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Μάθημα 18ο – Σελίδες 23 & 24 του φυλλαδίου 

 

i. Έγχορδα νυκτά 

Ονομάζονται τα έγχορδα τα οποία παίζονται με νύξη δηλαδή τράβηγμα των χορδών 

τους. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με τα δάχτυλα είτε με πένα. 

Η πένα στη μουσική είναι ένα μικρό εξάρτημα φτιαγμένο συνήθως από πλαστικό, με 

το οποίο παίζουμε κάποια έγχορδα (νυκτά) μουσικά όργανα (κιθάρα κλασική και ηλεκτρική, 

μπουζούκι, μαντολίνο κα.). Συνήθως έχει τριγωνικό σχήμα. 

  

 

Κλασική κιθάρα 

Πρόκειται για το πιο γνωστό νυκτό έγχορδο. Είναι φτιαγμένη από ξύλο και έχει 

συνήθως 6 χορδές τις οποίες μπορούμε να παίξουμε είτε με τα δάχτυλα είτε με πένα.  

Στην άκρη του «μπράτσου» της κιθάρας υπάρχουν μικρά κλειδιά, πάνω στα οποία 

στηρίζονται οι χορδές. Γυρίζοντας αυτά τα κλειδάκια, οι χορδές κουρδίζονται. 

Στο «σώμα» της κιθάρας και ακριβώς πίσω από το κέντρο των χορδών, υπάρχει μια 

τρύπα. Αυτό συμβαίνει γιατί, παίζοντας τις χορδές, ο ήχος μπαίνει μέσα στο κενό «σώμα» 

της κιθάρας και πολλαπλασιάζεται. Αυτός ο χώρος είναι το ηχείο της.  

 

Ηλεκτρική κιθάρα 

Πρόκειται για μια κιθάρα με ένα χαρακτηριστικό σχήμα και 6 χορδές, ενώ δεν έχει 

ηχείο. Για να παίξουμε ηλεκτρική κιθάρα χρειαζόμαστε και έναν ενισχυτή-ηχείο. Συνδέουμε 

την ηλεκτρική κιθάρα με τον ενισχυτή με ένα καλώδιο. Ο ήχος της κιθάρας αυτής είναι πολύ 

διαφορετικός από αυτόν της κλασικής κιθάρας, και μπορεί επίσης να παραμορφωθεί. Η 

ηλεκτρική κιθάρα συναντάται συνήθως στη ροκ μουσική. 

 

Μπάσο 

Στο σχήμα του μοιάζει πολύ με την ηλεκτρική κιθάρα, όμως ο ήχος του είναι πιο 

βαθύς. Επίσης, χρειάζεται ενισχυτή-ηχείο για να το παίξουμε, ενώ έχει συνήθως 4 χορδές. 

Παίζεται με τα δάχτυλα ή με πένα.  

Το μπάσο έχει αντικαταστήσει σήμερα το κοντραμπάσο, κι έτσι συναντάται σχεδόν 

σε όλα τα είδη της μουσικής: ροκ, τζαζ, ποπ, ενώ έχει πάρει θέση και σε ορχήστρες.  
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Μπουζούκι 

Είναι νυκτό λαϊκό μουσικό όργανο με σχήμα διαφορετικό από αυτό της κλασικής ή 

της ηλεκτρικής κιθάρας. Είναι ξύλινο με μακρύ μπράτσο κι έχει συνήθως 3 ή 4 διπλές 

χορδές. Παίζεται μόνο με πένα και ο ήχος του είναι πολύ χαρακτηριστικός. Είναι ένα 

μουσικό όργανο ιδιαίτερα διαδεδομένο στην ελληνική λαϊκή μουσική.  

 

 

 

 

Μπαγλαμάς ή μπαγλαμαδάκι 

Πρόκειται ουσιαστικά, για τη μικρογραφία του μπουζουκιού. Ο μπαγλαμάς είναι 

νυκτό λαϊκό όργανο, που παίζεται μόνο με πένα κι έχει χαρακτηριστικό οξύ (πολύ λεπτό) 

ήχο. Το μέγεθός του είναι μικρό κι αυτό οφείλεται στο ότι οι οργανοπαίκτες μπορούσαν να 

τον κρύβουν κατά τις περιόδους της τουρκοκρατίας και αργότερα της δικτατορίας, όταν ο 

μπαγλαμάς απαγορευόταν. 

 

  


