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Μάθημα 15ο - Σελίδες 17 & 18 του φυλλαδίου 

 

 

Κύμβαλα ή πιατίνια 

Είναι λεπτά μεταλλικά μουσικά όργανα της οικογένειας των κρουστών, που 

μοιάζουν με πιάτα. Χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με το μέγεθός τους και το μέταλλο 

που είναι φτιαγμένα.  

Τα κύμβαλα ή πιατίνια τα συναντάμε σε ορχήστρες, μπάντες και σε σετ τυμπάνων 

(ντραμς). Στις περιπτώσεις της ορχήστρας και των ντραμς, τα πιατίνια τοποθετούνται 

πάνω σε ειδικές βάσεις και παίζονται με μπαγκέτες. Υπάρχουν βέβαια και πιατίνια που 

χτυπούν μεταξύ τους, όταν εμείς πατάμε ένα ειδικό πετάλι στη βάση τους. Στην περίπτωση 

της μπάντας,  τα πιατίνια στο πάνω μέρος τους έχουν χειρολαβές (λουριά) και παίζονται 

κρατώντας τα και χτυπώντας τα μεταξύ τους. 

Τα κύμβαλα ή πιατίνια ανήκουν στην κατηγορία των ιδιόφωνων μουσικών οργάνων, 

δηλαδή τα όργανα εκείνα που παράγουν ήχο από τη δόνηση (το κούνημα) του ίδιου του 

οργάνου και δεν έχουν χορδές ή μεμβράνες. 

 

 

 

 Ζίλιες (ή ζήλιες) 

Είναι μικρά κύμβαλα/πιατίνια, που στερεώνονται σε 2 ζευγάρια στα δάχτυλα του 

κάθε χεριού. Είναι φτιαγμένα από μέταλλο και πιο σπάνια από ξύλο. Για να παίξουμε τις 

ζίλιες, τις χτυπάμε μεταξύ τους. Τα κρουστά αυτά συνοδεύουν κυρίως τις παραδοσιακές 

μελωδίες. Στην ελληνική παραδοσιακή μουσική τα συναντάμε σε κάλαντα, νησιώτικα 

μικρασιάτικα κ.α.  
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Καστανιέτες 

Είναι ξύλινα (ιδιόφωνα) κρουστά, που έχουν δύο μορφές. Στην παραδοσιακή τους 

μορφή, αποτελούνται από δύο όμοια μέρη, στρογγυλά και κοίλα (όπως το εξωτερικό μέρος 

των κάστανων). Ενώνονται μεταξύ τους με ένα κορδόνι και παίζονται με τα δάχτυλα του 

χεριού – ένα ζευγάρι σε κάθε χέρι. Το κορδόνι μπαίνει στον αντίχειρα και τα δύο ξύλινα 

μέρη πιέζονται από τα υπόλοιπα δάχτυλα μέσα στην παλάμη. Με αυτόν τον τρόπο χτυπούν 

μεταξύ τους και παράγουν τον χαρακτηριστικό ήχο. 

Στην δεύτερη μορφή τους, οι καστανιέτες έχουν μία χειρολαβή, που στο πάνω μέρος 

της έχει ένα ξύλινο σταθερό κομμάτι με κοίλες εσοχές. Πάνω σε αυτό στερεώνονται δύο 

ακόμα ξύλινα κομμάτια, τα οποία όμως κινούνται πάνω-κάτω. Χτυπώντας την καστανιέτα 

πάνω στο πόδι μας (ή σε κάποιο μαλακό μέρος), τα δύο κινούμενα μέρη χτυπούν πάνω στο 

σταθερό και παράγουν ήχο. 

Οι καστανιέτες συναντώνται κυρίως στην ισπανική μουσική, την οποία και 

χαρακτηρίζουν. 

 

 

 

Μαράκες 

Οι μαράκες είναι (ιδιόφωνα) κρουστά, που προέρχονται από την λατινική Αμερική. 

Στην παραδοσιακή τους μορφή, φτιάχνονται από το κέλυφος κολοκύθας ή καρύδας, 

γεμισμένο από σπόρους ή ξερά φασόλια. Σήμερα όμως, μπορεί να είναι ξύλινες, δερμάτινες 

ή πλαστικές. Παίζονται συνήθως σε ζεύγη, μία σε κάθε χέρι. Όμως, μπορεί κάποιος να 

χρησιμοποιεί μόνο μία, είτε με τον ίδιο τρόπο που παίζει τις δύο, είτε χτυπώντας την στο 

άλλο του χέρι. 

Οι μαράκες ακούγονται κυρίως στη μουσική λάτιν.  

  


