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Μάθημα 12ο - Σελίδα 14 του φυλλαδίου 

 

Σωληνοειδείς Καμπάνες 

Ενώ ο ήχος των σωληνοειδών καμπάνων είναι πάρα πολύ οικείος σε όλους, 

πρόκειται για ένα όχι τόσο γνωστό μουσικό όργανο της οικογένειας των κρουστών, 

τουλάχιστον ως προς τη μορφή του. Κάθε καμπάνα ουσιαστικά είναι ένας σωλήνας και 

αντιστοιχεί σε μία νότα. Ο ήχος αλλάζει ανάλογα με το ύψος του σωλήνα: όσο πιο ψηλός ο 

σωλήνας, τόσο πιο χαμηλή η νότα. Για να δημιουργηθεί ήχος, πρέπει κάποιος να χτυπήσει 

την καμπάνα-σωλήνα με ένα ειδικό σφυράκι, του οποίου το πάνω μέρος (αυτό που έρχεται 

σε επαφή με τους σωλήνες) είναι καλυμμένο από δέρμα. Συχνά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και ειδικό πετάλι (πεντάλ), σαν αυτό του πιάνου (βλ. 3ο μάθημα), το οποίο χρησιμεύει για να 

διαρκεί περισσότερο ο ήχος.  

 

 

Μεταλλόφωνο 

Το μεταλλόφωνο αποτελείται από μικρά μεταλλικά «πλακάκια», τα οποία 

αντιστοιχούν σε κάθε νότα και είναι τοποθετημένα οριζόντια πάνω σε μία βάση. Για να 

δημιουργηθεί ήχος, χτυπάμε τις μεταλλικές μπάρες με ειδικά σφυράκια (μπαγκέτες), που 

έχουν στρογγυλά κεφάλια φτιαγμένα είτε από ξύλο, είτε από πλαστικό, είτε πιο σπάνια 

από λάστιχο (ο ήχος από το λαστιχένιο σφυράκι είναι πιο «θαμπός»). Μπορούμε να 

παίξουμε με ένα ή και με δύο σφυράκια σε κάθε χέρι (για να πετύχουμε συγχορδίες). 

Ο ήχος του μεταλλόφωνου είναι πολύ καθαρός, διαπεραστικός και συνήθως σε ψηλό 

τόνο.  

 

Ξυλόφωνο 

Μοιάζει πολύ με το μεταλλόφωνο. Όμως, σε αυτό το κρουστό οι πλάκες είναι 

φτιαγμένες από ξύλο με ίσο πάχος και διαφορετικό μήκος. Ο ήχος του διαφέρει από αυτόν 

του μεταλλόφωνου, γιατί είναι πιο «θαμπός». 

Εκτός από το απλό ξυλόφωνο, υπάρχει και το ξυλόφωνο της ορχήστρας, το οποίο 

εκτός από τη βάση με τις ξύλινες πλάκες στο επάνω μέρος, έχει κάθετους σωλήνες στο 

κάτω μέρος. Κάθε μία πλάκα συνδέεται με έναν σωλήνα, ο οποίος ουσιαστικά 

πολλαπλασιάζει τον ήχο. Το ξυλόφωνο αυτό επίσης έχει πεντάλ για να μπορεί ο ήχος να 

διαρκεί περισσότερο. 

  


