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Μάθημα 16ο - Σελίδες 19, 20 & 21 του φυλλαδίου 

 

 

IV. ΕΓΧΟΡΔΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

Τα έγχορδα αποτελούν μία ακόμα μεγάλη οικογένεια μουσικών οργάνων. 

Ονομάζονται έτσι επειδή έχουν χορδές, δηλαδή κλωστές φτιαγμένες από δέρμα ή μέταλλο 

πολύ τεντωμένες και πολύ ανθεκτικές. Όταν τις χορδές αυτές τις χτυπήσουμε ή τις 

τραβήξουμε, αρχίζουν να πάλλονται, δηλαδή να κουνιούνται. Με αυτόν τον τρόπο παράγουν 

ήχο. Τα έγχορδα χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: 

i. τα τοξωτά και 

ii. τα νυκτά 
 

 

 

 

i. Έγχορδα τοξωτά 

Ονομάζονται έτσι όσα έγχορδα παράγουν ήχο με τη χρήση δοξαριού.  

Το δοξάρι είναι ένα λεπτό και μακρύ ξύλινο ραβδί, που άλλοτε είναι ολόισιο και 

άλλοτε ελαφρά καμπύλο. Πάνω στο δοξάρι είναι τεντωμένες και στερεωμένες 150-250 

τρίχες από ουρά αρσενικού αλόγου, οι οποίες πρέπει να αλείφονται με ρετσίνι πριν από 

κάθε παίξιμο, για να μην καταστρέφονται. Το δοξάρι το κρατάμε από το κάτω μέρος του και 

στο σημείο του ξύλου, και ακουμπάμε το μέρος των τριχών πάνω στις χορδές των εγχόρδων 

(βιολί, λύρα κλπ). Καθώς σέρνουμε το δοξάρι πάνω στις χορδές αριστερά-δεξιά, το έγχορδο 

παράγει ήχο που διαρκεί.  

Τα τοξωτά, εκτός από το δοξάρι, σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να παιχτούν και 

με τα δάχτυλα, τραβώντας – «τσιμπώντας» τις χορδές (δηλαδή όπως παίζεται η κιθάρα, το 

μπουζούκι κλπ. Αυτός ο χαρακτηριστικός τρόπος παιξίματος ονομάζεται «πιτσικάτο», που 

στα ιταλικά σημαίνει «τσιμπητά». 

Στην κατηγορία των τοξωτών εγχόρδων ανήκει η οικογένεια του βιολιού, που 

αποτελείται από το βιολί, τη βιόλα, το βιολοντσέλο και το κοντραμπάσο. 
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Βιολί 

Είναι το πιο γνωστό από όλα τα έγχορδα τοξωτά. Το βιολί είναι το μικρότερο 

μουσικό όργανο της οικογένειας του βιολιού κι έχει έναν ιδιαίτερο ελαφρύ ήχο (τον 

ελαφρύτερο) και μόλις 4 χορδές.  

Για να μπορέσουμε να παίξουμε βιολί, το στηρίζουμε στον ώμο κρατώντας το από 

το «χέρι» του και με τα δάχτυλα του ενός χεριού στο σημείο των χορδών (πάνω στο «χέρι» 

του βιολιού). Με το άλλο χέρι σέρνουμε το δοξάρι πάνω στις χορδές (στο κέντρο του 

βιολιού). Καθώς συμβαίνει αυτό, τα δάχτυλά μας ακουμπούν - πατούν τις χορδές στο «χέρι» 

του βιολιού, κι έτσι ακούγονται οι νότες.  

 

 

Βιόλα 

Όταν κάποιος δει μια βιόλα νομίζει ότι είναι βιολί. Όμως, ενώ έχουν ακριβώς το ίδιο 

σχήμα, η βιόλα είναι μεγαλύτερη από το βιολί κι έχει πιο βαθύ ήχο. Φυσικά, ανήκει και αυτή 

στην οικογένεια του βιολιού, έχει επίσης 4 μόλις χορδές και παίζεται με δοξάρι κατά τον 

ίδιο τρόπο.  

 

 

Βιολοντσέλο ή τσέλο 

Το τρίτο κατά σειρά μεγαλύτερο έγχορδο της οικογένειας του βιολιού, το 

βιολοντσέλο ή τσέλο είναι αρκετά μεγαλύτερο από το βιολί και τη βιόλα. Παίζεται επίσης 

με δοξάρι και έχει 4 χορδές. Ο ήχος του είναι πλούσιος και δυνατός και αρκετά πιο βαθύς 

από αυτόν της βιόλας. Το βιολοντσέλο μοιάζει με ένα τεράστιο βιολί, που στο κάτω μέρος 

του έχει μια μεταλλική ράβδο, πάνω στην οποία το στηρίζουμε για να παίξουμε.  

Ο τρόπος παιξίματος είναι ίδιος με αυτόν του βιολιού και της βιόλας, με τη μόνη 

διαφορά ότι ο βιολοντσελίστας είναι πάντα καθιστός, στηρίζει το βιολοντσέλο πάνω στη 

μεταλλική ράβδο και το τοποθετεί ανάμεσα στα πόδια του.  

 

 

Κοντραμπάσο ή βαθύχορδο 

Είναι το μεγαλύτερο έγχορδο της οικογένειας του βιολιού, κι αυτό με τον πιο βαθύ 

ήχο. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα μουσικό όργανο που μοιάζει (επίσης) με μεγάλο βιολί. 

Στο κάτω μέρος του, όπως και το βιολοντσέλο, έχει ένα στήριγμα το οποίο όμως είναι 

μικρότερο από αυτό του βιολοντσέλου.  

Όπως και τα υπόλοιπα της οικογένειας, το βιολοντσέλο έχει 4 χορδές. Παίζεται με 

τον ίδιο τρόπο που παίζεται και το βιολοντσέλο, αλλά στη μουσική τζαζ παίζεται με τα 

δάχτυλα (πιτσικάτο). 

 


