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Μάθημα 19ο – Σελίδες 25 & 26 του φυλλαδίου 

 

Μαντολίνο 

Είναι ένα έγχορδο νυκτό μουσικό όργανο, με πολύ παλιά ιταλική προέλευση, που το 

όνομά του ουσιαστικά σημαίνει «μικρή μάντολα» (ιταλικά). Οι 3 βασικοί του τύποι είναι το 

μιλανέζικο, το φλορεντινό και το ναπολιτάνικο (αντίστοιχα προέρχονται από τις πόλεις 

Μιλάνο, Φλορεντία και Νάπολη της Ιταλίας).  

Αποτελείται συνήθως από 4 διπλές χορδές. Είναι μουσικό όργανο που 

χρησιμοποιείται τόσο στην κλασική όσο και στην παραδοσιακή μουσική. 

 

 

Λαούτο ή Λαγούτο 

Πρόκειται για ένα μουσικό όργανο της οικογένειας των εγχόρδων, που χαρακτηρίζει 

τη μεσαιωνική μουσική, τη μουσική του μπαρόκ, καθώς και της Αναγέννησης. 

Χρησιμοποιείται όμως και στην ελληνική παραδοσιακή μουσική, συνήθως με συνοδεία 

βιολιού, λύρας κα., ενώ το συναντάμε κυρίως στην Κρήτη και την Κύπρο.  

 

 

Ούτι 

Νυκτό έγχορδο μουσικό όργανο, που κατάγεται από την Περσία και ανήκει στην ίδια 

οικογένεια με το λαούτο. Το συναντάμε κυρίως στη μουσική της Μέσης Ανατολής, αλλά και 

στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Το κυρίως σώμα του (ηχείο) είναι μεγάλο, το μπράτσο 

του είναι μικρό σε σχέση με το σώμα του, και στην άκρη του κάνει γωνία. Θεωρείται ο 

πρόγονος της σημερινής κιθάρας.  

 

 

Ταμπουράς 

Είναι ένα καθαρά ελληνικό παραδοσιακό όργανο, βυζαντινής προέλευσης. Κατά τον 

10ο αιώνα είχε μάλλον από 2 ως 6 χορδές, όμως οι Άραβες το υιοθέτησαν και το ονόμασαν 

«Ταμπούρ». Στην σημερινή του μορφή έχει 5 χορδές και το χαρακτηριστικό του είναι το πολύ 

μακρύ μπράτσο του (σε σχέση με το μικρό του ηχείο).  

Πρόγονός του φαίνεται να ήταν η αρχαιοελληνική πανδούρα, απ’ όπου προήλθε και 

το όνομά του.  
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Μπαλαλάικα 

Πρόκειται για ένα έγχορδο μουσικό όργανο της Ρωσίας, με πολύ χαρακτηριστικό 

τριγωνικό σχήμα του ηχείου του, που την κάνει να διαφέρει από τα προηγούμενα νυκτά 

έγχορδα που αναφέραμε. Υπάρχουν μπαλαλάικες σε διάφορα μεγέθη. Από το μέγεθός τους 

εξαρτάται και ο ήχος που βγάζουν. Ξεκινώντας από εκείνη με τον πιο οξύ και καταλήγοντας 

σ’ εκείνη με τον πιο βαθύ ήχο, υπάρχουν: η Πίκολο μπαλαλάικα (η μικρότερη σε μέγεθος),  η 

Πρίμα μπαλαλάικα, που είναι και η πιο διαδεδομένη, η Σεκούντα μπαλαλάικα, η Άλτο 

μπαλαλάικα, η Μπάσο μπαλαλάικα και η Κόντραμπάσο μπαλαλάικα, που είναι και η 

μεγαλύτερη σε μέγεθος.  

 

 

 

 

Άρπα 

Είναι έγχορδο μουσικό όργανο, το οποίο έχει ιστορία τουλάχιστον 5000 ετών. Στην 

σημερινή της μορφή, αποτελείται από έναν ξύλινο σκελετό σε τριγωνικό σχήμα, πάνω στον 

οποίο στηρίζονται 46 χορδές. Στο κάτω μέρος της υπάρχουν 7 πετάλια (πεντάλ), τα τρία 

από αυτά για το αριστερό πόδι και τα υπόλοιπα 4 για το δεξί. Τα πεντάλ αυτά 

χρησιμοποιούνται κυρίως για την αλλαγή τόνου.  

Η τεχνική απαιτεί η άρπα να παίζεται με τα δάχτυλα (και όχι με τις άκρες των 

δαχτύλων) και των δύο χεριών. Το πιο χαρακτηριστικό άκουσμά της είναι το λεγόμενο 

«γλίστρημα» (glissando), το οποίο είναι μοναδικό.  

  


