάζνπ λα βξίζθνληαη φζν πην θνληά ζηελ ηαζηηέξα 

γίλεηαη θαη νη καγλήηεο λα είλαη ξπζκηζκέλνη αξθεηά ςειά, γηα λα 

επηηχρνπκε κεγαιχηεξν εχξνο δπλακηθψλ. Δπηπιένλ, απαξαίηεηεο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηε ρξήζε ηεο είλαη ε αλεμαξηεζία ησλ δαθηχισλ, ε 

δχλακε θαη ν ζσζηφο ζπληνληζκφο κεηαμχ ησλ ρεξηψλ (Dean, 1982).  

 

4. Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΜΠΑΗΣΑ 

Σν κπάζν απνηειεί ηε ξπζκηθή θαη ηαπηφρξνλα αξκνληθή βάζε πάλσ 

ζηελ νπνία ρηίδνληαη ηα κέξε ησλ ππφινηπσλ κνπζηθψλ νξγάλσλ ελφο 
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ζπλφινπ. Οη λφηεο ηνπ κπάζνπ ζρεκαηίδνπλ έλα κνλνπάηη πνπ 

ζηεξίδεη θαη θαηεπζχλεη ηνπο ππφινηπνπο κνπζηθνχο. Πνιχ ζπρλά ν 

ήρνο ηνπ ράλεηαη ζην βάζνο, θαζψο ζαλ αθξναηέο έρνπκε ηελ ηάζε λα 

δίλνπκε πεξηζζφηεξε πξνζνρή ζε πην ζνιηζηηθά φξγαλα, φπσο ζηα 

πλεπζηά, ιηγφηεξν ζπρλά ζηελ θηζάξα, ζην πηάλν θαη ζηα ηχκπαλα θαη 

ηειεπηαίν ζην κπάζν. Οη κνπζηθνί πάληα εζηηάδνπλ ζην κπάζν θαη 

απηφ ηνπο είλαη απαξαίηεην γηα δχν ιφγνπο: πξψηνλ επεηδή 

ππνζηεξίδεη ηελ αξκνλία ηνπ θνκκαηηνχ θαη δεχηεξνλ παξέρεη ηα 

ξπζκηθά ζεκέιηα ζηνπο ππφινηπνπο κνπζηθνχο.  

Τπάξρνπλ αξθεηά φξγαλα πνπ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ην ξφιν απηφ 

φπσο ε ηνχκπα, ην κπάζν θφξλν θαη ην κπάζν ζαμφθσλν, πνπ ζηηο 

αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα είραλ ρξεζηκνπνηεζεί θπξίσο ζε jazz 

ερνγξαθήζεηο. ηελ επνρή καο ηα πην δηαδεδνκέλα κπάζα φξγαλα 

είλαη ην θνληξακπάζν θαη ην ειεθηξηθφ κπάζν. Σν πξψην ην 

ζπλαληάκε πεξηζζφηεξν ζε jazz κνπζηθά ζχλνια, αθνχ δχζθνια 

κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ε πινχζηα ρξνηά ηνπ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε 

κε ην ζπγθεθξηκέλν είδνο. Σν δεχηεξν ππάξρεη πιένλ ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ κνπζηθψλ εηδψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο jazz, 

ιφγσ ηεο επθνιίαο ηνπ ζηε ρξήζε αιιά θαη ηνπ εχπιαζηνπ ήρνπ ηνπ, 

πνπ κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί ψζηε λα ηαηξηάδεη ζε φια ηα κνπζηθά 

είδε.  

ε κηθξά κνπζηθά ζχλνια ν κπαζίζηαο δηαιέγεη ηε κεισδία φζν ην 

θνκκάηη πξνρσξά. Γηα λα είλαη ζε ζέζε λα δηαιέγεη ηηο ζσζηέο λφηεο 

θαη λα ηηο ηνπνζεηεί ζην ζσζηφ ρξφλν κέζα ζηε κνπζηθή, ρξεηάδεηαη 

ηζρπξή αίζζεζε ηνπ ξπζκνχ θαη ζπλαηζζεκαηηθή ηαχηηζε 

(«ελζπλαίζζεηε θαηαλφεζε») κε ηα ππφινηπα κέιε ηνπ ξπζκηθνχ 

ηκήκαηνο. ηα κεγαιχηεξα ζπγθξνηήκαηα, φηαλ παίδεη απφ 

παξηηηνχξα, ζπρλά αλαζπλζέηεη ηε κπαζνγξακκή, ρξεζηκνπνηψληαο 
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ηελ παξηηηνχξα ζαλ νδεγφ, βαζηδφκελνο ζηελ εκπεηξία ηνπ θαη ζηελ 

«έθηε αίζζεζή» ηνπ ψζηε λα δηαιέγεη ηα ξπζκηθά κνηίβα θαη ηηο λφηεο 

πνπ πξέπεη λα παηρηνχλ (Berendt, 1995).  

ηα πξψηα ζηάδηα εθκάζεζεο ηνπ ειεθηξηθνχ κπάζνπ νη 

δεμηνηερληθέο απαηηήζεηο ζεσξνχληαη γεληθά ιηγφηεξν απζηεξέο απ' 

φηη ζε άιια κνπζηθά φξγαλα. Οη αξράξηνη κπαζίζηεο κπνξνχλ κε ιίγε 

πξνζπάζεηα θαη ζε ζρεηηθά κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα λα απνθηήζνπλ 

έλα ηθαλνπνηεηηθφ ηερληθφ επίπεδν. Απηφ ζπρλά απνδίδεηαη ζηνλ 

ππνζηεξηθηηθφ ξφιν πνπ θαηέρεη κέζα ζηα κνπζηθά ζχλνια, ζην 

κνλνθσληθφ ηνπ ραξαθηήξα αιιά θαη ζηηο ιηγφηεξεο ρνξδέο ηνπ ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ θηζάξα. Ο θηζαξίζηαο Amos Garrett δειψλεη ζρεηηθά 

κε ηελ εθκάζεζε ηνπ ειεθηξηθνχ κπάζνπ: 

«Δίλαη πνιύ εύθνιν γηα λα μεθηλήζεη θαλείο, γηαηί έρεη ηέζζεξηο 

ρνξδέο αληί γηα έμη θαη παίδεη κία ρνξδή θάζε θνξά.» (Clawson, 

1999, ζει. 199).  

Γηα λα μεπεξάζεη ν κπαζίζηαο ην επίπεδν ηνπ αξράξηνπ απαηηείηαη 

πνιχ πεξηζζφηεξε δνπιεηά θαη εκπεηξία. Ζ κπαζίζηξηα Janice - Marie 

Johnson ζηεξίδεη ηελ παξαπάλσ άπνςε:  

«Μπνξεί θαλείο πνιύ γξήγνξα λα αθνπζηεί θαιά. Αιιά 

ρξεηάδεηαη έλα πνιύ κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα γηα λα γίλεη 

πξαγκαηηθά θαιόο, είλαη δύζθνιν.» (Clawson, 1999, ζει. 199).  

ηηο πνηθίιεο κνπζηθέο θαηαζηάζεηο αλακέλεηαη δηαθνξεηηθή εξκελεία 

απφ ην κπαζίζηα θαη ππάξρεη δηαθνξεηηθφο βαζκφο δπζθνιίαο. Με ην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζαπκάζηεο ηερληθέο εθηέιεζεο, 

φκσο έλαο κπαζίζηαο δε ρξεηάδεηαη λα είλαη βηξηνπφδνο δεμηνηέρλεο 

γηα λα είλαη πεξηδήηεηνο. Μία ζηαζεξή αίζζεζε ηνπ ξπζκνχ πνπ 
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βνεζά ηε κνπζηθή λα δσληαλέςεη, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα θαιαίζζεηε 

κπαζνγξακκή πνπ πιέθεηαη κέζα ζηελ αξκνλία κε ελδηαθέξνληα 

ηξφπν είλαη ηα δπν βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ελφο θαινχ κπαζίζηα 

(Kirchner, 2000).  

 

5. ΔΗΓΖ ΜΟΤΗΚΖ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΔΗΣΑΗ ΣΟ ΖΛΔΚΣΡΗΚΟ 

ΜΠΑΟ 

Σν ειεθηξηθφ κπάζν άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ „50 θαη απνηειεί πιένλ αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηνπ 

ξπζκηθνχ ηκήκαηνο θάζε νξρήζηξαο, αλάινγα, θπζηθά, κε ηελ 

επηζπκία ηνπ ζπλζέηε ή ηνπ ζπγθξνηήκαηνο. Απφ ηελ έλαξμε ηεο 

καδηθήο ηνπ παξαγσγήο ρξεζηκνπνηήζεθε εθηελψο ζηα 

δεκνθηιέζηεξα είδε κνπζηθήο, φπσο ην pop rock, funk, soul, jazz – 

rock fusion, progressive rock, punk rock, θ.α.  

H jazz – rock fusion είλαη έλα κνπζηθφ είδνο πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ 

Ακεξηθή θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη εκθαλίζηεθε φηαλ rock 

ζπγθξνηήκαηα άξρηζαλ λα πξνζζέηνπλ ζηνηρεία ηεο jazz ζηε κνπζηθή 

ηνπο. ην fusion ρξεζηκνπνηήζεθε εθηελψο ην κπάζν, πεξηζζφηεξν 

απ‟ φηη ζε θάζε άιιν κνπζηθφ ζηπι ζρεηηθφ κε ηε jazz (Berendt, 

1995). Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ επηθεληξσλφκαζηε, ινηπφλ, ζηε 

ρξήζε ηνπ ειεθηξηθνχ κπάζνπ ζηε jazz κνπζηθή είλαη φηη ζην 

ζπγθεθξηκέλν είδνο, ζην ξφιν ηνπ κπάζνπ γεληθά πξνηηκάηαη ην 

θνληξακπάζν, γηα ηελ ραξαθηεξηζηηθή ρξνηά ηνπ, πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλε ζε κεγάιν βαζκφ κε ηε jazz κνπζηθή. Οπζηαζηηθά, 

φκσο, ε jazz ζε ζπλδπαζκφ κε ηα blues, έπαημαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ αλάπηπμε ησλ πξναλαθεξζέλησλ εηδψλ, απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 

αηψλα πνπ πξσηνεκθαλίζηεθαλ.  
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Ζ jazz είλαη κηα ακεξηθαληθή κνπζηθή κνξθή ηέρλεο, πνπ μεθίλεζε 

ζηηο αθξν - ακεξηθάληθεο θνηλφηεηεο ζηηο λφηηεο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, 

απφ ηε ζπκβνιή αθξηθαληθψλ θαη επξσπατθψλ κνπζηθψλ 

παξαδφζεσλ. Σελ ίδηα πεξίνδν εθεί αλαπηχζζνληαη θαη ηα blues· κηα 

νλνκαζία πνπ ραξαθηεξίδεη ηφζν κηα κνπζηθή θφξκα, φζν θαη έλα 

κνπζηθφ είδνο (Berendt, 1995). Ζ θφξκα απηή, (ε νπνία 

ρξεζηκνπνηήζεθε αξγφηεξα θαη ζην rock and roll ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1940), απνηειείηαη απφ αθεγεκαηηθνχο ζηίρνπο θαη 

απιέο αξκνληθέο αθνινπζίεο, εθ ησλ νπνίσλ ην γλσζηφ δσδεθάκεηξν 

είλαη ε πην ζπλεζηζκέλε (Davis, 1995).  

To rock and roll έγηλε δεκνθηιέο κέζα απφ θαιιηηέρλεο φπσο ν Elvis 

Presley θαη έρεη επηξξνέο θπξίσο απφ ηα κνπζηθά είδε blues, jazz, 

country
20

 θαη gospel
21

(Rosen, 2009). ηελ ίδηα δεθαεηία (1940) 

αλαπηχζζνληαη θαη ηα rhythm and blues, έλα πεξηζζφηεξν αζηηθφ, 

δεκνθηιέο κνπζηθφ ζηπι, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα «βαξχ» θαη 

επαλαιακβαλφκελν ξπζκηθφ κνηίβν.  

ηε ζπλέρεηα, πεξίπνπ ζηε δεθαεηία ηνπ 1950, εκθαλίδεηαη ε κνπζηθή 

soul· έλα πνιχ δεκνθηιέο κνπζηθφ ζηπι πνπ ζπλδπάδεη ζηνηρεία αθξν 

– ακεξηθάληθεο gospel κνπζηθήο θαη rhythm and blues (DjeDje & 

Meadows, 1998).  

Ζ rock κνπζηθή, πνπ εκθαλίζηεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ζηελ 

Ακεξηθή, είλαη έλαο ζπλδπαζκφο απφ blues, rock and roll, rockabilly, 

θαη country κνπζηθήο. Ο φξνο rockabilly απνηειείηαη απφ ηα 

ζπλζεηηθά rock (απφ ην rock and roll) θαη hillbilly (=βνπλίζηνο) – 

                                                 
20

 Country νλνκάδεηαη ην είδνο κνπζηθήο πνπ εκθαλίζηεθε ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο λφηηαο 

Ακεξηθήο θαη έρεη ξίδεο απφ ηε δπηηθή θαη απφ ηε λνηηναλαηνιηθή ακεξηθαληθή παξαδνζηαθή κνπζηθή 

(Crocker, 1986).  
21

 Έλα είδνο ρνξσδηαθήο κνπζηθήο, ζπλήζσο ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ, πνπ απνηειείηαη απφ 

πνιπθσλία κε έληνλε ρξήζε ηεο αξκνλίαο (Crocker, 1986).  
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ραξαθηεξηζκφο πνπ αλαθέξεηαη θπξίσο ζηε κνπζηθή country (Rosen, 

2009).  

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟60 ζηελ Ακεξηθή αλαπηχζζεηαη ην funk. 

H αθξν – ακεξηθάληθε funk κνπζηθή, δίλεη έκθαζε ζηελ ηζρπξή 

αίζζεζε ηνπ ξπζκνχ, κε απαξαίηεηα φξγαλα ζε θάζε ζχλζεζε ην 

ειεθηξηθφ κπάζν θαη ηα ηχκπαλα. Ζ κεισδία απνηειείηαη ζπλήζσο 

απφ απιά κηθξά κνηίβα, πνπ βαζίδνληαη ζε κηα ζπγρνξδία. Σν είδνο 

απηφ έρεη ηηο ξίδεο ηνπ θπξίσο ζηε soul, ζηα rhythm and blues θαζψο 

θαη ζηε jazz κνπζηθή (Scaruffi, 2003).  

Σελ πεξίνδν απηή αλαδχεηαη επίζεο ζε Αγγιία θαη Ακεξηθή ε 

psychedelic rock, έλα είδνο εμέιημεο ηεο rock κνπζηθήο. Με ηελ 

αλάπηπμε θαη ηε ρξήζε βειηησκέλνπ ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ θαη 

ειεθηξνληθψλ εθέ ζηηο ερνγξαθήζεηο θαη κε επηξξνέο απφ ηλδηθή 

κνπζηθή, ην είδνο δηαδφζεθε γξήγνξα κε ζπγθξνηήκαηα φπσο νη 

Beatles, νη Doors θαη νη Pink Floyd. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα ζηε Μ. 

Βξεηαλία αλαπηχζζεηαη ην progressive rock ζαλ εμέιημε ηνπ 

psychedelic rock· κηα πξσηνπνξηαθή κνξθή ζχλζεζεο, πνπ 

εκθαλίζηεθε κε θχξην ζηφρν λα ζπάζεη ηα φξηα ηεο παξαδνζηαθήο 

rock κνπζηθήο, κε έλα κεγαιχηεξν θάζκα επηξξνψλ θαη κε ρξήζε 

ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ.  

ην δηάζηεκα 1963 – 1967 γίλεηαη δεκνθηιέο ην garage rock: κηα λέα 

απινπζηεπκέλε, αθαηέξγαζηε κνξθή ηνπ rock and roll πνπ 

εκθαλίζηεθε ζηελ Ακεξηθή θαη ζηνλ Καλαδά. ηελ δηάξθεηα ηεο 

εκθάληζήο ηνπ, ην garage rock, δελ αλαγλσξηδφηαλ σο μερσξηζηφ 

κνπζηθφ είδνο θαη δελ είρε ζπγθεθξηκέλν φλνκα. ηε δεθαεηία ηνπ 

1970 φκσο κε ηελ εκθάληζε ηνπ punk rock, θάπνηνη θξηηηθνί 

αλαθέξνληαη ζην είδνο σο 60‟s punk, αλ θαη πιένλ έρεη επηθξαηήζεη ν 
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φξνο garage rock. Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 1976, ζπγθξνηήκαηα φπσο νη 

Ramones απφ ηε Ν. Τφξθε θαη νη Sex Pistols θαη νη Clash απφ ην 

Λνλδίλν, αλαγλσξίζηεθαλ σο νη πξσηνπφξνη ηνπ λένπ κνπζηθνχ 

θηλήκαηνο (Scaruffi, 2003).  

Όια ηα παξαπάλσ κνπζηθά είδε ζπλερίδνπλ λα εμειίζζνληαη θαη λα 

αλακεηγλχνληαη ζρεκαηίδνληαο θαηλνχξηεο ππνθαηεγνξίεο. ηελ 

πνξεία απηή, ην ειεθηξηθφ κπάζν έρεη πηα εδξαησζεί ζηα κνπζηθά 

ζχλνια θαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο γίλεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν επέιηθην, δηαηεξψληαο πάληα ην βαζηθφ ηνπ ξφιν.   

 

6. ΟΗ ΜΠΑΗΣΔ 

6.1. ΚΟΝΣΡΑΜΠΑΗΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΑΝ ΖΜΑΝΣΗΚΑ ΣΗ 

ΔΠΟΜΔΝΔ ΓΔΝΗΔ ΜΟΤΗΚΩΝ  

6.1.1. JIMMY BLANTON (1918 - 1942) 

Ο ξφινο ηνπ κπάζνπ παξέκεηλε ζεκειηψδεο θαη ππνζηεξηθηηθφο γηα 

ηέζζεξηο δεθαεηίεο κέρξη ηελ έιεπζε ηνπ Jimmy Blanton. Άιινη 

κπαζίζηεο είραλ απηνζρεδηάζεη ρξεζηκνπνηψληαο θαηλνηφκα 

ραξαθηεξηζηηθά ζην ζφιν ηνπο, φπσο ε παξαιιαγή ηνπ ζέκαηνο ηνπ 

κπάζνπ ρσξίο φκσο λα πξνζζέηνπλ κεισδηθά ζηνηρεία.  

Ο θνληξακπαζίζηαο Jimmy Blanton ππήξμε έλαο απφ ηνπο 

ηζηνξηθφηεξνπο κνπζηθνχο ηνπ Duke Ellington θαη έγηλε γλσζηφο γηα 

ηελ έλαξμε ηεο ρεηξαθέηεζεο ηνπ κπάζνπ πέξα απφ ηα φξηα ηνπ 

παξαδνζηαθνχ ηνπ ξφινπ. Πνιινί κνπζηθνί θαζηέξσζαλ ηε θήκε ηνπο 

απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε κπάληα ηνπ Duke Ellington. Ο Ellington 

αλαγλψξηδε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε κνπζηθνχ θαη ήηαλ ν πξψηνο 



 

 

54 

ζπλζέηεο πνπ έγξαθε ζπγθεθξηκέλα κέξε γηα ην ζηπι ηνπ θάζε 

εξκελεπηή θαη φρη γηα ην φξγαλν.  

Ζ πξσηνπνξηαθή πξνζέγγηζε ηνπ Blanton πξναλήγγεηιε ηε κεηέπεηηα 

εξκελεπηηθή εμέιημε ηνπ κπάζνπ, ηδίσο ηνπ ειεθηξηθνχ. Ήηαλ ν 

πξψηνο θνληξακπαζίζηαο πνπ εηζήγαγε κεισδηθφηεξα ζηνηρεία ζηε 

γξακκή ηνπ κπάζνπ, φκνηα κε απηά ησλ πλεπζηψλ νξγάλσλ, ζε κηα 

επνρή πνπ ην πην ζπγθξαηεκέλν “walking bass”
22

 ήηαλ ην 

επηθξαηέζηεξν εξκελεπηηθφ ζηπι (Kirchner, 2000). Ζ πξνζέγγηζή ηνπ 

ζπλδπάδεη ξπζκηθέο κεηαηνπίζεηο θαη εκπινπηηζκέλεο κεισδηθέο 

γξακκέο, δηαηεξψληαο πάληα έλα ζηαζεξφ ξπζκηθφ παικφ. Ζ ηερληθή 

ηνπ επρέξεηα ηνπ επέηξεπε λα εθηειεί πνιχπινθα ζφιν πεξάζκαηα, 

ρσξίο λα ζπζηάδεηαη ε ξπζκηθή ηνπ αθεξαηφηεηα. Απηά ηα γξήγνξα 

θαη πην ιπξηθά πεξάζκαηα ζα κεηαθεξζνχλ αξγφηεξα θαη ζην 

ειεθηξηθφ κπάζν, φπνπ εθηεινχληαη επθνιφηεξα θαη κπνξνχλ λα 

αθνπζηνχλ πην θαζαξά. Σν ζπγθξφηεκα ηνπ Ellington δηεπθφιπλε ηελ 

αλάπηπμε ηεο θαηλνηφκνπ πξνζέγγηζεο ηνπ Blanton ζην κπάζν.  

Μπαζίζηεο φπσο ν Pettiford, o Ray Brown θαη ν Paul Chambers 

αθνινχζεζαλ ην χθνο πνπ είρε αξρίζεη λα αλαπηχζζεη ν Blanton θαη 

απνηέιεζαλ θαη νη ίδηνη κεγάιε επηξξνή σο κπαζίζηεο ηεο jazz 

κνπζηθήο. Απηνί νη κνπζηθνί θαζηέξσζαλ έλα ζεκείν αλαθνξάο ζηνπο 

κειινληηθνχο κπαζίζηεο, γηα ην θνληξακπάζν αιιά θαη γηα ην 

ειεθηξηθφ κπάζν (Schroeder, 2011).  

 

 

                                                 
22

 “Walking bass” νλνκάδεηαη ν ηξφπνο εξκελείαο κηαο κπαζνγξακκήο θαηά ηνλ νπνίν ν κπαζίζηαο 

παίδεη θαη ζηνπο 4 ρηχπνπο ηνπ κέηξνπ ησλ 4/4 κε ζπλερφκελε βεκαηηθή θίλεζε, θηλνχκελνο επάλσ 

ζηελ θιίκαθα ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο ηαζηηέξαο (Kirchner, 2000).  
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6.1.2. “SHIFTY” HENRY (1921 - 1958) 

Ο John Willie “Shifty” Henry ήηαλ έλαο επηηπρεκέλνο κπαζίζηαο, 

ηξνκπεηίζηαο θαη ζπλζέηεο πνπ κεγάισζε θαη ζπνχδαζε ζην Texas 

θαη κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ κεηαθφκηζε ζην Los Angeles ηεο 

California φπνπ θαη έδεζε ηα ππφινηπα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ. ηε 

δηάξθεηα ησλ κνπζηθψλ ηνπ ζπνπδψλ ζην παλεπηζηήκην ηνπ Houston, 

Prairie View A&M University, ν Henry εθπαηδεχηεθε ζε αξθεηά 

αθφκε φξγαλα, φπσο ην ζαμφθσλν, ην βηνιί, ε βηφια, ην θιάνπην, ην 

θιαξηλέην θαη ην φκπνε.  

Πνιχ ζπρλά ρξεζηκνπνηνχζε ςεπδψλπκα σο κνπζηθφο θαη ζπλζέηεο, 

φπσο: “Baron Von Shifte, Esq.”, “S. Henry”, “Shiftí Henrí”, θαη άιια. 

Τπήξμε πεξηδήηεηνο κπαζίζηαο ζηε κνπζηθή ζθελή ηνπ Los Angeles 

θαη ζπλεξγάζηεθε κε  ζξπιηθνχο θαιιηηέρλεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ Ray Charles, BB King, Charlie Parker, T-Bone Walker, Sarah 

Vaughan θαη Miles Davis. Έγηλε πξσηνπφξνο ζην ειεθηξηθφ κπάζν 

θαη ν Leo Fender ηνλ επέιεμε ν ίδηνο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ Fender 

Precision Bass.
23

  

                                                 
23

 Πιεξνθνξίεο απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο Bates Meyer, Inc πνπ δηαρεηξίδεηαη ηα 

πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα ησλ κνπζηθψλ θνκκαηηψλ ηνπ Shifty Henry. Ζ Bates Meyer, Inc είλαη κηα 

ακεξηθαληθή εηαηξία θαιιηηερληθήο δηαρείξηζεο (“music management”) κε εμεηδίθεπζε ζηνλ ηνκέα 

ησλ blues θαη ζπλαθψλ εηδψλ. Aλάθηεζε: 23/1/2013.  
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Δηθ.15: Γηαθήκηζε ηεο εηαηξίαο Fender κε ηνλ Shifty Henry.
24

  

 

6.1.3. OSCAR PETTIFORD (1922 - 1960) 

Έλαο απφ ηνπο πξσηνπφξνπο κπαζίζηεο ηεο bop κνπζηθήο πνπ 

δηαδέρηεθε επάμηα ηνλ Jimmy Blanton ζηελ νξρήζηξα ηνπ Duke 

Ellington θαηά ηα έηε 1945 - 1948.  

Ξεθίλεζε ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε ην θνληξακπάζν ζε ειηθία 14 εηψλ, 

αλαπηχζζνληαο έλα δηθφ ηνπ ηξφπν εξκελείαο ζην φξγαλν. Δξγάζηεθε 

εθηελψο ζε ερνγξαθήζεηο δίζθσλ θαη ππήξμε, καδί κε ηνλ Dizzy 

Gillespie, εγέηεο ζπγθξνηήκαηνο bop κνπζηθήο. Δπηπιένλ, ν Pettiford 

ζεσξείηαη πξσηνπφξνο ζηε ρεηξαθέηεζε ηνπ ηζέινπ σο ζνιηζηηθνχ 

νξγάλνπ. Κνπξδίδνληάο ην φπσο ην θνληξακπάζν, ην ηζέιν έγηλε ην 

δεχηεξφ ηνπ φξγαλν, πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ζε δσληαλέο εκθαλίζεηο θαη 

ζε ερνγξαθήζεηο (Goldsby, 2002).  

                                                 
24

 Ηζηνζειίδα: http://www.batesmeyer.com/art/artists/shiftehenri.jpg , αλάθηεζε: 23/1/2013.  

http://www.batesmeyer.com/art/artists/shiftehenri.jpg
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Ζ εξκελεία ηνπ θαη ζηα δπν φξγαλα ήηαλ δεμηνηερληθά άςνγε, 

ζπλδπάδνληαο κεισδηθέο γξακκέο πεξηζζφηεξν «θηζαξηζηηθέο», αιιά 

θξαηψληαο πάληα αδηαηάξαρην ην ζεκειηψδε ξπζκφ.  

Λίγα ιφγηα ηνπ Oscar Pettiford ζρεηηθά κε ην παίμηκν ηνπ κπάζνπ ζηε 

ηδαδ κνπζηθή: 

«Αλζξσπηζκόο, έθθξαζε, ζπλαηζζεκαηηθόηεηα, δηήγεζε 

ηζηνξηώλ». (Berendt, 1995, ζει. 382) 

 

6.1.4. CHARLES MINGUS (1922 - 1979) 

Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πξνζσπηθφηεηεο ηεο ακεξηθάληθεο 

κνπζηθήο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ν Charles Mingus ήηαλ έλαο βηξηνπφδνο 

θνληξακπαζίζηαο, θαζψο θαη επηηπρεκέλνο πηαλίζηαο, εγέηεο 

ζπγθξνηεκάησλ (“bandleader”) θαη ζπλζέηεο.  

Γελλεκέλνο ζην Nogales ηεο Arizona, κεγάισζε ζην Watts ηεο 

California θαη ηειηθά εγθαηαζηάζεθε ζηε Ν. Τφξθε, φπνπ έπαημε θαη 

ερνγξάθεζε κε ηνπο θνξπθαίνπο κνπζηθνχο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, 

Charlie Parker, Miles Davis, Bud Powell, Art Tatum θαη Duke 

Ellington.  

Πεξί ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 ίδξπζε ηε δηθή ηνπ 

δηζθνγξαθηθή εηαηξία θαη άθεζε πίζσ ηνπ έλα κεγάιν κνπζηθφ έξγν, 

πνπ ζπκπεξηιακβάλεη πιεζψξα κνπζηθψλ εηδψλ. Με επηξξνέο απφ 

εθθιεζηαζηηθή θαη θιαζηθή κνπζηθή ν Mingus αλαθέξεη ηνλ Duke 

Ellington σο ηε βαζηθφηεξε jazz επηξξνή ηνπ.  
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Ωο εξκελεπηήο ν Mingus είρε πξσηνπνξηαθέο ηδέεο ζηελ εθηέιεζε 

ησλ κπαζνγξακκψλ, εκπινπηίδνληάο ηηο κε γξήγνξα δεμηνηερληθά 

πεξάζκαηα, παξάγνληαο αξκνληθνχο θαη πξνζζέηνληαο glissando θαη, 

επηπιένλ, αλαγλσξίζηεθε γηα ην δεμηνηερληθφ ηνπ slap.
25

  

 

6.1.5. RAY BROWN (1926 - 2002) 

Ο Ray Brown ππήξμε έλαο κνλαδηθφο jazz κνπζηθφο κε δπλακηθή θαη 

έκθπηε αίζζεζε ηνπ swing. ηε δηάξθεηα ηεο κεγάιεο κνπζηθήο ηνπ 

θαξηέξαο (1946 - 2002) ν Brown ζπλεξγάζηεθε κε θαιιηηέρλεο φπσο 

νη Dizzy Gillespie, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Charlie Parker, 

Oscar Peterson θαη ακέηξεηνη άιινη.  

Ζ κνπζηθή ηνπ παηδεία μεθίλεζε κε καζήκαηα πηάλνπ ζε ειηθία 8 

εηψλ ελψ αζρνιήζεθε κε ην θνληξακπάζν ηπραία, φηαλ ιίγα ρξφληα 

αξγφηεξα ε νξρήζηξα ηνπ ζρνιείνπ ηνπ ρξεηάζηεθε κπαζίζηα. Ο 

Brown επεξεάζηεθε ζεκαληηθά απφ ην κπαζίζηα Jimmy Blanton, 

θαζψο σο αξράξηνο κπαζίζηαο κάζαηλε θαη εμαζθνχζε θαζεκεξηλά ηηο 

κπαζνγξακκέο ηνπ Blanton. πκκεηείρε ζε πνιιέο νξρήζηξεο jazz 

κνπζηθήο θαη ζε ερνγξαθήζεηο ελψ αθηέξσζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο 

θαξηέξαο ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε. Έρεη ιάβεη πνιπάξηζκα βξαβεία jazz, 

φπσο ην National Endowment for the Arts Jazz Masters Award 

(Feather & Gitler, 1999).  

Δπέιηθηνο θαη ζηαζεξφο, κε πινχζην ήρν θαη αθξηβή άξζξσζε, ν 

παιηφο δεμηνηέρλεο Ray Brown πξνηηκνχζε ηηο κπαζνγξακκέο ηεο 

                                                 
25

 Πιεξνθνξίεο απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Charles Mingus: 

http://mingusmingusmingus.com/mingus , αλάθηεζε: 17/1/2013.   

http://mingusmingusmingus.com/mingus
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παξαδνζηαθήο jazz θαη ηνλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ηνπ κπάζνπ, φπσο 

θαίλεηαη ζηα ιφγηα ηνπ, πνπ αλαθέξνληαη παξαθάησ:  

«Πάξε έλαλ άλζξσπν ζαλ εκέλα πνπ παίδεη κπάζν απ΄ ηα 

δεθαηέζζεξά ηνπ. Έρσ δεη απηό ην όξγαλν λα εμειίζζεηαη: Από 

έλα απιό όξγαλν κε δπν ρξόλνπο πνπ θάλεη βήκαηα, κέρξη ηελ 

απηόλνκε ειεπζεξία ζε αλζξώπνπο όπσο ν Stanley Clarke... 

Βξέζεθα ζε θαηαζηάζεηο όπνπ νη παίθηεο ιέλε: Δίζαη ειεύζεξνο. 

Δγώ είπα: Μηα ζηηγκή. Γελ μέξσ θαζόινπ αλ ζέισ λα είκαη 

ειεύζεξνο. Έρσ παίμεη κε λένπο κνπζηθνύο πνπ δελ μέξνπλ ηίπνη' 

άιιν απ' ηελ ειεπζεξία. Γελ μέξνπλ πώο παίδεη θαλείο “time” 
26

 

θαη ραίξνληαη κ' απηό... Κη εληνύηνηο κνπ αξέζεη απηό πνπ 

ζπκβαίλεη ζήκεξα κε ην κπάζν. Μεξηθνί απ' ηνπο λένπο πνπ 

παίδνπλ ην κπάζν ζαλ θηζάξα είλαη θαληαζηηθνί, εγώ όκσο 

αγαπώ όπσο πξηλ λα παίδσ time: Ρπζκό κε θαιό ήρν, πνπ δε 

κπνξεί πνηέ λα αληηθαηαζηαζεί από νηηδήπνηε άιιν. Δίλαη ζαλ 

ηνλ ρηύπν ηεο θαξδηάο». (Berendt, 1995, ζει. 285)   

 

6.2. ΖΛΔΚΣΡΟ-ΜΠΑΗΣΔ ΑΠΟ ΣΟ 1951 ΜΔΥΡΗ ΖΜΔΡΑ 

6.2.1. MONK MONTGOMERY (1921 - 1982) 

Ο Monk Montgomery είλαη ίζσο ν πξψηνο ζεκαληηθφο ειεθηξηθφο 

κπαζίζηαο ζηε ηδαδ θαη απηφο πνπ εηζήγαγε ην ειεθηξηθφ κπάζν 

(ζπγθεθξηκέλα ην Fender Precision Bass) ζην είδνο, ην 1951.  

                                                 
26

 “Time” νλνκάδεηαη ν ηξφπνο εξκελείαο κηαο κπαζνγξακκήο, πνπ αλαπηχρζεθε ζηελ πξψηκε jazz 

κνπζηθή, θαηά ηνλ νπνίν ν κπαζίζηαο παίδεη ζηνλ 1ν θαη ζηνλ 3ν ρηχπν ηνπ κέηξνπ ησλ 4/4 

ρξεζηκνπνηψληαο θπξίσο ηηο ηνληθέο θαη ηηο πέκπηεο ηεο ζπγρνξδίαο (Kirchner, 2000).  
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Ο Monk Montgomery γελλήζεθε ζην Indianapolis ηεο Indiana θαη 

ήηαλ ν κεγαιχηεξνο αδεξθφο ηνπ επηηπρεκέλνπ θηζαξίζηα Wes 

Montgomery. Ξεθίλεζε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαξηέξα ζε ειηθία 30 

εηψλ ζηελ νξρήζηξα ηνπ Lionel Hampton ηηο ρξνληέο 1951 - 1953. 

πκκεηείρε επίζεο ζηα ζπγθξνηήκαηα Montgomery Johnson Quintet 

θαη Mastersounds.  

Πξηλ παίμεη ειεθηξηθφ ζηα 30 ηνπ, πξσηφπαημε θνληξακπάζν ζηα 26 

ηνπ, αξθεηά κεγάινο δειαδή ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ησλ κνπζηθψλ 

πνπ μεθηλνχλ ζε κηθξή ειηθία. Ο ίδηνο έρεη κηιήζεη γηα ηελ ηερληθή 

ηνπ ζε ζπλέληεπμε πνπ έρεη παξαρσξήζεη ζην πεξηνδηθφ Guitar Player 

φπνπ κεηαμχ άιισλ είπε:  

«Όηαλ μεθίλεζα λα παίδσ ην ειεθηξηθό κπάζν ε πξώηε κνπ 

πξνζέγγηζε ζην όξγαλν ήηαλ λα παίμσ κε ηνλ αληίρεηξα, κε 

ρηππήκαηα πξνο ηα θάησ (downstrokes). Έπαηδα ην ειεθηξηθό 

ζα λα ήηαλ θνληξακπάζν θαη απηό θαηλόηαλ θαη ζηε κνπζηθή 

[…] Γελ έρσ παίμεη πνηέ κε ηα δάρηπια όπσο ζπλεζίδεηαη. Τν 

εθέ πνπ δεκηνπξγεί ην downstroke είλαη δηαθνξεηηθό. Η αηάθα 

είλαη θαιύηεξε. Όηαλ παίδεηο κε ηνλ αληίρεηξα δελ κπνξείο λα 

ρηππήζεηο πξνο ηα πάλσ όπσο κε ηελ πέλα. Τν downstroke κνπ 

βγήθε θπζηθά θαη απιά ρηππνύζα ηηο ρνξδέο κε απηόλ ηνλ ηξόπν. 

Γελ είρα παξαδείγκαηα ή επηξξνέο. Ήκνπλ θαηλνηόκνο ζην 

ειεθηξηθό κπάζν […] .» (Mulhern, 1992, ζει. 38) 

 Με ην πνπ εκθαλίζηεθε ζην πξνζθήλην έζεζε ηα ζεκέιηα γηα ηνλ 

ηξφπν πνπ παίδεηαη ην φξγαλν ζηε ηδαδ θαη ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα 

ήηαλ λα αλαδεηθλχεηαη θαη ε ππφινηπε νξρήζηξα. Γελ εκθάληζε πνηέ 

θάηη θαληαρηεξφ ή πεξίπινθν ζην παίμηκφ ηνπ. Ήηαλ κεζηφο θαη 

νπζηψδεο θαη δελ πξνζπαζνχζε λα επηδεηθλχεηαη. Έπαηδε απιά θαη 
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ξπζκηθά κε ηξφπν πνπ θαηλφηαλ εχθνιν, φκσο απηφ είλαη ίδηνλ ηνπ 

κνπζηθνχ ηνπ «κεγέζνπο», γη‟ απηφ θαη ιίγνη θαηάθεξαλ λα θηάζνπλ 

ζην επίπεδφ ηνπ.  

Έδεζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο δσήο ηνπ ζην Las Vegas φπνπ 

ζπλέρηζε ηηο δσληαλέο εκθαλίζεηο θαη ζρεδίαδε έλα παγθφζκην 

θεζηηβάι jazz κνπζηθήο, ην νπνίν δπζηπρψο δελ κπφξεζε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ιφγσ ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ζε ειηθία 60 εηψλ 

(Schroeder, 2011).  

 

6.2.2. CAROL KAYE (1935) 

Γελλήζεθε ζην Everett ηεο πνιηηείαο Washington απφ γνλείο 

επαγγεικαηίεο κνπζηθνχο. Αξρηθά μεθίλεζε κε θηζάξα θαη απφ ην 

1949 σο ην 1957 έπαηδε ζε πνιιά κνπζηθά θιακπ κε bebop jazz 

δηάζεκα ζρήκαηα θαη πξνο ην ηέινο ηνπ ‟57 άξρηζε λα αζρνιείηαη κε 

ερνγξαθήζεηο ζαλ “session” κνπζηθφο.  

Όηαλ ην 1963 έλαο κπαζίζηαο δελ εκθαλίζηεθε ζε κηα ερνγξάθεζε 

ζηελ Capitol Records, ε Kaye αλέιαβε ην κπάζν θαη άξρηζε λα 

ελδηαθέξεηαη θαη λα αζρνιείηαη κε απηφ ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ 

ζχληνκα έγηλε μαθνπζηή θαη πεξηδήηεηε ζαλ session κπαζίζηξηα.  

Ζ Kaye παίδεη απνθιεηζηηθά κε πέλα θαη έρεη έθηνηε ζπλεξγαζηεί κε 

κηα πιεηάδα κνπζηθψλ θαη απφ ην 1969 έρεη γξάςεη πνιιά βηβιία 

εθκάζεζεο ηνπ ειεθηξηθνχ κπάζνπ, φξνο πνπ νθείιεηαη ζε απηήλ, 

αθνχ σο ηφηε ην φξγαλν νλνκαδφηαλ απιά Fender Bass.
27

 

                                                 
27

 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο Carol Kaye: http://www.carolkaye.com/ , 
αλάθηεζε: 14/1/2013.  

http://www.carolkaye.com/
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6.2.3. JAMES JAMERSON (1936 - 1983)  

Ο ζξπιηθφο κπαζίζηαο James Jamerson έθεξε επαλάζηαζε ζην 

παίμηκν ηνπ ειεθηξηθνχ κπάζνπ δηακνξθψλνληαο έλα λέν εθεπξεηηθφ 

χθνο κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ερνγξαθήζεηο ακέηξεησλ 

επηηπρεκέλσλ δίζθσλ ηεο εηαηξίαο Motown Records Corporation
28

.  

Με ελδηαθέξνλ γηα ηε κνπζηθή απφ κηθξή ειηθία, ν Jamerson 

μεθίλεζε καζαίλνληαο θνληξακπάζν, ζην ζρνιείν ηνπ ζην Detroit, 

απηνζρεδηάδνληαο ζπρλά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ. Δίλαη γλσζηφο γηα 

ην έκθπην ηαιέλην ηνπ, αθνχ δήισλε πσο πνηέ δελ αθηέξσζε ψξεο 

κειέηεο ζε αζθήζεηο θαη θιίκαθεο. Με ηηο gospel θαη jazz - blues 

επηξξνέο ηνπ, εμέιημε ηηο κπαζνγξακκέο ηεο soul/pop κνπζηθήο ηεο 

Motown κε κηα πην δπλακηθή πξνζέγγηζε.  

Oη κπαζνγξακκέο ηνπ Jamerson ζπλδπάδνπλ δεμηνηερλία θαη 

απιφηεηα, ελψ πάληα εμππεξεηνχλ ηε ζπλνιηθή αηζζεηηθή κηαο 

ζχλζεζεο. Πνιχ ζπρλά δεκηνπξγνχζε έλα ληνπέην κε ηνλ 

ηξαγνπδηζηή, παξακέλνληαο ζηελά δεκέλνο κε ην ξπζκφ ηνπ 

ληξακίζηα.  

Με ηε κνπζηθή ηδηνθπία θαη ηελ εθπιεθηηθή δεμηνηερλία ηνπ, έθεξε 

ζην πξνζθήλην ην Fender Precision Bass, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1960 θαη απνηέιεζε κεγάιε επηξξνή γηα πνιινχο δηάζεκνπο 

ειεθηξν-κπαζίζηεο φπσο ν Paul McCartney.
29

  

                                                 
28

 H Motown Records Corporation είλαη κηα ακεξηθάληθε δηζθνγξαθηθή εηαηξία πνπ ηδξχζεθε ηo 

1960 ζην Detroit θαη έγηλε δηάζεκε γηα ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κνπζηθφ χθνο, έλα είδνο soul 

κνπζηθήο κε επδηάθξηηεο pop επηξξνέο, πνπ είλαη γλσζηφ θαη σο κνπζηθή motown. Πιεξνθνξίεο απφ 

ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο: http://classic.motown.com/#!all , αλάθηεζε: 14/1/2013.  
29

 Πιεξνθνξίεο απφ ην βηβιίν Standing in the Shadows of Motown: The Life and Music of Legendary 

Bassist James Jamerson ηνπ Allan "Dr. Licks" Slutsky (1989), πνπ ζπλνδεχεηαη απφ δπν CD κε 

ερνγξαθεκέλεο ζπλεληεχμεηο απφ δηάζεκνπο θαιιηηέρλεο, ζπγγελείο θαη ζπλεξγάηεο ηνπ James 

Jamerson.  

http://classic.motown.com/#!all
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Μεηά ην ηέινο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ κε ηε Motown ην 1973 δνχιεςε 

γηα ιίγα ρξφληα σο “session”
30

 κνπζηθφο, αιιά ιφγσ ηνπ φηη δελ 

εμέιηζζε ηελ ηερληθή ηνπ θαη ηνλ ήρν ηνπ γηα λα ζπκβαδίζεη κε ηελ 

επνρή εθείλε, ην ζηπι ηνπ έπεζε ζε δπζκέλεηα θαη ήηαλ απξφζπκνο 

ζην λα δνθηκάζεη θαηλνχξηα πξάγκαηα.  

 

6.2.4. PAUL MCCARTNEY (1942) 

Ο Paul McCartney έγηλε δηάζεκνο σο ν κπαζίζηαο ηνπ πην 

επηηπρεκέλνπ πνπ-ξνθ ζρήκαηνο ηεο δεθαεηίαο ηνπ „60, ησλ Beatles. 

Όηαλ ν πξψηνο κπαζίζηαο ηνπ γθξνππ Stuart Sutcliffe απνθάζηζε λα 

ην εγθαηαιείςεη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο, ρξέε κπαζίζηα αλέιαβε ν 

McCartney. Απφ ηφηε ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ πνπ θαη ηε ξνθ κνπζηθή 

είλαη ηεξάζηηα, αθνχ ήηαλ θαη πνιχ ηαιαληνχρνο ζπλζέηεο. 

Σν πξνζσπηθφ ηνπ ζηπι γελλήζεθε ζε κηα επνρή πνπ φινη νη 

κπαζίζηεο παίδαλε ην βαζηθφ ζρήκα ηνληθήο-πέκπηεο. Ο McCartney 

επέθηεηλε απηφ ην παίμηκν εηζάγνληαο πεξηζζφηεξεο ξπζκηθέο αμίεο 

ζην ηέινο ησλ θξάζεσλ θαζψο θαη πεξηζζφηεξεο λφηεο ζηηο 

ζπγρνξδίεο. Ζ πξνζνρή πνπ επεδείθλπε ζηε ιεπηνκέξεηα θαη θπξίσο 

ζηε δηάξθεηα πνπ είραλ νη λφηεο ηνπ είλαη έλα θαιφ παξάδεηγκα ηεο 

αληίιεςήο ηνπ πεξί αηζζεηηθήο. Απηφ αλακθίβνια πεγάδεη απφ ην 

ράξηζκά ηνπ λα ζπλζέηεη θαη ηελ επξεία νπηηθή ηνπ πάλσ ζε 

νπνηνδήπνηε κνπζηθφ θνκκάηη ζαλ ζχλνιν. Γελ αζρνιηφηαλ 

απνθιεηζηηθά κε ην κέξνο ηνπ κπάζνπ θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

νη κπαζνγξακκέο ηνπ λα απνηεινχλ αλαπφζπαζηα θνκκάηηα ηεο 

ζχλζεζεο.  

                                                 
30

 Ο φξνο session ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηνπο κνπζηθνχο πνπ εξγάδνληαη παίδνληαο ζε 

ζπλαπιίεο ή/θαη ζε ερνγξαθήζεηο άιισλ θαιιηηερλψλ, ρσξίο λα είλαη κφληκα κέιε ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο.  
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Ο Paul McCartney έζεζε λέα δεδνκέλα ζην πψο κηα κπαζνγξακκή 

κπνξεί λα ππνζηεξίδεη κηα ζχλζεζε ρσξίο λα είλαη θιχαξε. Αθφκα 

θαη ν ήρνο ηνπ, πινχζηνο ζε ρακειέο θαη κεζαίεο ζπρλφηεηεο μερψξηδε 

ζην ζχλνιν θαη έθαλε επθξηλή ηε γξακκή ηνπ κπάζνπ. ε απηφ 

έπαηδαλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη ηα φξγαλα πνπ ρξεζηκνπνηνχζε θαη πνπ 

ζηα ρέξηα ηνπ έγηλαλ θη απηά δηάζεκα, φπσο ην κνληέιν Hofner Violin 

Bass κε ηνλ πνιχ γιπθφ θαη δεζηφ ηνπ ήρν θαη ην Rickenbacker 4001. 

Μηζφ αηψλα αξγφηεξα νη κπαζνγξακκέο ηνπ απνηεινχλ ππέξνρα 

παξαδείγκαηα γηα θάζε κπαζίζηα (Phil Mulford,1992).  

 

6.2.5. LARRY GRAHAM (1946) 

Ο Larry Graham Jr. είλαη έλαο ακεξηθαλφο κπαζίζηαο, ηξαγνπδηζηήο, 

ζπλζέηεο θαη κνπζηθφο παξαγσγφο. Δίλαη πεξηζζφηεξν γλσζηφο απφ 

ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δεκνθηιέο ζπγθξφηεκα psychedelic soul/funk 

κνπζηθήο, Sly & the Family Stone θαη ζε απηφλ απνδίδεηαη ε 

εθεχξεζε ηεο ηερληθήο slap ζην ειεθηξηθφ κπάζν, ηελ νπνία ν ίδηνο 

αλαθέξεη σο “Thumpin' and Pluckin'” (=ρηππψληαο θαη ηξαβψληαο).  

Ξεθίλεζε ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε ηε κνπζηθή ζε ειηθία 5 εηψλ κε 

καζήκαηα πηάλνπ. πλέρηζε κε ηχκπαλα θαη κέρξη ηα 15 ηνπ ρξφληα, 

έπαηδε επίζεο θηζάξα, κπάζν θαη θπζαξκφληθα. ε ειηθία 13 εηψλ 

ερνγξάθεζε ηνλ πξψην ηνπ δίζθν θαη ζχληνκα μεθίλεζε ηηο δσληαλέο 

εκθαλίζεηο ζε λπρηεξηλά θέληξα ζην Oakland ηεο California, φπνπ θαη 

κεγάισζε. Σν 1968 έγηλε κέινο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο Sly & The 

Family Stone πνπ έιαβε ην βξαβείν Rhythm & Blues “Pioneer 

Award” ην 2001. πλέρηζε ηελ θαξηέξα ηνπ κε ην ζπγθξφηεκα 

Graham Central Station, ελψ απφ ην „79 θαη έπεηηα αζρνιήζεθε 

πεξηζζφηεξν κε ηε ζχλζεζε θαη ηηο ερνγξαθήζεηο ησλ ζφιν άικπνπκ 
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ηνπ θαη κε ληνπέηα κε άιινπο θαιιηηέρλεο φπσο ε Aretha Franklin θαη 

ν Prince.
31

  

 

6.2.6. “BOOTSY” COLLINS (1951) 

Γελλεκέλνο ζην Cincinnati, ηνπ Ohio ν  William Earl Collins κε ην 

ςεπδψλπκν “Bootsy” δηαθξίζεθε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην 

ζπγθξφηεκα ηνπ James Brown ηνπο J.B.‟s θαη απφ ηνπο Parliament-

Funkadelic (P-Funk) δπν απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κπάληεο ζηελ 

ηζηνξία ηεο funk θαη ηεο psychedelic funk κνπζηθήο.  

Οη δσληαλέο ηνπ εκθαλίζεηο είλαη αξθεηά εθθεληξηθέο, φπσο θαη ην 

ειεθηξηθφ κπάζν πνπ ρξεζηκνπνηεί. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλν έπεηηα 

απφ παξαγγειία θαη έγηλε ην ζήκα θαηαηεζέλ ηνπ˙ είλαη έλα κπάζν 

πνπ ν ίδηνο έρεη νλνκάζεη “Space Bass”, ζε άζπξν ρξψκα, κε ζψκα 

ζρήκαηνο αζηεξηνχ θαη κε pickguard θηηαγκέλν απφ θαζξέθηε.  

Δξκελεχεη κε κεγάιε επρέξεηα θαη ηαρχηεηα κπαζνγξακκέο κε 

εθεπξεηηθά κνηίβα θαη δηαθξίλεηαη γηα ηελ εμαηξεηηθή αίζζεζε ηνπ 

ξπζκνχ θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ ζην slap bass.  

Δίλαη επίζεο ηξαγνπδηζηήο, ζπλζέηεο θαη αξρηκνπζηθφο θαη, κέρξη ην 

1996, ζπκκεηείρε ζε αξθεηέο ερνγξαθήζεηο ζε ζπλεξγαζία κε 

θαιιηηέρλεο φπσο ν George Clinton, ν Victor Wooten θαη ν Herbie 

Hancock θαη ππήξμε ζπληδξπηήο ζπγθξνηεκάησλ φπσο  νη Rubber 

Band θαη νη Deee-Lite.  

                                                 
31

 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Larry Graham: 

http://www.larrygraham.com/fr_home.cfm , αλάθηεζε: 23/1/2013.  

http://www.larrygraham.com/fr_home.cfm
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Σν 2010 ίδξπζε ηε δηαδηθηπαθή ζρνιή Funk University
32

, φπνπ ν 

ίδηνο, καδί κε αξθεηνχο αθφκε δηάζεκνπο θαη επηηπρεκέλνπο 

κπαζίζηεο (Larry Graham, Victor Wooten, Stanley Clarke, Les 

Claypool, Ron Carter), δηδάζθεη ειεθηξηθφ κπάζν, κέζα απφ 

ειεθηξνληθέο δηαιέμεηο θαη καζήκαηα.
33

  

 

6.2.7. “JACO” PASTORIUS (1951 - 1987) 

Έδεζε θαη κεγάισζε ζην Oakland ηεο Florida φπνπ θαη ζπκκεηείρε 

ζην πξψην ηνπ ζπγθξφηεκα ζε ειηθία 13 εηψλ παίδνληαο ηχκπαλα, 

δηδαζθφκελνο απφ ηνλ παηέξα ηνπ, ν νπνίνο ήηαλ ληξακίζηαο θαη 

ηξαγνπδηζηήο. Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα φκσο, κεηά απφ έλα ζνβαξφ 

ηξαπκαηηζκφ πνπ ππέζηε ζηνλ θαξπφ ηνπ παίδνληαο πνδφζθαηξν, ηνπ 

ήηαλ πιένλ αδχλαην λα ζπλερίζεη λα παίδεη ηχκπαλα. Έηζη, αγφξαζε 

έλα θηελφ ειεθηξηθφ κπάζν θαη ζπλέρηζε ζην ίδην ζπγθξφηεκα ζηε 

ζέζε ηνπ κπαζίζηα, ν νπνίνο ζπκπησκαηηθά ηελ ίδηα πεξίνδν είρε 

απνθαζίζεη λα θχγεη.  

Ο Pastorius ήηαλ δηάζεκνο γηα ηελ εθηέιεζή ηνπ ζε άηαζην ειεθηξηθφ 

κπάζν, ην νπνίν, φπσο δειψλεη ζην εθπαηδεπηηθφ βίληεν “Modern 

Electric Bass” κε ηνλ Jerry Jemmott (1985), είρε ηξνπνπνηήζεη ν ίδηνο 

βγάδνληαο κε έλα καραίξη φια ηα ηάζηα απφ ην ειεθηξηθφ ηνπ κπάζν. 

Πξηλ απφ απηφ είρε δνθηκάζεη λα αζρνιεζεί κε ην θνληξακπάζν αιιά 

ζχληνκα ην παξάηεζε, επεηδή ήηαλ γη‟ απηφλ αζχκθνξν λα ην 

ζπληεξήζεη ιφγσ ηεο ππεξβνιηθήο πγξαζίαο ηεο Φιφξηληα, φπνπ 

δηέκελε. πλεξγάζηεθε εθηελψο κε δηάθνξνπο εκβιεκαηηθνχο 

                                                 
32

 Δπίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Funk University: http://www.thefunkuniversity.com/ , αλάθηεζε 

13/12/2012.  
33

 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Bootsy Collins: http://bootsycollins.com/ 
, αλάθηεζε: 13/12/2012.  

http://www.thefunkuniversity.com/
http://bootsycollins.com/
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θαιιηηέρλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Pat Metheny, Joni Mitchell, 

Herbie Hancock θαη ζπκκεηείρε ζην fusion κνπζηθφ ζχλνιν Weather 

Report θαη ζην ζπγθξφηεκα Blood, Sweat and Tears.  

Απέθηεζε αηθληδίσο θήκε κε ην παίμηκν ηνπ ζην ζπγθξφηεκα 

Weather Report ην 1976, θάλνληαο πξαγκαηηθή αίζζεζε ζην κπάζν 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70. ην ρσξίο ηάζηα ειεθηξηθφ ηνπ Fender Jazz 

Bass,  κνληέιν ηνπ 1960, ζπλδχαζε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ παίμηκν κε 

αξκνληθνχο, κε ην παίμηκν κε ηνλ αληίρεηξα θαη βηξηνπφδηθν παίμηκν 

ζπγρνξδηψλ θαη νθηάβσλ. Σν 1973 δνχιεςε γηα 6 κήλεο σο 

εθπαηδεπηηθφο ζην παλεπηζηήκην ηνπ Miami, Coral Gables Florida. 

Μεηά ηε κεγάιε επηηπρία ηνπ κε ηνπο Weather Report ζπκκεηείρε ζε 

πνιινχο δίζθνπο άιισλ δηαθεθξηκέλσλ θαιιηηερλψλ, απφ ηνλ ρψξν 

ηεο ηδαδ, ερνγξαθψληαο ζφιν δίζθνπο θαη θάλνληαο παξαγσγέο ζε 

δηθέο ηνπ ζπλζέζεηο.  

Ο Joachim – Ernst Berendt ζην βηβιίν ηνπ «Σν Βηβιίν ηεο Σδαδ», 

παξαζέηεη ηα ιφγηα ηνπ Pastorius ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ηνπ:  

«Παίδσ κπάζν ζαλ λα έπαηδα κ' αλζξώπηλε θσλή. Παίδσ ζαλ 

λα κηινύζα. Θα κπνξνύζα λα είκαη ηξαγνπδηζηήο.»  (Berendt, 

1995, ζει. 382) 

Πέξαλ ηνπ βηνγξαθηθνχ ηνπ πιηθνχ, ππάξρνπλ πνιιέο αθφκε πεγέο 

ζρεηηθά κε ηνλ Pastorius πνπ αμίδεη λα εμεηαζηνχλ. Σν 2000 έγηλε ε 

επαλέθδνζε ηνπ νκψλπκνπ ζφιν άικπνπκ ηνπ, πνπ εθδφζεθε γηα 

πξψηε θνξά ην 1976. O επί ρξφληα ζπλεξγάηεο θαη θίινο ηνπ, 

θηζαξίζηαο Pat Metheny, γξάθεη ζρεηηθά κε ηε κεγάιε κνπζηθή 

θιεξνλνκηά ηνπ Pastorius ζην έλζεην ηνπ άικπνπκ:  
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«…κνλαδηθόο ζην είδνο ηνπ ρσξίο πξνθάηνρν· είλαη ν 

κνλαδηθόο jazz κνπζηθόο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '70 γλσζηόο κε ην 

κηθξό ηνπ όλνκα κε ζαπκαζηέο όισλ ησλ εηδώλ ζε όιν ηνλ 

θόζκν. Από ηα βάζε ηεο Αθξηθήο, όπνπ είλαη ζεβαζηόο ζε έλα 

ζετθό επίπεδν, σο ηηο αίζνπζεο ζρεδόλ όισλ ησλ παλεπηζηεκίσλ 

ηνπ πιαλήηε.» (Schroeder, 2011, ζει. 45) 

Έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο κπαζίζηεο ζηελ ηζηνξία ηνπ 

ειεθηξηθνχ κπάζνπ, πνπ απνηέιεζε πεγή έκπλεπζεο θαη επηξξνήο γηα 

ηνπο ειεθηξνκπαζίζηεο ησλ επφκελσλ γελεψλ.
 34

  

 

6.2.8. MICHAEL “FLEA” BALZARY (1962) 

O Michael Peter Balzary, πεξηζζφηεξν γλσζηφο κε ην παξαηζνχθιη 

ηνπ, Flea είλαη έλαο ακεξηθάλνο rock κπαζίζηαο νπγγξηθήο θαη 

ηξιαλδέδηθεο θαηαγσγήο. Απφ ην 1984 είλαη κέινο ηνπ επηηπρεκέλνπ 

ζπγθξνηήκαηνο Red Hot Chili Peppers πνπ ζπλερίδνπλ ηηο δσληαλέο 

εκθαλίζεηο θαη ηηο ερνγξαθήζεηο θαηλνχξησλ άικπνπκ κέρξη θαη 

ζήκεξα. πκκεηείρε ζε πεξηζζφηεξεο απφ 40 ερνγξαθήζεηο δίζθσλ ηηο 

ρξνληέο 1995 - 1998, ζπλεξγαδφκελνο κεηαμχ άιισλ κε ηνπο Johnny 

Cash, Mick Jagger θαη Alanis Morissette. Δίλαη επίζεο ηαιαληνχρνο 

jazz ηξνκπεηίζηαο, έρεη αζρνιεζεί κε ηo θιαζηθφ πηάλν θαη έρεη 

εκθαληζηεί ζε αξθεηέο γλσζηέο ηαηλίεο φπσο ην  The Big Lebowski 

(1998). Σν 2001 ίδξπζε ζηελ California ην Silverlake Conservatory of 

Music έλα κε-θεξδνζθνπηθφ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ πνπ 

                                                 
34

 Πιεξνθνξίεο απφ ην εθπαηδεπηηθφ βίληεν, ηνπ 1985, κε ηίηιν “Modern Electric Bass”, πνπ 

πεξηιακβάλεη ζπλέληεπμε ηνπ Jaco Pastorius απφ ηνλ Jerry Jemmott, θαζψο θαη απφ ηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηνπ Jaco Pastorius: http://www.jacopastorius.com/biography.html, αλάθηεζε: 

27/12/2013.  

http://www.jacopastorius.com/biography.html
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δηακνξθψζεθε γηα λα θαιχςεη ηα θελά ηεο δεκφζηαο εθπαίδεπζεο θαη 

λα ζπκβάιεη ζηελ πξφνδν ησλ λέσλ ζηε κνπζηθή.  

Ζ ηερληθή ηνπ Flea έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά κέζα ζηα πξνεγνχκελα 

ρξφληα. Αξρηθά, αλέπηπμε έλα επηζεηηθφ εξκελεπηηθφ ζηπι κε 

επηξξνέο θπξίσο απφ punk θαη hard rock κνπζηθή. χληνκα μεθίλεζε 

λα ελζσκαηψλεη ηελ ηερληθή ηνπ slap, επεξεαζκέλνο ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηνλ Bootsy Collins θαη έηζη, νη κπαζνγξακκέο ηνπ άξρηζαλ 

λα ραξαθηεξίδνληαη απφ funk θαη psychedelic funk ζηνηρεία. 

ηαδηαθά ε εξκελεία ηνπ ζην ειεθηξηθφ κπάζν έγηλε ιηγφηεξν 

επηζεηηθή θαη πεξηζζφηεξν κεισδηθή κε θχξην ζηφρν ηνπ ηελ 

απιφηεηα.
35

  

 

6.2.9. LESLIE EDWARD “LES” CLAYPOOL (1963) 

Με επηξξνέο απφ πιεζψξα κνπζηθψλ εηδψλ (jazz, rock, pop, 

progressive rock, folk, heavy metal) μεθίλεζε ηελ ελαζρφιεζή ηνπ κε 

ην ειεθηξηθφ κπάζν ζε ζρεηηθά κεγάιε ειηθία, δειαδή ιίγν πξηλ ηελ 

απνθνίηεζή ηνπ απφ ην ζρνιείν. Δίλαη πεξηζζφηεξν γλσζηφο απφ ην 

ζπγθξφηεκα Primus φπνπ ππήξμε ηξαγνπδηζηήο θαη κπαζίζηαο.  

Ο Les Claypool θαηλνηνκεί ρξεζηκνπνηψληαο ηξία δάθηπια ζην δεμί 

ρέξη γηα λα ρηππά ηηο ρνξδέο, ηνλ δείθηε, ηνλ κέζν θαη ηνλ παξάκεζν, 

γηα λα θαηαθηήζεη γξεγνξφηεξεο ηαρχηεηεο. Δπεξεαζκέλνο απφ ηνλ 

jazz - fusion κπαζίζηα Stanley Clarke, αλέπηπμε εμαηξεηηθή 

                                                 
35

 Πιεξνθνξίεο απφ ηε ζπλέληεπμε ηνπ Flea, πνπ παξαρψξεζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2011 ζην πεξηνδηθφ 

Bass Player Magazine. Ηζηνζειίδα: http://stadium-arcadium.com/09-09-2011/bass-player-

magazine-flea-michael-balzary-interview-october-2011-im-with-you-scans-transcript/red-

hot-chili-peppers-news/article11053 , αλάθηεζε: 24/12/2012.  

http://stadium-arcadium.com/09-09-2011/bass-player-magazine-flea-michael-balzary-interview-october-2011-im-with-you-scans-transcript/red-hot-chili-peppers-news/article11053
http://stadium-arcadium.com/09-09-2011/bass-player-magazine-flea-michael-balzary-interview-october-2011-im-with-you-scans-transcript/red-hot-chili-peppers-news/article11053
http://stadium-arcadium.com/09-09-2011/bass-player-magazine-flea-michael-balzary-interview-october-2011-im-with-you-scans-transcript/red-hot-chili-peppers-news/article11053
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δεμηνηερλία ζηελ ηερληθή ηνπ slap θαη παίδεη ζπρλά ζπγρνξδίεο, θάηη 

πνπ είλαη ζρεηηθά αζπλήζηζην ζην κπάζν.  

Υξεζηκνπνηεί ζπρλά εθέ ειεθηξηθήο παξακφξθσζεο, αξθεηνχο 

δηαθνξεηηθνχο εληζρπηέο, ελψ ζηηο ερνγξαθήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ 

ζφιν άικπνπκ ηνπ ρξεζηκνπνηεί ειεθηξηθφ θνληξακπάζν.
36

  

 

6.2.10. VICTOR WOOTEN (1964) 

O βηξηνπφδνο ηνπ ειεθηξηθνχ κπάζνπ Victor Wooten μεθίλεζε ηελ 

ελαζρφιεζε ηνπ κε ην φξγαλν ζε ειηθία ηξηψλ εηψλ. Μεηά απφ ηελ 

έθζεζή ηνπ ζηε κνπζηθή jazz - rock fusion ηα ηειεπηαία ρξφληα, κηιά 

γηα ην πσο άξρηζε λα εθηηκά ηνλ ήρν ηνπ θνληξακπάζνπ ζηηο 

παιαηφηεξεο ερνγξαθήζεηο παξαδνζηαθήο jazz κνπζηθήο θαη πσο απηφ 

επεξέαζε ηελ αληίιεςή ηνπ γηα ην ξφιν ηνπ κπάζνπ σο ειεθηξηθφο 

κπαζίζηαο:  

«Δπεξέαζε ην πσο ζθέθηνκαη ην ξόιν ηνπ κπάζνπ. Μεξηθέο 

θνξέο ζηηο παιηέο ερνγξαθήζεηο δελ αθνύγεηαη ην ηνληθό ύςνο 

ηνπ κπάζνπ, ν ξπζκόο είλαη πην ζεκαληηθόο.» (Schroeder, 2011, 

ζει. 52)  

Ο Wooten είλαη έλαο απφ ηνπο ιίγνπο κπαζίζηεο πνπ δηέδσζαλ θαη 

πξνψζεζαλ  ηελ ηερληθή ηνπ tapping, πνπ ε εθαξκνγή ηνπ ππήξμε 

πεξηνξηζκέλε ηα πξνεγνχκελα έηε. Ζ πξνζέγγηζή ηνπ είλαη αξκνληθή 

θαη αληηζηηθηηθή, ρξεζηκνπνηψληαο ηα δάθηπια ηνπ δεμηνχ ρεξηνχ 

ηαπηφρξνλα ή ζε απφθξηζε σο πξνο ηηο λφηεο πνπ παξάγνληαη απφ ην 

αξηζηεξφ ρέξη. Απηή ε εξκελεπηηθή ηερληθή απειεπζεξψλεη ηειείσο ην 

                                                 
36

 Πιεξνθνξίεο απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Les Claypool. Πεγή: 

http://www.lesclaypool.com/news/ , αλάθηεζε: 25/12/2012.  

http://www.lesclaypool.com/news/
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κπάζν απφ ηνλ ζπλνδεπηηθφ παξαδνζηαθφ ηνπ ξφιν, θαζψο ν 

κπαζίζηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη απηήλ ηελ ηερληθή γηα λα παίμεη 

κεισδία θαη κπαζνγξακκή ηαπηφρξνλα (Schroeder,2011).  

 

6.3.11. AVISHAI COHEN (1970) 

Ο Cohen κεγάισζε ζε κηα κνπζηθή νηθνγέλεηα ζην Ηζξαήι. Ξεθίλεζε 

καζήκαηα πηάλνπ ζε ειηθία 9 εηψλ θαη ζπλέρηζε κε ειεθηξηθφ κπάζν 

ζηα 14 ηνπ, επεξεαζκέλνο απφ ηνλ Jaco Pastorius. Γπν ρξφληα 

αξγφηεξα άξρηζε καζήκαηα θνληξακπάζνπ θαη κεηαθφκηζε ζηε Ν. 

Τφξθε, φπνπ ζπνχδαζε κνπζηθή ζην Mannes College The New School 

for Music. πλεξγάζηεθε εθηελψο κε ηνλ πηαλίζηα Chick Corea θαη κε 

πνιινχο αθφκε ζεκαίλνληεο jazz κνπζηθνχο (Bobby McFerrin, Roy 

Hargrove, Herbie Hancock). To 2002, ν Cohen ίδξπζε ηε δηθή ηνπ 

δηζθνγξαθηθή εηαηξία, πνπ νλφκαζε Razdaz Recordz. Δίλαη επίζεο 

επηηπρεκέλνο πηαλίζηαο θαη παίδεη πηάλν ζε πνιιέο ερνγξαθήζεηο ηνπ.  

Ζ εξκελεία ηνπ ζην θνληξακπάζν αιιά θαη ζην ειεθηξηθφ κπάζν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηδηαίηεξα θξνπζηηθή αηάθα ηνπ θαη ηελ ηάζε 

ηνπ πξνο ostinato
37

 πεξάζκαηα. ηηο κνπζηθέο ηνπ ζπλζέζεηο αμηνπνηεί 

ην επξχ θάζκα ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη αηζζεηηθψλ ηνπ επηξξνψλ, θαη 

αληαλαθιά ην κνπζηθφ ηνπ ππφβαζξν, απφ θιαζζηθή, rock, funk θαη 

jazz κνπζηθή. Σν απνηέιεζκα είλαη έλα κείγκα κνπζηθψλ ηδησκάησλ 

ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, κε αθξν - 

ακεξηθάληθεο επηξξνέο.
38

  

 

                                                 
37

 χληνκν κεισδηθφ κνηίβν ή θξάζε, πνπ επαλαιακβάλεηαη δηαξθψο ζε κία ζχλζεζε.  
38

 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία απφ ηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Avishai Cohen: 

http://www.avishaimusic.com/bio.php , αλάθηεζε: 18/1/2013.  

http://www.avishaimusic.com/bio.php
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7. ΔΠΗΛΟΓΟ 

Σν ειεθηξηθφ κπάζν πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε κφιηο ηε δεθαεηία ηνπ 

„50, θαηάθεξε κέζσ ηεο εμέιημεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ειεθηξηθήο 

ελίζρπζεο λα θαηαθηήζεη κηα ζέζε ζρεδφλ ζε θάζε νξρήζηξα. Με ηηο 

θαηαζθεπαζηηθέο βειηηψζεηο θαη ηελ εμέιημε ησλ εληζρπηψλ θαη ησλ 

εθέ γηα ειεθηξηθφ κπάζν, ε ρξνηά ηνπ νξγάλνπ κπνξεί λα αιιάμεη κε 

ηέηνην ηξφπν πνπ πιένλ ν θάζε κπαζίζηαο κπνξεί λα έρεη έλαλ ηειείσο 

πξνζσπηθφ ήρν.   

Ο πεηξακαηηζκφο θαη ε εθεπξεηηθφηεηα ησλ κνπζηθψλ πνπ επέιεμαλ 

ην φξγαλν θαη αλέπηπμαλ επηδέμηεο ηερληθέο, αλέβαζε ηνλ πήρε ςειά 

γηα ηηο επφκελεο γεληέο. Δθηφο απφ ηνπο κπαζίζηεο πνπ αλαθέξζεθαλ, 

ππήξμαλ θαη πνιινί άιινη, ζχγρξνλνη αιιά θαη κεηαγελέζηεξνί ηνπο, 

πνπ ζπλέβαιαλ εμίζνπ ζεκαληηθά ζηελ εμέιημε ησλ ηερληθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζην κπάζν. Οη ζπνπδαίνη απηνί κπαζίζηεο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα θαη ηνπ αηψλα πνπ δηαλχνπκε, ζπλέβαιιαλ νπζηαζηηθά ζηε 

δηεχξπλζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ νξγάλνπ θαη ζηελ απειεπζέξσζή 

ηνπ απφ ηνλ ππνζηεξηθηηθφ ξφιν πνπ θαηείρε παξαδνζηαθά.  
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